
                  AALLLL  IINNDDIIAA  BBSSNNLL  DDOOTT  PPEENNSSIIOONNEERRSS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
  

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

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..0044  //22001188                                                                                      2266tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22001188  
  

TToo,,  
  

CCHHQQ  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  

DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  AAffffiilliiaatteess  
  

DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  

  
IInnddeeffiinniittee  SSttrriikkee  ffrroomm  0033--1122--22001188  --  IItt  iiss  aa  ddoo  oorr  ddiiee  bbaattttllee  --  

rriissee  ttoo  tthhee  ooccccaassiioonn  aanndd  mmaakkee  tthhee  ssttrriikkee  aa  ggrraanndd  ssuucccceessss..  
  

AAUUAABB  ((AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL))  hhaass  ggiivveenn  nnoottiiccee  ffoorr  aann  iinnddeeffiinniittee  SSTTRRIIKKEE  ffrroomm  33rrdd  DDeecceemmbbeerr,,  22001188  

ddeemmaannddiinngg  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  oonn  2244--0022--

22001188  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess;;  
  

11..  PPaayy  rreevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt  ttoo  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  ffrroomm  0011--0011--22001177  

22..  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  DDooTT  rreettiirreeeess  ffrroomm  0011--0011--22001177  

33..  44GG  ssppeeccttrruumm  aalllloottmmeenntt  ttoo  BBSSNNLL  

44..  PPeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  

55..  LLeefftt  oouutt  iissssuueess  ooff  22nndd  PPaayy  rreevviissiioonn    
  

TThhee  ssttrriikkee  iiss  vveerryy  ccrruucciiaall  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  aallssoo  aass  ootthheerr  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess..  TThhee  DDooTT  aafftteerr  

mmuucchh  eeffffoorrttss  aanndd  ssttrruugggglleess  bbyy  AAIIBBDDPPAA  aanndd  AAUUAABB  hhaadd  ttaakkeenn  aa  ppoossiittiivvee  ssttaanndd  oonn  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  

ffiittmmeenntt  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  aallssoo  tthheerree  wwaass  ssoommee  iinniittiiaattiivvee  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  BBuutt  ooff  llaattee  hhaass  ggoonnee  bbaacckk  ttoo  

tthheeiirr  oorriiggiinnaall  mmiinnddsseett  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  aafftteerr  ppaayy  rreevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL..  TThhiiss  iiss  mmoosstt  ddeepplloorraabbllee  aanndd  nneeeeddss  ttoo  bbee  

ffoouugghhtt  bbaacckk..  TThhee  ootthheerr  ddeemmaannddss  aarree  eeqquuaallllyy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  BBSSNNLL  ssoo  tthhaatt  tthhee  ppeeooppllee  aarree  

eennssuurreedd  ttoo  aavvaaiill  tthhee  tteelleeccoomm  sseerrvviicceess  oonn  aaffffoorrddaabbllee  rraatteess..  TThhee  AAUUAABB  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ccoonndduucctt  ccoorrnneerr  mmeeeettiinnggss  aatt  

aallll  ppaarrttss  aaccrroossss  tthhee  ccoouunnttrryy  ttoo  ggaarrnneerr  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  ppeeooppllee  aanndd  wwee  ccaann  vveerryy  wweellll  jjooiinn  aanndd  hheellpp  ffoorr  iittss  ssuucccceessss..  

WWee  sshhoouulldd  aallssoo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  kkiinnddss  ooff  ccoo--ooppeerraattiioonn  iiss  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  AAUUAABB  ffoorr  tthhee  110000%%  ssttrriikkee  eevveerryywwhheerree  iinn  

tthhee  ccoouunnttrryy..  
  

MMeeddiiccaall  AAlllloowwaannccee  aanndd  BBiillllss..  

AAfftteerr  tthhee  PPrrootteesstt  DDaayy  oonn  1166--1100--22001188  ppaarrttiicciippaatteedd  bbyy  tthhoouussaannddss  ooff  ppeennssiioonneerrss  aanndd  FFAAXX//EEmmaaiill  ttoo  CCMMDD,,BBSSNNLL,,  tthhee  

BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  aasskkeedd  ffoorr  cceerrttaaiinn  ddaattaa  ffrroomm  cciirrcclleess  ,,  aabboouutt  tthhee  aammoouunntt  ooff  mmeeddiiccaall  bbiillllss  ooff  rreettiirreeeess  ppeennddiinngg  

ppaayymmeenntt  aanndd  CCHHQQ  wwiillll  bbee  ppuurrssuuiinngg  tthhee    iissssuuee  ffuurrtthheerr..    
  

NNCCCCPPAA  pprrooggrraammmmee  ooff  aaggiittaattiioonnss..  

AAss  ppeerr  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  hheelldd  aatt  CChheennnnaaii  oonn  0055--0088--22001188,,  tthhee  NNCCCCPPAA  hhaass  ffiinnaalliizzeedd  aa  pphhaasseedd  

pprrooggrraammmmee  ooff  aaggiittaattiioonn  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  1100  ppooiinntt  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss..  
  

11))  IImmpplleemmeenntt  OOppttiioonn  NNoo..  11  aass    aa  ppeennssiioonn  ffiittmmeenntt  ffoorrmmuullaa  aass  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  77tthh  CCPPCC  aanndd  GGrraanntt  MMAACCPP  

bbeenneeffiitt  ww..ee..ff  11..0011..220066  aass  ppeerr  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt    jjuuddggmmeenntt..  

22))  RReevviissee  tthhee  PPeennssiioonn  ooff  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  rreettiirreeeess  iimmmmeeddiiaatteellyy  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt,,  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  33rrdd  

PPRRCC  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffrroomm  0011--0011--22001177,,  ddeelliinnkkiinngg  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL..  

33))  RReevviissee    ppeennssiioonn  ooff  CCeennttrraall  AAuuttoonnoommoouuss  BBooddyy  ppeennssiioonneerrss..  



44))  ((aa))  PPrroovviiddee  nnoottiioonnaall  ffiixxaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn  uunnddeerr  OOppttiioonn  NNoo..  33  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee//ppaayy  lleevveell  ooff  tthhee  

ccaaddrree  oorr  ggrraaddee  ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  ppeennssiioonneerr  rreettiirreedd..  ((bb))  PPrroovviiddee  ffiixxaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aallll  pprree  

22000066  ppeennssiioonneerrss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ggrraaddee  ppaayy//ppaayy  lleevveell  oorr  ppaayy  ssccaallee  ooff  tthhee  ppoosstt  oorr  ccaaddrree  ffrroomm  wwhhiicchh  

oonnee  hhaass  rreettiirreedd  aass  ppeerr  tthhee  jjuuddggmmeennttss  ooff  CCoouurrttss..  

55))  EExxtteenndd  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  CCSS((MMAA))  RRuulleess    ttoo  aallll  ppeennssiioonneerrss  wwhhoo  aarree  nnoott  ccoovveerreedd  bbyy  CCGGHHSS..  

66))  IInnccrreeaassee  tthhee  FFMMAA  ttoo  RRss..22000000  aass  hhaass  bbeeeenn  ggrraanntteedd  ttoo  PPFF  PPeennssiioonneerrss  aanndd  iinnttrroodduuccee  tthhee  hheeaalltthh  iinnssuurraannccee  

sscchheemmee  aass  ssuuggggeesstteedd  bbyy  tthhee  77tthh  CCPPCC..  

77))  RRaaiissee  tthhee  mmiinniimmuumm  ppeennssiioonn  ttoo  6600%%  ooff  tthhee  MMiinniimmuumm  wwaaggee..  ii..ee..  RRss..  1100,,880000  pp..mm..  

88))  RReessttoorree  tthhee  ccoommmmuuttaattiioonn  ppoorrttiioonn  ooff  ppeennssiioonn  aafftteerr  1100  yyeeaarrss..  

99))  PPrroovviiddee  iinnccrreeaasseedd  rraatteess  ooff  ppeennssiioonn  oonn  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  7700  yyeeaarrss  oonnwwaarrddss..  

1100))  SSccrraapp  tthhee  NNeeww  CCoonnttrriibbuuttoorryy  ppeennssiioonn  sscchheemmee  aanndd  rreessttoorree  tthhee  ddeeffiinneedd  bbeenneeffiitt  ppeennssiioonn      ttoo  aallll  CCGGEEss  

iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthheeiirr  ddaattee  ooff  eennttrryy  iinnttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviiccee..    

  
TTHHEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  OOFF  AAGGIITTAATTIIOONN  
  

PPoosstt  CCaarrdd  CCaammppaaiiggnn  ttoo  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr::  
  

((11))  AA  PPoosstt  CCaarrdd  CCaammppaaiiggnn  hhaass  bbeeeenn  ffiinnaalliizzeedd  ttoo  bbee  oorrggaanniizzeedd  aammoonnggsstt  tthhee  eennttiirree  rraannkk  aanndd  ffiillee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  

NNCCCCPPAA..  TThhee  CCaammppaaiiggnn  mmaayy  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  ffrroomm  11..1122..22001188    aanndd  3311..1122..22001188  tthhee  PPoosstt  CCaarrddss  mmaayy  bbee  

oorrggaanniizzeedd  ttoo  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  bbeettwweeeenn  11..0011..220099  aanndd  1155..0011..22001199..  AAllll  PPeennssiioonneerrss  mmaayy  bbee  

aapppprrooaacchheedd  ttoo  wwrriittee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseenntteenncceess  iinn  tthhee  PPoosstt  CCaarrdd  aanndd  tthhee  ssaammee  mmaayy  bbee  ppoosstteedd  ttoo  tthhee  HHoonn’’bbllee  

PPrriimmee  MMiinniisstteerr::  
  

II  ssoolliicciitt  tthhee  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  HHoonnoouurraabbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ttoo  tthhee  mmeemmoorraanndduumm  ddaatteedd  1155..1111..22001188  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ooff  ppeennssiioonneerrss  iinn  wwhhiicchh  II  aamm  aa  mmeemmbbeerr    oonn  cceerrttaaiinn  
ppeennssiioonn  rreellaatteedd  iissssuuee..    II  sseeeekk  tthhee  iinntteerrvveennttiioonn  ooff  tthhee  HHoonnoouurraabbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ttoo  eennssuurree  sseettttlleemmeenntt  

tthheerreeooff..  
  
__________________________________________________________________________  ((SSiiggnnaattuurree))  
________________________________________________________________________________  ((NNaammee))  
____________________________________________  ((PPeennssiioonneerr’’ss  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt))  
______________________________________________________________________PPPPOO  NNuummbbeerr  

  
  
((22))  MMaassss  DDhhaarrnnaa  PPrrooggrraammmmee  iinn  1111  CCeennttrreess::  

PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  tthhee  MMaassss  DDhhaarrnnaa  iiss  ppllaannnneedd  ccoommbbiinniinngg  ttwwoo  oorr  mmoorree  ssttaatteess  aanndd  AAIIBBDDPPAA  lleeaaddeerrsshhiipp  iinn  tthhee  

rreessppeeccttiivvee  cciirrccllee  sshhoouulldd  ggeett  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  ootthheerr  NNCCCCPPAA  ccoonnssttiittuueennttss  aanndd  hhoolldd  pprreelliimmiinnaarryy  ddiissccuussssiioonn  oonn  

ccoonndduuccttiinngg  tthhee  DDhhaarrnnaa  wwiitthh  mmaaxxiimmuumm  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ppeennssiioonneerrss  aatt  aann  aapppprroopprriiaattee  vveennuuee..  

CCoomm..VV..AA..NN..NNaammbbooooddiirrii,,  AAddvviissoorr  iiss  aassssiiggnneedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aatt  LLuucckknnooww  oonn  1111--1122--22001188  ssoo  aallssoo  

CCoomm..KK..GG..JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  aatt  HHyyddeerraabbaadd  aanndd  CChheennnnaaii  oonn  1199tthh  aanndd  2200tthh  DDeecceemmbbeerr,,  rreessppeeccttiivveellyy..  
  

SSll..

NNoo..  
CCeennttrree  SSttaatteess  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  PPrrooppoosseedd  OOBB  nnaammee  PPrrooppoosseedd  DDaattee..  

11  CChhaannddiiggaarrhh  oorr  

AAmmbbaallaa  
JJ&&KK,,  HHPP,,  PPuunnjjaabb,,  

HHaarryyaannaa  CChhaannddiiggaarrhh  

UUTT..  

HH..SS..  SSiiddhhuu,,  

TTrreeaassuurreerr  aanndd  

SS..KK..SShhaarrmmaa  ooff  

JJaaiippuurr  

1111..1122..22001188..  TThhee  SSeecctttt  mmeemmbbeerrss  

ooff  tthhee  SSttaatteess  mmeennttiioonneedd  iinn  CCooll..33  

wwiillll  aatttteenndd  tthhee  DDhhaarrnnaa  aatt  tthhee  

CCeennttrree..  

22    LLuucckknnooww  UU..PP  &&  UUKK  VVAANN  NNaammbbooooddiirrii  1111..1122..22001188..  TThhee  SSeecctttt  mmeemmbbeerrss  

ooff    tthhee  SSttaatteess  mmeennttiioonneedd  iinnCCooll..33  

wwiillll  aatttteenndd  tthhee  DDhhaarrnnaa  aatt  tthhee  

CCeennttrree..  

33  GGuuwwaahhaattii  AAssssaamm  aanndd  NNEE  

rreeggiioonnss  
SS..SS..RRooyy  1111..1122..22001188..  TThhee  SSeecctttt  mmeemmbbeerrss  

ooff    tthhee  SSttaatteess  mmeennttiioonneedd  iinnCCooll..33  

wwiillll  aatttteenndd  tthhee  DDhhaarrnnaa  aatt  tthhee  



CCeennttrree..  

44  MMuummbbaaii  MMaahhaarraasshhttrraa  

eexxcclluuddiinngg  VViiddhhaarrbbaa  

aanndd  iinncclluuddiinngg  

GGuujjaarraatt  

KK..  RRaaggaavveennddrraann..  1111..1122..22001188..  TThhee  SSeecctttt  mmeemmbbeerrss  

ooff    tthhee  SSttaatteess  mmeennttiioonneedd  iinnCCooll..33  

wwiillll  aatttteenndd  tthhee  DDhhaarrnnaa  aatt  tthhee  

CCeennttrree..  

55  BBhhooppaall  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh  SSoommaayyyyaa  1111..1122..22001188..  TThhee  SSeecctttt  mmeemmbbeerrss  

ooff    tthhee  SSttaatteess  mmeennttiioonneedd  iinnCCooll..33  

wwiillll  aatttteenndd  tthhee  DDhhaarrnnaa  aatt  tthhee  

CCeennttrree..  

66  NNaaggppuurr  VViiddhhaarrbbhhaa  KK..RRaaggaavveennddrraann  1122..1122..22001188..    TThhee  SSeecctttt  mmeemmbbeerrss  

ooff    tthhee  SSttaatteess  mmeennttiioonneedd  iinnCCooll..33  

wwiillll  aatttteenndd  tthhee  DDhhaarrnnaa  aatt  tthhee  

CCeennttrree..  

77  KKoollkkaattaa  WWeesstt  BBeennggaall,,  OOddiissaa  
&&  BBiihhaarr  

CCoomm..RReehhmmaann  aanndd  
PPaavviittrraa  

CChhaakkrraabboorrttyy  

1133..1122..22001188..SSeecctttt  mmeemmbbeerrss  ooff    tthhee  
SSttaatteess  mmeennttiioonneedd  iinnCCooll..33  wwiillll  

aatttteenndd  tthhee  DDhhaarrnnaa  aatt  tthhee  CCeennttrree..  

88  JJaaiippuurr  RRaajjaasstthhaann,,  &&  DDeellhhii  CCoomm  II..SS..  DDaabbaass..  1133..1122..22001188..  SSeecctttt  mmeemmbbeerrss  ooff    tthhee  

SSttaatteess  mmeennttiioonneedd  iinnCCooll..33  wwiillll  

aatttteenndd  tthhee  DDhhaarrnnaa  aatt  tthhee  CCeennttrree..  

99  HHyyddeerraabbaadd  AA..PP  aanndd  TTeelleennggaannaa..  CCoo  mm..  KK..GG..  JJaayyaarraajj  1199..1122..22001188..    TThhee  SSeecctttt  mmeemmbbeerrss  

ooff    tthhee  SSttaatteess  mmeennttiioonneedd  iinnCCooll..33  

wwiillll  aatttteenndd  tthhee  DDhhaarrnnaa  aatt  tthhee  

CCeennttrree..  

1100  CChheennnnaaii  TTaammiillnnaadduu  &&  

KKaarrnnaattaakkaa  
CCoomm..KK..GG..JJaayyaarraajj  2200..1122..22001188..    TThhee  SSeecctttt  mmeemmbbeerrss  

ooff    tthhee  SSttaatteess  mmeennttiioonneedd  iinnCCooll..33  

wwiillll  aatttteenndd  tthhee  DDhhaarrnnaa  aatt  tthhee  

CCeennttrree..  

1111  TThhiirruuvvaannaanntthhaappuu

rraamm  
KKeerraallaa  KKKKNN..  KKuuttttyy  2200..1122..22001188..    TThhee  SSeecctttt  mmeemmbbeerrss  

ooff    tthhee  SSttaatteess  mmeennttiioonneedd  iinnCCooll..33  

wwiillll  aatttteenndd  tthhee  DDhhaarrnnaa  aatt  tthhee  

CCeennttrree..  

  
((33))  HHuunnggeerr  ffaasstt  PPrrooggrraammmmee    aatt  NNeeww  DDeellhhii::  

IInn    ccuullmmiinnaattiioonn  ooff  aallll  tthhee  aabboovvee  pprrooggrraammmmeess,,  tthheerree  sshhaallll  bbee  aa  hhuunnggeerr  ffaasstt  ffrroomm  1111..0000  AA..MM  ttoo  33..0000  PP..MM  

oonn  1155..0033..22001199  aatt    NNeeww  DDeellhhii..    IItt  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  mmoobbiilliizzee  mmoorree  tthhaann  22000000  ccoommrraaddeess  iinn  tthhee  ssaaiidd  pprrooggrraammmmee..  

QQuuoottaa  ffoorr  eeaacchh  aaffffiilliiaattee  aanndd  SSttaattee  CCeennttrree  iiss  aass  uunnddeerr::  

  

AAIIBBDDPPAA::  880000  ((iinncclluuddiinngg  DDeellhhii)),,  AAIIPPRRPPAA::  880000  ((iinncclluuddiinngg  DDeellhhii)),,  IITTPPFF==110000,,  AAuuttoonnoommoouuss  bbooddyy  AAssssoocciiaattiioonnss::  

5500,,  OOtthheerr  aaffffiilliiaattee::  1100  eeaacchh..  

  

SSttaattee  CCeennttrreess::      JJaaiippuurr  CCGGPPAA::  220000,,  NNaaggppuurr  CCGGPPAA::  5500,,  HHyyddeerraabbaadd  CCGGPPAA::  5500,,  KKoollkkaattaa  CCGGPPAA::  5500,,  KKeerraallaa  

CCGGPPAA::  5500,,  MMPP==5500,,  UUPP==5500  ,,OOddiissssaa==2255,,  TTaammiillnnaadduu==2200,,  aanndd  KKaarrnnaattaakkaa==2200..  

  

AAIIBBDDPPAA  QQuuoottaa  ooff  880000  iiss  ddiissttrriibbuutteedd  aass  ffoolllloowwss;;  DDeellhhii  NNTTRR--  115500,,  HHaarryyaannaa--  7755,,  PPuunnjjaabb--2255,,  RRaajjaasstthhaann--5500,,  UUPP  

((WW))--7755,,  UUPP  ((EE))--  5500,,  MMPP--5500,,  WWeesstt  BBeennggaall--5500,,  KKoollkkaattaa--5500,,  KKoollkkaattaa  TTFF--0055,,  CCOORRTTOO--1100,,  MMaahhaarraasshhttrraa--1100,,  GGuujjaarraatt--

1100,,  KKaarrnnaattaakkaa--4400,,  TTaammiill  NNaadduu--4400,,  KKeerraallaa--4400,,  CChheennnnaaii  TTeelleepphhoonneess--0055,,  CChhaattttiissggaarrhh--0055,,  OOddiisshhaa--0055,,  MMuummbbaaii  

TTFF--0055,,  AALLTTTTCC--  0055,,  NNEE  II--0055,,  NNEE  IIII--0055..  AAssssaamm  --1100,,  AAnnddhhrraa--2255,,  TTeellaannggaannaa--1100..  BBiihhaarr--1100    aanndd  JJ&&KK--0022..  

  

PPeennssiioonneerrss  DDaayy  oonn  1177..1122..22001188..  

IItt  wwaass  oonn  1177tthh  DDeecceemmbbeerr,,  11998822,,  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ddeelliivveerreedd  tthhee  hhiissttoorriicc  jjuuddggmmeenntt  iinn  DD..SS..  NNaakkaarraa  vvss  UUnniioonn  ooff  

IInnddiiaa..  TThhee  aappeexx  ccoouurrtt  ddeeccllaarreedd  tthhaatt  ppeennssiioonn  iiss  nneeiitthheerr  aa  bboouunnttyy  nnoorr  aa  mmaatttteerr  ooff  ggrraaccee  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  tthhee  sswweeeett  

wwiillll  ooff  tthhee  eemmppllooyyeerr  aanndd  ppeennssiioonn  iiss  nnoott  aann  eexxggrraattiiaa  ppaayymmeenntt  bbuutt  iitt  iiss  aa  ppaayymmeenntt  ffoorr  tthhee  ppaasstt  sseerrvviiccee  rreennddeerreedd  



aanndd  iiss  aa  ssoocciiaall  wweellffaarree  mmeeaassuurree  rreennddeerriinngg  ssoocciiaall  eeccoonnoommiicc  jjuussttiiccee  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  iinn  tthhee  hheeyyddaayy  ooff  tthheeiirr  lliiffee  

cceeaasseelleessssllyy  ttooiilleedd  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeerr  oonn  aann  aassssuurraannccee  tthhaatt  iinn  tthheeiirr  oolldd  aaggee  tthheeyy  wwoouulldd  nnoott  bbee  lleefftt  iinn  lluurrcchh..  

  

TThhiiss  ttiimmee  wwhheenn  wwee  oobbsseerrvvee  tthhee  PPeennssiioonneerrss  DDaayy,,  wwee  aarree  ffaacciinngg  ssoo  mmaannyy  cchhaalllleennggeess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  

ffrroomm  0011..0011..22001177..  TThhee  aattttaacckk  oonn  ppeennssiioonn  tthhrroouugghh  PPFFRRDDAA  aallssoo  ttoo  bbee  ddeebbaatteedd  aanndd  eedduuccaatteedd  ffuurrtthheerr..  PPlleeaassee  ttaakkee  

iinniittiiaattiivvee  ttoo  oorrggaanniissee  tthhee  PPeennssiioonneerrss  DDaayy  jjooiinnttllyy  wwiitthh  NNCCCCPPAA  ccoonnssttiittuueennttss..  

  

33rrdd  ttrriieennnniiaall  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee;;  

CCoo--ooppeerraattee  wwiitthh  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee..  

TThhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  iiss  mmaakkiinngg  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ttoo  mmaakkee  tthhee  ccoonnffeerreennccee  mmeemmoorraabbllee..  TThheeyy  aarree  ttrryyiinngg  tthheeiirr  

lleevveell  bbeesstt  ttoo  aarrrraannggee  aa  ccoommffoorrttaabbllee  ssttaayy  ffoorr  tthhee  ddeelleeggaatteess  aanndd  iitt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  2222nndd  FFeebbrruuaarryy  ttoo  2255tthh  

99AAMM..  TThhoossee  wwhhoo  wwaanntt  aaccccoommmmooddaattiioonn  pprriioorr  ttoo  tthhiiss  ddaattee  aanndd  aafftteerr  2255tthh  99AAMM  sshhoouulldd  ggiivvee  aaddvvaannccee  iinnttiimmaattiioonn  ttoo  

tthhee  rreecceeppttiioonn  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  aarrrraannggeemmeenntt  aanndd  tthhee  ccoosstt  hhaass  ttoo  bbee  bboorrnnee  bbyy  tthheemmsseellvveess..  AArrrriivvaall//ddeeppaarrttuurree  ddeettaaiillss  

aallssoo  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  rreecceeppttiioonn  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  mmaakkiinngg  pprrooppeerr  aarrrraannggeemmeennttss..  TThhee  AAIICC  ffuunndd  @@  RRss..5500  ppeerr  

mmeemmbbeerr  hhaass  ttoo  bbee  rreemmiitttteedd  ttoo  tthhee  bbaannkk  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  rreecceeppttiioonn  ccoommmmiitttteeee  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  RReecceeppttiioonn  

CCoommmmiitttteeee  hhaass  aallrreeaaddyy  sseenntt  ttaarriiffff//oorrddeerr  ffoorrmmss  ttoo  aallll  tthhee  cciirrcclleess//ddiissttrriiccttss  ffoorr  ccoolllleeccttiinngg  aaddvveerrttiisseemmeennttss  ffoorr  tthhee  

ssoouuvveenniirr  bbeeiinngg  bbrroouugghhtt  oouutt  ttoo  ccoommmmeemmoorraattee  tthhee  ccoonnffeerreennccee  aanndd  iitt  mmaayy  bbee  ccoolllleecctteedd  aanndd  sseenntt  eeaarrllyy..  
  

CCoommrraaddeess,,  tthhee  ccoommiinngg  ddaayyss  aarree  ooff  ffuullll  ooff  aaccttiivviittiieess  aanndd  lleett  uuss  rriissee  ttoo  tthhee  ooccccaassiioonn  ttoo  iimmpplleemmeenntt  eevveerryytthhiinngg  iinn  

ppeerrffeecctt  oorrddeerr..  VViiccttoorryy  wwiillll  bbee  oouurrss..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy  
  
  
  
KK..GG..JJaayyaarraajj    
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

  


