
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
NNoo::  UUAA//22002200//3311                                                                                                                                        1144..0077..22002211  
  

TToo,,  
  

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

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  JJuunnee,,22002211  ssaallaarryy  aanndd  nnoonn--ffuullffiillmmeenntt  ooff  tthhee  dduuttyy  ooff  ppaayyiinngg  ssaallaarryy  ttoo  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee  ––  rreegg..  

    
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  eexxppeeddiittiioouuss  aaccttiioonn..  
    
TThhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB  mmeett  yyoouu  oonn  3300..0066..22002211  aanndd  eexxppllaaiinneedd  aabboouutt  tthhee  hhaarrddsshhiippss  bbeeiinngg  
ffaacceedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess  oonn  aaccccoouunntt  ooff  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee  ooff  eevveerryy  mmoonntthh..  AA  
ddeettaaiilleedd  mmeemmoorraanndduumm  wwaass  aallssoo  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  yyoouu,,  bbyy  tthhee  AAUUAABB  oonn  tthhiiss  iissssuuee..    
  
HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  ddiissgguussttiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt  ssaallaarryy  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuunnee,,  22002211  hhaass  ssttiillll  nnoott  bbeeeenn  ppaaiidd,,  
eevveenn  tthhoouugghh  iitt  iiss  aallrreeaaddyy  1144tthh  ooff  JJuullyy,,  ttooddaayy..  IInn  tthhee  mmeemmoorraanndduumm  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB  oonn  
3300..0066..22002211  aanndd  aallssoo  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  hheelldd  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy,,  aass  wweellll  aass  oonn  0022..0077..22002211,,  tthhee  
rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB  hhaavvee  eemmpphhaassiisseedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee  ooff  
eevveerryy  mmoonntthh..  BBuutt,,  iitt  iiss  mmoosstt  uunnffoorrttuunnaattee  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  tthhee  llaasstt  
pprriioorriittyy  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..          
    
WWee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhee  AAUUAABB  ccaannnnoott  rreemmaaiinn  aass  aa  mmuuttee  ssppeeccttaattoorr,,  wwhheenn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  
ddeenniieedd  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee  aanndd  wwhheenn  tthhiiss  ssoorrrryy  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  iiss  ccoonnttiinnuuiinngg  ffoorr  
mmoorree  tthhaann  ttwwoo  yyeeaarrss  nnooww..  TThhee  AAUUAABB  iiss  oorrggaanniissiinngg  aa  ppllaaccaarrdd  sshhoowwiinngg  aaggiittaattiioonn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
ccoouunnttrryy  ttoommoorrrrooww  tthhee  1155..0077..22002211,,  iinn  wwhhiicchh  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  
iissssuuee..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  AAUUAABB  iiss  oorrggaanniissiinngg  aa  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  oonn  2288..0077..22002211..  
    
IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  uurrggee  uuppoonn  yyoouu  ttoo  ttaakkee  sstteeppss  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  JJuunnee,,  22002211  ssaallaarryy  
iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  aallssoo  ttoo  eennssuurree  tthhaatt,,  hheerreeaafftteerr,,  ssaallaarryy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iiss  ppaaiidd  oonn  tthhee  llaasstt  ddaattee  ooff  
eevveerryy  mmoonntthh..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy, 
 

 
 

 

CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh              PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  
      CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..                                                                CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..  

  
  
  


