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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..11  //22002211                                                                1177tthh  FFeebbrruuaarryy,,  22002211  
  
TToo,,  
  
AAllll  CCHHQQ  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  
AAffffiilliiaatteess  aanndd  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess..  
  
DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  
  
OOrrggaanniissee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttwwoo  pphhaasseedd  aaggiittaattiioonn  ssuucccceessssffuullllyy..  
AAss  yyoouu  aarree  aawwaarree  tthhee  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  oonnlliinnee  oonn  2233--0011--22002211..  CCoomm..  VV  AA  NN  
NNaammbbooooddiirrii  iinnaauugguurraatteedd  tthhee  CCEECC  wwiitthh  aa  bbrriieeff  bbuutt  iinnssppiirriinngg  ssppeeeecchh..  CCoomm..AA  KK  BBhhaattttaacchhaarrjjeeee,,  PPrreessiiddeenntt  
pprreessiiddeedd  aanndd  ddeelliivveerreedd  tthhee  pprreessiiddeennttiiaall  aaddddrreessss..    CCoomm..KK..GG..  JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  pprreesseenntteedd  tthhee  rreeppoorrtt  
aanndd  CCoomm..RR..AA..  NNaaiirr,,  TTrreeaassuurreerr  ssuubbmmiitttteedd  tthhee  uunnaauuddiitteedd  aaccccoouunnttss..  TThheerree  wwaass  vveerryy  ggoooodd  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  aallll  
tthhee  cciirrcclleess,,  bbaarrrriinngg  UUPP((EE))  wweerree  rreepprreesseenntteedd..  TThhee  CCEECC  rreevviieewweedd  tthhee  iissssuueess  aanndd  tthhee  aaggiittaattiioonnss  ccoonndduucctteedd  aass  
ppeerr  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  GGuuwwaahhaattii  CCEECC  aanndd  pprreesseenntt  ppoossiittiioonn..  AAllmmoosstt  aallll  tthhee  ccoommrraaddeess  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  
ddiissccuussssiioonn  ssttrroonnggllyy  ooppiinneedd  tthhaatt  aannootthheerr  pphhaasseedd  pprrooggrraammmmee  ooff  aaggiittaattiioonn  hhaass  ttoo  bbee  llaauunncchheedd  oonn  iimmppoorrttaanntt  
iissssuueess,,  iinncclluuddiinngg  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  aanndd  ddeenniiaall  ooff  mmeeddiiccaall  ccllaaiimmss..  TThhee  CCEECC  aauutthhoorriizzeedd  CCHHQQ  ttoo  ddeecciiddee  tthhee  
ffoorrmm  ooff  aaggiittaattiioonn  aanndd  ssuuiittaabbllee  ddaatteess..  
  
AAccccoorrddiinnggllyy,,  CCHHQQ  hhaass  ddeecciiddeedd  aa  ttwwoo  pphhaasseedd  aaggiittaattiioonn  rraaiissiinngg  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn,,  NNoonn--PPaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  
bbeenneeffiittss,,  FFrreeeezziinngg  ooff  DDRR  aanndd  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  IIDDAAss  aanndd  tthhee  iissssuueess  ooff  VVRRSS  rreettiirreeeess  iinncclluuddiinngg  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  
bbaallaannccee  88%%  EExx--ggrraattiiaa..  
  

((II))  CCAALLLL  AATTTTEENNTTIIOONN  DDAAYY  OONN  2266--0022--22002211..  
EE--mmaaiill  ccaammppaaiiggnn  bbyy  aallll  tthhee  uunniittss  oonn  2266--0022--22002211  ttoo  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((mmoocc--ooffffiiccee@@ggoovv..iinn)),,  
SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT((  sseeccyy--ddoott@@nniicc..iinn  ))  aanndd  CCMMDD,,  BBSSNNLL  ((  ccmmddbbssnnll@@bbssnnll..ccoo..iinn  ))..  
  

TTeexxtt  ooff  tthhee  eemmaaiill..  
  
SShhrrii..  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd    SShhrrii..  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh      SShhrrii..  PP  KK  PPuurrwwaarr  
HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  &&  IITT      SSeeccrreettaarryy,,          CCMMDD,,  BBSSNNLL,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,        DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  
NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011      SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,      JJaannppaatthh      

NNeeww  DDeellhhii  --111100000011      NNeeww  DDeellhhii  --  111100000011  
  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,  
  

WWee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccaauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ffoorr  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess  ooff  tthhee  BBSSNNLL  
aanndd  DDooTT  rreettiirreeeess,,  ppeennddiinngg  ffoorr  lloonngg  ttiimmee,,  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  
  

11))  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ooff  aabbssoorrbbeedd  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt  oonn  IIDDAA  ssccaalleess  ffrroomm  0011--0011--22001177,,  
ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn..  

22))  PPaayymmeenntt  ooff  MMeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  ((wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr))  iiss  ppeennddiinngg  ffrroomm  22001188  aanndd  wwiitthh  vvoouucchheerr  mmeeddiiccaall  
ccllaaiimmss  ppeennddiinngg  ffrroomm  0011--0044--22001199..  OOnneettiimmee  ppaayymmeenntt  ppaaiidd  ffoorr  CCGGHHSS  ssuubbssccrriippttiioonn  iiss  aallssoo  ppeennddiinngg  iinn  
mmaannyy  cciirrcclleess..  

33))  IIssssuueess  ooff  VVRRSS  rreettiirreeeess..  
((ii))  NNoonn--  ppaayymmeenntt  ooff  bbaallaannccee  88%%  EExx--ggrraattiiaa  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  aassssuurraannccee..  
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((iiii))  SSeettttllee  tthhee  LLPPDD  iissssuuee  bbaasseedd  oonn  tthhee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ooff  DDOOPP&&PPWW  aanndd  ddiissppuuttee  ooff  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee  aass  
ppeerr  tthhee  ddiirreeccttiivvee  iissssuueedd  bbyy  PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  WWeellffaarree  ooff  SScchheedduulleedd  CCaasstteess  aanndd  
SScchheedduulleedd  TTrriibbeess..  

((iiiiii))  IImmmmeeddiiaattee  iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  nnoottiicceess  uunnddeerr  sseeccttiioonn  115544  ooff  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  DDeeppaarrttmmeenntt  
ffoorr  lleevvyyiinngg  iinnccoommee  ttaaxx  ffoorr  tthhee  lleeaavvee  eeaarrnneedd  dduurriinngg  ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviiccee,,  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  pprroocceedduurree  
bbeeiinngg  ffoolllloowweedd  hhiitthheerrttoo..  

  
44))  IImmmmeeddiiaattee  iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  rreessttoorree  tthhee  DDRR  ffrreeeezzeedd  ffrroomm  0011--0011--22002200  aanndd  RReelleeaassee  ooff  TTwwoo  iinnssttaallllmmeennttss  

ooff  IIDDAA  dduuee  ffrroomm  0011--1100--22002200  aanndd  0011--0011--22002211..      
  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
……………………………………………………  
CCiirrccllee//DDiissttrriicctt//AArreeaa  SSeeccrreettaarryy  
……………………………………………………………………  
  

((IIII))  TTWWOO  HHOOUURR  DDHHAARRNNAA  OONN  1166--0033--22002211  
TThhee  DDhhaarrnnaa  ttoo  bbee  ssttaaggeedd  aatt  mmaaxxiimmuumm  cceenntteerrss,,  mmiinniimmuumm  oonnee  cceenntteerr  iinn  aann  SSSSAA//DDiissttrriicctt,,  wwiitthh  ggoooodd  
ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ppeennssiioonneerrss,,  mmaaiinnttaaiinniinngg  CCoovviidd--1199  pprroottooccooll,,  pprreeffeerraabbllyy  ffrroomm  11003300  ttoo  11223300  bbeeffoorree  aannyy  ooff  
tthhee  BBSSNNLL  ooffffiiccee..  PPlleeaassee  ggiivvee  wwiiddee  ppuubblliicciittyy  ooff  tthhee  DDhhaarrnnaa  hhiigghhlliigghhttiinngg  tthhee  ddeemmaannddss  pprroommiinneennttllyy  bbyy  
eexxhhiibbiittiinngg  bbaannnneerrss//  ppoosstteerrss,,  pprreessss  ssttaatteemmeennttss  ttoo  pprriinntt  aanndd  vviissuuaall  mmeeddiiaa..  CCHHQQ  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  rraaiissee  tthhee  
iissssuuee  iinn  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  tthhrroouugghh  ssoommee  MMPPss,,  aass  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  wwiillll  bbee  iinn  sseessssiioonn  dduurriinngg  tthhiiss  ttiimmee..  
  

((IIIIII))  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  AANNDD  TTEELLEEPPEENNSSIIOONNEERR  CCAAMMPPAAIIGGNN..  
TThhee  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee,,  aafftteerr  tthhee  rreeppoorrtt  ffrroomm  tthhee  cciirrcclleess,,  hhaass  nnoottiicceedd  tthhaatt  iinn  mmaannyy  cciirrcclleess  
mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaammppaaiiggnn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aammoonngg  VVRRSS  rreettiirreeeess,,  ccoouulldd  nnoott  bbee  ccoonndduucctteedd  eeffffeeccttiivveellyy  aaccccoorrddiinngg  
ttoo  oouurr  ppootteennttiiaall..  MMaaiinn  rreeaassoonn  aattttrriibbuutteedd  iiss  CCoovviidd--1199  bbrreeaakk  oouutt  aanndd  tthhee  rreessuullttaanntt  lloocckkddoowwnn..  HHoowweevveerr,,  
CCHHQQ  hhaadd  iissssuueedd  aa  ssppeecciiaall  cciirrccuullaarr  aalloonngg  wwiitthh  aann  aappppeeaall  ttoo  tthhee  VVRRSS  rreettiirreeeess  wweellll  iinn  aaddvvaannccee,,  oonn  
0088..1111..22001199  ttoo  aallll  tthhee  CCHHQQ  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  aanndd  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  hhiigghhlliigghhttiinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  
eennrroolllliinngg  VVRRSS  rreettiirreeeess..  NNooww,,  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  iiss  iimmpprroovviinngg  aanndd  wwee  hhaavvee  ttoo  sseeiizzee  tthhee  
ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  aann  eeffffeeccttiivvee  MMeemmbbeerrsshhiipp  CCaammppaaiiggnn..  TThhee  ssuubbssccrriippttiioonn  ooff  TTeellee--PPeennssiioonneerr  
hhaass  ccoommee  ddoowwnn  ddrraassttiiccaallllyy  aanndd  tthhee  CCEECC  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  hhaavvee  aa  TTeellee--PPeennssiioonneerr  ccaammppaaiiggnn  aallssoo  aalloonngg  
wwiitthh  tthhee  MMeemmbbeerrsshhiipp  ccaammppaaiiggnn..  MMaarrcchh//  AApprriill  wwiillll  bbee  bbeetttteerr  ttiimmee,,  cclliimmaattee  wwiissee,,  ttoo  uunnddeerrttaakkee  tthhiiss  
iimmppoorrttaanntt  ttaasskk..  LLeett  uuss  ccoolllleecctt  LLiiffee  MMeemmbbeerrsshhiipp  ooff  RRss..11002200  aanndd  ffoorr  TTeellee--PPeennssiioonneerr,,  tthhee  LLiiffee  
SSuubbssccrriippttiioonn  iiss  oonnllyy  RRss..550000..  PPlleeaassee  ddiissccoouurraaggee  ccoolllleeccttiinngg  aannnnuuaall  mmeemmbbeerrsshhiipp  aass  iitt  wwiillll  bbee  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  
ggeett  iitt  rreenneewweedd  dduuee  ttoo  vvaarriioouuss  rreeaassoonnss..  
  

((IIVV))  TTEELLEE--PPEENNSSIIOONNEERR..  
AAss  yyoouu  aarree  aawwaarree,,  TTeellee  PPeennssiioonneerr  ccoouulldd  nnoott  bbee  pprriinntteedd  iinn  tthhee  yyeeaarr  22002200  dduuee  ttoo  tthhee  CCoovviidd--1199  ppaannddeemmiicc  
ssiittuuaattiioonn..  HHoowweevveerr,,  tthhrreeee  iissssuueess,,  JJaannuuaarryy--JJuunnee  ccoommbbiinneedd,,  JJuullyy--SSeepptteemmbbeerr  aanndd  OOccttoobbeerr--
DDeecceemmbbeerr,,22002200  wweerree  ppuubblliisshheedd  ddiiggiittaallllyy  aanndd  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  cciirrcclleess  ffoorr  cciirrccuullaattiioonn  ttoo  aallll..  CCHHQQ  iiss  hhooppiinngg  
ttoo  rreevveerrtt  ttoo  pprriinntt  mmooddee  ffrroomm  tthhee  ffiirrsstt  qquuaarrtteerr  ooff  22002211..  

  
((VV))  UUTTIILLIIZZEE  WWHHAATTSSAAPPPP  GGRROOUUPPSS  FFOORR  EEFFFFEECCTTIIVVEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN..  

CCHHQQ  hhaadd  ppooiinntteedd  oouutt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  mmaaiinnttaaiinniinngg  WWhhaattssAApppp  ggrroouuppss  aatt  CCiirrccllee  aanndd  DDiissttrriicctt  lleevveellss  ffoorr  
iinnssttaanntt  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  cciirrccuullaarrss..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  mmoosstt  ooff  tthhee  cciirrcclleess  hhaavvee  
ssttaarrtteedd  tthhee  WWhhaattssAApppp  ggrroouuppss,,  ssoommee  ooff  tthhee  cciirrcclleess  aarree  hhaavviinngg  WWhhaattssAApppp  ggrroouuppss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  
aallssoo..  CCHHQQ  hhaadd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ddiirreecctteedd  tthhaatt  tthhee  WWhhaattssAApppp  ggrroouuppss  sshhoouulldd  bbee  nnaammeedd  AAIIBBDDPPAA------------CCiirrccllee//  
DDiissttrriicctt..  CCHHQQ  ccaannnnoott  rreeccooggnniizzee  WWhhaattssAApppp  ggrroouuppss  iinn  ssoommee  ootthheerr  nnaammeess..  UUnnlleessss  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  iiss  
aaddddeedd  ttoo  tthhee  ggrroouupp,,  hhee  wwiillll  nnoott  aabbllee  ttoo  sseeee  tthheessee  ggrroouuppss..  AAtt  pprreesseenntt,,  CCHHQQ  hhaass  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  PPuunnjjaabb,,  
NNEE--11,,  NNEE--IIII,,  AAssssaamm,,  RRaajjaasstthhaann,,  NNTTRR  DDeellhhii,,  JJ&&KK,,  AALLTTTTCC,,  CChheennnnaaii  TTeelleepphhoonneess  aanndd  CChhhhaattttiissggaarrhh  
CCiirrcclleess  aarree  nnoott  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  WWhhaattssAApppp  ggrroouuppss  aanndd  oonnccee  aaggaaiinn  rreeqquueesstt  tthheessee  cciirrcclleess  ttoo  ssttaarrtt  tthhee  
WWhhaattssAApppp  ggrroouuppss  uurrggeennttllyy..  IItt  wwoouulldd  bbee  bbeetttteerr,,  iiff  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  iiss  mmaaddee  oonnee  ooff  tthhee  AAddmmiinnss..  IItt  iiss  
aallssoo  rreemmiinnddeedd  tthhaatt  aallll  oouurr  iimmppoorrttaanntt  ffuunnccttiioonnaarriieess  sshhoouulldd  vviissiitt  oouurr  wweebbssiittee  aanndd  AAIIBBDDPPAA  CCHHQQ  
WWhhaattssAApppp  rreegguullaarrllyy  wwhhiicchh  wwoouulldd  eennaabbllee  aacccceessss  ttoo  llaatteesstt  nneewwss  aanndd  ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  ppaassss  oonn  ttoo  tthheeiirr  
rreessppeeccttiivvee  wweebbssiittee//WWhhaattssAApppp  ggrroouuppss  wwiitthhoouutt  ddeellaayy..  
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((VVII))  FFAARRMMEERRSS  AAGGIITTAATTIIOONN..  

TThhee  aaggiittaattiioonn  ssttaarrtteedd  oonn  2266tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22002200  iiss  ssttiillll  ccoonnttiinnuuiinngg  ssttrroonnggllyy..  AAllll  tthhee  rreepprreessssiivvee  mmeeaassuurreess  
aanndd  ccoonnssppiirraaccyy  ttoo  wweeaakkeenn  tthhee  ssttrruuggggllee  bbyy  tthhee  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt  aarree  bbeeiinngg  rreessiisstteedd  hheerrooiiccaallllyy..  MMooddii  
ggoovveerrnnmmeenntt,,  wwaarryy  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  ffaarrmmeerrss’’  aaggiittaattiioonn,,  iiss  rreessoorrttiinngg  ttoo  ffrraammee  ssoommee  ooff  
tthhee  aaccttiivviissttss  iinn  sseeddiittiioonn  cchhaarrggeess..    
  
AAss  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  CCEECC,,  CCHHQQ  hhaass  ddoonnaatteedd  RRss..55  llaakkhh  ttoo  tthhee  ffiigghhttiinngg  ffaarrmmeerrss  oonn  2255--0011--22002211  ffrroomm  tthhee  
CCHHQQ  ffuunndd..    5500%%  ooff  tthhiiss  aammoouunntt  iiss  ttoo  bbee  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  tthhee  CCiirrcclleess  aanndd  qquuoottaa  wwaass  ffiixxeedd  ttoo  aallll  tthhee  
CCiirrcclleess  aanndd  aaffffiilliiaatteess..  MMoosstt  ooff  tthhee  CCiirrcclleess  aanndd  CCOORRTTOO,,  aaffffiilliiaattee,,  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ppaaiidd  tthheeiirr  sshhaarree..  MMaaddhhyyaa  
PPrraaddeesshh,,  MMaahhaarraasshhttrraa,,  RRaajjaasstthhaann,,  NNEE--II,,  NNTTRR  DDeellhhii  aanndd  OOddiisshhaa  aarree  yyeett  ttoo  ppaayy  aanndd  rreeqquueesstt  ffoorr  eeaarrllyy  
rreemmiittttaannccee..  

  
CCoommrraaddeess,,  wwee  aarree  ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  aa  vveerryy  ccrriittiiccaall  aanndd  ccrruucciiaall  ppeerriioodd..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  
aauutthhoorriittiieess  aarree  lleeaasstt  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  tthhee  sseerriioouuss  iissssuueess  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerrss,,  aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  wwoorrkkeerrss,,  
ffaarrmmeerrss  aanndd  ccoommmmoonn  ppeeooppllee..    WWee  hhaavvee  nnoo  ootthheerr  ooppttiioonn  ootthheerr  tthhaann  iinntteennssiiffyyiinngg  tthhee  ssttrruuggggllee  ttoo  
aacchhiieevvee  oouurr  ggeennuuiinnee  ddeemmaannddss..  SSoo,,  lleett  uuss  ssttrreennggtthheenn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  ffiigghhtt  iitt  oouutt..  VViiccttoorryy  sshhaallll  
bbee  oouurrss....!!  
  
WWiitthh  wwaarrmm  ggrreeeettiinnggss,,  
  
FFrraatteerrnnaallllyy  yyoouurrss,,  
  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  
  
  
  
  


