
AALLLL  IINNDDIIAA  BBSSNNLL  DDOOTT  PPEENNSSIIOONNEERRSS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
  

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

CCeennttrraall  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss  

DD--77,,  TTeelleeggrraapphh  PPllaaccee,,  GGoollee  MMaarrkkeett,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  
AAddvviissoorr  ::  VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii          PPrreessiiddeenntt::  AAnnaannttaa  KKrr..  BBhhaattttaacchhaarrjjeeee  
  

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

                001111  ––  2233334433338888,,  0099444477445555663333    
  
AAIIBBDDPPAA//CCiirrccuullaarr  44//22001144                          SSeepptteemmbbeerr  0044,,  22001144  
  

TToo  
  

AAllll  CCHHQQ  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss//CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  

DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  AAffffiilliiaatteess  
  

DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  
  

  

MMaakkee  tthhee  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann//BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  

mmaarrcchh  aa  hhiissttoorriicc  ssuucccceessss..  

  

AAss  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  iinnttiimmaatteedd  iinn  tthhee  llaasstt  cciirrccuullaarr,,  tthhee  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  hheelldd  aatt  

CCooiimmbbaattoorree  oonn  2299
tthh
  &&  3300

tthh
  JJuullyy,,  22001144  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ccoonndduucctt  aa  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann//BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  

BBhhaawwaann  mmaarrcchh  oonn  2200
tthh
  NNoovveemmbbeerr,,  22001144..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddeemmaannddss  aarree  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  ffoorr  tthhee  mmaarrcchh..  

11..  IIssssuuee  iimmmmeeddiiaatteellyy  tthhee  oorrddeerrss  eexxtteennddiinngg  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  

ppeennssiioonneerrss,,  bbootthh  rreettiirreedd  bbeeffoorree  22000077  aanndd  rreettiirreedd  bbeettwweeeenn  0011..0011..22000077  aanndd  0099..0066..22001133..  

  

22..  SSeettttllee  aannoommaallyy  iinn  ppeennssiioonn  ttoo  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  ––  
  

((ii))  TThhoossee  rreettiirreedd  wwiitthhiinn  tteenn  mmoonntthhss  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  bbyy  ggiivviinngg  nnoottiioonnaall  IIDDAA  ppaayy  ffoorr  CCDDAA  

ppaayy  ddrraawwnn..  

((iiii))  SStteepp  uupp  tthhee  ppaayy  ooff  tthhee  sseenniioorrss  wwhhoo  hhaadd  ddrraawwnn  lleessss  ppaayy  tthhaann  jjuunniioorrss  dduuee  ttoo  ppooiinntt  ttoo  ppooiinntt  

ffiixxaattiioonn  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  ppaayy  rreevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL  ww..ee..ff..  0011..1100..22000000..  
  

33..  GGrraanntt  ffiixxeedd  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  @@  RRss..22000000++DDAA  ttoo  DDooTT  rreettiirreeeess..  
  

44..  RReessttoorree  tthhee  qquuaarrtteerrllyy  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess..  
  

55..  BBrrooaaddbbaanndd  ccoonncceessssiioonn  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  DDOOTT  rreettiirreeeess..  
  

66..  EEnnssuurree  ccaasshhlleessss  aanndd  hhaassssllee  ffrreeee  iinnddoooorr  ttrreeaattmmeenntt..  
  

77..  FFuunneerraall  ggrraanntt  ooff  RRss..1155000000  bbee  ggrraanntteedd..  
  

88..  FFeessttiivvaall  aalllloowwaannccee  ooff  RRss..1100000000//--  bbee  ggrraanntteedd..  
  

99..  TTrraavveell  ccoonncceessssiioonn  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  ppeennssiioonneerrss  oonnccee  iinn  ttwwoo  yyeeaarrss..  
  

1100..  HHRRAA  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  ppeennssiioonneerrss..  
  

1111..  RReenntt  ooff  tthhee  qquuaarrtteerrss  ttoo  ppeennssiioonneerrss  bbee  rreedduucceedd  ttoo  1100  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  bbaassiicc  ppeennssiioonn..  
  

1122..  IIddeennttiittyy  ccaarrddss  iissssuueedd  ttoo  ppeennssiioonneerrss  bbee  rreenneewweedd  aafftteerr  tteenn  yyeeaarrss  ooff  iissssuuaannccee..  
  

1133..  SSccrraapp  PPFFRRDDAA  AAcctt  aanndd  ccoovveerraaggee  ooff  ddeeffiinneedd  bbeenneeffiitt  ppeennssiioonn  sscchheemmee  ttoo  tthhoossee  rreeccrruuiitteedd  aafftteerr  

0011..0011..22000044..  
  

1144..  BBSSNNLL  rreeccrruuiitteeeess  bbee  bbrroouugghhtt  uunnddeerr  tthhee  ddeeffiinneedd  bbeenneeffiitt  ppeennssiioonn  sscchheemmee  iinnsstteeaadd  ooff  ccoonnttrriibbuuttoorryy  

ppeennssiioonn..  

  



  

  

1155..  DDOOTT  lleetttteerr  ddaatteedd  1155..0066..22000066,,  ssttiippuullaattiinngg  ccoonnddiittiioonn  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiitt  ttoo  BBSSNNLL  

aabbssoorrbbeedd  DDOOTT  rreettiirreeeess,,  lliinnkkiinngg  BBSSNNLL  ppaayymmeennttss  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt,,  bbee  wwiitthhddrraawwnn..  
  

1166..  5500%%  IIDDAA//DDAA  bbee  mmeerrggeedd  wwiitthh  ppeennssiioonn..  
  

1177..  GGrraanntt  2200%%  IInntteerriimm  RReelliieeff  ttoo  DDOOTT  rreettiirreeeess..  
  

1188..  AAllll  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  tthhaatt  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonneerrss  oonn  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  77
tthh
  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss,,  aass  iinn  tthhee  ccaassee  

ooff  66
tthh
  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn..  

  

1199..  PPeennssiioonn  sshhoouulldd  bbee  6677%%  ooff  tthhee  llaasstt  ppaayy..  
  

2200..  MMiinniimmuumm  ppeennssiioonn  sshhoouulldd  bbee  mmiinniimmuumm  ppaayy  ooff  tthhee  lloowweesstt  ppaayy  ssccaallee..  
  

2211..  FFaammiillyy  ppeennssiioonn  sshhoouulldd  bbee  5500%%  iinnsstteeaadd  ooff  3300%%..  
  

2222..  EEnnssuurree  ppaarriittyy  iinn  ppeennssiioonn  bbeettwweeeenn  ppaasstt  aanndd  pprreesseenntt  ppeennssiioonneerrss..  
  

2233..  RReessttoorree  ccoommmmuuttaattiioonn  aafftteerr  1100  yyeeaarrss..  
  

2244..  AAddddiittiioonnaall  ppeennssiioonn  bbee  ggrraanntteedd  ffrroomm  6655  yyeeaarrss,,  aass  ffoolllloowwss::--  
  

6655  yyeeaarrss  ––  2200%%;;    7700  yyeeaarrss  ––  4400%%;;    7755  yyeeaarrss  ––  6600%%;;  8800  yyeeaarrss  ––  8800%%,,  8855  yyeeaarrss  ––  9900%%  aanndd  9900  

yyeeaarrss  ––  110000%%..  
  

2255..  GGrraanntt  nnoottiioonnaall  iinnccrreemmeenntt  iiff  oonnee  ffuullll  yyeeaarr  iiss  ccoommpplleetteedd  ssiinnccee  tthhee  llaasstt  iinnccrreemmeenntt  bbeeffoorree  tthhee  ddaayy  

ooff  tthhee  rreettiirreemmeenntt..  
  

2266..  FFaammiillyy  sseeccuurriittyy  ffuunndd  ooff  RRss..11  llaakkhh  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  ppeennssiioonneerrss..  
  

2277..  RReemmoovvee  tthhee  cceeiilliinnggss  oonn  DDCCRRGG,,  3333  yyeeaarrss  sseerrvviiccee  aanndd  RRss..1100  llaakkhh  aammoouunntt  aanndd  ccoonnssiiddeerr  2255  

ddaayyss  ppeerr  mmoonntthh  iinnsstteeaadd  ooff  3300  ddaayyss..      
  

2288..  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  bbee  mmaaddee  mmaannddaattoorryy  wwhheenneevveerr  wwaaggee  rreevviissiioonn  iiss  

iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  
  

2299..  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  pprrooppoossaallss  ooff  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  ––  AAssssoocciiaattiioonnss..  
  

CCaammppaaiiggnn  wweeeekk  

TThhee  aabboovvee  ddeemmaannddss  hhaavvee  ttoo  bbee  wweellll  pprrooppaaggaatteedd  aammoonngg  tthhee  ppeennssiioonneerrss  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveell  

ccoonnvveennttiioonnss  bbee  hheelldd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  pprreeffeerraabbllyy  iinn  tthhee  llaasstt  wweeeekk  ooff  SSeepptteemmbbeerr,,  22001144..  
  

QQuuoottaa  ffoorr  CCiirrccllee--wwiissee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

CCHHQQ  ddeessiirreess  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  mmaarrcchh  aass  ppeerr  tthhee  mmiinniimmuumm  qquuoottaa  ffiixxeedd  ffoorr  tthhee  

CCiirrcclleess,,  wwhhiicchh  iiss  ggiivveenn  bbeellooww..  
  

KKeerraallaa  ––  5500;;  TTaammiill  NNaadduu  ––  5500;;  KKaarrnnaattaakkaa  ––  5500;;  AAnnddhhrraa  ––  5500;;  WWeesstt  BBeennggaall  ––  5500;;  KKoollkkaattaa  ––  5500;;  

HHaarryyaannaa  ––  5500;;  UUPP  ((WW))  ––  5500;;  RRaajjaasstthhaann  ––  5500;;  UUPP  ((EE))  ––  2255;;  MMPP  ––  2255;;  CChhhhaattttiissggaarrhh  ––  2255;;  AAssssaamm  ––  

2255;;  NNEE  II  ––  55;;  NNEE  IIII  ––  55;;  PPuunnjjaabb  ––  2255;;  GGuujjaarraatt  ––  2255;;  MMaahhaarraasshhttrraa  ––  2255;;  BBiihhaarr  ––  55;;  KKoollkkaattaa  SSttoorreess  &&  

FFaaccttoorriieess  ––  55;;  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh  ––  55;;  NNTTRR  ––  1100..  
  

EEnnssuurree  CCoonnffiirrmmeedd  TTiicckkeettss  ffoorr  ttoo  aanndd  ffrroo  jjoouurrnneeyy..  

CCiirrccllee//DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  mmaayy  sseelleecctt  tthhee  vvoolluunntteeeerrss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  mmaarrcchh  

wweellll  iinn  aaddvvaannccee  ssoo  tthhaatt  tthheeiirr  rreesseerrvvaattiioonnss  aarree  mmaaddee  wwiitthh  ccoonnffiirrmmeedd  ttiicckkeettss  ffoorr  tthhee  ttoo  aanndd  ffrroo  

jjoouurrnneeyyss..  
  

AAccccoommmmooddaattiioonn  

TThhee  aarrrriivvaall,,  ddeeppaarrttuurree  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  tthhee  ccoommrraaddeess  ppaarrttiicciippaattiinngg  ffrroomm  tthhee  ddiissttrriicctt//cciirrccllee  hhaavvee  ttoo  bbee  

iinnttiimmaatteedd  ttoo  CCHHQQ  iinn  aaddvvaannccee..    CCHHQQ  wwiillll  aarrrraannggee  aaccccoommmmooddaattiioonn  ttoo  tthhee  ccoommrraaddeess  ccoommiinngg  ffrroomm  ffaarr  

ooffff  cciirrcclleess  ffoorr  1199
tthh
,,  2200

tthh
  &&  2211

sstt
  NNoovveemmbbeerr,,  22001144..  TThhee  cclliimmaattee  wwiillll  bbee  ssoommeewwhhaatt  pplleeaassaanntt..  HHoowweevveerr,,  

iitt  iiss  bbeetttteerr  ttoo  hhaavvee  ssoommee  wwaarrmm  ccllootthheess  wwhhiillee  ccoommiinngg..  

  

  



  

  

TTiimmee  SScchheedduullee  ffoorr  tthhee  mmaarrcchh  

TThhee  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  mmaarrcchh  wwiillll  ssttaarrtt  aatt  1100  aa..mm..  oonn  2200
tthh
  NNoovveemmbbeerr,,  22001144  ffrroomm  tthhee  EEaasstteerrnn  CCoouurrtt,,  

NNeeww  DDeellhhii..  TThhee  mmaarrcchh  wwiillll  bbee  aaddddrreesssseedd  bbyy  pprroommiinneenntt  lleeaaddeerrss  aanndd  mmaayy  ccoonncclluuddee  bbyy  11..0000  pp..mm..  

DDiissttrriicctt  //  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  mmaayy  bbrriinngg  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  bbaannnneerrss  aanndd  ffllaaggss..  

  

OObbsseerrvvee  55
tthh
  FFoouunnddaattiioonn  DDaayy  oonn  2211..1100..22001144..  

OOuurr  mmiigghhtt  oorrggaanniizzaattiioonn  wwaass  ffoorrmmeedd  oonn  2211
sstt
  OOccttoobbeerr,,  22000099  aanndd  wwee  hhaavvee  ttoo  oobbsseerrvvee  tthhee  55

tthh
  

FFoouunnddaattiioonn  DDaayy  iinn  aa  bbeeffiittttiinngg  mmaannnneerr  bbyy  hhooiissttiinngg  ffllaagg,,  hhoollddiinngg  mmeeeettiinnggss,,  oorrggaanniizziinngg  bblloooodd,,  eeyyee  

aanndd  bbooddyy  ddoonnaattiioonn  ccaammppss  eettcc..  

  

BBaannkk  rreemmiittttaanncceess..  

IItt  wwaass  ssttrreesssseedd  sseevveerraall  ttiimmeess  ttoo  ggiivvee  pprrooppeerr  iinnttiimmaattiioonn  ooff  bbaannkk  rreemmiittttaanncceess  bbyy  sseennddiinngg  ccooppyy  ooff  tthhee  

rreemmiittttaannccee  sslliipp  aanndd  ppaayymmeenntt  ddeettaaiillss,,  vviizz..,,  qquuoottaa,,  ddoonnaattiioonn  eettcc..    HHoowweevveerr,,  ssttiillll  ssoommee  ooff  tthhee  ddiissttrriiccttss  

ffaaiill  ttoo  iinnttiimmaattee,,  tthheerreebbyy  ppuuttttiinngg  CCHHQQ  iinn  ddiiffffiiccuullttiieess  ffoorr  iissssuuiinngg  rreecceeiippttss  aanndd  ccrreeddiittiinngg  tthhee  aammoouunntt..    

FFrroomm  MMaarrcchh,,  22001144  oonnwwaarrddss,,  SSttaattee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa  iiss  cchhaarrggiinngg  mmiinniimmuumm  RRss..5500//--  ttoowwaarrddss  iinntteerr--

bbaannkkiinngg  rreemmiittttaannccee..    TThheerreeffoorree,,  iiff  RRss..110000//--  iiss  rreemmiitttteedd  iinn  tthhee  bbaannkk,,  CCHHQQ  wwiillll  bbee  ggeettttiinngg  oonnllyy  

RRss..5500//--,,  wwhhiicchh  iiss  nnoott  aaffffoorrddaabbllee..    KKiinnddllyy,,  tthheerreeffoorree,,  aavvooiidd  rreemmiittttiinngg  ssmmaallll  aammoouunnttss  iinn  tthhee  bbaannkk  aanndd  

mmaayy  sseenndd  bbyy  mmoonneeyy  oorrddeerr..    TThhee  bbeetttteerr  ooppttiioonn  ooff  ppaayymmeenntt  iiss  NNEEFFTT  ((NNaattiioonnaall  EElleeccttrroonniicc  FFuunndd  

TTrraannssffeerr))  ffoorr  wwhhiicchh  nnoo  cchhaarrggee  iiss  lleevviieedd  uuppttoo  RRss..11  llaakkhh..    BBaannkk  ddeettaaiillss  aarree  aaggaaiinn  ffuurrnniisshheedd  ffoorr  tthhee  

ssaammee  ––  SSttaattee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa,,  GGoollee  MMaarrkkeett  BBrraanncchh,,  NNeeww  DDeellhhii,,  SSBB  AA//cc  NNoo..3311221111444466888866  ––  IIFFSSCC  

SSBBIINN00001133118833..      

  

CCiirrccllee  CCoonnffeerreenncceess  

KKeerraallaa  CCiirrccllee  ccoonnffeerreennccee  iiss  bbeeiinngg  hheelldd  oonn  77
tthh
  &&  88

tthh
  OOccttoobbeerr,,  22001144  aatt  TTrriivvaannddrruumm..    KKaarrnnaattaakkaa,,  TTaammiill  

NNaadduu,,  WWeesstt  BBeennggaall,,  KKoollkkaattaa  aanndd  AAssssaamm  CCiirrcclleess  hhaavvee  aallssoo  ddeecciiddeedd  ttoo  hhoolldd  tthhee  CCiirrccllee  CCoonnffeerreenncceess..    

OOtthheerr  CCiirrcclleess  aarree  aallssoo  rreeqquueesstteedd  ttoo  ffoollllooww  ssuuiitt..  

  

OOrrggaanniissaattiioonnaall  RReeppoorrtt  

CCiirrccllee//DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  sseenndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  rreeppoorrttss  aalloonngg  wwiitthh  pphhoottooss,,  iiff  aannyy,,  

ffoorr  ppuubblliiccaattiioonn  iinn  tthhee  TTeellee  PPeennssiioonneerr  ssoo  aass  ttoo  rreeaacchh  CCHHQQ  llaatteesstt  bbyy  2200
tthh
  SSeepptteemmbbeerr,,  22001144..  

  

AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLLEEUU  

77
tthh
  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLLEEUU  iiss  sscchheedduulleedd  ttoo  bbee  hheelldd  aatt  KKoollkkaattaa  ffrroomm  66--99  NNoovveemmbbeerr,,  22001144..  

  

7788..22%%  IIDDAA  MMeerrggeerr  

CCHHQQ  iiss  mmaakkiinngg  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ttoo  sseettttllee  tthhee  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  ttoo  bbootthh  tthhee  pprree--22000077  aanndd  ppoosstt--22000077  

BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss..    NNooww,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EExxppeennddiittuurree  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  sseeeekk  CCaabbiinneett  aapppprroovvaall  ffoorr  

tthhoossee  rreettiirreedd  bbeettwweeeenn  0011..0011..22000077  aanndd  0099..0066..22001133  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  6600--4400  pprroobblleemm..  DDOOTT  hhaadd  

aallrreeaaddyy  ssuuggggeesstteedd  CCaabbiinneett  aapppprroovvaall  ffoorr  tthhee  pprree--22000077  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss..  TThheerreeffoorree,,  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EExxppeennddiittuurree  iiss  lliikkeellyy  ttoo  sseenndd  bbaacckk  tthhee  ffiillee  bbyy  tthhiiss  wweeeekk  ttoo  DDOOTT  ffoorr  pprreeppaarraattiioonn  ooff  

CCaabbiinneett  nnoottee..    CCHHQQ  iiss  mmoonniittoorriinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeennttss  cclloosseellyy  aanndd  eexxeerrttiinngg  pprreessssuurree  aatt  eevveerryy  ssttaaggee..  

LLeett  uuss  ppuutt  mmoorree  pprreessssuurree  bbyy  mmaakkiinngg  tthhee  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  mmaarrcchh  aa  ggrraanndd  ssuucccceessss,,  rreefflleeccttiinngg  tthhee  

rreesseennttmmeenntt  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerrss  aallll  oovveerr  tthhee  ccoouunnttrryy..  

  

CCoommrraaddeess,,  mmaakkee  aallll  pprreeppaarraattiioonnss  ffoorr  tthhee  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  mmaarrcchh  aanndd  ssttrreennggtthheenn  oouurr  oorrggaanniizzaattiioonn  

aatt  eevveerryy  lleevveell..    VViiccttoorryy  sshhaallll  bbee  oouurrss..  

  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  FFrraatteerrnnaallllyy,,  

  
  

  

KK  GG  JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy    


