
PACL లిమిటెడ్ విషయంలో – తరచుగా అడగబడే ప్రశ్నలు 

నేపథ్యం: 

1. వివిధ కలెక్టివ్ ఇనవెస్టి మంట్ స్కీముల (స్ఐిఎస్) ద్వెరా స్కేర ంచబడని రూ. 49000 క్ోట్ల  (సుమారు) మొత్వా న్ని 
సమకూరచే /కూడగట్టి  బాధయతను తీసుకునిట్టి  PACL లిమిట్ెడ్, (PACL) పరకట్ ంచంద్ి. ఆగసి్ 22, 2014 త్దే్ ీ
కలిగ న SEBI ఆద్ేశం చపె్ేేద్ ిఏమిట్ంట్ట PACL యొకీ పథ్క్ాలు CIS సెభావాన్ని కలిగ  ఉనవియి మర యు 
ఇతర విషయాలత్ో పాట్టగా న్నరచేశంచంద్ ి ఏమిట్ంట్ట తన కసిమరల నుండి స్కేర ంచబడి వార క్ట బాక్ ీ ఉని 
డబుును పరతిఫలాలత్ో సహా మూడు నవలల క్ాలంలోగా వార క్ట తిర గ  చెలిలంచవలి.   

2.  PACL ద్వన్న యొకీ పరమోట్ర్/డెరైెకిరుల  గౌరవనీయ స్టకూయర ట్ీస్ అప్కేలేట్ ట్ రబుయనల్ (ఎస్ఎట్ ) కు ద్వఖలు 
చేసుక్ోగా, అద్ి వార  యొకీ అప్కే లులను క్ొట్ ివసే్ింద్ ిమర యు SEBI యొకీ ఆద్శేాన్ని సమర థంచంద్ి. ఆగసి్ 
14, 2015న జారీ చయేబడని ఆద్ేశంత్ో అనవయయం జర నట్టి గా భావించబడి, SAT యొకీ ఆద్శేాలను 
తిరసీర సతా  అన్ని అప్కేళ్ళు గౌరవనీయ సరవెనిత నవయయస్ాథ నం ముందు ఉంచడవన్నక్ట పరా ధవనయత 
ఇవెబడింద్ి.    

3.  PACL లిమిట్డె్ వవరెెస్ స్టకూయర ట్సీ్ ఎక్చెచంజ్ బో ర్్ అఫ్ ఇండియా (స్ివిల్ అప్కే ల్ నంబర్.  13394/2015) 
మర యు సంబంధిత ఇతర విషయాలలో, ఫిబరవర  02, 2016న గౌరవనీయ అతయయనిత నవయయస్ాథ నం ద్వెరా 
జార ీచయేబడని ఆద్శేం పరక్ారం PACL యొకీ కసిమరలకు వాపసు ఇచేేందుకు PACL యొకీ చటి్బదేమ ైన 
దస్ాా వేజులను స్ాెధనీం చసేుక్ోవడవన్నక్ట గౌరవనీయ శీ్ర. జస్ిిస్ (ర ట్ెర్ై్) ఆర్. ఎమ్. లోధవ (భారతద్శేం మాజీ 
పరధవన నవయయమూర ా) అధయక్షున్నగా ఉని కమిట్కీు అధిక్ారమివెడం జర గ ంద్ి.  

4.  ద్ీన్న పరక్ారం, PACL లిమిట్డె్ యొకీ వివిధ పథ్క్ాలలో ప్టట్టి బడిన ప్టట్ ిన కసిమరలకు వార క యొకీ 
వాసావికతను ధృవీకర ంచన తరువాత రఫీండ్ చేస్టే్ట్టవంట్  పరక్టయను పరా రంభంచేందుకు కమిట్ీ CBI వదే 
నుండి PACL యొకీ ఆసుా ల పత్వర లను స్ేకర ంచే పన్నలో ఉంద్ి. ఈ లోగా, పరజా నోట్సీు ద్వెరా PACL యొకీ 
కసిమరలకు త్లెియజచయడం లేద్వ సలహా ఇవెబడేద్ ిఏమిట్ంట్ట;  

(i)  ద్ీన్నక్ట సంబంధించ కమిట్ీ నుండి తదుపర  సమాచరం వచేే వరకు PACL లిమిట్డె్ యొకీ 
పథ్క్ాలలో వార  యొకీ ప్టట్టి బడకి్ట సంబంధించన ర క్ారు్ లు/పత్వర లను PACL లిమిట్డె్ లేద్వ 
ఏ ఇతర వయక్టాత్ో పంచుక్ోవడం చేయవదుే ; మర యు  

(ii)  PACL లిమిట్డె్ లేద్వ వార  ఆఫకసరుల /ఏజంట్టల  మొదలెైన వార క్ట ఎట్టవంట్  క్ొీ తా ప్టట్టి బడులు 
ప్టటి్వదుే  లేద్వ వాయిద్వలకు సంబంధించ చలెిలంపులు చేయవదుే .  

 

1.  నేను PACL యొకీ కసిమరును. నేను ఏమి చయేాలి? 

జ. త్ేద్ీ 05.03.2016న జారీ చయేబడని పరజా నోట్సీు ద్వెరా అసలెైన పత్వర లను వార  వద్ేే  ఉంచుక్ోవలస్ింద్ిగా 
PACL యొకీ కసిమరలను హచెేర ంచడమ ైనద్ి. కమిట్ీ ద్వెరా కసిమరల వదే నుండి క్ెలయిముల క్ొరకు న్నర ేషి 



ఆహాెనం వచేనపుేడు వాట్ న్న ఏరాేట్ట చేయబడిన కమిట్ీ లేద్వ న్నయమించబడని అధిక్ార క్ట ఇవెవచుే. 
రీఫండ్ క్ొరకు క్ెలయిమ్ చయేడవన్నక్ట అసలెైన పత్వర లను సమర ేంచడం తపేన్నసర , ఇవి లేకుండవ ఎట్టవంట్  
రీఫండ్ వినిపాలు అంగీకర ంచబడవు.  

2.  రీఫండ్ క్ొరకు నవ దరఖాసుా ను ననేు ఎకీడిక్ట పంపాలి?  
జ.  PACL యొకీ కసిమరల నుండి క్ెలయిములను ఆహాెన్నసతా  పరకట్న/పరజా నోట్ీసు మొదలెైన వాట్  ద్వెరా 

SEBI/కమిట్ ీ కసిమరలకు త్ెలియజచసుా ంద్ి. అట్టవంట్  ఒక పరకట్న/పరజా నోట్ీసు వచేే వరకు అన్ని అసలెైన 
పత్వర లను వార  వదే ఉంచుక్ోవలస్ింద్ిగా మర యు వాట్ న్న పంచుక్ోవడం, బద్ిలీ చేయడం, ఎవరవ ఒక 
వయక్టా/ఏజంట్ మొదలెైన వార క్ట అపేజెపేడం చయేవదేన్న కసిమరలకు సలహా ఇవెబడుతయంద్ి.   

3.  రీఫండ్ క్ొరకు దరఖాసుా ను ఎపుేడు మర యు ఎకీడ మర యు ఎకీడకి్ట పంపాలి? 

జ.  న్నర ేషి సమాచవరం అంద్నిపుేడు, పరకట్న/పరజా నోట్ీసులో ప్ేరకీనబడని/న్నరచేశంచబడిన చరునవమా/అధకి్ార  
వదే న్నరచేశంచబడని పత్వర లత్ో సహా అప్ిల క్చషన్ ఫర్ రఫీండ్ (ఎఎఫ్ఆర్) ను సమర ే ంచవలస్ంిద్ిగా PACL యొకీ 
కసిమరలకు సలహా ఇవెబడుతయంద్ి.  

4.  PACL లిమిట్డె్ యొకీ కసిమరల నుండ ిSEBI క్ెలయిములను ఎపుేడు ఆహాెన్నసుా ంద్ి?  
జ.  PACL యొకీ ఆసుా లు అమమబడని తరువాత మర యు తగ నంత మొతాం అందుబాట్టలో ఉనిపుేడు ర ఫండ్ 

క్ొరకు PACL యొకీ కసిమరల నుండి క్ెలయిములు ఆహాెన్నంచబడత్వయి. కమిట్చీే న్నరచేశంచబడే ఫారామట్టలో 
పరతిఫలాల క్ొరకు ద్వఖలు చయేవలస్ింద్గిా కమిట్ీ కసిమరలను ఆహాెన్నసుా ంద్ి.  

5.  నవ స్కీముకు మ చతయర ట్ ీ త్దే్ీ ఇపేట్ క్చ గతించ పో యింద్ి మర యు నవ ప్టట్టి బడ ి క్ొరకు పరత్వయమాియ 
పర కరాలను/స్కీములను అంద్ించేందుకు PACL ఏజెంట్టల  స్దిగంగా ఉనవిరు, దయచసే్ి ననేు ఏమి చయెాయలో 
నవకు సలహా ఇవెండి. 

జ.  అసలు పత్వర లను అట్ ిప్టట్టి క్ోవలస్ింద్ిగా మర యు అడగి నపుేడు ర ఫండ్ క్ొరకు వాట్ న్న సమర ేంచవలస్ింద్ిగా 
సలహా ఇవెబడుతయంద్ి. పరసుా తం ఉని ప్టట్టి బడుల నుండి వార  యొకీ ఇతర స్కీములు ఏవవైనవ ఉనిట్లయిత్ ే
వాట్ క్ట మారడం క్ొరకు ఎవరెనైవ వయక్టా, PACL లేద్వ వార  ఏజెంట్లత్ో సహా ఎవర  నుండ ి ఎట్టవంట్  ఒతాిడకి్ట 
తలొగగవదేన్న సలహా ఇవెడమ ైనద్ి. PACL యొకీ ఆసుా లను అమిమన తరువాత న్నజమ ైన PACL లిమిట్డె్ 
ప్టట్టి బడది్వరులకు తిర గ  చలెిలంపులను చయేవలస్ింద్గిా గౌరవనీయ అతయయనిత నవయయస్ాథ నం కమిట్నీు 
న్నరచేశంచంద్ి. ప్టనై చెప్ిే న ఆద్శేం నుండి పకీకు తపుేక్ోవడవన్నక్ట ఎవరెైనవ వయక్టా పరయతిిస్ేా  అద్ి అతయయనిత 
నవయయస్ాథ నం యొకీ ఆద్శేాన్ని ఉలలఘ ంచనట్లవుతయంద్ి మర యు అందుచతే అద్ ిసమరథనీయం క్ాదు.   

6.  ఈ లోపు నేను ఏమి చయేాలి? 

జ.  SEBI/కమిట్చీే విడుదల చయేబడని పతిరక్ా విడుదల/పరకట్న మొదలెైన వాట్  క్ొరకు మీరు వారాా పతిరకను 
గమన్నసతా  ఉండవచుే. ద్వన్నత్ో పాట్టగా మీరు SEBI వవబ్ైెట్ www.sebi.gov.in. ను కూడవ గమన్నసతా  
ఉండవచుే లేద్వ క్టీంద ఇవెబడని ట్ోల్ ఫకర హలె్ే లెైన్ నంబర్ 1800 266 7575 లేద్వ 1800 22 7575 ద్వెరా 
సంపరద్ించవచుే.  


