
  

BBSSNNLLEEUU//  440011  ((PPAAYY))                        
  

TToo,,  
  

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

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --        NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  ffoo
  

KKiinnddllyy  rreeccoolllleecctt  tthhee  ddiissccuussssiioonn  tthha
tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  tthhee  mmoonntthhss  ooff
eemmppllooyyeeeess  aarree  ffaacciinngg  sseevveerree  ffiinn
ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt,,  tthhee  ss
ssiinnccee  tthhee  GGPPFF  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aanndd  ss
rreemmiitttteedd  ttoo  tthhee  DDooTT  aanndd  ssoocciieettiiee
ttiimmee  wwhheenn  ssaallaarryy  ppaayymmeenntt  iiss  nnoott  
  

AAss  wwee  aallssoo  ppooiinntteedd  oouutt  iinn  oouurr  d
1100..0033..22002200..  NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ssaall
cceelleebbrraattee  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  ffeessttiivvaall
bbeeccoommee  tthhee  llaasstt  pprriioorriittyy  ooff  tthhee  MM
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqq
ppaayy  tthhee  ssaallaarryy  ffoorr  tthhee  mmoonntthhss  ooff  JJ
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy      
  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DD
    ((22))  SShhrrii  SS..KK..  GGuuppttaa,,  DDiirreeccttoorr 
  
  
  
  

                                                                                              

oorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJaannuuaarryy  aanndd  FFeebbrruuaarryy,,  22002200  --  rr

haatt  wwee  hhaadd  wwiitthh  yyoouu  yyeesstteerrddaayy,,  rreeggaarrddiinngg  nnoonn--pp
ff  JJaannuuaarryy  aanndd  FFeebbrruuaarryy,,  22002200..  AAss  wwee  ppooiinntteedd  oouu

nnaanncciiaall  pprroobblleemm,,  dduuee  ttoo  tthhee  nnoonn--ggeettttiinngg  ooff  ssaa
sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ggeett  GGPPFF  aanndd
ssoocciieettyy  dduueess,,  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  tthhee  
eess..  HHeennccee,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  nnoo  mmeeaannss  ttoo  ff
  ccoommiinngg..    

ddiissccuussssiioonn  yyeesstteerrddaayy,,  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ffeessttiivvaall  oo
llaarryy  wwiillll  ppuutt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iinn  aann  eexxttrreemmeellyy  dd
ll..  IItt  aallssoo  ppaaiinnss  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy

MMaannaaggeemmeenntt..  TThhiiss  ddooeess  nnoott  aauugguurr  wweellll  ffoorr  tthhee  OOrr

qquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  eennssuurree  tthhaatt  ffuunnddss  aarree  iimmmmee
JJaannuuaarryy  aanndd  FFeebbrruuaarryy,,  22002200,,  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddee

  

DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DD
r  ((FFiinnaannccee)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhh

  
              0044..0033..22002200  

rreegg..  

ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  ttoo  
uutt  iinn  oouurr  ddiissccuussssiioonn,,  
aallaarryy..  IItt  iiss  aallssoo  vveerryy  
d  SSoocciieettyy  llooaannss  aallssoo,,  
  eemmppllooyyeeeess,,  aarree  nnoott  
ffaallll  bbaacckk  uuppoonn,,  aatt  aa  

ooff  HHoollii  iiss  ffaalllliinngg  oonn  
ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonn  ttoo  
yy  ttoo  eemmppllooyyeeeess  hhaass  
rrggaanniissaattiioonn..      

eeddiiaatteellyy  rreelleeaasseedd  ttoo  
eellaayy..  

DDeellhhii  ––  111100000011      
hhii  ––  111100000011  


