
 

 

              INTEGRAL COACH FACTORY-CHENNAI-600038. 

ALL INDIA PENSION 

ADALAT-2018 

 
            “ ALL INDIA PENSION ADALAT (AIPA)" will be conducted at 
11.00 hrs on 18/09/2018 (TUESDAY)) to redress grievances of 
pensioners and family pensioners'.  
 

The main objective of this Adalat would be prompt and quick 
redressal of pensioner’s grievances within the framework of extant policy 
guidelines. Grievances pertaining to Pensionary benefits alone would be 
considered in the Adalat.  Grievances already settled/replied in previous 
Adalats will not be considered. Cases involving purely legal/policy matters 
cannot also be represented in the Adalat. 
  
The grievance is to be addressed to: 

Smt. Hema Ramesh,   
Assistant Personnel Officer/Rect 
INTEGRAL COACH FACTORY, CHENNAI - 600 038, 

 
to reach her on or before 05/09/2018(Wednesday ) in an envelope with 
superscription "ALL INDIA PENSION ADALAT(AIPA) 2018 (ICF)". The 
following details should be furnished while forwarding the grievances. 
 
1. Name of the Pensioner/Family Pensioner        : 
 
2. Employee Number/ (PF No).                             : 
 
3. Date of cessation from service                         : 
 

  4. Pension Payment Order Number                     : 
 
  5. Phone /Cell Phone No.           : 

 
6. email i.d           : 
 
7.Grievance.  
    (Full details should be given, quoting  
                   Previous references, if any)              : 
 



 

 

இணைப்புப் பபட்டி ப ொறிற்சொணயின் ஓய்வூ ி ொர்கள் ற்றும் ஓய்வூ ி ொர்கரின் 

குடும்பத் ினர்கள் கலனத் ிற்கு 

ஓய்வூ ி ொர்கள் ற்றும் ஓய்வூ ி ொர்கரின் குடும்பத் ினருக்கு ஓய்வூ ி பன்கள் குமித்து 

ஏத னும் குணமிருப்பின் அ ணனத்  ீர்ப்ப ற்கொக லருகின்ம 18.09.2018 (          கிறண) 

அன்று கொணய 11.00 ைிக்கு        ந்  ய ஓய்வூ ி குணம  ீர்ப்பு ன்மம் ஒன்ணம இணைப்புப் 

பபட்டி ப ொறிற்சொணய நடத் லிருக்கிமது.  கீழ்க்கொணும் படிலத் ில்  ங்கரது ஓய்வூ ி குணமகள் 

குமித்  முழு லிலங்கணர எழு ி அ ணனப் பின்லரும் முகலொிக்கு 05.09.2018 - ஆம் த  ிக்குள் 

அனுப்ப தலண்டும்.  முந்ண  குணம  ீர்ப்பு ன்மங்கள் மூயம் முடிவு பசய்ப்பட்ட/ப ியரிக்கப்பட்ட 

குணமகள் இம்ன்மத் ில் பொிசீலிக்கப்பட ொட்டொது.  சட்டம் ற்றும் பகொள்ணக முடிவுகள் சம்பந் ப்பட்ட 

ஓய்வூ ி குணமகணர இம்ன்மத் ில் பொிசீலிக்க/லிண்ைப்பிக்க இயொது. 

ஓய்வூ ி குணமகணர லிண்ைப்பிக்க தலண்டி முகலொி: 

 ிரு ி. தேொ தஷ், 

ஏ.பி.ஓ./ஆர், 

இணைப்புப் பபட்டி ப ொறிற்சொணய, 

பசன்ணன - 600 038. 

 

உணமின் ீது ‘ALL INDIA PENSION ADALAT 2018 - ICF’ என்று எழு  தலண்டும். 

லிண்ைப்ப ொர்கள்  ங்கரது குணமகணர அனுப்பும்தபொது கீழ்க்கண்ட லிலங்கணரக் பகொடுக்கும்படி 

தகட்டுக்பகொள்ரப்படுகிமொர்கள். 

1. ஓய்வூ ி ொொின் பபர்   : 

2. ப ொறியொரர் எண்/(P.F. No.)  : 

3. பைிிலிருந்து ஓய்வு பபற்ம த  ி : 

(உ ொைம்-ஓய்வு பபற்மது/ 

இமப்பு மு யொனணல) 

4. ஓய்வூ ி லறங்கல் ஆணை எண்  : 

(Pension Payment Order No.) 

5. ப ொணயதபசி/அணயதபசி எண்  : 

6. ின்னஞ்சல்     : 

7. ஓய்வூ ி குணமகள்   : 

 (முழு லிலங்கணர லறங்க தலண்டும்.  ஏற்கனதல முணமமடு பசய் ிருப்பின் அ ன் 

குமிப்புகணரமம் ப ொிலிக்க தலண்டும்). 
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