
BBSSNNLLEEUU  //110099  ((AA&&AA))      
  

TToo,,  

  

MMss..  AAnniittaa  JJoohhrrii,,    

SSrr..GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  

MMaaddaamm,,  

  

SSuubb::  --  IInnttiimmaattiioonn  aabboouutt  cchhaanngg

  

RReeff::  --  UUnniioonn  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa  lleetttt

  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  aabboovvee,,

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioo
    

TThhee  CCeennttrraall  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss  ((CCHH

NNaaggaarr  bbrraanncchh  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattiioon

UUnniioonn  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa..  CCoonnsseeqquueenn

IInnddiiaa..  FFuurrtthheerr,,  ccoonnsseeqquueenntt  ttoo  tthh

bbaannkk,,  hhaavvee  aallssoo  cchhaannggeedd..  
    

SSiinnccee,,  tthhee  UUnniioonn  ssuubbssccrriippttiioonn  qq

aaccccoouunntt  ddiirreeccttllyy  bbyy  tthhee  cciirrccllee  a

iinnttiimmaattee  tthhee  cchhaannggeess  ttoo  aallll  tthhee

rreemmiittttaannccee  ooff  qquuoottaa  ttoo  tthhee  CCHH

ddiiffffiiccuullttyy  iinn  rreemmiittttiinngg  qquuoottaa  ttoo  oo

IIFFSSCC  ccooddee..    
    

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  aarree

tthhee  UUnniioonn  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa,,  ccoommmmuu
  

WWee  eeaarrnneessttllyy  uurrggee  uuppoonn  yyoouu

aaddmmiinniissttrraattiioonnss,,  ssoo  aass  ttoo  aavvooiidd  aa

BBSSNNLLEEUU..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  

  

EEnnccll::  CCooppyy  ooff  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnd

                            

ggee  ooff  bbaannkk  aaccccoouunntt  ddeettaaiillss  ––  rreegg..  

tteerr  nnoo..OORR//WWPPNN//SSBB//5511  ddaatteedd  0077..0044..22002211..  

,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kk

oonn..  

HHQQ))  ooff  BBSSNNLLEEUU  wwaass  hhaavviinngg  iitt’’ss  SSaavviinnggss  BBaannkk  aa

onn  BBaannkk..  HHoowweevveerr,,  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  BBaannkk  hhaass  ssiinn

nntt  ttoo  tthhiiss,,  tthhee  nnaammee  ooff  oouurr  bbaannkk  hhaass  aallssoo  ggoott  

hhiiss  mmeerrggeerr,,  tthhee  bbaannkk  aaccccoouunntt  nnuummbbeerr,,  aass  wwee

qquuoottaa  ooff  tthhee  CCHHQQ  ooff  BBSSNNLLEEUU  iiss  bbeeiinngg  rreemmiitttt

aaddmmiinniissttrraattiioonnss,,  iitt  hhaass  bbeeccoommee  nneecceessssaarryy  ffoor

ee  cciirrccllee  aaddmmiinniissttrraattiioonnss,,  ssoo  tthhaatt  ddiiffffiiccuullttiieess  ddoo

HHQQ..  SSoommee  cciirrcclleess  lliikkee  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh  hhaavvee

oouurr  CCHHQQ,,  dduuee  ttoo  tthhee  cchhaannggee  iinn  tthhee  BBaannkk''ss  nnaammee

ee  eenncclloossiinngg  hheerreewwiitthh  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uu

uunniiccaattiinngg  ttoo  uuss  tthhee  nneeww  aaccccoouunntt  nnuummbbeerr,,  aass  wwee

uu  ttoo  kkiinnddllyy  ccoommmmuunniiccaattee  oouurr  nneeww  aaccccoouunntt  

aannyy  gglliittcchh  iinn  tthhee  rreemmiittttaannccee  ooff  qquuoottaa  ooff  UUnniioonn  ss

nddeerr  rreeffeerreennccee..  

  
                 2222..0044..22002211  

kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  

aaccccoouunntt  iinn  tthhee  WWeesstt  PPaatteell  

nnccee  bbeeeenn  mmeerrggeedd  wwiitthh  tthhee  

 cchhaannggeedd  aass  UUnniioonn  BBaannkk  ooff  

eellll  aass  tthhee  IIFFSSCC  CCooddee  ooff  oouurr  

tteedd  iinnttoo  tthhee  UUnniioonn’’ss  BBaannkk  

orr  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  ttoo  

oo  nnoott  aarriissee  iinn  tthhee  pprroommpptt  

ee  aallrreeaaddyy  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  

ee,,  aaccccoouunntt  nnuummbbeerr  aanndd  tthhee  

uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  iissssuueedd  bbyy  

eellll  aass  tthhee  IIFFSSCC  CCooddee..    

  ddeettaaiillss  ttoo  aallll  tthhee  cciirrccllee  

ssuubbssccrriippttiioonn  ttoo  tthhee  CCHHQQ  ooff  


