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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  

                  
AAIIBBDDPPAA//  CCiirrccuullaarr  NNoo..33  //22002200                                                                                1166tthh  AApprriill,,  22002200  
  

TToo,,  
  

AAllll  CCHHQQ  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  

DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  AAffffiilliiaatteess..  
  

DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  

  

CCoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  ccaauuttiioouuss..  

II  ssiinncceerreellyy  hhooppee  tthhaatt  aallll  ooff  yyoouu  aanndd  yyoouurr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  aarree  ffiinnee  aanndd  ccoonnggrraattuullaattee  ffoorr  oovveerrccoommiinngg  tthhee  tthhiirrdd  

pphhaassee  ooff  lloocckkoouutt  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniissaattiioonn  hhaass  wwaarrnneedd  tthhaatt  tthhee  CCoorroonnaa  VViirruuss  wwiillll  nneevveerr  ggoo  

aawwaayy..  NNeeeeddlleessss  ttoo  aadddd  tthhaatt  wwee  hhaavvee  ttoo  bbee  ssttiillll  vviiggiillaanntt  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppaannddeemmiicc,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwhheenn  eellddeerrss  aarree  

vvuullnneerraabbllee  ttoo  tthhee  ddrreeaaddeedd  ppaannddeemmiicc..  TThheerreeffoorree  lleett  uuss  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  iinnssiiddee  tthhee  hhoouussee  ffoorr  ssoommee  mmoorree  ttiimmee  ttoo  

eennssuurree  oouurr  ssaaffeettyy..  IIff  aatt  aallll  iinn  uunnaavvooiiddaabbllee  cciirrccuummssttaanncceess  yyoouu  ggoo  oouutt,,  pplleeaassee  wweeaarr  tthhee  mmaasskk  aanndd  kkeeeepp  ssoocciiaall  

ddiissttaannccee..  
  

PPMM  CCaarreess  //  CCMMDDRRFF  aanndd  CCoonnttrraacctt  WWoorrkkeerrss  RReelliieeff  FFuunndd..  

CCHHQQ  hhaadd  ggiivveenn  aa  ccaallll  ttoo  ccoolllleecctt  ffuunndd  ffrroomm  oouurr  mmeemmbbeerrss  ttoowwaarrddss  PPrriimmee  MMiinniisstteerr''ss  RReelliieeff  ffuunndd  oorr  CChhiieeff  

MMiinniisstteerrss  RReelliieeff  ffuunndd  ttoo  hheellpp  tthhee  ppeeooppllee  iinn  ddiissttrreessss  dduuee  ttoo  tthhee  CCoovviidd--1199..  TThhee  aammoouunntt  ccoolllleecctteedd  wwaass  ddiirreecctteedd  

ttoo  bbee  sseenntt  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  PPMM  CCAARREESS  oorr  CCMMDDRRFF  wwiitthh  iinnttiimmaattiioonn  ttoo  CCHHQQ..  IInn  KKeerraallaa,,  tthhee  CCiirrccllee  BBrraanncchh  aasskkeedd  

tthhee  mmeemmbbeerrss  ttoo  mmaakkee  oonnlliinnee  ppaayymmeenntt  ttoo  CCMMDDRRFF  wwiitthh  iinnttiimmaattiioonn  ttoo  tthhee  CCiirrccllee  BBrraanncchh..  WWiitthh  tthhee  aaccttiivvee  

iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  iinniittiiaattiivvee  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess,,  aabboouutt  RRss..3322  llaakkhhss  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ccoonnttrriibbuutteedd  aanndd  

ssttiillll  ccoonnttiinnuuiinngg..  TTaammiill  NNaadduu  CCiirrccllee  ddoonnaatteedd  RRss..11,,2222,,774400  ttoo  PPMM  CCAARREESS..  KKaarrnnaattaakkaa  CCiirrccllee  hhaass  ddoonnaatteedd  

RRss..11,,1188,,550000  ttoo  PPMM  CCAARREESS  aanndd  RRss..1122,,550000  ttoo  CCMM  RReelliieeff  FFuunndd..  AAssssaamm  CCiirrccllee  BBrraanncchh  hhaass  ddoonnaatteedd  RRss..5500,,000000  

ffrroomm  iitt''ss  oowwnn  ffuunndd  ttoo  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  MMiissssiioonn,,  AAssssaamm..  OOtthheerr  CCiirrcclleess  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  sseenndd  tthhee  ddeettaaiillss..  BBeeiinngg  

sseenniioorr  cciittiizzeennss,,  iitt  iiss  oouurr  bboouunnddeenn  dduuttyy  ttoo  hheellpp  oouurr  ffeellllooww  cciittiizzeennss  aatt  tthhiiss  ttiimmee  ooff    ddiissttrreessss..  
  

IItt  wwaass  aallssoo  rreeqquueesstteedd  ttoo  hheellpp  tthhee  BBSSNNLL  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  wwhhoo  aarree  nnoott  bbeeiinngg  ppaaiidd  tthheeiirr  wwaaggeess  ffoorr  tthhee  llaasstt  oonnee  

yyeeaarr,,  bbyy  ccoolllleeccttiinngg  ddoonnaattiioonnss  aanndd  ttoo  ddiissttrriibbuuttee  llooccaallllyy..  TTaammiill  NNaadduu  CCiirrccllee  BBrraanncchh  hhaass  ddoonnee  eexxttrreemmeellyy  wweellll  bbyy  

ccoolllleeccttiinngg  aabboouutt  RRss..1111,,0044,,666600  aanndd  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  KKoollkkaattaa  TTeelleepphhoonneess  CCiirrccllee  hhaass  

ddoonnaatteedd  RRss..  22,,4455,,000000  aass  oonn  2222--0044--22002200..  KKoollkkaattaa  TTFF  &&  SSttoorreess  hhaass  ddoonnaatteedd  RRss..2255,,000000  aass  tthhee  ffiirrsstt  iinnssttaallllmmeenntt..  

WWeesstt  BBeennggaall  CCiirrccllee  hhaass  ccoolllleecctteedd  aabboouutt  RRss..66,,5500,,000000..  KKaarrnnaattaakkaa  CCiirrccllee  hhaass  ddoonnaatteedd  RRss..11,,0088,,660022  

CCoonnssoolliiddaatteedd  ffiigguurree  ooff  ccoolllleeccttiioonn  mmaaddee  iinn  NNEE--11  CCiirrccllee  iiss  aallssoo  ttoo  bbee  rreecceeiivveedd..  IInn  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  CCiirrccllee  aallssoo  

hhaass  ccoolllleecctteedd  RRss..11,,1155,,990000..  DDeettaaiillss  ooff  ccoolllleeccttiioonn  ffrroomm  ootthheerr  cciirrcclleess  aarree  yyeett  ttoo  bbee  ffuurrnniisshheedd..  KKiinnddllyy  tthheerreeffoorree  

iinnttiimmaattee  CCHHQQ  tthhee  eexxaacctt  ppoossiittiioonn  aanndd  tthhee  cciirrcclleess  wwhheerree  nnoo  ccoolllleeccttiioonn  iiss  mmaaddee  ssoo  ffaarr  aarree  uurrggeedd  ttoo  ddoo  iitt  wwiitthhoouutt  

ffuurrtthheerr  ddeellaayy  wwiitthh  dduuee  iinnttiimmaattiioonn  ttoo  CCHHQQ..  

  

FFiilliinngg  ooff  IInnccoommee  TTaaxx  rreettuurrnn..  

FFiinnaannccee  MMiinniissttrryy  hhaass  eexxtteennddeedd  tthhee  ddaattee  ooff  ffiilliinngg  ooff  iinnccoommee  ttaaxx  rreettuurrnn  ffrroomm  3311--0077--22002200  ttoo  3300--1111--22002200..  

  

WWiitthh  wwaarrmm  ggrreeeettiinnggss,,  

  

  

  

  

KK..GG..JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  


