PACL ലിമിറ്റഡിെന്റ വിഷയത്തില് പതിവായി േചാദി�ന്ന േചാദയ്ങ്ങള്

പശ്ചാത്തലം:
1. വിവിധ കളക്റ്റീവ് ഇന്െവസ്റ്റ്െമന്റ് സ്കീമുകളില് നി�ം ആെക 49000 േകാടി രൂപയുെട
(ഏകേദശം) കടബാദ്ധയ്ത േശഖരിച്ചതായി / സമാഹരിച്ചതായി PACL ലിമിറ്റഡ് (PACL)
അവകാശെപ്പ�. PACL -െന്റ പദ്ധതികള് CIS രൂപത്തിലുള്ളതാെണ�ം സമാഹരിച്ച
പണം,
വാഗ്ദാനത്തില് പറഞ്ഞി�ള്ള �കാരം
അതിെന്റ ഉപേഭാ�ാക്കള്ക്ക്
നല്േകണ്ടതായ ആദായത്തിെനാപ്പം മൂ� മാസ കാലയളവിനുള്ളില് മടക്കി നല്കുവാനും
2014 ആഗസ്റ്റ് 22 തീയതിയിെല SEBI യുെട ഉത്തരവില് �സ്ഥാവി�.
2. PACL -െന്റ �േമാട്ടർ / ഡയറക്ടർമാര് ബഹുമാനെപ്പട്ട െസക�രിറ്റീസ് അപ്പേലറ്റ്
�ിബ�ണലില് (SAT) നിേവദനം നല്കുകയും അവര് അത് നിരസി�കയും SEBI –യുെട
ഉത്തരവ് ശരിവ�കയും െച�. 2015 ആഗസ്റ്റ് 14 തീയതിയിെല ഉത്തരവില് വിഷമിച്ച് SAT
–യുെട ഉത്തരവിെന േചാദയ്ം െച�െകാണ്ട് ബഹുമാനെപ്പട്ട സു�ീം േകാടതി മുമ്പാെക
അവര് നിേവദനം സമര്പ്പി�.
3. PACL ലിമിറ്റഡും െസക�രിറ്റീസ് ആന്ഡ് എക്േസ്ചഞ്ച് േബാര്ഡ് ഓഫ് ഇന്തയ്യും
തമ്മിലുള്ള തര്ക്കവിഷയത്തിലും (സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 13394/2015) മറ്റ് അനുബന്ധ
വിഷയങ്ങളിലുമായി ബഹുമാനെപ്പട്ട സു�ിം േകാടതി 2016 െഫ�വരി 02 തീയതിയിെല
ഉത്തരവിലൂെട ബഹുമാനെപ്പട്ട �ീ. ജസ്റ്റിസ് (റിട്ടേയര്ഡ്) ആര്. എം. േലാധ (ഇന്തയ്യുെട
മുന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്) –യുെട അദ്ധയ്ക്ഷതയില് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരി�കയും PACL -െന്റ
ആധാരങ്ങള് ഏെറ്റടു�വാനും PACL -െന്റ ഉപേഭാ�ാക്കള്ക്ക് മടക്കിനല്കുവാനായി
അതിെന്റ സ്ഥാവരജംഗമ വ�ക്കള് വില്�വാന് അതിെന ചുമതലെപ്പടു�കയും െച�.

4. PACL ലിമിറ്റഡിെന്റ വിവിധ പദ്ധതികളില് നിേക്ഷപിച്ച PACL -െന്റ ഉപേഭാ�ാക്കള്ക്ക്
അതിെന്റ സതയ്ാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ േശഷം മടക്കി നല്കുന്നതിനായി വ�വകകള്
വില്�ന്നതിനുള്ള നടപടി�മങ്ങള് ആരംഭി�ന്നതിന് CBI –ല് നി�ം സ്ഥാവരജംഗമ
വ�ക്കളുെട േരഖകള് േശഖരി�ന്ന നടപടി�മങ്ങള് കമ്മിറ്റി ആരംഭി�. അേതസമയം,
PACL -െന്റ ഉപേഭാ�ാക്കേളാട് ഒരു െപാതു വിജ്ഞാപനത്തിലൂെട ഇനി പറയുന്നവ
അറിയി�കയും നിര്േദ്ദശി�കയും െച��.

I.

PACL ലിമിറ്റഡ് അെ�ങ്കില് മേറ്റെതങ്കിലും വയ്�ികളുമായി PACL
ലിമിറ്റഡിെന്റ പദ്ധതികളില് അവരുെട നിേക്ഷപത്തിെന്റ േരഖകള് /
�മാണങ്ങള് കമ്മിറ്റിയില് നി�ം ഇനിെയാരു അറിയിപ്പ് ലഭി�ന്നതുവെര
ഉേപക്ഷി�വാേനാ ഒപ്പം / അെ�ങ്കില് പങ്കിടുവാേനാ പാടി�, കൂടാെത

II.

ഏെതങ്കിലും പുതിയ നിേക്ഷപമാേയാ അെ�ങ്കില് ഗഡു തുക അെ�ങ്കില്
മെറ്റന്തിെനങ്കിലുമായി
PACL
ലിമിറ്റഡിന്
അെ�ങ്കില്
അതിെന്റ
ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാര്ക്ക് / എജ�മാര്ക്ക് പണം നല്കാന് പാടി�.

1. ഞാന് PACL -െന്റ ഒരു ഉപേഭാ�ാവാണ്. ഞാന് എന്താണ് െചേ�ണ്ടത്?
ഉത്തരം: 05.03.2016 െല െപാതു വിജ്ഞാപനത്തിലൂെട യഥാര്ത്ഥ േരഖകള് തങ്ങളുെട ൈകവശം
സൂക്ഷി�വാന് PACL -െന്റ ഉപേഭാ�ാക്കള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയി�ണ്ട്. PACL -െന്റ
ഉപേഭാ�ാക്കളില് നി�ം െ�യിമുകള് ക്ഷണി�െകാണ്ട് കമ്മിറ്റിയില് നി�ള്ള
അറിയിപ്പിന് േമല് അത് കമ്മിറ്റിയ്േക്കാ അെ�ങ്കില് നിയു� അധികാരികള്േക്കാ
നല്കാവുന്നതാണ്. റീഫണ്ട് അവകാശെപ്പടുന്നതിന് യഥാര്ത്ഥ േരഖകള് നിര്ബന്ധമാണ്,
അതി�ാെത യാെതാരുവിധ റീഫ�ം ലഭി�ന്നത�.
2. റീഫണ്ടിനായി ഞാന് എെന്റ അേപക്ഷ അയേക്കണ്ടത് എവിെടയാണ്?
ഉത്തരം: PACL -െന്റ ഉപേഭാ�ാക്കളില് നി�ം െ�യിമുകള് ക്ഷണി�െകാ�ള്ള വിവരം പരസയ്ം
/ െപാതു വിജ്ഞാപനം മുേഖന PACL -െന്റ ഉപേഭാ�ാക്കെള SEBI / കമ്മിറ്റി
അറിയി�ന്നതാണ്. അത്തരം പരസയ്ം / െപാതു വിജ്ഞാപനം വെര എ�ാ യഥാര്ത്ഥ
േരഖകളും അവരുെട പക്കല് സൂക്ഷി�വാനും ഏെതങ്കിലും വയ്�ികള്, ഏജ�മാര്
തുടങ്ങിയവരുമായി
പങ്കിടുവാേനാ,
നല്കുവാേനാ,
ൈകമാറ്റം
െച�വാേനാ
പാടി�ാത്തതുമാണ്.

3. റീഫണ്ടിനായി ഞാന് എെന്റ അേപക്ഷ എേപ്പാള് എവിെട അയ�ണം?
ഉത്തരം: �േതയ്ക അറിയിപ്പിന് േമല് നിര്േദ്ദശിച്ച �കാരമുള്ള ആവശയ്മായ േരഖകള്െക്കാപ്പം
റീഫണ്ടിന് േവണ്ടിയുള്ള അേപക്ഷ (AfR) പരസയ്ം / െപാതു വിജ്ഞാപനത്തില് സൂചിപ്പിച്ച
/ നിര്േദ്ദശിച്ച വിലാസത്തില് / അധികാരെപ്പട്ടവര്ക്ക് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.

4. PACL -െന്റ ഉപേഭാ�ാക്കളില് നി�ം SEBI െ�യിമുകള് സവ്ീകരി�ന്നെതന്നാണ്?
ഉത്തരം: PACL -െന്റ വ�വകകള് വില്�കയും മതിയായ തുക ലഭി�കയും െച� േശഷം റീഫണ്ട്
ലഭി�ന്നതിേലക്കായി
PACL
-െന്റ
ഉപേഭാ�ാക്കളില്
നി�ം
െ�യിമുകള്
ക്ഷണി�ന്നതാണ്. കമ്മിറ്റി നിര്േദ്ദശി�ന്ന േഫാർമാറ്റിൽ തിരിെക ലഭി�ന്നതിനുള്ള
അേപക്ഷ സമര്പ്പി�വാന് ഉപേഭാ�ാക്കെള കമ്മിറ്റി ക്ഷണി�ന്നതാണ്.
5. എെന്റ സ്കീമിെന്റ കാലാവധി ഇതിേനാടകം പൂര്ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞിരി��, എനിക്ക്
നിേക്ഷപി�ന്നതിനായി മറ്റ് േരഖ / സ്കീമുകള് നല്കാന് എജ�മാര് ത�ാറാണ്, എന്ത്
െച�ണെമന്ന് ദയവായി എനിക്ക് നിര്േദ്ദശം തരൂ?
ഉത്തരം: യഥാര്ത്ഥ േരഖകള് സൂക്ഷിക്കാനും റീഫണ്ട് ലഭി�വാനായി ആവശയ്ം വരുേമ്പാള് അത്
സമര്പ്പി�വാനും നിര്േദ്ദശി��. നിലവിലുള്ള നിേക്ഷപങ്ങള് അവരുെട മേറ്റെതങ്കിലും
സ്കീമുകളിേലക്ക് രൂപേഭദം വരു�ന്നതിേനാ അെ�ങ്കില് മാ�ന്നതിേനാ േവണ്ടി PACL
അെ�ങ്കില്
അവരുെട
ഏജ�മാര്
ഉള്െപ്പെടയുള്ള
ആള്ക്കാരില്
നി�മുള്ള
സമ്മര്ദ്ധത്തിന് വഴങ്ങരുെതന്ന് നിര്േദ്ദശി��. PACL -െന്റ വ�വകകള് വിറ്റേശഷം
യഥാര്ത്ഥ നിേക്ഷപകര്ക്ക് റീഫണ്ട് നല്കുന്നതിനായി ബഹുമാനെപ്പട്ട സു�ിം

േകാടതിയുെട ഉത്തരവിന് �കാരം കമ്മിറ്റിെയ ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരി��. േമല്പ്പറഞ്ഞ
നിര്േദ്ദശത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഏെതങ്കിലും വയ്�ി �വര്ത്തി�കയാെണങ്കില് അത്
ബഹുമാനെപ്പട്ട
സു�ിം
േകാടതിയുെട
ഉത്തരവിെന്റ
ലംഘനമായതിനാല്
നിര്േദ്ദശിക്കെപ്പടുന്നി�.
6. അതിനിടയില് ഞാന് എന്താണ് െചേ�ണ്ടത്?
ഉത്തരം. SEBI / കമ്മിറ്റി �സിദ്ധെപ്പടു�ന്ന വാര്ത്താ�റിപ്പ് / വിജ്ഞാപനം തുടങ്ങിയവ�ായി

നിങ്ങള് വര്ത്തമാനപ്പ�ം േനാേക്കണ്ടതാണ്. SEBI യുെട െവബ്ൈസറ്റ് www.sebi.gov.in

ഉം നിങ്ങള്ക്ക് സന്ദര്ശിക്കാവുന്നതാണ് അെ�ങ്കില് ചുവെടയുള്ള േടാൾ �ീ
െഹല്പ്പ്ൈലന് നമ്പര് 1800 266 7575 അെ�ങ്കില് 1800 22 7575 ല് ബന്ധെപ്പടുക.

