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TToo,,  
  

SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  NNoonn--sseettttlleemmeenntt  ooff  ssoommee  ggeennuuiinnee  ggrriieevvaanncceess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ––  mmaakkiinngg  ffeerrvveenntt  aappppeeaall  ffoorr  
tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ssaammee  --  rreegg.. 

  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  ffoorr  aapppprroopprriiaattee  
aaccttiioonn..  
  

BBSSNNLLEEUU  hheeaarrttiillyy  wweellccoommeess  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  CCPPSSUU  hhiieerraarrcchhyy  ttoo  tthhee  
EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL..  BBSSNNLLEEUU  aallssoo  hheeaarrttiillyy  wweellccoommeess  tthhee  rreecceenntt  oorrddeerrss  ooff  tthhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  ggiivviinngg  
pprroommoottiioonn  ttoo  tthhoouussaannddss  ooff  EExxeeccuuttiivveess..  WWhhiillee  aapppprreecciiaattiinngg  tthhee  ffaacctt  tthhaatt,,  tthheessee  ddeecciissiioonnss  aarree  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  
BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  RRuulleess,,  aanndd  aallssoo  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  eexxiissttiinngg  
RReeccrruuiittmmeenntt  RRuulleess  ffoorr  tthhee  EExxeeccuuttiivveess,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  rraaww  ddeeaall  bbeeiinngg  ggiivveenn  ttoo  tthhee  
NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  ssoo  ffaarr  aass  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthheeiirr  ggeennuuiinnee  iissssuueess  aarree  ccoonncceerrnneedd..  
  

WWhhiillee  wwee  ddoonn’’tt  hhaavvee  aannyy  ggrruuddggee  iinn  tthhee  ddeecciissiioonnss  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  ttoo  ggiivvee  pprroommoottiioonnss  ttoo  
tthhoouussaannddss  ooff  EExxeeccuuttiivveess  iinn  oonnee  ggoo,,  wwee  wwiisshh  iinnffoorrmm  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  ssttrroonngg  ffeeeelliinngg  iinn  tthhee  mmiinnddss  ooff  tthhee  NNoonn--
EExxeeccuuttiivveess  tthhaatt,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  ggiivviinngg  mmoorree  iimmppoorrttaannccee  ttoo  tthhee  iissssuueess  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess,,  wwhhiillee  tthhee  iissssuueess  
ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aarree  bbeeiinngg  kkeepptt  iinn  tthhee  bbaacckk  bbuurrnneerr..  SSuucchh  aa  tthhiinnkkiinngg  aammoonngg  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ddooeess  nnoott  
aauugguurr  wweellll  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    
  

IItt  iiss  aa  ffaacctt  tthhaatt  oouurr  UUnniioonn  kkeeeeppss  oonn  bbaannggiinngg  tthhee  ddoooorrss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  MMaannaaggeemmeenntt,,  sseeeekkiinngg  sseettttlleemmeenntt  ooff  
cceerrttaaiinn  ggeennuuiinnee  iissssuueess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  SSoommee  ooff  tthheessee  iissssuueess  ddoo  nnoott  hhaavvee  aannyy  ffiinnaanncciiaall  iimmpplliiccaattiioonn  
ffoorr  tthhee  CCoommppaannyy,,  wwhhiillee  ootthheerrss  wwiillll  hhaavvee  oonnllyy  vveerryy  nneegglliiggiibbllee  iimmppaacctt..  DDeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt,,  tthhee  CCoommppaannyy  
iiss  iinn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  aa  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss,,  wwee  ffeeeell  tthhaatt  tthheessee  iissssuueess  ccaann  bbee  ssoorrtteedd  oouutt  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  
iimmmmeeddiiaatteellyy..  HHeennccee,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthheessee  iissssuueess  aanndd  ttoo  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull  ffoorr  tthheeiirr  eeaarrllyy  
sseettttlleemmeenntt..  
  

IIssssuueess  wwiitthh  nniill  ffiinnaanncciiaall  iimmpplliiccaattiioonn..  
  

((aa))  SSeettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ddoowwnn--ggrraaddaattiioonn  ooff  tthhee  SSrr..TTOOAAss  ffrroomm  77110000--220000--1100110000  ttoo  66555500--118855--99332255..  
AAfftteerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  PPrroommoottiioonn  PPoolliiccyy,,  tthhee  SSrr..TTOOAAss  wwhhoo  hhaadd  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  

pprroommootteedd  uunnddeerr  OOTTBBPP,,  aanndd  wwhhoo  oopptteedd  ffoorr  NNEEPPPP,,  wweerree  ddoowwnnggrraaddeedd  ffrroomm  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ooff  77110000--220000--

1100110000  ttoo  66555500--118855--99332255..  BBSSNNLLEEUU  ssttrroonnggllyy  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  SSrr..TTOOAAss  iinn  tthhee  ppaayyssccaallee  ooff  RRss..77110000--

220000--1100110000  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ddoowwnnggrraaddeedd  ttoo  RRss..66555500--118855--99332255,,  oonn  ggiivviinngg  ooppttiioonn  ttoo  sswwiittcchh  oovveerr  ttoo  NNEEPPPP..  

TThhee  UUnniioonn  ccaatteeggoorriiccaallllyy  ppooiinntteedd  oouutt  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  tthhaatt,,  iitt  iiss  nnoott  ggooiinngg  ttoo  iinnccuurr  aannyy  eexxttrraa  

eexxppeennddiittuurree,,  iiff  iitt  wweerree  ttoo  rreettaaiinn  ssuucchh  ooff  tthhoossee  SSrr..TTOOAAss  iinn  tthhee  RRss..77110000--220000--1100110000  ppaayy  ssccaallee  iittsseellff..  

HHoowweevveerr,,  oouurr  ddeemmaanndd  wwaass  nnoott  ppaaiidd  hheeeedd  ttoo  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  aa  ggoooodd  nnuummbbeerr  

ooff  SSrr..TTOOAAss  aarree  ssuuffffeerriinngg..    HHeennccee,,  wwee  ffeerrvveennttllyy  aappppeeaall  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  rreevviissiitt  tthhiiss  iissssuuee  aanndd  ttoo  

ssoollvvee  tthhee  ssaammee  bbyy  rreessttoorriinngg  77110000--220000--1100110000  ppaayy  ssccaallee  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  ooffffiicciiaallss..  
  

((bb))  RReellaaxxiinngg  tthhee  1100
tthh

  ssttaannddaarrdd  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ccoonnddiittiioonn,,  ffoorr  ccaannddiiddaatteess  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  TTeelleeccoomm  
TTeecchhnniicciiaann  ((eerrssttwwhhiillee  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc))  LLDDCCEE..  
OOuurr  UUnniioonn  hhaass  lloonngg  bbeeeenn  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt,,  aa  oonnee  ttiimmee  rreellaaxxaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  

ooffffiicciiaallss  wwhhoo  aarree  nnoott  ppoosssseessssiinngg  1100tthh  SSttdd..,,  ffoorr  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann  LLDDCCEE..  IItt  iiss  

ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt,,  tthhee  AAssssiissttaanntt  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss  ((AATTTTss))  aarree  ppeerrffoorrmmiinngg  aallll  tthhee  dduuttiieess  ooff  

tthhee  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann..  HHoowweevveerr,,  tthheeyy  aarree  nnoott  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  TTTT  LLDDCCEE,,  ssiinnccee  tthheeyy  ddoo  

nnoott  ppoosssseessss  1100tthh  SSttdd..  qquuaalliiffiiccaattiioonn..  DDuuee  ttoo  tthhee  mmaassssiivvee  ssuurrrreennddeerriinngg  ooff  llaannddlliinneess,,  vvaaccaanncciieess  iinn  tthhee  

ccaaddrree  ooff  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss  aarree  tthheerree  oonnllyy  iinn  aa  ffeeww  bbaacckkwwaarrdd  cciirrcclleess  lliikkee  AAssssaamm,,  NNEE--II,,  NNEE--IIII  aanndd  

JJ&&KK..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  qquuaalliiffiieedd  ccaannddiiddaatteess  aarree  nnoott  tthheerree..  OOuurr  uunniioonn  iiss  ddeemmaannddiinngg  oonnllyy  aa  oonnee  ttiimmee  

rreellaaxxaattiioonn  ffoorr  tthhee  AATTTTss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann  LLDDCCEE..  HHoowweevveerr,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  iiss  

nnoott  aacccceeppttiinngg  tthhee  ddeemmaanndd,,  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt,,  ggiivviinngg  ssuucchh  rreellaaxxaattiioonnss  wwoouulldd  ccoommpprroommiissee  tthhee  qquuaalliittyy..  



TThhiiss  aapppprreehheennssiioonn  iiss  aa  ttoo

bbeenneeffiitttteedd  tthhrroouugghh  tthhiiss  rreellaa
  

((cc))  RReellaaxxaattiioonn  ffoorr  tthhee  JJEE  LLIICCEE
TThhee  JJEE  LLIICCEE,,  ffoorr  5500%%  qquuoo

pprrootteesstt  ffrroomm  BBSSNNLLEEUU,,  MMaa

ccaannddiiddaatteess  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  TT

ccoommppuutteerr,,  oouurr  UUnniioonn  ddeemm

ddeemmaanndd  wwaass  nnoott  aacccceepptteedd

oouutt  ooff  tthhee  11,,880000  ccaannddiiddaattee

ggoott  qquuaalliiffiieedd..  IItt  iiss  vveerryy  iimmppoo
  

WWhheenn  ssuucchh  ppoooorr  rreessuullttss  wwee

vviiddee  iittss  lleetttteerr  NNoo..  225500--1111//22

cciirrcclleess  aabboouutt  tthhee  ttoottaall  nnuumm

aaggaaiinnsstt  tthheessee  vvaaccaanncciieess,,  

rreecceeiivveedd,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OO

ggrraannttiinngg  rreellaaxxaattiioonn    ssoo  tthhaat

OOCC  aanndd  1155%%  ffoorr  OOBBCC,,  SSCC  
  

IItt  iiss  ppaaiinnffuull  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  tthh

ccaannddiiddaatteess,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  

aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  eexxaamm..  TThhee

ttaakkiinngg  aa  ppoossiittiivvee  ddeecciissiioonn..  
  

IIssssuueess  wwiitthh  mmiinniimmaall  ffiinnaanncciiaall  iimm
  

aa))  PPrroommoottiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuu
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuu
NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aarree  eelliiggiibbllee  
ppaayy  ssccaallee,,  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  
EExxeeccuuttiivveess  wwiillll  nnooww  ggeett  tthhiiss
iinn  tthhee  EE11  ppaayy  ssccaallee,,  iiff  1100  NN
rreettiirreemmeenntt  aammoonngg  NNoonn--EExxeecc
MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  iiss  ff

  

bb))  GGrraannttiinngg  ooff  oonnee  eexxttrraa  iinnccrree
0066..0055..22001100,,  wwhhoo  aarree  ssuuffffeerriinn
BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass
aappppooiinntteedd  bbeettwweeeenn  0011..0011..2200
wwaass  ggrraanntteedd  ttoo  mmaakkee  ggoooodd  tt
tthhiiss  eexxttrraa  iinnccrreemmeenntt  iiss  nnoott  gg
ggrroouunndd,,  aass  wweellll  aass  uunnddeerr  sspp
NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iiss  vveerryy  ssmmaall
  

II  ffeerrvveennttllyy  aappppeeaall  ttoo  yyoouu  ssiirr  tthhaatt,,  tt
eexxppeeddiittiioouuss  sseettttlleemmeenntt..        

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
  

  
[[PP..AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy      
  

CCooppyy  ttoo::      ((11))  MMss..  SSuujjaattaa  TT..  RRaayy,,  DDiirreeccttoo
      ((22))  SShhrrii  SSoouurraabbhh  TTyyaaggii,,  SSrr..GGMM
      ((33))  MMss..  SSaammiittaa  LLuutthhrraa,,  GGMM  ((RR

  

    

oottaallllyy  uunnffoouunnddeedd,,  ssiinnccee  oonnllyy  aa  mmiinnuussccuullee  nnuumm

aaxxaattiioonn..  

EE  ccoonndduucctteedd  oonn  2288..0011..22001188..  
oottaa,,  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22001166  --1177,,  wwaass  ccoonndduucctteedd  oonn

aannaaggeemmeenntt  ccoonndduucctteedd  tthhiiss  eexxaamm  aass  aann  oonnlliinn

TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann  ccaaddrree,,  aanndd  tthheeyy  ddoo  nnoott  hhaa

mmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  eexxaamm  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  

dd..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  qquueessttiioonnss  wweerree  aallssoo  vvee

eess  wwhhoo  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  eexxaamm  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  

oorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  eexxaamm  wwaass  ccoonndduucctteedd  ttoo  f

eerree  tthheerree  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  DDRR  TTTTAA  eexxaamm  hheelldd

22000088--PPeerrss--IIIIII  ddaatteedd  1100..1111..22000099,,  hhaass  ccaalllleedd  ffoo

mmbbeerr  ooff  vvaaccaanncciieess  nnoottiiffiieedd,,  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  vvaacc

  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  vvaaccaanncciieess  rreemmaaiinniinngg  uunn

OOffffiiccee  hhaass  iissssuueedd  oorrddeerrss  vviiddee  NNoo..225500--22//22000099

att  tthhee  mmiinniimmuumm  qquuaalliiffyyiinngg  mmaarrkkss,,  aafftteerr  aalllloowwiinngg  

  aanndd  SSTT..    

hhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  nnoott  pprreeppaarreedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd

  wwhhiicchh  oonnllyy  111111  ccaannddiiddaatteess  ggoott  qquuaalliiffiieedd,,  oouutt  

ee  iissssuuee  hhaass  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  ttiimmeess

  WWee  rreeqquueesstt  tthhaatt  nneeeeddffuull  aaccttiioonn  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  iinn

mmpplliiccaattiioonn..    

uuttiivveess  ttoo  EE11  ppaayy  ssccaallee..  
uuttiivvee  PPrroommoottiioonn  PPoolliiccyy  ((NNEEPPPP)),,  wwhhiicchh  wwaass  iimmpp
  ffoorr  pprroommoottiioonn  iinn  EE11  ppaayy  ssccaallee,,  oonn  ccoommpplleettiioonn  oo
  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ppoossttss..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  oouurr  
s  pprroommoottiioonn,,  dduuee  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  oonnee  NNoonn
NNEE1122  pprroommootteedd  ooffffiicciiaallss  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  aann  SSSS
ccuuttiivveess,,  nnoo  oonnee  wwiillll  ggeett  pprroommoottiioonn  ttoo  EE11  ppaayy  
ffuurrtthheerr  ddeellaayyeedd..  

eemmeenntt  ttoo  tthhee  lleefftt  oouutt  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  aappppooiinn
nngg  wwaaggee  lloossss..  
ss  aallrreeaaddyy  iissssuueedd  lleetttteerr,,  ggrraannttiinngg  oonnee  eexxttrraa  iinnccrr
000077  aanndd  0077..0055..22001100,,  aanndd  wwhhoo  aarree  ssuuffffeerriinngg  wwaa
tthhee  wwaaggee  lloossss  bbeeiinngg  ssuuffffeerreedd  bbyy  tthhoossee  TTTTAAss..  HH
ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  ootthheerr  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  wwhhoo  aarree  
ppoorrttss  qquuoottaa,,  aanndd  wwhhoo  aarree  ssuuffffeerriinngg  wwaaggee  lloossss..
llll..  

tthhee  aabboovvee  ccaasseess  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  rreevviissiitteedd  aanndd  a

oorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii..  
MM((EEsstttt..)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii..  

RReecctttt..)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii..  

mmbbeerr  ooff  AATTTTss  aarree  ggooiinngg  ttoo  bbee  

nn  2288..0011..22001188..  DDeessppiittee  sseevveerree  

nnee  eexxaamm..  SSiinnccee,,  mmoosstt  ooff  tthhee  

aavvee  aannyy  wwoorrkkiinngg  kknnoowwlleeddggee  iinn  

aass  aann  oofffflliinnee  eexxaamm..  BBuutt  oouurr  

eerryy  hhiigghh..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh,,  

ccoouunnttrryy,,  oonnllyy  111111  ccaannddiiddaatteess  

 ffiillll  99,,118855  JJEE  vvaaccaanncciieess..    

dd  iinn  22000088,,  tthhee  ccoorrppoorraattee  ooffffiiccee,,  

oorr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  aallll  tthhee  

ccaanncciieess  ffiilllleedd  uupp  iinn  tthhee  cciirrcclleess  

nnffiilllleedd..  BBaasseedd  oonn  tthhee  rreeppoorrttss  

99--PPeerrss..IIIIII  ddaatteedd  11..66..22000099,,  ffoorr  

  rreellaaxxaattiioonn  wwoouulldd  bbee    2200%%  ffoorr  

dd  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  ffaacceedd  bbyy  tthhee  

  ooff  tthhee  11,,880000  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  

ss,,  bbuutt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  nnoott  

nn  tthhiiss  iissssuuee..    

pplleemmeenntteedd  oonn  2233..0033..22001100,,  tthhee  
ooff  oonnee  yyeeaarr  ooff  sseerrvviiccee  iinn  NNEE1122  
eessttiimmaattiioonn  oonnllyy  aa  ffeeww  NNoonn--

nn--EExxeeccuuttiivvee  wwiillll  ggeett  pprroommoottiioonn  
SSAA..  DDuuee  ttoo  tthhee  ffaasstt  pphhaassee  ooff  
  ssccaallee,,  iiff  tthhee  pprrooppoossaall  ooff  tthhee  

nntteedd  bbeettwweeeenn  0011..0011..22000077  aanndd  

rreemmeenntt  ttoo  tthhee  TTTTAAss,,  wwhhoo  aarree  
aaggee  lloossss..  TThhiiss  eexxttrraa  iinnccrreemmeenntt  
HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  
  aappppooiinntteedd  oonn  ccoommppaassssiioonnaattee  
..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ssuucchh  lleefftt  oouutt  

aaccttiioonn  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  tthheeiirr  


