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TToo,,  
  
SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --    GGeenneerraattiinngg  DDiiggiittaall  LLiiffee  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  BBSSNNLL  aanndd  DDooTT  ppeennssiioonneerrss  aatt  CCuussttoommeerr  SSeerrvviiccee  CCeenntteerrss  ooff  BBSSNNLL--  rreeqquueesstt  

ffoorr  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy  ttoo  aallll  CCSSCCss--rreegg  
  
RReeff::  --  BBSSNNLL  NNoo..  BBSSNNLL  CCOO--AA//1122  ((1144))//11//22002200--EESSTTAABB  DDaatteedd  1155--0099--22002200..  
  
TThhiiss  AAssssoocciiaattiioonn  vviiddee  oouurr  lleetttteerr  NNoo..AAIIBBDDPPAA//  BBSSNNLL--DDLLCC//22002200    ddaatteedd  0066--0088--22002200  hhaadd  rreeqquueesstteedd  ffoorr  pprroovviissiioonn  ooff  
ggeenneerraattiinngg  ddiiggiittaall  lliiffee  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  ppeennssiioonneerrss  aatt  CCuussttoommeerr  SSeerrvviiccee  CCeenntteerrss  ooff  BBSSNNLL,,  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  bbeeiinngg  
ffaacceedd  bbyy  tthhee  ppeennssiioonneerrss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  dduurriinngg  tthhee  CCoovviidd--1199  ppaannddeemmiicc  ppeerriioodd..  IItt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  ssuubbsseeqquueennttllyy  DDDDGG  
((AAccccoouunnttss)),,  DDooTT  vviiddee  DDOO  lleetttteerr  ddaatteedd  1111--0088--22002200  aallssoo  rraaiisseedd  tthhee  ssaammee  ddeemmaanndd  ffuullllyy  vviinnddiiccaattiinngg  tthhee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  
iissssuuee..    
  
WWee  aarree  tthhaannkkffuull  ttoo  yyoouu  ffoorr  iissssuuiinngg  nneecceessssaarryy  oorrddeerrss  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  nnootteedd  tthhaatt  iinn  
tthhee  oorrddeerr  tthhee  ffaacciilliittyy  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  jjuusstt  oonnee  CCSSCC  iinn  aann  SSSSAA..  WWee  wwiisshh  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  iitt  iiss  qquuiittee  iinnssuuffffiicciieenntt  aanndd  wwiillll  nnoott  
sseerrvvee  tthhee  ppuurrppoossee  aass  tthhee  aarreeaa  ooff  ssoommee  ooff  tthhee  SSSSAAss  iiss  vveerryy  vvaasstt  aanndd  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  ttwwoo  rreevveennuuee  ddiissttrriiccttss..  AAllll  oouurr  CCSSCCss  
aarree  pprroovviiddeedd  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreedd  bbiioo--mmeettrriicc  ddeevviiccee  aanndd  tthheerree  wwiillll  nnoott  bbee  aannyy  ddiiffffiiccuullttyy  iinn  ggeenneerraattiinngg  ddiiggiittaall  lliiffee  cceerrttiiffiiccaattee  
ooff  tthhee  ppeennssiioonneerrss  iinncclluuddiinngg  JJeeeevvaann  PPrraammaaaann  aatt  tthhee  CCSSCCss..  
  
TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  ggeenneerraattiinngg  DDiiggiittaall  LLiiffee  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  BBSSNNLL//DDOOTT  ppeennssiioonneerrss  aanndd  ffaammiillyy  
ppeennssiioonneerrss  ttoo  aallll  tthhee  CCuussttoommeerr  CCaarree  CCeenntteerrss  ooff  BBSSNNLL  ssoo  aass  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerrss  iinn  rreeaall  sseennssee..  
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  
YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
KK..GG..  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  MMss..  VVaannddaannaa  GGuuppttaa,,  DDDDGG  ((AAccccoouunnttss)),,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100000011..  

    ((22))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
    ((33))  SShhrrii  SSaauurraabbhh  TTyyaaggii,,  SSrr..GGMM  ((EEsstttt..)),,  BBSSNNLL  CCOO,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  

  
  


