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CCiirrccuullaarr  NNoo..99                                                                  2288tthh  DDeecceemmbbeerr,,  22001155  
  

TToo  
  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff  aallll  UUnniioonnss  

aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  FFoorruumm..  
  

SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee  ((SSWWAASS))  pprrooggrraammmmee..  
  

DDeeaarr  ccoommrraaddeess,,  
  

AAss  aallrreeaaddyy  iinnffoorrmmeedd,,  tthhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  wwiillll  bbee  llaauunncchhiinngg  tthhee  ““SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee””  

((SSWWAASS))  pprrooggrraammmmee  oonn  11sstt  JJaannuuaarryy,,  22001166..  TThhee  SSWWAASS  wwiillll  bbee  aa  110000  ddaayyss  pprrooggrraammmmee..  DDuurriinngg  tthheessee  110000  ddaayyss,,  aa  

ppoowweerrffuull  ddrriivvee  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy,,  bbyy  tthhee  eennttiirree  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL,,  

ttoo  ggiivvee  ssppeecciiaall  ffooccuuss  ttoo  ccuussttoommeerr  ccaarree,,  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviiccee  aanndd  ttoo  ssuubbssttaannttiiaallllyy  iinnccrreeaassee  tthhee  
nnuummbbeerr  ooff  llaannddlliinnee,,  mmoobbiillee,,  bbrrooaaddbbaanndd  aanndd  lleeaasseedd  lliinnee  ccuussttoommeerrss..  TToo  aacchhiieevvee  tthheessee  ggooaallss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss  

mmaayy  bbee  mmeettiiccuulloouussllyy  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  
  

((ii))  IImmpprroovviinngg  ccuussttoommeerr  ccaarree..  

DDuurriinngg  tthheessee  110000  ddaayyss,,  aanndd  aallssoo  iinn  tthhee  ddaayyss  ttoo  ccoommee,,  wwee  sshhaallll  ggiivvee  ssppeecciiaall  ffooccuuss  ttoo  oouurr  ccuussttoommeerr  ccaarree  aanndd  

ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn..  WWee  sshhaallll  bbrreeaakk  tthhee  mmyytthh  tthhaatt  oonnllyy  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess  ccaarree  ffoorr  tthheeiirr  ccuussttoommeerrss..  TThhee  

rreecceenntt  CChheennnnaaii  ffllooooddss  sshhoowweedd  ttoo  tthhee  eennttiirree  nnaattiioonn  tthhaatt,,  BBSSNNLL  aanndd  iitt’’ss  eemmppllooyyeeeess  aalloonnee  ccaarree  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee..  
WWee  sshhaallll  ccaarrrryy  ffoorrwwaarrdd  tthhee  ““CChheennnnaaii  ssppiirriitt””..  LLeett  oouurr  eemmppllooyyeeeess  bbee  ppoolliittee,,  ccoouurrtteeoouuss  aanndd  ccuussttoommeerr  ffrriieennddllyy  

iinn  aallll  tthheeiirr  ddeeaalliinnggss  wwiitthh  tthhee  ccuussttoommeerrss  aanndd  tthheerreebbyy  iimmpprroovvee  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn..  SSppeecciiaall  ffooccuuss  sshhoouulldd  bbee  

ggiivveenn  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ggrriieevvaanncceess  ooff  tthhee  ccuussttoommeerrss  rreellaatteedd  ttoo  bbiilllliinngg,,  ffaauullttss  aanndd  aallll  mmaatttteerrss  rreellaatteedd  ttoo  sseerrvviiccee..  
  

((iiii))  EEnnssuurriinngg  ffaauulltt  ffrreeee  sseerrvviiccee..  

UUttmmoosstt  ccaarree  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  eennssuurree  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn  bbyy  pprroovviiddiinngg  aa  ffaauulltt  ffrreeee  sseerrvviiccee..  AAttlleeaasstt  6600%%  
ooff  tthhee  ffaauullttss  sshhoouulldd  bbee  cclleeaarreedd  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy..  NNoo  bbrrooaaddbbaanndd  aanndd  lleeaasseedd  cciirrccuuiitt  ffaauulltt  sshhoouulldd  bbee  ccaarrrriieedd  

oovveerr  ttoo  tthhee  nneexxtt  ddaayy..  IInn  ccaassee  ooff  ccaabbllee  ffaauulltt,,  ccuussttoommeerr  sshhoouulldd  bbee  ccoonnttaacctteedd  aanndd  iinnffoorrmmeedd  ooff  tthhee  ddeellaayy..  IItt  iiss  

ddeessiirraabbllee  tthhaatt  tthhee  ffiieelldd  ssttaaffff  aanndd  ooffffiicceerrss  ppeerriiooddiiccaallllyy  ccoonnttaacctt  tthhee  ccuussttoommeerrss  uunnddeerr  tthheeiirr  jjuurriissddiiccttiioonn  aanndd  

eennqquuiirree  aabboouutt  tthheeiirr  ggrriieevvaanncceess  iiff  aannyy..  SShhoorrttaaggee  ooff  ssttoorreess  aanndd  mmaatteerriiaallss  iiff  aannyy,,  ccaann  bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbrroouugghhtt  

ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  //  CCoonnvveennoorr,,  FFoorruumm,,  wwiitthh  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall,,  qquuaannttuumm,,  eettcc..  
  

((iiiiii))  IImmpprroovviinngg  sseerrvviiccee  ooff  mmoobbiillee  pphhoonnee  ccoonnnneeccttiioonnss..  

QQuuaalliittyy  ooff  mmoobbiillee  sseerrvviiccee  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  BBTTSSss  wwiitthhoouutt  ffaaiilluurree..  SSttrriicctt  mmoonniittoorriinngg  ooff  eevveerryy  

BBTTSS  iiss  rreeqquuiirreedd..  IInn  ccaassee  ooff  ffaaiilluurree,,  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  iiss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  iitt’’ss  rreessttoorraattiioonn..  BBTTSS  mmaaiinntteennaannccee  

tteeaamm  iiss  ttoo  ffuunnccttiioonn  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  sshhoouulldd  mmoonniittoorr  tthhee  mmaatttteerr..  
  

((iivv))  MMaaiinntteennaannccee  ooff  ffaauulltt  ffrreeee  ccaabbllee  nneettwwoorrkk..  

SSppeecciiaall  aatttteennttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  oouurr  ccooppppeerr  ccaabbllee  nneettwwoorrkk..  MMaaiinntteennaannccee  ooff  aa  ffaauulltt  
ffrreeee  ccaabbllee  nneettwwoorrkk  wwiillll  hheellpp  ttoo  ccuurrttaaiill  tthhee  ssuurrrreennddeerriinngg  ooff  llaannddlliinnee  aanndd  bbrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss  iinn  aa  bbiigg  wwaayy..  

TThhee  FFoorruumm  aatt  SSSSAA  lleevveell  sshhoouulldd  ffiinndd  oouutt  wwaayyss  aanndd  mmeeaannss  ffoorr  eennssuurriinngg  aa  ffaauulltt  ffrreeee  ccaabbllee  nneettwwoorrkk..  CCaabbllee  

mmaaiinntteennaannccee  tteeaammss  sshhoouulldd  bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoorrmmeedd  ffoorr  ccaabbllee  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  pprroommpptt  rreessttoorraattiioonn  ooff  ffaauullttss..  
  

((vv))  RReedduuccee  ssuurrrreennddeerriinngg  ooff  llaannddlliinnee  &&  bbrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss..  
AAllll  nneecceessssaarryy  sstteeppss  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ttoo  ssttoopp  tthhee  ssuurrrreennddeerriinngg  ooff  llaannddlliinnee  aanndd  bbrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss..  TThhee  

pprreesseenntt  AAllll  IInnddiiaa  ddiissccoonnnneeccttiioonn  rraattee  sshhoouulldd  bbee  rreedduucceedd  ffrroomm  00..88%%  ttoo  00..44%%  ppeerr  mmoonntthh..  PPrreemmiisseess  ooff  tthhee  

ddiissccoonnnneecctteedd  ccuussttoommeerrss  sshhoouulldd  bbee  vviissiitteedd  ffoorr  ggeettttiinngg  rreeccoonnnneeccttiioonn..  FFuurrtthheerr,,  bbeeffoorree  aa  ccuussttoommeerr’’ss  

ccoonnnneeccttiioonn  iiss  ddiissccoonnnneecctteedd,,  ii..ee..,,  aatt  tthhee  ttiimmee  wwhheenn  OOGG  iiss  bbaarrrreedd,,  eeffffoorrttss  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ttoo  ppeerrssuuee  tthhee  

ccuussttoommeerr,,  ttoo  aavvooiidd  tthhee  ddiissccoonnnneeccttiioonn..  
  

((vvii))  CClloossee  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  HHeeaavvyy  ccaalllleerrss  ffrroomm  LLaannddlliinnee  aanndd  mmoobbiillee  ccoonnnneeccttiioonnss  iiss  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd..  

OOuurr  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  sshhoouulldd  mmaakkee  iitt  aa  ppooiinntt  ttoo  hhaavvee  cclloossee  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  hheeaavvyy  ccaalllleerrss  

ooff  llaannddlliinnee  aanndd  mmoobbiillee  ccoonnnneeccttiioonnss..  FFuurrtthheerr,,  eevveerryy  TTMM//oouuttddoooorr  ssttaaffff  sshhaallll  mmeeeett  aattlleeaasstt  1100  ssuubbssccrriibbeerrss  ddaaiillyy  

iinn  hhiiss  sseeccttiioonn..  

  

  



  
  

((vviiii))  CCoonndduucctt  mmeellaass,,  rrooaadd  sshhoowwss,,  eettcc..  aanndd  sstteepp  uupp  mmaarrkkeettiinngg  aaccttiivviittiieess..  

IInn  tthhee  mmoonntthh  ooff  SSeepptteemmbbeerr,,  22001155  aalloonnee,,  BBSSNNLL  hhaass  ggaaiinneedd  oonnee  llaakkhh  mmoobbiillee  ccuussttoommeerrss  tthhrroouugghh  MMNNPP..  TThhiiss  iiss  

aann  eevviiddeennccee  tthhaatt  BBSSNNLL’’ss  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviiccee  iiss  nnoott  iinnffeerriioorr  ttoo  ootthheerrss..  IItt  iiss  aallssoo  ttrruuee  tthhaatt  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  

hhaavvee  ccoommee  uunnddeerr  sseevveerree  ccrriittiicciissmm  nnooww,,  ffoorr  tthheeiirr  ppoooorr  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviiccee..  TThhiiss  ssiittuuaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  eeffffeeccttiivveellyy  

uuttiilliisseedd  ttoo  iinnccrreeaassee  BBSSNNLL’’ss  mmoobbiillee,,  llaannddlliinnee,,  bbrrooaaddbbaanndd  aanndd  lleeaasseedd  cciirrccuuiitt  ccoonnnneeccttiioonnss..  TThhee  rreecceenntt  ffaacciilliittiieess  

iinnttrroodduucceedd  bbyy  BBSSNNLL  lliikkee,,  NNiigghhtt  FFrreeee  CCaallll,,  FFrreeee  RRooaammiinngg,,  8800%%  rreedduuccttiioonn  iinn  ttaarriiffff  ffoorr  nneeww  pprreeppaaiidd  //  MMNNPP  

ccuussttoommeerrss  ffoorr  ffiirrsstt  22  mmoonntthhss,,  aanndd  22  mmbb  ssppeeeedd  ffoorr  bbrrooaaddbbaanndd,,  sshhoouulldd  bbee  aaddeeqquuaatteellyy  ppooppuullaarriisseedd  aammoonngg  tthhee  

ppuubblliicc,,  ttoo  ggeett  nneeww  ccuussttoommeerrss..  DDuurriinngg  tthheessee  110000  ddaayyss,,  mmeellaass,,  rrooaadd  sshhoowwss  eettcc..  sshhoouulldd  bbee  ccoonnttiinnuuoouussllyy  

ccoonndduucctteedd..  FFlleexx  bbaannnneerrss,,  ppaammpphhlleettss,,  eettcc..  ccaann  bbee  uuttiilliisseedd  ffoorr  ppuubblliicciittyy..  
  

((vviiiiii))  MMiinniimmuumm  ttaarrggeett  ffoorr  eevveerryy  eemmppllooyyeeee  ppeerr  mmoonntthh..  
  

LLaannddlliinnee              ((NNeeww  &&  rreeccoonnnneeccttiioonn))  --  55  

BBrrooaaddbbaanndd    ((NNeeww  &&  rreeccoonnnneeccttiioonn))  --  55  

MMoobbiillee                    ((iinncclluuddiinngg  MMNNPP))  --  1100  
  

EEaacchh  aanndd  eevveerryy  EExxeeccuuttiivvee  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ooff  BBSSNNLL,,  hhaass  ttoo  bbrriinngg  nneeww  ccoonnnneeccttiioonnss  aass  ssppeecciiffiieedd  aabboovvee..  TThhee  
nneeww  ccoonnnneeccttiioonn  mmaayy  bbee  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  llaanndd  lliinnee,,  BBrrooaadd  BBaanndd,,  MMoobbiillee  oorr  lleeaasseedd  lliinnee  eettcc..  AAppaarrtt  ffrroomm  ttaakkiinngg  

ppaarrtt  iinn  tthhee  MMeellaa,,  rrooaadd  sshhooww,,  eettcc..,,  eeaacchh  eemmppllooyyeeee  ccaann  aapppprrooaacchh  hhiiss  rreellaattiivveess,,  nneeiigghhbboouurrss,,  ffrriieennddss  eettcc..  ffoorr  

ggeettttiinngg  nneeww  ccoonnnneeccttiioonnss..  RReessttoorraattiioonn  ooff  ssuurrrreennddeerreedd  llaannddlliinneess  //  bbrrooaaddbbaannddss  //  lleeaasseedd  LLiinneess  wwiillll  aallssoo  bbee  

ccoouunntteedd  aass  aa  nneeww  ccoonnnneeccttiioonn..  PPoorrttiinngg  iinn  ooff  mmoobbiillee  ccoonnnneeccttiioonnss  ffrroomm  ootthheerr  ooppeerraattoorrss  ttoo  BBSSNNLL  wwiillll  aallssoo  bbee  

ccoouunntteedd  aass  aa  nneeww  ccoonnnneeccttiioonn..    
  

TThhee  AAllll  IInnddiiaa  FFoorruumm  rreeqquueessttss  tthhaatt  tthhee  FFoorruumm  aatt  cciirrccllee  lleevveell  aanndd  SSSSAA  lleevveell  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  mmeeeett,,  ddiissccuussss  aanndd  

ppllaann  tthhee  ssuucccceessssffuull  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  SSWWAASS  pprrooggrraammmmee..  CCoonnvveennoorr,,  FFoorruumm  aass  wweellll  aass  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff  

tthhee  ccoonnssttiittuueennttss  ooff  tthhee  FFoorruumm,,  mmaayy  bbee  ccoonnttaacctteedd  iinn  ccaassee  ooff  aannyy  ddoouubbtt  //  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ccaallll..  AAllll  

tthhee  ccoonnssttiittuueenntt  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ttaakkee  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  tthhee  SSWWAASS  pprrooggrraammmmee..  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy  

                                              
 

  

PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  

CCoonnvveenneerr    

MMoobb::  99886688223311111133  

  

  


