
  
BBSSNNLLEEUU//  440088  ((BBSSNNLL  MMRRSS))                                                                                                              0033..0088..22002200  
  

TToo,,  
  

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

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --      MMaakkiinngg  ccaasshhlleessss  ttrreeaattmmeenntt  aavvaaiillaabbllee  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aanndd  rreettiirreeeess  iinn  tthhee  eemmppaanneelllleedd  hhoossppiittaallss,,  
uunnddeerr  BBSSNNLLMMRRSS  --  rreegg..  

 
  

WWee  wwiisshh  ttoo  uurrggeennttllyy  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  iimmmmeeddiiaattee  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  
nneeeeddffuull  aaccttiioonn..    
  

TThheerree  ccaann  bbee  nnoo  ttwwoo  ooppiinniioonnss  tthhaatt,,  tthhee  CCOOVVIIDD--1199  iiss  sspprreeaaddiinngg  ffaasstt  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy..  WWee  hhaavvee  rreecceeiivveedd  rreeppoorrttss  
ffrroomm  aa  nnuummbbeerr  ooff  cciirrcclleess,,  ssttaattiinngg  tthhaatt  mmaannyy  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aanndd  rreettiirreeeess  hhaavvee  tteesstteedd  ppoossiittiivvee  ttoo  CCOOVVIIDD--1199  
aanndd  aarree  uunnddeerr  ttrreeaattmmeenntt..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  oouurr  aatttteennttiioonn  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  ddrraawwnn  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt,,  oouurr  aaffffeecctteedd  
eemmppllooyyeeeess  aanndd  rreettiirreeeess  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ggeett  ttrreeaattmmeenntt  ffrroomm  eemmppaanneelllleedd  hhoossppiittaallss..  TThheessee  hhoossppiittaallss  aarree  ddeennyyiinngg  
ttrreeaattmmeenntt,,  ssiinnccee  BBSSNNLL  hhaass  nnoott  ppaaiidd  tthheeiirr  bbiillllss  ffoorr  aa  pprreettttyy  lloonngg  ttiimmee..  
  

SSiinnccee  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ppeennssiioonneerrss  aarree  ccoovveerreedd  uunnddeerr  tthhee  BBSSNNLL  MMRRSS,,  tthheeyy  aarree  eennttiittlleedd  ffoorr  ccaasshhlleessss  
ttrreeaattmmeennttss  iinn  tthhee  eemmppaanneelllleedd  hhoossppiittaallss..  AAtt  aa  ttiimmee  wwhheenn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  ggeettttiinngg  iinnffeecctteedd  wwiitthh  tthhee  CCoorroonnaa  
VViirruuss,,  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  ddiisscchhaarrggiinngg  tthheeiirr  ooffffiicciiaall  dduuttiieess,,  iitt  iiss  tthhee  bboouunnddeenn  dduuttyy  ooff  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  ttoo  
eennssuurree  pprrooppeerr  ttrreeaattmmeenntt  ttoo  tthheemm..  IIff  tthhee  iinnffeecctteedd  eemmppllooyyeeeess  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ggeett  ccaasshhlleessss  ttrreeaattmmeenntt  ffrroomm  tthhee  
eemmppaanneelllleedd  hhoossppiittaallss  aatt  tthhiiss  ttiimmee  ooff  ccrriissiiss,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  wwiillll  bbee  uutttteerrllyy  ffaaiilliinngg  iinn  iitt’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  
pprrootteeccttiinngg  tthhee  pprreecciioouuss  lliivveess  ooff  iitt’’ss  eemmppllooyyeeeess..  
  

IItt  iiss  wwoorrtthhwwhhiillee  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  BBSSNNLLEEUU,,  iinn  iitt’’ss  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  oorrggaanniisseedd  oonn  2211sstt  MMaayy,,  22002200,,  aass  wweellll  
aass  iinn  tthhee  ddhhaarrnnaa  oorrggaanniisseedd  oonn  2266tthh  JJuunnee,,  22002200,,  hhaass  aallrreeaaddyy  rraaiisseedd  tthhiiss  vviittaall  iissssuuee,,  ttoo  aattttrraacctt  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  
tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  hhaass  rraaiisseedd  tthhiiss  iissssuuee,,  iinn  tthhee  
bbllaacckk--ffllaagg  ddeemmoonnssttrraattiioonnss,,  aass  wweellll  aass  bbllaacckk--bbaaddggee  wweeaarriinngg  ccaammppaaiiggnn,,  oorrggaanniisseedd  oonn  1166tthh  JJuullyy,,  22002200..    IItt  iiss  aa  
mmaatttteerr  ooff  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn  tthhaatt  tthhee  vvooiicceess  rraaiisseedd  bbyy  BBSSNNLLEEUU,,  aass  wweellll  aass  bbyy  tthhee  AAUUAABB  hhaavvee  ffaalllleenn  iinn  ddeeaaff--eeaarrss..  
  

IInn  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  cciirrccuummssttaanncceess,,  wwee  eeaarrnneessttllyy  uurrggee  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhiiss  pprroobblleemm  
iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  ttoo  ffiinndd  aa  ssoolluuttiioonn  wwiitthhoouutt  aannyy  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  WWee  ssuuggggeesstt  tthhaatt,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  aatt  
lleeaasstt  mmaakkee  aa  ppaarrtt  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  oouuttssttaannddiinngg  bbiillllss  ooff  tthhee  eemmppaanneelllleedd  hhoossppiittaallss  iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  sshhoouulldd  
nneeggoottiiaattee  wwiitthh  tthhee  MMaannaaggeemmeennttss  ooff  tthhoossee  hhoossppiittaallss,,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aanndd  rreettiirreeeess  ssttaarrtt  
ggeettttiinngg  ccaasshhlleessss  ttrreeaattmmeenntt..    
  

WWee  oonnccee  aaggaaiinn  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhiiss  mmaatttteerr  aanndd  ttoo  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..      
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
 

CCooppyy  ttoo::  ((11))  MMss..  SShhaasshhii  NNeeggii,,  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  SShhrraamm  SShhaakkttii  BBhhaawwaann,,  RRaaffii  MMaarrgg,,  NNeeww  DDeellhhii--  0011  
  ((22))  SShhrrii  SS..KK..  GGuuppttaa,,  DDiirreeccttoorr  ((FFiinnaannccee)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000011    

((33))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000011  


