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TToo,,  

  

SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  

DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    

HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011  

  

SSiirr,,  

  

SSuubb::  --  CCoovviidd--1199  VVaacccciinnaattiioonn  ooff  BBSSNN

vvaacccciinnaattiioonn  ddrriivvee  bbeeiinngg  uunnddeerr

  

RReeff::  --  YYoouurr  DDOO  LLeetttteerr  NNoo..BBSSNNLL  CCOO--  AA
  

WWee  wwhhoolleehheeaarrtteeddllyy  aapppprreecciiaattee  yyoouurr

eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthheeiirr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss

tthhaatt  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  bbeeiinngg  tthhee  ffrroonntt

  

WWee  aallssoo  ccoonnggrraattuullaattee  yyoouu  ffoorr  tthhee  cclleeaa

ddiirreecctteedd  ttoo  aarrrraannggee  vvaacccciinnaattiioonn  ccaamm

eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthheeiirr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss 

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ffaammiillyy  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  bbe

  

HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  qquuiittee  uunnffoorrttuunnaattee  tthh

rreeffeerreennccee..  

  

TThhoouugghh  ssoommee  pprriioorriittyy  wwaass  ggiivveenn  ttoo  tt

rreettiirreeeess  aarree  yyeett  ttoo  bbee  vvaacccciinnaatteedd  ffoorr  

vvaacccciinnaattiioonn..  

  

NNooww,,  dduuee  ttoo  tthhee  cchhaannggeedd  vvaacccciinnaattiioonn

tthhrreeee  ddiiffffeerreenntt  pprriicceess  ffoorr  tthhee  ssaammee  vvaa

aallll  oovveerr  tthhee  ccoouunnttrryy..  PPeeooppllee  hhaavvee  bbeeccoo

bbeeiinngg  eexxppeerriieenncceedd  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  iinn  tt

  

IInn  tthhee  ggiivveenn  cciirrccuummssttaanncceess,,  wwee  wwoouulldd

  

11))  IInnssttrruuccttiioonnss  mmaayy  pplleeaassee  bbee  iiss

ddeeppeennddaanntt  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  mm

aarrrraannggeedd  bbyy  BBSSNNLL..  

  

  

  

            

NNLL  rreettiirreeeess  ppoosssseessssiinngg  BBSSNNLL  MMRRSS  CCaarrddss  --  rree

rrttaakkeenn  bbyy  BBSSNNLL--  rreegg..  
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tthh

  AApprriill,,

rr  ccoonncceerrnn  eexxpprreesssseedd  iinn  yyoouurr  DDOO  lleetttteerr  uunndd

ss  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  aallaarrmmiinngg  sspprreeaadd  ooff  CCoorroonnaa  vv

tt  lliinnee  wwoorrkkeerrss  nneeeedd  ttoo  bbee  vvaacccciinnaatteedd  aatt  tthhee  eeaarrll

aarr  pprrooppoossaallss  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthh

mmppss  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt//  ll

s  aanndd  ddeeppeennddaannttss  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  BBSSNNLL  MMRRSS  c

ee  vvaacccciinnaatteedd  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  oonn  ppaayymmeenntt  bbaassiiss

hhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  mmeennttiioonn  aabboouutt  tthhee  BBSSNNLL  rreet

tthhee  sseenniioorr  cciittiizzeennss  aabboovvee  6600,,  tthhee  ffaacctt  rreemmaaiinnss

  vvaarriioouuss  rreeaassoonnss..  AAnnootthheerr  sseeccttiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettii

nn  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  aalllloowwiinngg  tthhee  pprr

aacccciinnee,,  aa  ssiittuuaattiioonn  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  aabboouutt  tthhee  aavvaa

oommee  ppaanniicckkyy  aanndd  tthhee  vvaacccciinnee  cceenntteerrss  aarree  hhuuggeel

tthhee  ppoorrttaall..  

dd  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  gg

ssssuueedd  ttoo  tthhee  CCGGMMss//  UUnniitt  HHeeaaddss  ttoo  iinncclluuddee  BBSS

mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  BBSSNNLL  MMRRSS  CCaarrdd  iinn  tthhee  vvaacc

  
  

                                2288
tthh

  AApprriill,,  22002211  

eeqquueesstt  ttoo  iinncclluuddee  tthheemm  iinn  tthhee  

,,  22002211..  

ddeerr  rreeffeerreennccee  aabboouutt  tthhee  BBSSNNLL  

vviirruuss..  IItt  iiss  vveerryy  mmuucchh  nneecceessssaarryy  

lliieesstt..    

hhee  vvaacccciinnaattiioonn  ddrriivvee..  IItt  hhaass  bbeeeenn  

llooccaall  aauutthhoorriittiieess  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  

ccaarrdd..  IItt  iiss  aallssoo  ssttaatteedd  tthhaatt  ootthheerr  

ss..  

ettiirreeeess  iinn  tthhee  DDOO  lleetttteerr  uunnddeerr  

ss  tthhaatt  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  BBSSNNLL  

iirreeeess  hhaadd  oonnllyy  tthhee  ffiirrsstt  ddoossee  ooff  

rriivvaattee  vvaacccciinnee  ccoommppaanniieess  ttoo  ffiixx  

aaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhee  vvaacccciinnee  pprreevvaaiillss  

ellyy  ccrroowwddeedd..  DDiiffffiiccuullttiieess  aarree  aallssoo  

ggeennuuiinnee  iissssuueess  ooff  tthhee  rreettiirreeeess..  

SSNNLL  rreettiirreeeess  aanndd  tthheeiirr  

cccciinnaattiioonn  ccaammppss  bbeeiinngg  



  

  

22))  OOtthheerr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  B

aallssoo  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  aalllloowweedd  oonn

33))  AAddvvaannccee  ppaayymmeenntt  mmaayy  pplleeaassee

tthheeiirr  ddeeppeennddaanntt  ffaammiillyy  mmeemm

eemmppllooyyeeeess..  

  

IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhee  pplliigghh

vvoouucchheerr  aanndd  wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr  ffoorr  tthhee  

  

HHeennccee,,  wwee  eexxppeecctt  aa  ppoossiittiivvee  rreessppoonnssee

  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  

  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

KK  GG  JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  

  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  SSrr..GGMM((AAdd

      ((22))  MMss..  AAnniittaa  JJoohhrrii,,  GGMM  ((SSRR)),,

  

  

  

 BBSSNNLL  rreettiirreeeess  aanndd  DDooTT  rreettiirreeeess  aanndd  tthheeiirr  ddeeppeenn

nn  ppaayymmeenntt  bbaassiiss,,  iiff  aannyy,,  iinn  tthhee  vvaacccciinnaattiioonn  ccaammpp

ee  bbee  ggrraanntteedd  ffoorr  hhoossppiittaall  ttrreeaattmmeenntt  ooff  CCoorroonnaa

mmbbeerrss  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  BBSSNNLL  MMRRSS  CCaarrdd,,  aass  ii

hhtt  ooff  tthhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  dduuee  ttoo  nnoonn--ppaayymmeenntt  oo

  llaasstt  22--33  yyeeaarrss..  

ee  ffrroomm  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  tthhiiss  hhoouurr  ooff  ggrr

ddmmnn..)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaa

,,  BBSSNNLL  CCOO,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--

nnddaanntt  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  

ppss..  

aa  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  aanndd  

iinn  tthhee  ccaassee  ooff  sseerrvviinngg  

ooff  mmeeddiiccaall  bbeenneeffiittss,,  bbootthh  wwiitthh  

rreeaatt  ppaannddeemmiicc..  

aatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000011  

--111100000011  


