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[[RReeggiisstteerreedd  NNoo..  SS//6688883366//22001100]]  

CCeennttrraall  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss  
TT--1188//CC,,  AAttuull  GGrroovvee  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  
AAddvviissoorr  ::  VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii          PPrreessiiddeenntt::  AAnnaannttaa  KKrr..  BBhhaattttaacchhaarrjjeeee  

  

PPaattrroonn      ::  PP..VV..  CChhaannddrraasseekkhhaarraann          GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy::  KK..GG..JJaayyaarraajj  
                001111  ––  2233334433338888,,  0099444477445555663333    
  

AAIIBBDDPPAA//CCiirrccuullaarr  NNoo..0011//22001177                                                    MMaarrcchh  1100,,  22001177  

  

TToo  

  

AAllll  CCHHQQ  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss//CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  

DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  AAffffiilliiaatteess  

  

DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  

  

HHiissttoorriicc  MMyyssuurruu  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
  

TThhee  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  ssuucccceessssffuullllyy  aatt  CCoomm..  MM..PP..  KKuunnhhaannaannddaann  

NNaaggaarr,,  RRTTTTCC,,  MMyyssuurruu  oonn  2233rrdd,,  2244tthh  FFeebbrruuaarryy,,  22001177..  TThhee  ooppeenn  sseessssiioonn  ssttaarrtteedd,,  aafftteerr  ffllaaggss  hhooiissttiinngg,,  

wwaass  iinnaauugguurraatteedd  bbyy  CCoomm..  KK..KK..NN..  KKuuttttyy,,  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall,,  NNCCCCPPAA..  AAss  CCoomm..  AA..KK..  BBhhaattttaacchhaarrjjeeee,,  

PPrreessiiddeenntt,,  ccoouulldd  nnoott  aatttteenndd  dduuee  ttoo  iillll  hheeaalltthh..  CCoomm..  SS..  MMoohhaannddoossss,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  wwaass  iinn  cchhaaiirr..  

CCoomm..  JJ..  VViijjaayyaakkuummaarr,,  CChhaaiirrmmaann,,  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  wweellccoommeedd..  CCoomm..  VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii,,  

AAddvviissoorr,,  ddeelliivveerreedd  tthhee  kkeeyy  nnoottee  aaddddrreessss..  CCoommss..  KK..GG..  JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  CC..KK..  GGuunnddaannnnaa,,  

CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy,,  BBSSNNLLEEUU,,  HH..SS..  SSuuddaarrsshhaann,,  OOrrgg..  SSeeccrreettaarryy,,  BBSSNNLLEEUU  aanndd  GG..GG..  PPaattiill,,  AAsssstttt..  GGeenneerraall  

SSeeccrreettaarryy,,  aaddddrreesssseedd  tthhee  ooppeenn  sseessssiioonn..  CCoomm..  SS..AA..  BBiillaaggii,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy,,  KKaarrnnaattaakkaa  pprrooppoosseedd  

vvoottee  ooff  tthhaannkkss..  IInn  tthhee  ssuubbjjeecctt  sseessssiioonn  CCoommss..  SS..  MMoohhaannddoossss,,  SSuupprriiyyaa  MMiittrraa  aanndd  SS..CC..  SShhrriivvaassttaavvaa,,  

VViiccee  PPrreessiiddeennttss  jjooiinnttllyy  pprreessiiddeedd..  CCoomm..  KK..GG..  JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  pprreesseenntteedd  tthhee  rreeppoorrtt  ffoorr  

tthhee  iinntteerriimm  ppeerriioodd  ssiinnccee  TTiirruuppaattii  ccoonnffeerreennccee..  TThhee  aaccccoouunnttss  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22001155  ––  1166  wwaass  pprreesseenntteedd  

bbyy  CCoomm..  RR..AA..  NNaaiirr,,  TTrreeaassuurreerr..  2266  ccoommrraaddeess  ppaarrttiicciippaatteedd  aaccttiivveellyy  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aanndd  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  

vvaalluuaabbllee  ssuuggggeessttiioonnss..  CCoomm..VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii,,  rreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  ddiissccuussssiioonnss,,  ssppookkee  oonn  

ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn..  CCoomm..  KK..GG..  JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  rreepplliieedd  ttoo  tthhee  ppooiinnttss  aafftteerr  

wwhhiicchh  bbootthh  tthhee  rreeppoorrtt  aanndd  aaccccoouunnttss  wweerree  aaddoopptteedd..  OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ccoommmmiitttteeee  wwiitthh  

CCoomm..  MM..RR..DDaass,,  AAGGSS,,  CCoonnvveennoorr,,  CCoomm..  NN..  GGuurruupprraassaadd,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy,,  KKeerraallaa,,  pprreesseenntteedd  tthhee  

rreessoolluuttiioonnss  oonn  tthhee  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess  aanndd  wweerree  ppaasssseedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

TThhee  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  ttoo  cchhaallkk  oouutt  aa  tthhrreeee  pphhaasseedd  pprrooggrraammmmee  ooff  

aaggiittaattiioonn  ttoo  rreeaalliissee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeemmaannddss::--  

  

((11))  MMaannddaattoorryy  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ffrroomm  0011..0011..22001177..  

((22))  MMeerrggeerr  ooff  5500%%  IIDDAA  wwiitthh  ppeennssiioonn  pprreelluuddee  ttoo  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn..  

((33))  EExxtteennssiioonn  ooff  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss,,  iinncclluuddiinngg  ggrraattuuiittyy  lliimmiitt  ooff  RRss..2200  llaakkhh  ttoo  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  

ww..ee..ff..  0011..0011..22001166,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  77tthh  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  

((44))  FFiixxeedd  mmoonntthhllyy  mmeeddiiccaall  aalllloowwaanncceess  ooff  RRss..22,,000000//--..  

((55))  IImmmmeeddiiaattee  sseettttlleemmeenntt  ooff  bbootthh  aannoommaalliieess  iinn  ppeennssiioonn  ccoonnsseeqquueenntt  oonn  ppaayy  rreevviissiioonn,,  ffrroomm  

CCDDAA  ttoo  IIDDAA,,  ww..ee..ff..  0011..1100..22000000::  

  
  



((aa))  ttoo  tthhoossee  rreettiirreedd  wwiitthhiinn  tteenn  mmoonntthhss  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL..  

((bb))  SSeenniioorrss  ggeettttiinngg  lleessss  tthhaann  jjuunniioorrss  dduuee  ttoo  ppooiinntt  ttoo  ppooiinntt  ffiixxaattiioonn..  
  

  

((66))  PPeennssiioonn  bbee  5500%%  ooff  tthhee  llaasstt  ppaayy  ddrraawwnn  ttoo  tthhee  pprree--22000066,,  ppeennssiioonneerrss  wwiitthh  qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee  

ooff  1100  yyeeaarrss..  

((77))  SSccrraapp  PPFFRRDDAA  AAcctt..  

((88))  EExxtteennssiioonn  ooff  BBrrooaaddbbaanndd  ccoonncceessssiioonn  ttoo  DDooTT  ppeennssiioonneerrss..  

((99))  EExxtteennssiioonn  ooff  SSuunnddaayy  aanndd  nniigghhtt  ffrreeee  ccaallllss  ttoo  BBSSNNLL  &&  DDooTT  ppeennssiioonneerrss..  

((1100))  RReedduuccee  tthhee  rreenntt  ooff  qquuaarrtteerrss  ttoo  @@1100%%  ooff  ppeennssiioonn  ttoo  BBSSNNLL  &&  DDooTT  ppeennssiioonneerrss  aanndd  2255%%  

qquuaarrtteerrss  bbee  rreesseerrvveedd  ffoorr  ppeennssiioonneerrss..  

((1111))  RReessttoorree  CCGGHHSS  ffaacciilliittiieess  ttoo  DDooTT  ppeennssiioonneerrss..  

((1122))  GGrraanntt  nnoottiioonnaall  iinnccrreemmeenntt  ffoorr  ppeennssiioonn  ffoorr  tthhoossee  ccoommpplleetteedd  oonnee  yyeeaarr  bbuutt  rreettiirree  wwiitthhoouutt  

ddrraawwiinngg  tthhee  iinnccrreemmeenntt..  

((1133))  PPrroovviissiioonn  ooff  ffrreeee  mmoobbiillee  ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  ppeennssiioonneerrss  wwhheerreevveerr  llaannddlliinneess  ccoonnnneeccttiioonn  iiss  nnoott  

ffeeaassiibbllee..  

((1144))  GGrraanntt  ppeennssiioonn,,  ggrraattuuiittyy,,  ccoommmmuuttaattiioonn  aanndd  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  bbaasseedd  oonn  7788..22%%  IIDDAA  ffiixxaattiioonn  

ttoo  tthhoossee  rreettiirreedd  bbeettwweeeenn  0011..0011..22000077  ttoo  0099..0066..22001133..  

((1155))  AArrrreeaarrss  oonn  7788..22%%  IIDDAA  ffiixxaattiioonn  bbee  ppaaiidd  ffrroomm  0011..0011..22000077..  

((1166))  IImmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  ffoorr  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  iinn  ffuullll  wwhheerreevveerr  ccuurrttaaiillmmeennttss  aarree  iimmppoosseedd  

ccoonnsseeqquueenntt  oonn  ddeemmoonneettiizzaattiioonn..  

((1177))  EEffffeeccttiivvee  mmeeaassuurreess  ttoo  aavvooiidd  uunndduuee  ddeellaayy  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  bbiillllss..  

  

TThhee  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee::  
  

((11))  CCaammppaaiiggnn  wweeeekk  iinn  tthhee  llaasstt  wweeeekk  ooff  MMaarrcchh,,  22001177  ––  GGeenneerraall  bbooddyy  mmeeeettiinnggss  bbee  hheelldd  aatt  aallll   

lleevveellss  ttoo  ppooppuullaarriissee  tthhee  ddeemmaannddss  aammoonngg  tthhee  ppeennssiioonneerrss..  

((22))  CCaallll  AAtttteennttiioonn  DDaayy      ––    2200..0044..22001177  ––  DDeemmoonnssttrraattiioonnss  aatt  aallll  lleevveell  bbee  oorrggaanniizzeedd..  

((33))  MMaassss  DDhhaarrnnaa  aatt  SSSSAA  lleevveell  ––    2255..0055..22001177  

  

TThhee  CCEECC  ccoonnggrraattuullaatteedd  aanndd  tthhaannkkeedd  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  eexxcceelllleenntt  aarrrraannggeemmeennttss  

wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuutteedd  mmuucchh  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhee  CCEECC  aa  hhiissttoorriicc  ssuucccceessss..  

  

JJaammmmuu  &&  KKaasshhmmiirr  CCiirrccllee  BBrraanncchh  ffoorrmmeedd..  

CCiirrccllee  BBrraanncchh  hhaass  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  iinn  oonnee  mmoorree  lleefftt  oouutt  cciirrcclleess..  JJ&&KK  CCiirrccllee  BBrraanncchh  wwaass  ffoorrmmeedd  oonn  

1177..1122..22001166  wwiitthh  CCoommss..  NNaarraaiinn  SSiinngghh  MMaannhhaass  ((PPrreessiiddeenntt))  aanndd  MMiirr  NNiizzaarr  AAhhmmaadd  ((CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy))..  

  

CCiirrccllee  CCoonnffeerreenncceess  ooff  HHaarryyaannaa,,  MMaahhaarraasshhttrraa,,  WWeesstt  BBeennggaall,,  TTaammiill  NNaadduu  aanndd  KKaarrnnaattaakkaa  hheelldd..  
  

CCiirrccllee  DDaattee  PPrreessiiddeenntt  SSeeccrreettaarryy  

HHaarryyaannaa  0088..1122..22001166  CCoomm..  KKuullddeeeepp  SSiinngghh  CCoomm..  HHaarrii  KKiisshhaann  SShhaarrmmaa  

MMaahhaarraasshhttrraa  1155..0011..22001177  CCoomm..  BB..GG..  SSuurryyaavvaannsshhii  CCoomm..  RR..NN..  PPaattiill  

WWeesstt  BBeennggaall  1111tthh,,  1122tthh  FFeebbrruuaarryy,,  22001177  CCoomm..  SSuussaannttaa  GGhhoosshh  CCoomm..  PPiijjuusshh  CChhaakkrraabboorrttyy  

TTaammiill  NNaadduu  1199tthh,,  2200tthh  FFeebbrruuaarryy,,  22001177  CCoomm..  PP..  MMaanniicckkaammoooorrtthhyy  CCoomm..  CC..KK..  NNaarraassiimmhhaann  

KKaarrnnaattaakkaa  2266..0022..22001177  CCoomm..  RR..GG..  BBhhaannddaarrii  CCoomm..  MMuuddddiiaahh  

  

CCoomm..VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii  sshhiifftteedd  ttoo  KKoozzhhiikkooddee..  

CCoomm..  VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii,,  AAddvviissoorr,,  hhaass  sshhiifftteedd  hhiiss  rreessiiddeennccee  ffrroomm  NNeeww  DDeellhhii  ttoo  KKoozzhhiikkooddee  oonn  

2222..0022..22001177..  TThhoouugghh  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccoommppeennssaattee  hhiiss  aabbsseennccee  ffrroomm  oouurr  CCHHQQ,,  tthhee  MMyyssuurruu  CCEECC  hhaass  

ddeecciiddeedd  ttoo  uuttiilliissee  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  oouurr  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  iinn  rroottaattiioonn..  CCoomm..VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii  aallssoo  hhaass  

vvoolluunntteeeerreedd  ttoo  sseerrvvee  aatt  CCHHQQ  ooccccaassiioonnaallllyy  wwhheenn  wwaarrrraanntteedd..  

  



  

DDoonnaattiioonn  @@RRss..11,,000000//--  ttoo  bbee  ccoolllleecctteedd..  

AAss  aallrreeaaddyy  iinnttiimmaatteedd  iinn  eeaarrlliieerr  cciirrccuullaarr,,  aa  mmiinniimmuumm  ooff  RRss..11,,000000//--  bbee  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  aallll  mmeemmbbeerrss  

aanndd  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  CCHHQQ  3300%%,,  CCiirrccllee  3300%%  aanndd  DDiissttrriicctt  4400%%..  

  

PPaayymmeenntt  ttoo  CCHHQQ..  

DDeessppiittee  rreeppeeaatteedd  ddiirreeccttiivveess,,  mmoosstt  ooff  tthhee  bbrraanncchheess  ffaaiill  ttoo  iinnttiimmaattee  tthhee  rreemmiittttaannccee  iinn  bbaannkk,,  ttoo  CCHHQQ,,  

rreessuullttiinngg  iinn  uunnaabbllee  ttoo  iissssuuee  rreecceeiipptt  aanndd  aaccccoouunntt  tthhee  aammoouunntt..  TThheerreeffoorree,,  pplleeaassee  eennssuurree  tthhaatt  iiff  yyoouurr  

aaccccoouunntt  iiss  iinn  SSttaattee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa,,  yyoouu  ccaann  ttrraannssffeerr  tthhee  aammoouunntt  ttoo  CCHHQQ’’ss  bbaannkk  aaccccoouunntt  bbyy  iissssuuiinngg  aa  

cchheeqquuee  ffaavvoouurriinngg  oouurr  aaccccoouunntt  nnuummbbeerr  aanndd  ssuubbmmiittttiinngg  aa  bbaannkk  ttrraannssffeerr  ffoorrmm  dduullyy  ffiilllleedd  iinn..  IInn  ccaassee  

yyoouurr  aaccccoouunntt  iiss  wwiitthh  ssoommee  ootthheerr  bbaannkk  pplleeaassee  sseenndd  iitt  bbyy  NNEEFFTT  ((NNaattiioonnaall  EElleeccttrroonniicc  FFuunndd  TTrraannssffeerr))  

ppeerr  wwhhiicchh  nnoo  bbaannkk  cchhaarrggee  iiss  lleevviieedd  uuppttoo  RRss..22  llaakkhh..  MMeerreellyy  ddeeppoossiittiinngg  iinn  oouurr  bbaannkk  wwiillll  iinnccuurr  aa  

mmiinniimmuumm  ooff  RRss..5500//--  ttoo  CCHHQQ..  PPlleeaassee  iinnffoorrmm  ppaayymmeenntt  ddeettaaiillss  ttoo  TTrreeaassuurreerr  //  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  

CChheeqquueess  aarree  nnoott  aacccceepptteedd..  FFoorr  rreeaaddyy  rreeffeerreennccee  CCHHQQ  bbaannkk  ddeettaaiillss  aarree  ffuurrnniisshheedd  aaggaaiinn..  
  

SSttaattee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa,,  CChhaannddeerrllookk  BBrraanncchh,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii--111100  000011  

SSBB  aa//cc  NNoo..3311221111444466888866::      IIFFSSCC::  SSBBIINN00000011663399  

  

PPRRCC  rreeppoorrtt  ssuubbmmiitttteedd..  

TThhee  PPaayy  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  aappppooiinntteedd  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ppaayy  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  iinn  CCeennttrraall  PPSSUUss  

hhaass  ssuubbmmiitttteedd  iitt’’ss  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  SSttrriinnggeenntt  ccoonnddiittiioonnss  aarree  llaaiidd  ddoowwnn  ffoorr  ppaayy  rreevviissiioonn  

aanndd  1155%%,,  1100%%  aanndd  55%%  ffiixxaattiioonn  bbeenneeffiittss  aarree  rreeccoommmmeennddeedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ooff  eeaacchh  PPSSUU,,  

lliinnkkiinngg  iitt  wwiitthh  PPrrooffiitt  BBeeffoorree  TTaaxx  ((PPBBTT))..  TThhiiss  ccoonnddiittiioonn  hhaass  mmaaddee  tthhee  ppaayy  rreevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL  aa  bbiitt  

ddiiffffiiccuulltt..  AAllll  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  aarree  sseerriioouussllyy  aannaallyyssiinngg  tthhee  iissssuuee  aanndd  lliikkeellyy  ttoo  rreessoorrtt  ttoo  

aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraamm..  IInn  ssuucchh  aann  eevveennttuuaalliittyy,,  AAIIBBDDPPAA  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  jjooiinn  tthheemm..  TThhee  rreeppoorrtt  iinn  ffuullll   

iiss  ggiivveenn  iinn  oouurr  wweebbssiittee..  

  

SSoolliiddaarriittyy  ttoo  CCoonnffeeddeerraattiioonn  ssttrriikkee  oonn  1166..0033..22001177..  

CCoonnffeeddeerraattiioonn  ooff  CCeennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  aanndd  wwoorrkkeerrss  iiss  ccoonndduuccttiinngg  aa  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  oonn  

1166..0033..22001177  aaggaaiinnsstt  tthhee  nneeggaattiivvee  aanndd  ttrreeaacchheerroouuss  ssttaanndd  ooff  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  oonn  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  ssoouugghhtt  oonn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  77tthh  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  

ooppttiioonn  11  ((PPeennssiioonn  PPaarriittyy))..  NNCCCCPPAA  hhaass  iissssuueedd  aa  ccaallll  ttoo  oorrggaanniissee  ssoolliiddaarriittyy  aaccttiioonn  bbyy  ccoonndduuccttiinngg  

ddeemmoonnssttrraattiioonn  aatt  aann  iinnddeennttiiffiieedd  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiiccee  aatt  ssttaattee  ccaappiittaallss..  BBaaddggeess  wwiitthh  

ddeemmaannddss,,  GGrraanntt  ooppttiioonn  11  ffoorr  ppeennssiioonn  ffiixxaattiioonn,,  EExxeemmpptt  NNPPSS  ffoorr  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  

aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  wwoorrnn..  TThhee  pprrooggrraammmmee  mmaayy  bbee  hheelldd  jjooiinnttllyy  wwiitthh  ootthheerr  aaffffiilliiaatteess  ooff  NNCCCCPPAA  

wwhheerreevveerr  ppoossssiibbllee..  

  

DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  

TTiimmee  iiss  vveerryy  ccrruucciiaall..  WWee  hhaavvee  ttoo  mmaarrcchh  ffoorrwwaarrdd  oonn  tthhee  ppaatthh  ooff  ssttrruuggggllee  ttoo  aacchhiieevvee  oouurr  ggeennuuiinnee  

ddeemmaannddss..  SSoo  lleett  uuss  mmaakkee  tthhee  pprrooggrraammmmee  ooff  aaggiittaattiioonnss  aa  ggrraanndd  ssuucccceessss  wwiitthh  mmaaxxiimmuumm  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ppeennssiioonneerrss..  

  

WWiitthh  RReevvoolluuttiioonnaarryy  GGrreeeettiinnggss..  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy  

  

  

  

  

KK  GG  JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy    


