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TToo,,  
  

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

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --        NNoonn--hhaannddiinngg  oovveerr  ooff  tthhee  ssuubbssccrriippttiioonn  mmoonneeyy  ooff  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  
ssaallaarryy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ––  rreegg..  

  

RReeff::  --    ((ii))  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//440011((PPAAYY))  ddaatteedd  2244..0099..22001199..  
  ((iiii))  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//440011((PPAAYY))  ddaatteedd  1166..1100..22001199..  
  
KKiinnddllyy  rreeffeerr  ttoo  oouurr  lleetttteerrss  cciitteedd  aabboovvee,,  vviiddee  wwhhiicchh  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ddrraawwnn  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  
hhaarrddsshhiippss  bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  dduuee  ttoo  tthhee  nnoonn--hhaannddiinngg  oovveerr  ooff  tthhee  uunniioonn  ssuubbssccrriippttiioonn  
mmoonneeyy,,  bbeeiinngg  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwiisshh  ttoo  uurrggeennttllyy  bbrriinngg  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee..  
  

TThhee  uunniioonn  ssuubbssccrriippttiioonn  mmoonneeyy,,  bbeeiinngg  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  iiss  nnoott  bbeeiinngg  hhaannddeedd  oovveerr  
ttoo  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  bbyy  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  eevveerr  ssiinnccee  MMaayy,,  22001199..  DDuurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd,,  tthhee  uunniioonnss  
aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  hhaavvee  ffaacceedd  tthhee  88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn,,  ffoorr  wwhhiicchh  ssiizzaabbllee  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  hhaass  bbeeeenn  
ssppeenntt  oonn  aaccccoouunntt  ooff  pprriinnttiinngg  ooff  ppoosstteerrss,,  lleeaafflleettss,,  ttrraavveelllliinngg  eexxppeennsseess,,  eettcc..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhiiss,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  
aassssoocciiaattiioonnss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt,,  cciirrccllee  aanndd  AAllll  IInnddiiaa  lleevveellss  hhaavvee  aallssoo  mmaannaaggeedd  tthheeiirr  ddaayy  ttoo  ddaayy  eexxppeennsseess,,  wwiitthhoouutt  
rreecceeiivviinngg  tthhee  uunniioonn  ssuubbssccrriippttiioonn  mmoonneeyy  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  rreeaassoonnss,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  cciirrccllee  lleevveellss  hhaavvee  rruunn  
oouutt  ooff  ffuunnddss  aanndd  tthhuuss,,  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthheeiirr  ddaayy  ttoo  ddaayy  ffuunnccttiioonnss..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhee  
uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  aarree  ffaacciinngg  aa  sseerriioouuss  ccrriissiiss  oonn  aaccccoouunntt  ooff  tthhiiss..  WWee  aarree  aawwaarree  tthhaatt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  
bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  ffaarr  ffrroomm  oovveerr..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  iitt  iiss  aallssoo  ttrruuee  tthhaatt  tthhee  uunniioonnss  aanndd  
aassssoocciiaattiioonnss  aarree  vviirrttuuaallllyy  ppaarraallyysseedd  uunnaabbllee  ttoo  ffuunnccttiioonn  aannyy  mmoorree,,  wwiitthhoouutt  ffuunnddss  bbeeiinngg  rreelleeaasseedd  bbyy  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt..  
  
IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhee  iissssuuee  aanndd  aarrrraannggee  ttoo  rreelleeaassee  tthhee  uunniioonn  
ssuubbssccrriippttiioonn  mmoonneeyy  ooff  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  tthhaatt  iiss  llyyiinngg  wwiitthh  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

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


