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TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    
JJaannppaatthh,,    NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011..  

  

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --  DDeedduuccttiioonn  ooff  TTDDSS  ffoorr  uunnppaaiidd  mmeeddiiccaall  ccllaaiimmss  ooff  bbootthh  wwiitthh  vvoouucchheerr  aanndd  wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr  --  rreegg..  
  

YYoouu  aarree  qquuiittee  aawwaarree  tthhaatt  nnoo  mmeeddiiccaall  ccllaaiimmss  aarree  ppaaiidd  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  ffoorr  tthhee  llaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss..  BBuutt  iitt  iiss  rreeppoorrtteedd  
tthhaatt  ssoommee  CCiirrcclleess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  RRaajjaasstthhaann  CCiirrccllee  OOffffiiccee,,  hhaavvee  ddeedduucctteedd  iinnccoommee  ttaaxx  aanndd  mmeennttiioonneedd  tthhee  aammoouunnttss  
aass  iinnccoommee  ooff  tthhee  RReettiirreeeess  iinn  tthhee  2266AASS,,  tthhoouugghh  nnoott  ppaaiidd..  TThhiiss  wwaass  ddoonnee  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001188--1199..  
  

IItt  wwaass  rriigghhttllyy  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  CCGGMMTT  RRaajjaasstthhaann  bbyy  oouurr  RRaajjaasstthhaann  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy  bbuutt  nnootthhiinngg  wwaass  
ddoonnee..  OOnn  tthhee  ccoonnttrraarryy  tthhee  ssaammee  tthhiinngg  hhaass  bbeeeenn  rreeppeeaatteedd  iinn  tthhee  yyeeaarr,,  22001199--2200  aallssoo..  
  

SSoommee  ooff  tthhee  CCiirrcclleess  lliikkee  KKeerraallaa  hhaavvee  mmaaddee  ssuuiittaabbllee  aaddjjuussttmmeenntt  iinn  tthhee  EERRPP  ttoo  aavvooiidd  ssuucchh  wwrroonngg  ddeedduuccttiioonnss..  SSoo,,  
iitt  iiss  vveerryy  cclleeaarr  tthhaatt  uutttteerr  nneegglliiggeennccee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ooffffiicceerrss  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  wwrroonngg  
ddeedduuccttiioonnss  ooff  iinnccoommee  ttaaxx  aanndd  uunnppaaiidd  aammoouunntt  ccaallccuullaatteedd  ttoo  tthhee  iinnccoommee  ooff  tthhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess..  TThhee  ttaaxx  tthhuuss  
ddeedduucctteedd  iiss  rreeppoorrtteedd  ttoo  hhaavvee  rreemmiitttteedd  ttoo  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  ddeeppaarrttmmeenntt  bbyy  BBSSNNLL  aass  iitt  iiss  mmaannddaattoorryy..  
  

SSoo,,  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  aavvooiidd  ssuucchh  wwrroonngg  ddeedduuccttiioonnss  aanndd  ttoo  iinniittiiaattee  ssuuiittaabbllee  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  
tthhee  ccoonncceerrnneedd  ooffffiicciiaallss  ooff  RRaajjaasstthhaann  CCiirrccllee  aanndd  ooff  ootthheerr  CCiirrcclleess  ffoorr  tthhee  sseerriioouuss  llaappssee  aanndd  nneegglliiggeennccee  ccaauussiinngg  
uunnnneecceessssaarryy  ffiinnaanncciiaall  lloossss  aanndd  ddiiffffiiccuullttiieess  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  RReettiirreeeess..  
  

IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonn  wwaarrrraannttss  iimmmmeeddiiaattee  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  bbiillllss  aanndd  
aalllloowwaannccee  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  
YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
KK..GG..  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo  ::  ((11))  SShhrrii  SS..KK..  GGuuppttaa,,  DDiirreeccttoorr  ((FFiinnaannccee)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  ,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
      ((22))  SShhrrii  AArraavviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011..  
  
  
  
  


