Annexure - II

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
O/O THE PRINCIPAL CONTROLLER OF COMMUNICATION ACCOUNTS
8, HARE STREET, KOLKATAKOLKATA 700 001

PENSION ADALAT
(FOR
FOR DOT & BSNL PENSIONERS/
PENSIONER FAMILY PENSIONER
PENSIONERS.)

Pension Adalat of office
ffice of the Pr. CCA Kolkata will be held in the first week of
August 2019
All Pensioners/ Retirees/ Dependants/ Family Pensioners of Department of
Telecommunications/ Bharat Sanchar Nigam Limited, Calcutta Telephones,
Telephones Kolkata
are hereby informed to send their complaints or grievances, if any, in the
th proforma
in an envelope superscribed
scribed as ‘PENSION
‘
ADALAT’ to the above address or E- mail
to <pccakolkata@gmail.com
pccakolkata@gmail.com> positively by 18th July 2019.
Exact date, time and venue will be intimated to the respective complainants
whose case will be heard on the Adalat.
N.B:- (1) Applications of pensioners/ family pensioners/ retirees/ dependants other than
from Department of Telecommunications/ Bharat Sanchar Nigam Limited, Calcutta
Telephones will not be entertained.
(2) All previous correspondences
orrespondences should be enclosed with the complaint
complaint/ grievance letter.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PENSION ADALAT PROFORMA
Name of the Pensioner/ Family Pensioner :
Father/Husbands Name :
PPO No :
Designation of Post Last held :
Office and Station Last worked :
Date of Superannuation/ Retirement :
Grievances (Full details with any previous representation) :
Name, Address with Land line/ Mobile Number of the Applican
nt :

Signature of the Applicant
N.B:- Issues like compassionate appointment, Pay Anomaly etc. will not come
under the
e purview of the PENSION ADALAT and therefore will not be
entertained.
Sd /Dy.. Controller of Communication Accounts

Annexure-I

ভারত সরকার
যাগাযগ ম ক
টিলকিমউিনেকশন দপতর
ি ি প াল
ল কে ালার অফ কিমউিনেকশন অ াকাউ স এর কাযালয়

টিলেফান হাউস, ৮, হয়ার ি ট, কলকাতা- 700001
Email: pccakolkata@gmail.com

পনশন আদালত
কবলমা

িডও

এবং

িবএসএনএল পনশনেভাগী
পনশন
/ পনশনেভাগী পািরবােরর জন

পনশন

আদালত’

সকল ই ক
ু
পনশনেভাগী/অবসর
অবসর া / পাষ / টিলকিমউিনেকশন দফতর/ভার সা ার িনগম িলিমেটড- এর
পনশনেভাগী পািরবারবগ ক এত ারা জানােনা
জানা
হে
য িনে া অিফেস অনুে য় পনশন আদালেতর জন তাঁেদর
আিভেয়াগ বা নািলশ, যািদ থােক তা
া
াফমায়,
পনশন আদালাত শীষাি ত খােম ১৮ই জুলাই ২০১৯ – এর মেধ
ি ি প াল কে ালার অফ কিমউিনেকশন অ াকাউ স,
স কলকাতা, টিলেফান হাউস,

৩য়

তল এবং

৫ম তল

৮, হয়ার

ি ট, কলকাতা-৭0000১-এর অিফেস পাঠােত হেব, আথবা <pccakolkata@gmail.com>-এ ইেমল করেত পােরন।
উপযু

অিভেযাগকারীেদর আদালেত ওই

ােনই িন ি র জন িনজ ব ােয় উপি ত থাকার জন আ
আম ন জানােনা

হেব, আর এই আম েণর সে স ক তািরখ,, সময় এবং ানও জািনেয় দওয়া হেব।
এন.িব .: - (1) টিলকিমউিনেকশন দফতর
তর/ভারত স ার িনগম িলিমেটড, কলকাতা টিলেফানস, পনশনেভাগীেদর /
পনশনেভাগী পািরবার / অবসর া / পাষ / ব তীত অন কােরা দারখা

াহ করা হেব না।

(২) যাবতীয় পূববত প ালাপ অিভেযাগপে র সে সংেযািজত করেত হেব।

পনশন আদালত
১/ পনশনেভাগীর নাম / পনশনেভাগী পািরবার

:

২/ িপতা / ামীর নাম

:

৩/ িপিপও নং

:

৪/

শষ কমে

অিফস এবং

শন

:

৫/ সবেশষ অিধি ত পেদর পদমযাদা

:

৬ / অবসর হেনর তািরখ

:

৭/

:

অিভেযাগ (পূব কানও ব েব র পূণ িববরন সহ)
সহ

৮/ দরখা কারীর নাম,

াফমা

কানা, টিলেফান ন র সহ

:
দরখা কারীর া র

িবঃ

ঃ – সহানুভূিতর কারেণ িনেয়াগ, বতন বষম

ইত ািদর মেতা িবষয় পনশন আদলােতর িবচায

াঃ/ডপু

কে ালার অফ কিমউিনেকশন অ াকাউ

য়।

