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NNoo..  BBSSNNLL//3399--33//SSRR//22001133                                              DDaatteedd,,  tthhee                    2299
tthh

    JJaannuuaarryy,,  22001144  

  

  

SSuubb::  MMiinnuutteess  ooff  tthhee  2299
tthh

  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  hheelldd  oonn  2233
rrdd

  DDeecceemmbbeerr,,  22001133  uunnddeerr  tthhee  

cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL  BBooaarrdd..  

  

TThhee  2299
tthh
        mmeeeettiinngg  ooff  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  wwaass  hheelldd  aatt  1111::0000  AAMM  oonn  2233

rrdd
  DDeecceemmbbeerr,,  22001133  iinn  tthhee  

CCoonnffeerreennccee  HHaallll,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaavvaann,,  aanndd  NNeeww  DDeellhhii..    TThhee  lliisstt  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  

eenncclloosseedd  AAnnnneexxuurree..  

  

22..  AAtt  tthhee  oouuttsseett,,  DDGGMM  ((SSRR))  wweellccoommeedd  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  CChhaaiirrmmaann  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  aanndd  aallll  tthhee  mmeemmbbeerrss  

ooff  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  iinn  tthhee  nneewwllyy  ccoonnssttiittuutteedd  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill;;  aanndd  ssttaatteedd  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  eenntteerriinngg  iinnttoo  nneeww  eerraa  

wwhheerree  ttwwoo  uunniioonnss  aarree  rreeccooggnniisseedd  uunnddeerr  tthhee  nneeww  rruulleess  aanndd  tthhiiss  wwiillll  eennccoouurraaggee  mmoorree  ffrruuiittffuull  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  

ccoouunncciill  mmeeeettiinnggss..  TThheerreeaafftteerr  GGMM  ((SSRR))  aaddddrreesssseedd  tthhee  ccoouunncciill  mmeemmbbeerrss  aanndd  wweellccoommeedd  aallll  tthhee  ccoouunncciill  

mmeemmbbeerrss..  HHee  eexxpprreesssseedd  hhiiss  ssiinncceerree  ggrraattiittuuddee  ttoowwaarrddss  aallll  tthhee  uunniioonnss,,  eessppeecciiaallllyy  bbootthh  rreeccooggnniisseedd  uunniioonnss  

wwhhiicchh  rreepprreesseenntt  mmaajjoorriittyy  ooff  nnoonn--eexxeeccuuttiivvee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  tthheeiirr  ccoonnssttrruuccttiivvee  rroollee  iinn  ffrraammiinngg  ooff  nneeww  

rreeccooggnniittiioonn  rruulleess  iinn  BBSSNNLL..  HHee  hhooppeedd  tthhaatt  iinn  cchhaannggeedd  sscceennaarriioo  ssttaaffff  ssiiddee  &&  mmaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  rreellaattiioonnss  wwiillll  

ffuurrtthheerr  iimmpprroovvee  aanndd  wwiillll  bbee  hheellppffuull  iinn  iimmpprroovviinngg  ffiinnaanncciiaall  hheeaalltthh  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..      

  

33..  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  CChhaaiirrmmaann  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  wweellccoommeedd  aallll  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  SSttaaffff  SSiiddee  aanndd  OOffffiicciiaall  ssiiddee  

iinn  tthhee  nneewwllyy  ffoorrmmeedd  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..    HHee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  uunniioonnss  iinn  BBSSNNLL  aarree  vveerryy  rreessppoonnssiibbllee  aanndd  mmaattuurree  

aanndd  tthheeiirr  ccoonnssttrruuccttiivvee  rroollee  iinn  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt//ggrroowwtthh  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  iiss  hhiigghhllyy  aapppprreecciiaatteedd  bbyy  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt..  HHee  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  ppllaattffoorrmm  lliikkee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss  mmaayy  bbee  eeffffeeccttiivveellyy  uusseedd  ffoorr  

ssoorrttiinngg  oouutt  ddiiffffeerreenntt  iissssuueess  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthhee  ccoommppaannyy  aanndd  hhooppeedd  tthhaatt  wwiitthh  ccoonncceerrtteedd  

eeffffoorrttss  ffrroomm  bbootthh  ssiiddeess’’  iissssuueess  wwiillll  bbee  rreessoollvveedd..  

  

44..      TThheerreeaafftteerr  LLeeaaddeerr  ooff  SSttaaffff  SSiiddee  wweellccoommeedd  tthhee  mmeemmbbeerrss  aanndd  ssttaatteedd  tthhaatt  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  iiss  ttoopp  

pprriioorriittyy  mmaatttteerr  aanndd  rreeccooggnniisseedd  uunniioonnss  wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  ttoowwaarrddss  iitt..  HHee  eexxpprreesssseedd  hhiiss  ccoonncceerrnn  oovveerr  

iimmpprrooppeerr//nnoonn--ffuunnccttiioonniinngg  ooff  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeee  aatt  SSSSAA  lleevveell,,  ddeessppiittee  rreeppeeaatteedd  iinnssttrruuccttiioonnss  ffrroomm  BBSSNNLL  

CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee..  TThhee  iissssuuee  ooff  rreedduuccttiioonn  iinn  ppaayy  ooff  eemmppllooyyeeeess  aappppooiinntteedd  aafftteerr  0011..0011..22000077  ii..ee..  tthhee  ddaattee  ooff  

wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  ccoonncceerrnn  oonn  tthhee  oorrddeerrss  iissssuueedd  bbyy  SSRR  CCeellll  bbaannnniinngg  ddeemmoonnssttrraattiioonn  iinn  ooffffiiccee  pprreemmiisseess  wweerree  

aallssoo  eexxpprreesssseedd  bbyy  hhiimm..    

  

HHee  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  iinn  aa  yyeeaarr  aattlleeaasstt  tthhrreeee  mmeeeettiinnggss  ooff  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmaayy  bbee  hheelldd..  HHee  eexxpprreesssseedd  hhiiss  

ggrraattiittuuddee  ttoo  mmaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  ffoorr  hhoollddiinngg  aawwaarreenneessss  sseessssiioonn  oonn  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  BBSSNNLL  oonn  

3300..1111..22001133  aanndd  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  ssuucchh  sseessssiioonnss  mmaayy  aallssoo  bbee  hheelldd  aatt  cciirrccllee  aanndd  SSSSAA  lleevveellss..  

  

55..  SSeeccrreettaarryy  SSttaaffff  SSiiddee  iinn  hhiiss  wweellccoommee  ssppeeeecchh  tthhaannkkeedd  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  CChhaaiirrmmaann  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ffoorr  

hhiiss  ccaarriinngg  aapppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  tthhee  iissssuueess  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  ssttaaffff  ssiiddee..  HHoowweevveerr  hhee  eexxpprreesssseedd  hhiiss  aanngguuiisshh  oonn  lloonngg  

ttiimmee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ccoonncceerrnneedd  uunniitt//bbrraanncchh  ffoorr  rreessoollvviinngg//sseettttlleemmeenntt  oonn  tthhee  iissssuueess  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd  

aanndd  aaggrreeeedd  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss..  HHee  ssttaatteedd  tthhaatt  nnooww  uunnddeerr  tthhee  nneeww  rruulleess,,  ttwwoo  mmaajjoorriittyy  uunniioonnss  

rreepprreesseennttiinngg  mmoorree  tthhaann  8800%%  nnoonn--eexxeeccuuttiivvee  eemmppllooyyeeeess,,  aarree  ppaarrtt  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  tthheerreeffoorree,,  iitt  mmaayy  

bbee  eeffffeeccttiivveellyy  uusseedd  ffoorr  eexxppeeddiittiioouuss  sseettttlleemmeenntt  ooff  iissssuueess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess..  HHee  aapppprreecciiaatteedd  

mmaannaaggeemmeenntt’’ss  eeffffoorrttss  ffoorr  hhoollddiinngg  aawwaarreenneessss  sseessssiioonn  oonn  3300..1111..22001133  aanndd  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  ssuucchh  eevveennttss  mmaayy  

bbee  hheelldd  rreegguullaarrllyy..  HHee  pprrootteesstteedd//ccoommppllaaiinneedd  tthhaatt  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  uunniillaatteerraallllyy  ddeecciiddeedd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  nnuummbbeerr  
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ooff  iitteemmss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy  SSttaaffff  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  aanndd  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  

aallll  tthhee  iitteemmss  mmaayy  bbee  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg..    HHee  aallssoo  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss  aarree  

bbeeiinngg  hheelldd  bbeellaatteeddllyy  aanndd  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  hheelldd  aass  ppeerr  iinnssttrruuccttiioonnss..    HHee  aallssoo  ddrreeww  aatttteennttiioonn  ooff  

tthhee  CChhaaiirrmmaann  ttoowwaarrddss  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  iissssuuee  ooff  rreedduuccttiioonn  ooff  wwaaggeess  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  

aappppooiinntteedd  oonn  oorr  aafftteerr  11..11..22000077  wwaass  ggeettttiinngg  uunndduullyy  ddeellaayyeedd  aanndd  iinnssiisstteedd  ffoorr  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ssaammee..    

OOnn  tthhee  iissssuuee  ooff  nnoonn--aacccceeppttaannccee  ooff  aaddddiittiioonnaall  nnoommiinnaattiioonnss  bbyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt,,  hhee  ssttaatteedd  tthhaatt  iitt  wwaass  nnoott  

pprrooppeerr  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  cclleeaarr  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn''bbllee  KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt  aanndd  rreeqquueesstteedd  ffoorr  

aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  ssaammee..  

  

66..  OOnn  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonnss//ssttaatteemmeennttss  mmaaddee  bbyy  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee,,  GGMM  ((SSRR))  rreepplliieedd  tthhaatt  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  nnoo  

iinntteennttiioonn  ttoo  ssuuffffooccaattee  tthhee  vvooiiccee//ddeemmaanndd  ooff  tthhee  uunniioonnss  bbuutt  iinn  oorrddeerr  ttoo  hhaavvee  mmoorree  ffooccuusseedd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthheeiirr  

ddeemmaannddss  aanndd  iinn  oovveerraallll  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iitteemmss  hhaavvee  bbeeeenn  rreedduucceedd..    HHee  aallssoo  

mmeennttiioonneedd  tthhaatt  tthhiiss  iissssuuee  hhaass  iinnffoorrmmaallllyy  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  bbootthh  tthhee  rreeccooggnniisseedd  uunniioonnss  iinn  tthhee  ppaasstt..    HHee  

ffuurrtthheerr  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  iinn  ccaassee  tthhee  SSttaaffff  ssiiddee  ssoo  iinnssiissttss  ffoorr  iinncclluussiioonn  ooff  aallll  tthhee  iitteemmss  aanndd  iiff  tthhee  ttiimmee  ppeerrmmiittss,,  

ddiissccuussssiioonn  mmaayy  ttaakkee  ppllaaccee  oonn  aallll  tthhee  iitteemmss..    OOnn  tthhee  iissssuuee  ooff  hhoollddiinngg  ooff  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  bbeellaatteeddllyy,,  

hhee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  ssoommee  ddeellaayy  iiss  aattttrriibbuuttaabbllee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  rreeccooggnniizzeedd  uunniioonnss,,  aass  wweellll..    AAss  rreeggaarrddss  nnoonn--

aacccceeppttaannccee  ooff  cceerrttaaiinn  aaddddiittiioonnaall  nnoommiinnaattiioonnss,,  hhee  ccllaarriiffiieedd  tthhaatt  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  HHoonn''bbllee  CCoouurrtt  iinn  tthhiiss  

rreeggaarrdd  iiss  ssttiillll  aawwaaiitteedd..    TThhee  CCoouurrtt  hhaass  oonnllyy  ddiissppoosseedd  ooffff  tthhee  MMiisscc..  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  tthhee  mmaaiinn  wwrriitt  ppeettiittiioonn  iiss  

ssttiillll  ppeennddiinngg  ffiinnaall  ddiissppoossaall..    FFuurrtthheerr,,  hhee  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  iinn  ffuuttuurree,,  tthhee  SSttaaffff  ssiiddee  mmaayy  ssuubbmmiitt  aapppprrooxx..  1100  ((tteenn))  

iitteemmss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss  ttoo  ffaacciilliittaattee  eellaabboorraattee  ddiissccuussssiioonn  oonn  tthhee  iissssuueess  aanndd  

tthheeiirr  llooggiiccaall  ddiissppoossaall..  

  

77..  TThheerreeaafftteerr,,  aaggeennddaa  iitteemmss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  ssttaaffff  ssiiddee  wweerree  ttaakkeenn  uupp  ffoorr  ddiissccuussssiioonn,,  aass  ppeerr  ddeettaaiillss  

ggiivveenn  iinn  tthhee  ssuucccceeeeddiinngg  ppaarraaggrraapphhss..  

  

77..11  RReemmoovvaall  ooff  ssttaaggnnaattiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  ccaaddrreess  ooff  RRMM,,  GGrroouupp  ''DD'',,  IInndduussttrriiaall  ccaaddrreess  
eettcc..    

SSttaaffff  SSiiddee  mmeemmbbeerrss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssttaaggnnaattiioonn  ffaacceedd  bbyy    mmoosstt  ooff  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  ccaaddrreess  ooff  RRMM,,  GGrroouupp  ''DD'',,  IInndduussttrriiaall  ccaaddrreess,,  eettcc..  mmaayy  bbee  eevvoollvveedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..    TThhee  
pprroobblleemm  hhaass  mmaaiinnllyy  aarriisseenn  bbeeccaauussee  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  ffrroomm  

NNEE  22  ttoo  NNEE  55  aarree  iinnaaddeeqquuaattee..    SSttaaffff  ssiiddee  mmeemmbbeerrss  rreeffeerrrreedd  DDooTT  lleetttteerr  nnoo..33--88//9955--PPAATT  ddaatteedd  

2266..0044..11999955,,  bbaasseedd  oonn  GGOOII  oorrddeerr  MM..FF..  OOMM..  NNoo..FF--1133((22))//IICC//9922  ddaatteedd  0077..0044..11999955  aanndd  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt      

tthhee  ppaayy  ssccaalleess  ffrroomm  NNEE  22  ttoo  NNEE  55  mmaayy  bbee  mmeerrggeedd..    

  

  MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  DDooTT  lleetttteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  bbyy  tthhee  ssttaaffff  ssiiddee  iiss  rreellaatteedd  ttoo  ccaaddrree  

rreevviieeww  aanndd  iitt  wwaass  nnoott  ffoorr  rreemmoovviinngg  ssttaaggnnaattiioonn  iinnccrreemmeenntt,,  aass  ssuucchh  tthhee  iissssuuee  uunnddeerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iiss  

eennttiirreellyy  ddiiffffeerreenntt..  FFuurrtthheerr  iiff  tthhee  ddeemmaanndd  ooff  mmeerrggiinngg  ooff  NNEE  22  ttoo  NNEE  55  ppaayy  ssccaalleess  iiss  ccoonnssiiddeerreedd,,    tthheenn  

iinn  tthhaatt  ccaassee  iitt  wwiillll  aaffffeecctt  tthhee  NNEEPPPP  ppoolliiccyy,,  wwhhiicchh  wwiillll  wwaarrrraanntt  iittss  rreeccaasstt..    IInn  ssuucchh  aa  ssiittuuaattiioonn,,  mmeerrggeerr  ooff  

NNEE--22  ttoo  NNEE--55  ppaayy  ssccaalleess  iiss  nnoott  tteennaabbllee..  

  

DDuurriinngg  tthhee  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonnss  iitt  wwaass  eevvoollvveedd  tthhaatt  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssttaaggnnaattiioonn  iinn  lloowweerr  ssccaalleess  ooff  nnoonn--

eexxeeccuuttiivveess  hhaass  aarriisseenn  dduuee  ttoo  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  NNEEPPPP  ffrroomm  bbaacckk  ddaattee  aanndd  ggrraannttiinngg  ooff  bbeenneeffiitt  ooff  

7788..22%%  IIDDAA  ppaayy  ffiixxaattiioonn  bbeenneeffiitt..  TThhee  ssttaaffff  ssiiddee  ssttrroonnggllyy  ddeemmaannddeedd  ffoorr  ssoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ssttaaggnnaattiioonn  

pprroobblleemm  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  rreepplliieedd  tthhaatt  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  ggrraanntt  ooff  ssttaaggnnaattiioonn  iinnccrreemmeenntt  aallrreeaaddyy  

aavvaaiillaabbllee  iinn  BBSSNNLL  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ssiittuuaattiioonn  aanndd  aannyy  cchhaannggee  iinn  eexxiissttiinngg  pprroovviissiioonn  ooff  

ssttaaggnnaattiioonn  ooff  ppaayy  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd..  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ddiissccuussssiioonn  iitt  wwaass  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  wwiillll  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  ffuurrtthheerr  wwiitthh  tthhee  rreeccooggnniisseedd  uunniioonnss..  

  

77..22  PPaayymmeenntt  ooff  PPLLII  ttoo  eemmppllooyyeeeess..  

  

SSttaaffff  SSiiddee  mmeemmbbeerrss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt    BBSSNNLL  sshhoouulldd  eexxppeeddiittiioouussllyy  eevvoollvvee  aa  nneeww  PPLLII  sscchheemmee    iinn  

ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee,,  aanndd  ppeennddiinngg  ffiinnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  sscchheemmee,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  bbee  
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ppaaiidd  oonnee  mmoonntthh''ss  ppaayy  aass  aaddhhoocc  PPLLII..  

  

  MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  rreepplliieedd  tthhaatt  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  eevvoollvviinngg  nneeww  PPLLII  sscchheemmee  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  

rreeccoonnssttiittuutteedd  aanndd  tthhee  iissssuuee  hhaass  bbeeeenn  ddeelliibbeerraatteedd  iinn  iittss  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  0099..1122..22001133..  TThhee  ssttaaffff  ssiiddee  

mmeemmbbeerrss  wweerree  ggiivveenn  ddeettaaiillss  rreellaattiinngg  ttoo  PPeerrffoorrmmaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm((PPMMSS))  ccuurrrreennttllyy  

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  BBSSNNLL  lliikkee  GGrroouupp  PPMMSS((GGPPMMSS))  ;;  FFiieelldd  PPMMSS((FFPPMMSS))  aanndd  IInnddiivviidduuaall  PPMMSS((IIPPMMSS))  aanndd  

tthheeiirr  ffeeeeddbbaacckk//vviieewwss  aarree  ssoouugghhtt  bbyy  tthhee  ccoommmmiitttteeee..  

  

IItt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonnss  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  nneexxtt  CCoommmmiitttteeee  

mmeeeettiinngg..  

77..33  PPaayymmeenntt  ooff  aarrrreeaarrss  oonn  rreevviissiioonn  ooff  wwaaggeess  bbaasseedd  oonn  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr..    

SSttaaffff  ssiiddee  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  aass  ppeerr  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  ssiiggnneedd  oonn  1122..0066..22001122,,  bbeettwweeeenn  tthhee  UUnniioonnss  &&  
AAssssoocciiaattiioonnss  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd  aanndd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  oonn  tthhee  ootthheerr,,  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee  
aarrrreeaarrss  oonn  aaccccoouunntt  ooff    7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  nneeeedd  nnoott  bbee  ppaaiidd  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  bbuutt  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  aass  aanndd  
wwhheenn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iimmpprroovveess..  HHoowweevveerr,,  tthhee  DDooTT,,  iinn  iittss  oorrddeerr  iissssuueedd  oonn  
1100..0066..22001133  hhaass  ccaatteeggoorriiccaallllyy  ssttaatteedd  tthhaatt  aarrrreeaarrss  wwoouulldd  nnoott  bbee  ppaaiidd..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  ddeenniiaall  ooff  wwhhaatt  
iiss  lleeggiittiimmaatteellyy  eelliiggiibbllee  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee..  HHeennccee,,  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  ttaakkee  uupp  tthhiiss  iissssuuee  wwiitthh  
tthhee  DDooTT..    

MMaannggeemmeenntt  ssiiddee  iinnffoorrmmeedd  tthhee  ccoouunncciill  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd  hhaass  ddeecciiddeedd  iinn  iittss  114433
rrdd
  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  

2288..88..22001122  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  aarrrreeaarrss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aafftteerr  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  ooppeerraattiioonnss  
bbeeccoommee  pprrooffiittaabbllee  aanndd  tthhee  iissssuuee  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aatt  aapppprroopprriiaattee  ttiimmee..    FFuurrtthheerr,,  CCMMDD  BBSSNNLL  hhaass  
wwrriitttteenn  aa  DDOO  lleetttteerr  oonn  2211..1100..22001133  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDOOTT  ttoo  rreevviieeww  iittss  ssttaanndd  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  

77..44    RReevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  bbaasseedd  oonn  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  rreettiirreedd  aafftteerr  0011..0011..22000077..    

SSttaaffff  ssiiddee  mmeemmbbeerrss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhoossee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaavvee  
rreettiirreedd  bbeettwweeeenn  0011..0011..22000077  aanndd  1100..0066..22001133  iiss  ttoo  bbee  ddoonnee,,  bbaasseedd  oonn  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr..    

MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  rreepplliieedd  tthhaatt  oonn  tthhiiss  mmaatttteerr  aa  DDOO  lleetttteerr  ddaatteedd  2211..1100..22001133  hhaass  bbeeeenn  wwrriitttteenn  bbyy  CCMMDD  
ttoo  SSeeccrreettaarryy  ((TT))  DDooTT,,  rreeqquueessttiinngg  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  5500%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  eeffffeeccttiivveellyy  aammoouunnttiinngg  ttoo  
7788..22%%  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  rreettiirreedd  aafftteerr  0011..0011..22000077  uupp  ttoo  0099..0066..22001133..  AAss  aanndd  wwhheenn  ffuurrtthheerr  
ddeevveellooppmmeennttss  ttaakkee  ppllaaccee,,  tthhee  ssaammee  wwiillll  bbee  sshhaarreedd  wwiitthh  ssttaaffff  ssiiddee..  

  

77..55  RReevviissiioonn  ooff  aalllloowwaanncceess  bbaasseedd  oonn  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr..    

  

SSttaaffff  ssiiddee  mmeemmbbeerrss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  aalllloowwaanncceess  ootthheerr  tthhaann  HHRRAA,,  PPrrooffeessssiioonnaall  uuppggrraaddaattiioonn  aalllloowwaannccee  

aanndd  MMeeddiiccaall  RReeiimmbbuurrsseemmeenntt  wwiitthh  vvoouucchheerr  ffoorr  oouuttddoooorr  ttrreeaattmmeenntt  wwhhiicchh  aarree  bbeeiinngg  ppaaiidd  aass  aa  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  bbaassiicc  ppaayy,,  sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  bbaasseedd  oonn  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr..  

  

MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  rreepplliieedd  tthhaatt  aatt  pprreesseenntt  dduuee  ttoo  ffiinnaanncciiaall  ccoonnssttrraaiinntt  iitt  iiss  nnoott  ffeeaassiibbllee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  

rreevviissiioonn  ooff  aalllloowwaanncceess..  IInn  ffuuttuurree  wwhheenn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  ccoommppaannyy    iimmpprroovveess,,  tthhiiss  iissssuuee  

wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  tthhee  rreeccooggnniisseedd  ssttaaffff  ssiiddee  mmeemmbbeerrss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  aaggrreeeedd  

ttoo  rreevviieeww  tthhee  TTrraannssppoorrtt  AAlllloowwaannccee  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  pphhyyssiiccaallllyy  hhaannddiiccaappppeedd  eemmppllooyyeeeess..  

  

77..66  PPrrooppeerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  NNEEPPPP..    

  

SSttaaffff  ssiiddee  mmeemmbbeerrss  rraaiisseedd  ffoolllloowwiinngg  ppooiinnttss  ww..rr..tt..  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  NNEEPPPP::--  

  

((aa))  PPoosstt  bbaasseedd  pprroommoottiioonnss  ggiivveenn  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aafftteerr  0011..1100..22000000  aanndd  pprriioorr  ttoo  tthhee  

iinnttrroodduuccttiioonn  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ttrreeaatteedd  aass  pprroommoottiioonnss  uunnddeerr  NNEEPPPP..    
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((bb))  SSrr..  TTOOAAss  pprroommootteedd  uunnddeerr  OOTTBBPP,,  aarree  ddoowwnnggrraaddeedd  ffrroomm  77110000  ppaayy  ssccaallee  ttoo  66555500  ppaayy  

ssccaallee,,  wwhheenn  tthheeyy  oopptteedd  ffoorr  NNEEPPPP..    SSuucchh  ooffffiicciiaallss  sshhoouulldd  bbee  rreettaaiinneedd  iinn  tthhee  77110000  ppaayy  

ssccaallee  aass  aa  ssppeecciiaall  ccaassee..    

((cc))  AAvveerraaggee  eennttrriieess  mmaaddee  iinn  tthhee  CCRRss,,  pprriioorr  ttoo  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  NNEEPPPP,,  sshhoouulldd  bbee  

iiggnnoorreedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ggiivviinngg  pprroommoottiioonnss  uunnddeerr  NNEEPPPP..    

((dd))  PPaayy  ssccaallee  uupp--ggrraaddaattiioonnss  ooff  tthhee  ccaaddrreess  ooff  TTTTAA  aanndd  ddrriivveerr  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ttrreeaatteedd  aass  

pprroommoottiioonn  uunnddeerr  NNEEPPPP..    

((ee))  CCoonnvveerrssiioonn  ffrroomm  LLDDCC  ttoo  TTOOAA  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ttrreeaatteedd  aass  pprroommoottiioonn  uunnddeerr  NNEEPPPP..    

((ff))  SSCC//SSTT  ooffffiicciiaallss  sshhoouulldd  bbee  ggrraanntteedd  rreellaaxxaattiioonn  iinn  qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee  ffoorr  ccoonnffeerrmmeenntt  ooff  

pprroommoottiioonnss  uunnddeerr  NNEEPPPP..    

  
TThhee  aabboovvee  iissssuueess  wweerree  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  ccoouunncciill  aass--  

  

((aa))    MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  iinnssiisstteedd  tthhaatt  tthhiiss  ccllaauussee  iiss  eemmpphhaattiiccaallllyy  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  NNEEPPPP,,  

tthheerreeffoorree,,  aannyy  cchhaannggee  ww..rr..tt..  ttoo  tthhiiss  ccllaauussee  rreeqquuiirree  aapppprroovvaall  ooff  BBSSNNLL  BBooaarrdd//  DDooTT..  
HHoowweevveerr  oonn  iinnssiisstteennccee  ooff  ssttaaffff  ssiiddee  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  bbaasseedd  oonn  tthhee  iinnppuuttss  ttoo  bbee  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  ssttaaffff  ssiiddee  tthhee  ccaassee  wwiillll  bbee  eexxaammiinneedd  bbyy  tthhee  ccoommmmiitttteeee  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  

ffoorrmmeedd  rreeggaarrddiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  ootthheerr  ppooiinnttss  ooff  NNEEPPPP..  

  
((bb))  ,,((dd))))              MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  iinnffoorrmmeedd  tthhee  ccoouunncciill  tthhaatt  ww..rr..tt..  tthheessee  ppooiinnttss  aa  ccoommmmiitttteeee  hhaass    

&&  ((ee))                  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  aanndd  iinn  tthhee  llaasstt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  iitt  wwaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ccoolllleecctt  ssoommee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  cciirrcclleess..  AAccccoorrddiinnggllyy  iinnffoorrmmaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  ccaalllleedd  ffoorr  rreessoollvviinngg  tthheessee  

iissssuueess..  TThhee  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  eexxaammiinnee  tthhee  iissssuueess,,  aaffrreesshh,,  aafftteerr  ttaakkiinngg  dduuee  iinnppuuttss  ffrroomm  tthhee  

ssttaaffff  ssiiddee..  

  

((cc))  TThhee  mmaatttteerr  iiss  uunnddeerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  BBSSNNLL  BBooaarrdd..  

  

            ((ff))                                        MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  iinnffoorrmmeedd  tthhee  ccoouunncciill  tthhaatt::--  

  

ii))    PPrriioorr  ttoo  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  ww..ee..ff..  0011..1100..22000000,,  uuppggrraaddaattiioonn  ttoo  GGrroouupp  ''CC''  &&  ''DD''  

eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  ffiieelldd  UUnniittss  ooff  DDOOTT  wwaass  bbeeiinngg  ggrraanntteedd  uunnddeerr  ((ii))  OOTTBBPP  SScchheemmee  ((iiii))  

BBiieennnniiaall  CCaaddrree  RReevviieeww  ((BBCCRR))  wwhheerreeiinn  tthheerree  wwaass  nnoo  pprroovviissiioonn  ffoorr  rreesseerrvvaattiioonn  iinn  

rreessppeecctt  ooff  SSCC//SSTT  eemmppllooyyeeeess..  

  

iiii))..    AAfftteerr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  ww..ee..ff..  0011..1100..22000000,,  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  PPrroommoottiioonn  ppoolliiccyy  

((NNEEPPPP))  hhaass  bbeeeenn  ffoorrmmuullaatteedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  ((ii))  DDOOTT,,  ((iiii))  

rreepprreesseennttaattiivvee  UUnniioonnss  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  ((iiiiii))  SSCCTT  CCeellll..  TThhee  ssaaiidd  NNEEPPPP  

pprroovviiddeess  ffoorr  ttiimmee  bboouunndd  ffiinnaanncciiaall  uupp--ggrraaddaattiioonnss  ttoo  tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaallee  ttoo  aallll  tthhee  

NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL..  NNoo  rreellaaxxaattiioonn  ffoorr  SSCC//SSTT  eemmppllooyyeeeess  hhaass  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  iinn  

tthhee  ssaaiidd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  PPrroommoottiioonn  PPoolliiccyy  ((NNEEPPPP))..  

  

iiiiii))..      AAssssuurreedd  CCaarreeeerr  PPrrooggrreessssiioonn  ((AACCPP))  SScchheemmee  &&  MMooddiiffiieedd  AAssssuurreedd  CCaarreeeerr  

PPrrooggrreessssiioonn  ((MMAACCPP))  ttiimmee  bboouunndd  uupp--ggrraaddaattiioonnss  SScchheemmeess  ffrraammeedd  bbyy  tthhee  DDeepptttt..  ooff  

PPeerrssoonnnneell  &&  TTrraaiinniinngg  ((DDOOPP&&TTrrgg..))  aarree    iinn  ffoorrccee  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa..  

TThheessee  SScchheemmeess,,  pprroovviissiioonnss  ooff  wwhhiicchh  aarree  aakkiinn  ttoo  tthhee  NNEEPPPP  ffrraammeedd  bbyy  BBSSNNLL,,  aallssoo  ddoo  

nnoott  pprroovviiddee  ffoorr  aannyy  rreellaaxxaattiioonn  iinn  qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee  ffoorr  SSCC//SSTT  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  uupp--ggrraaddaattiioonnss..    

  

iivv))..    BBSSNNLL  SSCC//SSTT  eemmppllooyyeeeess  AAssssoocciiaattiioonn  aanndd  SShhrrii  KK..VVeelluussaammyy  hhaavvee  aallssoo  ffiilleedd  WW..PP..  NNoo..  

88449944//1111  bbeeffoorree  tthhee  HHoonn''bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  MMaaddrraass  rreeggaarrddiinngg  rreesseerrvvaattiioonn  ffoorr  SSCC//SSTT  

eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  PPrroommoottiioonn  PPoolliiccyy  ((NNEEPPPP))..  TThhee  HHoonn’’bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  

vviiddee  iittss  oorrddeerr  ddaatteedd  0033..1100..22001122  ddiissmmiisssseedd  tthhee  ppeettiittiioonn  bbyy  oobbsseerrvviinngg  tthhaatt  nnoo  ggrroouunndd  

eexxiisstt  ttoo  iinntteerrffeerree  wwiitthh  tthhee  oorrddeerr  uunnddeerr  cchhaalllleennggee..      

  
vv))            IInn  vviieeww  ooff  aabboovvee,,  tthhee  ddeemmaanndd  ooff  tthhee  ssttaaffff  SSiiddee  ffoorr  ""iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  SSCC//SSTT  



 5 

rreesseerrvvaattiioonn  iinn  NNEEPPPP""  ccaannnnoott  bbee  aaggrreeeedd  ttoo..  

  
AAfftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn  oonn  tthhiiss  ppooiinntt  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  HHoonn''bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  

ooff  MMaaddrraass  oorrddeerr  mmeennttiioonneedd  aabboovvee  aatt  ppaarrtt  ((iivv))  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  ssttaaffff  ssiiddee  aanndd  aafftteerr  ssttuuddyyiinngg  iitt,,  

iiff  rreeqquuiirreedd  ssttaaffff  ssiiddee  mmaayy  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  vviieewwss  ttoo  EEsstttt..  wwiinngg  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  

  

77..77  RReedduuccttiioonn  ooff  qquuaalliiffyyiinngg  mmaarrkkss,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  SSCC//SSTT  eemmppllooyyeeeess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  DDooPP&&TT  

gguuiiddeelliinneess..    

  

SSttaaffff  ssiiddee  mmeemmbbeerrss  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  iissssuuee  wwaass  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  2277tthh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  

hheelldd  oonn  77tthh  AAuugguusstt,,  22001122  wwhheerreeiinn  iitt  wwaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  ccoouulldd  bbee  ddiissccuusssseedd  sseeppaarraatteellyy..    

AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  hhaass  ggiivveenn  aa  ddeettaaiilleedd  nnoottee  ttoo  tthhee  SSrr..GGMM  ((RReecctttt..))  aanndd  aa  ddeettaaiilleedd  

ddiissccuussssiioonn  ttooookk  ppllaaccee  oonn  3311..0011..22001133..  HHoowweevveerr,,  tthhee  nnoottee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  UUnniioonn,,  aass  wweellll  aass  tthhee  vviieewwss  

pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ddiissccuussssiioonn,,  wweerree  nnoott  rreepplliieedd  bbyy  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  bbrraanncchh..  

  

MMaannggeemmeenntt  ssiiddee  rreepplliieedd  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  hhaass  bbeeeenn  eexxaammiinneedd  iinn  ddeettaaiill  aanndd  rreeqquuiirreedd  iinnssttrruuccttiioonnss  hhaavvee  

bbeeeenn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  RReecctttt..  BBrraanncchh  ttoo  aallll  ccoonncceerrnneedd  uunniittss  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  

ddiissccuussssiioonnss  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  RReecctttt..  BBrraanncchh  wwiillll  iissssuuee  ssuuiittaabbllee  rreeppllyy  wwiitthhiinn  aa  wweeeekk’’ss  ttiimmee  ttoo  tthhee  SSttaaffff  

ssiiddee  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthheeiirr  ddeettaaiilleedd  nnoottee  ddaatteedd  3311..0011..22001133  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  SSrr..GGMM((RReecctttt..))..  

  

77..88    RReessttoorraattiioonn  ooff  LLTTCC,,  MMeeddiiccaall  AAlllloowwaannccee  aanndd  LLeeaavvee  EEnnccaasshhmmeenntt  ffoorr  aavvaaiilliinngg  LLTTCC..    

  

SSttaaffff  ssiiddee  mmeemmbbeerrss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  LLTTCC,,  MMeeddiiccaall  AAlllloowwaannccee  aanndd  LLeeaavvee  EEnnccaasshhmmeenntt  ffoorr  aavvaaiilliinngg  

LLTTCC  sshhoouulldd  bbee  rreessttoorreedd  iinn  BBSSNNLL..  

  

MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  iinnffoorrmmeedd  tthhee  CCoouunncciill  tthhaatt  tthhee  pprreesseenntt  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  iiss  nnoott  

ggoooodd,,  tthheerreeffoorree,,  tthhiiss  ddeemmaanndd  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aanndd  wwhheenn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  hheeaalltthh  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  

iimmpprroovveess..  

77..99  RReettiirreemmeenntt  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  BBSSNNLL  rreeccrruuiitteeeess..    

SSttaaffff  ssiiddee  ssuubbmmiitttteedd  ffoolllloowwiinngg  ppooiinnttss  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouunncciill::--  

  

((ii))  TThhee  DDPPEE,,  vviiddee  iitt''ss  OOMMss  ddaatteedd  2266..1111..22000088,,  0022..0044..22000099  aanndd  2244..0011..22001133,,  hhaass  llaaiidd  ddoowwnn  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess  rreessppeeccttiivveellyy,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  PPSSEE  eemmppllooyyeeeess..    

((aa))    CCPPSSEEss  wwoouulldd  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  3300%%  ooff  bbaassiicc  ppaayy  aass  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  

bbeenneeffiittss..    

((bb))    TThhee  cceeiilliinngg  ooff  3300%%  ttoowwaarrddss  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiitt  wwoouulldd  bbee  ccaallccuullaatteedd  bbaasseedd  

oonn  bbaassiicc  ppaayy  ++DDAA..    

((cc))          CCoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iiss  nnoott  mmaannddaattoorryy..  

    

  ((iiii))    IItt  iiss  vveerryy  rreelleevvaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt  tthhee  aabboovvee  rreeffeerrrreedd  gguuiiddeelliinneess  ooff  tthhee  DDPPEE  hhaavvee  

aallrreeaaddyy  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  PPSSUUss  lliikkee  CCIILL,,  BBHHEELL,,  AAAAII,,  NNeeyyvveellii  LLiiggnniittee  CCoorrppoorraattiioonn  aanndd  

EEIILL,,  LLee..,,  mmaakkiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  3300%%  bbaassiicc  ppaayy  aanndd  IIDDAA  ffoorr  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss..  

BBSSNNLL  iiss  aallrreeaaddyy  mmaakkiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  1188%%,,  ttoowwaarrddss  EEPPFF,,  GGrraattuuiittyy  aanndd  PPRRMMBB..    TThhuuss,,  

aass  ppeerr  tthhee  aabboovvee  rreeffeerrrreedd  gguuiiddeelliinneess  ooff  tthhee  DDPPEE,,  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  oouurr  CCoommppaannyy  ffaallllss  

sshhoorrtt  bbyy  1122%%..  HHeennccee,,  wwee  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhee  mmoonntthhllyy  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  ttoowwaarrddss  tthhee  

ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  DDiirreecctt  RReeccrruuiitteedd  EEmmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  bbee  1122%%..  WWee  ddoo  nnoott  

aacccceepptt  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ttoo  ffiixx  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL  aatt  22%%..    

((iiiiii))      AAss  rreeggaarrddss  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoowwaarrddss  tthhee  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiitt,,  iitt  iiss  

ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  DDPPEE  gguuiiddeelliinneess  hhaavvee  nnoott  mmaaddee  iitt  mmaannddaattoorryy..  HHeennccee,,  tthhiiss  aassppeecctt  

sshhoouulldd  bbee  bboorrnnee  iinn  mmiinndd  wwhheenn  tthhee  sscchheemmee  iiss  ffiinnaalliizzeedd..  

((iivv))    TThhee  OOMM  NNoo..22((7700))//0088--DDPPEE((WWCC))  ooff  tthhee  DDPPEE,,  ddaatteedd  0022..0044..22000099  hhaass  llaaiidd  ddoowwnn  tthhaatt  tthhee  

rreevviisseedd  ppaayy  ssccaalleess  sshhoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ww..ee..ff..  0011..0011..22000077,,  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  ddaattee  oonn  

wwhhiicchh  pprreessiiddeennttiiaall  DDiirreeccttiivvee  iiss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  MMiinniissttrryy..  IInn  tthhee  ssaammee  
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aannaallooggyy,,  tthhee  ddaattee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiitt  mmaayy  aallssoo  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd  ffrroomm  0011..0011..22000077,,  ssiinnccee  iitt  iiss  iinn  tthhiiss  OOMM,,  tthhee  qquuaannttuumm  ooff  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  

bbeenneeffiitt  iiss  aallssoo  ssttiippuullaatteedd..    

((vv))      AA  ttrruusstt  iiss  ccrreeaatteedd  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  ffuunnddss,,  tthheenn  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  ttrraaddee  uunniioonnss  sshhoouulldd  

aallssoo  bbee  tthheerree,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  

  

MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  rreepplliieedd  tthhaatt  eeaarrlliieerr,,  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  eexxaammiinniinngg  tthhee  iissssuuee  ooff  

ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ffoorr  ddiirreeccttllyy  rreeccrruuiitteedd  eemmppllooyyeeeess  hhaadd  rreeccoommmmeennddeedd  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  @@  22%%  ooff  BBaassiicc  PPaayy  ++  DDAA..  HHoowweevveerr,,  tthhee  iinnppuuttss  //  ccoommmmeennttss  ooff  SSttaaffff  UUnniioonnss//  AAssssoocciiaattiioonn  

hhaavvee  bbeeeenn  oobbttaaiinneedd  aanndd  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  rree--ccoonnssiiddeerraattiioonn..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  hhaass  

ssuubbmmiitttteedd  iittss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..    

  

AAfftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonnss  oonn  tthhee  iitteemm,,  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  aa  jjooiinntt  mmeeeettiinngg  ccoonnssiissttiinngg  ooff  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  

ssttaaffff  ssiiddee  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  wwiillll  bbee  aarrrraannggeedd    ffoorr  tthhiiss  iissssuuee..  

    

77..1100  PPrroommoottiioonn  ooff  tthhee  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc  ttrraaiinniinngg..    

  

SSttaaffff  ssiiddee  mmeemmbbeerr  ssttaatteedd  tthhaatt  dduuee  ttoo  tthhee  nnoonn--aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  ppoossttss,,  aa  sseeccttiioonn  ooff  

tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc  ttrraaiinniinngg  ccoouulldd  nnoott  bbee  pprroommootteedd..  HHoowweevveerr,,  

tthheessee  ooffffiicciiaallss  aarree  ppeerrffoorrmmiinngg  aallll  tthhee  dduuttiieess  ooff  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc..  HHeennccee,,  aallll  ssuucchh  eemmppllooyyeeeess  mmaayy  

bbee  pprroommootteedd  aass  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniiccss  oonn  ppeerrssoonnaall  uuppggrraaddaattiioonn  bbaassiiss..  

  

AAfftteerr  ddiissccuussssiioonnss  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  ssttaaffff  ssiiddee  mmeemmbbeerrss  wwiillll  ssuubbmmiitt  ddeettaaiillss  ooff  ssuucchh  ccaasseess  ffoorr  

ccoonnssiiddeerraattiioonn//eexxaammiinnaattiioonn  bbyy  EEsstttt..  wwiinngg..  

      

88..  AAfftteerr  ddiissccuussssiioonn  oonn  tthhee  aaggeennddaa  iitteemmss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee,,  ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  

oonn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  aaggeennddaa  iitteemmss,,  vviizz..  

  

88..11  FFoorrmmaattiioonn  ooff  LLooccaall  CCoouunncciill  iinn  SSSSAAss//  CCiirrccllee  HHQQ  

  

TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  pprrooppoosseedd  tthhaatt  iinn  aann  SSSSAA//CCiirrccllee  HHQQrrss..,,  wwhheerree  aannyy  ooff  tthhee  rreeccooggnniisseedd  uunniioonn  iiss  

nnoott  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  ffoorrmm  iittss  DDiissttrriicctt//CCiirrccllee  lleevveell  bbooddyy  aass  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  iittss  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  iinn  tthhaatt  

eevveenntt  tthhee  uunniioonn  sshhaallll  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  nnoommiinnaattee  iittss  mmeemmbbeerrss  ttoo  tthhee  LLooccaall  CCoouunncciill  ooff  tthhaatt  

DDiissttrriicctt//CCiirrccllee  HHQQrrss..  aanndd  sshhaallll  rreemmaaiinn  uunnrreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  ssaaiidd  CCoouunncciill..    TThhee  CCoouunncciill  sshhaallll  bbee  

ffoorrmmeedd  wwiitthh  nnoommiinnaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  ootthheerr  rreeccooggnniisseedd  uunniioonn,,  wwhhiicchh  hhaass  iittss  dduullyy  ccoonnssttiittuutteedd  bbooddyy,,  wwiitthh  

tthhee  nnuummbbeerr  ooff  SSttaaffff  ssiiddee  mmeemmbbeerrss  aallrreeaaddyy  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhaatt  uunniioonn..    FFuurrtthheerr,,  bbootthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy  aanndd  

LLeeaaddeerr,,  SSttaaffff  SSiiddee  sshhaallll  bbee  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  uunniioonn  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  LLooccaall  CCoouunncciill  aanndd  aallssoo  ssuubbmmiitt  

tthhee  aaggeennddaa  ffoorr  tthhee  mmeeeettiinngg..    HHoowweevveerr,,  aass  aanndd  wwhheenn  tthhee  uunnrreepprreesseenntteedd  uunniioonn  iiss  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  ffoorrmm  

iittss  DDiissttrriicctt//CCiirrccllee  HHQQrrss..  lleevveell  bbooddyy,,  tthhee  uunniioonn  sshhaallll  bbeeccoommee  eelliiggiibbllee  ttoo  nnoommiinnaattee  iittss  mmeemmbbeerrss  ttoo  tthhee  

CCoouunncciill  aass  wweellll  aass  SSeeccrreettaarryy  oorr  LLeeaaddeerr,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..    AAfftteerr  ddeelliibbeerraattiioonnss,,  tthhee  

pprrooppoossaall  wwaass  aaggrreeeedd  ttoo  bbyy  tthhee  SSttaaffff  ssiiddee..  

  

88..22  RReedduuccttiioonn  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  CCoouunncciillss..  

    

MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  iinn  ssoommee  ooff  tthhee  nnoonn--tteerrrriittoorriiaall  cciirrcclleess  aanndd  SSSSAAss,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

nnoonn--eexxeeccuuttiivveess  iiss  vveerryy  ssmmaallll  aanndd  iitt  iiss  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  CCiirrccllee//LLooccaall  CCoouunncciillss  iinn  ssuucchh  uunniittss  mmaayy  nnoott  bbee  

ffoorrmmeedd  aanndd  ssoommee  aalltteerrnnaattee  aarrrraannggeemmeenntt  iiss  mmaaddee..  

  

SSttaaffff  ssiiddee  mmeemmbbeerrss  rreepplliieedd  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  ddiissccuusssseedd  tthhee  iissssuuee  aammoonngg  tthheemmsseellvveess  aanndd  aatt  pprreesseenntt  

tthheeyy  ddoo  nnoott  aaggrreeee  ttoo  tthhee  pprrooppoossaall  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt..  HHoowweevveerr  ffuurrtthheerr  ddeelliibbeerraattiioonnss,,  iinn  tthhee  

bbaacckkggrroouunndd  ooff  aaccttuuaall  ddaattaa,,  wwoouulldd  bbee  uunnddeerrttaakkeenn..  

  

88..33    CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss  
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MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  ssttaatteedd  tthhaatt  nnuummbbeerr  ooff  aapppplliiccaannttss  sseeeekkiinngg  aappppooiinnttmmeenntt  oonn  ccoommppaassssiioonnaattee  

ggrroouunndd  iiss  vveerryy  llaarrggee  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  vvaaccaanncciieess  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthheemm  iiss  vveerryy  ssmmaallll  ,,  tthheerreeffoorree,,  iitt  iiss  

pprrooppoosseedd  ttoo  eevvoollvvee  aann    aalltteerrnnaattee  mmeecchhaanniissmm  wwhhiicchh  mmaayy  hheellpp  tthhee  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ddeecceeaasseedd  ssoo  tthhaatt  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  ffaammiilliieess  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd  eemmppllooyyeeeess  ccaann  bbee  hheellppeedd..    TThhee  

mmaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  aallssoo  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  aafftteerr  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  22
nndd
  PPRRCC,,  tthhee  ppeennssiioonn,,  tteerrmmiinnaall  

bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  ggoonnee  uupp  wwhhiicchh  nneecceessssiittaatteess  rreevviieeww  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  

CCGGAA  sscchheemmee..    WWhhiillee  rreevviieewwiinngg  tthhee  sscchheemmee,,  ssoommee  mmoorree  ffaaccttoorrss,,  vviizz..  OOwwnn//rreenntteedd  hhoouussee  ooff  tthhee  

ffaammiillyy,,  ssoonn//ddaauugghhtteerr  sseeeekkiinngg  eemmppllooyymmeenntt  eettcc..  aarree  aallssoo  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  rreevviieewweedd..    TThhee  CChhaaiirrmmaann  

mmeennttiioonneedd  tthhaatt  uunnddeerr  tthhee  CCGGAA  sscchheemmee,,  bbeenneeffiitt  iiss  bbeeiinngg  eexxtteennddeedd  ttoo  aapppprrooxx..  55%%  ooff  tthhee  ffaammiilliieess  

wwhheerreeaass  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ffaammiilliieess  ddoo  nnoott  ggeett  aannyy  bbeenneeffiitt  aatt  aallll..    TThhee  iissssuuee  nneeeeddss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  uupp  iinn  

bbrrooaaddeerr  ppeerrssppeeccttiivvee..    TThheerree  aarree  cceerrttaaiinn  oorrggaanniissaattiioonnss  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  CCGGAA,,  

eevveenn  MMTTNNLL  hhaass  nnoott  ooffffeerreedd  aannyy  CCGG  aappppooiinnttmmeenntt  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  tteenn  yyeeaarrss..    WWiitthh  tthhiiss  iinn  mmiinndd,,  iitt  iiss  

iimmppeerraattiivvee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  ssoommee  aalltteerrnnaattee  ttoo  CCGG  aappppooiinnttmmeennttss..  

  

TThhee  iissssuuee  wwaass  ddiissccuusssseedd  aatt  lleennggtthh  aanndd  ssttaaffff  ssiiddee  mmeemmbbeerrss  ssaaiidd  tthhaatt  aatt  pprreesseenntt  tthheeyy  ddoo  nnoott  wwaanntt  

aannyy  cchhaannggee  iinn  tthhee  CCGGAA  sscchheemmee..    MMoorreeoovveerr,,  tthhee  vvaaccaanncciieess  ffoorr  CCGG  aappppooiinnttmmeennttss  aarree  nnoott  pprrooppeerrllyy  

ccaallccuullaatteedd,,  hheennccee  ssuuiittaabbllee  iinnssttrruuccttiioonnss  bbee  iissssuueedd  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    TThhee  SSttaaffff  ssiiddee  aallssoo  ppooiinntteedd  oouutt  

tthhaatt  iinn  cceerrttaaiinn  ccaasseess,,  ddeessppiittee  ggeettttiinngg  hhiigghh  wweeiigghhttaaggee  ppeerrcceennttaaggee,,  tthhee  ccaasseess  aarree  rreejjeecctteedd,,  wwhhiicchh  

iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  ssyysstteemm  nneeeeddss  rreevviieeww..  WWhhiillee  iissssuueess  rraaiisseedd  bbyy  ssttaaffff  ssiiddee  wweerree  nnootteedd  bbyy  

mmaannaaggeemmeenntt,,  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  aallssoo  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  aalltteerrnnaattiivvee  aarrrraannggeemmeenntt  ttoo  CCGGAA  wwoouulldd  

hhaavvee  ttoo  bbee  eexxpplloorreedd//ddeelliibbeerraatteedd..  

  

88..44          EEnnffoorrcceemmeenntt  ooff  ddiisscciipplliinnee//ppeerrffoorrmmaannccee  ccuullttuurree  iinn  tthhee  ccoommppaannyy..  

  

OOnn  tthhee  ssuuggggeessttiioonn  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  ffoorr  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  ddiisscciipplliinnee//ppeerrffoorrmmaannccee  ccuullttuurree  iinn  tthhee  

ccoommppaannyy,,  tthhee  SSttaaffff  ssiiddee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  CCDDAA  RRuulleess  aarree  aallrreeaaddyy  iinn  ffoorrccee  ttoo  eennffoorrccee  ddiisscciipplliinnee..    AAss  

rreeggaarrddss  ppeerrffoorrmmaannccee  ccuullttuurree  iinn  tthhee  ccoommppaannyy,,  tthhee  SSttaaffff  ssiiddee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  rreellaatteess  nnoott  

oonnllyy  ttoo  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess,,  bbuutt  ttoo  eexxeeccuuttiivveess  aanndd  sseenniioorr  lleevveell  ooffffiicceerrss  aallssoo..    IItt  wwaass  iinnffoorrmmeedd  ffrroomm  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  tthhaatt  PPMMSS  ssyysstteemm  aallrreeaaddyy  iinn  ffoorrccee  wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  eexxeeccuuttiivveess  aanndd  tthhee  

pprrooppoossaall  iiss  ttoo  iinnttrroodduuccee  ppeerrffoorrmmaannccee  ssyysstteemm  ffoorr  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess  oonn  ssiimmiillaarr  lliinneess..    TThhee  CChhaaiirrmmaann  

iinntteerrvveenneedd  aanndd  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhiiss  ddiisscciipplliinnee//ppeerrffoorrmmaannccee  ccuullttuurree  iiss  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd  ffrroomm  tthhee  

iimmaaggee  ppooiinntt  ooff  vviieeww  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  aanndd  aann  aaddvviissoorryy  aanndd  pprrooaaccttiivvee  ssuuppppoorrttiivvee  ssttaanndd  ffrroomm  tthhee  

uunniioonnss  wwiillll  bbee  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  tthhaann  aannyy  iinnssttrruuccttiioonnss  ffrroomm  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt..    AAggrreeeeiinngg  ttoo  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  ssiiddee  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  aann  iinntteerr--aaccttiivvee  sseessssiioonn  ooff  aallll  

tthhee  uunniioonnss  mmaayy  bbee  ccoonnvveenneedd  ttoo  eexxpplloorree  vvaarriioouuss  ppoossssiibbiilliittiieess  aanndd  ddeevviissee  iimmpplleemmeennttaabbllee  

ssttrraatteeggiieess..  

  

99..  TThhee  mmeeeettiinngg  eennddeedd  wwiitthh  aa  vvoottee  ooff  tthhaannkkss  ttoo  tthhee  CChhaaiirr..  

  

  

((SSaattiisshh  WWaaddhhwwaa))  

DDGGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..  

TToo  

  AAllll  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ((BByy  NNaammee))  

CCooppyy  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo::  

  

11..  EESS  ttoo  CCMMDD,,  BBSSNNLL..  

22..  SSrr..  GGMM  ((RReecctttt..)),,      BBSSNNLL  CC..OO..  

33..  OOLL  SSeeccttiioonn  --  FFoorr  HHiinnddii  ttrraannssllaattiioonn..  

44..  GGuuaarrdd  ffiillee..  


