
  

JJOOIINNTT  AACCTTIIOONN  CCOOMMMMIITTTTEEEE  OOFF  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  //  UUNNIIOONNSS    

OOFF  BBSSNNLL  EEXXEECCUUTTIIVVEESS  &&  NNOONN--EEXXEECCUUTTIIVVEESS  
DD--77,,  TTeelleeggrraapphh  PPllaaccee,,  GGoollee  MMaarrkkeett,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011..  

  
  

JJAACC  //  GGLL                          88tthh  AApprriill  22001111  
  

  

  

OObbsseerrvviinngg  ooff  CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  MMoonntthh  bbyy  JJAACC  
  
  

DDeeaarr  CCoommrraaddeess,,  

  

JJooiinntt  AAccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ooff  BBSSNNLL  AAssssoocciiaattiioonnss  //  UUnniioonnss  iiss  vveerryy  mmuucchh  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  

tthhee  ddeetteerriioorraattiinngg  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  BBSSNNLL..  TThhiiss  iiss  mmaaiinnllyy  dduuee  ttoo  tthhee  aannttii--BBSSNNLL  

ppoolliicciieess  bbeeiinngg  ppuurrssuueedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  TThhee  JJAACC  hhaass  ccoonndduucctteedd  aa  sseerriieess  ooff  

ssttrruugggglleess  aaggaaiinnsstt  tthheessee  wwrroonngg  ppoolliicciieess  aanndd  ttoo  ssaavvee  BBSSNNLL..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  

ffuuttuurree  ooff  tthhee  ffaammiilliieess  ooff  33  llaakkhh  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  iiss  iinntteerrttwwiinneedd  wwiitthh  tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhiiss  

ccoommppaannyy..  HHeennccee,,  iitt  iiss  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ssaallvvaaggee  BBSSNNLL  ffrroomm  tthhee  pprreesseenntt  

ccrriisseess  aatt  aannyy  ccoosstt..  

  

IInnsstteeaadd  ooff  oonnllyy  rreellyyiinngg  uuppoonn  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  mmaacchhiinneerryy,,  ffoorr  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  

qquuaalliittyy  ooff  oouurr  sseerrvviicceess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn,,  tthhee  JJAACC  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  

tthhaatt  tthhee  mmaassss  ooff  wwoorrkkeerrss  sshhoouulldd  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthheessee  ttaasskkss..  TThhee  iissssuuee  wwaass  ddiissccuusssseedd  

iinn  tthhee  rreecceenntt  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  JJAACC  aanndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  aarree  ttaakkeenn..    

  

OObbsseerrvviinngg  ooff  ““EEmmppllooyyeeeess  AAwwaarreenneessss  WWeeeekk””    
  

TThhee  JJAACC  hhaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aann  ““EEmmppllooyyeeeess  AAwwaarreenneessss  WWeeeekk””  iiss  ttoo  bbee  oobbsseerrvveedd  ffrroomm  1188tthh  

ttoo  2244tthh  AApprriill,,  22001111..  DDuurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd,,  ccoommbbiinneedd  GGeenneerraall  BBooddyy  mmeeeettiinnggss  ooff  aallll  tthhee  JJAACC  

aaffffiilliiaatteess  aarree  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd  aatt  tthhee  BBrraanncchh  aanndd  SSSSAA  lleevveellss..  IInn  tthheessee  mmeeeettiinnggss,,  tthhee  SSSSAA  

//  BBrraanncchh  lleevveell  iissssuueess  oonn  wwhhiicchh  aaccttiioonn  iiss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ii..ee..,,  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  

sseerrvviicceess  aass  wweellll  aass  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn,,  wwiillll  bbee  iiddeennttiiffiieedd..  TTooggeetthheerr  wwiitthh  tthhiiss,,  aaccttiioonn  

pprrooggrraammmmeess  aarree  aallssoo  ttoo  bbee  ffoorrmmuullaatteedd  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  oobbjjeeccttiivveess,,  ii..ee..,,  iimmpprroovviinngg  tthhee  

qquuaalliittyy  ooff  oouurr  sseerrvviicceess  aanndd  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn..  

  

OObbsseerrvviinngg  ooff  ““CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  MMoonntthh””  
  

AA  CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  MMoonntthh  iiss  ttoo  bbee  oobbsseerrvveedd  bbyy  tthhee  JJAACC,,  ffrroomm  11sstt  MMaayy  ttoo  3311sstt  MMaayy  

22001111..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ttaarrggeettss  aarree  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd  dduurriinngg  tthhee  mmoonntthh..  

  

♦♦  ZZeerroo  llaanndd  lliinnee,,  OOFFCC  ffaauullttss  (())  AAllll  ffaauullttss  ttoo  bbee  cclleeaarreedd  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy..  

♦♦  ZZeerroo  BBrrooaadd  BBaanndd  ffaauullttss  (())  CCaabbllee  ffaauullttss  ttoo  bbee  cclleeaarreedd  wwiitthhiinn  4488  hhoouurrss..  

♦♦  ZZeerroo  LLeeaasseedd  LLiinnee  ffaauullttss  (())  

♦♦  ZZeerroo  BBTTSS  ffaauullttss  

♦♦  ZZeerroo  ppeennddiinngg  wwoorrkk  oorrddeerrss  ooff  NNeeww  CCoonnnneeccttiioonnss  //  BBrrooaadd  BBaanndd  //  SShhiiffttiinngg  

♦♦  RReeddrreessssaall  ooff  ccuussttoommeerr  ggrriieevvaanncceess  iinn  rreessppeecctt  ooff  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviiccee,,  bbiilllliinngg,,  

ssttooppppiinngg  mmiiggrraattiioonn  ooff  ccuussttoommeerrss..  

♦♦  VViissiittiinngg  ssuubbssccrriibbeerr  pprreemmiisseess..  MMaakkee  tthhee  ccuussttoommeerrss  ttoo  lleeaarrnn  uussiinngg  GGPPRRSS,,  tthhrroouugghh  

ddeemmoonnssttrraattiioonn..  TThhiiss  wwiillll  eennaabbllee  tthhee  ccuussttoommeerrss  ttoo  aavvaaiill  vvaalluuee  aaddddeedd  sseerrvviicceess..  

♦♦  PPrrooppeerr  uuppkkeeeepp  ooff  tthhee  bbaatttteerriieess  aanndd  ppoowweerr  ppllaanntt..  



  

  

♦♦  IIddeennttiiffyyiinngg  //  ddiissppoossiinngg  ooff  ssccrraapp  mmaatteerriiaallss..  

♦♦  EEffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  ssppaaccee  wwhhiicchh  hhaadd  bbeeeenn  ooccccuuppiieedd  bbyy  ssccrraapp  mmaatteerriiaallss..  

♦♦  MMaaiinnttaaiinniinngg  ppuunnccttuuaalliittyy  ––  aatttteennddiinngg  ooffffiiccee  oonn  ttiimmee..  

♦♦  MMaannnniinngg  ooff  tthhee  CCuussttoommeerr  SSeerrvviiccee  CCeennttrreess  ffrroomm  88..0000  aamm  ttoo  88..0000  ppmm  aanndd  oonn  

SSeeccoonndd  SSaattuurrddaayyss  &&  SSuunnddaayyss  wwhheerreevveerr  rreeqquuiirreedd..  

♦♦  GGiivviinngg  pprrooppeerr  ppuubblliicciittyy  bbyy  iissssuuiinngg  ppaammpphhlleettss  ttoo  tthhee  ppuubblliicc,,  ddiissppllaayyiinngg  ppoosstteerrss  //  

fflleexx  bbooaarrddss  aanndd  ppuubblliicciittyy  tthhrroouugghh  mmeeddiiaa..  TThhiiss  iiss  ttoo  ggiivvee  aa  mmeessssaaggee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  

tthhaatt  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ccaarree  ffoorr  tthheeiirr  ccuussttoommeerrss..  

♦♦  EEaacchh  eemmppllooyyeeee  sshhoouulldd  bbrriinngg  aatt  lleeaasstt  22  nneeww  ccuussttoommeerrss  ((llaanndd  lliinnee,,  BBrrooaadd  BBaanndd  //  

MMoobbiillee  eettcc..))  dduurriinngg  tthhiiss  mmoonntthh..  

♦♦  TToo  ttaakkee  aallll  mmeeaassuurreess  ttoo  ssaavvee  eelleeccttrriicciittyy..  

♦♦  WWeeeekkllyy  RReevviieeww  ooff  tthhee  pprrooggrreessss  aanndd  ddiissccuussssiioonn  bbeettwweeeenn  mmaannaaggeemmeenntt  &&  ssttaaffff  ssiiddee..  

  

MMaakkee  tthhee  pprrooggrraammmmeess  aa  bbiigg  ssuucccceessss  
  

TThhee  pprrooggrraammmmeess  ppllaannnneedd  bbyy  tthhee  JJAACC  wwiillll  cceerrttaaiinnllyy  hheellpp  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  sseerrvviicceess..  

FFoorr  tthhaatt,,  aallll  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  ccoo--ooppeerraattee..  JJAACC  hhaadd  mmeett  tthhee  CCMMDD  aanndd  ootthheerr  ttoopp  

ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  ffuullll  ccoo--ooppeerraattiioonn  aanndd  tthheeyy  aallssoo  hhaavvee  aaggrreeeedd..  IInn  ffaacctt  

tthheeyy  aapppprreecciiaatteedd  oouurr  iinniittiiaattiivvee..  NNooww  iitt  iiss  oouurr  jjoobb  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ddeecciissiioonnss  

eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  wwiitthh  aallll  eenntthhuussiiaassmm..  WWee  ssttaanndd  ffoorr  aa  bbeetttteerr  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  aass  

aallssoo  ffoorr  aa  ssttrroonngg  BBSSNNLL  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss  aanndd  tthhee  nnaattiioonn  

iittsseellff..  WWee  hhaavvee  aallssoo  ttoo  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  eevveerryy  tthhiinngg  ccaann  nnoott  bbee  sseett  rriigghhtt  wwiitthhiinn  oonnee  

mmootthh..  SSuussttaaiinneedd  eeffffoorrttss  aarree  nneecceessssaarryy..  

  

WWiitthh  GGrreeeettiinnggss  

  

  

  

VV..AA..NN..NNaammbbooooddiirrii  

CCoonnvveenneerr,,  JJAACC 

  


