PACL లిమిటెడ్ విషయంలో – తరచుగా అడగబడే ప్రశ్నలు
నేపథ్యం:

1.

వివిధ కలెక్ివ్
ట ఇనవెస్టిమంట్ స్కీముల (స్ిఐఎస్) ద్వెరా స్ేకరంచబడిన రూ. 49000 క్ోట్ల (సుమారు) మొత్వాన్ని
సమకూరచే/కూడగట్టి బాధయతను తీసుకునిట్టి PACL లిమిట్ెడ్, (PACL) పరకట్ంచంద్ి. ఆగస్ి 22, 2014 త్ేద్ీ
కలిగన SEBI ఆద్ేశం చెప్ేేద్ి ఏమిట్ంట్ట PACL యొకీ పథ్క్ాలు CIS సెభావాన్ని కలిగ ఉనవియి మరయు
ఇతర విషయాలత్ో పాట్టగా న్నరచేశంచంద్ి ఏమిట్ంట్ట తన కసి మరల నుండి స్ేకరంచబడి వారక్ట బాక్ీ ఉని
డబుును పరతిఫలాలత్ో సహా మూడు నవలల క్ాలంలోగా వారక్ట తిరగ చెలిలంచవలి.

2.

PACL ద్వన్న యొకీ పరమోట్ర్/డెర
ై ెకిరల ు గౌరవనీయ స్టకూయరట్ీస్ అప్కేలేట్ ట్బ
ర ుయనల్ (ఎస్ఎట్) కు ద్వఖలు
చేసుక్ోగా, అద్ి వార యొకీ అప్కేలులను క్ొట్ి వస్
ే ింద్ి మరయు SEBI యొకీ ఆద్ేశాన్ని సమరథ ంచంద్ి. ఆగస్ి
14, 2015న జారీ చేయబడిన ఆద్ేశంత్ో అనవయయం జరనట్టిగా భావించబడి, SAT యొకీ ఆద్ేశాలను
తిరసీరసత
ా
అన్ని అప్కేళ్ళు గౌరవనీయ సరవెనిత నవయయస్ాథనం ముందు ఉంచడవన్నక్ట పారధవనయత
ఇవెబడింద్ి.

3.

PACL లిమిట్ెడ్ వవరెెస్ స్టకూయరట్ీస్ ఎక్చెచంజ్ బో ర్్ అఫ్ ఇండియా (స్ివిల్ అప్కేల్ నంబర్. 13394/2015)
మరయు సంబంధిత ఇతర విషయాలలో, ఫిబవ
ర ర 02, 2016న గౌరవనీయ అతయయనిత నవయయస్ాథనం ద్వెరా
జారీ చేయబడిన ఆద్ేశం పరక్ారం PACL యొకీ కసి మరల కు వాపసు ఇచేేందుకు PACL యొకీ చట్ి బదే మన
ై
దస్ాావేజులను స్ాెధీనం చేసుక్ోవడవన్నక్ట గౌరవనీయ శ్రీ. జస్ిిస్ (రట్ెర్
ై ్ ) ఆర్. ఎమ్. లోధవ (భారతద్ేశం మాజీ
పరధవన నవయయమూరా ) అధయక్షున్నగా ఉని కమిట్ీకు అధిక్ారమివెడం జరగంద్ి.

4.

ద్ీన్న పరక్ారం, PACL లిమిట్ెడ్ యొకీ వివిధ పథ్క్ాలలో ప్టట్ి టబడిన ప్టట్ి న కసి మరల కు వారక యొకీ
వాసా వికతను ధృవీకరంచన తరువాత రీఫండ్ చేస్ట్
ే ట్టవంట్ పరక్టయను పారరంభంచేందుకు కమిట్ీ CBI వదే
నుండి PACL యొకీ ఆసుాల పత్వరలను స్ేకరంచే పన్నలో ఉంద్ి. ఈ లోగా, పరజా నోట్స
ీ ు ద్వెరా PACL యొకీ
కసి మరల కు త్ెలియజచయడం లేద్వ సలహా ఇవెబడేద్ి ఏమిట్ంట్ట;
(i)

ద్ీన్నక్ట సంబంధించ కమిట్ీ నుండి తదుపర సమాచరం వచేేవరకు PACL లిమిట్ెడ్ యొకీ
పథ్క్ాలలో వార యొకీ ప్టట్ి టబడిక్ట సంబంధించన రక్ారు్లు/పత్వరలను PACL లిమిట్ెడ్ లేద్వ
ఏ ఇతర వయక్టాత్ో పంచుక్ోవడం చేయవదుే; మరయు

(ii)

PACL లిమిట్ెడ్ లేద్వ వార ఆఫకసరుల/ఏజంట్ట
ల మొదలెైన వారక్ట ఎట్టవంట్ క్ొీతా ప్టట్ి టబడులు
ప్టట్ివదుే లేద్వ వాయిద్వలకు సంబంధించ చెలిలంపులు చేయవదుే.

1.

నేను PACL యొకీ కసి మరును. నేను ఏమి చేయాలి?

జ.

త్ేద్ీ 05.03.2016న జారీ చేయబడిన పరజా నోట్స
ీ ు ద్వెరా అసలెైన పత్వరలను వార వద్ేే ఉంచుక్ోవలస్ింద్ిగా
PACL యొకీ కసి మరల ను హెచేరంచడమన
ై ద్ి. కమిట్ీ ద్వెరా కసి మరల వదే నుండి క్ెలయిముల క్ొరకు న్నరే షి

ఆహాెనం వచేనపుేడు వాట్న్న ఏరాేట్ట చేయబడిన కమిట్ీ లేద్వ న్నయమించబడిన అధిక్ారక్ట ఇవెవచుే.
రీఫండ్ క్ొరకు క్ెలయిమ్ చేయడవన్నక్ట అసలెైన పత్వరలను సమరేంచడం తపేన్నసర, ఇవి లే కుండవ ఎట్టవంట్
రీఫండ్ వినిపాలు అంగీకరంచబడవు.
2.

రీఫండ్ క్ొరకు నవ దరఖాసుాను నేను ఎకీడిక్ట పంపాలి?

జ.

PACL యొకీ కసి మరల నుండి క్ెలయిములను ఆహాెన్నసత
ా పరకట్న/పరజా నోట్ీసు మొదలెన
ై వాట్ ద్వెరా
SEBI/కమిట్ీ కసి మరల కు త్ెలియజచసా ుంద్ి. అట్టవంట్ ఒక పరకట్న/పరజా నోట్ీసు వచేేవరకు అన్ని అసలెైన
పత్వరలను వార వదే ఉంచుక్ోవలస్ింద్ిగా మరయు వాట్న్న పంచుక్ోవడం, బద్ిలీ చేయడం, ఎవరవ ఒక
వయక్టా/ఏజంట్ మొదలెైన వారక్ట అపేజెపేడం చేయవదే న్న కసి మరల కు సలహా ఇవెబడుతయంద్ి.

3.

రీఫండ్ క్ొరకు దరఖాసుాను ఎపుేడు మరయు ఎకీడ మరయు ఎకీడిక్ట పంపాలి?

జ.

న్నరే షి సమాచవరం అంద్ినపుేడు, పరకట్న/పరజా నోట్ీసులో ప్ేరకీనబడిన/న్నరచేశంచబడిన చరునవమా/అధిక్ార
వదే న్నరచేశంచబడిన పత్వరలత్ో సహా అప్ిల క్చషన్ ఫర్ రీఫండ్ (ఎఎఫ్ఆర్) ను సమరేంచవలస్ింద్ిగా PACL యొకీ
కసి మరల కు సలహా ఇవెబడుతయంద్ి.

4.

PACL లిమిట్ెడ్ యొకీ కసి మరల నుండి SEBI క్ెలయిములను ఎపుేడు ఆహాెన్నసుాంద్ి?

జ.

PACL యొకీ ఆసుాలు అమమబడిన తరువాత మరయు తగనంత మొతా ం అందుబాట్టలో ఉనిపుేడు రఫండ్
క్ొరకు PACL యొకీ కసి మరల నుండి క్ెలయిములు ఆహాెన్నంచబడత్వయి. కమిట్ీచే న్నరచేశంచబడే ఫారామట్టలో
పరతిఫలాల క్ొరకు ద్వఖలు చేయవలస్ింద్ిగా కమిట్ీ కసి మరల ను ఆహాెన్నసుాంద్ి.

5.

నవ స్కీముకు మచతయరట్ీ త్ేద్ీ ఇపేట్క్చ గతించ పో యింద్ి మరయు నవ ప్టట్ి టబడి క్ొరకు పరత్వయమాియ
పరకరాలను/స్కీములను అంద్ించేందుకు PACL ఏజెంట్ట
ల స్ిదగంగా ఉనవిరు, దయచేస్ి నేను ఏమి చెయాయలో
నవకు సలహా ఇవెండి.

జ.

అసలు పత్వరలను అట్ి ప్ట్
ట ి టక్ోవలస్ింద్ిగా మరయు అడిగనపుేడు రఫండ్ క్ొరకు వాట్న్న సమరేంచవలస్ింద్ిగా
సలహా ఇవెబడుతయంద్ి. పరసా ుతం ఉని ప్టట్ి టబడుల నుండి వార యొకీ ఇతర స్కీములు ఏవవైనవ ఉనిట్ల యిత్ే
వాట్క్ట మారడం క్ొరకు ఎవరెన
ై వ వయక్టా, PACL లేద్వ వార ఏజెంట్ల త్ో సహా ఎవర నుండి ఎట్టవంట్ ఒతిా డిక్ట
తలొగగ వదే న్న సలహా ఇవెడమైనద్ి. PACL యొకీ ఆసుాలను అమిమన తరువాత న్నజమైన PACL లిమిట్ెడ్
ప్టట్ి టబడిద్వరులకు తిరగ చెలిలంపులను చేయవలస్ింద్ిగా గౌరవనీయ అతయయనిత నవయయస్ాథనం కమిట్ీను
న్నరచేశంచంద్ి. ప్టన
ై చెప్ేి న ఆద్ేశం నుండి పకీకు తపుేక్ోవడవన్నక్ట ఎవరెైనవ వయక్టా పరయతిిస్ేా అద్ి అతయయనిత
నవయయస్ాథనం యొకీ ఆద్ేశాన్ని ఉలల ఘంచనట్ల వుతయంద్ి మరయు అందుచేత అద్ి సమరథ నీయం క్ాదు.

6.

ఈ లోపు నేను ఏమి చేయాలి?

జ.

SEBI/కమిట్ీచే విడుదల చేయబడిన పతిరక్ా విడుదల/పరకట్న మొదలెన
ై వాట్ క్ొరకు మీరు వారాాపతిరకను
గమన్నసత
ా ఉండవచుే. ద్వన్నత్ో పాట్టగా మీరు SEBI వవబ్ైెట్ www.sebi.gov.in. ను కూడవ గమన్నసత
ా
ఉండవచుే లేద్వ క్టీంద ఇవెబడిన ట్ోల్ ఫకర హెల్ే లెైన్ నంబర్ 1800 266 7575 లేద్వ 1800 22 7575 ద్వెరా
సంపరద్ించవచుే.

