
AAIIBBDDPPAA//  DDOOTT//  LLCC//  22002211    
  

TToo,,  
  

SShhrrii  DDiilliipp  PPaaddhhyyee,,  

CCoonnttrroolllleerr  GGeenneerraall  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AA

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

NNIICCFF  CCoommpplleexx,,  

GGhhiittoorrnnii,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100004477  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  LLiiffee  CCeerrttiiffiiccaattee  bb
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthh
  

AA  ggoooodd  nnuummbbeerr  ooff  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  ccoo

ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn  pprreevvaaiilliinngg  iinn  tthhee  ccoouu
  

NNooww,,  cceerrttaaiinn  CCCCAAss  lliikkee  PPrriinncciippaall  CCCCAA,,  

ttaakkeenn  aa  ssttaanndd  tthhaatt  PPeennssiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  dd

0055--22002211..  
  

BBuutt  tthhee  ffaacctt  rreemmaaiinnss  tthhaatt  tthhee  CCoovviidd--1199  

aafftteerr  tthhee  sseeccoonndd  wwaavvee  hhiitt..  MMaannyy  ppeeoo

lloocckkddoowwnn  hhaass  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  iinn  aallmmoosstt  

rreessttrriicctteedd  ssttrriiccttllyy..  
  

IInn  ssuucchh  aa  ssiittuuaattiioonn,,  iitt  wwiillll  bbee  aabbssoolluutt

CCuussttoommeerr  SSeerrvviiccee  CCeenntteerrss  ffoorr  ggeenneerraatti

cclloosseedd  aallssoo..  
  

IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhee  mmiisseerraa

pprreesseenntt  ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn..  
  

OOuurr  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  ooff  CChheennnnaaii  TTeelleepp

CCCCAA,,  CChheennnnaaii,,  rreeqquueessttiinngg  eexxtteennssiioonn  ooff  

eexxtteennssiioonn  uunnlleessss  ggeett  iinnssttrruuccttiioonnss  ffrroomm  DD
  

HHeennccee  wwee  rreeqquueesstt  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioo

cceerrttiiffiiccaatteess  uunnttiill  tthhee  ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn

iinntteerrrruuppttiioonn..  
  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

KK  GG  JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCCC::  SShhrrii  PP..KK..  SSiinnhhaa,,  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee)),,  DD
  

            

 AAccccoouunnttss,,  

bbyy  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss--  RReeqquueesstt  ffoorr  EExxtteennssiioonn  ooff  ttiimm

hee  iissssuuee  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ffoorr  ffaavvoouurraabbllee  aaccttiioonn  ppllee

oouulldd  nnoott  ssuubbmmiitt  tthhee  lliiffee  cceerrttiiffiiccaatteess  ttoo  tthhee  CCCCAAss

uunnttrryy  wwaass  tthhee  mmaaiinn  rreeaassoonn..  

  CChheennnnaaii,,  ccoovveerriinngg  bbootthh  CChheennnnaaii  TTeelleepphhoonneess  CCii

ddrraawwnn  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  iiff  tthheeyy  ffaaiill  ttoo  ssuubbmm

  ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  hhaass  wwoorrsseenneedd

ooppllee  iinncclluuddiinngg  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  hhaavvee  lloosstt  vvaalluuaab

  aallll  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  mmoovveemmeenntt  ooff  tthhee  pp

tteellyy  rriisskkyy  ffoorr  tthhee  PPeennssiioonneerrss  ttoo  mmoovvee  oouutt  iinn  ss

tiinngg  LLiiffee  CCeerrttiiffiiccaattee  aanndd  sseenndd  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd..

aabbllee  ppoossiittiioonn,,  tthhee  PPeennssiioonneerrss  mmaayy  bbee  ssuubbjjeecctteedd  

pphhoonneess  aanndd  TTaammiill  NNaadduu  ttooookk  uupp  tthhee  iissssuuee  iinn  ssee

  ttiimmee  lliimmiitt..  BBuutt  tthhee  PPrriinncciippaall  CCCCAA  CChheennnnaaii  hhaass  rree

DDooTT,,  NNeeww  DDeellhhii..  

oonn  ttoo  ccaauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ffoorr  ggrraanntt  ooff  eexxtteennssiioo

nn  iiss  iimmpprroovveedd  aanndd  eennssuurree  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ttoo

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhh

  
                                              2222

nndd
  MMaayy,,  22002211  

mmee  lliimmiitt  --  rreegg..  

eeaassee..  

ss  wwiitthhiinn  tthhee  ssttiippuullaatteedd  ttiimmee..  TThhee  

iirrccllee  aanndd  TTaammiill  NNaadduu  CCiirrccllee,,  hhaass  

mmiitt  tthhee  lliiffee  cceerrttiiffiiccaatteess  bbeeffoorree  3311--

dd  aallaarrmmiinnggllyy  wwiitthh  mmaassssiivvee  sspprreeaadd  

abbllee  lliivveess  aallssoo..  AAss  aa  rreessuulltt  ttrriippllee  

ppeeooppllee,,  eessppeecciiaallllyy,,  sseenniioorr  cciittiizzeennss  

sseeaarrcchh  ooff  AAkksshhaayy  CCeenntteerrss//  BBSSNNLL  

..  MMoosstt  ooff  tthheessee  CCeenntteerrss  rreemmaaiinn  

  ttoo,,  iiff  PPeennssiioonn  iiss  nnoott  ppaaiidd  iinn  tthhee  

eeppaarraattee  eemmaaiillss  wwiitthh  tthhee  PPrriinncciippaall  

eepplliieedd  tthhaatt  hhee  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ggrraanntt  

oonn  ooff  ttiimmee  lliimmiitt  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  lliiffee  

oo  tthhoossee  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  wwiitthhoouutt  

hhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  


