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SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  
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BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011        
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::--    NNoonn  aalllloottmmeenntt  ooff  ffuunnddss  ffoorr  ppeennddiinngg  mmeeddiiccaall  bbiillllss  wwiitthh  vvoouucchheerr  aanndd  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  ttoo  

BBSSNNLL  rreettiirreeeess--    ssppeecciiaall  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ssoouugghhtt  ttoo  tthhee  mmeeddiiccaall  bbiillllss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  cchhrroonniicc  ddiisseeaasseess  
lliikkee  ccaanncceerr,,  hheeaarrtt  aaiillmmeennttss  aanndd  kkiiddnneeyy  aaiillmmeennttss--  rreegg..  
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WWee  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  lleetttteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aabboovvee  wwhheerreeiinn  tthhee  pplliigghhtt  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerrss  wweerree  
eexxppllaaiinneedd  dduuee  ttoo  nnoonnppaayymmeenntt  ooff  tthhee  mmeeddiiccaall  bbiillllss  wwiitthh  vvoouucchheerr  ffoorr  bbootthh  iinnddoooorr  aanndd  oouuttddoooorr  ttrreeaattmmeenntt  
aanndd  tthhee  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr..  TThheerreeaafftteerr  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd  aalloonngg  wwiitthh  
CCoomm..VV..AA..NN..NNaammbbooooddiirrii,,  oouurr  AAddvviissoorr  aanndd  CCoomm..KK..MMoohhaannaann,,  AAssssiissttaanntt  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall,,  BBSSNNLLCCCCWWFF  
hhaavvee  aallssoo  hhaadd  aa  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  yyoouurr  ggooooddsseellff  oonn  2277--1111--22001188..  YYoouu  hhaavvee  rreepplliieedd  tthhaatt  tthhee  ddeellaayy  iiss  dduuee  ttoo  
aaccuuttee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  BBSSNNLL  aanndd  hhooppeedd  ttoo  aalllloott  ssoommee  ffuunndd  oonn  iimmpprroovviinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn..  
  

NNooww,,  wwee  aarree  ccoommppeelllleedd  ttoo  aapppprrooaacchh  yyoouu  oonnccee  aaggaaiinn  aass  vveerryy  ppaatthheettiicc  aanndd  ffuullllyy  ddeesseerrvviinngg  ccaasseess  ooff  ssoommee  
ooff  tthhee  rreettiirreeeess  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  cchhrroonniicc  ddiisseeaasseess  lliikkee  ccaanncceerr,,  hheeaarrtt  aaiillmmeennttss  aanndd  kkiiddnneeyy  aaiillmmeennttss  aarree  bbeeiinngg  
rreeppoorrtteedd  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhee  ssiittuuaattiioonn  hhaass  bbeeccoommee  ssoo  wwoorrssee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  lleefftt  wwiitthh  nnoo  
mmoonneeyy  ttoo  ppuurrcchhaassee  tthhee  lliiffee  ssaavviinngg  mmeeddiicciinneess,,  aanndd  wwee  aarree  aaffrraaiidd,,  mmaayy  hhaavvee  ttoo  ssuurrrreennddeerr  ttoo  tthhee  iinneevviittaabbllee  
oouuttccoommee..  TThheerreeffoorree  ttoo  aavvooiidd  ssuucchh  mmiisshhaappss,,  wwee  aarree  ttoo  rreeqquueesstt  yyoouu  tthhaatt  aa  ssppeecciiaall  ccoonnssiiddeerraattiioonn  mmaayy  pplleeaassee  
bbee  ggiivveenn  ttoo  ssuucchh  sseerriioouuss  ccaasseess  aanndd  aaccttiioonn  ttaakkeenn  ffoorr  aalllloottmmeenntt  ooff  ssoommee  ffuunndd  ttoo  cclleeaarr  tthhee  bbiillllss  ooff  tthheessee  
ccaatteeggoorryy  ooff  rreettiirreeeess..  
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