
ਆਮ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲ – ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਿਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ 
 
 
ਿਪਛੋਕੜ: 
 
1. ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਿਲ., (ਪੀਏਸੀਐ�ਲ) ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਥਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਸਮੂਹਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ� (ਸੀਆਈਐ�ਸ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ�ਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰੁ. 49000 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਿਮਤੀ 22 ਅਗਸਤ 2014 ਦੇ ਸੇਬੀ ਦੇ 

ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੰੂ ਸੀਆਈਐ�ਸ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇਹ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਤੀਫਲ ਸਮੇਤ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ 

ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

2. ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੇ ਪ�ਚਾਰਕ�/ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ� ਦੁਆਰਾ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਐ�ਸਏਟੀ) ਦੇ ਸਾਮ�ਣੇ ਅਪੀਲ ਦਰਜ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ� ਨੰੂ ਖਾਿਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ। ਿਮਤੀ 14 ਅਗਸਤ 

2015 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਐ�ਸਏਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ �ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਮ�ਣੇ 

ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

3. ਿਮਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੇ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਿਨਯਾਮਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ 

(ਿਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਸੰਿਖਆ 13394/2015) ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ �ਚ ਅਦਾਲਤ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਸ਼�ੀਮਾਨ 

ਜਸਿਟਸ (ਿਰਟ.) ਆਰ.ਐ�ਮ. ਲੋਧਾ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਵ ਚੀਫ ਜਸਿਟਸ) ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਸਿਮਤੀ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਿਮਤੀ ਨੰੂ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

4. ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਸੀਬੀਆਈ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਆ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੇ ਗਾਹਕ�, ਿਜਨ� � ਨ�  ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਿਲਿਮਟੇਡ ਦੀਆਂ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਸਕੀਮ� ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਨ� � ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ: 

(i)  ਸਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤਕ, ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਿਲਿਮਟੇਡ ਨੰੂ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਿਲਿਮਟੇਡ ਜ� 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ� ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਨਾ ਿਦਓ ਅਤੇ/ਜ� ਸ�ਝਾ ਨਾ ਕਰੋ; 

ਅਤੇ 

(ii)  ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਿਲਿਮਟੇਡ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਵ� ਿਨਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਏਜੰਟ� ਆਿਦ ਨੰੂ ਿਕਸ਼ਤ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਹੋਰ ਹਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। 



1. ਮ� ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹ�। ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜਵਾਬ: ਿਮਤੀ 05.03.2016 ਦ ੇਸਮਾਜਕ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੂਲ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਇਨ� � ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਤ� ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਮਤੀ 

ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗਿਠਤ ਸਿਮਤੀ ਜ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਰਫੰਡ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਜਮ� ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਤ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਫੰਡ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

2. ਮੈਨੰੂ ਿਰਫੰਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਿਕੱਥ ੇਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜਵਾਬ: ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਤ� ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਬੀ/ਸਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਵਿਗਆਪਣ�/ਸਮਾਜਕ ਨ� ਿਟਸ 

ਆਿਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਿਵਿਗਆਪਣ/ਸਮਾਜਕ ਨ� ਿਟਸ ਤਕ, ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਏਜੰਟ ਆਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ 

ਨਾ ਕਰਨ, ਟ��ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ। 

3. ਿਰਫੰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜਵਾਬ: ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਫੰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਏਐ�ਫਆਰ) ਨੰੂ ਿਵਿਗਆਪਣ/ਸਮਾਜਕ ਨ� ਿਟਸ ਿਵੱਚ �ਲੇਖਤ/ਦੱਸੇ ਗਏ 

ਪਤੇ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

4. ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਿਲਿਮਟੇਡ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਤ� ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਕਦ� ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਜਵਾਬ: ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਤ� ਿਰਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ 

ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਫੋਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

5. ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਿਮਤੀ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਲੰਘ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮੇਰੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਕ 

ਇੰਸਟਰੁਮ�ਟਸ/ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਿਦਓ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਰਫੰਡ ਲਈ ਜਮ� 

ਕਰੋ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਜ� ਸਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਦਬਾਵ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ �ਚ 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਮਤੀ ਨੰੂ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੀਏਸੀਐ�ਲ 

ਿਲਿਮਟੇਡ ਦੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਿਨਵਸ਼ੇਕ� ਨੰੂ ਿਰਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਥਤ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤ� ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨੰੂ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ �ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

6. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤ� ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

ਜਵਾਬ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਬੀ/ਸਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ�ੈਸ ਿਰਲੀਜ਼/ਿਵਿਗਆਪਣ ਆਿਦ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਆਿਦ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੇਬੀ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਇਟ www.sebi.gov.in ਨੰੂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਮੁਫਤ 

ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ� ਭਾਵ 1800 266 7575 ਜ� 1800 22 7575 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 


