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TToo,,  
  

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

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --          RReeqquueessttiinngg  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  ppeerriioodd  ffoorr  rreetteennttiioonn  ooff  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss  bbyy  tthhee  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  --  rreegg..    
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  
  

TThhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  ooccccuuppyyiinngg  BBSSNNLL’’ss  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss,,  aafftteerr  rreettiirriinngg  uunnddeerr  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn,,  oorr  uunnddeerr  VVRRSS,,  
aarree  ffiinnddiinngg  iitt  eexxttrreemmeellyy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ggeett  aa  hhoouussee  oonn  rreenntt,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  CCOOVVIIDD--1199  ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn..  
IItt  iiss  aallssoo  aa  ffaacctt  tthhaatt,,  tthhee  hhoouusseess  uunnddeerr  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  bbyy  mmaannyy  rreettiirreeeess,,  ccoouulldd  nnoott  bbee  ccoommpplleetteedd  dduuee  ttoo  tthhee  
ddiiffffiiccuullttiieess  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  CCOOVVIIDD--1199  ppaannddeemmiicc..    
  

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ppeerrmmiitt  iitt’’ss  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  ttoo  
ccoonnttiinnuuee  iinn  tthheeiirr  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss  ffoorr  ssoommee  mmoorree  ttiimmee..  IItt  hhaass  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt  iinn  ssoommee  ppllaacceess,,  oouurr  
rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  aarree  bbeeiinngg  ttoolldd  ttoo  vvaaccaattee  tthhee  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss,,  ssiinnccee  tthhee  ppeerrmmiissssiibbllee  ppeerriioodd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  iinn  tthhee  
qquuaarrtteerrss  aafftteerr  rreettiirreemmeenntt,,  hhaass  llaappsseedd..    
  

II  aamm  eenncclloossiinngg  aa  rreepprreesseennttaattiioonn  mmaaddee  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  bbyy  SShhrrii  BB..LL..  JJaannggiidd,,  rreettiirreedd  SSeenniioorr  AAccccoouunnttaanntt,,  BBSSNNLL,,  
JJhhuunnjjhhuunnuu,,  RRaajjaasstthhaann  CCiirrccllee,,  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  kkiinnddllyy  ppeerrmmiitt  tthhee  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  ttoo  
ccoonnttiinnuuee  iinn  tthheeiirr  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss  ffoorr  ssiixx  mmoorree  mmoonntthhss,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  pprreesseennttllyy  ppeerrmmiitttteedd  ttiimmee  lliimmiitt..  WWee  
rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhiiss  iissssuuee  oonn  hhuummaanniittaarriiaann  ggrroouunnddss  aanndd  ttoo  ccaauussee  ttoo  iissssuuee  tthhee  nneecceessssaarryy  
iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  tthhee  CCiirrccllee  HHeeaaddss..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
    
    
    
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
    
EEnnccll::    RReepprreesseennttaattiioonn  ooff  SShhrrii  BB..LL..  JJaannggiidd,,  RReettdd..  SSrr..  AAccccoouunnttaanntt,,  BBSSNNLL,,  JJhhuunnjjhhuunnuu,,  RRaajjaasstthhaann  CCiirrccllee..  
  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011    
                                ((22))  MMss..  PPaarraammeesshhwwaarrii  DDaayyaall,,  CCGGMM((BBWW)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  


