
RReessoolluuttiioonn  oonn  sseettttlleemmeenntt  ooff  lloonngg  ppeennddiinngg  ddeemmaannddss  

ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  
    
TThhiiss  88tthh  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  hheelldd  aatt  CChheennnnaaii  ffrroomm  3311sstt  DDeecceemmbbeerr,,  22001166  
ttoo  33rrddJJaannuuaarryy,,  22001177,,  nnootteess  wwiitthh  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn  tthhaatt,,  sseevveerraall  bbuurrnniinngg  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  
rreemmaaiinn  uunnsseettttlleedd  ffoorr  aa  vveerryy  lloonngg  ttiimmee,,  dduuee  ttoo  tthhee  nneeggaattiivvee  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  BBSSNNLLMMaannaaggeemmeenntt..  
    
TThhee  uunniioonn  hhaass  ddiissccuusssseedd  aallll  tthheessee  lloonngg  ppeennddiinngg  iissssuueess  sseevveerraall  ttiimmeess  wwiitthh  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  
NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss,,  aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  tthhee  sseenniioorr  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  CCoorrppoorraattee  
OOffffiiccee..  SSeevveerraallttrraaddee  uunniioonn  aaccttiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  ddeemmoonnssttrraattiioonnss,,  ddhhaarrnnaa,,  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  aanndd  ssttrriikkee  eettcc..,,  
hhaavvee  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd..  AAllll  tthheessee  ppeennddiinngg  iissssuueess  wweerree  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  ccoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinnggss  ccoonnvveenneedd  
bbyy  tthhee  RReeggiioonnaall  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  wwhhoo  hhaavvee  ddiirreecctteedd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ffiinndd  ssoolluuttiioonnss  ttoo  tthhee  
iissssuueess..  TThhoouugghh  tthheerree  iiss  ssoommee  pprrooggrreessss  oonn  ssoommee  iissssuueess,,  mmoosstt  ooff  tthhee  iissssuueess    iinncclluuddiinngg  mmaajjoorr  iissssuueess  
lliikkee    CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  jjooiinntt  ccoommmmiitttteeee  oonn  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  ssttaaggnnaattiioonn,,  rreemmoovviinngg  tthhee  hhaarrddsshhiippss  iinn  
iimmpplleemmeennttiinngg  NNEEPPPP,,  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn  sscchheemmee  ffoorr  BBSSNNLL  rreeccrruuiitteeeess,,  sseettttlleemmeenntt  ooff  ppaayy  
aannoommaalliieess,,  iissssuueess  ooff  ccaassuuaall  aanndd  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  eettcc..  rreemmaaiinn  uunnsseettttlleedd..    
    
TThhiiss  CCoonnffeerreennccee  eexxpprreesssseess  iittss  ssttrroonngg  pprrootteesstt  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  nneeggaattiivvee  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
ddeemmaannddss  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  lloonngg  ppeennddiinngg  ddeemmaannddss  wwiitthhoouutt  aannyy  ffuurrtthheerr  ddeellaayy::    
    

11))  SSttaarrtt  iimmmmeeddiiaattee  nneeggoottiiaattiioonn  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ffrroomm  11..11..22001177..  
22))  SSeettttllee  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssttaaggnnaattiioonn  bbyy  ggrraannttiinngg  aannnnuuaall  ssttaaggnnaattiioonn  iinnccrreemmeennttss..  
33))  PPaayymmeenntt  ooff  mmiinniimmuumm  RRss  77000000//--  aass  aaddhhoocc  bboonnuuss  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22001155--1166  ppeennddiinngg  ffiinnaalliissaattiioonn  ooff  aa  

nneeww  PPLLII  ffoorrmmuullaa..  

44))  IImmmmeeddiiaatteellyy  iimmpplleemmeenntt  aa  sseeccuurree  ppeennssiioonn  sscchheemmee  ffoorr  BBSSNNLL  rreeccrruuiitteedd  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  33%%  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  mmaannaaggeemmeenntt  aallrreeaaddyy  aapppprroovveedd  bbyy  BBSSNNLL  BBooaarrdd  aanndd  DDooTT  aanndd  ttoo  iinnccrreeaassee  iitt  ttoo  

1122%%..  
55))  SSeettttllee  tthhee  hhaarrddsshhiippss  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  NNEEPPPP..  
66))  NNeeww  pprroommoottiioonn  ppoolliiccyy  wwiitthh  55  pprroommoottiioonnss  iinn  sseerrvviiccee  aatt  oonnee  pprroommoottiioonn  eevveerryy  55  yyeeaarrss,,  ffoorr  aallll  NNoonn--

EExxeeccuuttiivveess..      

77))  RReevviivvaall  ooff  tteelleeccoomm  ffaaccttoorriieess..  
88))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  llaabboouurr  llaawwss  rreeggaarrddiinngg  mmiinniimmuumm  wwaaggeess,,  EEPPFF,,  EESSII  eettcc  ffoorr  ccaassuuaall  llaabboouurr//  TTSSMM//  

ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  
99))  SSeettttllee  tthhee  ppaayy  aannoommaalliieess  tthhaatt  aarroossee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ccoonnvveerrttiinngg  CCDDAA  ppaayy  ssccaalleess  ttoo  IIDDAA  ppaayy  

ssccaalleess  ww..ee..ff..  11..1100..22000000..  
1100))  FFrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  ssttaaffff..  
1111))  RReevviissiioonn  ooff  aalllloowwaanncceess..  
1122))  RReellaaxxaattiioonn  iinn  qquuaalliiffyyiinngg  mmaarrkkss  ffoorr  SSCC//SSTT  eemmppllooyyeeeess  rreettrroossppeeccttiivveellyy  aanndd  ffoorr  aallll  pprroommoottiioonn  eexxaammss  

aass  ppeerr  DDooPP&&TToorrddeerrss..  
1133))  BBSSNNLL  BBooaarrdd  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aapppprroovvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  sseenntt  bbyy  BBSSNNLL  

MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee,,  ffoorr  iittss  aapppprroovvaall::  

aa))  GGrraannttiinngg  ooff  oonnee  aaddvvaannccee  iinnccrreemmeenntt  ffoorr  tthhee  lleefftt  oouutt  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  aappppooiinntteedd  dduurriinngg  

11..11..22000077  ttoo  77..55..22001100  oonn  ppaarr  wwiitthh  TTTTAAss  rreeccrruuiitteedd  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd..  

bb))  EE--11  ppaayy  ssccaallee  aass  ppeerr  NNEEPPPP  aaggrreeeemmeenntt..  

cc))  GGrraattuuiittyy  ffoorr  ccaassuuaall  llaabboouurr..  

  

1144))  CChhaannggee  ooff  ddeessiiggnnaattiioonnss  ffoorr  tthhee  lleefftt  oouutt  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ccaaddrreess  bbyy  aarrrraannggiinngg  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  jjooiinntt  

ccoommmmiitttteeee  ccoonnssttiittuutteedd..  

1155))  RReessttoorraattiioonn  ooff  PPLLII,,  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  aanndd  LLTTCC..  

1166))  RReevviieeww  ooff  JJTTOO  //    JJAAOO//  TTTTAA//  TTMM  LLIICCEE  rreessuullttss  bbaasseedd  oonn  BBSSNNLL  CCOO  gguuiiddeelliinneess  aanndd  bbyy  ggrraannttiinngg  

ggrraaccee  mmaarrkkss  wwhheerreevveerr  vvaaccaanncciieess  aarree  aavvaaiillaabbllee..    

1177))  FFiilllliinngg  uupp  ooff  aallll  SSCC//SSTT  bbaacckklloogg  vvaaccaanncciieess..  



1188))  RReellaaxxiinngg  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  aappppeeaarriinngg  iinn  JJTTOO,,  JJAAOO,,  JJEE  aanndd  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann  

eexxaammss..  

1199))  PPaayymmeenntt  ooff  aarrrreeaarrss  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  11..11..22000077  ttoo  99..66..22001133  oonn  aaccccoouunntt  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn  oonn  7788..22%%  

DDAA  mmeerrggeerr..  

2200))  IIssssuuiinngg  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  oorrddeerrss  ffoorr  tthhoossee  ooffffiicciiaallss,,  wwhhoossee  ttrraaiinniinngg  ssttaarrtteedd  iinn  DDooTT,,  bbuutt  aappppooiinntteedd  iinn  

BBSSNNLL..  

2211))  PPeerrmmiittttiinngg  eelliiggiibbllee  NNoonn--  EExxeeccuuttiivveess  ffoorr  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeee  eexxaamm..  

2222))  RReevviissiioonn  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  ooff  SSrr..TTooAA//TTMM//DDrriivveerr  eettcc..  wwhhiicchh  wweerree  aallrreeaaddyy  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  

PPrroommoottiioonnss  CCoommmmiitttteeee..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  bbee  rreeccoonnssttiittuutteedd..  

2233))  MMaannnniinngg  ooff  ccaallll  cceennttrreess  bbyy  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ssttooppppiinngg  tthheeiirr  oouuttssoouurrcciinngg..  

2244))  RReegguullaarriissaattiioonn  ooff  lleefftt  oouutt  ccaassuuaall  mmaazzddoooorrss//  TTSSMMss  aanndd  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  

2255))  PPaayymmeenntt  ooff  wwaaggeess  ttoo  ccaassuuaall  mmaazzddoooorrss//TTSSMMss//  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  oonn  ppaarr  wwiitthh  tthhee  ccaaddrree  wwhhoossee  

wwoorrkk  tthheeyy  aarree  ddooiinngg..  

2266))  RReevviissiinngg  tthhee  wwaaggeess  ooff  ccaassuuaall  llaabboouurr//  TTSSMM//  CCoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  bbaasseedd  oonn  IIDDAA  ssccaalleess..  

2277))  PPrroommoottiioonn  ffoorr  JJuunniioorr  AAccccoouunnttaannttss  aanndd  SSeenniioorr  AAccccoouunnttaannttss..  

2288))  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  55  ddaayyss  wweeeekk  oorr  ootthheerrwwiissee  22nndd  aanndd  44tthhSSaattuurrddaayy  bbee  ggiivveenn  aass  hhoolliiddaayyss..  

2299))  SSeettttllee  tthhee  iissssuueess  ooff  SSAA//JJAAss  bbyy  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  jjuuddggmmeennttss  ggiivveenn  iinn  tthheeiirr  ffaavvoouurr  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  

lliittiiggaattiioonn..  

3300))  RReegguullaarriissee  OOffffiicciiaattiinngg  JJAAOOss..    
    

TThhiiss  ccoonnffeerreennccee  uurrggeess  uuppoonn  tthhee  CCoorrppoorraattee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttaakkee  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ffoorr  tthhee  
eeaarrllyy  rreeddrreessssaall  ooff  tthhee  iissssuueess..  TThhiiss  CCoonnffeerreennccee  uurrggeess  tthhee  CCHHQQ  ooff  tthhee  UUnniioonn  ttoo  pprreessssuurriissee  tthhee  
mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  sseettttlliinngg  tthheessee  ddeemmaannddss  bbyy  nneeggoottiiaattiioonnss  aanndd  bbyy  ttrraaddee  uunniioonn  aaccttiioonn  aass  rreeqquuiirreedd..    
  

********  


