
1. मदु्दल रकम म्हणज ेकाय? उदा. जर गुुंतवणकूदारान े1 वर्ाासाठी दरमहा रू. 2,500 इतकी रक्कम गुुंतवली असले, तर 

मदु्दल रक्कम काय असले? रू. 2,500 का रू. 30, 000 (12*2,500)?   

 

उत्तर: मुद्दल रकमते योजनेच्या दरम्यान हप्तयाुंच्या रूपात ककुं वा एकरकमी PACL ला ददलेल्या सवा पेमेंट्सचा समावेश 

असतो. त्यामळेु, वरील उदाहरणात मुद्दल रू.30,000 असेल. तथापप, 02.01.2018 तारखेला वृत्तपत्रात प्रपसद्ध 

झालले्या मापहतीनुसार ज्या गुुंतवणूकदाराुंचे एकूण थकबाकी(मदु्दल) दापयत्व  रू. 2,500 ककुं वा त्यापेक्षा कमी आह,े 

त्याुंनाच दावा करण्यासाठी आमुंपत्रत करण्यात आले आह.े      

 

2. मी दरमहा रू. 330 अस े12 मपहन ेगुुंतवल ेआहते, मी परतावा पमळण्यासाठी पात्र आह ेका?   

उत्तर: रू. 2500 (मदु्दल) पयंतच्या सध्याच्या परताव्याच्या प्रदियते, रू. 2500 मध्ये योजनेच्या दरम्यान हप्तयाुंच्या 

रूपात ककुं वा एकरकमी PACL ला ददलेल्या सवा पमेेंट्सचा समावेश आह.े ज्या गुुंतवणकूदाराुंचे  एकूण 

थकबाकी(मदु्दल) दापयत्व रू. 2,500 ककुं वा त्यापेक्षा कमी आह,े केवळ तेच अजा करण्यासाठी पात्र असल्यामुळे, तुम्ही 

पात्र नाही कारण तमुची एकूण थकबाकी रू. 3,960 आह,े जी रू. 2500 पेक्षा जास्त आह.े  

 

3. जर माझ्याकड े एकूण कपससडरेशन रक्कम रू. 10,000 असलले े PACL सर्टादिकेट असले पण मी रू. 1,000 च े

दोनच हप्त ेभरल ेअसतील, तर मी परताव्यासाठी अजा करण्यास पात्र आह ेका? 

 

उत्तर: याआधीच साुंपगतल्याप्रमाणे, रू. 2500 (मुद्दल) पयतंच्या सध्याच्या परताव्याच्या प्रदियेत, रू. 2500 मध्य े

योजनचे्या दरम्यान हप्तयाुंच्या रूपात ककुं वा एकरकमी PACL ला ददलेल्या सवा पमेेंटसचा समावेश आह.े त्यामुळे, जर 

तुम्ही रू. 1,000 चे दोनच हप्ते भरले असतील तर तुमचा PACL कडील एकूण थकबाकी दावा रू.2,000 चा आह.े 

त्यामुळे तुम्ही परताव्यासाठी अजा करण्यास पात्र आहात.  

 

4. परताव्यासाठी काय व्याज दर आहते?  

 

उत्तर: आत्तापयंत गोळा केलले्या रकमनेुसार, ह्या पस्थतीत सध्याच्या परतावा प्रदियते कोणतहेी व्याज पररकपल्पत 

करण्यात आललेे नाही.  

 

5. PACL सर्टादिकेट वरील माझ ेनाव आपण आधार काडा आपण PAN काडावरील नाव यात िरक असले तर?  

 

उत्तर: तुम्हाला PACL सर्टादिकेटवर असलले्या नावाची पुष्टी करणारी कागदपत्रे म्हणजे PAN/आधार काडा, बकँ 

स्टेटमेंट आपण PACL सर्टादिकेट/पावत्या द्याव्या लागतील.   



 

6. दस्तऐवज सादर केल्यावर, मला परतावा कधी पमळेल?  

 

उत्तर: अजा करणाऱ्या गुुंतवणकूदाराचे दावे आपण सपमतीकड े उपलब्ध असललेी रक्कम पडताळल्यावर परतावा 

दणे्याबाबत पनणाय घेण्यात येईल.   

 

7. जर अल्पवयीन मलुाच्या नावान ेगुुंतवणकू असले तर, आपला बकेँचा तपशील दऊेन पालक परताव्यासाठी दावा करू 

शकतात का?  

 

उत्तर: सध्याच्या परताव्याच्या प्रदियते, अल्पवयीन मलुाच्या वतीने पालक परताव्यासाठी आज करू शकणार नाहीत. 

तथापप, ही बाब सपमतीच्या पवचाराधीन आह ेआपण जेव्हा याबद्दल पनणाय घतेला जाईल, तेव्हा त्याबद्दल कळवण्यात 

येईल.   

 

8. ज्या व्यक्तीच्या नावावर PACL सर्टादिकेट आह,े पतचा मतृ्य ूझाला असले तर नामपनदपेशत व्यक्ती/ कायदशेीर वारस 

त्याच/ेपतच ेतपशील उदा. आधार/PAN िमाुंक, बकँ खात ेिमाुंक आपण IFSC कोड इ.) दऊे शकतात का?       

उत्तर: सध्याच्या परताव्याच्या प्रदियते, या पस्थतीत कायदशेीर वारस/नामपनदपेशत व्यक्ती मतृ व्यक्तीतिे दाव्यासाठी 

अजा करू शकणार नाहीत. तथापप, ही बाब सपमतीच्या पवचाराधीन आह ेआपण जेव्हा याबद्दल पनणाय घेतला जाईल, 

तेव्हा त्याबद्दल कळवण्यात येईल.   

 

9. माझ्याकड ेिक्त PACL कडून आललेी पोच आह ेकारण मी माझ ेमळू सर्टादिकेट/ पावत्या PACL ला सादर केलले्या 

आहते. मी परताव्यासाठी अजा करू शकतो/शकत ेका?  

 

उत्तर: सध्याच्या परताव्याच्या प्रदियते, गुुंतवणकूदार िक्त पोच पावती ह ेपुराव्याचे कागदपत्र म्हणून वापरून अजा करू 

शकत नाही. तथापप, ही बाब सपमतीच्या पवचाराधीन आह ेआपण जेव्हा याबद्दल पनणाय घेतला जाईल, तेव्हा त्याबद्दल 

कळवण्यात येईल.  

  

10. मी परताव्याच्या दाव्याचा अजा प्रत्यक्ष (दिपजकल) प्रत परुाव्याच्य कागदपत्राुंसह सादर करू शकतो का?    

 

उत्तर: सध्याच्या परतावा प्रदियेत 02.01.2018 रोजी वतामानपत्रात प्रपसद्ध झाल्याप्रमाण े परतावा अजा सादर 

करण्यासाठी िक्त दोन पद्धती आहते, त्या म्हणजे SMS (जो पडताळणीनुंतर मोबाईल-पोटालकड ेपनुर्नादपेशत केला 

जाईल) आपण वेब-पोटाल. परतावा अजा सादर करण्याच्या प्रात्यपक्षकाचे पव्हडीओ 

https://sebicommitteepaclrefund.com वर उपलब्ध आहते, ज्यामध्ये SMS आपण वेब-पोटाल दोसही 

गोष्टी वापरून परताव्यासाठी अजा करण्यासाठी प्रत्यके पायरीची मापहती परुवनू साहाय्य ददले आह.े ह ेपव्हडीओ हहुंदी 

आपण इुंग्रजीमध्ये उपलब्ध आहते.   



 

11. माझ्या आईन ेPACL मध्य े गुुंतवणकू केललेी आहे, पण पतच े बकँ खात े नाही. ती ट्रासझकॅ्शनसाठी माझ े बकँ खात े

वापरू शकत ेका?     

 

उत्तर: दावा करत असलेल्या गुुंतवणकूदाराच्या बँक खात्याचे तपशील परुवायचे आहते. त्यामुळे, जर तमुच्या आईन े

PACL मध्ये गुुंतवणकू केलेली असेल आपण पतला परताव्यासाठी अजा करायचा असले तर पतला आपल्या बँक खात्याचा 

तपशील द्यावा लागेल. जर, तुमच्या आईचे बँक खाते नसले तर पतला बँक खाते उघडावे लागेल. त्यानुंतर, अशा 

खात्याचे तपशील, परताव्याचा अजा करण्यासाठी वापरता यतेील.  

 

12. PACL न ेमला PACL सर्टादिकेट ददल ेआह ेआपण त्यानुंतर मी पवपशष्ट PACL  नोंदणी िमाुंकाुंतगात भरलले्या 

प्रत्यके गुुंतवणकू हप्तयाच्या पावत्या ददलले्या आहते. ह्या पावत्याुंच्या स्कॅन केलले्या प्रती   मी कशाप्रकारे अपलोड करू?  

उत्तर: जर, एखाद्या पवपशष्ट नोंदणी िमाुंकासाठी, तमु्ही नुंतर भरलेल्या हप्तयाुंसाठी PACL सर्टादिकेट बरोबर पावत्या 

दणे्यात आल्या असतील तर, तुमचे PACL सर्टादिकेट अपलोड करून झाल्यावर तुम्ही पावत्या अपलोड करू शकता. 

अपधक स्पष्टीकरणासाठी, कृपया प्रात्यपक्षकाचा पव्हडीओ पाहा.    

 

13. मी sebicommitteepaclrefund.com  वबेसाईटवर माझ ेवयैपक्तक तपशील भरल ेआहते पण मी आधार आपण 

बकँ दस्तऐवज अपलोड केलले ेनाहीत. कृपया मी दस्तऐवज कस ेअपलोड करू शकतो, ते मला साुंगा.     

उत्तर: एकदा, तुम्ही वेब पोटाल वर तुमचे वैयपक्तक तपशील भरल्यावर, तुम्हाला पुढील SMS येईल, “Your PACL 

refund request has been initiated. To complete your refund application, please click the 
link [xxxx] and submit: a. Scanned Copy of your PACL Certificate/Receipts b. Scanned Copy 
of your Aadhaar Card / PAN Card c. Scanned Copy of your latest Bank Statement”  जर तमुचा 

अजा अपूणा असले, तर तुम्ही तो अजा पमळवू शकता आपण वरील मेसजेमध्ये ददलले्या हलुंकवर पक्लक करून ककुं वा ती 

हलुंक URL वर कॉपी आपण पेस्ट करून तमु्ही अजा  पूणा करू शकता.  

 


