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TToo,,  
  

SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd  jjii,,  
HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,    
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    
2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,    
NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000011  
  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  TTrreeaattiinngg  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aass  FFrroonntt  LLiinnee  wwoorrkkeerrss,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  CCOOVVIIDD--1199  vvaacccciinnaattiioonn  ––  rreegg..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg,,  ffoorr  ffaavvoouurr  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
    

TThhee  ffiirrsstt  rroouunndd  ooff  aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhee  CCOOVVIIDD--1199  vvaacccciinnee  iiss  aallrreeaaddyy  ccoommpplleetteedd..  TThhee  FFrroonntt  LLiinnee  wwoorrkkeerrss,,  ssuucchh  aass  
ddooccttoorrss,,  nnuurrsseess,,  ootthheerr  hheeaalltthh  wwoorrkkeerrss,,  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell,,  eettcc..,,  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  vvaacccciinnaatteedd  iinn  tthhiiss  ffiirrsstt  
rroouunndd  eexxeerrcciissee..    
  

TThhee  sseeccoonndd  rroouunndd  ooff  vvaacccciinnaattiioonn  hhaass  ssttaarrtteedd  ffrroomm  0011sstt  MMaarrcchh,,  22002211,,  oonnwwaarrddss..    IInn  tthhiiss  sseeccoonndd  rroouunndd,,  cciittiizzeennss  
aabboovvee  tthhee  aaggee  ooff  6600  yyeeaarrss,,  aass  wweellll  aass  cciittiizzeennss  aabboovvee  tthhee  aaggee  ooff  4455  yyeeaarrss  aanndd  wwhhoo  aarree  hhaavviinngg  ccoo--mmoorrbbiiddiittiieess,,  
aarree  bbeeiinngg  vvaacccciinnaatteedd..  
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt  aa  ssiizzeeaabbllee  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  
aarree  hhaavviinngg  cclloossee  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc,,  oonn  aa  ddaayy  ttoo  ddaayy  bbaassiiss..  TThhee  ffiieelldd  ssttaaffff  wwhhoo  aarree  
pprroovviissiioonniinngg  nneeww  llaannddlliinnee  //  bbrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss,,  aass  wweellll  aass  tthhoossee  wwhhoo  rreessttoorree  ffaauullttss  iinn  tthhee  ssuubbssccrriibbeerrss’’  
pprreemmiisseess,,  ccoommee  uunnddeerr  tthhiiss  ccaatteeggoorryy..  TThhee  ssttaaffff  wwhhoo  aarree  eennggaaggeedd  iinn  mmaarrkkeettiinngg  aaccttiivviittiieess  aass  wweellll  aass  tthhoossee  wwhhoo  
aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  CCuussttoommeerr  SSeerrvviiccee  CCeennttrreess  aallssoo  hhaavvee  vveerryy  cclloossee  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc..    
  

TThhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ccaatteeggoorriieess  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  hhiigghhllyy  pprroonnee  ttoo  tthhee  iinnffeeccttiioonn  ooff  CCOOVVIIDD--1199..  AA  ggoooodd  
sseeccttiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  ccoonnttrraacctteedd  CCOOVVIIDD--1199  aanndd  aa  nnuummbbeerr  ooff  tthheemm  hhaavvee  ddiieedd  aallssoo..  UUnnddeerr  
tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthheerree  iiss  aann  uurrggeenntt  nneecceessssiittyy  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  tthhee  
iinnffeeccttiioonn  ooff  CCOOVVIIDD--1199  
  

FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  aa  ffaacctt  tthhaatt,,  tthheerree  iiss  aa  rreessuurrggeennccee  ooff  CCOOVVIIDD--1199  iinn  cceerrttaaiinn  ssttaatteess  lliikkee  MMaahhaarraasshhttrraa,,  KKaarrnnaattaakkaa,,  
KKeerraallaa,,  PPuunnjjaabb,,  eettcc..  TThhiiss  ccaann  hhaappppeenn  iinn  ssoommee  ootthheerr  ssttaatteess  aallssoo..  
    

HHeennccee,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ttaakkee  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ttoo  ddeeccllaarree  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aallssoo  aass  ““FFrroonntt  LLiinnee  
WWoorrkkeerrss””  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aaddmmiinniisstteerriinngg  CCOOVVIIDD--1199  vvaacccciinnee  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  oonn  aa  pprriioorriittyy  bbaassiiss..  SSiinnccee  
tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  iiss  ddeeccllaarreedd  aass  aann  eesssseennttiiaall  sseerrvviiccee  bbyy  oouurr  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ddeeccllaarriinngg  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aass  
FFrroonntt  LLiinnee  wwoorrkkeerrss  wwiillll  bbee  ffuullllyy  jjuussttiiffiieedd..    
    

HHeennccee,,  wwee  eeaarrnneessttllyy  iimmpplloorree  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  bbeessttooww  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhiiss  mmaatttteerr  aanndd  ttoo  ddoo  tthhee  
nneeeeddffuull,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  ddeeccllaarreedd  aass  FFrroonntt  LLiinnee  wwoorrkkeerrss  aanndd  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  CCOOVVIIDD--1199  
vvaacccciinnee  oonn  aa  pprriioorriittyy  bbaassiiss..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

  CCooppyy  ttoo::      ((11))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  SSeeccrreettaarryy,,  ((TTeelleeccoomm)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoomm,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100  000011  
        ((22))  SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      


