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                  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  

0099444477445555663333  //  0099994466771155998833                            PPrreessiiddeenntt::  AA..KK..  BBhhaattttaacchhaarrjjeeee  

                  
CCiirrccuullaarr  NNoo..  AAIIBBDDPPAA//0033--22001199                                                1166tthh  AAuugguusstt,,  22001199  
  
TToo,,  
  
AAllll  CCHHQQ  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  
DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  AAffffiilliiaatteess..  
  
DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  

  

PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  --  OObbsseerrvvee  CCaallll  AAtttteennttiioonn  DDaayy  oonn  1122--0099--22001199    

--  HHoolldd  DDeemmoonnssttrraattiioonn  bbyy  AAllll  UUnniittss  aanndd  ee--mmaaiill  ttoo  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  

aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  MMiinniisstteerr..  
TThhee  ddeemmaanndd  ooff  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt  ffrroomm  0011--0011--22001177,,  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  iiss  bbeeiinngg  
ddeellaayyeedd  uunnnneecceessssaarriillyy  dduuee  ttoo  tthhee  nneeggaattiivvee  aapppprrooaacchh  ooff  DDooTT  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  AAIIBBDDPPAA  ddeemmaanndd  
wwaass  dduullyy  eennddoorrsseedd  bbyy  AAUUAABB  wwhhiicchh  ssppeeaarrhheeaaddeedd  ssoo  mmaannyy  ssttrruugggglleess  aanndd  tthhee  ffoorrmmeerr  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  ccoommppeelllleedd  ttoo  aannnnoouunnccee  dduurriinngg  tthhee  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  AAUUAABB  lleeaaddeerrss  oonn  0033--1122--22001188  
tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ddeelliinnkk  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffrroomm  wwaaggee  rreevviissiioonn..  BBaasseedd  oonn  tthhiiss  
aassssuurraannccee  aanndd  ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonn  hhaadd  wwiitthh  tthhee  ttoopp  DDooTT  ooffffiicceerrss,,  AAUUAABB  ggaavvee  aa  ddeettaaiilleedd  lleetttteerr  ttoo  
SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  vviiddee  NNoo..UUAA//22001199//6688  ddaatteedd  3311--0011--22001199  jjuussttiiffyyiinngg  tthhee  ddeemmaanndd  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiitthh  
1155%%  ffiittmmeenntt  ffrroomm  0011--0011--22001177,,  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn..  TThhee  ffoorrmmuullaa  oonn  wwhhiicchh  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  hhaass  ttoo  
bbee  ddoonnee  aallssoo  wwaass  ggiivveenn  wwiitthh  pprrooppoossaall  ttoo  ssoollvvee  tthhee  aannoommaallyy  tthhaatt  mmaayy  ooccccuurr  ttoo  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  
ppeennssiioonneerrss..  TThhoouugghh  tthhee  DDooTT  rreeffeerrrreedd  tthhee  mmaatttteerr  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  &&  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree,,  
tthheeyy  rreettuurrnneedd  tthhee  ffiillee  aasskkiinngg  ffoorr  ccoonnccrreettee  pprrooppoossaall  bbyy  DDooTT..  AAUUAABB  aaggaaiinn  iinntteerrvveenneedd  iinn  tthhee  mmaatttteerr  
tthhrroouugghh  iittss  lleetttteerr  ttoo  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  vviiddee  NNoo..UUAA//22001199//8899  ddaatteedd  2211--0055--22001199  uurrggiinngg  DDooTT  ttoo  ssuubbmmiitt  iittss  
cclleeaarr  pprrooppoossaall  ssoouugghhtt  bbyy  DDOOPP&&PPWW..  BBuutt  iinnsstteeaadd  ooff  ggiivviinngg  tthhee  pprrooppoossaall  DDooTT  iiss  rreeppoorrtteedd  ttoo  hhaavvee  aasskkeedd  
DDOOPP&&PPWW  ttoo  ffrraammee  tthhee  rruullee  ffoorr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiitthhoouutt  wwaaggee  rreevviissiioonn  wwhhiicchh  rreessuulltteedd  iinn  aannootthheerr  
rreettuurrnniinngg  ooff  tthhee  ffiillee..  
  
DDiissccuussssiioonnss  CCHHQQ  hhaadd  wwiitthh  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee)),,  MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviicceess)),,  DDDDGG((EEsstttt))  aanndd  DDiirreeccttoorr  ((EEsstttt..))  
PPeennssiioonn  dduurriinngg  JJuullyy//AAuugguusstt  22001199  hhaavvee  rreevveeaalleedd  tthhaatt  tthhee  ssttaalleemmaattee  mmaayy  ccoonnttiinnuuee  uunnlleessss  aanndd  uunnttiill  aa  
sstteerrnn  ddeecciissiioonn  iiss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  CCHHQQ,,  tthheerreeffoorree,,  wwrroottee  lleetttteerrss  ttoo  tthhee  HHoonn’’bbllee  
MMiinniisstteerr  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  tthhee  nneeww  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  sseeeekkiinngg  tthheeiirr  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  
ooff  tthhiiss  ggeennuuiinnee  iissssuuee..    WWee  hhaavvee  lleeaarrnneedd  ffrroomm  oouurr  eexxppeerriieennccee  wwrriittiinngg  lleetttteerrss  aalloonnee  wwiillll  nnoott  sseerrvvee  tthhee  
ppuurrppoossee  wwhhiicchh  hhaass  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  wwiitthh  ssttrruuggggllee..  SSoo  CCHHQQ  ccaallllss  uuppoonn  aallll  iittss  uunniittss  ttoo  oobbsseerrvvee  CCaallll  
AAtttteennttiioonn  DDaayy  oonn  1122tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  22001199  bbyy  oorrggaanniizziinngg  ddeemmoonnssttrraattiioonn  bbyy  aallll  tthhee  uunniittss  aanndd  sseennddiinngg  eemmaaiill  
ttoo  tthhee  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aanndd  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss..  TThhee  mmaatttteerr  ffoorr  tthhee  eemmaaiill  aanndd  
tthhee  eemmaaiill  aaddddrreessss  aarree  aappppeennddeedd  bbeellooww::--  
  
      SShhrrii  NNaarreennddrraa  MMooddii                                                                                                                              SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd  
    HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr                  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  
  NNoorrtthh  BBlloocckk,,  NNeeww  DDeellhhii                                                                                                      SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011    
((eemmaaiill::  ccoonnnneecctt@@mmyyggoovv..nniicc..iinn))                                                                ((eemmaaiill::  mmcciittooffffiiccee@@ggoovv..iinn))            
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RReessppeecctteedd  SShhrrii  NNaarreennddrraa  MMooddii  JJii  //  RReessppeecctteedd  SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd  JJii  
  
PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt,,  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  33rrdd  PPRRCC,,  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  
rreevviissiioonn,,  ffrroomm  0011--0011--22001177  iiss  bbeeiinngg  ddeellaayyeedd  uunnnneecceessssaarriillyy..  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn  iiss  nnoo  wwaayy  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  
BBSSNNLL  aass  tthhee  eennttiirree  lliiaabbiilliittyy  iiss  ttoo  bbee  bboorrnnee  ffrroomm  tthhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  ffuunndd  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  aass  ppeerr  
RRuullee..3377AA  ooff  CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess,,  11997722,,aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  TThhee  aaffffeecctteedd  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  
hhaavvee  nnaattuurraallllyy  bbeeccoommee  rreessttiivvee,,  aass  tthheeiirr  ccoouunntteerrppaarrttss,,  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonneerrss  ggoott  tthheeiirr  ppeennssiioonn  
rreevviisseedd  ffrroomm  0011--0011--22001166..  
  
TThheerreeffoorree  wwee  rreeqquueesstt  yyoouurr  uurrggeenntt  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  aann  aammiiccaabbllee  sseettttlleemmeenntt  ooff  aa  ggeennuuiinnee  iissssuuee..  
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
NNaammee  ………………………………..  
SSeeccrreettaarryy,,  CCiirrccllee//DDiissttrriicctt//AArreeaa,,  …………………………………………..  
AAllll  IInnddiiaa  BBSSNNLLDDOOTT  PPeennssiioonneerrss  AAssssoocciiaattiioonn..  
PPllaaccee  aanndd  DDaattee..  
                        
MMaaxxiimmuumm  ppeennssiioonneerrss  sshhoouulldd  bbee  mmoobbiilliizzeedd  ffoorr  tthhee  pprrooggrraammmmee  aanndd  pphhoottooss//rreeppoorrttss  bbee  sseenntt  ttoo  CCHHQQ  bbyy  
WWhhaattssAApppp  //  eemmaaiill  wwiitthhoouutt  ddeellaayy..  PPlleeaassee  aallssoo  ggiivvee  ggoooodd  ppuubblliicciittyy  bbyy  eexxhhiibbiittiinngg  bbooaarrddss,,  bbaannnneerrss  eettcc  aanndd  
rreeppoorrtt  bbee  ggiivveenn  ttoo  mmeeddiiaa..  
  

NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  MMeeddiiccaall  BBiillllss  aanndd  QQuuaarrtteerrllyy  MMeeddiiccaall  AAlllloowwaannccee..  

MMaannyy  ooff  oouurr  ppeennssiioonneerrss  aarree  ppuutt  iinnttoo  mmuucchh  hhaarrddsshhiipp  dduuee  ttoo  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  bbiillllss  bbootthh  oouuttddoooorr  
aanndd  iinnddoooorr  aanndd  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr,,  ffoorr  tthhee  llaasstt  sseevveerraall  mmoonntthhss..  CCoommss..  VV  AA  NN  
NNaammbbooooddiirrii,,  AAddvviissoorr  aanndd  KK  GG  JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  hhaadd  mmeett  tthhee  nneeww  CCMMDD,,  SShhrrii..PP  KK  PPuurrwwaarr  oonn  
1166--0077--22001199  aanndd  hhaannddeedd  oovveerr  aa  ddeettaaiilleedd  lleetttteerr  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  HHoowweevveerr,,  tthhee  CCMMDD  ppooiinntteedd  oouutt  tthhee  
ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  BBSSNNLL  wwhhiicchh  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  ddeellaayyeedd  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarriieess  ttoo  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  aanndd  nnoonnppaayymmeenntt  ooff  wwaaggeess  ttoo  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  ffoorr  tthhee  llaasstt  ssiixx  mmoonntthhss..  HHee  aallssoo  
mmeennttiioonneedd  tthhaatt  BBSSNNLL  ccaannnnoott  aaffffoorrdd  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  MMRRSS  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ffoorrmm  aanndd  aappppeeaalleedd  ttoo  aaddvviissee  tthhee  
ppeennssiioonneerrss  ttoo  sswwiittcchh  oovveerr  ttoo  CCGGHHSS,,  wwhheerreevveerr  aavvaaiillaabbllee..  OOnn  oouurr  iinnssiisstteennccee,,  hhee  ssttaatteedd  tthhaatt  ssoommee  ffuunndd  
ccoouulldd  bbee  aallllooccaatteedd  ffoorr  cclleeaarraannccee  ooff  ppeennddiinngg  mmeeddiiccaall  bbiillllss  oonn  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn..    

  
HHeellpp  tthhee  SSttrruugggglliinngg  CCaassuuaall  CCoonnttrraacctt  WWoorrkkeerrss..  

TThhee  ccaassuuaall  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  aarree  oonn  ssttrruuggggllee  aaggaaiinnsstt  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  wwaaggeess  ffoorr  tthhee  llaasstt  sseevveenn  mmoonntthhss,,  
uunnddeerr  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  BBSSNNLL  CCCCWWFF..  SSoommee  ffiivvee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  hhaadd  ttoo  rreessoorrtt  ttoo  tthhee  eexxttrreemmee  sstteepp  ooff  
ssuuiicciiddee,,  uunnaabbllee  ttoo  bbeeaarr  tthhee  ssttrreessss  ooff  uutttteerr  ppoovveerrttyy..  AAIIBBDDPPAA  uunniittss  sshhoouulldd  ccoommee  ffoorrwwaarrdd  ttoo  hheellpp  tthheemm  bbyy  
oorrggaanniizziinngg  ssoolliiddaarriittyy  aaccttiioonn  aanndd  eexxtteennddiinngg  ffiinnaanncciiaall  hheellpp..  

  
CCoonnttrriibbuuttee  ttoo  FFlloooodd  RReelliieeff  FFuunndd..  

TToorrrreennttiiaall  rraaiinn  hhaass  ccaauusseedd  hheeaavvyy  ffllooooddss  iinn  ssttaatteess  ooff  KKeerraallaa,,  MMaahhaarraasshhttrraa,,  KKaarrnnaattaakkaa  aanndd  GGuujjaarraatt..  MMoorree  
tthhaann  220000  ppeeooppllee  hhaavvee  lloosstt  tthheeiirr  lliivveess  aanndd  llaakkhhss  ooff  ppeeooppllee  aarree  ddiissppllaacceedd  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  eexxtteennssiivvee  
ddaammaaggeess  ooff  bbuuiillddiinnggss  aanndd  pprrooppeerrttiieess..  WWee  hhaavvee  ttoo  hheellpp  tthhee  ppeeooppllee  iinn  ddiissttrreessss..  CCHHQQ  rreeqquueessttss  tthhee  
rreessppeeccttiivvee  cciirrccllee  bbrraanncchheess  ttoo  ttaakkee  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ttoo  ccoolllleecctt  ddoonnaattiioonn  aanndd  tthhee  aammoouunntt  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  ssttaattee  
FFlloooodd  RReelliieeff  FFuunndd..  
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88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn  iinn  BBSSNNLL--  EEnnssuurree  RReessoouunnddiinngg  VViiccttoorryy  ttoo  BBSSNNLLEEUU..  

TThhee  88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  rreeccooggnniizzeedd  uunniioonnss  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iiss  sscchheedduulleedd  ttoo  
bbee  hheelldd  oonn  1166tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  22001199..  TThhiiss  ttiimmee  tthhee  vveerriiffiiccaattiioonn  iiss  bbeeiinngg  hheelldd  aatt  aa  vveerryy  ccrruucciiaall  ttiimmee..  TThhee  eevviill  
ddeessiiggnnss  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  eelliimmiinnaattee  BBSSNNLL  ffoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  ggrreeeeddyy  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess  aarree  
rreessiisstteedd  wwiitthh  uunniitteedd  ssttrruugggglleess  bbyy  aallll  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  aanndd  nnoonn  eexxeeccuuttiivvee  uunniioonnss  aanndd  iitt  iiss  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  
UUnniioonn  ttaakkiinngg  tthhee  lleeaadd  rroollee..  AAss  ffaarr  aass  ppeennssiioonneerrss  iissssuueess  aarree  ccoonncceerrnneedd,,  iitt  wwaass  BBSSNNLLEEUU  wwhhiicchh  ttooookk  uupp  
tthhee  iissssuueess  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffrroomm  0011--0011--22000077,,  7788..22%%  IIDDAA  ffiixxaattiioonn,,  mmoosstt  iimmppoorrttaannttllyy  aannnnuullmmeenntt  ooff  
6600::4400  ccoonnddiittiioonn  aanndd  rreessttoorraattiioonn  ooff  qquuaarrtteerrllyy  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  aanndd  iinnccoorrppoorraatteedd  tthheessee  wwiitthh  tthhee  cchhaarrtteerr  
ooff  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  JJooiinntt  FFoorruumm  aanndd  AAUUAABB,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee  aanndd  llaauunncchheedd  sseevveerraall  aaggiittaattiioonnss,,  
iinncclluuddiinngg  ssttrriikkeess..  OOnn  tthhee  iissssuuee  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffrroomm  0011--0011--22001177  aallssoo  BBSSNNLLEEUU  hhaass  ttaakkeenn  aa  ssttrroonngg  
ssttaanndd  aanndd  iiss  ssppeeaarrhheeaaddiinngg  tthhee  jjooiinntt  ssttrruuggggllee  ooff  AAUUAABB  ddeemmaannddiinngg  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt,,  
ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  hhaass  aallrreeaaddyy  ccoonndduucctteedd  aa  tthhrreeee  ddaayyss  ssttrriikkee  wwhhiicchh  ccoommppeelllleedd  tthhee  tthheenn  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  MMiinniisstteerr  ttoo  aannnnoouunnccee  tthhaatt  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ddeelliinnkk  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffrroomm  
wwaaggee  rreevviissiioonn..  SSoo  iitt  iiss  oouurr  bboouunnddeenn  dduuttyy  ttoo  ffuurrtthheerr  ssttrreennggtthheenn  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  ttoo  ccaarrrryy  ffoorrwwaarrdd  
tthhee  ssttrruuggggllee  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  BBSSNNLL  aanndd  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn..  AAnndd  aass  ssuucchh  CCHHQQ  
rreeqquueessttss  aallll  AAIIBBDDPPAA  uunniittss  ttoo  jjooiinn  wwiitthh  tthhee  rreessppeeccttiivvee  llooccaall  uunniittss  ooff  BBSSNNLLEEUU  ttoo  eennssuurree  aa  tthhuummppiinngg  
vviiccttoorryy  ttoo  BBSSNNLLEEUU..  
  

TTeellee--PPeennssiioonneerr  --  WWhhoollee  hheeaarrtteedd  CCoo--OOppeerraattiioonn  nneeeeddeedd..  
CCHHQQ  hhaass  ddeelleetteedd  tthhee  nnaammeess  ooff  ssuubbssccrriibbeerrss  wwhhoossee  ppeerriioodd  ooff  ssuubbssccrriippttiioonn  hhaass  eexxppiirreedd,,  wwhhiicchh  ccoommeess  ttoo  
4455%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ssuubbssccrriibbeerrss..  SSoo,,  uunnlleessss  tthhee  DDiissttrriicctt  bbrraanncchheess  ttaakkee  iinniittiiaattiivvee  ttoo  eennrroollll  mmoorree  ssuubbssccrriibbeerrss  
wwiitthh  lliiffee  ssuubbssccrriippttiioonn  aanndd  rreenneeww  tthhee  oolldd  ssuubbssccrriippttiioonn  wwiitthh  lliiffee  ssuubbssccrriippttiioonn,,  iitt  wwiillll  bbee  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccoonnttiinnuuee  
pprriinnttiinngg  tthhee  TTeellee  PPeennssiioonneerr..  CCHHQQ  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  aanndd  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  aarree  aallssoo  rreeqquueesstteedd  ttoo  ccoonnvviinnccee  
tthhee  sseerriioouussnneessss  ttoo  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ddiissttrriicctt  bbrraanncchheess  aanndd  aa  mmoonntthh  lloonngg  ssppeecciiaall  ccaammppaaiiggnn  bbee  hheelldd  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  llooccaall  ccoonnddiittiioonnss  ssoo  tthhaatt  mmaaxxiimmuumm  ssuubbssccrriibbeerrss  aarree  eennrroolllleedd..    
  

CCiirrccllee  CCoonnffeerreenncceess..  
UUPP  ((WWeesstt))  CCiirrccllee  CCoonnffeerreennccee  wwaass  hheelldd  aatt  MMuuzzaaffffaarrnnaaggaarr  oonn  0044--0088--22001199..  CCoommss..KK  GG  JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  
SSeeccrreettaarryy  aanndd  RR  SS  CChhaauuhhaann,,  AAGGSS  hhaavvee  ppaarrttiicciippaatteedd..  KKaarrnnaattaakkaa  CCiirrccllee  CCoonnffeerreennccee  iiss  bbeeiinngg  hheelldd  oonn  2200--
0088--22001199  aanndd  CCoommss..VV  AA  NN  NNaammbbooooddiirrii,,  AAddvviissoorr  aanndd  KK  GG  JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  
aatttteenndd..  SSoommee  ootthheerr  cciirrcclleess  hhaavvee  aallssoo  ffiixxeedd  tthhee  ccoonnffeerreenncceess,,  aass  ffoolllloowwss;;  BBiihhaarr--  2211--0099--22001199,,  CChheennnnaaii  
TTeelleepphhoonneess--  2255--0099--22001199,,  RRaajjaasstthhaann--  0044--1111--22001199  aanndd  AAssssaamm--  1100--1111//  NNoovveemmbbeerr,,  22001199..  OOtthheerr  cciirrcclleess  
wwhheerreevveerr  tthhee  ccoonnffeerreenncceess  hhaavvee  bbeeccoommee  dduuee  aarree  ttoo  ffiixx  ddaattee  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..    
  

AAddddrreesssseess  ooff  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess..  
CCHHQQ  iiss  uuppddaattiinngg  tthhee  mmaaiilliinngg  lliisstt  aanndd  tthhee  cciirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  wweerree  rreeqquueesstteedd  ttoo  sseenndd  tthhee  aaddddrreesssseess  ooff  tthhee  
rreessppeeccttiivvee  ddiissttrriicctt  sseeccrreettaarriieess..  TThhoouugghh,,  mmoosstt  ooff  tthhee  cciirrccllee  hhaavvee  oobblliiggeedd,,  ssoommee  aarree  yyeett  ttoo  ffuurrnniisshh  tthhee  lliisstt..  
IItt  iiss  oonnccee  aaggaaiinn  rreeqquueesstteedd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  cciirrcclleess  ttoo  sseenndd  tthhee  lliisstt  eexxppeeddiittiioouussllyy..  
  

CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  

AAss  iinnttiimmaatteedd  eeaarrlliieerr  tthhrroouugghh  WWhhaattssAApppp  //  SSMMSS  tthhee  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  
GGuuwwaahhaattii  oonn  2244--2255,,  NNoovveemmbbeerr,,  22001199..  AAssssaamm  CCiirrccllee  BBrraanncchh  hhaass  aallrreeaaddyy  ffoorrmmeedd  aa  RReecceeppttiioonn  
CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  CCEECC..  TThhee  VVeennuuee  ooff  tthhee  CCEECC  wwiillll  bbee  BBSSNNLL  MMuullttii  PPuurrppoossee  
HHaallll,,  PPaannbbaazzaarr,,  GGuuwwaahhaattii..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  dduurriinngg  hhiiss  vviissiitt  ttoo  GGuuwwaahhaattii  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  CCeennttrraall  
MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ooff  AAIIPPRRPPAA  oonn  1122--0088--22001199  ggoott  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  
rreeqquuiirreemmeennttss  bbrriieeffllyy  wwiitthh  AAssssaamm  ccoommrraaddeess..  IItt  iiss  ggeenneerraallllyy  ffeelltt  tthhaatt  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ccoommrraaddeess  ootthheerr  tthhaann  
CCHHQQ  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  aanndd  cciirrccllee  sseeccrreettaarriieess  bbee  aavvooiiddeedd  dduuee  ttoo  ddiiffffiiccuullttyy  ttoo  pprroovviiddee  aaccccoommmmooddaattiioonn  eettcc..  
  

TThhee  cclliimmaattee  dduurriinngg  tthhiiss  ttiimmee  iiss  rreeppoorrtteedd  ttoo  bbee  pplleeaassaanntt  aanndd  iitt  iiss  aaddvviissaabbllee  ttoo  hhaavvee  lliigghhtt  wwiinntteerr  ccllootthheess,,  
ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  wwaanntt  ttoo  vviissiitt  ssoommee  ttoouurriisstt  ppllaacceess  lliikkee  SShhiilllloonngg..  GGuuwwaahhaattii  iiss  wweellll  ccoonnnneecctteedd  
wwiitthh  AAiirr  aanndd  rraaiill  aanndd  iiff  bbooookkeedd  eeaarrllyy,,  aaiirr  ttiicckkeettss  ((5500%%  ccoonncceessssiioonn  bbyy  AAiirr  IInnddiiaa))  mmaayy  nnoott  ccoosstt  mmuucchh..  
AAccccoommmmooddaattiioonn  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  2233rrdd  NNoovveemmbbeerr  ttoo  2266tthh  mmoorrnniinngg  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  wwaanntt  
aaccccoommmmooddaattiioonn  bbeeyyoonndd  tthhee  ssttiippuullaatteedd  ppeerriioodd  hhaavvee  ttoo  bbeeaarr  tthhee  ccoosstt  aanndd  iinnffoorrmm  tthhee  RReecceeppttiioonn  
CCoommmmiitttteeee  ffoorr  nneecceessssaarryy  aarrrraannggeemmeenntt..  TThhee  CCEECC  wwiillll  ssttaarrtt  aatt  1100  AAMM  oonn  2244tthh  NNoovveemmbbeerr  aanndd  ccoonncclluuddee  
bbyy  55  PPMM  oonn  2255tthh  NNoovveemmbbeerr..  
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AAllll  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  iinnttiimmaattee  tthheeiirr  aarrrriivvaall//  ddeeppaarrttuurree  ddeettaaiillss  wwiitthh  ttrraaiinn  nnuummbbeerr//  fflliigghhtt  
nnuummbbeerr  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  bbyy  WWhhaattssAApppp  oorr  SSMMSS  ttoo  CCoommss..SS  NN  SSaarrmmaa,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy  
&&GGeenneerraall  CCoonnvveennoorr,,  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  MMoobb::  0099443355001199889999  oorr  MM  RR  DDaass,,  AAGGSS  &&  WWoorrkkiinngg  
CChhaaiirrmmaann,,RRCC,,  MMoobb::  0099440011551111661100..  

  

IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeennssiioonneerrss  DDaayy  oonn  0011--1100--22001199..  
TTrraaddee  UUnniioonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  ((PPeennssiioonneerrss  &&  RReettiirreeeess))  iiss  oobbsseerrvviinngg  OOccttoobbeerr  11  aass  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeennssiioonneerrss  
DDaayy..  TThhee  mmaaiinn  ssllooggaann  ooff  ““DDiiggnniiffiieedd  LLiiffee  ooff  PPeennssiioonneerrss  aanndd  RReettiirreedd  ““iiss  ttoo  bbee  hhiigghhlliigghhtteedd  aanndd  tthhee  aattttaacckkss  
oonn  ppeennssiioonneerrss  iinn  tthhee  ccoouunnttrriieess  wwhheerree  tthhee  ffoorrcceess  ooff  lliibbeerraalliizzaattiioonn  aarree  tthhee  rruulliinngg  ccllaassss  eexxppllaaiinneedd..  
SSeemmiinnaarrss//MMeeeettiinnggss  bbee  hheelldd  aatt  ddiissttrriicctt//  ssttaattee  lleevveellss  aanndd  rreeppoorrtt  bbee  sseenntt  ttoo  CCHHQQ  wwiitthh  pphhoottooss..  
  

CCeelleebbrraattee  tthhee  FFoouunnddaattiioonn  DDaayy  bbeeffiittttiinnggllyy..  

AAIIBBDDPPAA,,  tthhee  mmiigghhttyy  oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  ccoommpplleettiinngg  1100  yyeeaarrss  aanndd  tthhee  1111tthh  FFoouunnddaattiioonn  DDaayy  ffaallllss  oonn  2211--1100--
22001199..    TThhee  ppaasstt  1100  yyeeaarrss  wwaass  ffuullll  ooff  aaccttiivviittiieess  aanndd  ssttrruugggglleess  wwhhiicchh  hhaass  mmaaddee  oouurr  bbeelloovveedd  oorrggaanniizzaattiioonn  
ggrrooww  ttoo  nneeww  hheeiigghhttss  wwiitthh  dduuee  rreeccooggnniittiioonn  nnaattiioonnaallllyy  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy..  TThhee  aacchhiieevveemmeennttss  aarree  aallssoo  ttoo  
bbee  hhiigghhlliigghhtteedd  wwhheenn  wwee  cceelleebbrraattee  tthhee  1111tthh  FFoouunnddaattiioonn  DDaayy..  TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  
oorrggaanniizzaattiioonn  ttoo  ffaaccee  tthhee  nneeww  cchhaalllleennggeess  aanndd  aacchhiieevvee  tthhee  mmaaiinn  ddeemmaanndd  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  aarree  
nneecceessssaarriillyy  bbee  ddeebbaatteedd  dduurriinngg  tthhee  ooccccaassiioonn..  

  
NNCCCCPPAA  44tthh  TTrriieennnniiaall  CCoonnffeerreennccee  aatt  JJaaiippuurr..  

TThhee  44tthh  ttrriieennnniiaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  NNCCCCPPAA  iiss  ddeecciiddeedd  ttoo  bbee  hheelldd  aatt  JJaaiippuurr  oonn  11--22,,  NNoovveemmbbeerr,,  22001199..  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  qquuoottaa  rreemmiitttteedd,,  AAIIBBDDPPAA,,  iiss  aallllootttteedd  2200  ddeelleeggaatteess..  WWee  hhaavvee  2288  cciirrcclleess  aanndd  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  
mmaakkee  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  cciirrcclleess..  SSoo,,  CCHHQQ  rreeqquueesstt  tthhee  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  ttoo  iinnttiimmaattee  CCHHQQ  tthheeiirr  
wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  bbyy  3311--0088--22001199  aafftteerr  wwhhiicchh  cciirrccllee  wwiissee  aallllooccaattiioonn  wwiillll  bbee  mmaaddee..  AAccccoommmmooddaattiioonn  
iiss  aarrrraannggeedd  aatt  GGeeeettaa  BBhhaawwaann,,  AAddaarrsshh  NNaaggaarr,,  JJaaiippuurr--330022000044  aanndd  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  aafftteerrnnoooonn  ooff  
3311sstt  OOccttoobbeerr  ttoo  33rrdd  NNoovveemmbbeerr  11003300AAMM..  TThhee  ddeelleeggaattee  ffeeee  iiss  ffiixxeedd  ttoo  RRss..880000..  TThhee  cclliimmaattee  wwiillll  bbee  
pplleeaassaanntt  wwiitthh  sslliigghhtt  ccoolldd  aanndd  lliigghhtt  wwiinntteerr  ccllootthheess  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy..  CCGGPPAA  RRaajjaasstthhaann  iiss  hhoossttiinngg  tthhee  
ccoonnffeerreennccee  aanndd  mmaaiinn  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  aarree  RR  PP  SShhaarrmmaa  ((PPrreessiiddeenntt))--MMoobb::  0099441144446600888833,,  JJ  PP  SShhaarrmmaa  
((SSeeccrreettaarryy))--  0099441133440011777766  aanndd  SS  KK  SShhaarrmmaa::  0099007799222288005588..    TThhee  ppaarrttiicciippaannttss  hhaavvee  ttoo  iinnttiimmaattee  tthheeiirr  
aarrrriivvaall//ddeeppaarrttuurree  ddeettaaiillss  ttoo  oonnee  ooff  tthheessee  nnuummbbeerrss  bbyy  WWhhaattssAApppp  oorr  SSMMSS..  PPlleeaassee  aallssoo  iinncclluuddee  tthhee  nnaammee  
ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn,,  AAIIBBDDPPAA  iinn  tthhee  mmeessssaaggee..  

  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  aatt  CCHHQQ..  
CCoomm..KK  GG  JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  wwhhoo  jjooiinneedd  CCHHQQ  oonn  1133--0077--22001199  wwiillll  bbee  rreettuurrnniinngg  oonn  1177--0088--22001199..    
  

CCoommrraaddeess,,  wwee  hhaavvee  aa  vveerryy  bbuussyy  sscchheedduullee  ooff  pprrooggrraammmmeess  iinn  tthhee  ccoommiinngg  ddaayyss..  LLeett  uuss  ttaakkee  uupp  tthhee  ttaasskk  
wwiitthh  rriigghhtt  eeaarrnneesstt  ffoorr  iittss  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

CCoommrraaddeellyy  yyoouurrss,,  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy    

  
  


