
  

BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  
CCeennttrraall  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss,,  

DDaaddaa  GGhhoosshh  BBhhaawwaann,,  22115511//11,,  NNeeww  PPaatteell  NNaaggaarr,,  
NNeeww  DDeellhhii--  111100000088  

    

OOnnee  ddaayy  ssttrriikkee  oonn  2277..0077..22001177..  

MMaakkee  iitt  aa  ttoottaall  ssuucccceessss..  
  

WWaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  eemmppllooyyeeeess  hhaass  bbeeccoommee  dduuee  ffrroomm  0011..0011..22001177..  TThhee  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  
CCoommmmiitttteeee  ((33rrdd  PPRRCC))  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  hhaass  aallrreeaaddyy  ssuubbmmiitttteedd  iitt’’ss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  TThhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ffoorrmmeedd  aa  ‘‘CCoommmmiitttteeee  ooff  SSeeccrreettaarriieess’’,,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  ddiirreecctteedd  ttoo  ggiivvee  iitt’’ss  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC..  SSoo  ffaarr  aass  
tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ooff  tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  eemmppllooyyeeeess  ttoo  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  tthhee  33rrdd  PPRRCC  hhaass  llaaiidd  ddoowwnn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aass  
tthhee  ccrriitteerriioonn::--  
  

““AAddddiittiioonnaall  ffiinnaanncciiaall  iimmppaacctt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  mmoorree  tthhaann  2200%%  ooff  tthhee  aavveerraaggee  PPBBTT  ooff  tthhee  llaasstt  33  
ffiinnaanncciiaall  yyeeaarrss  pprreecceeddiinngg  tthhee  yyeeaarr  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn..””    

  
SSiinnccee  BBSSNNLL  iiss  rruunnnniinngg  iinn  lloossss  ffrroomm  22000099--1100,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  aass  
ppeerr  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC..  HHeennccee,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  mmeett  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  
1155..0033..22001177,,  aanndd  hhaavvee  rriigghhttllyy  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  tthhee  ‘‘AAffffoorrddaabbiilliittyy  CCllaauussee’’  ooff  
tthhee  33rrdd  PPRRCC..  TThhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  hhaavvee  wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  aanndd  SSeeccrreettaarryy,,  DDPPEE,,  
ddeemmaannddiinngg  tthhaatt  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  tthhee  AAffffoorrddaabbiilliittyy  CCllaauussee  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC..  AAss  ppeerr  tthhee  ccaallll  ooff  
tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  CCaallll  AAtttteennttiioonn  DDaayy  wwaass  oobbsseerrvveedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  oonn  0055..0044..22001177,,  bbyy  
wweeaarriinngg  bbaaddggeess  aanndd  ccoonndduuccttiinngg  lluunncchh  hhoouurr  ddeemmoonnssttrraattiioonnss..  TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  aallssoo  ttaakkeenn  aa  ffiirrmm  
ppoossiittiioonn  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  ggeett  wwaaggee  rreevviissiioonn  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177..  IItt  hhaass  aallssoo  iinnffoorrmmeedd  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  mmoobbiilliissee  rreessoouurrcceess  iinntteerrnnaallllyy,,  ttoo  mmeeeett  tthhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  aaccccoouunntt  ooff  
wwaaggee  rreevviissiioonn..    
  
TThhee  ‘‘CCoommmmiitttteeee  ooff  SSeeccrreettaarriieess’’  mmeett  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  1122..0055..22001177,,  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  tthhee  CCaabbiinneett  
SSeeccrreettaarryy..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  ddiissccuusssseedd  wwhheetthheerr  aannyy  mmaajjoorr  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  33rrdd  
PPRRCC,,  iiss  rreeqquuiirreedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aannyy  PPSSUU..  EEvveenntthhoouugghh,,  BBSSNNLL  rreeqquuiirreess  eexxeemmppttiioonn  ffrroomm  tthhee  AAffffoorrddaabbiilliittyy  
CCllaauussee  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC,,  aa  ddeemmaanndd  ttoo  tthhiiss  eeffffeecctt  wwaass  nnoott  ppllaacceedd  iinn  tthhaatt  mmeeeettiinngg  bbyy  tthhee  DDooTT..  HHeennccee,,  tthhee  
mmeeeettiinngg  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt,,  nnoo  mmaajjoorr  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC,,  nneeeeddss  ttoo  bbee  ggiivveenn  
ttoo  aannyy  PPSSUU..  TThhiiss  iiss  aa  ggrreeaatt  sseett  bbaacckk  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL..    
  
FFoorr  mmoorree  tthhaann  9900%%  ooff  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  tthhiiss  iiss  tthhee  llaasstt  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthheeiirr  sseerrvviiccee..  TThheeyy  wwiillll  
nnoott  bbee  tthheerree  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  nneexxtt  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffrroomm  0011..0011..22002277..  IIff  tthheessee  eemmppllooyyeeeess  ddoo  nnoott  ggeett  
wwaaggee  rreevviissiioonn  ffrroomm  0011..0011..22001177,,  tthheenn  tthheeyy  wwiillll  ffaaccee  sseevveerree  lloossss  iinn  ppeennssiioonn,,  aanndd  iitt  wwiillll  bbee  aa  lliiffee  lloonngg  
lloossss  ttoo  tthheemm..  
  
TThhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  wwhhiicchh  mmeett  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  0022..0066..22001177,,  rreevviieewweedd  tthhee  eennttiirree  eeppiissooddee,,  aanndd  
ddeecciiddeedd  ttoo  ggiivvee  ccaallll  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ggoo  oonn  ssttrruuggggllee,,  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffrroomm  
0011..0011..22001177..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  ddaayy  lloonngg  ddhhaarrnnaa  wwaass  oobbsseerrvveedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  oonn  2200..0066..22001177..  HHuunnggeerr  
ssttrriikkee  wwiillll  bbee  oobbsseerrvveedd  oonn  1133..0077..22001177  aanndd  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  wwiillll  bbee  oorrggaanniisseedd  oonn  2277..0077..22001177..  
  

GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  aannttii--BBSSNNLL  ppoolliicciieess  rreeaassoonn  ffoorr  ddoowwnn--ffaallll  ooff  BBSSNNLL..  
  

BBSSNNLL  hhaass  bbeeccoommee  aa  lloossss  mmaakkiinngg  ccoommppaannyy,,  nnoott  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  bbuutt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  aannttii--BBSSNNLL  
ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  aa  ffeeww  eexxaammpplleess..  WWhheenn  mmoobbiillee  sseerrvviiccee  ccaammee  ttoo  IInnddiiaa,,  iitt  wwaass  
tthhee  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess  wwhhiicchh  wweerree  tthhee  ffiirrsstt  ttoo  ggeett  lliicceenncceess  iinn  11999955..  BBSSNNLL  wwaass  iissssuueedd  wwiitthh  tthhee  lliicceennccee  oonnllyy  
aafftteerr  77  lloonngg  yyeeaarrss,,  ii..ee..,,  iinn  22000022..  IItt  wwaass  aa  wweellll  tthhoouugghhtt  oouutt  ppllaann  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo    ggiivvee  tthhiiss    hheeaadd--ssttaarrtt    
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((iinniittiiaall  bbeenneeffiitt))  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess..  WWhheenn  tthhee  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess  ddeeffaauulltteedd  ppaayymmeenntt  ooff  
lliicceennccee  ffeeee  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  aammoouunnttiinngg  ttoo  tthhoouussaannddss  ooff  ccrroorreess  ooff  rruuppeeeess,,  aaggaaiinn  iitt  wwaass  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
wwhhiicchh  ccaammee  ttoo  tthheeiirr  rreessccuuee..  IInn  11999999  tthhee  VVaajjppaayyeeee  ggoovveerrnnmmeenntt  aabboolliisshheedd  tthhee  ““FFiixxeedd  LLiicceennccee  FFeeee  RReeggiimmee””  
aanndd  sswwiittcchheedd  oovveerr  ttoo  tthhee  ““RReevveennuuee  SShhaarriinngg  RReeggiimmee””..  TThhuuss,,  tthhee  tthhoouussaannddss  ooff  ccrroorreess  ooff  rruuppeeeess,,  dduuee  ttoo  bbee  
ppaaiidd  aass  lliicceennccee  ffeeee,,  bbyy  tthhee  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  wweerree  wwrriitttteenn  ooffff  bbyy  tthhee  VVaajjppaayyeeee  
ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhiiss  ssoorrtt  ooff  kkiinnddnneessss  hhaass  nneevveerr  bbeeeenn  sshhoowwnn  ttoo  BBSSNNLL..  FFrroomm  tthhee  bbeeggiinnnniinngg,,  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  
ccoommppaanniieess  wweerree  ppaayyiinngg  AAcccceessss  DDeeffiicciitt  CChhaarrggee  ((AADDCC))  ttoo  BBSSNNLL..  TThhiiss  wwaass  ttoo  ccoommppeennssaattee  BBSSNNLL  ffoorr  iitt’’ss  
lloosssseess  oonn  aaccccoouunntt  ooff  pprroovviiddiinngg  llaannddlliinnee  sseerrvviiccee..  BBuutt,,  tthhee  AADDCC  wwaass  aabboolliisshheedd  iinn  tthhee  yyeeaarr  22000088,,  ttoo  tthhee  
bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess..  AAllll  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  tthhrreeee  eexxaammpplleess  pprroovvee  tthhee  sstteepp--mmootthheerrllyy  aattttiittuuddee  
ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoowwaarrddss  BBSSNNLL..  
  
AAppaarrtt  ffrroomm  ffaavvoouurriinngg  tthhee  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddoonnee  iirrrreeppaarraabbllee  ddaammaaggeess  ttoo  BBSSNNLL,,  bbyy  
ccrreeaattiinngg  rrooaadd--bblloocckkss  iinn  iitt’’ss  nneettwwoorrkk  eexxppaannssiioonn..  FFoorr  nneeaarrllyy  ssiixx  yyeeaarrss,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ddiidd  nnoott  aallllooww  BBSSNNLL  ttoo  
pprrooccuurree  mmoobbiillee  eeqquuiippmmeennttss..  OOnnee  aafftteerr  aannootthheerr,,  tthhee  tteennddeerrss  ffllooaatteedd  bbyy  BBSSNNLL,,  ttoo  pprrooccuurree  eeqquuiippmmeennttss,,  wweerree  
ccaanncceelllleedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  4455  mmiilllliioonn  lliinnee  tteennddeerr,,  wwhhiicchh  wwaass  ccaanncceelllleedd  iinn  22000077,,  aanndd  tthhee  9900  mmiilllliioonn  
lliinnee  tteennddeerr,,  ccaanncceelllleedd  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001100,,  wweerree  ggoooodd  eexxaammpplleess..  DDuurriinngg  tthheessee  ssiixx  yyeeaarrss,,  BBSSNNLL’’ss  ggrroowwtthh  wwaass  
ccrriipppplleedd  iinn  tthhee  mmoobbiillee  sseeggmmeenntt,,  aanndd  tthhiiss  wwaass  tthhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  ddoowwnn--ffaallll  ooff  BBSSNNLL..  
  
HHooww  BBSSNNLL  wwaass  wweeaakkeenneedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ccaann  bbee  wweellll  eexxppllaaiinneedd  bbyy  tthhee  ssttaatteemmeenntt  mmaaddee  bbyy  sshhrrii  RRaavvii  
SShhaannkkaarr  PPrraassaadd,,  ffoorrmmeerr  MMiinniisstteerr  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonnss..  IInn  aann  iinntteerrvviieeww  ggiivveenn  ttoo  tthhee  CCNNBBCC--TTVV1188  oonn  
2288..0022..22001155,,  tthhee  ffoorrmmeerr  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ssttaatteedd  oonn  rreeccoorrdd  aass,,  ““BBootthh  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  wweerree  iinn  
pprrooffiitt  bbyy  tthhee  yyeeaarr  22000055--22000066,,  tthhoouussaannddss  aanndd  tthhoouussaannddss  ooff  ccrroorree..  WWhhaatt  hhaappppeenneedd  iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  
yyeeaarrss  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  ccoommee  uunnddeerr  ssuucchh  aa  ccrriittiiccaall  ssttaattee??  SSoommeetthhiinngg  wwhhiicchh  II  ccaann  ooppeennllyy  tteellll  yyoouu  
ttooddaayy  tthhaatt  eevveerryy  aatttteemmpptt  wwaass  mmaaddee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  eexxppaanndd..””  WWhhaatt  mmoorree  eevviiddeennccee  iiss  
rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovvee  tthhaatt  iitt  wwaass  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwhhiicchh  wweeaakkeenneedd  BBSSNNLL  aanndd  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  iinn  nnoo  wwaayy  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iitt..    
  
TThhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  tthhee  FFoorruumm,,  ffoouugghhtt  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccaanncceellllaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL’’ss  
tteennddeerrss..  TThheeyy  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ssttrruugggglleedd  ffoorr  eeqquuiippmmeenntt  ssuuppppllyy  ttoo  BBSSNNLL..  AAss  aa  rreessuulltt,,  BBSSNNLL  ssttaarrtteedd  pprrooccuurriinngg  
eeqquuiippmmeennttss  ffrroomm  22001133  oonnwwaarrddss..  UUttiilliissiinngg  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  nneettwwoorrkkss,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ccaalllleedd  
oonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  TThhee  CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  
YYeeaarr,,  mmaaiinnllyy  aaiimmeedd  aatt  iimmpprroovviinngg  tthhee  wwoorrkk  ccuullttuurree  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  hheellppeedd  iinn  aa  bbiigg  wwaayy  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  
pprroodduuccttiivviittyy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  oobbsseerrvveedd  mmaannyy  mmoorree  pprrooggrraammmmee  ttoo  aaccttiivveellyy  
iinnvvoollvvee  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  aaccttiivviittiieess,,  aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvv iicceess..  TThhee  
““SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee””  pprrooggrraammmmee,,  llaauunncchheedd  iinn  JJaannuuaarryy,,  22001166,,  mmoottiivvaatteedd  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iinn  aa  bbiigg  wwaayy  ttoo  
iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviicceess  aanndd  aallssoo  ttoo  rraappiiddllyy  eexxppaanndd  BBSSNNLL’’ss  ccuussttoommeerr  bbaassee..  IItt  iiss  aallssoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttoo  
mmeennttiioonn  tthhaatt,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ccaalllleedd  oonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  wwoorrkk  oonnee  hhoouurr  eexxttrraa  eevveerryy  ddaayy,,  ffrroomm  
1100tthh  FFeebbrruuaarryy  ttoo  3311sstt  MMaarrcchh,,  22001177,,  ttoo  bboooosstt  tthhee  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    
  
AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  rreevviivvaall  pprroocceessss  ooff  BBSSNNLL,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  
eeffffoorrttss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  rraappiiddllyy  eexxppaanndd  BBSSNNLL’’ss  nneettwwoorrkkss,,  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  
CCoommppaannyy  hhaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iimmpprroovveedd..  FFoorr  eexxaammppllee,,  BBSSNNLL’’ss  lloossss  ssttoooodd  aatt  RRss..88,,223344  ccrroorree  iinn  22001144––1155,,  
wwhheerreeaass  iitt  hhaass  ccoommee  ddoowwnn  ttoo  RRss..33,,888800  ccrroorree  iinn  22001155  ––  1166..  BBSSNNLL  hhaass  mmaaddee  ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiittss  ooff  RRss..667722  
ccrroorree  aanndd  RRss..33,,885544  ccrroorree  rreessppeeccttiivveellyy,,  dduurriinngg  llaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss..  BBuutt,,  tthhee  bbaallaannccee  sshheeeett  iiss  ssttiillll  nneeggaattiivvee  dduuee  ttoo  
tthhee  hhuuggee  aammoouunntt  ooff  aarroouunndd  RRss..88,,000000  ccrroorree  aaccccoouunntteedd  aass  ddeepprreecciiaattiioonn..  YYeeaarr  bbyy  yyeeaarr,,  rreevveennuuee  aallssoo  
iinnccrreeaasseess..  BBSSNNLL  aallssoo  aaddvvaanncceedd  ffrroomm  66tthh  ppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  44tthh  ppoossiittiioonn,,  iinn  tteerrmmss  ooff  mmaarrkkeett  sshhaarree..  EEvveerryyoonnee  
aaggrreeeess  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  sstteeaaddiillyy  mmoovviinngg  iinn  tthhee  rreevviivvaall  ppaatthh..  AAtt  tthhiiss  jjuunnccttuurree,,  nnoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  wwaaggee  
rreevviissiioonn,,  wwiillll  ddeemmoorraalliissee  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  wwiillll  sseerriioouussllyy  aaffffeecctt  tthhee  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  NNooww,,  
BBSSNNLL  iiss  oonn  tthhee  rreevviivvaall  mmooddee  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  ttoo  bbee  mmoottiivvaatteedd  aatt  tthhiiss  ppooiinntt  ooff  ttiimmee..  CCoonnssiiddeerriinngg  aallll  
tthhee  aabboovvee  ffaaccttoorrss,,  wwee  ddeemmaanndd  tthhaatt  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  tthhee  AAffffoorrddaabbiilliittyy  CCllaauussee  ooff  tthhee  33rrdd  
PPRRCC,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  wwaaggee  rreevviissiioonn  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177,,  wwiitthh  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ffiittmmeenntt..  
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PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess..  

  

TThhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  ((DDooTT  rreeccrruuiitteeeess))  hhaass  aallssoo  bbeeccoommee  dduuee..  TThheeyy  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  
GGoovvtt..  ppeennssiioonn..  HHoowweevveerr  tthheerree  iiss  nnoo  mmeennttiioonn  aabboouutt  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss,,  eeiitthheerr  iinn  
77tthh  CCPPCC  oorr  iinn  33rrdd  PPRRCC..  TThhee  77tthh  CCPPCC  ddiidd  nnoott  ccoovveerr  iitt  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  hhaavviinngg  IIDDAA  
ppaayy  ssccaalleess..  BBuutt  33rrdd  PPRRCC  aallssoo  ddiidd  nnoott  ttoouucchh  tthhiiss  aassppeecctt..  IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt,,  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  llaasstt  
wwaaggee  rreevviissiioonn,,  ii..ee..,,  ww..ee..ff..  0011..0011..22000077,,  tthhee  oorrddeerrss  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  EExxeeccuuttiivveess  wweerree  iissssuueedd  oonn  
2277..0022..22000099  aanndd  tthhee  oorrddeerrss  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wweerree  iissssuueedd  oonn  0077..0055..22001100..  HHoowweevveerr,,  
oorrddeerr  ffoorr  rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  wwaass  iissssuueedd  mmuucchh  bbeellaatteeddllyy,,  ii..ee..,,  oonnllyy  oonn  1155..0033..22001111..  
SSuucchh  aa  ddeellaayy  sshhoouulldd  nnoott  ttaakkee  ppllaaccee  tthhiiss  ttiimmee..  HHeennccee,,  wwee  ddeemmaanndd  iimmmmeeddiiaattee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  
rreettiirreeeess..  
  

IInnjjuussttiiccee  iinn  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn..  
  

AAss  ppeerr  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  66tthh  CCeennttrraall  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn,,  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  bbeeiinngg  ccoolllleecctteedd  
ffoorr  tthhee  eennttiirree  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeeess,,  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  bbaassiicc  ppaayy  ((PPaayy  iinn  tthhee  PPaayy  BBaanndd  pplluuss  GGrraaddee  
PPaayy))..  TThhiiss  iiss  iimmpplleemmeenntteedd  ww..ee..ff..  0011..0011..22000066  aass  ppeerr  DDOOPP&&TT  OOrrddeerr  NNoo..  22//3344//22000088--EEsstttt..  ((PPaayy  IIII))  ddaatteedd  
1199..1111..22000099..  WWhheerreeaass,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  DDooTT  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL,,  ssttiillll  ppeennssiioonn  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  bbeeiinngg  ccoolllleecctteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthheeiirr  ppaayy  ssccaallee..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  BBSSNNLL  iiss  
ppaayyiinngg  aarroouunndd  RRss..440000  ccrroorree  iinn  eexxcceessss  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  eevveerryy  yyeeaarr..  OOnn  rreettiirreemmeenntt,,  bbootthh  tthhee  CCeennttrraall  
GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  DDooTT  eemmppllooyyeeeess  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL,,  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  tthhee  ssaammee  
ggoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonn  aanndd  ppeennssiioonn  iiss  5500%%  ooff  tthhee  llaasstt  ppaayy  ddrraawwnn..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  ttoo  bbee  
ppaaiidd  iinn  rreessppeecctt  ooff  bbootthh  tthheessee  sseeccttiioonnss  ooff  eemmppllooyyeeeess,,  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  tthhee  ssaammee..    

  
AA  sseerriioouuss  ooffffsshhoooott  ooff  tthhiiss  wwrroonngg  mmeetthhoodd  ooff  ccaallccuullaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssttaaggnnaattiioonn,,  
bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  aallmmoosstt  6655%%  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  ccaatteeggoorriieess  ooff  RReegguullaarr  MMaazzddoooorr,,  GGrroouupp  ‘‘DD’’,,  eettcc..  TThhiiss  
iiss  bbeeccaauussee,,  iinn  tthhee  llaasstt  WWaaggee  RReevviissiioonn,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaadd  kkeepptt  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  ooff  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  aass  llooww  aass  ppoossssiibbllee,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  lleesssseenn  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  aann  aabbnnoorrmmaallllyy  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  rreeaacchheedd  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  
tthheeiirr  ppaayy  ssccaalleess  aanndd  aarree  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssttaaggnnaattiioonn..  SSiimmiillaarrllyy  EExxeeccuuttiivveess  aarree  aallssoo  ffaacciinngg  
ssttaaggnnaattiioonn..  TToo  aaddddrreessss  tthhee  iissssuuee  ooff  ssttaaggnnaattiioonn,,  33rrdd  PPRRCC  hhaass  rreeccoommmmeennddeedd  ppaayy  ssccaalleess  wwiitthh  llaarrggee  ssppaann,,  
aallmmoosstt  tthhee  ddoouubbllee  ooff  tthhee  22nndd  PPRRCC  ppaayy  ssccaalleess..  TThhiiss  wwiillll  rreessuulltt  iinn  hhuuggee  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  
aallmmoosstt  tthhrreeee  ttiimmeess,,  iiff  BBSSNNLL  iiss  aaggaaiinn  ffoorrcceedd  ttoo  ppaayy  tthhee  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee..  
TThhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  ssoollvvee  tthhiiss  pprroobblleemm  iiss  tthhaatt,,  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  
ccaallccuullaatteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy,,  aanndd  nnoott  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee..    
  
  

SSuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  eemmppllooyyeeeess..  
  

BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  mmoorree  tthhaann  3300,,000000  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  eemmppllooyyeeeess..  TThheeyy  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  ggoovveerrnnmmeenntt  
ppeennssiioonn..  AAnndd  iitt  iiss  aa  ttrraaggeeddyy  tthhaatt  BBSSNNLL  hhaass  nnoott  ppuutt  iinn  ppllaaccee  aa  ppeennssiioonn  sscchheemmee  ffoorr  tthheemm  ttiillll  ddaattee..  TThhee  22nndd  
PPRRCC  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  PPSSUUss  sshhoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  3300%%  ooff  tthhee  ppaayy  ooff  tthheessee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  
eemmppllooyyeeeess,,  aass  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss..  PPeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  aallssoo  aa  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiitt..  
BBuutt  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ssoo  ffaarr  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  tthhiiss..  AAllmmoosstt  ttwwoo  yyeeaarrss  aaggoo,,  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  wwaass  
rreeaacchheedd  bbeettwweeeenn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  
wwoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  66%%  ooff  ppaayy  aass  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  HHoowweevveerr,,  ssuubbsseeqquueennttllyy,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  bbaacckk  
ttrraacckkeedd  ffrroomm  tthhiiss  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  wwiitthhoouutt  ccoonnssuullttiinngg  BBSSNNLLEEUU  aanndd  SSNNEEAA,,  aanndd  ddeecciiddeedd  tthhaatt  iitt  ccoouulldd  
ccoonnttrriibbuuttee  oonnllyy  33%%  aass  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  TThhiiss  iiss  uunnaacccceeppttaabbllee..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  
sseettttllee  tthhiiss  iissssuuee  aass  ppeerr  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  22nndd  PPRRCC..    
  

AAttttaacckk  oonn  ttrraaddee  uunniioonn  rriigghhttss..  
  

TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ddeeccllaarreedd  aa  wwaarr  oonn  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  IInnssttrruuccttiioonn  aafftteerr  iinnssttrruuccttiioonn  
aarree  bbeeiinngg  iissssuueedd  ttoo  tthhee  cciirrcclleess,,  ffoorr  ccuurrttaaiilliinngg  tthhee  lleeggiittiimmaattee  rriigghhttss  ooff  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  EEvveenn  
ppeeaacceeffuull  aaggiittaattiioonnss  aarree  bbeeiinngg  ccrruusshheedd..  AAllll  tthheessee  aaccttiioonnss  aarree  nnootthhiinngg  bbuutt  wwhhiimmssiiccaall  aanndd  pprreejjuuddiicceedd..  WWhheenn      
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tthhee  uunniioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  hhaavvee  ccoonndduucctteedd  mmaannyy  mmoovveemmeennttss  
jjooiinnttllyy  iinn  tthhee  ppaasstt,,  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  iitt  iiss  ssuurrpprriissiinngg  tthhaatt  oorrddeerr  wwaass  iissssuueedd  bbyy  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt,,  vviiddee  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//55--11//SSRR//22001166  ddaatteedd  0088..0033..22001177,,  bbaannnniinngg  jjooiinntt  aaccttiioonn  pprrooggrraammmmee  bbyy  tthhee  
uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess..    
  

SSuubbsseeqquueennttllyy,,  cciittiinngg  aann  oorrddeerr  ooff  tthhee  PPaattiiaallaa  HHoouussee  DDiissttrriicctt  CCoouurrtt,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  iissssuueedd  aa  lleetttteerr,,  
bbaannnniinngg  eevveenn  ppeeaacceeffuull  aaggiittaattiioonnss..  TThhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  PPaattiiaallaa  HHoouussee  DDiissttrriicctt  CCoouurrtt  ppeerrttaaiinnss  oonnllyy  ttoo  aa  
ppaarrttiiccuullaarr  aaggiittaattiioonn..  IItt  iiss  nnoott  aann  oorrddeerr  tthhaatt  bbaannss  aallll  ttrraaddee  uunniioonn  aaggiittaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL..  AAggaaiinn,,  aannootthheerr  oorrddeerr  hhaass  
bbeeeenn  iissssuueedd,,  wwhhiicchh  ssaayyss  ddhhaarrnnaa  wwiillll  aallssoo  bbee  ttrreeaatteedd  aass  ssttrriikkee..  VViiddee  tthhiiss  lleetttteerr,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  
iinnssttrruucctteedd  aallll  tthhee  CCGGMMss  ttoo  iimmppoossee  ““NNoo  WWoorrkk  NNoo  PPaayy””  oonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ddhhaarrnnaa,,  hhuunnggeerr  
ssttrriikkee,,  eettcc..  TThheessee  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  aarree  nnootthhiinngg  bbuutt  ddeenniiaall  ooff  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  rriigghhttss  ooff  
tthhee  wwoorrkkeerrss,,  eennsshhrriinneedd  iinn  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IInnddiiaa..  WWee  ccaannnnoott  aallllooww  tthhee  ttrraaddee  uunniioonn  rriigghhttss  ttoo  bbee  ccrruusshheedd..  
WWee  ddeemmaanndd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  wwiitthhddrraaww  aallll  tthheessee  rreepprreessssiivvee  oorrddeerrss..  

  
DDoo  oorr  DDiiee  

  

DDeeaarr  ccoommrraaddeess,,  wwee  aarree  iinn  aa  ““DDoo  oorr  DDiiee””  ssiittuuaattiioonn..  WWee  hhaavvee  ttoo  mmaakkee  tthhee  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  oonn  
2277..0077..22001177  aa  ttoottaall  ssuucccceessss..  SSoommee  ffrriieennddss  ssaayy  tthhaatt  wwee  nneeeedd  nnoott  ggoo  oonn  ssttrriikkee  aatt  tthhiiss  jjuunnccttuurree,,  ssiinnccee  
tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  DDooTT,,  aarree  vveerryy  ppoossiittiivvee  iinn  tthhee  
mmaatttteerr  ooff  oouurr  wwaaggee  rreevviissiioonn..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  wwee  oonnllyy  lliikkee  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  mmiissttaakkee  ccoommmmiitttteedd  bbyy  tthhee  
CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  UUnniioonnss,,  sshhoouulldd  nnoott  bbee  rreeppeeaatteedd  bbyy  uuss..  TThhee  77

tthh
  CCPPCC  ggaavvee  tthhee  wwoorrsstt  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  ffiittmmeenntt  ffoorrmmuullaa  aanndd  aalllloowwaanncceess..  HHRRAA  wwaass  ccuutt  ddoowwnn  ffrroomm  3300%%,,  
2200%%,,  1100%%  ttoo  2244%%,,1166%%  aanndd  88%%  rreessppeeccttiivveellyy..  5533  aalllloowwaanncceess  bbeeiinngg  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  
GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  wweerree  wwiitthhddrraawwnn..  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  UUnniioonnss  ggaavvee  ccaallll  ttoo  ggoo  oonn  ssttrriikkee..  
HHoowweevveerr,,  sseenniioorr  NNDDAA  mmiinniisstteerrss,,  vviizz..,,  sshhrrii  RRaajjnnaatthh  SSiinngghh,,  HHoommee  MMiinniisstteerr,,  sshhrrii  AArruunn  JJaaiittlleeyy,,  FFiinnaannccee  
MMiinniisstteerr  aanndd  sshhrrii  SSuurreesshh  PPrraabbhhuu,,  RRaaiillwwaayy  MMiinniisstteerr,,  hheelldd  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  lleeaaddeerrss  aanndd  aassssuurreedd  ttoo  
sseettttllee  tthhee  iissssuueess..  KKeeeeppiinngg  ffaaiitthh  oonn  tthhee  aassssuurraannccee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  sseenniioorr  mmoosstt  mmiinniisstteerrss,,  tthhee  uunniioonn  
lleeaaddeerrss  wwiitthhddrreeww  tthhee  ssttrriikkee..  HHoowweevveerr,,  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  sseenniioorr  mmoosstt  mmiinniisstteerrss  ooff  tthhee  
NNDDAA  ggoovveerrnnmmeenntt  wweerree  nnoott  hhoonnoouurreedd..  NNooww,,  tthhee  eennttiirree  4488  llaakkhh  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeennttss  rreemmaaiinn  bbeettrraayyeedd  
bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  
  
BBSSNNLL  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  sshhoouulldd  nnoott  rreeppeeaatt  tthhee  mmiissttaakkee  ccoommmmiitttteedd  bbyy  tthhee  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  
CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess..  WWee  hhaavvee  ttoo  rreemmeemmbbeerr  hhooww  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  ttoo  tthhee  CCeennttrraall  
GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess,,  bbyy  tthhee  sseenniioorr  mmoosstt  mmiinniisstteerrss  ooff  tthhee  NNDDAA  ggoovveerrnnmmeenntt,,  wweerree  nnoott  
iimmpplleemmeenntteedd..  IInn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC,,  tthhee  CCeennttrraall  CCaabbiinneett  hhaass  ssoo  ffaarr  
nnoott  ttaakkeenn  iitt’’ss  ffiinnaall  ddeecciissiioonn..  TThhiiss  iiss  tthhee  ttiimmee  ffoorr  tthhee  eennttiirree  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ttoo  mmaakkee  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  hheeaarr  tthheeiirr  vvooiiccee..  TThhiiss  iiss  tthhee  ttiimmee  ffoorr  tthhee  eennttiirree  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ccrreeaattee  
ccoommppuullssiioonn  oonn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  aacccceepptt  ggiivviinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..    
  

CCoonncclluussiioonn  
  

TThhee  NNDDAA  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  llaauunncchhiinngg  sseerriioouuss  aattttaacckkss  oonn  tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  ooff  oouurr  ccoouunnttrryy..  TThhee  CCeennttrraall  
CCaabbiinneett  hhaass  aallrreeaaddyy  ddeecciiddeedd  ttoo  pprriivvaattiissee  AAiirr  IInnddiiaa..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  wwoorrkkiinngg  oouutt  aa  ppllaann  ttoo  bbrreeaakk  tthhee  
IInnddiiaann  RRaaiillwwaayyss  iinn  ttoo  ppiieecceess  aanndd  ttoo  hhaanndd  iitt  oovveerr  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ccoorrppoorraatteess..  TToottaall  ddeeffeennccee  pprroodduuccttiioonn  iiss  bbeeiinngg  
hhaannddeedd  oovveerr  ttoo  tthhee  IInnddiiaann  aanndd  ffoorreeiiggnn  ccoorrppoorraatteess..  TThhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  ccoommppaanniieess  iinn  tthhee  bbaannkkiinngg  aanndd  
iinnssuurraanncceess  sseeccttoorrss  aarree  aallssoo  uunnddeerr  sseevveerree  aattttaacckkss  ffrroomm  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..    IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  aallrreeaaddyy  ttrryyiinngg  ttoo  ffiinniisshh  ooffff  BBSSNNLL,,  tthhrroouugghh  mmeerrggeerr  wwiitthh  MMTTNNLL  aanndd  bbyy  ffoorrmmiinngg  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  
TToowweerr  CCoommppaannyy..  WWee  hhaavvee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt,,  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  33

rrdd
  PPRRCC  aarree  nnootthhiinngg,,  bbuutt  aa  wweellll  

tthhoouugghhtt--oouutt  ppllaann  ooff  tthhee  NNDDAA  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ttoo  ddeennyy  wwaaggee  rreevviissiioonn  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  lloossss  mmaakkiinngg  
PPSSUUss..  TThhuuss,,  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffoorr  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ccaannnnoott  bbee  aacchhiieevveedd  wwiitthhoouutt  sseerriioouuss  aanndd  ssuussttaaiinneedd  
ssttrruugggglleess..  WWee  ccaallll  uuppoonn  tthhee  eennttiirree  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ttoo  mmaassssiivveellyy  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  ccaallll  ggiivveenn  bbyy  tthhee  uunniioonnss  
aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  ffoorr  aa  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  oonn  2277..0077..22001177,,  aanndd  ttoo  mmaakkee  iitt  aa  ttoottaall  ssuucccceessss..  
  

WWOORRKKEERRSS  UUNNIITTYY  ZZIINNDDAABBAADD!!!!  
  

IINNQQUUIILLAABB  ZZIINNDDAABBAADD!!!! 


