
  

  
BBSSNNLLEEUU//110022  ((CCiirrccuullaarr  NNoo..0033))                                                                                                2277tthh  MMaarrcchh,,  22002200  
  

TToo,,  
  

CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess,,  

CCeennttrraall  ooffffiiccee--bbeeaarreerrss,,  

  aanndd  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess..    
  

  LLeett  uuss  pprroovviiddee  uunniinntteerrrruupptteedd  sseerrvviicceess,,    

wwhhiillee  eennssuurriinngg  oouurr  ppeerrssoonnaall  ssaaffeettyy..  
  

CCoommrraaddeess,,  
  

TThhee  CCOOVVIIDD--1199  ((CCoorroonnaa  VViirruuss  DDiisseeaassee--1199))  iiss  sspprreeaaddiinngg  lliikkee  aa  wwiilldd  ffiirree..  SSoo  ffaarr,,  iitt  hhaass  sspprreeaadd  iinn  119988  ccoouunnttrriieess..  WWhheenn  

tthhiiss  cciirrccuullaarr  iiss  bbeeiinngg  iissssuueedd,,  55,,3333,,000000  ppeeooppllee  aarree  iinnffeecctteedd  bbyy  tthhiiss  ddiisseeaassee  wwoorrlldd  oovveerr  aanndd  mmoorree  tthhaann  2244,,000000  ppeeooppllee  

hhaavvee  aallrreeaaddyy  ddiieedd..  IInn  IInnddiiaa,,  mmoorree  tthhaann  660000  ppeeooppllee  aarree  aaffffeecctteedd  aanndd  1199  hhaavvee  ddiieedd  ssoo  ffaarr..  NNoo  mmeeddiicciinnee  hhaass  ssoo  ffaarr  

bbeeeenn  ddiissccoovveerreedd,,  ttoo  pprreevveenntt  oorr  ccuurree  tthhiiss  kkiilllleerr  ddiisseeaassee..  TToo  ccoonnttaaiinn  tthhee  sspprreeaadd  ooff  CCoorroonnaa  VViirruuss  DDiisseeaassee,,  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  hhaass  cclloosseedd  ddoowwnn  tthhee  eennttiirree  nnaattiioonn  ffoorr  aa  ppeerriioodd  tthhrreeee  wweeeekkss  ffrroomm  2244tthh  MMaarrcchh,,  22002200..  
  

EEvveenn  tthhoouugghh  tthhee  nnaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  cclloosseedd  ddoowwnn  ffoorr  tthhrreeee  wweeeekkss,,  tthhee  ppeeooppllee  hhaavvee  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  wwaatteerr  

ssuuppppllyy,,  eelleeccttrriicciittyy  aanndd  eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  sseerrvviicceess  aarree  
eesssseennttiiaall  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  eelleeccttrriicciittyy  aanndd  wwaatteerr  ssuupppplliieess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ssuuppppllyy  ooff  eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess..  HHeennccee,,  tthhee  

nneettwwoorrkkss  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  ooppeerraatteedd  eevveenn  aatt  tthhiiss  ccrriittiiccaall  jjuunnccttuurree,,  wwiitthhoouutt  aannyy  iinntteerrrruuppttiioonn..  
  

WWhheenneevveerr  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  lliikkee  ccyycclloonneess,,  ffllooooddss,,  eettcc..,,  ssttrruucckk  tthhee  ccoouunnttrryy  iinn  tthhee  ppaasstt,,  iitt  wwaass  oonnllyy  BBSSNNLL  wwhhiicchh  hhaass  
ssttoooodd  wwiitthh  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  IItt  hhaass  pprroovviiddeedd  uunniinntteerrrruupptteedd  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  sseerrvviicceess,,  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  
rreelliieeff  aanndd  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss..  SSiimmiillaarrllyy,,  iinn  tthhee  pprreesseenntt  sscceennaarriioo  aallssoo,,  wwhheenn  tthhee  ccoouunnttrryy  iiss  ffaacceedd  wwiitthh  aann  eexxttrreemmee  

ddaannggeerr  ffrroomm  tthhee  CCoorroonnaa  VViirruuss,,  BBSSNNLL  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ppllaayy  iitt’’ss  dduuee  rroollee..  
  

TThhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  ddaatteedd  2244..0033..22002200,,  hhaass  iissssuueedd  ddeettaaiilleedd  gguuiiddeelliinneess  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ooppeerraattiioonnss  ooff  tteelleepphhoonnee  eexxcchhaannggeess,,  OOFFCC  nneettwwoorrkkss,,  BBTTSSss,,  BBFFCC,,  MMSSCC,,  DDSSAAMM,,  OOLLTTss,,  eettcc..  FFuurrtthheerr,,  iitt  
hhaass  aallssoo  iissssuueedd  iinnssttrruuccttiioonnss,,  rreeggaarrddiinngg  sstteeppss  ttoo  bbee  ttaakkeenn,,  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  
  

TThhuuss,,  iitt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhee  ffiieelldd  ssttaaffffss  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthheeiirr  dduuttiieess,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  uunn--iinntteerrrruupptteedd  

sseerrvviicceess  ooff  BBSSNNLL  aarree  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ppeeooppllee..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  eennssuurree  tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  ssaaffeettyy  

aallssoo..  MMeeddiiccaall  eexxppeerrttss  hhaavvee  ssuuggggeesstteedd  pprreeccaauuttiioonnaarryy  mmeeaassuurreess  ttoo  aavvooiidd  tthhee  iinnffeeccttiioonn  ooff  tthhee  CCoorroonnaa  VViirruuss..  WWeeaarriinngg  
mmaasskkss,,  ffrreeqquueennttllyy  wwaasshhiinngg  hhaannddss  wwiitthh  ssooaappss,,  ddiissiinnffeeccttiinngg  hhaannddss  bbyy  uussiinngg  ssaanniittiisseerrss,,  eettcc..  hhaavvee  bbeeeenn  aaddvviisseedd,,  ttoo  

kkeeeepp  tthhee  ddiisseeaassee  aawwaayy..  
  

AAtt  tthhiiss  jjuunnccttuurree,,  tthhee  CCHHQQ  eeaarrnneessttllyy  aappppeeaallss  ttoo  oouurr  ccoommrraaddeess  ttoo  ccoommppuullssoorriillyy  ffoollllooww  tthheessee  pprreeccaauuttiioonnaarryy  mmeetthhooddss  

aanndd  aavvooiidd  tthheemmsseellvveess  ggeettttiinngg  iinnffeecctteedd  wwiitthh  tthhee  CCOOVVIIDD--1199..  TThhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  sseeccrreettaarriieess  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  

ccoonnttiinnuuoouussllyy  mmoonniittoorr,,  wwhheetthheerr  tthhee  aarrrraannggeemmeennttss  aass  ssttiippuullaatteedd  iinn  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr,,  

aarree  bbeeiinngg  mmaaddee  aatt  tthhee  ffiieelldd  lleevveell..  
  

WWee  hhaavvee  ttoo  eennssuurree  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  BBSSNNLL’’ss  sseerrvviicceess..  SSiimmuullttaanneeoouussllyy,,  wwee  hhaavvee  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  oouurr  ffiieelldd  

lleevveell  ccoommrraaddeess  aallssoo..  AAnnyy  iissssuuee  wwhhiicchh  nneeeeddss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  uupp  bbyy  tthhee  CCHHQQ  iinn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  mmaayy  pprroommppttllyy  bbee  
bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  oovveerr  pphhoonnee  aanndd  tthhrroouugghh  WWhhaattssAApppp  oorr  eemmaaiill..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy  

  

  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  


