
ପିଏସଏିଲ ଲିମଟିେଡ୍ ବଷିୟଟେ - ବାେମବାେ ପଚୋ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼କି 
 
 
 

ପୃଷ୍ଠଭୂମ:ି 
 

1. ପିଏସଏିଲ ଲିମଟିେଡ (ପିଏସଏିଲ) ଦାବ ିକେଛି ିଟଯ ଏହା ବଭିିନ୍ନ ସାମଗି୍ରକ ନଟିବଶ୍ ଟଯାଜନା (ସିଆଇଏସ୍)େୁ ପ୍ରାୟ 
49 ହଜାେ ଟକାେ ି (ଆନୁମାନକି) େଙ୍କା ଆହେଣ/ସଂଗ୍ରହ କେଛି।ି ଟସବ ି(SEBI)େ ନଟିଦେଶ୍ ଦନିାଙି୍କତ ଅଗଷ୍ଟ 22, 
2014 ଅନୁଯାୟୀ ପିଏସଏିଲେ ଟସହ ିସି୍କମ୍ ଗୁଡ଼କି ସଆିଇଏସ୍ ପ୍ରକୃତେି େହଛି ିଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମଟେ ଆୟ ସହତି 
ସଂଗୃହତି ଅର୍େ ଟେେସ୍ତ ଟଦବା ପାଇଁ ନଟିଦେଶ୍ େହଛି,ି ଯାହାକ ି ତନି ି ମାସ ଅବଧି ମଧ୍ୟଟେ ଅେର୍ ବା ଯାଚକିାେ 
ସର୍ତ୍ୋବଳ ିଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କେ ବଟକୟା େହଛି।ି 

 

2. ପିଏସଏିଲ ଏହାେ ପ୍ରଟମାେେ/ନଟିଦେଶ୍କବୃନ୍ଦ ସମ୍ମାନନୀୟ ସକୁିୁେେିଜି୍ ଆଟପଲାଟ୍ ଟ୍ରବୁିୁନାଲ୍ (ଏସ୍ଏେ)ି ନକିେଟେ 
ଆଟବଦନ କେଥିିଟଲ, ଟସମାନଙ୍କେ ଆଟବଦନ ାାେଜ ଟହାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟସବଙି୍କେ ନଟିଦେଶ୍ କାଏମ୍ େହଥିିଲା। 
ଦନିାଙି୍କତ ଅଗଷ୍ଟ 14, 2015 ନଟିଦେଶ୍ଟେ ଉତକି୍ଷପ୍ତ ଟହାଇ ଏହ ି ଆଟବଦନକୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ନୁାୟାଳୟଙ୍କ 
ନକିେଟେ ସୁାଟ୍ (ଏସ୍ଏେ)ିଙ୍କ ନଟିଦେଶ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବଷିୟ ଉପସ୍ଥାପନ କୋଯାଇଥିଲା। 

 

3. ସମ୍ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ନୁାୟାଳୟ, ଏହା ଟେବୃଆେୀ 02, 2016 ନଟିଦେଶ୍ଟେ, ପିଏସଏିଲ ଲିମଟିେଡ୍ ବନାମ 
ସକୁିୁେେିଜି୍ ଆଣ୍୍ଡ ଏଟକେଞ୍ଜ ଟବୋଡ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ (ସଭିିଲ୍ ଅପିଲ୍ ନମବେ 13,394/2015) ବଷିୟଟେ ଏବଂ 
ଅନୁାନୁ ତତ୍ସମ୍ପକତି ବଷିୟଟେ ସମ୍ମାନନୀୟ ବଚିାେପତ ି (ଅବସେପ୍ରାପ୍ତ) ଶ୍ରୀମାନ୍ ଆେ. ଏମ୍. ଟଲାଧା (ଭାେତେ 
ପୂବେତନ ମାୁୁ ବଚିାେପତ)ିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଟେ ଏକ କମେି ି ଗଠନ କେଥିିଟଲ ଏବଂ ଏହ ି କମିେକୁି ପିଏସଏିଲେ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ 
ୋଜନିାମା, ଅଧିକାେକୁ ଟନବା, ସମ୍ପତ ିବକି୍ରି କେି ପିଏସଏିଲ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ଅର୍େ ଟେୋଇବା ପାଇଁ ୋୟ ଟଦଇଥିଟଲ। 

 

4. ଏହ ି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହ ି କମେି ି ସବିଆିଇଠାେୁ ପିଏସଏିଲେ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଦଲିଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେୁଅଛ,ି ଯାହାେଳଟେ 
ପିଏସଏିଲ ଲିମଟିେଡ୍ େ ବଭିିନ୍ନ ସି୍କମ୍ ଟେ ନଟିବଶ୍ କେଥିିବା ପିଏସଏିଲ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ଟସମାନଙ୍କେ ସତୁତା ଯାଞ୍ଚ୍ 
କେବିା ପଟେ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବକି୍ରି କେ ି ପେଟିଶ୍ାଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆେମ୍ଭ କେପିାେଟିବ। ଅଧୁନା, ପିଏସଏିଲେ ଗ୍ରାହକବୃନ୍ଦଙୁ୍କ 
ସାବେଜନୀନ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଜେଆିଟେ ଜଣାଇ ଦଆିଯାଉଛ ିଏବଂ ପୋମଶ୍େ ଦଆିଯାଉଛ;ି 

(i) କମେି ି ଦ୍ୱାୋ ଏହ ି ବଷିୟଟେ ପେବର୍ତ୍େୀ ସଚୂନା ଦଆିଯିବା ପଯେୁନ୍ତ ପିଏସଏିଲ ଲିମଟିେଡ୍ କମିବା 
ଅନୁ ଟକୌଣସ ି ବୁକି୍ତଙ୍କ ସହତି ପିଏସଏିଲ ଲିମଟିେଡ୍ ସି୍କମ୍ ଟେ ଟସମାନଙ୍କେ ନଟିବଶ୍ ସମ୍ପକତି ଟକୌଣସ ି
ବଷିୟ, ଟେକଡେ/ଦଲିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ ନାହିଁ ଏବଂ/କମିବା ଅଂଶ୍ଦିାେ କେନୁ୍ତ ନାହିଁ; ଏବଂ 

(ii) ପିଏସଏିଲ ଲିମଟିେଡ୍ କମିବା ଏହାେ ଅଧିକାେୀବୃନ୍ଦ/ଏଟଜଣ୍ଟ ଇତୁାଦଙୁି୍କ କସିି୍ତ ବା ଅନୁାନୁ 
ବାବଦଟେ ଟକୌଣସ ିନୂଆ ନଟିବଶ୍ କମିବା ଟକୌଣସ ିଟପୈଠ କେଟିବ ନାହିଁ। 

 

1. ମଁ ୁପିଏସଏିଲେ ଜଟଣ ଗ୍ରାହକ। ମଁ ୁକଣ କେବିା ଉଚତି୍? 

 

ଉର୍ତ୍େ: ସାବେଜନୀନ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଦନିାଙି୍କତ 5. 3. 2016 ମାଧ୍ୟମଟେ ପିଏସଏିଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ସାବଧାନ କେଦିଆିଯାଉଛ ିଟଯ 



ମଳୂ ଦଲିଲଗୁଡ଼କି ନଜି ପାାଟେ େଖିଟବ। ପିଏସଏିଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କେ ଦାବ ି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେ ି କମେିଠିାେୁ ନଦିଷି୍ଟ 
ସଚୂନା କ୍ରଟମ ଗଠତି କମେି ିକମିବା ଭାେପ୍ରାପ୍ତ କରୃ୍ତ୍ପେକ୍ଷଙୁ୍କ ଏହା ଦଆିଯାଇପାଟେ। ପେଟିଶ୍ାଧ ଦାବ ିକେବିା ପାଇଁ ମଳୂ 
ଦଲିଲ୍ ଦାାଲ କେବିା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଟହାଇର୍ାଏ। ଏହା ବୁତୀତ ଟକୌଣସ ିଅର୍େ ଟେେସ୍ତ ଦାବ ିବଚିାେ କୋଯିବ ନାହିଁ। 

 

2. ମଁ ୁଅର୍େ ଟେେସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଟକଉଁଠାଟେ ଟମାେ ଆଟବଦନ କେବିା ଉଚତି୍? 

ଉର୍ତ୍େ: ଟସବ/ି କମେି ି ପିଏସଏିଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ବଜି୍ଞାପନ/ ସାବେଜନୀନ ବଜି୍ଞପି୍ତ ମାଧ୍ୟମଟେ ପିଏସଏିଲେ 
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାେୁ ଦାବ ି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେବିା ପାଇଁ ଜଣାଇଟଦବ। ଏପେ ି ବଜି୍ଞାପନ/ ସାବେଜନୀନ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପଯେୁନ୍ତ 
ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ପୋମଶ୍େ ଦଆିଯାଉଛ ିଟଯ ସମସ୍ତ ମଳୂ ଦଲିଲ୍ ତାଙ୍କ ନକିେଟେ େଖିଟବ ଏବଂ ଟକୌଣସ ିବୁକି୍ତ, ଏଟଜଣ୍ଟ 
ଇତୁାଦଙୁି୍କ ହସ୍ତାନ୍ତେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତେଣ ବା ଅଂଶ୍ଦିାେ କେଟିବ ନାହିଁ। 

 

3. ଅର୍େ ଟେେସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମଁ ୁଆଟବଦନପତ୍ର ଟକଟତଟବଟଳ ଓ ଟକଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବା ଉଚତି୍? 

ଉର୍ତ୍େ: ପିଏସଏିଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ପୋମଶ୍େ ଦଆିଯାଉଛ ି ଟଯ ନଦିଷି୍ଟ ସଚୂନା କ୍ରଟମ, ପେଟିଶ୍ାଧ ପାଇଁ ଆଟବଦନ, 
(ଏଏେଆେ) ଆବଶ୍ୁକ ଦଲିଲ୍ ସହତି ନରି୍ଦ୍ୋେଣ ଅନୁଯାୟୀ ବଜି୍ଞାପନ/ ସାବେଜନୀନ ବଜି୍ଞପି୍ତଟେ ବରି୍ଣ୍ଣତ/ ନରି୍ଦ୍ୋେଣ 
ଅନୁଯାୟୀ ଦାାଲ କୋଯିବ। 

 

4. ଟସବ ିଟକଟତଟବଟଳ ପିଏସଏିଲ ଲିମଟିେଡ୍ େ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାେୁ ଦାବ ିଆମନ୍ତ୍ରଣ କେବି? 

ଉର୍ତ୍େ: ପିଏସଏିଲେ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବକି୍ରି ଟହବା ପଟେ ଏବଂ ଯଟର୍ଷ୍ଟ ପେିମାଣ ଉପଲବ୍ଧ ଟହବା ପଟେ ଅର୍େ ଟେେସ୍ତ ଉଟଦଶ୍ୁଟେ 
ପିଏସଏିଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାେୁ ଦାବଗିୁଡ଼କି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କୋଯିବ। ଏହ ିକମେି ିଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ଅର୍େ ଟେେସ୍ତ ପାଇବା 
ପାଇଁ କମେି ିଦ୍ୱାୋ ନରି୍ଦ୍ୋେତି େମୋଟ୍ ଟେ ଆଟବଦନ କେବିାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେଟିବ। 

 

5. ଟମା ସି୍କମ୍ େ ପେପିକ୍ୱତା ତାେିା ଅଦୁାବଧି ଅତକି୍ରାନ୍ତ ଟହାଇଗଲାଣି ଏବଂ ପିଏସଏିଲ ଏଟଜଣ୍ଟମାଟନ ଟମାେ ନଟିବଶ୍ 
ପାଇଁ ବକିଳ୍ପ ଇନଷୁ୍ଟଟମଣ୍୍ଟ / ସି୍କମ୍ ପ୍ରଦାନ କେିବା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ, ଦୟାକେ ିମଁ ୁକଣ କେବି ିଟମାଟତ ପୋମଶ୍େ ଦଅିନୁ୍ତ? 

ଉର୍ତ୍େ: ଏହା ପୋମଶ୍େ ଦଆିଯାଉଛ ି ଟଯ ମଳୂ ଦଲିଲ୍ ଧେେିାନୁ୍ତ ଏବଂ ଆପଣଙୁ୍କ ପଚୋଯାଇଥିବା ପେଟିଶ୍ାଧ ପାଇଁ ଏହା 
ଦାାଲ କେନୁ୍ତ। ଏହା ପୋମଶ୍େ ଦଆିଯାଉଛ ି ଟଯ, ଟସମାନଙ୍କେ ଅନୁ ଟକୌଣସ ି ସି୍କମ୍, ଯଦ ି କଛି ି ର୍ାଏ, ଟସଥିଟେ 
େହଥିିବା ନଟିବଶ୍ ବଦଳାଇବା ବା ପେବିର୍ତ୍େନ କେବିା ବଷିୟଟେ ପିଏସଏିଲ କମିବା ତାଙ୍କେ ଏଟଜଣ୍ଟଙ୍କ ସହତି ଟକୌଣସ ି
ବୁକି୍ତଙ୍କେ ଚାପଟେ ପଡନୁ୍ତ ନାହିଁ। କମେି ିସମ୍ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ନୁାୟାଳୟଙ୍କ ନଟିଦେଶ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏସଏିଲେ ସମ୍ପରି୍ତ୍ 
ବକି୍ରି କେବିା ପଟେ ପିଏସଏିଲ ଲିମଟିେଡ୍ େ ପ୍ରକୃତ ନଟିବଶ୍କାେୀଙ୍କେ ଅର୍େ ଟେେସ୍ତ କେବିା ପାଇଁ କାଯେୁେତ େହଛି।ି 
ଟକୌଣସ ି ବୁକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏହ ି ନଟିଦେଶ୍ ଟନବାେ ବଟିୋଧାଚେଣ ପାଇଁ ଟକୌଣସ ି ପ୍ରୟାସ ସମ୍ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚତମ 
ନୁାୟାଳୟଙ୍କେ ନଟିଦେଶ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଟହବ ଏବଂ ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପୋମଶ୍େ ଦଆିଯାଏ ନାହିଁ। 

 

6. ବର୍ତ୍େମାନ ପେଟିପ୍ରକ୍ଷୀଟେ ମଁ ୁକଣ କେବି?ି 

ଉର୍ତ୍େ: ଆପଣଙୁ୍କ ଟସବ/ିକମେି ିଦ୍ୱାୋ ଦଆିଯାଇଥିବା ଟପ୍ରସ୍ ବଜି୍ଞପି୍ତ/ ବଜି୍ଞାପନ ଇତୁାଦ ିପାଇଁ ାବେକାଗଜ ଉପଟେ ନଜେ 
େଖିବାକୁ ପଡ଼ପିାଟେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟସବେି ଟେବସାଇଟ୍ www.sebi.gov.in ଉପଟେ ନଜେ େଖିପାେଟିବ କମିବା 
ନମିନଲିଖିତ ଟୋଲ୍ ଫି୍ର ଟହଲପଲାଇନ ନମବେ 1800 266 7575 କମିବା 1800 22 7575ଟେ ଟଯାଗାଟଯାଗ 
କେପିାେଟିବ। 

http://www.sebi.gov.in/

