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CCeennttrraall  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss  
DDaaddaa  GGhhoosshh  BBhhaawwaann,,  22115511//11,,  NNeeww  PPaatteell  NNaaggaarr,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100000088..  

EE--mmaaiill::  mmaaiill..aaiibbddppaa@@ggmmaaiill..ccoomm,,  WWeebbssiittee::  wwwwww..aaiibbddppaa..ccoomm    
  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy::                                                    AAddvviissoorr  ::  VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii  

KK..GG..JJaayyaarraajj                                                PPaattrroonn  ::  PP..VV..  CChhaannddrraasseekkhhaarraann  

0099001133771144447700  //  0099444477445555663333                            PPrreessiiddeenntt::  AA..KK..  BBhhaattttaacchhaarrjjeeee  

                  
AAIIBBDDPPAA//  CCiirrccuullaarr  NNoo..0033                                                                                                                                                                                                              0011sstt  NNoovveemmbbeerr,,  22001188  
  

TToo,,  
  

CCHHQQ  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  

DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  AAffffiilliiaatteess  
  

DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  
  

PPrrootteesstt  DDaayy  oonn  1166--1100--22001188..  

CCHHQQ  hheeaarrttiillyy  ccoonnggrraattuullaattee  aallll  tthhee  CCHHQQ  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess,,  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  ootthheerr  

ffuunnccttiioonnaarriieess  ffoorr  ttaakkiinngg  ssiinncceerree  eeffffoorrttss  wwhhiicchh  mmaaddee  tthhee  PPrrootteesstt  DDaayy  oonn  1166--1100--22001188  aa  rreessoouunnddiinngg  ssuucccceessss..  
TThhoouussaannddss  ooff  ppeennssiioonneerrss  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  pprrootteesstt  ddeemmoonnssttrraattiioonn  aallll  oovveerr  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  aallll  tthhee  uunniittss  hhaavvee  

sseenntt  tthhee  FFAAXX//  EEmmaaiill  ttoo  tthhee  CCMMDD,,  BBSSNNLL  sseeeekkiinngg  hhiiss  iimmmmeeddiiaattee  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  eeaarrllyy  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  

aalllloowwaannccee  aanndd  wwiitthh  vvoouucchheerr  mmeeddiiccaall  bbiillllss,,  ppeennddiinngg  ffoorr  mmoonntthhss  ttooggeetthheerr..  TThhee  SSttrruuggggllee  wwiillll  hhaavvee  iittss  nnaattuurraall  eeffffeecctt  

aanndd  wwee  aarree  eexxppeeccttiinngg  ssoommee  pprrooggrreessss  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  
  

TThhee  ssttrriikkee  hheerrooeess  hhoonnoouurreedd..  

TThhee  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  vviiccttiimmiizzeedd  iinn  tthhee  gglloorriioouuss  SSttrriikkee  ooff  1199tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  11996688  wweerree  hhoonnoouurreedd  

iinn  vvaarriioouuss  ffuunnccttiioonnss  hheelldd  aallll  oovveerr  tthhee  ccoouunnttrryy  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  GGoollddeenn  JJuubbiilleeee  ooff  tthhee  SSttrriikkee  oonn  1199--0099--22001188..    
  

1100tthh  FFoouunnddaattiioonn  DDaayy  cceelleebbrraatteedd..  

AAllmmoosstt  aallll  tthhee  uunniittss  hhaavvee  cceelleebbrraatteedd  tthhee  1100tthh  FFoouunnddaattiioonn  DDaayy  ooff  oouurr  mmiigghhttyy  aanndd  bbeelloovveedd  AAIIBBDDPPAA  oonn  2211--1100--22001188..  

RReedd  ffllaagg  hhooiisstteedd,,  mmeeeettiinngg  hheelldd  aanndd  aacchhiieevveemmeennttss  aanndd  ffuuttuurree  ttaasskkss  eexxppllaaiinneedd  aanndd  ssoommee  ooff  tthhee  uunniittss  ddiissttrriibbuutteedd  

ffoooodd  ttoo  tthhee  iinnmmaatteess  ooff  tthhee  oorrpphhaannaaggee..  
  

PPeennssiioonn  RReevviissiioonn..  

TThhee  ttwwoo  pphhaasseedd  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  JJaallggaaoonn  CCEECC,,  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  DDaayy  oonn  3300--0088--22001188  aanndd  

tthhee  PPoosstt  CCaarrdd  CCaammppaaiiggnn  iinn  tthhee  llaasstt  wweeeekk  ooff  SSeepptteemmbbeerr,,  22001188  wweerree  ssuucccceessssffuullllyy  iimmpplleemmeenntteedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  

ccoouunnttrryy..  TThhoouugghh  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  ssoommee  iinniittiiaattiivvee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  DDooTT  ffoorr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  aass  ppeerr  oouurr  ddeemmaanndd  

‘‘PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ffrroomm  0011--0011--22001177  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  33rrdd  PPRRCC  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt,,  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL’’,,  bbyy  sseeeekkiinngg  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  aanndd  

PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree,,  tthhee  DDooTT  sseeeemmss  ttoo  ssllooww  ppeeddaall  oonn  tthhee  iissssuuee  tthheerreeaafftteerr..  TThhiiss  iiss  ccaauussiinngg  aapppprreehheennssiioonnss  ttoo  tthhee  

eeffffeecctt  tthhaatt  tthhee  DDooTT  ssttiillll  ttoo  bbee  iinn  tthhee  mmiinnddsseett  ooff  lliinnkkiinngg  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiitthh  wwaaggee  rreevviissiioonn  wwhhiicchh  nneeeeddss  ttoo  bbee  

rreessiisstteedd  aanndd  ddeeffeeaatteedd..  HHoowweevveerr  AAUUAABB  hhaass  llaauunncchheedd  aa  pphhaasseedd  pprrooggrraammmmee  ooff  aaggiittaattiioonn  aaggaaiinnsstt  nnoonn  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  MMiinniisstteerr  ttoo  tthhee  AAUUAABB  lleeaaddeerrss  oonn  

2244..0022..22001188  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn..  TThhee  ffiirrsstt  pphhaassee  ooff  ‘‘MMaassss  DDhhaarrnnaa’’  aatt  aallll  lleevveellss  wwaass  ccoonndduucctteedd  oonn  

3300..1100..22001188  wwiitthh  mmaassssiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn..  AAss  uussuuaall,,  aass  ppeerr  tthhee  ccaallll  ooff  CCHHQQ,,  ppeennssiioonneerrss  aallssoo  jjooiinneedd  tthhee  DDhhaarrnnaa  iinn  

llaarrggee  nnuummbbeerrss..  WWee  wwiillll  jjooiinn  tthhee  RRaallllyy  aatt  aallll  cceennttrreess  oonn  1144--1111--22001188  aanndd  aallssoo  tthhee  ffuuttuurree  ccoouurrssee  ooff  aaccttiioonn  iinncclluuddiinngg  

iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  wwhhiicchh  iiss  ttoo  bbee  ddeeccllaarreedd  llaatteerr  iiff  tthhee  ddeemmaannddss  aarree  nnoott  sseettttlleedd  bbeeffoorree  3300--1111--22001188..  MMeeaannwwhhiillee  tthhee  

SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  hhaass  iinnvviitteedd  tthhee  AAUUAABB  lleeaaddeerrss  ffoorr  aa  ddiissccuussssiioonn  oonn  0022--1111--22001188..  
  

33rrdd  TTrriieennnniiaall  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee;;  CCoo--ooppeerraattee  wwiitthh  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee..  

AAss  iinnttiimmaatteedd  iinn  tthhee  llaasstt  cciirrccuullaarr,,  tthhee  33rrdd  ttrriieennnniiaall  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  KKoollkkaattaa  oonn  2233--2244  FFeebbrruuaarryy,,  

22001199..  TThhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  iiss  mmaakkiinngg  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ttoo  mmaakkee  tthhee  ccoonnffeerreennccee  aa  ssttuuppeennddoouuss  ssuucccceessss..  TThhee  

vveennuuee  ooff  tthhee  ccoonnffeerreennccee  iiss  EEaasstteerrnn  ZZoonnaall  CCuullttuurraall  CCeennttrree,,  SSaalltt  LLaakkee,,  KKoollkkaattaa  aanndd  AAccccoommmmooddaattiioonn  iiss  aarrrraannggeedd  aatt  

NNaavvaapprraajjaannmmaa  SSttaattee  YYoouutthh  HHoosstteell,,  SSaalltt  LLaakkee,,  KKoollkkaattaa,,  nneeaarr  ttoo  tthhee  vveennuuee  ooff  tthhee  ccoonnffeerreennccee..  JJaallggaaoonn  CCEECC  hhaadd  



ttaakkeenn  aa  ddeecciissiioonn  ttoo  ccoolllleecctt  RRss..110000  ffrroomm  eevveerryy  mmeemmbbeerr  aanndd  sseenndd  5500%%  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  AAIICC  

FFuunndd..  KKaannnnuurr  DDiissttrriicctt  iinn  KKeerraallaa  hhaass  eexxhhiibbiitteedd  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhiiss  ddeecciissiioonn  bbyy  sseennddiinngg  RRss..5500,,000000  ttoo  tthhee  

RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee..  ((11,,000000  mmeemmbbeerrss@@RRss..5500))..  IItt  iiss  qquuiittee  iinnssppiirriinngg  aanndd  ootthheerr  ddiissttrriiccttss  sshhoouulldd  ffoollllooww  ssuuiitt  wwiitthh  

iinnttiimmaattiioonn  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  aanndd  CCHHQQ..    TThhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  hhaass  aallssoo  ddeecciiddeedd  ttoo  bbrriinngg  oouutt  aa  

SSoouuvveenniirr  ttoo  ccoommmmeemmoorraattee  tthhee  ggrreeaatt  ooccccaassiioonn  aanndd  ttaarriiffff//oorrddeerr  ffoorrmmss  wweerree  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  

dduurriinngg  JJaallggaaoonn  CCEECC  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  ooff  aaddvveerrttiisseemmeennttss..  MMaaxxiimmuumm  aaddvveerrttiisseemmeennttss  ffrroomm  eeaacchh  cciirrccllee  bbee  ccoolllleecctteedd  aanndd  

sseenndd  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  oorrddeerr  ffoorrmmss  eettcc,,  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ccoommrraaddeess  mmaayy  pplleeaassee  

ccoonnttaacctt  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ddiirreeccttllyy..  TThhee  ddeettaaiillss  ooff  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  aarree  oonnccee  aaggaaiinn  ggiivveenn  hheerreeuunnddeerr  

ffoorr  rreeaaddyy  rreeffeerreennccee..  
  

BBaannkk  ddeettaaiillss::  --  AAllllaahhaabbaadd  BBaannkk,,  JJaawwhhaarrllaall  NNeehhrruu  RRooaadd  BBrraanncchh,,  KKoollkkaattaa--  SSBB  aa//cc  NNoo..  5500445500996622335599,,  IIFFSSCC::  

AALLLLAA00221111770088..  TThhee  aammoouunntt  bbee  sseenntt  eeiitthheerr  bbyy  ttrraannssffeerr  oorr  NNEEFFTT..  MMeerreellyy  ddeeppoossiittiinngg  tthhee  aammoouunntt  wwiillll  ccoosstt  

uunnnneecceessssaarryy  bbaannkk  cchhaarrggeess..  TThhee  aaddddrreessss  aanndd  ootthheerr  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  aarree  ggiivveenn  bbeellooww..  
  

RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  33rrdd  TTrriieennnniiaall  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee,,  AAllll  IInnddiiaa  BBSSNNLL  DDOOTT  PPeennssiioonneerrss  

AAssssoocciiaattiioonn,,  5566,,  MMeettccaallffee  SSttrreeeett,,  KKoollkkaattaa--  770000001133..  EEmmaaiill  ::  aaiibbddppaa33rrddaaiicc@@ggmmaaiill..ccoomm..  
  

MMoobbiillee  NNooss..  CCoomm..SSaannjjiibb  BBaanneerrjjeeee  ((JJooiinntt  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy))--  99447777330055000055,,  
CCoomm..PPiijjuusshh  CChhaakkrraabboorrttyy  ((JJooiinntt  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy))  

CCoomm..MMiihhiirr  DDaassgguuppttaa  ((OOffffiiccee  SSeeccrreettaarryy))--  99443333000088998899..  

  

AAlllloottmmeenntt  ooff  ddeelleeggaatteess..  

TThhee  ddeelleeggaatteess  ttoo  tthhee  ttrriieennnniiaall  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  iiss  aallllootttteedd  cciirrccllee  wwiissee  bbaasseedd  oonn  tthhee  qquuoottaa  rreecceeiivveedd  uupp  ttoo  

3300..0099..22001188  aanndd  tthhee  cciirrcclleess  hhaavvee  ttoo  ddiissttrriibbuuttee  ttoo  eeaacchh  ddiissttrriicctt  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp..  

  

AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh--6600,,  AAssssaamm--3300,,  BBiihhaarr--  1100,,  CChhhhaattttiissggaarrhh--1155,,  GGuujjaarraatt--  6600,,  CChheennnnaaii  TTeelleepphhoonneess--  1155,,  MMaahhaarraasshhttrraa--2255,,  

KKaarrnnaattaakkaa--6600,,  KKeerraallaa--112200,,  TTaammiill  NNaadduu--110000,,  TTeellaannggaannaa--1155,,  WWeesstt  BBeennggaall--4400,,  KKoollkkaattaa  TTeelleepphhoonneess--6600,,  MMaaddhhyyaa  
PPrraaddeesshh--1100,,  HHaarryyaannaa--1100,,  OOddiisshhaa--0055,,  NNTTRR,,  DDeellhhii--0055,,  RRaajjaasstthhaann--2200,,  PPuunnjjaabb--0055,,  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorryy  &&  SSttoorreess,,  KKoollkkaattaa--  

1100,,  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorryy,,  MMuummbbaaii--  0055,,  UUPP((EE))--1155,,  UUPP((WW))--1100,,  NNEE  II--0055,,  NNEE  IIII--0033,,    JJ&&KK--  0022,,  AALLTTTTCC--  0022,,  AAffffiilliiaatteess,,  CCOORRTTOO--  

0055,,  AAmmbbaallaa  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree  AAssssoocciiaattiioonn--  0022..  

  
VViissiittoorrss  //  OObbsseerrvveerrss  wwiillll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  oonnllyy  wwiitthh  tthhee  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  

ccoonncceerrnneedd  cciirrcclleess  mmaayy  ddiirreeccttllyy  ccoonnttaacctt  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..    

  

TThhee  ddeelleeggaattee  ffeeee,,  aass  aallrreeaaddyy  iinnttiimmaatteedd,,  wwiillll  bbee  RRss..11000000  iinncclluuddiinngg  CCHHQQ  LLeevvyy  ooff  RRss..220000..  TThhee  ddeelleeggaatteess  mmaayy  bbooookk  

tthheeiirr  ttiicckkeettss  iinn  aaddvvaannccee  ffoorr  tthhee  ttoo  aanndd  ffrroo  jjoouurrnneeyy  aanndd  tthhee  aarrrriivvaall  //  ddeeppaarrttuurree  ddeettaaiillss  bbee  iinnvvaarriiaabbllyy  iinnttiimmaatteedd  ttoo  

tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  mmaakkee  ssuuiittaabbllee  aarrrraannggeemmeennttss..  

  

CCiirrccllee  CCoonnffeerreenncceess..  

KKeerraallaa  CCiirrccllee  CCoonnffeerreennccee  iiss  sscchheedduulleedd  ttoo  bbee  hheelldd  aatt  KKoollllaamm  oonn  1111--1122,,  NNoovveemmbbeerr,,  22001188  aanndd  CChhhhaattttiissggaarrhh  CCiirrccllee  

CCoonnffeerreennccee  wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  RRaaiippuurr  oonn  1144--1122--22001188..  

  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  aatt  CCHHQQ..  

AAfftteerr  aatttteennddiinngg  tthhee  KKeerraallaa  CCiirrccllee  CCoonnffeerreennccee,,  CCoomm..KK..GG..JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  wwiillll  jjooiinn  tthhee  CCHHQQ  oonn  1155tthh  

NNoovveemmbbeerr,,  22001188,,  aanndd  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  aatt  NNeeww  DDeellhhii  uupp  ttoo  1133..1122..22001188..  

  

CCoommrraaddeess,,  lleett  uuss  ttaakkee  uupp  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  iinn  rriigghhtt  eeaarrnneesstt  ffoorr  tthhee  oonnwwaarrdd  mmaarrcchh  ooff  oouurr  bbeelloovveedd  oorraaggaanniissaattiioonn..  

  

WWiitthh  FFrraatteerrnnaall  GGrreeeettiinnggss,,  

  

  

KK..GG..JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  


