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((11))  PPaayymmeenntt  ooff  oonnee  mmoonntthh’’ss  ppaayy  aass  aaddhhoocc  PPLLII,,  bbeeffoorree  PPoooojjaa,,  ppeennddiinngg  ffiinnaalliissaattiioonn  ooff  tthhee  NNeeww  PPLLII  
FFoorrmmuullaa..  

((22))  SSeettttlleemmeenntt  ooff  ssttaaggnnaattiioonn  iinn  tthhee  ccaaddrreess  ooff  RRMM,,  GGrroouupp  ‘‘DD’’,,  IInndduussttrriiaall  wwoorrkkeerrss,,  eettcc..  
((33))  RReemmoovvaall  ooff  wwaaggee  ddiissppaarriittyy  bbeettwweeeenn  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwhhoo  wweerree  aappppooiinntteedd  bbeeffoorree  0011..0011..22000077  

aanndd  oonn  oorr  aafftteerr  0011..0011..22000077..  
((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  PPLLII,,  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..  
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