
  

BBSSNNLLEEUU//441111  ((IINNSS))                                                      
  

TToo,,  
  

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

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --      NNoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tt
BBSSNNLL  --  rreegg..  

    
RReeff::  --  ((11))  3377tthh  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mm
                      ((22))  OOuurr  lleetttteerr  ooff  eevveenn  nnuummbb
  

AAtt  tthhee  oouuttsseett,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  rr
nnoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  GGTTII  tto
BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  wwaass  ccoonntteemmp
ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivv
wwee  wweerree  ttoolldd  tthhaatt  tthhee  GGTTII  ww
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivveess
  

TThhee  iissssuuee  wwaass  aallssoo  rraaiisseedd  iinn  tthhee  
tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunn
tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  aafftteerr  iitt  wwaa
ccoonncceerrnneedd,,  tthhee  GGTTII  iiss  aallssoo  iimmpplleemm
uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((22))  aabboovvee,,  ddrree
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  GGTTII  ttoo  tthh
hhaass  nneeiitthheerr  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  GGTT
oouurr  lleetttteerr..  
  

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  wwee  
eennssuurree  tthhee  eeaarrllyy  iimmpplleemmeennttaattiioonn  
 

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
      
  
  
[[PP..AAbbhhiimmaannyyuu]]    
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy      
  
CCooppyy  ttoo::  SShhrrii  AAsshhuuttoosshh  GGuuppttaa,,  GGMM  ((TTrraa

                                                                                                                                          

tthhee  GGrroouupp  TTeerrmm  IInnssuurraannccee  ((GGTTII))  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxee

mmeeeettiinngg  iitteemm  nnoo..1122  
bbeerr  ddaatteedd  2211..0022..22002200..  

rreeccoorrdd  oouurr  ddeeeepp  ddiissaappppooiinnttmmeenntt,,  aass  wweellll  aass  rree
too  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwoorrkkiinngg  iinn  BBSSNNLL..  EEvveenn  aatt

mppllaattiinngg  ttoo  iinnttrroodduuccee  tthhee  GGTTII  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee
vveess  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  sscchheemmee..  HHooww

wwoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivve
ss..  

  3377tthh  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg,,  hheelldd  oonn  2200tthh  NN
nncciill  aallssoo  wwee  wweerree  aassssuurreedd  tthhaatt,,  tthhee  GGTTII  wwoouulldd  

aass  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivveess..  SSoo  ffaarr  aass  
mmeenntteedd  iinn  22001199..  TThheerreeaafftteerr,,  BBSSNNLLEEUU,,  vviiddee  iitt’’ss  l

eeww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhiiss  mmaatttteerr  aanndd  rree
hhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  IItt  iiss  vveerryy  ddiissaappppooiinnttiinngg  tthhaatt
TTII  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  nnoorr  hhaass  iitt  bbootthheerreedd  tt

  eeaarrnneessttllyy  uurrggee  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  
  ooff  tthhee  GGTTII  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..                                

aaiinniinngg)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NN

  
                        0022..0066..22002200  

eeccuuttiivveess  wwoorrkkiinngg  iinn  

eesseennttmmeenntt,,  oovveerr  tthhee  
tt  tthhee  ttiimmee  wwhheenn  tthhee  
eess,,  BBSSNNLLEEUU  ssttrroonnggllyy  
wweevveerr,,  aatt  tthhaatt  ttiimmee,,  
eess,,  ssoooonn  aafftteerr  iitt’’ss  

NNoovveemmbbeerr,,  22001188..  IInn  
  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  
tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aarree  
lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  
eeqquueesstteedd  tthhee  eeaarrllyy  
tt,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  
ttoo  ggiivvee  aannyy  rreeppllyy  ttoo  

  tthhee  mmaatttteerr  aanndd  ttoo  

NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011    


