اکثر پوچھے گئے سواالت –  PACLلمیٹڈ کے معاملے میں
پس منظر:

 PACL .1لمیٹیڈ )PACL( ،نے متعدد کلیکٹو انو یسٹمنٹ اسکیمز [)]Collective Investment Schemes (CIS
سے کل مال کر  49000کروڑ رو پے (تقر یبا) اکٹھا کرنے/تالش کرکے استعمال کرنے کی جوابدہی حاصل ہونے کا
دعوی کیا ہے۔  SEBIنے مورخہ  22اگست  2014کے فرمان کی معرفت یہ اقرار کیا کہ  PACLکی اسکیمیں  CISکی
نوعیت میں ہیں اور منجملہ اور چیزوں کے تین ماہ کی مدت کے اندر پیشکش کی شرائط کےمطابق اکٹھا کردہ وہ رقوم
منافع کے ساتھ واپس کرنے کی ہدایت دی ہے جو ان کے گاہکوں پر بقایا ہیں۔
 PACL .2اس کے پروموٹرز/ڈائر یکٹرز نے آنر یبل سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹر یبیونل [ Securities Appellate Tribunal
) ](SATکے پاس اپیل کی ،جس نے ان کی اپیل مسترد کر دی اور  SEBIکے فرمان کو برقرار رکھا۔ مورخہ  14اگست
 2015کے فرمان سے پر یشان ہونے کے بعد  SATکے احکامات پر اعتراض کرتے ہوئے آنر یبل سپر یم کورٹ کے
سامنے اپیلیں پیش کی گئی ہیں۔
 .3آنر یبل سپر یم کورٹ نے  PACLلمیٹڈ بنام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچنج بورڈ آف انڈیا (دیوانی اپیل نمبر )13394/2015
اور دیگر متعلقہ معامالت میں مورخہ  02فروری  2016کے اپنے فرمان کی معرفت ،آنر یبل مسٹر جسٹس (ر یٹائرڈ) آر
ایم لوڈھا (( )R. M.Lodhaسابق چیف جسٹس آف انڈیا) کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے کمیٹی
کو  PACLکی ٹائٹل ڈیڈز کی ملکیت حاصل کرنے PACL ،کے گاہکوں کو لوٹانے کے لیے امالک کو فروخت کرنے کی
اجازت دی۔
 .4اس لحاظ سے ،کمیٹی  CBIسے  PACLکی امالک والی دستاو یزات اکٹھا کرنے کے عمل میں ہے تاکہ  PACLکے
گاہکوں کے اصل ہونے کی توثیق کرنے کے بعد ،ان کو ر یفنڈ کرنے کے لیے امالک کو فروخت کرنے کی کارروائی شروع
کی جائے جنہوں نے  PACLلمیٹیڈ کی متعدد اسکیموں میں سرمایہ کاری ہے۔ اس بیچ  PACLکے گاہکوں کو مطلع
کر دیا گیا ہے اور پبلک نوٹس کے ذر یعہ انہیں مطلع کر دیا گیا ہے؛
()i

 PACLلمیٹیڈ کی کی اسکیموں میں اپنی سرمایہ کار یوں کے ر یکارڈز/دستاو یزات کو  PACLلمیٹیڈ یا
کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں مالنا ہے اور/یا اس کا اشتراک نہیں کرنا ہے ،جب تک اس ضمن میں
کمیٹی کی جانب سے آئندہ اطالع نہ ملے؛ اور

()ii

 PACLلمیٹڈ میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کرنی ہے یا اسے یا اس کے افسران/ایجنٹوں وغیرہ کو قسطوں
کے سلسلے میں کوئی ادائیگی نہیں کرنی ہے۔

 .1میں  PACLکا گاہک ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟
جواب۔ عوامی نوٹس مورخہ  05.03.2016کے ذر یعہ  PACLکے گاہکوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنی اصل دستاو یزات
اپنے پاس رکھیں۔ یہ چیز تشکیل شدہ کمیٹی یا نامزد اتھارٹی کو  PACLکے گاہکوں کی جانب سے دعوے طلب کرنے
والی کمیٹی کے ذر یعہ مخصوص اشارہ کیے جانے پر دی جا سکتی ہے۔ ر یفنڈز کا دعوی کرنے کے لیے اصل
دستاو یزات جمع کروانا ضروری ہے جس کے بعد ر یفنڈ کے کسی بھی دعوے پر غور نہیں کیا جائے گا۔
 .2مجھے ر یفنڈ کے لیے اپنی درخواست کہاں بھیجنی چاہیے؟
جواب۔ /SEBIکمیٹی  PACLکے گاہکوں سے دعوی/دعوے طلب کرتے ہوئے اشتہارات/عوامی نوٹس کی معرفت PACL
کے گاہکوں کو مطلع کرے گی۔ اس طرح کے اشتہار/عوامی نوٹس تک ،گاہکوں کو اصل دستاو یزات اپنے پاس رکھنے
اور کسی بھی شخص ،ایجنٹ وغیرہ کے ساتھ اس کا اشتراک نہیں کرنے ،انہیں منتقل نہیں کرنے ،یا ان کے حوالے نہیں

کرنے کی صالح دی جاتی ہے۔
 .3مجھے ر یفنڈ کے لیے اپنی درخواست کب اور کہاں بھیجنی چاہیے؟
جواب۔  PACLکے گاہکوں کو صالح دی جاتی ہے کہ مخصوص اشارہ کیے جانے پر ،ر یفنڈ کی درخواست [ Application
) ]for Refund (AfRالزمی دستاو یزات کے ساتھ حسب تعیین ،اشتہار/عوامی نوٹس میں مذکور/بیان کردہ پتے
پر/اتھارٹی کے پاس جمع کرائی جائے گی۔
 SEBI .4کس وقت  PACLلمیٹڈ کے گاہکوں کی جانب سے دعوے طلب کرے گی؟
جواب۔  PACLکی امالک فروخت کر دیے جانے اور معقول رقم دستیاب ہو جانے کے بعد ر یفنڈ کے مقصد سے  PACLکے
گاہکوں کی جانب سے دعوے طلب کیے جائیں گے۔ کمیٹی کے ذر یعہ متعین کردہ فارمیٹ میں ر یٹرن کے لیے
درخواست دینے کے واسطے کمیٹی گاہکوں کو بالئے گی۔
 .5میری اسکیم کی میچیورٹی کی تار یخ پہلے ہی نکل گئی ہے اور  PACLکے ایجنٹس میری سرمایہ کاری کے لیے مجھے
متبادل انسٹرومنٹس/اسکیمیں پیش کرنے کو تیار ہیں ،براہ کم مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے؟
جواب۔ یہ رائے دی جاتی ہے کہ اصل دستاو یزات سنبھال کر رکھیں اور اس کی درخواست کیے جانے پر ر یفنڈ کے لیے اسے
جمع کروائیں۔ یہ رائے دی جاتی ہے کہ موجودہ سرمایہ کار یوں کو ان کی کسی بھی دوسری اسکیموں میں ،اگر کوئی ہو
تو ،تبدیل کرنے یا بدلنے کے لیے  PACLیا ان کے ایجنٹوں سمیت کسی بھی شخص کی جانب سے کسی دباؤ میں نہ
آئیں۔ آنر یبل سپر یم کورٹ کے فرمان کے ذر یعہ  PACLکی امالک فروخت کرنے کے بعد  PACLکے اصل سرمایہ
کاروں کو ر یفنڈز کرنے کی بابت کمیٹی پر اعتماد ظاہر کیا گیا ہے۔ بیان کردہ جہت سے انحراف کرنے کے لیے کسی
بھی شحص کے ذر یعہ کی گئی کوئی بھی کوشش آنر یبل سپر یم کورٹ کے فرمان کی خالف ورزی ہے اور اسی وجہ سے
اس کی رائے نہیں دی جاتی ہے۔
 .6اس بیچ مجھ سے کیا کرنے کی توقع کی جاتی ہے؟
جواب۔ آپ /SEBIکمیٹی کے ذر یعہ دیئے گئے کسی پر یس ر یلیز/اشتہار وغیرہ کے مدنظر اخبار وغیرہ پر نگاہ رکھ سکتے
ہیں۔ آپ  SEBIکی و یب سائٹ www.sebi.gov.inپر بھی نگاہ رکھ سکتے یا درج ذیل ٹول فری ہیلپ الئن نمبر
 1800 266 7575یا  1800 22 7575پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

