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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  ggrraanntt  eexxtteennssiioonn  ooff  ttiimmee  ffoorr  rreetteennttiioonn  ooff  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss  bbyy  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  aanndd  
rreeqquueessttiinngg  ttoo  eexxeemmpptt  tthheemm  ffrroomm  tthhee  rreenntt  hhiikkee  --  rreegg..    

  
RReeff::  --  ((11))  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//551166((QQTTRRSS))  ddaatteedd  2288..0099..22002200..  

((22))  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//551166((QQTTRRSS))  ddaatteedd  1155..0099..22002200..  
  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  
nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
    

AA  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess,,  wwhhoo  aarree  ooccccuuppyyiinngg  tthhee  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss,,  hhaavvee  rreettiirreedd  uunnddeerr  VVRRSS  ww..ee..ff..  
3311..0011..22002200..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhiiss,,  mmaannyy  eemmppllooyyeeeess  ooccccuuppyyiinngg  tthhee  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss,,  hhaavvee  aallssoo  rreettiirreedd  uunnddeerr  
ssuuppeerraannnnuuaattiioonn..  IItt  hhaass  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  mmaannyy  ooccccuuppaannttss  ooff  tthhee  qquuaarrtteerrss,,  wwhhoo  hhaavvee  aallrreeaaddyy  
rreettiirreedd  uunnddeerr  VVRRSS  oorr  uunnddeerr  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn,,  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ffiinndd  aa  rreenntteedd  hhoouussee,,  iinn  tthhiiss  CCOOVVIIDD--1199  ppaannddeemmiicc  
ssiittuuaattiioonn..          
    

IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss,,  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  wwrriitttteenn  ttoo  yyoouu,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11)),,  rreeqquueessttiinngg  ttoo  eexxtteenndd  
tthhee  ppeerriioodd  ooff  rreetteennttiioonn  ooff  tthhee  qquuaarrtteerrss,,  bbyy  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess..  HHoowweevveerr,,  wwee  rreeggrreett  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  nneeiitthheerr  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  iissssuueedd  aannyy  lleetttteerr  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhee  ssuuffffeerriinnggss  ooff  tthhee  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  ooccccuuppyyiinngg  tthhee  
qquuaarrtteerrss,,  nnoorr  hhaass  iitt  ggiivveenn  aannyy  rreeppllyy  ttoo  tthhee  UUnniioonn..  
    

LLiikkeewwiissee,,  BBSSNNLLEEUU  hhaass  aallssoo  wwrriitttteenn  ttoo  yyoouu,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((22)),,  ddrraawwiinngg  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  
ttoo  tthhee  ssuuffffeerriinnggss  ooff  tthhee  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  ooccccuuppyyiinngg  tthhee  qquuaarrtteerrss,,  dduuee  ttoo  tthhee  eexxoorrbbiittaanntt  hhiikkee  iinn  tthhee  
rreenntt..  IInn  tthhiiss  ccaassee  aallssoo,,  BBSSNNLLEEUU  hhaass  wwrriitttteenn  ttoo  yyoouu,,  rreeqquueessttiinngg  ttoo  rreeccoonnssiiddeerr  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  rreenntt,,  aass  aa  
ttookkeenn  ooff  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  tthhee  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  ttoo  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  IInn  tthhiiss  
ccaassee  aallssoo,,  nneeiitthheerr  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  rreevviissiitteedd  tthhee  iissssuuee,,  nnoorr  hhaass  iitt  ggiivveenn  aannyy  rreeppllyy  ttoo  tthhee  UUnniioonn..  
    

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccaauussee  ttoo  iissssuuee  nneecceessssaarryy  iinnssttrruuccttiioonn  ttoo  ppeerrmmiitt  tthhee  rreettiirreedd  
eemmppllooyyeeeess  ttoo  rreettaaiinn  tthhee  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss  ffoorr  ssiixx  mmoonntthhss,,  bbeeyyoonndd  tthhee  nnoorrmmaall  rreetteennttiioonn  ppeerriioodd..    
  

FFuurrtthheerr,,  wwee  aallssoo  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  eexxeemmpptt  tthhee  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeee  ffrroomm  tthhee  rreenntt  hhiikkee,,  aass  aa  ttookkeenn  ooff  
rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ffoorr  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  WWee  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  
ccoonnssiiddeerr  oouurr  rreeqquueessttss..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
    

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
    
    
    
  

  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  


