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TToo  
  

SShhrrii  RR..KK..UUppaaddhhyyaayy  

CCMMDD  BBSSNNLL,,    

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000011      
  

SSiirr,,  

  

SSuubb::  --  MMeemmoorraanndduumm  oonn  lloonngg  ppeennddiinngg  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  --  rreegg..  
  

TThhee  JJooiinntt  AAccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ((JJAACC))  ooff  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwiisshheess  ttoo  

ppllaaccee  oonn  rreeccoorrdd,,  iitt’’ss  ddeeeepp  aanngguuiisshh  oovveerr  tthhee  iinnddiiffffeerreenntt  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  iinn  sseettttlliinngg  tthhee  

ggeennuuiinnee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  IItt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  rreeggrreett  tthhaatt  tthhee  rreeppeeaatteedd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

mmaaddee  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  rreeggaarrddiinngg  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  hhaavvee  ffaalllleenn  iinn  ddeeaaff  eeaarrss..  

  

MMaannaaggeemmeenntt  nneevveerr  ffaaiillss  ttoo  hhoolldd  tthhee  eemmppllooyyeeeess  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprreesseenntt  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  

tthhee  CCoommppaannyy..  EEvveenn  iinn  aa  rreecceenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  hhaass  llaammeenntteedd  tthhaatt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  

hhuuggee  oouuttggoo,,  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarriieess  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  ffaacciinngg  ffiinnaanncciiaall  

ccrriissiiss..  BBuutt  iitt  iiss  aa  hhaarrdd  ffaacctt  tthhaatt  oonnllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ddwwiinnddlliinngg  rreevveennuueess,,  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  ffaacciinngg  

ccrriisseess  aanndd  nnoott  bbeeccaauussee  ooff  iinnccrreeaassee  iinn  eexxppeennddiittuurree  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarriieess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  

iinn  22000099,,  tthhee  rreevveennuuee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  wwaass  RRss..3355,,881122//--  ccrroorree  wwhhiillee  eexxppeennddiittuurree  wwaass  RRss..3344,,335599//--  

ccrroorree..  WWhheerreeaass,,  iinn  22001122--1133,,  tthhee  rreevveennuuee  ggoott  rreedduucceedd  ttoo  RRss..2266,,339966//--  ccrroorree,,  wwhhiillee  eexxppeennddiittuurree  

rreemmaaiinneedd  aatt  RRss..3344,,555566//--  ccrroorree..  WWhhoo  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddrraassttiicc  ddeeccrreeaassee  iinn  rreevveennuuee??  IItt  iiss  nnoonnee  

ootthheerr  tthhaann  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  

  

RRiigghhtt  ffrroomm  22000066,,  rrooaadd  bblloocckkss  wweerree  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  GGSSMM  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  BBSSNNLL..  

MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  HHoommee  MMiinniissttrryy  wweerree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  tthhee  tteennddeerrss  

ffoorr  pprrooccuurriinngg  4455  mmiilllliioonn  aanndd  9933  mmiilllliioonn  lliinnee  eeqquuiippmmeennttss..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  BBSSNNLL  ddiidd  nnoott  ggeett  GGSSMM  

eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  66  ttoo  77  yyeeaarrss,,  wwhhiicchh  rreessuulltteedd  iinn  sseevveerree  nneettwwoorrkk  ccoonnggeessttiioonn..  HHooww  tthhee  eemmppllooyyeeeess  

ccoouulldd  bbee  hheelldd  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhiiss??  
  

TThhee  hhoossttiillee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ttoowwaarrddss  BBSSNNLL,,  hhaass  vviirrttuuaallllyy  ddeenniieedd  tthhee  lleevveell  ppllaayyiinngg  ffiieelldd  ffoorr  

tthhee  CCoommppaannyy..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  mmaaddee  bbeeffoorree  tthhee  BBRRPPSSEE,,  BBSSNNLL  iiss  

iinnccuurrrriinngg  aann  aannnnuuaall  lloossss  ooff  RRss..1100,,000000//--  ccrroorree  oonn  aaccccoouunntt  ooff  pprroovviiddiinngg  rruurraall  llaanndd  lliinnee  sseerrvviiccee..  TThhiiss  iiss  aa  

““ssoocciiaallllyy  nneecceessssaarryy””  bbuutt  ““ccoommmmeerrcciiaallllyy  uunnvviiaabbllee””  sseerrvviiccee..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  oouugghhtt  ttoo  rreeiimmbbuurrssee  tthhiiss  

aammoouunntt  ttoo  BBSSNNLL,,  aass  ppeerr  tthhee  aassssuurraannccee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  CCaabbiinneett  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy..  BBuutt  iitt  iiss  nnoott  bbeeiinngg  ddoonnee..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  wwee  ccaann  cciittee  aa  nnuummbbeerr  ooff  eexxaammpplleess  ttoo  pprroovvee  

hhooww  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaadd  pprroovviiddeedd  ccoonnttiinnuuoouuss  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess,,  tthhrroouugghh  

iitt’’ss  ppoolliiccyy  ddeecciissiioonnss..  
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthheessee,,  tthhee  iinneepptt  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  aannootthheerr  iimmppoorrttaanntt  rreeaassoonn  ffoorr  iittss  

ffaaiilluurree..  EEvveenn  wwhheenn  tthhee  CCoommppaannyy  wwaass  hhaavviinngg  aa  ccaasshh  rreesseerrvvee  ooff  RRss..3300,,000000//--  ccrroorree,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  



wwaass  uunnaabbllee  ttoo  eeffffiicciieennttllyy  uussee  tthhee  rreessoouurrccee  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  FFoorr  eexxaammppllee  eevveenn  

ffoorr  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  mmaatteerriiaallss  lliikkee  CCaabbllee,,  OOFFCC,,  DDrroopp  wwiirree,,  MMooddeemmss,,  TTeelleepphhoonnee  IInnssttrruummeennttss,,  eettcc..,,  

tthhee  eemmppllooyyeeeess  hhaadd  ttoo  ggoo  oonn  ssttrriikkee..  OOnnllyy  tthheerreeaafftteerr  ssoommee  ooff  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  mmaatteerriiaallss  wweerree  

pprrooccuurreedd  ttoo  aa  cceerrttaaiinn  eexxtteenntt..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaadd  mmiisseerraabbllyy  ffaaiilleedd  ttoo  aaddoopptt  aann  

eeffffeeccttiivvee  ssttrraatteeggyy  ttoo  ccoouunntteerr  tthhee  ffiieerrccee  ccoommppeettiittiioonn  ooff  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss..  

  

CCiittiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  nnoott  oonnllyy  tthhee  ggeennuuiinnee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  NNoonn--

EExxeeccuuttiivveess,,  aarree  nnoott  bbeeiinngg  sseettttlleedd,,  bbuutt  aallssoo  tthheeiirr  LLTTCC,,  PPLLII  aanndd  MMeeddiiccaall  AAlllloowwaannccee  hhaavvee  bbeeeenn  ssttooppppeedd..  

BBuutt  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthhee  ttoopp  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  aavvaaiill  aallll  lluuxxuurriioouuss  ffaacciilliittiieess  lliikkee  

ffrreeqquueenntt  ffoorreeiiggnn  ttoouurrss,,  bbuussiinneessss  ccllaassss  aaiirr  ttrraavveellss,,  ssttaayy  iinn  ssttaarr  hhootteellss,,  ccoossttllyy  cclluubb  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  eettcc..  

EEvveenn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  hhaadd  iinnssttrruucctteedd  tthhee  CCaabbiinneett  MMiinniisstteerrss  oonnllyy  ttoo  ffllyy  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy  ccllaassss..  

IInnssppiittee  ooff  tthhiiss  iinnssttrruuccttiioonn  tthhee  ttoopp  ooffffiicceerrss  ooff  oouurr  CCoommppaannyy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ffllyy  iinn  bbuussiinneessss  ccllaassss..  TThheessee  

aaccttiioonnss  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  rreemmiinndd  uuss  ooff  NNeerroo,,  wwhhoo  ppllaayyeedd  ffiiddddllee  wwhheenn  RRoommee  wwaass  bbuurrnniinngg..    
  

TThhee  IITTSS  ooffffiicceerrss  wwhhoo  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  BBSSNNLL  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  aarree  bbeeiinngg  ggiivveenn  ssppeecciiaall  ttrreeaattmmeenntt..  WWhhiillee  

LLTTCC  iiss  ffrroozzeenn  ffoorr  tthhee  eennttiirree  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  rruunnnniinngg  iinnttoo  lloossss,,  

MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  nnoo  qquuaallmm  iinn  aalllloowwiinngg  tthhee  IITTSS  ooffffiicceerrss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn,,  ttoo  aavvaaiill  LLTTCC..  TThhee  aarrgguummeenntt  ooff  

tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ccoouulldd  bbee  tthhaatt,,  IITTSS  ooffffiicceerrss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  aarree  bbeeiinngg  pprroovviiddeedd  wwiitthh  LLTTCC,,  ssiinnccee  tthhee  

ssaammee  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess..  IIff  tthhaatt  bbee  tthhee  ccaassee,,  tthheenn  hhooww  tthhee  

BBSSNNLLMMRRSS  iiss  aallssoo  bbeeiinngg  eexxtteennddeedd  ttoo  tthheemm??  TThhuuss,,  tthhee  IITTSS  ooffffiicceerrss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  iinn  BBSSNNLL,,  aarree  bbeeiinngg  

aalllloowweedd  ttoo  aavvaaiill  tthhee  bbeesstt  ooff  wwhhaatt  iiss  aavvaaiillaabbllee  bbootthh  iinn  tthhee  ggoovvtt..  sseerrvviiccee,,  aass  wweellll  aass  iinn  BBSSNNLL  sseerrvviiccee..  AAtt  

tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ttuurrnn  aa  bblliinndd  eeyyee  ttoowwaarrddss  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  NNoonn--

EExxeeccuuttiivveess..  TThhiiss  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  uunnaacccceeppttaabbllee..    
  

UUnnddeerr  ssuucchh  cciirrccuummssttaanncceess,,  iitt  iiss  tthhee  ccoonnssiiddeerreedd  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  JJAACC  tthhaatt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  

ccoommee  ffoorrwwaarrdd  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  sseettttllee  tthhee  lloonngg  ppeennddiinngg  aanndd  ggeennuuiinnee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  

wwhhiicchh  aarree  eennlliisstteedd  bbeellooww..  WWee  aarree  aallssoo  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  ffaaiilluurree  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  

MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ffiinndd  aa  ttiimmeellyy  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  wwiillll  ffoorrccee  tthhee  JJAACC  ttoo  rreessoorrtt  ttoo  ttrraaddee  uunniioonn  

aaccttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ssttrriikkee..  
  

((11))  SSeettttlleemmeenntt  ooff  ssttaaggnnaattiioonn  iinn  tthhee  ccaaddrreess  ooff  RRMM,,  GGrroouupp  ‘‘DD’’,,  IInndduussttrriiaall  wwoorrkkeerrss,,  eettcc..  

((22))  RReemmoovvaall  ooff  wwaaggee  ddiissppaarriittyy  bbeettwweeeenn  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwhhoo  wweerree  aappppooiinntteedd  bbeeffoorree  

0011..0011..22000077  aanndd  oonn  oorr  aafftteerr  0011..0011..22000077..  

((33))  PPaayymmeenntt  ooff  PPLLII,,  bbyy  ppuuttttiinngg  iinn  ppllaaccee  aa  nneeww  PPLLII  ffoorrmmuullaa..  PPLLII  sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  wwiitthhoouutt  lliinnkkiinngg  iitt  

ttoo  PPMMSS  aanndd  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  mmaakkiinngg  lloossss..  

((44))  SSeettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  hhaarrddsshhiippss  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

NNEEPPPP..  

((55))  RReemmoovvaall  ooff  hhaarrddsshhiippss  iinn  ggeettttiinngg  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss..  

((66))  RReessttoorraattiioonn  ooff  LLTTCC,,  LLeeaavvee  EEnnccaasshhmmeenntt  aanndd  MMeeddiiccaall  aaddvvaannccee..  

((77))  IImmmmeeddiiaattee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  EE11  ppaayy  ssccaallee..  

((88))  CChhaannggee  ooff  ddeessiiggnnaattiioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  

((99))  RReegguullaarr  pprroommoottiioonn  ooff  tthhee  ooffffiicciiaattiinngg  JJTTOOss..  

((1100))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  3300%%  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  ddiirreeccttllyy  rreeccrruuiitteedd  eemmppllooyyeeeess..  

((1111))  RReellaaxxaattiioonn  iinn  qquuaalliiffyyiinngg  mmaarrkkss  ffoorr  SSCC//SSTT  eemmppllooyyeeeess  iinn  ddeeppaarrttmmeennttaall//iinntteerrnnaall  pprroommoottiioonnaall  

eexxaammss,,  aass  ppeerr  tthhee  DDooPP&&TT  oorrddeerrss..  

((1122))  RReevviieeww  ooff  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  JJTTOO//JJAAOO  eexxaammss  ccoonndduucctteedd  llaasstt  bbyy  ggrraannttiinngg  ggrraaccee  mmaarrkkss..  

((1133))  FFrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  ssttaaffff  iinn  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ccaaddrreess..  

((1144))  RReegguullaarriissaattiioonn  ooff  tthhee  lleefftt  oouutt  TTSSMMss//CCaassuuaall  llaabboouurreerrss..  

((1155))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  oorrddeerrss  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  mmiinniimmuumm  wwaaggeess  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  llaabboouurr  llaawwss  oonn  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  mmeeaassuurreess  lliikkee  EEPPFF  aanndd  EESSII..  

((1166))  PPeerrmmiittttiinngg  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ttoo  aappppeeaarr  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeee  eexxaamm..  



((1177))  PPeerrssoonnaall  uuppggrraaddaattiioonn  ooff  tthhee  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  hhaadd  ccoommpplleetteedd  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc  ttrraaiinniinngg..  

((1188))  RReevviissiioonn  ooff  tthhee  wwaaggeess  ooff  tthhee  ccaassuuaall  llaabboouurr  aanndd  TTSSMMss,,  bbaasseedd  oonn  IIDDAA  ppaayy  ssccaalleess..  

((1199))  FFiilllliinngg  uupp  ooff  SSCC//SSTT  bbaacckklloogg  vvaaccaanncciieess..  

((2200))  RReevviissiioonn  ooff  tthhee  ppaayyssccaalleess  ooff  tthhee  ccaaddrreess  ooff  SSrr..TTOOAA,,  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc,,  DDrriivveerr,,  eettcc..,,  wwhhiicchh  

aarree  aallrreeaaddyy  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  PPrroommoottiioonnss  CCoommmmiitttteeee..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  bbee  rreeccoonnssttiittuutteedd..  

((2211))  IIssssuuiinngg  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoossee  ttrraaiinniinngg  ssttaarrtteedd  dduurriinngg  DDooTT’’ss  ttiimmee,,  

bbuutt  aappppooiinntteedd  aafftteerr  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL..    

((2222))  OOppttiioonn  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  ffoorr  ffiixxaattiioonn  ooff  ppaayy  oonn  pprroommoottiioonn,,  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  nneexxtt  

iinnccrreemmeenntt  wwhhiicchh  ffeellll  aafftteerr  0011..1100..22000000..  

((2233))  RReevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  rreettiirreedd  bbeettwweeeenn  0011..0011..22000077  aanndd  1100..0066..22001133,,  bbaasseedd  oonn  

7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr..  

((2244))  SSeettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  aannoommaalliieess  tthhaatt  hhaavvee  aarriisseenn  iinn  tthhee  ffiirrsstt  wwaaggee  rreevviissiioonn..  

((2255))  RReevviivvaall  ooff  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorriieess..  

((2266))  RReellaaxxiinngg  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  aappppeeaarriinngg  TTMM,,  RRaajjbbhhaasshhaa  AAddhhiikkaarrii,,  TTTTAA,,  JJTTOO  aanndd  JJAAOO  

eexxaammss..  

((2277))  PPaayymmeenntt  ooff  aarrrreeaarrss  ttoo  tthhee  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess  oonn  mmeerrggeerr  ooff  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr..  

((2288))  PPrroovviissiioonn  ooff  RRss..220000//--  SSIIMM  ttoo  aallll  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwiitthh  aacccceessss  ttoo  ootthheerr  nneettwwoorrkkss  aanndd  

EExxeeccuuttiivveess’’  CCUUGG..  

((2299))  RReevviissiioonn  ooff  aalllloowwaanncceess..  

((3300))  MMaannnniinngg  ooff  CCaallll  CCeenntteerrss  bbyy  BBSSNNLL’’ss  EEmmppllooyyeeeess  aanndd  ssttooppppiinngg  tthheeiirr  oouuttssoouurrcciinngg..    

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

  
  

  

  


