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TToo,,  
  

SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  
GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --          IImmmmuunniittyy  ffrroomm  ttrraannssffeerrss  ttoo  tthhee  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  ooff  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  ––  nnoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  iinnssttrruuccttiioonnss  iinn  GGuujjaarraatt  cciirrccllee  --  rreegg..  
  

RReeff::  --          CCGGMM,,  GGuujjaarraatt  lleetttteerr  nnoo..DDGGMM((AA))//CCOO--AAMM//EExxee..TTrrffrr//22002200//2222  ddaatteedd  0011..0066..22002200..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  

TThhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  iissssuueedd  iinnssttrruuccttiioonnss,,  ggrraannttiinngg  iimmmmuunniittyy  ffrroomm  ttrraannssffeerrss  ttoo  cceerrttaaiinn  iiddeennttiiffiieedd  ooffffiiccee  
bbeeaarreerrss  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss..  TThhiiss  ffaacciilliittyy  hhaass  bbeeeenn  eexxtteennddeedd  aatt  tthhee  AAllll  IInnddiiaa,,  CCiirrccllee  aanndd  DDiissttrriicctt  lleevveellss..  
AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  tthhiiss  ffaacciilliittyy  hhaass  bbeeeenn  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  iinn  BBSSNNLL,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  
iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthhee  DDOOTT..    
  

HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  rreeggrreett  tthhaatt  tthheessee  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  aarree  nnoott  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  
iinn  GGuujjaarraatt  cciirrccllee..  WWee  hhaavvee  ssoouugghhtt  tthhee  iinntteerrvveennttiioonn  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  oonn  aann  eeaarrlliieerr  aallssoo,,  oonn  tthhiiss  mmaatttteerr..  
OOnnccee  aaggaaiinn,,  tthhiiss  vviioollaattiioonn  iiss  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  VVaaddooddaarraa  ddiissttrriicctt..  SShhrrii  AAnnaanndd  NNaarraayyaann  SSiinngghh,,  JJTTOO,,  wwhhoo  iiss  tthhee  
DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarryy  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  hhaass  bbeeeenn  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  AAmmrreellii  ddiissttrriicctt  vviiddee  tthhee  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  uunnddeerr  
rreeffeerreennccee..    
  

TThhee  GGuujjaarraatt  cciirrccllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  vveerryy  wweellll  kknnoowwss  tthhaatt,,  bbeeiinngg  tthhee  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarryy  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  
MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL,,  SShhrrii  AAnnaanndd  NNaarraayyaann  SSiinngghh  iiss  hhaavviinngg  iimmmmuunniittyy  ffrroomm  ttrraannssffeerrss..  IInnssppiittee  ooff  iitt,,  
tthhiiss  ttrraannssffeerr  oorrddeerr  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd,,  wwiitthh  tthhee  vviieeww  ttoo  hhaarraassss  SShhrrii  AAnnaanndd  NNaarraayyaann  SSiinngghh..    
  

WWee  hhaavvee  rreeaassoonn  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt,,  tthhiiss  ttrraannssffeerr  oorrddeerr  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  aatt  tthhee  bbeehheesstt  ooff  cceerrttaaiinn  vveesstteedd  iinntteerreessttss  
iinn  VVaaddooddaarraa  ddiissttrriicctt..  TThhiiss  iissssuuee  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ttaakkeenn  uupp  bbyy  tthhee  CCiirrccllee  UUnniioonn  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  wwiitthh  tthhee  CCiirrccllee  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  GGuujjaarraatt,,  vviiddee  lleetttteerr  nnuummbbeerr  BBSSNNLLEEUU//GGJJ//IImmmmuunniittyy--TTrraass//22002200--2211//0022  ddaatteedd  0022..0066..22002200..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  iissssuuee  hhaass  nnoott  bbeeeenn  rreessoollvveedd  yyeett..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee  iinn  tthhiiss  mmaatttteerr  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  CCoorrppoorraattee  
OOffffiiccee  oorrddeerrss,,  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  iimmmmuunniittyy  ffrroomm  ttrraannssffeerrss,,  iiss  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  GGuujjaarraatt  cciirrccllee..  
    

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
((PP..  AAbbhhiimmaannyyuu))  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  


