
  
  

BBSSNNLLEEUU//331155  ((KKEERR))                                                                                                                                                      1188..0088..22002211  
  

TToo,,  
  

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

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --        DDeellaayyeedd  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ssaallaarryy  ttoo  eemmppllooyyeeeess  iinn  KKeerraallaa  cciirrccllee  --  rreegg..  
    

WWee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuuee..  
    

IItt  iiss  aappppaalllliinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ssaallaarryy,,  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuullyy,,  22002211,,  hhaass  bbeeeenn  iinnoorrddiinnaatteellyy  
ddeellaayyeedd  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ooff  KKeerraallaa  cciirrccllee..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  aallllootttteedd  ffuunnddss  
ttoo  tthhee  cciirrcclleess  oonn  1166tthh  JJuullyy,,  22002211  iittsseellff,,  ffoorr  tthhee  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  JJuullyy,,  22002211  ssaallaarryy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess..    
  

TThhee  KKeerraallaa  cciirrccllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  hhaadd  hhaannddeedd  oovveerr  tthhee  bbaannkk  ffiilleess  ttoo  tthhee  UUnniioonn  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa,,  oonn  tthhee  vveerryy  ssaammee  
ddaayy..  HHoowweevveerr,,  ssaallaarryy  hhaass  bbeeeenn  ccrreeddiitteedd  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess’’  aaccccoouunnttss  oonnllyy  tthhiiss  aafftteerrnnoooonn..  RReeppoorrtteeddllyy,,  tthhiiss  iiss  
dduuee  ttoo  tthhee  tteecchhnniiccaall  pprroobblleemmss  bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  tthhee  bbaannkk..  
    

IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  BBSSNNLLEEUU  ddeemmaannddeedd  iimmmmeeddiiaattee  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  tthhee  ssaallaarryy  ooff  JJuullyy,,  22002211,,  oonnllyy  iinn  
vviieeww  ooff  tthhee  OOnnaamm  FFeessttiivvaall,,  ffaalllliinngg  oonn  2211sstt  AAuugguusstt,,  22002211..  FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  aallssoo  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhee  OOnnaamm  
FFeessttiivvaall  iiss  bbeeiinngg  cceelleebbrraatteedd  bbyy  tthhee  ppeeooppllee  ooff  KKeerraallaa..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  aa  ttrraaggeeddyy  tthhaatt  ssaallaarryy  ddiissbbuurrsseemmeenntt  iiss  
mmaaddee  pprroommppttllyy  iinn  ootthheerr  cciirrcclleess,,  wwhheerreeaass  iitt  iiss  hheeaavviillyy  ddeellaayyeedd  iinn  KKeerraallaa  cciirrccllee..    
  

IItt  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhiiss  iiss  nnoott  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  tthhaatt,,  ssuucchh  aa  llaappssee  iiss  ttaakkiinngg  ppllaaccee  oonn  tthhee  
ppaarrtt  ooff  tthhee  UUnniioonn  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa..  TThhiiss  hhaass  hhaappppeenneedd  iinn  tthhee  mmoonntthhss  ooff  JJuunnee  aanndd  JJuullyy,,  22002211  aallssoo..  IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss,,  
wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ttaakkee  uupp  tthhiiss  mmaatttteerr  eemmeerrggeennttllyy  wwiitthh  tthhee  hhiigghheesstt  lleevveell  ooff  tthhee  UUnniioonn  BBaannkk  ooff  
IInnddiiaa..    FFuurrtthheerr,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  rreeqquueesstt  tthhee  CCoorrppoorraattee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  ooppttiioonn  ooff  cchhaannggiinngg  tthhee  
bbaannkk,,  iinn  ccaassee  tthhee  iissssuuee  iiss  nnoott  rreessoollvveedd  bbyy  tthhee  UUnniioonn  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
    

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011      

  ((22))  MMss..  YYoojjaannaa  DDaass,,  DDiirreeccttoorr  ((FFiinnaannccee)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000011  
    ((33))  CCoomm..  CC..  SSaanntthhoosshh  KKuummaarr,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy,,  BBSSNNLLEEUU,,  KKeerraallaa  cciirrccllee..  


