वारं वार िवचारले जाणारे  - पीएसीएल िल.या िवषयात
पाभूमी
1.

पीएसीएल िल., (पीएसीएल) ने िविवध सामूिहक गुंतवणूक योजनांमधून (कलेिटव इनहेटमट
कस - सीआयएस) . 49000 कोटी (अंदाजे) एकित दािय!वातून/एकपणे उभे के ले असा दावा
के ला होता. सेबी%या 22 ऑगट 2014 %या आदेशानुसार, पीएसीएल%या योजना .ा सीआयएस
वपा%या आहेत आिण इतर आंतर मु01ांसह ऑफर%या अट4नुसार तीन मिह5यां%या कालावधीम7ये
!यां%या 8ाहकांना देय असलेले संकिलत पैसे परता:ासह परत कर;याचे आदेश =दले.

2.

पीएसीएल !याचे >वतक/संचालकांनी माननीय रोखे अिपलीय 5यायािधकरण (िसयु@रटीज अिपलेट
@ABयुनल - एसएटी) कडे अपील के ले, Cयांनी !यांचे अपील फे टाळले आिण सेबीचा आदेश कायम
ठे वला. 14 ऑगट 2015 =दनां=कत आदेशाने उिEF होऊन एसएटी%या आदेशांवर टीका करत
माननीय सवHI 5यायालयाकडे अपील दाखल कर;यात आले.

3.

माननीय सवHI 5यायालयाने 2 फे Kुवारी 2016 रोजी पीएसीएल िल. िव. भारतीय िसयु@रटीज् ए;ड
एसचज बोMस (नागरी अपील N. 13394/2015) आिण इतर संबंिधत िवषयांबाबत%या आपPया
आदेशाने माननीय Qी. 5यायमूतR (िनवृT) आर.एम. लोढा (भारताचे माजी >मुख 5यायािधश) यां%या
अ7यUतेखाली एक सिमती थापन के ली व .ा सिमतीला पीएसीएल%या 8ाहकांना परत
कर;यासाठी, पीएसीएल%या हXलेखांचा ताबा घे;याचे अिधकार =दले.

4.

!यानुसार, Cयांनी पीएसीएल िल. %या िविवध योजनांम7ये गुंतवणूक के ली आहे, !यां%या खरे पणाचे
स!यापन के Pयानंतर, पीएसीएल%या 8ाहकांना परतावा दे;यासाठी मालमTांची िवPहेवाट लाव;याची
>=Nया >ारं भ कर;यासाठी सिमती सीबीआयकडू न पीएसीएलचे मालमTेचे दतऐवज संकिलत
कर;या%या >=Nयेम7ये आहे. मधPया वेळात, पीएसीएल%या 8ाहकांना सावजिनक सूचनेEारे सूिचत
के ले गेले आहे आिण सPला =दला गेला आहे;
(i) सिमतीEारे पुढील सूचना िमळे पय\त पीएसीएल िल. %या ]कवा पीएसीएल िल. कडे
असलेPया योजनांमधील !यां%या गुंतवणूकां%या न^दी/दतऐवज फे कू न देऊ नयेत
आिण/]कवा सामाियक क_ नयेत; आिण
(ii) पीएसीएल िल. ]कवा !यांचे अिधकारी/एजं`स इ. कडे कोणतीही नवीन गुंतवणूक क_ नये
]कवा हaयांचे कोणतेही >दान क_ नये.

1.

मी पीएसीएलचा/ची 8ाहक आहे. मी काय करावे?

उTर: सावजिनक सूचना =दनां=कत 05.03.2016 Eारे पीएसीएल%या 8ाहकांना मूळ दतऐवज वतःकडे
ठे व;याबाबत सावध कर;यात आले आहे. सिमतीEारे पीएसीएल%या 8ाहकांचे दावे आमंित के Pयाची
सूचना िमळाPयानंतर ते दतऐवज थापन सिमतीकडे ]कवा िनयुc >ािधकाdयांकडे =दले जाऊ

शकतात. परता:ाचा दावा करताना मूळ दतऐवज सादर करणे अिनवाय आहे Cयािशवाय
परता:ा%या कोण!याही दा:ाची दखल घेतली जाणार नाही.
2.

परता:ासाठी मी माझा अज कु ठे पाठवावा?

उTर: सेबी/सिमती जािहरात/सावजिनक सूचना इ. Eारे पीएसीएल%या 8ाहकांना सूिचत करे ले आिण
पीएसीएल%या 8ाहकांकडू न दावा/वे मागवेल. अशी जािहरात/सूचना येईपय\त, 8ाहकांनी सव मूळ
दतऐवज आपPयाकडेच ठे वावे आिण कोणाही :c, एजंट इ.सह सामाियक क_ नयेत, हतांत@रत
क_ नयेत ]कवा सुपूत क_ नयेत.
3.

परता:ासाठी मी माझा अज कधी आिण कु ठे पाठवावा?

उTर: पीएसीएल%या 8ाहकांना सPला =दला जातो क िविशg सूचनेनंतर, िविनhदg के Pयानुसार आवiयक
दतऐवजांसह परता:ाचा अज (एएफआर) जािहरात/सावजिनक सूचनेम7ये नमूद के लेPया/िविनhदg
के लेPया पTा/अिधकाdयाकडे सादर के ला जाईल.
4.

पीएसीएल िल.%या 8ाहकांकडू न सेबी दावे कधी मागवेल?

उTर: पीएसीएल%या मालमTांची िवPहेवाट लावून पुरेशी रXम उपलBध झाली क पीएसीएल िल.%या
8ाहकांकडू न दावे मागवेल जातील. सिमतीEारे िविनhदg के लेPया फॉरमॅटम7ये सिमती परता:ासाठीचे
अज 8ाहकांकडू न मागवेल.
5.

माlया योजनेची प@रपmता तारीख आधीच पूण झालेली आहे आिण पीएसीएलचे एजं`स मला
गुंतवणूकसाठी पयायी साधन/योजना देऊ कर;यास तयार आहेत, काय करावे याबाबत कृ पया मला
सPला 1ा?

उTर: मूळ दतऐवज राखून ठे वावे आिण मागीतPयावर परता:ासाठी सादर करावे असा सPला =दला जातो.
िव1मान गुत
ं वणूका !यां%या इतर योजनांम7ये पांतरीत ]कवा िवच कर;यासाठी पीएसीएल ]कवा
!यां%या एजं`ससह कोणाकडू नही येणाdया कोण!याही दबावाला बळी पडू नये असा सPला =दला जातो.
पीएसीएल%या मालमTा िवकPयानंतर पीएसीएल िल. %या खdया 8ाहकांना परतावा दे;याबाबत
माननीय सवHI 5यायालया%या आदेशाने सिमतीकडे िवासाने काम सोपव;या आले आहे. =दलेPया
िनदnशांपासून ढळ;याचा कोण!याही :cकडू न >यo झाPयास ते माननीय सवHI 5यायालया%या
आदेशाचे उPलंघन असेल आिण !यामुळे !याचा सPला =दला जात नाही.
6.

मधPया काळात मी काय करावे?

उTर: तुही सेबी/सिमतीने वतमानपे इ. म7ये =दलेPया >ेस @रलीज/जािहरात इ. वर लU ठे वू शकता. तुही
सेबी%या वेबसाईटवरही लU ठे वू शकता www.sebi.gov.in. ]कवा खालील टोल मुc हेPपलाईन
Nमांकावर संपक साधू शकता 1800 266 7575 ]कवा 1800 22 7575.

