ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಲಿ ,.ವಿಷಯದಲಿಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ ೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶ್ ೆಗಳು
ಹಿನ್ನೆಲನ:
1. ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಲಿ., (ಪಿಎಸಿಎಲ್), ವಿವಿಧ ಕಲನಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ನೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕೀಮಗಳ (ಸಿಐಎಸ್ಟ) ಮೂಲಕ ರೂ 49000
ಕನೂೀಟಿ (ಅೆಂದಾಜು) ಮೊತ್ತದ ಹನೂಣನಗಾರಿಕನಯನ್ುೆ ಸಿೆೀಕರಿಸಿದನ ಎೆಂದು ಹನೀಳಿಕನೂೆಂಡಿದನ. ಆಗಸ್ಟಿ 22, 2014
ದಿನ್ಾೆಂಕ ಹನೂೆಂದಿರುವ ಸನಬಿ ಆದನೀಶಕನಕ ಅನ್ುಸಾರವಾಗಿ, ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಸಿಕೀಮಗಳು ಸಿಐಎಸ್ಟ ಸ್ೆರೂಪದಲಿಿವನ
ಮತ್ುತ ಇನ್ೂೆ ಅನ್ನೀಕ ವಿಷಯಗಳ ಜನೂತನಗನ, ತ್ನ್ೆ ಗಾಾಹಕರಿಗನ ನೀಡಿದ ಕನೂಡುಗನಗನ ಅನ್ುಸಾರವಾಗಿ ಮೂರು
ತೆಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗನ, ಅವರಿಗನ ಸ್ಲಿಬನೀಕ್ಟರುವ ಮೊತ್ತವನ್ುೆ ಅದರ ಬಡಿಿ ಸ್ಹಿತ್ವಾಗಿ ಹಿೆಂತರುಗಿಸ್ಬನೀಕನೆಂದು
ನದನೀೇಶನ್ ನೀಡಿದನ.
2. ಪಿಎಸಿಎಲ್ ನ್ ಪಾಚಾರಕರು / ನದನೀೇಶಕರುಗಳು ಮಾನ್ಯ ಸನಕುಯರಿಟಿೀಸ್ಟ ಅಪ್ಾಯಲನೀಟ್ ಟಿಾಬೂಯನ್ಲ್ (ಎಸ್ಟಎಟಿ) ಗನ
ಮನ್ವಿ

ಸ್ಲಿಿಸಿದರೂ,

ಅವರ

ಮನ್ವಿಗಳನ್ುೆ

ತರಸ್ಕರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ು

ಮತ್ುತ

ಸನಬಿ

ಆದನೀಶವನ್ುೆ

ಎತತ

ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತ್ು. ಆಗಸ್ಟಿ 14, 2015 ರ ಅದನೀಶದಿೆಂದ ತ್ಮಗನ ಅನ್ಾಯಯವಾಗಿದನ ಎೆಂದು, ಎಸ್ಟಎಟಿ ಆದನೀಶವನ್ುೆ
ತ್ಡನಹಿಡಿಯಬನೀಕನೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಸ್ರ್ೀೇಚ್ಛ ನ್ಾಯಯಾಲಯದ ಮುೆಂದನ ಮನ್ವಿಯನ್ುೆ ಸ್ಲಿಿಸ್ಲಾಗಿತ್ುತ.
3. ಮಾನ್ಯ ಸ್ರ್ೀೇಚ್ಛ ನ್ಾಯಯಾಲಯವು ತ್ನ್ೆ ಫನಬಾವರಿ 02, 2016 ರ ಅದನೀಶದನ್ೆಯ, ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಲಿ., ಮತ್ುತ
ಸನಕುಯರಿಟಿೀಸ್ಟ ಮತ್ುತ ಎಕ್ಸ್ಚನೀೆಂಜ್ ಬನೂೀರ್ಡೇ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯ (ಸಿವಿಲ್ ಅಪಿೀಲ್ ನ್ೆಂ. 13394/2015) ವಿಷಯದಲಿಿ
ಮತ್ುತ ಅದಕನಕ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ಾೀ. ಜಸಿಿೀಸ್ಟ (ನವೃತ್ತ) ಆರ್. ಎೆಂ. ಲನೂೀಧಾ (ಮಾಜಿ ಚೀಫ್
ಜಸಿಿೀಸ್ಟ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯ) ಇವರ ಚನೀಮೇನಶ್ಪ್ ಅಡಿಯಲಿಿ ಒೆಂದು ಸ್ಮಿತಯನ್ುೆ ರಚಸಿ, ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಟನೈಟಲ್
ಡಿೀರ್ಡಗಳನ್ುೆ ತ್ನ್ೆ ಅಧಿೀನ್ಕನಕ ತನಗನದುಕನೂಳಳಲು, ಮತ್ುತ ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಗಾಾಹಕರಿಗನ ಮರುಪ್ಾವತ ಮಾಡುವುದಕಾಕಗಿ
ಆಸಿತಗಳನ್ುೆ ಮಾರಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ುೆ ನೀಡಿತ್ು.
4. ಅದಕಕನ್ುಸಾರವಾಗಿ, ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಲಿ., ನ್ ವಿವಿಧ ಸಿಕೀಮಗಳಲಿಿ ಬೆಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಗಾಾಹಕರ
ಅಸ್ಲಿೀ ಪತ್ಾಗಳನ್ುೆ ಪರಿಶ್ೀಲಿಸಿದ ನ್ೆಂತ್ರ, ಅವರಿಗನ ಮರುಪ್ಾವತ ಮಾಡಲು, ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಆಸಿತಗಳನ್ುೆ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪಾಕ್ಟಾಯೆಯನ್ುೆ ಆರೆಂಭಿಸ್ಲನೆಂದು, ಈ ಸ್ಮಿತಯು ಸಿಬಿಐ ನೆಂದ ಎಲಾಿ ಆಸಿತ ದಾಖಲನಗಳನ್ುೆ
ಸ್ೆಂಗಾಹಿಸ್ುವ ಪಾಕ್ಟಾಯೆಯಲಿಿ ತನೂಡಗಿದನ. ಈ ಮಧನಯ, ಸಾವೇಜನಕ ಸ್ೂಚ್ನ್ನಯ ಮೂಲಕ ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಗಾಹಕರಿಗನ
ಈ ಮುೆಂದಿನ್ೆಂತನ ಮಾಹಿತ ಮತ್ುತ ಸ್ಲಹನ ನೀಡಲಾಗಿದನ;
(i) ಸ್ಮಿತಯು ಈ ವಿಷಯದಲಿಿ ಮುೆಂದಿನ್ ಮಾಹಿತಯನ್ುೆ ತಳಿಸ್ುವ ತ್ನ್ಕ, ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಲಿ., ನ್
ಸಿಕೀಮಗಳಲಿಿ ತ್ಮಮ ಬೆಂಡವಾಳದ ೇನೀರ್ ದಾಖಲನಗಳು / ದಾಖಲಾತಗಳನ್ುೆ ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಲಿ., ಅವವಾ
ಯಾವುದನೀ ಇತ್ರ ವಯಕ್ಟತಗನ ನೀಡಬಾರದು; ಮತ್ುತ
(ii) ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಲಿ., ಅವವಾ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಏಜನೆಂಟ್ ಇತಾಯದಿಗಳಿೆಂದ ಯಾವುದನೀ ಹನೂಸ್
ಬೆಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕನ ಅವವಾ ಕೆಂತನ್ ಅವವಾ ಬನೀರಾವುದನೀ ವಿಷಯದಲಿಿ ಯಾವುದನೀ ಹಣಪ್ಾವತಯನ್ುೆ
ಮಾಡಬಾರದು.

1. ನ್ಾನ್ು ಒಬಬ ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಗಾಾಹಕ. ನ್ಾನ್ು ಏನ್ು ಮಾಡಬನೀಕು?
ಉತ್ತರ: 05.03.2016 ದಿನ್ಾೆಂಕದ ಸಾವೇಜನಕ ಪಾಕಟಣನಗನ ಅನ್ುಸಾರವಾಗಿ, ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಗಾಾಹಕರು ತ್ಮಮ ಅಸ್ಲಿೀ
ದಾಖಲಾತಗಳನ್ುೆ ತ್ಮಮಲಿಿಯೆೀ ಇಟುಿಕನೂಳಳಬನೀಕನೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಲಾಗಿದನ. ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಗಾಾಹಕರಿೆಂದ ಸ್ಮಿತಯು
ಕನಿೀಮಗಳನ್ುೆ ಸಿೆೀಕರಿಸ್ುವ ಮಾಹಿತ ತಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ಾ, ನ್ನೀಮಿಸ್ಲಪಟಿಿರುವ ಸ್ಮಿತಗನ ಅವವಾ ನ್ನೀಮಿಸ್ಲಪಟಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗನ

ಅದನ್ುೆ

ನೀಡಬಹುದಾಗಿದನ.

ಮರುಪ್ಾವತಯನ್ುೆ

ಪಡನಯಲು

ಅಸ್ಲಿೀ

ದಾಖಲಾತಗಳನ್ುೆ

ಸ್ಲಿಿಸ್ುವುದು ಕಡಾಿಯವಾಗಿದನ ಮತ್ುತ ಇದನ್ುೆ ಹನೂೆಂದಿಲಿದಿದದರನ ಯಾವುದನೀ ಮರುಪ್ಾವತ ಕನಿೀಮ ಗಳನ್ುೆ
ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಿ.
2. ಮರುಪ್ಾವತಗಾಗಿ ನ್ನ್ೆ ಅಜಿೇಯನ್ುೆ ಎಲಿಿಗನ ಕಳುಹಿಸ್ಬನೀಕು?
ಉತ್ತರ: ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಗಾಾಹಕರಿೆಂದ ಕನಿೀಮಗಳನ್ುೆ ಆಹಾೆನಸ್ುವ ಬಗನೆ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು / ಸಾವೇಜನಕ ಪಾಕಟಣನ ಇತಾಯದಿ
ಮೂಲಕ ಸನಬಿ / ಸ್ಮಿತಯು ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಗಾಾಹಕರಿಗನ ಮಾಹಿತಯನ್ುೆ ತಳಿಸ್ುತ್ತದನ. ಅೆಂತ್ಹ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು /
ಸಾವೇಜನಕ ಪಾಕಟಣನ ನೀಡುವ ತ್ನ್ಕ, ಗಾಾಹಕರು ತ್ಮಮ ಎಲಾಿ ಅಸ್ಲಿೀ ದಾಖಲನಗಳನ್ುೆ ತ್ಮೊಮೆಂದಿಗನ
ಇಟುಿಕನೂಳಳಬನೀಕು ಮತ್ುತ ಯಾವುದನೀ ವಯಕ್ಟತ, ಏಜನೆಂಟ್ ಇತಾಯದಿಗಳಿಗನ ನೀಡಬಾರದು, ವಗಾೇಯಿಸ್ಬಾರದು,
ಹೆಂಚಕನೂಳಳಬಾರದು ಎೆಂದು ಸ್ಲಹನ ನೀಡಲಾಗಿದನ.
3. ಮರುಪ್ಾವತಗಾಗಿ ನ್ನ್ೆ ಅಜಿೇಯನ್ುೆ ನ್ಾನ್ು ಯಾವಾಗ ಮತ್ುತ ಎಲಿಿಗನ ಕಳುಹಿಸ್ಬನೀಕು?
ಉತ್ತರ: ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಗಾಾಹಕರು, ನದಿೇಷಿ ಸ್ೂಚ್ನ್ನಯನ್ುೆ ಪಾಕಟಿಸಿದ ನ್ೆಂತ್ರ ಮಾತ್ಾ, ಅಪಿಿಕನೀಶನ ಫಾರ್ ರಿೀಫೆಂರ್ಡ
(ಎಎಫ್ಆರ್) ಅನ್ುೆ ಅವಶಯಕ ದಾಖಲನಗಳನ ೆಂದಿಗನ, ಆ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು / ಸಾವೇಜನಕ ಪಾಕಟಣನಯ ಸ್ೂಚ್ನ್ನಯಲಿಿ
ತಳಿಸ್ಲಾಗುವ ವಿಳಾಸ್ / ಅಧಿಕಾರಿಗನ ಸ್ಲಿಿಸ್ಬನೀಕು.
4. ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಲಿ., ಗಾಾಹಕರಿೆಂದ ಸನಬಿ ಯಾವಾಗ ಕನಿೀಮ ಗಳನ್ುೆ ಆಹಾೆನಸ್ುತ್ತದನ?
ಉತ್ತರ: ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಆಸಿತಗಳನ್ುೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನ್ೆಂತ್ರ ಮತ್ುತ ಸಾಕಷುಿ ಮೊತ್ತವು ಲಭ್ಯವಾದ ನ್ೆಂತ್ರ,
ಮರುಪ್ಾವತ ಉದನದೀಶಕಾಕಗಿ ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಗಾಾಹಕರಿೆಂದ ಕನಿೀಮಗಳನ್ುೆ ಆಹಾೆನಸ್ಲಾಗುತ್ತದನ. ಸ್ಮಿತಯು
ಸ್ೂಚಸ್ುವ ನ್ಮೂನ್ನಯಲಿಿ ಮರುಪ್ಾವತಗಾಗಿ ಅಜಿೇ ಸ್ಲಿಿಸ್ುವೆಂತನ ಸ್ಮಿತಯು ಗಾಾಹಕರನ್ುೆ ಆಹಾೆನಸ್ುತ್ತದನ.
5. ನ್ನ್ೆ ಸಿಕೀಮನ್ ಅೆಂತಮ ದಿನ್ಾೆಂಕವು ಈಗಾಗಲನೀ ಮುಗಿದಿದನ ಮತ್ುತ ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಏಜನೆಂಟ್ಗಳು ನ್ನ್ೆ
ಬೆಂಡವಾಳಕನಕ ಪಯಾೇಯ ಸಾಧನ್ಗಳನ್ುೆ / ಸಿಕೀಮಗಳನ್ುೆ ನೀಡಲು ಸಿದಧರರಿದಾದರನ, ದಯವಿಟುಿ ನ್ಾನ್ನೀನ್ು
ಮಾಡಬನೀಕನೆಂದು ತಳಿಸಿ?
ಉತ್ತರ: ಅಸ್ಲಿೀ ದಾಖಲನಗಳನ್ುೆ ನಮಮಲನಿೀ ಇಟುಿಕನೂೆಂಡಿದುದ, ಮರುಪ್ಾವತಗಾಗಿ ಕನೀಳಿದಾಗ ಅದನ್ುೆ ಸ್ಲಿಿಸ್ಬನೀಕನೆಂದು
ಸ್ಲಹನ ನೀಡಲಾಗಿದನ. ಪಾಸ್ುತತ್ವಿರುವ ಬೆಂಡವಾಳವನ್ುೆ ಯಾವುದನೀ ಇತ್ರ ಸಿಕೀಮಗಳಿಗನ ಪರಿವತೇಸ್ಲು ಅವವಾ
ಬದಲಾಯಿಸ್ಲು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದಲಿ,ಿ ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಅವವಾ ಅದರ ಏಜನೆಂಟ್ಗಳನ್ೂೆ ಒಳಗನೂೆಂಡು

ಯಾವುದನೀ ವಯಕ್ಟತಯ ಯಾವುದನೀ ಒತ್ತಡಕನಕ ಮಣಿಯಬಾರದನೆಂದು ಸ್ಲಹನ ನೀಡಲಾಗಿದನ. ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಆಸಿತಗಳನ್ುೆ
ಮಾರಿದ ನ್ೆಂತ್ರ ಪಿಎಸಿಎಲ್ ಲಿ., ನ್ ಅಸ್ಲಿೀ ಬೆಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕನದಾರರಿಗನ ಮರುಪ್ಾವತಗಳನ್ುೆ
ಮಾಡಬನೀಕನೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಸ್ರ್ೀೇಚ್ಛ ನ್ಾಯಯಾಲಯವು ಸ್ಮಿತಗನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದನ. ಈ ಆದನೀಶಕನಕ ವಿರುದಧರವಾಗಿ
ಯಾವುದನೀ ವಯಕ್ಟತಯು ಯಾವುದನೀ ರಿೀತಯ ಪಾಯತ್ೆವನ್ುೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾನ್ಯ ಸ್ರ್ೀೇಚ್ಛ ನ್ಾಯಯಾಲಯದ
ಆದನೀಶದ ಉಲಿೆಂಘನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತದನ ಮತ್ುತ ಆದದರಿೆಂದ ಹಿೀಗನ ಮಾಡಬಾರದನೆಂದು ಸ್ಲಹನ ನೀಡಲಾಗಿದನ.
6. ಅಲಿಿಯವರನಗನ ನ್ಾನ್ು ಏನ್ು ಮಾಡಬನೀಕು?
ಉತ್ತರ: ಸನಬಿ / ಸ್ಮಿತಯು ತಳಿಸ್ುವ ಪತಾಕಾ ಪಾಕಟಣನ / ಜಾಹಿೀರಾತ ಇತಾಯದಿಗಾಗಿ, ವಾತಾೇ ಪತಾಕನ ಇತಾಯದಿಗಳನ್ುೆ
ನೀವು ಗಮನಸ್ುತತರಬಹುದು. ನೀವು ಸನಬಿ ವನಬಸನೈಟ್ www.sebi.gov.in ಅನ್ೂೆ ಸ್ಹ ಗಮನಸ್ಬಹುದು
ಅವವಾ ಕರ ರಹಿತ್ ಸ್ಹಾಯವಾಣಿ ಸ್ೆಂಖ್ನಯ 1800 266 7575 ಅವವಾ 1800 22 75 75 ಕನಕ ಕರನಮಾಡಬಹುದು.

