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TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr  

CCMMDD,,  BBSSNNLL  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  DDeenniiaall  ooff  mmeeddiiccaall  bbeenneeffiittss  ttoo  BBSSNN
  

IInn  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  oouurr  eeaarrlliieerr  lleetttteerrss  oonn  tth

ffoorr  eeaarrllyy  ffaavvoouurraabbllee  aaccttiioonn..  
  

BBSSNNLL  MMRRSS  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  22000033  wwaass  

iinnssttrruuccttiioonnss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiicc
  

UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  ssoommee  ddiiss

ttwwoo,,  tthhrreeee  yyeeaarrss  ffoorr  rreeaassoonnss  bbeesstt  kknnoowwnn

iiss  ppeennddiinngg  ssiinnccee  0011--0044--22001188  aanndd  wwiitthh  vvoouu

lleevveellss  sseevveerraall  ttiimmeess  bbuutt  ttoo  nnoo  aavvaaiill..  IInn  tthhee
  

IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  mmeennttiioonn  aabboouutt  tthhee  sseerriioo

ooff  tthhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  bbeeiinngg  mmoosstt  vvuullnneerraa

aawwaarree  ooff  tthhee  eexxoorrbbiittaanntt  cchhaarrggeess  bbeeiinngg  lleev

aaddvvaannccee  ppaayymmeenntt..  UUnnaabbllee  ttoo  mmaakkee  ssuucchh  

ttoo  ppuurrcchhaassee  lliiffee  ssaavviinngg  mmeeddiicciinneess  wwiitthh  tth

SSeeccttoorr  ffiirrmmss  aarree  eexxtteennddiinngg  ssppeecciiaall  mmeedd

ssiittuuaattiioonn..  OOff  ccoouurrssee,,  BBSSNNLL  aallssoo  iiss  ggrraannttiinngg
  

WWee  rreeaallllyy  wwoonnddeerr  hhooww  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaa

PPeennssiioonneerrss  wwhhoo  hhaavvee  sseerrvveedd  tthhee  TTeelleeccoomm
  

HHeennccee  wwee  wwoouulldd  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccaa
  

11))  PPaayymmeenntt  ooff  wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr  mmeedd

22))  CClleeaarraannccee  ooff  wwiitthh  vvoouucchheerr  mmeeddiicc

33))  IImmmmeeddiiaattee  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ooff  oonn

44))  EEnnssuurree  pprroommpptt  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddii

55))  GGrraanntt  mmeeddiiccaall  aaddvvaannccee  ttoo  BBSSNNLL  rr
  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

KK  GG  JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  
  

CCooppyy  ttoo::    ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreecc

    ((22))  MMss..YYoojjaannaa  DDaass,,  DDiirreeccttoorr  ((FFiinn

    ((33))  SShhrrii  AA..MM..GGuuppttaa,,  SSrrGGMM((AAddmmnn

    ((44))  MMss..  AAnniittaa  JJoohhrrii,,  SSrr..GGMM  ((SSRR)),,  B

            

NNLL  rreettiirreeeess  --  rreegg..  

hhee  ssuubbjjeecctt  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg

mmaaddee  eelliiggiibbllee  ttoo  bbootthh  eemmppllooyyeeeess  aanndd  rreettiirreeeess  

ccee  ttoo  eennssuurree  pprroommpptt  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  bbeenneeffiittss  tt

ssccrriimmiinnaattiioonn  ttoowwaarrddss  tthhee  PPeennssiioonneerrss  iinn  eexxtteennddiinngg 

nn  ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt..  AAss  aa  rreessuulltt,,  ppaayymmeenntt  ffoorr  wwiitth

uucchheerr  ((rreeiimmbbuurrsseemmeenntt))  ppeennddiinngg  ssiinnccee  0011--0044--22001199.. 

ee  llaasstt  ffuunndd  aalllloottmmeenntt  aallssoo,,  PPeennssiioonneerrss  wweerree  iiggnnoorreedd

oouuss  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  aarriissiinngg  oouutt  ooff  tthhee  rraaggiinn

aabbllee  ttoo  tthhee  CCoorroonnaa  vviirruuss  wweerree  aaffffeecctteedd  aanndd  ssoommee  oo

evviieedd  bbyy  mmoosstt  ooff  tthhee  hhoossppiittaallss  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  ooff  CCoorroo

  ppaayymmeenntt  aa  ggoooodd  nnuummbbeerr  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  hhaavvee  llooss

thhee  ppeennssiioonn,,  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ppaasssseedd  aawwaayy..  SSoommee  ooff  tt

ddiiccaall  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iinncclluuddiinngg  mmeeddiiccaall

gg  mmeeddiiccaall  aaddvvaanncceess  bbuutt  lliimmiitteedd  ttoo  sseerrvviinngg  ooffffiicceerrss..  

aaggeemmeenntt  ccoouulldd  rreemmaaiinn  wwiitthhoouutt  aann  iioottaa  ooff  ccoommppaa

mm  aanndd  BBSSNNLL  wwiitthh  sswweeaatt  aanndd  bblloooodd..  

aauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhee  ssuuffffeerriinnggss  ooff  tt

ddiiccaall  aalllloowwaannccee..  

ccaall  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  bbiillllss..  

nneettiimmee  ppaayymmeenntt  mmaaddee  ffoorr  CCGGHHSS  mmiiggrraattiioonn..  

iiccaall  bbeenneeffiittss  iinn  ffuuttuurree..  

rreettiirreeeess  aaffffeecctteedd  wwiitthh  CCoorroonnaa  vviirruuss..  

ccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NN

nnaannccee)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww

nn..)),,  BBSSNNLL  CCOO,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww

 BBSSNNLL  CCOO,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDe
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  MMaayy,,  22002211  

gg  ttoo  yyoouurr  nnoottiiccee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffaaccttss  

  eeqquuaallllyy..  LLaatteerr  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  

ttoo  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss..  

g  tthhee  mmeeddiiccaall  bbeenneeffiittss  ffoorr  tthhee  llaasstt  

thhoouutt  vvoouucchheerr  ((mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee))  

.  WWee  hhaavvee  ttaakkeenn  uupp  tthhee  iissssuuee  aatt  aallll  

dd..  

nngg  sseeccoonndd  wwaavvee  ooff  CCoovviidd--1199..  MMaannyy  

ooff  tthheemm  ssuuccccuummbbeedd  aallssoo..  YYoouu  aarree  

oonnaa..  TThheessee  hhoossppiittaallss  aallssoo  iinnssiisstt  ffoorr  

sstt  tthheeiirr  lliivveess..  SSoommee  ootthheerrss,,  uunnaabbllee  

tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  PPuubblliicc  

ll  aaddvvaannccee  ttoo  mmeeeett  tthhee  ppaannddeemmiicc  

aassssiioonn  aanndd  eemmppaatthhyy  ttoowwaarrddss  tthhee  

tthhee  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  eennssuurriinngg..  

NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000011  

ww  DDeellhhii  --  111100  000011  
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