
  
  

  
BBSSNNLLEEUU//440011  ((PPAAYY))                                                                                                                                                      1199..0088..22002200  
  

TToo,,  
  

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

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --        NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuullyy,,  22002200  ––  rreeqquueessttiinngg  ttoo  aalllloott  ffuunnddss  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  
ddeellaayy  --  rreegg..  

  

WWee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  
  

IItt  iiss  aallrreeaaddyy  1199tthh  ooff  AAuugguusstt  ttooddaayy,,  bbuutt  tthhee  ssaallaarryy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuullyy,,  22002200,,  hhaass  nnoott  yyeett  
bbeeeenn  ppaaiidd..  SSoo  ffaarr,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  nnoott  aallllootttteedd  ffuunnddss  ttoo  tthhee  cciirrcclleess,,  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  JJuullyy  ssaallaarryy,,  
wwhhiicchh  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ppaaiidd  oonn  3311sstt  JJuullyy,,  22002200  iittsseellff..  IItt  hhaass  bbeeccoommee  aa  ssoorrrryy  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  iinn  BBSSNNLL  tthhaatt,,  
eevveerryy  mmoonntthh,,  tthhee  ssaallaarryy  iiss  nnoott  ppaaiidd  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee,,  bbuutt  ppaaiidd  oonnllyy  wwhheenn  ccaallll  iiss  ggiivveenn  ffoorr  ssoommee  aaggiittaattiioonnaall  
pprrooggrraammmmee,,  ddeemmaannddiinngg  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy..    
  

IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  BBSSNNLLEEUU  hhaass  oorrggaanniisseedd  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  oonn  2211sstt  MMaayy,,  22002200  aanndd  hhaass  aallssoo  
oorrggaanniisseedd  ddhhaarrnnaass  oonn  2266..0066..22002200..    IInn  bbootthh  tthhee  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess,,  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee  
wwaass  aann  iimmppoorrttaanntt  ddeemmaanndd..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  hhaass  aallssoo  oorrggaanniisseedd  
bbllaacckk--ffllaagg  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  oonn  1166tthh  JJuullyy,,  22002200,,  iinn  wwhhiicchh  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee,,  wwaass  aa  pprroommiinneenntt  
ddeemmaanndd..  
  

IItt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  ddeeeepp  ccoonncceerrnn  tthhaatt,,  eevveenn  tthhoouugghh  mmaannyy  aaggiittaattiioonnss  aarree  oorrggaanniisseedd  oonn  tthhiiss  iissssuuee,,  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt  iiss  rreemmaaiinniinngg  iinnddiiffffeerreenntt..  IItt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  iinnsseennssiittiivvee  ttoo  tthhee  ssuuffffeerriinnggss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  
eessppeecciiaallllyy  tthhee  lloowweerr  lleevveell  eemmppllooyyeeeess  aanndd  iiss  nnoott  ttaakkiinngg  sstteeppss  ttoo  eennssuurree  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  iinnffoorrmm  tthhaatt,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  bbee  ccoommppeelllleedd  ttoo  ttaakkee  rreeccoouurrssee  ttoo  sseerriioouuss  ffoorrmmss  ooff  aaggiittaattiioonnss  iinn  
tthhee  ddaayyss  ttoo  ccoommee,,  iiff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ddooeess  nnoott  cchhaannggee  iitt’’ss  mmiinnddsseett..    IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  uurrggee  uuppoonn  
yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ssaallaarryy  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuullyy,,  22002200,,  wwiitthhoouutt  aannyy  ffuurrtthheerr  
ddeellaayy..  
    

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

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

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  TTeejj  BBaahhaadduurr,,  RReeggiioonnaall  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr((CC)),,  JJeeeevvaann  DDeeeepp  BBuuiillddiinngg,,  PPaarrlliiaammeenntt  SSttrreeeett,,  NNeeww  DDeellhhii--111100  000011..    
((22))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  SSeeccrreettaarryy,,  ((TTeelleeccoomm)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoomm,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100  000011  
((33))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

  ((44))  SShhrrii  SS..KK..  GGuuppttaa,,  DDiirreeccttoorr  ((FFiinnaannccee)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
((55))  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  SSrr..GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  


