
  AAIIBBDDPPAA//  BBSSNNLL  MMRRSS//22002200                                      44tthh  JJuunnee,,  22002200  

  

TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr  

CCMMDD,,  BBSSNNLL  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  

SSiirr,,  

  

SSuubb::  --  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  ooppttiioonn  ffoorr  oouuttddoooorr  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess  bbyy  tthhee  rreettiirreeeess  --  eexxtteennddiinngg  tthhee  llaasstt  ddaattee  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  ––  

rreegg..  
  

RReeff::    ((11))  BBSSNNLL  CCOO  NNoo..BBSSNNLL  //AAddmmnn--11//1155--1122//1188  ddaatteedd  0088--0055--22002200..  

((22))  TThhiiss  AAssssoocciiaattiioonn  lleetttteerr  NNoo..AAIIBBDDPPAA//BBSSNNLL  MMRRSS//22002200  ddaatteedd  1133--0055--22002200..  

((33))  TThhiiss  AAssssoocciiaattiioonn  lleetttteerr  NNoo..  AAIIBBDDPPAA//BBSSNNLL  MMRRSS//  22002200  ddaatteedd  1199--0055--22002200..  

((44))  TTeelleepphhoonniicc  ddiissccuussssiioonn  hhaadd  wwiitthh  yyoouu  bbyy  SShhrrii  VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii,,  oouurr  AAddvviissoorr  oonn  2299--0055--22002200..  

  

IItt  iiss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  yyoouu  hhaadd  wwiitthh  oouurr  aaddvviissoorr,,  SShhrrii  VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii,,  yyoouu  hhaavvee  ttaakkeenn  aa  ssttrroonngg  ssttaanndd  

aaggaaiinnsstt  rreevviieeww  ooff  tthhee  aabboovvee  rreeffeerrrreedd  oorrddeerr..  TThhee  uunniillaatteerraall  aanndd  aarrbbiittrraarryy  oorrddeerr  wwaass  iissssuueedd  ccuurrttaaiilliinngg  tthhee  lliimmiitteedd  oouuttddoooorr  

mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess..  

  

AAllll  tthhee  sseerrvviinngg  uunniioonnss  aanndd  ppeennssiioonneerrss  aassssoocciiaattiioonnss  hhaavvee  ooppppoosseedd  tthhee  nneeww  oorrddeerr  aanndd  ddeemmaannddeedd  rreevveerrssaall//  mmooddiiffiiccaattiioonnss..  

IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  nneegglleeccttiinngg  tthhee  aallll--oouutt  ooppppoossiittiioonn  iiss  nnoott  ddeessiirraabbllee  iinn  aa  ddeemmooccrraattiicc  ccoouunnttrryy..  

  

TThhee  HHoonn''bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  tthhee  CCoovviidd--1199  ppaannddeemmiicc,,  hhaass  rreeppeeaatteeddllyy  ssttaatteedd  tthhaatt  sseenniioorr  cciittiizzeennss  nneeeedd  

ssppeecciiaall  ccaarree  aanndd  ffaacciilliittiieess  aass  tthheeyy  aarree  tthhee  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  sseeccttiioonn  ttoo  tthhee  ppaannddeemmiicc..  AAnndd  aass  ssuucchh  ccuurrttaaiilliinngg  tthhee  eexxiissttiinngg  

ffaacciilliittiieess  ttaannttaammoouunntt  ttoo  bbrreeaacchhiinngg  tthhee  pprroommiissee  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr..  

  

WWhhiillee  wwee  aapppprreecciiaattee  yyoouurr  eeffffoorrttss  ttoo  rreedduuccee  tthhee  uunnwwaarrrraanntteedd  aanndd  uunnnneecceessssaarryy  eexxppeennddiittuurree  ooff  BBSSNNLL,,  wwee  mmaayy  bbee  

ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  tthheerree  aarree  ootthheerr  aarreeaass  ooff  llaarrggeessssee  wwhhiicchh  aarree  ttoo  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  ssttrroonnggllyy..  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  iiss  oonnccee  aaggaaiinn  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  aa  jjuuddiicciiaall  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  rreevviieeww  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ssoo  tthhaatt  

jjuussttiiccee  iiss  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  eellddeerrss..  

  

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  OOppttiioonn  ffoorr  oouuttddoooorr  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess  bbyy  tthhee  rreettiirreeeess..  WWee  aarree  tthhaannkkffuull  ttoo  yyoouu  ffoorr  aaggrreeeeiinngg  ttoo  

eexxtteenndd  tthhee  llaasstt  ddaattee  ttoo  3300--0066--22002200  dduurriinngg  tthhee  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  SShhrrii  VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii..  HHoowweevveerr,,  nnoo  oorrddeerr  iiss  ssoo  ffaarr  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    

  

BBuutt  yyoouu  mmaayy  bbee  aawwaarree  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhoouugghh  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  rreellaaxxeedd  lloocckkddoowwnn  aass  oonn  3311--0055--22002200,,  ffiivvee  

ssttaattee  ggoovveerrnnmmeennttss  hhaavvee  eexxtteennddeedd  tthhee  lloocckkddoowwnn  ttoo  3300--0066--220000  aanndd  ttwwoo  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  1155--0066--22002200..  AAnndd  tthheerree  iiss  
eevveerryy  cchhaannccee  ooff  ffuurrtthheerr  eexxtteennssiioonn  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  aallaarrmmiinngg  sspprreeaadd  ooff  CCoovviidd--1199  iinn  mmaannyy  ppllaacceess  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  TToo  aadddd  

ffuueell  ttoo  ffuurryy,,  WWeesstt  BBeennggaall,,  OOddiisshhaa  aanndd  MMaahhaarraasshhttrraa  aarree  ffaacciinngg  uunniimmaaggiinnaabbllee  mmiisseerriieess  aafftteerr  tthhee  ddeevvaassttaattiioonn  ooff  ccyycclloonnee..  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  rrooaadd  ttrraaffffiicc  aarree  tthhee  wwoorrsstt  aaffffeecctteedd  aanndd  iitt  mmaayy  ttaakkee  mmoonntthhss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  WWeesstt  BBeennggaall,,  ttoo  rreessttoorree  

nnoorrmmaallccyy..  

  



  

  

IItt  iiss  aabbssoolluutteellyy  iimmppoossssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreettiirreeeess  ttoo  ttrraavveell  ffrroomm  ffaarr  ooffff  aanndd  rreemmoottee  vviillllaaggeess  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  BBSSNNLL  ooffffiiccee  aanndd  

ssuubbmmiitt  tthhee  ooppttiioonn  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn..  IItt  wwiillll  bbee  aallssoo  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  tthheemm  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  ooppttiioonn  bbyy  eemmaaiill  oorr  

WWhhaattssAApppp,,  aass  iinntteerrnneett  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee  iinn  mmaannyy  ppllaacceess..  

  

TThheerreeffoorree  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiiddeerr  oouurr  ssuuggggeessttiioonn  ttoo  eexxeemmpptt  ffrroomm  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  OOppttiioonn  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  nnoott  

wwaanntt  cchhaannggee  ffrroomm  tthhee  ooppttiioonn  ssuubbmmiitttteedd  llaasstt  yyeeaarr..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ootthheerrss  wwhhoo  wwaanntt  cchhaannggee  ffrroomm  tthhee  eeaarrlliieerr  ooppttiioonn  mmaayy  

bbee  ggiivveenn  eexxtteennssiioonn  fflleexxiibbiilliittyy  aass  ppeerr  tthhee  llooccaall  ccoonnddiittiioonnss..  

  

AAllssoo  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  mmeeddiiccaall  ccaarrddss  rreevvaalliiddaattiioonn  mmaayy  bbee  lliimmiitteedd  oonnllyy  iinn  ccaasseess  wwhheerree  cchhaannggee  ooff  bbeenneeffiicciiaarriieess..  TThhuuss,,  wwee  ffeeeell  

tthhaatt  uunnnneecceessssaarryy  eexxppeennddiittuurree  ccoouulldd  bbee  aavvooiiddeedd..  

  

VVRRSS  rreettiirreeeess  wwhhoo  aarree  yyeett  ttoo  rreecceeiivvee  tthhee  PPPPOO  aarree  nnoott  bbeeiinngg  iissssuueedd  tthhee  BBSSNNLL  MMRRSS  ccaarrddss..  IInn  ssuucchh  ccaasseess  MMRRSS  ccaarrddss  mmaayy  
pplleeaassee  bbee  iissssuueedd  qquuoottiinngg  tthhee  HHRR  nnuummbbeerr..  

  

FFiinnaallllyy,,  tthhee  mmoosstt  bbuurrnniinngg  iissssuuee  ooff  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss,,  nnoonn  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  bbiillllss  bbootthh  wwiitthh  vvoouucchheerr  aanndd  wwiitthhoouutt  

vvoouucchheerr,,  ffoorr  tthhee  llaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss  aanndd  oonneettiimmee  ppaayymmeenntt  mmaaddee  ttoo  CCGGHHSS,,  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  nneegglleecctteedd  bbyy  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt..  

WWee  hhaavvee  rreeppeeaatteeddllyy  eexxppllaaiinneedd  tthhee  ssuuffffeerriinnggss  ooff  tthhee  hhaapplleessss  ppeennssiioonneerrss  iinn  oouurr  ddiissccuussssiioonnss  aanndd  tthhrroouugghh  sseevveerraall  lleetttteerrss,,  

bbuutt  ooff  nnoo  aavvaaiill..  SSiirr,,  kkiinnddllyy  ddoo  ssoommeetthhiinngg  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhee  mmiisseerriieess  ooff  tthhee  sseenniioorrss  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  

  

AAwwaaiittiinngg  yyoouurr  ppoossiittiivvee  rreessppoonnssee  aanndd  ffaavvoouurraabbllee  aaccttiioonn..  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

KK  GG  JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  

  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,    BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

                                  ((22))  SShhrrii  SS..KK..  GGuuppttaa,,  DDiirreeccttoorr  ((FFiinnaannccee)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

          ((33))  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  


