
  
BBSSNNLLEEUU//551122  ((CCGGAA))                                                                                                                              2211..1122..22002211  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  
NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011    
  

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --  LLiiffttiinngg  tthhee  bbaann  iimmppoosseedd  oonn  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss--  rreegg..  
  

RReeff::  --    BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//551122((CCGGAA))  ddaatteedd  1100..0044..22001199..  
  

TThhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  nnoo..227733--1188//22001133//CCGGAA//EEsstttt--IIVV  ddaatteedd  0099..0044..22001199,,  hhaass  kkeepptt  tthhee  CCoommppaassssiioonnaattee  
GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss  uunnddeerr  aabbeeyyaannccee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  33  yyeeaarrss..  TThhee  ssttrreesssseedd  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  
wwaass  cciitteedd  aass  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  kkeeeeppiinngg  tthhee  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss  uunnddeerr  aabbeeyyaannccee..  BBSSNNLLEEUU,,  vviiddee  iitt’’ss  
lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  hhaass  ooppppoosseedd  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreeqquueesstteedd  ttoo  rreevviieeww  tthhee  
ddeecciissiioonn  aanndd  ttoo  rreessttoorree  tthhee  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss..  
    

IItt  iiss  aallrreeaaddyy  oonnee  yyeeaarr  ssiinnccee  tthhee  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss  aarree  kkeepptt  uunnddeerr  aabbeeyyaannccee..  IItt  iiss  aallssoo  nnoott  oouutt  
ooff  ccoonntteexxtt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  aa  VVoolluunnttaarryy  RReettiirreemmeenntt  SScchheemmee  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  BBSSNNLL  iinn  
JJaannuuaarryy,,22002200  aanndd  aass  mmuucchh  aass  7799,,550000  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  bbeeeenn  rreettiirreedd..  TThhuuss,,  wwhheenn  hhaallff  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  bbeeeenn  rreedduucceedd,,  wwee  ssttrroonnggllyy  ffeeeell  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  nneecceessssiittyy  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  kkeeeepp  tthhee  
CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss  uunnddeerr  aabbeeyyaannccee..  
    

IItt  iiss  aallssoo  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  aarroouunndd  225500  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  eexxppiirreedd  dduuee  ttoo  CCOOVVIIDD--1199..  WWhhaatteevveerr  
ccoommppeennssaattiioonn  aammoouunntt  aarrrraannggeedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  ttoo  tthhee  ffaammiilliieess  ooff  tthhee  CCoovviidd  vviiccttiimmss,,  wwiillll  oonnllyy  bbee  aa  
sshhoorrtt--tteerrmm  rreelliieeff..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iiff  aa  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoovviidd  vviiccttiimmss  ggeettss  aann  aappppooiinnttmmeenntt  uunnddeerr  
CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunnddss,,  iitt  wwiillll  ssoommeehhooww  bbee  aa  ppeerrmmaanneenntt  rreelliieeff..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  iitt  iiss  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  
BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  pprroovviiddee  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss  ttoo  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ffaammiilliieess  ooff  tthhee  CCoovviidd  
vviiccttiimmss..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  lliifftt  tthhee  bbaann  iimmppoosseedd  oonn  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss  
wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

  ((22))  SShhrrii  SSaauurraabbhh  TTyyaaggii,,  SSrr..GGMM((EEsstttt..)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  


