
  

  
BBSSNNLLEEUU//  550000  ((GGLL))                                                                                                                                              0077..0055..22002200  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  

CCMMDD  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --        NNoonn--rreemmiittttaannccee  ooff  ssoocciieettyy  dduueess  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  ssaallaarryy  //  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  ooff  

eemmppllooyyeeeess  ––  rreeqquueessttiinngg  ttoo  rreemmiitt  tthhee  dduueess  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy  --  rreegg..  
  

WWee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ddrraawwnn  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  mmaannyy  ttiimmeess,,  ttoo  tthhee  iissssuuee  ooff  nnoonn--rreemmiittttaannccee  ooff  ssoocciieettyy  

dduueess,,  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  ssaallaarryy  //  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ppooiinntt  oouutt  

tthhaatt,,  ssoocciieettyy  llooaann  iiss  oonnee  ssoouurrccee  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ffaallll  bbaacckk  uuppoonn  dduurriinngg  ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonnss..  

HHoowweevveerr,,  ffoorr  tthhee  ppaasstt  oonnee  yyeeaarr,,  tthhee  ssoocciieettyy  dduueess  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  

nnoott  bbeeeenn  rreemmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCoo--OOppeerraattiivvee  CCrreeddiitt  SSoocciieettyy..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  uunnaabbllee  

ttoo  ggeett  ssoocciieettyy  llooaannss..  TThhiiss  iiss  ccaauussiinngg  mmuucchh  ddiiffffiiccuullttiieess  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  eessppeecciiaallllyy  ttoo  tthhee  lloowweerr  

ggrraaddee  eemmppllooyyeeeess..  
  

BBSSNNLLEEUU  hhaass  aallrreeaaddyy  mmaaddee  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreepprreesseennttaattiioonnss  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  wwiitthh  tthhee  

hhooppee  tthhaatt  aa  ssoolluuttiioonn  mmaayy  ccoommee  ssoooonneerr  oorr  llaatteerr..  HHoowweevveerr,,  dduuee  ttoo  tthhiiss  ffaaiilluurree  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  

tthhee  eennttiirree  CCoo--OOppeerraattiivvee  CCrreeddiitt  SSoocciieettiieess  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  ggoonnee  iinnttoo  aa  ccrriissiiss..  IInn  tthhee  

mmeeaannwwhhiillee,,  tthhee  CCoo--OOppeerraattiivvee  CCrreeddiitt  SSoocciieettyy  dduueess,,  ppaayyaabbllee  bbyy  tthhee  VVRRSS  oopptteeeess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  

rreettiirreeeess  oonn  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn,,  hhaavvee  bbeeeenn  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthheeiirr  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  aammoouunntt..  IItt  iiss  

ddiissttrreessssiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt  eevveenn  tthhiiss  aammoouunntt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  rreemmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCoo--OOppeerraattiivvee  CCrreeddiitt  

SSoocciieettiieess..    
  

AAss  tthhee  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  aammoouunntt  hhaass  bbeeeenn  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  LLIICC,,  iitt  iiss  uunnffaaiirr  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  

BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  hhoolldd  bbaacckk  tthhee  aammoouunntt,,  wwiitthhoouutt  rreemmiittttiinngg  ttoo  tthhee  CCoo--OOppeerraattiivvee  CCrreeddiitt  

SSoocciieettiieess..  TThhiiss  aaccttiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ccaauusseedd  sseerriioouuss  pprroobblleemmss  iinn  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  

tthhee  ssoocciieettiieess,,  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  ssuuffffeerriinnggss  bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  rreevviieeww  tthhee  mmaatttteerr  sseerriioouussllyy  aanndd  ttoo  aarrrraannggee  ttoo  

rreemmiitt  tthhee  eennttiirree  dduueess  ttoo  tthhee  CCoo--OOppeerraattiivvee  CCrreeddiitt  SSoocciieettiieess  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011    

                                ((22))  SShhrrii  SS..KK..  GGuuppttaa,,  DDiirreeccttoorr  ((FFiinnaannccee)),,  BBSSNNLL,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  


