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SShhrrii  AAsshhuuttoosshh  GGuuppttaa,,  

GGMM  ((RReessttgg..))  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --  SSoocciiaall  SSeeccuurriittyy  SScchheemmee  ffoorr  tthhee  ffaammiilliieess  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  wwhhoo  ddiiee  uunnttiimmeellyy  ––  ccrreeaattiioonn  ooff  

BBeenneevvoolleenntt  FFuunndd  ––  rreegg..    
  

RReeff::  --  ((11))  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//551133  ((WWLLFF))  ddaatteedd  1122..0055..22001177..    

  ((22))  BBSSNNLL  CCOO  lleetttteerr  nnoo..22--22//22001166--WWSS&&II((PPtt..))  ddaatteedd  2288..0088..22001177..  
  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleetttteerrss  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn..  
  

AAss  rreeggaarrddss  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt’’ss  pprrooppoossaall  ffoorr  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  BBeenneevvoolleenntt  FFuunndd,,  tthhrroouugghh  vvoolluunnttaarryy  

mmoonntthhllyy  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  BBSSNNLLEEUU  hhaass  ggiivveenn  iitt’’ss  pprrooppoossaallss  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  

rreeffeerreennccee  ((11))  aabboovvee..  TThhee  RReessttrruuccttuurriinngg  BBrraanncchh,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((22))  aabboovvee,,  hhaass  pprrooppoosseedd  

mmoonntthhllyy  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  RRss..550000//--,,  RRss..660000//--,,  RRss..770000//--  aanndd  RRss..880000//--  ttoo  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  

WWee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhiiss  aammoouunntt  iiss  eexxoorrbbiittaanntt  aanndd  BBSSNNLLEEUU  ddooeess  nnoott  aaggrreeee  wwiitthh  tthhee  ddeedduuccttiioonn  ooff  ssuucchh  

bbiigg  aammoouunnttss  ffrroomm  tthhee  mmoonntthhllyy  ssaallaarryy  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  FFuurrtthheerr,,  BBSSNNLLEEUU  wwiisshheess  ttoo  ffiirrmmllyy  ppllaaccee  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  vviieewwss  oonn  rreeccoorrdd..  
  

IIff  tthhee  CCoommppaannyy  wwaannttss  ttoo  ppaayy  aannyy  aammoouunntt  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  iitt’’ss  oowwnn  kkiittttyy,,  aass  aa  wweellffaarree  mmeeaassuurree,,  

tthheenn  tthhee  qquuaannttuumm  ccaann  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iittsseellff..  AAss  rreeggaarrddss  tthhee  BBeenneevvoolleenntt  FFuunndd,,  ttoo  bbee  

ccrreeaatteedd  ffrroomm  tthhee  mmoonneeyy  ttoo  bbee  ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  tthheenn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ccaannnnoott  ttaakkee  

ddeecciissiioonnss  wwiitthhoouutt  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  wwhhoo  aarree  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  

eennttiirree  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess..  WWee  aarree  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  mmaakkee  tthheessee  rreemmaarrkkss  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ffaacctt  

tthhaatt  tthhee  pprrooppoossaallss  ggiivveenn  bbyy  oouurr  UUnniioonn  hhaass  nnoott  aatt  aallll  bbeeeenn  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  aanndd  tthhaatt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  

iiss  ccoommiinngg  oouutt  wwiitthh  iitt’’ss  oowwnn  pprrooppoossaallss..  TThhiiss  oonnllyy  sshhoowwss  tthhaatt  ccaalllliinngg  ffoorr  vviieewwss  ffrroomm  tthhee  uunniioonnss  aanndd  

aassssoocciiaattiioonnss  iiss  oonnllyy  aann  eemmppttyy  ffoorrmmaalliittyy,,  aanndd  tthhaatt  uullttiimmaatteellyy  MMaannaaggeemmeenntt  wwiillll  ttaakkee  iitt’’ss  oowwnn  ddeecciissiioonn..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  uunniioonnss  aanndd  

aassssoocciiaattiioonnss  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ccoooopptteedd  aass  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee,,  wwhhiicchh  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  ffoorr  

ffiinnaalliissiinngg  tthhee  BBeenneevvoolleenntt  FFuunndd  sscchheemmee..    WWee  aallssoo  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  

MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  aanndd  tthhaatt  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  eeqquuaall  iinn  nnuummbbeerr  iinn  tthhaatt  

ccoommmmiitttteeee..  WWee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhiiss  eexxeerrcciissee  iiss  aa  mmuusstt  ffoorr  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  sscchheemmee..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
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