পএপিএল পলপিটেডৰ ক্ষেত্ৰত সঘনাই ক্ষসাধা পিছু িান প্ৰশ্ন

ৃষ্ঠবূ মভঃ
1. মএমিএল মলমভটেড, (মএমিএল)য়ে মফমবন্ন সংগ্ৰহটমোগ্য মফমনটেোগ্ অঁিমনৰ ৰো প্ৰোে 49000 য় োটি
ে ো সংগ্ৰহৰ দোফী

মৰটে৷ 22 অগ্ষ্ট 2014 তোমৰখৰ অটদশ নুমোেী য়েমফটে ক টে য়ম

মএমিএলৰ অঁিমনসভূহ মিঅআএেৰ ন্তগ্গত হে তথো মতমন ভোহৰ মবতৰত সংগ্ৰহীত ধনসভূহ
গ্ৰোহ স ল

প্ৰোযনুসমৰ ঘূৰোআ মদফ৷

2. মএমিএলৰ ৃষ্ঠটোষ /ধযক্ষআ ভোননীে মেম উমৰটিজ এটেটলে মিফুটনল (এেএটি)
মমটে য়তওঁটলো ৰ অটফদন খোমৰজ

মৰটে অৰু য়েমফৰ অটদশৰ ক্ষোলম্বন

নুটৰোধ

মৰটে

মৰটে৷ 14 অগ্ষ্ট

2015ৰ অটদশ নুমোেী ক্ষমতগ্ৰস্ত য়হোৱোৰ মেত, অটফদনসভূহ ভহোভোনয উচ্চতভ নযোেোলেৰ সন্মুখত
এেএটিৰ অটদশৰ মফটৰোমধতো য়হোৱোৰ অটগ্টে প্ৰস্তুত

ৰো কহটে৷

3. ভহোভোনয উচ্চতভ নযোেোলটে মএমিএল মলমভটেড ফনোভ মেম উমৰটিজ এ টিঞ্জ ফ’ডগ ৱ আমিেো
(মিমবল এীল নং 13394/2015)ৰ য়ক্ষিত আেোৰ 2 য়পব্ৰুৱোৰী 2016ৰ দ্ৰষ্টফয অটদশ নুসমৰ
তথো ৱসৰপ্ৰোপ্ত নযোেোধীশ অৰ.এভ. য়লোধো (বোৰতৰ প্ৰোক্তন ভুখয নযোেোধীশ)ৰ য়নতৃ ত্বত
মএমিএলৰ স টলো স্থোৱৰ/স্থোৱৰ সোভগ্ৰী জব্দ

মৰ অৰু য়সআটফোৰ মফক্ৰী

মৰ গ্ৰোহ

মভটিখটন

য়তওঁটলো ৰ

ধনসভূহ ঘূৰোআ মদফলল অটদশ মদটে৷
4. য়সআ নুসমৰ
গ্ৰোহট

মভটিটে মিমফঅআৰ ৰো মএমিএলৰ স টলো তথয হস্তগ্ত

মএমিএলৰ মফমবন্ন অঁিমনত ধন মফমনটেোগ্

ধনসভূহ ঘূৰোআ মদেোৰ প্ৰটিষ্টো ফযোহত ৰোমখটে৷ ঠি
জোননীৰ প্ৰমত িকু ৰোমখফলল নুটৰোধ
(i)

মভটি

ৱগ্ত ন ৰোল

মৰ অটে অৰু মমটফোৰ

মৰমেল, ৰীক্ষণৰ ন্তত য়তওঁটলো

প্ৰোয

য়সআসভেটত মএমিএলৰ গ্ৰোহ স ল

ৰোজহুৱো

ৰো কহটে;

মএমিএলৰ কসটত থফো মএমিএলৰ য় োটনো ফযমক্তৰ কসটত য় োটনো

বোটৱ সংমুক্ত/তথয অদোন-প্ৰদোন অমদ ন মৰফলল নুটৰোধ

ৰো কহটে; অৰু

(ii) মএমিএল মলমভটেড/আেোৰ মফষেো থফো এটজণ্টৰ কসটত য় োটনো নতু ন মফমনটেোগ্ ফো
আনষ্টলটভণ্টৰ য়লন য়দন ন মৰফলল নুটৰোধ জটনোৱো কহটে৷
1. ভআ এজন মএমিএলৰ গ্ৰোহ ৷ ভআ ম

ৰো উমিত?

উত্তৰ- 05.03.2016ৰ অটদশোনুমোেী মএমিএলৰ গ্ৰোহ স ল
নুটৰোধ জটনোৱো কহটে৷

মভটিটে মফিোমৰটল য়সআ তথযসভূহ

প্ৰ ৃ ত তথযসভূহ মনজৰ লগ্ত ৰোমখফলল
মভটি

প্ৰদোন

মৰফ লোমগ্ফ৷ প্ৰোয ে ো

ুনৰুদ্ধোৰৰ ফোটফ প্ৰ ৃ ত তথয জভোটেো মদেোটেো প্ৰটেোজনীে নযথো আেোৰ ফোটফ ুনমফগটফিনো

ৰো নহ’ফ৷

2. ুনৰুদ্ধোৰৰ ফোটফ য়ভোৰ অটফদনসভূহ

’কল ঠিওৱো উমিত?

উত্তৰ- য়েমফ/ মভটিটে ৰোজহুৱো জোননী/মফজ্ঞোনৰ জমৰেটত মএমিএলৰ গ্ৰোহ স ল
মৰফ৷ য়সআ ৰোজহুৱো জোননী/মফজ্ঞোন প্ৰিোৰ য়নোটহোৱো মগন্ত গ্ৰোহ স ল

এআ মফষটে ৱগ্ত

প্ৰ ৃ ত তথযসভূহ মনজৰ লগ্টত

ৰোমখফলল নুটৰোধ জটনোৱো হ’ল অৰু য় োটনো ফযমক্ত থফো এটজণ্টৰ কসটত অদোন-প্ৰদোন ন মৰফললও নুটৰোধ
জটনোৱো হ’ল৷
3. ুনৰুদ্ধোৰৰ অটৱদনসভূহ য় মতেো অৰু
উত্তৰ- মএমিএলৰ গ্ৰোহ স ল

এ

’কল ট োৱো উমিত?

মফটশষ জোননীৰ জমৰেটত ৱগ্ত

জোননীত প্ৰিোৰ য়হোৱো নুসমৰ ঠি নো/মনটদগ মশত

ৰো হ’ল য়ম মফজ্ঞোনত/ৰোজহুৱো

তৃগ ক্ষললটহ মোটত প্ৰটেোজনীে সম্পূণগ তথযটৰ কসটত ে ো

ুনৰুদ্ধোৰৰ ফোটফ অটৱদন  োে৷
4. মএমিএল মলমভটেডৰ গ্ৰোহ ৰ অটফদন য়েমফটে য় মতেো গ্ৰহণ
উত্তৰ- মএমিএলৰ সোভগ্ৰীসভূহ মফক্ৰী
গ্ৰোহ স লৰ ৰো অটফদন গ্ৰহণ

মৰ প্ৰটেোজনীে ে ো উলব্ধ য়হোৱোৰ ভুহূতগটত য়েমফটে মএমিএলৰ

ৰো অৰম্ভ

মৰফ৷

য়তওঁটলো ৰ ে ো ুনৰুদ্ধোৰৰ ফোটফ অটফদনৰ অহ্বোন
5. মফমনটেোগ্

উত্তৰ- এআ য়ক্ষিত গ্ৰোহ

মভটি

ৰো উমিত?

ৰো কহটে৷ তোটৰোমৰ মএমিএলৰ য় োটনো ফযমক্ত ফো

মফমনটেোগ্ অঁিমন সলমন ফো মফমনটেোগ্ৰ ফোটফ িো মদফলল মনটষধোজ্ঞো প্ৰদোন

ভহোভোনয উচ্চতভ নযোেোলেৰ অটদশ নুসমৰ মএমিএলৰ সোভগ্ৰী মফক্ৰী
ৱভোননো

নয

প্ৰ ৃ ত তথয মনজৰ লগ্ত ৰোমখফলল নুটৰোধ জটনোৱো কহটে অৰু য়সআ তথয মফিৰো

য়সআ ে ো ঘূৰোআ মদফলল অটদশ প্ৰদোন
নযোেোলে

মৰফ৷

মৰটে৷ এআ য়ক্ষিত ভআ ম

সভেত ে ো ুনৰুদ্ধোৰৰ ফোটফ জভো মদফলল অহ্বোন
গ্ৰোহ

মভটিৰ দ্বোৰো মনটদগ মশত মফনযোস নুমোেী গ্ৰোহ

ৰো অঁিমনৰ য়ভমিউমৰটি তোমৰখ আমতভটধযআ োৰ কহটে অৰু মএমিএলৰ এটজটণ্ট য়ভো

অঁিমনত মফমনটেোগ্ৰ ফোটফ অহ্বোন

এটজণ্ট

মৰফ?

ৰো কহটে৷ এআ অটদশ উলংঘন

ৰো কহটে৷

মৰ প্ৰ ৃ ত মফমনটেোগ্ োৰী

ৰো ফযমক্তটে ভহোভোনয উচ্চতভ

ৰোটেো ফুজোফ, য়সটে য়তটন ন মৰফলল নুটৰোধ জটনোৱো হ’ল৷

6. এআ সভেটিোৱোত ভআ ম

ৰো উমিত?

উত্তৰ- এআ সভেটিোৱোত অুমন য়েমফ/ মভটিৰ য়প্ৰে মফজ্ঞমপ্ত/মফজ্ঞোনৰ ফোটফ কদমন

ফোতমৰ

ো ত িোও ৷

অুমন য়েমফৰ য়ৱফেোআে www.sebi.gov.in য়তো িোফ োটৰ থফো য়হল্পলোআন নম্বৰ 1800 266 7575 ফো
1800 22 7575 য়তো য়মোগ্োটমোগ্

মৰফ োটৰ৷

