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AALLLL  IINNDDIIAA  BBSSNNLL  DDOOTT  PPEENNSSIIOONNEERRSS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN,,  
NNEEWW  DDEELLHHII,,  IINNDDIIAA..  

  
PPrrooppoosseedd  ssppeeeecchh  ttoo  bbee  ddeelliivveerreedd  bbyy  CCoomm..KK..GG..JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  
SSeeccrreettaarryy  iinn  tthhee  22nndd  CCoonnggrreessss  ooff  TTrraaddee  UUnniioonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  
((PPeennssiioonneerrss  &&  RReettiirreeeess))  bbeeiinngg  hheelldd  aatt  BBooggoottaa,,  CCoolloommbbiiaa  oonn  2277--2288,,  
FFeebbrruuaarryy,,  22001199..  
  
RReessppeecctteedd  PPrreessiiddiiuumm  ccoommrraaddeess,,  CCoomm..QQuuiimm  BBooiixx,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  CCoomm..AAnnttoonniioo  FFoorreerroo,,  
PPrreessiiddeenntt,,  OOCCPP,,  ootthheerr  ddiissttiinngguuiisshheedd  gguueessttss  aanndd  lleeaaddeerrss  ppaarrttiicciippaattiinngg  ffrroomm  vvaarriioouuss  ccoouunnttrriieess  
rreepprreesseennttiinngg  ddiiffffeerreenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss  ooff  ppeennssiioonneerrss  aanndd  rreettiirreeeess..  
  
AAtt  tthhee  oouuttsseett,,  oonn  bbeehhaallff  ooff  AAllll  IInnddiiaa  BBSSNNLL  DDOOTT  PPeennssiioonneerrss  AAssssoocciiaattiioonn,,  lleett  mmee  eexxtteenndd  yyoouu  aallll  aa  
wwaarrmm  aanndd  rreevvoolluuttiioonnaarryy  ggrreeeettiinnggss..  
  
II  ffeeeell  pprroouudd  aanndd  pprriivviilleeggeedd  ttoo  aatttteenndd  aanndd  aaddddrreessss  tthhiiss  sseeccoonndd  ccoonnggrreessss  ooff  TTUUII((PP&&RR))  aanndd  tthhaannkk  
tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  aanndd  tthhee  OOrrggaanniissiinngg  CCoommmmiitttteeee  iinn  BBooggoottaa  ffoorr  eexxtteennddiinngg  aann  iinnvviittaattiioonn  ttoo  
AAIIBBDDPPAA..  II  aamm  hhaappppyy  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt  wwee  ggoott  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  
ccoonnggrreessss  hheelldd  aatt  BBaarrcceelloonnaa  oonn  55--66,,  FFeebbrruuaarryy,,  22001144  iinn  wwhhiicchh  oouurr  AAddvviissoorr,,  CCoomm..VVAANN  NNaammbbooooddiirrii  
aatttteennddeedd..  HHee  wwaass  eelleecctteedd  TTeecchhnniiccaall  MMeemmbbeerr  aanndd  aallssoo  aatttteennddeedd  tthhee  ffiirrsstt  AAssiiaa  PPaacciiffiicc  RReeggiioonnaall  
ccoonnffeerreennccee  hheelldd  aatt  KKaatthhmmaanndduu,,  NNeeppaall  oonn  2200tthh  DDeecceemmbbeerr,,  22001177..  
  
PPeennssiioonneerrss  aanndd  RReettiirreeeess  aarree  ppllaayyiinngg  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhee  ssoocciieettyy  iinn  eevveerryy  ccoouunnttrryy  aanndd  tthheeyy  
hhaavvee  bbeeccoommee  aa  ffoorrccee  ttoo  rreecckkoonn..  II  ttaakkee  tthhiiss  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoonnggrraattuullaattee  WWFFTTUU  ffoorr  ttaakkiinngg  tthhee  
iinniittiiaattiivvee  ttoo  oorrggaanniizzee  tthheemm  gglloobbaallllyy,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  mmoouunnttiinngg  aattttaacckkss  oonn  ppeennssiioonn  aanndd  
ootthheerr  bbeenneeffiittss  iinn  aallmmoosstt  aallll  ccaappiittaalliisstt  ccoouunnttrriieess..  TThhiiss  ssiittuuaattiioonn  ccoouulldd  bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  aaddvveerrssee  
iimmppaaccttss  ooff  gglloobbaalliizzaattiioonn  bbeeiinngg  ppuurrssuueedd  bbyy  tthheessee  ccoouunnttrriieess..  WWee  ffeeeell  tthhaatt  tthhiiss  ccoouulldd  oonnllyy  bbee  rreessiisstteedd  
ssuucccceessssffuullllyy  wwiitthh  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss  ooff  eeaacchh  ccoouunnttrryy,,  aass  tthheeyy  aarree  aallssoo  bbeeiinngg  ttaarrggeetteedd  
iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ccuutt  iinn  wwaaggeess,,  aanndd  ffoorrttuunnaatteellyy  ssuucchh  ssttrruugggglleess  aarree  bbeeiinngg  wwaaggeedd  iinn  tthheessee  ccoouunnttrriieess,,  
eessppeecciiaallllyy  iinn  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn  ccoouunnttrriieess..    
  
IINNDDIIAANN  SSIITTUUAATTIIOONN..  
TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  ssttaarrtteedd  ppuurrssuuiinngg  tthhee  nneeoolliibbeerraall  ppoolliicciieess  iinn  tthhee  yyeeaarr  11999911  aanndd  iittss  iimmppaaccttss  
aarree  ffeelltt  iinn  eevveerryy  sseeccttoorr..  TThhoouugghh  tthheerree  hhaadd  bbeeeenn  cchhaannggee  ooff  ggoovveerrnnmmeennttss  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd  nnoo  
bbaassiicc  cchhaannggeess  aarree  mmaaddee  iinn  tthhee  ppoolliicciieess  bbyy  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ggoovveerrnnmmeennttss..  TThhee  oonnllyy  eexxeemmppttiioonn  wwaass  
tthhee  ppeerriioodd  ooff  22000044--0066  wwhheenn  tthhee  UUnniitteedd  PPrrooggrreessssiivvee  AAlllliiaannccee  ggoovveerrnnmmeenntt  lleedd  bbyy  IInnddiiaann  NNaattiioonnaall  



CCoonnggrreessss  wwaass  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  lleefftt  ppaarrttiieess..  EEvveenn  tthheenn,,  tthheerree  wwaass  nnoo  mmaajjoorr  cchhaannggee  iinn  tthhee  ppoolliiccyy  
bbuutt  cceerrttaaiinn  lliimmiitt  wwaass  iinnssiisstteedd  bbyy  tthhee  lleefftt  ppaarrttiieess  aanndd  aallssoo  ssoommee  wweellffaarree  pprrooggrraammmmeess  ttoo  tthhee  ppoooorr  
ppeeooppllee  wwaass  ccoommppeelllleedd  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd..  
  
AATTTTAACCKK  OONN  PPEENNSSIIOONN  AANNDD  TTHHEE  BBAACCKKGGRROOUUNNDD..  
PPeennssiioonn  iinn  IInnddiiaa  wwaass  ffiirrsstt  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  iinn  11887711  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh  wwhheenn  
IInnddiiaa  wwaass  rruulleedd  bbyy  tthheemm  aass  aa  ccoolloonnyy..  IInniittiiaallllyy  iitt  wwaass  aa  ccoonnttrriibbuuttoorryy  ppeennssiioonn  sscchheemmee..  EEmmppllooyyeeeess  
hhaadd  ttoo  ppaayy  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  dduurriinngg  tthheeiirr  sseerrvviiccee..  LLaatteerr  iinn  11992255,,  tthhee  RRooyyaall  CCoommmmiissssiioonn  
aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh  ggoovveerrnnmmeenntt  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  eennttiirree  lliiaabbiilliittyy  ooff  ppeennssiioonn  sshhoouulldd  bbee  
bboorrnnee  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aass  tthhee  eemmppllooyyeeeess  hhaadd  sseerrvveedd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  ssuucchh  aa  lloonngg  ppeerriioodd  
dduurriinngg  tthhee  hheeyy  ddaayyss  ooff  tthheeiirr  lliiffee..  TThhee  BBrriittiisshh  PPaarrlliiaammeenntt  aacccceepptteedd  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  aanndd  wwaass  
iimmpplleemmeenntteedd  iinn  IInnddiiaa  ..  AAfftteerr  iinnddeeppeennddeennccee,,  aa  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  pprroovviissiioonn  wwaass    mmaaddee  iinn  tthhee  
CCoonnssttiittuuttiioonn  ffoorr  ggrraannttiinngg  ssttaattuuttoorryy  ppeennssiioonn  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess..  BBuutt  nneecceessssaarryy  ppeennssiioonn  
rruulleess  wweerree  nnoott  ffrraammeedd  aanndd  iinnsstteeaadd  tthhee  ppeennssiioonn  sscchheemmee  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  RRooyyaall  CCoommmmiissssiioonn  wwaass  
ccoonnttiinnuueedd  ffrroomm  11995500  ttoo  11997722..    IItt  iiss  aafftteerr  nnuummeerroouuss  ssttrruugggglleess  tthhaatt  ccoommpprreehheennssiivvee  ppeennssiioonn  sscchheemmee  
wwaass  eevvoollvveedd  nnaammeellyy,,  CCeennttrraall  CCiivviill  SSeerrvviicceess  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess,,  11997722..  TThhiiss  rruullee,,    eevvoollvveedd  bbaasseedd  oonn  
aann  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  pprroovviissiioonn,,  eennssuurreedd  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  ssttaattuuttoorryy  ppeennssiioonn..  
HHoowweevveerr,,  tthheerree  eexxiisstteedd  aa  bbiigg  ggaapp  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaasstt  ppeennssiioonneerrss  aanndd  pprreesseenntt  ppeennssiioonneerrss  aass  tthheerree  
wwaass  nnoo  rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ssiinnccee  ffiirrsstt  ppaayy  ccoommmmiissssiioonn  oonnwwaarrddss..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  
iinnttrroodduucceedd  aa  LLiibbeerraalliisseedd  PPeennssiioonn  SScchheemmee  iinn  11997799  bbuutt  tthhoouussaannddss  ooff  ppaasstt  ppeennssiioonneerrss  wweerree  ddeenniieedd  
tthhiiss  bbeenneeffiitt  aass  iitt  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  oonnllyy  wwiitthh  pprroossppeeccttiivvee  eeffffeecctt..  TThhiiss  ffuurrtthheerr  aaggggrraavvaatteedd  tthhee  
ppoossiittiioonn  ooff  ppaasstt  ppeennssiioonneerrss..  NNoo  eeffffeeccttiivvee  ppeennssiioonneerrss  oorrggaanniizzaattiioonn  eexxiisstteedd  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd  iinn  
IInnddiiaa..  SSoo,,  oonnee  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeennssiioonneerrss,,  DD..SS..NNaakkaarraa  aapppprrooaacchheedd  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ooff  IInnddiiaa  
aaggaaiinnsstt  tthhiiss  ggrroossss  iinnjjuussttiiccee  aanndd  ggoott  aann  hhiissttoorriicc  jjuuddggmmeenntt..  TThhiiss  wwaass  aa  ggrreeaatt  mmoorraallee  bboooosstteerr  ffoorr  tthhee  
ppeennssiioonneerrss  aanndd  tthheeyy  ssttaarrtteedd  oorrggaanniizziinngg  tthheemmsseellvveess..  OOtthheerr  sseeccttoorrss  lliikkee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  ,,bbaannkk  aanndd  
oorrggaanniizzeedd  wwoorrkkeerrss  iinn  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aarree  bbeeiinngg  ddeenniieedd  tthhee  ssttaattuuttoorryy  ppeennssiioonn..TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  
IInnddiiaa  wwaass  nnoott  hhaappppyy  oonn  tthhee  iinntteerrvveennttiioonn  ooff  SSuupprreemmee  CCoouurrtt    aanndd  ssttaarrtteedd  ttoo  tthhiinnkk  aabboouutt  tthhee  
aalltteerrnnaattiivvee  ffoorr  ssttaattuuttoorryy  ddeeffiinneedd  bbeenneeffiitt  ppeennssiioonn  sscchheemmee..    
  
TThhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  lliikkee  IIMMFF  aanndd  WWoorrlldd  BBaannkk  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  UUSS  
iimmppeerriiaalliissmm  aallssoo  eexxeerrtteedd  pprreessssuurree  oonn  IInnddiiaann  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  ppeennssiioonn  rreeffoorrmm..  TThhee  BBJJPP  lleedd  NNDDAA  
ggoovveerrnnmmeenntt  aappppooiinntteedd  aa  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  ppeennssiioonn  rreeffoorrmmss  aanndd  oonn  tthhee  ccoovveerr  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  tthhee  
ssttaattuuttoorryy  ddeeffiinneedd  bbeenneeffiitt  ppeennssiioonn  sscchheemmee  wwaass  rreeppllaacceedd  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrriibbuuttoorryy  ppeennssiioonn  sscchheemmee  ffoorr  
tthhee  eemmppllooyyeeeess  rreeccrruuiitteedd  aafftteerr  0011--0011--22000044..    IItt  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  aa  mmoosstt  uunnddeemmooccrraattiicc  mmaannnneerr,,  
tthhrroouugghh  aann  eexxeeccuuttiivvee  oorrddeerr,,  wwiitthhoouutt  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  IInnddiiaann  PPaarrlliiaammeenntt..  TThhee  ccoonnttrriibbuuttoorryy  
ppeennssiioonn  sscchheemmee  eennvviissaaggeess  rreeccoovveerryy  ooff  1100%%  ooff  tthhee  ppaayy  aanndd  DDeeaarrnneessss  AAlllloowwaannccee  ooff  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  ppeerr  mmoonntthh  aanndd  eeqquuaall  aammoouunntt  wwiillll  bbee  ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  aammoouunntt  wwiillll  
bbee  eennttrruusstteedd  ttoo  cceerrttaaiinn    ffuunndd  mmaannaaggeerrss  aanndd  tthheeyy  wwiillll  iinnvveesstt  tthhee  aammoouunntt  ttoo  tthhee  sshhaarreess  ooff  tthheeiirr  
cchhooiiccee  aanndd  wwhhaatt  mmaayy  hhaappppeenn  iiss  uunnpprreeddiiccttaabbllee..  OOnn  aattttaaiinniinngg  tthhee  aaggee  ooff  6600,,  6600%%  ooff  tthhee  aammoouunntt  
aavvaaiillaabbllee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee  aanndd  tthhee  bbaallaannccee  4400%%  wwiillll  bbee  ddeeppoossiitteedd  iinn  aann  aannnnuuiittyy  ffuunndd..  
WWhhaatteevveerr  iinntteerreesstt  iiss  ggoott  ffrroomm  tthhiiss  aannnnuuiittyy  ffuunndd  wwiillll  bbee  ggiivveenn  aass  tthhee  mmoonntthhllyy  ppeennssiioonn..  AAccttuuaallllyy,,  tthhee  
NNeeww  PPeennssiioonn  SScchheemmee  oorr  NNaattiioonnaall  PPeennssiioonn  SScchheemmee  ,,  aass  iitt  iiss  bbeeiinngg  ccaalllleedd,,  iiss  vviirrttuuaallllyy  aa  NNoo  
PPeennssiioonn  SScchheemmee..  PPeennssiioonn  iiss  tthhee  ggrreeaatt  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  aanndd  iitt  ccaannnnoott  bbee  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  vvaaggaarriieess  ooff  
ssttoocckk  mmaarrkkeett..    
    
TThhee  NNeeww  PPeennssiioonn  SScchheemmee  wwaass  ssttoouuttllyy  ooppppoosseedd  bbyy  aallll  tthhee  eemmppllooyyeeeess  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  
ppeennssiioonneerrss  oorrggaanniizzaattiioonnss  aass  wweellll..  TThhee  rreessiissttaannccee  mmoovveemmeenntt  iiss  bbeeiinngg  lleedd  bbyy  CCoonnffeeddeerraattiioonn  ooff  
CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeeess  aanndd  WWoorrkkeerrss  aanndd  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeeess  FFeeddeerraattiioonn  aanndd  
ppeennssiioonneerrss  mmoovveemmeennttss  lliikkee  NNCCCCPPAA  ,,AAIIBBDDPPAA,,  AAIIPPRRPPAA,,  CCGGPPAA  aanndd  vvaarriioouuss  SSttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  
aanndd  PPSSUU  PPeennssiioonneerrss  aarree  jjooiinniinngg  ssuucchh  ssttrruugggglleess..    MMeeaannwwhhiillee,,  tthhee  UUPPAA  IIII  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iinn  22001144,,  
mmaannaaggeedd  ttoo  ggeett  tthhee  bbiillll  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  ppaasssseedd  wwiitthh  tthhee  aaccttiivvee  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  tthheenn  ooppppoossiittiioonn  ppaarrttyy,,  



BBJJPP  ddeessppiittee  ssttrroonngg  ooppppoossiittiioonn  ooff  tthhee  lleefftt  ppaarrttiieess..    TThhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  tthhee  ddrraaccoonniiaann  aacctt  iiss  
ccoonnttiinnuuiinngg..  TThhee  NNeeww  PPeennssiioonn  SScchheemmee  iiss  aallssoo  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  aallll  tthhee  ssttaatteess  bbaarrrriinngg  WWeesstt  BBeennggaall..  
TThhee  lleefftt  ffrroonntt  ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  KKeerraallaa,,  WWeesstt  BBeennggaall  aanndd  TTrriippuurraa  hhaadd  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  bbuutt  wwhheenn  
tthhee  ggoovveerrnnmmeennttss  wweerree  cchhaannggeedd,,  tthhee  CCoonnggrreessss  aanndd  BBJJPP  iimmpplleemmeenntteedd  iitt  iinn  KKeerraallaa  aanndd  TTrriippuurraa,,  
rreessppeeccttiivveellyy..  IItt  iiss  aa  wweellccoommee  aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeevveellooppmmeenntt  tthhaatt  tthhee  pprreesseenntt  LLeefftt  DDeemmooccrraattiicc  
ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  KKeerraallaa  hhaass  aappppooiinntteedd  aa  ccoommmmiitttteeee  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  rreeppllaacciinngg  tthhee  NNeeww  
PPeennssiioonn  SScchheemmee  wwiitthh  tthhee  ssttaattuuttoorryy  ddeeffiinneedd  bbeenneeffiitt  ppeennssiioonn  sscchheemmee..      
  
IItt  iiss  aa  ppiittiiaabbllee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  aa  llaarrggee  sseeccttiioonn  ooff  wwoorrkkeerrss  aarree  ddeenniieedd  ppeennssiioonn  oorr  ttoo  bbee  ccoonntteenntt  wwiitthh  
mmeeaaggeerr  ppeennssiioonn  ccaalllleedd  EEPPFF  ppeennssiioonn..  IItt  cclleeaarrllyy  ppooiinnttss  ttoo  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  uunniivveerrssaall  
ppeennssiioonn  sscchheemmee  ttoo  eennssuurree  ppeennssiioonn  ttoo  aallll  aatt  tthhee  ffaagg  eenndd  ooff  tthheeiirr  lliiffee..  TThhee  LLeefftt  DDeemmooccrraattiicc  
GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  KKeerraallaa  iiss  ppaayyiinngg  ppeennssiioonn  ttoo  aallll  tthhee  sseenniioorr  cciittiizzeennss  aanndd  wweeaakkeerr  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  
ssoocciieettyy  aa  mmoonntthhllyy  ppeennssiioonn  ooff  RRss..11220000  wwiitthh  mmaarrggiinnaall  iinnccrreeaassee  eevveerryy  yyeeaarr  wwhheerreeaass  ssoommee  ootthheerr  
ssttaatteess  iinn  IInnddiiaa  lliikkee  BBiihhaarr  iiss  ppaayyiinngg  oonnllyy  aa  ppaallttrryy  RRss..220000..  
  
FFUUNNCCTTIIOONNIINNGG  OOFF  AAIIBBDDPPAA..  
AAllll  IInnddiiaa  BBSSNNLL  DDOOTT  PPeennssiioonneerrss  AAssssoocciiaattiioonn  wwaass  ffoouunnddeedd  bbyy  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn,,  tthhee  
mmaajjoorriittyy  aanndd  rreeccooggnniizzeedd  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL  oonn  2211sstt  OOccttoobbeerr,,  22000099  ..  BByy  oorrggaanniissiinngg  nnuummeerroouuss  
ssttrruugggglleess  iinnddeeppeennddeennttllyy  aanndd  wwoorrkkiinngg  iinn  cclloossee  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  tthhee  wwoorrkkeerrss  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  wwee  
ccoouulldd  aacchhiieevvee  cceerrttaaiinn  iimmppoorrttaanntt  ddeemmaannddss  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffoorr  tthhee  pprree  22000077  BBSSNNLL  rreettiirreeeess,,  
7788..22%%  IIDDAA  ffiittmmeenntt  aanndd  rreevviissiioonn,,  aannnnuullmmeenntt  ooff  6600::4400  ccoonnddiittiioonn  ssttiippuullaatteedd  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  
ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  aanndd  rreessttoorraattiioonn  ooff  qquuaarrtteerrllyy  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  ..  WWee  aarree  aallssoo  jjooiinniinngg  tthhee  
ssttrruugggglleess  ooff  BBSSNNLL  uunniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  aaggaaiinnsstt  pprriivvaattiizzaattiioonn  bbiiddss  ooff  BBSSNNLL  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
aanndd  ootthheerr  ggeennuuiinnee  iissssuueess  ooff  wwoorrkkeerrss  aanndd  ppeennssiioonneerrss..  WWee  aarree  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoo--
OOrrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ooff  PPeennssiioonneerrss  AAssssoocciiaattiioonnss  aanndd  aa  ddoommiinnaanntt  ppaarrttiicciippaanntt  ooff  iittss  aaggiittaattiioonnss..  WWee  
aallssoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  nnaattiioonnwwiiddee  ssttrruuggggllee  aanndd  ssttrriikkeess  jjooiinnttllyy  ccaalllleedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ttrraaddee  uunniioonnss  lliikkee  
CCIITTUU,,AAIITTUUCC,,  HHMMSS,,UUTTUUCC,,  IINNTTUUCC,,  LLPPFF  ,,AAIICCTTUU  eettcc  aaggaaiinnsstt  tthhee  aannttii--wwoorrkkeerr  aanndd  aannttii--ppeeooppllee  
ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  WWhheenn  tthhee  ffaarrmmeerrss  ,,  aaggrriiccuullttuurraall  wwoorrkkeerrss  aanndd  tthhee  wwoorrkkeerrss  jjooiinneedd  
ttooggeetthheerr  aanndd  hheelldd  aann  iimmpprreessssiivvee  rraallllyy  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  0055--0099--22001188  aaggaaiinnsstt  tthhee  aannttii--ppeeooppllee  ppoolliiccyy  
ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  AAIIBBDDPPAA  aallssoo  jjooiinneedd  iitt  iinn  aann  hhuummbbllee  wwaayy..  
  
AAIIBBDDPPAA  iiss  nnooww  iinn  aa  sseerriioouuss  ssttrruuggggllee  ppaatthh  ffoorr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwhhiicchh  hhaass  bbeeccoommee  dduuee  ffrroomm    0011--
0011--22001177..  TThhiiss  ddeemmaanndd  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  ttaakkeenn  uupp  bbyy  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  aanndd  hhaavvee  
ccoonndduucctteedd  aa  tthhrreeee  ddaayy  ssttrriikkee  rreecceennttllyy  ffrroomm  1188--0022--22001199..      NNCCCCPPAA  aallssoo  iinncclluuddeedd  tthhiiss  ddeemmaanndd  iinn  iittss  
cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss  aanndd  aa  pphhaasseedd  pprrooggrraammmmee  ooff  aaggiittaattiioonn  iiss  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd  aanndd  aa  mmaassssiivvee  
HHuunnggeerr  FFaasstt  wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  1155--0033--22001199..  
  
TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  rreejjeecctteedd  tthhee  oonnllyy  ppoossiittiivvee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  mmaaddee  bbyy  tthhee  77tthh  PPaayy  
CCoommmmiissssiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  ppeennssiioonneerrss;;  ppaarriittyy  iinn  ppeennssiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  pprreesseenntt  aanndd  ppaasstt  
ppeennssiioonneerrss..  TThhee  CCoonnffeeddeerraattiioonn  ooff  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeeess  aanndd  WWoorrkkeerrss  aanndd  NNCCCCPPAA  aarree  
ccoonnttiinnuuiinngg  tthhee  ssttrruuggggllee  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  ggrroossss  iinnjjuussttiiccee..  
  
AAIIBBDDPPAA  iiss  rreegguullaarrllyy  ppuubblliisshhiinngg  aa  qquuaarrtteerrllyy  jjoouurrnnaall,,  TTeellee  PPeennssiioonneerr  ffoorr  iittss  mmeemmbbeerrss  aanndd  wweellll  
wwiisshheerrss..  IItt  aallssoo  mmaaiinnttaaiinnss  aa  wweebbssiittee,,  aaiibbddppaa..ccoomm,,  wwiitthh  nneewwss,,  uusseeffuull  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  
oorrddeerrss  oonn  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess..  
  
WWiitthh  iittss  uunniiqquuee  ssttyyllee  ooff  ffuunnccttiioonniinngg  aanndd  mmoovviinngg  ffoorrwwaarrdd  cchhoooossiinngg  tthhee  ppaatthh  ooff  ssttrruuggggllee  ffoorr  tthhee  
sseettttlleemmeenntt  ooff  ggeennuuiinnee  ddeemmaannddss,,  mmoorree  aanndd  mmoorree  ppeennssiioonneerrss  aarree  jjooiinniinngg  AAIIBBDDPPAA  mmaakkiinngg  iitt  tthhee  
bbiiggggeesstt  ppeennssiioonneerrss  oorrggaanniizzaattiioonn  iinn  BBSSNNLL..  II  aamm  aatttteennddiinngg  tthhiiss  ccoonnggrreessss  jjuusstt  ffrreesshh  ffrroomm  oouurr  33rrdd  
ttrriieennnniiaall  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  hheelldd  aatt  KKoollkkaattaa  oonn  2233--2244,,  FFeebbrruuaarryy,,  22001199  wwhhiicchh  hhaass  ttaakkeenn  
iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonnss..  



  
II  hhooppee  tthhiiss  CCoonnggrreessss  wwiillll  rreevviieeww  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  TTUUII  ((PP&&RR))  ffoorr  tthhee  llaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss  wwiitthh  ccrriittiiccaall  
aannaallyyssiiss..  NNoo  ddoouubbtt  aaddvvaanncceemmeenntt  iiss  vveerryy  mmuucchh  vviissiibbllee;;  bbuutt  iitt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  uupp  ttoo  iittss  ppootteennttiiaall..  WWee  
hhaavvee  ttoo  wwiiddeenn  oouurr  bbaassee  uuttiilliizziinngg  tthhee  gguuiiddaannccee  ooff  WWFFTTUU  aanndd  tthhrroouugghh  iittss  vvaasstt  aaffffiilliiaattee  oorrggaanniizzaattiioonnss  
iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy..  
  
IItt  wwiillll  bbee  aallssoo  aa  wweellccoommee  iinniittiiaattiivvee  bbyy  TTUUII  ((PP&&RR)),,  iiff  tthhee  22nndd  CCoonnggrreessss  ggiivvee  aa  ccaallll  ffoorr  oobbsseerrvvaannccee  ooff  
aann  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDaayy  ffoorr  PPrrootteeccttiioonn  ooff  PPeennssiioonn..  
  
II  aallssoo  ttaakkee  tthhiiss  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoonnggrraattuullaattee  aanndd  tthhaannkk  tthhee  CCoolloommbbiiaann  PPeennssiioonneerrss  OOrrggaanniissaattiioonn  ffoorr  
hhoossttiinngg  tthhee  22nndd  CCoonnggrreessss  aanndd  tthhee  eexxcceelllleenntt  aarrrraannggeemmeennttss  mmaaddee  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  
ccoonnggrreessss..  
  
II  wwiisshh  tthhee  sseeccoonndd  ccoonnggrreessss  aallll  ssuucccceessss..  
  
TThhaannkk  yyoouu  CCoommrraaddeess..  
 


