
  
AAIIBBDDPPAA//IITT--PPEENN//FFMM//22002211                                                                                                                                                                        1133tthh  FFeebbrruuaarryy,,  22002211  
  
TToo,,  
  
MMss..  NNiirrmmaallaa  SSiitthhaarraammaann,,  
HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ffoorr  FFiinnaannccee,,  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  
NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
  
RReessppeecctteedd  MMaaddaamm,,  
  
SSuubb::  --  NNoottiiccee  ooff  IInnccoommee  TTaaxx  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  ffoorr  lleevvyyiinngg  iinnccoommee  ttaaxx  ffrroomm  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  oonn  

rreettiirreemmeenntt  ffoorr  tthhee  eexxeemmpptteedd  lleeaavvee  eeaarrnneedd  dduurriinngg  ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviiccee--  rreeqquueesstt  ffoorr  iinntteerrvveennttiioonn--  rreegg..  
  
RReeff  ::    NNoottiiccee  uunnddeerr  sseeccttiioonn  115544  ooff  IInnccoommee  TTaaxx  AAcctt,,  11996611  bbeeiinngg  iissssuueedd  bbyy  CCeennttrraalliizzeedd  PPrroocceessssiinngg  CCeennttrree,,  IInnccoommee  TTaaxx,,  

BBaannggaalloorree  aanndd  GGhhaazziiaabbaadd..  
  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  aanndd  aaggiittaattiinngg  iissssuueess  ooff  tthhee  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  yyoouurr  ggoooodd  sseellff  
ffoorr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  eeaarrllyy  rreeddrreessssaall,,  pplleeaassee..  
  
MMaannyy  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  aarree  ggeettttiinngg  nnoottiicceess  uunnddeerr  sseeccttiioonn  115544  ooff  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  AAcctt,,  11996611  ffrroomm  tthhee  CCPPCCss,,  BBaannggaalloorree  aanndd  
GGhhaazziiaabbaadd  ssttaattiinngg  tthhaatt  ““tthhee  eexxcceessss  ccllaaiimm  ooff  eexxeemmppttiioonn  ccllaaiimmeedd  uu//ss  1100((1100AAAA))  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  wwiitthhddrraawwnn  bbyy  rreessttrriiccttiinngg  
iitt  ttoo  RRss..33,,0000,,000000  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  CCBBDDTT  nnoottiiffiiccaattiioonn””..  IInniittiiaallllyy  tthheessee  wweerree  rreecceeiivveedd  ffoorr  tthhee  IITT  RReettuurrnn  ffiilleedd  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22001199--
2200  aanndd  nnooww,,  iitt  iiss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt,,  ssoommee  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerrss  hhaavvee  ggoott  iitt  ffoorr  tthhee  RReettuurrnn  ffiilleedd  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22001188--1199  aallssoo..  
  
TThhee  iissssuuee  rreellaatteess  ttoo  tthhee  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  dduurriinngg  rreettiirreemmeenntt..  AA  mmaaxxiimmuumm  ooff  330000  eeaarrnneedd  lleeaavvee  iiss  aalllloowweedd  ttoo  bbee  eenn--
ccaasshheedd  bbyy  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeee;;  ssoo  aallssoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeee..  BBSSNNLL  wwaass  ffoorrmmeedd  oonn  0011--1100--22000000  aanndd  aallll  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iinn  
tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  wweerree  ttrraannssffeerrrreedd,,  rraatthheerr  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  
rreeaacchheedd  wwiitthh  tthhee  UUnniioonnss,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggrreeeedd  ttoo  ppaayy  tthhee  ppeennssiioonn  aanndd  tteerrmmiinnaall  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  aabbssoorrbbeedd  eemmppllooyyeeeess  
ffrroomm  tthhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  aanndd  RRuullee  3377  ooff  CCCCSS((PPeennssiioonn))  RRuulleess,,  11997722  wwaass  aammeennddeedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  AAllll  eeaarrnneedd  lleeaavvee  
aanndd  hhaallff  ppaayy  lleeaavvee  iinn  tthhee  ccrreeddiitt  ooff  eeaacchh  eemmppllooyyeeee  wweerree  ccaarrrriieedd  ffoorrwwaarrdd  ttoo  tthhee  nneeww  eennttiittyy..  SSoo,,  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  aabbssoorrbbeedd  
ppeennssiioonneerrss  hhaavvee  aa  ssppeecciiaall  ssttaattuuss  tthhaatt  110000%%  lliiaabbiilliittyy  ooff  ppeennssiioonn  aanndd  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  aarree  bboorrnnee  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  
GGoovveerrnnmmeenntt..  
  
TThhee  eeaarrnneedd  lleeaavvee  ccaarrrriieedd  ffoorrwwaarrdd  ffrroomm  ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviiccee  iiss  ccoommpplleetteellyy  eexxeemmpptt  ffrroomm  IInnccoommee  TTaaxx  uunnddeerr  sseeccttiioonn  
1100((1100AAAA)),,  ssuubb  ccllaauussee  ((ii))  ooff  IInnccoommee  TTaaxx  AAcctt,,  11996611..  AAnndd  iiff  tthhee  lleeaavvee  eeaarrnneedd  dduurriinngg  ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviiccee  iiss  sshhoorrtt  ooff  330000,,  
tthheenn  ffoorr  tthhee  bbaallaannccee  lleeaavvee  eeaarrnneedd  dduurriinngg  BBSSNNLL  sseerrvviiccee  iiss  ttaaxxaabbllee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  eexxeemmppttiioonn  lliimmiitt  ooff  RRss..  33,,0000,,000000..  
AAccccoorrddiinnggllyy,,  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  NNeeww  DDeellhhii  iiss  rreegguullaattiinngg  tthhee  pprroocceessss  ooff  ccoommppuuttiinngg  aanndd  tthhee  rreessppeeccttiivvee  AAccccoouunntt  
OOffffiicceerrss  mmaakkiinngg  ddeedduuccttiioonn  ooff  iinnccoommee  ttaaxx  ffrroomm  eeaacchh  eemmppllooyyeeee  aanndd  rreemmiittttiinngg  ttoo  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  DDeeppaarrttmmeenntt..  TThhiiss  
ppoossiittiioonn  hhaass  bbeeeenn  ccllaarriiffiieedd//rreeiitteerraatteedd  bbyy  BBSSNNLL  vviiddee  iittss  LLeetttteerr  NNoo..  11000011--0044//22001111--1122//TTaaxxaattiioonn//BBSSNNLL//LLEE//119966  ddaatteedd  0044--0055--
22001122..  ((ccooppyy  eenncclloosseedd  ffoorr  rreeaaddyy  rreeffeerreennccee))  
  
FFuurrtthheerr,,  iinn  aa  ssiimmiillaarr  iissssuuee,,  tthhee  aappppeeaall  ffiilleedd  bbyy  SShhrrii..  BBaabbuullaall  PPaatteell,,  aa  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeee  ooff  MMTTNNLL  aaggaaiinnsstt  lleevvyyiinngg  iinnccoommee  ttaaxx  
ffoorr  tthhee  aammoouunntt  ooff  eennccaasshhmmeenntt  ooff  lleeaavvee  eeaarrnneedd  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviiccee,,  aappppeeaall  NNoo..CCIITT((AA))--4466--IITTOO--3344((11))  IITT--118888//22001166--1177,,  
iinn  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  AAppppeellllaattee  TTrriibbuunnaall,,  MMuummbbaaii,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  TTrriibbuunnaall  hhaass  aalllloowweedd  tthhee  aappppeeaall  iinn  iittss  jjuuddggmmeenntt  
pprroonnoouunncceedd  oonn  0055--0022--22001199..  ((ccooppyy  eenncclloosseedd))  
  



  
  
TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  vveerryy  cclleeaarr  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  jjuussttiiffiiccaattiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  OOffffiicceerrss  ttoo  iissssuuee  ssuucchh  nnoottiicceess  ttoo  tthhee  
ppeennssiioonneerrss  wwhhiicchh  iinn  pprraaccttiiccaall  aammoouunnttss  ttoo  bbee  hhaarraassssmmeenntt//  iinnttiimmiiddaattiioonn  aatt  tthheeiirr  oolldd  aaggee,,  ppuuttttiinngg  tthheemm  ttoo  uunnnneecceessssaarryy  
mmeennttaall  aaggoonnyy..  
  
SSoo,,  MMaaddaamm,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ttoo  pprreevveenntt  ssuucchh  uunnwwaarrrraanntteedd  aanndd  uunnjjuussttiiffiieedd  aaccttiioonnss  ooff  
tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ttoo  eexxtteenndd  jjuussttiiccee  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  bbyy  ccaauussiinngg  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  
nnoottiicceess  uunnddeerr  sseeccttiioonn  115544  ooff  IITT  AAcctt,,  11996611..  
  
WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  
YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
EEnnccll::  ((11))  CCooppyy  ooff  oonnee  ooff  tthhee  nnoottiicceess  iissssuueedd  bbyy  CCPPCC,,  BBaannggaalloorree  uunnddeerr  sseeccttiioonn  115533  ooff  IITT  AAcctt,,  11996611  
                  ((22))  BBSSNNLL  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ddaatteedd  0044--0055--22001122  aass  rreeffeerrrreedd  ttoo  aabboovvee..  
                  ((33))  CCooppyy  ooff  tthhee  jjuuddggmmeenntt  ooff  IInnccoommee  TTaaxx  AAppppeellllaattee  TTrriibbuunnaall..          
  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii..  PP  CC  MMooddyy,,  CChhaaiirrmmaann,,  CCBBDDTT,,  NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011  ((cchhaaiirrmmaannccbbddtt@@nniicc..iinn))  

    ((22))  SShhrrii..  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
              ((33))  SShhrrii..  PP  ..KK..  PPuurrwwaarr,,  CCMMDD,,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
  


