
 
1. கேள்வி: அசல் த ொகே என்றொல் என்ன? 

எடு த்ுே்ேொடட்ு: மு லீடட்ொளர ் மொ ம் ஒன்றிற்ே்கு 

ரூ.2500 வீ ம் ஒரு வருட த்ிற்ே்கு தசலு த்ியிருந ்ொல், 

அசல் த ொகேயொே எக  ேரு  கவண்டும், ரூ 2,500 

அல்லது  30,000 (12*2,500) ? 

 
பதில்: PACL ே்கு,  வகண முகறயிகலொ அல்லது 

தமொ  ்மொேகவொ, திடட் த்ின் தசயல்பொடட்ின்கபொது 

தசலு த்ிய அகன த்ு த ொகேயும் அசல் 

த ொகேயில் அடங்கும். 

 

எனகவ, இந ் எடு த்ுே்ேொடட்ின்படி அசல் த ொகே ரூ 

30,000 ஆகும்.  ஆனொல், 02.01.2018 க தியிடட் தசய்தி 

தவளியீடட்ின்படி, ரூ.2,500 அல்லது அ ற்ே்கும்  

குகறவொன நிலுகவ த் ொகே உள்ள 

மு லீடட்ொளரே்ளிடமிருநத்ு மடட்ுகம கேொரிே்கேேள் 

வரகவற்ேப்படுகின்றன. 

 

2. கேள்வி: நொன் மொ ம் ஒன்றிற்ே்கு ரூ.330 வீ ம் 12 

மொ ங்ேள் தசலு த்ியிருே்கிகறன். நொன் இம்முகற 

பண க்  திரும்பப்தபற  குதி உள்ளவனொ?   

 

பதில்: இம்முகற அசல் திரும்ப  ரப்படும் முகறயில், 

த ொகேயொன ரூ 2,500 (அசல் த ொகே), PACL ே்கு, 

திடட் த்ின் தசயல்பொடட்ின்கபொது,  வகண 

முகறயிகலொ அல்லது தமொ  ்மொேகவொ, தசலு த்ிய 

அகன த்ு த ொகேயும் உள்ளடே்கியது. இம்முகற ரூ 

2,500 அல்லது அ ற்கும் குகறவொன நிலுகவ த் ொகே 



உள்ள மு லீடட்ொளரே்ள் மடட்ுகம விண்ணப்பிே்ே 

 குதி உகடயவரே்ள்.  ங்ேளுே்கு திரும்ப வர 

கவண்டிய நிலுகவ  ் த ொகே ரூ 3,960. ஆ லொல் 

 ொங்ேள் இம்முகற விண்ணப்பிே்ே 

 குதியற்றவரொகின்றீர.் 

 
3. கேள்வி: என்னிடம் ரூ 10,000 தமொ  ் த ொகேே்ேொன 

PACL சொன்றி ழ் உள்ளது. ஆனொல் நொன் ரூ 1,000 வீ ம் 

இரண்டு  வகணேள் மடட்ுகம தசலு த்ியுள்களன்.  

நொன் இம்முகற பண க்  திரும்பப்தபற  குதி 

உள்ளவனொ?   

 
பதில்: கமகல கூறியது கபொல, இம்முகற திரும்ப 

 ரப்படும் த ொகேயொன ரூ 2,500 (அசல் த ொகே), PACL 

ே்கு, திடட் த்ின் தசயல்பொடட்ின்கபொது,  வகண 

முகறயிகலொ அல்லது தமொ  ்மொேகவொ, தசலு த்ிய 

அகன த்ு த ொகேயும் உள்ளடே்கியது.  ொங்ேள் 

ரூ.1,000 வீ ம் இரண்டு  வகணேள் மடட்ுகம 

தசலு த்ியுள்ள ொல்  ங்ேளுேக்ு திரும்ப வர 

கவண்டிய தமொ  ் நிலுகவ த் ொகே ரூ 2,000 ஆகும். 

எனகவ  ொங்ேள் இம்முகற விண்ணப்பிே்ே  குதி 

உகடயவகர. 

 

4. கேள்வி: திரும்ப  ரும் த ொகேே்ேொன வடட்ி 

விகி ங்ேள் என்ன? 

 

பதில்: இதுவகர கசேரிே்ேப்படட்ுள்ள 

த ொகேயிலிருநத்ு, இம்முகற வடட்ி ஏதும்  ர 

தீரம்ொனிே்ேப்படவில்கல. 



 
5. கேள்வி: PACL சொன்றி ழ், ஆ ொர ் மற்றும் பொன் (PAN) 

அடக்டேளில் எனது தபயர ்தவவ்கவறொே உள்ளது? 

 

பதில்: உங்ேள் தபயர ் PACL சொன்றி ழில் எவ்வொறு 

உள்ளக ொ அ ற்கு ஏற்றொற்கபொல் ஆ ொரம் (PAN 

/ஆ ொர ் அடக்ட, வங்கி இருப்புநிகல அறிே்கே 

மற்றும் PACL சொன்றி ழ் /ரசீது) தேொடுே்ே  கவண்டும். 

 

6. கேள்வி: ஆவணங்ேள் சமரப்்பி  ்பின் எனே்கு பணம் 

எப்கபொது திரும்ப கிகடே்கும். 

 

பதில்: விண்ணப்ப ொரரே்ளிடமிருநத்ு 

தபறப்படட்ுள்ள கேொரிே்கேேகள பரிசீலி  ்பின், 

குழுவிடம் கசரந்த்ுள்ள நிதிகய தபொறு த்ு பணம் 

திரும்ப  ருவக ப் பற்றின முடிவு எடுே்ேப்படும் . 

 
 

7. கேள்வி: சிறுவரே்ள் தபயரில் மு லீடு தசய்திருந ்ொல், 

அவரே்ளின்  ேொப்பொளர ்  ன்னுகடய வங்கி 

விவரங்ேளுடன் பணம் திரும்ப தபற 

விண்ணப்பிே்ேலொமொ? 

 

பதில்: பணம் திரும்ப  ருவ ற்ேொன  ற்கபொ ய 

தசயல்பொடட்ின் கீழ், சிறுவரே்ள் தபயரில் தசய்  

மு லீடக்ட திரும்ப தபற  அவரே்ளின் ேொப்பொளரே்ள் 

விண்ணப்பிே்ே இயலொது. இருப்பினும், இந ் 

விவேொரம், குழுவின் பரிசீலகனயின்கீழ் உள்ளது. 

அ ன்கமல்  குந ் முடிவு எடு  ்பின் அந ் 



முடிவொனது அறிவிே்ேப்படும். 

 
 

8. கேள்வி: PACL சொன்றி ழில் தபயர ் உள்ள நபர ்

இறநத்ுவிடட்ொல், அவரொல் நியமனம் தசய்யப்படட்வர ்

/ அவரின் சடட்ப்படியொன வொரிசு  ங்ேளின் 

விவரங்ேகள (ஆ ொர/்பொண் (PAN) எண், வங்கி 

ேணே்கு எண் மற்றும் IFSC குறியீடு)  ரலொமொ? 

 

பதில்: பணம் திரும்ப  ருவ ற்ேொன  ற்கபொ ய 

தசயல்பொடட்ின் கீழ், இறந ் மு லீடட்ொளரொல் 

நியமனம் தசய்யப் படட்வகரொ/ அவரின் 

சடட்ப்படியொன வொரிகசொ  ற்சமயம் விண்ணப்பிே்ே 

இயலொது. இருப்பினும், இந ் விவேொரம் குழுவின் 

பரிசீலகனயின்கீழ் உள்ளது. அ ன்கமல்  குந ் 

முடிவு எடு  ்பின் அறிவிேே்ப்படும். 

 
 

9. கேள்வி: என்னிடமிருந ் மூல ஆவணங்ேகள / ரசீக   

PACLளிடம் தேொடு த்ுவிடக்டன். என்னிடம் அ ற்ேொன 

பற்றுசச்ீடட்ு/ ஒப்புகே பதிவு சீடட்ு மடட்ுகம உள்ளது. 

பணம் திரும்ப தபற நொன் விண்ணப்பிே்ேலொமொ? 

 

பதில்: பணம் திரும்ப  ருவ ற்ேொன  ற்கபொ ய 

தசயல்பொடட்ின் கீழ், பற்றுசீடக்ட/ ஒப்புகே பதிவு 

சீடக்ட மடட்ுகம ஆ ொரமொே தேொண்டு மு லீடட்ொளர ்

விண்ணப்பிே்ே முடியொது. இருப்பினும் இந ் 

விவேொரம் குழுவின் பரிசீலகனயின்கீழ் உள்ளது. 

அ ன்கமல்  குந ் முடிவு எடு  ்பின் 



அறிவிே்ேப்படும். 

 

10.  கேள்வி: பணம் திரும்ப கவண்டி ேொகி  

விண்ணப்ப க்  கநரடியொே ஆ ொர த்ுடன் 

சமரப்்பிே்ேலொமொ? 

  

பதில்: 02.01.2018 க டியிடட் தசய்தி தவளியீடட்ின்படி, 

பணம் திரும்ப தபற கவண்டி விண்ணப்பிே்ே 

இரண்டு வழிமுகறேகள தேொடுே்ேப்படட்ுள்ளன: 

மு லொவது கேகபசி மூலம் குறுஞ்தசய்தியொே (இது 

 ேவல் சரிபொர ் ்பின்,  இகணய ள இகணப்புே்கு 

இடட்ு தசல்லும்); இரண்டொவது, இகணய ளம் மூலம். 

பணம் திரும்ப தபறுவ ற்ேொன விண்ணப்பங்ேகள 

குறுஞ்தசய்தி மூலமொேகவொ இகணய ளம் 

மூலமொேகவொ சமரப்ிப்ப ற்ேொன படிப்படியொன 

விளே்ேங்ேள் அடங்கிய தசயல்முகற விளே்ேே ்

ேொதணொளி (வீடிகயொ) 

https://sebicommitteepaclrefund.com என்ற 

வகலப்பே்ே த்ில் உள்ளது. இவ்விளே்ேே ்ேொதணொளி 

(வீடிகயொ) ஹிநத்ி மற்றும் ஆங்கில த்ிலும் உள்ளது 

 

11. கேள்வி: என்னுகடய  ொயொர ் PACLளில் மு லீடு 

தசய்துள்ளொர.் ஆனொல் அவரிடம் வங்கி ேணே்கு 

இல்கல. இந ் பரிவர ் ்கனே்கு அவர ்என்னுகடய 

வங்கி ேணே்கே உபகயொேப்படு  ்லொமொ?   

 
 

பதில்: தேொடுேே்ப்படும் வங்கி ேணே்ேொனது பணம் 



திரும்ப கேொரும் மு லீடட்ொளருகடய ொே இருே்ே 

கவண்டும். எனகவ, உங்ேள்  ொய் பிஏசிஎல் (PACL) 

நிறுவன த்ில் மு லீடு தசய்திருநத்ு, பண க்  

திருப்பிச ்தபறுவ ற்ேொன விண்ணப்பம் சமரப்்பிே்ே 

விரும்பினொல், அவரின் வங்கி ேணே்கு விபரங்ேகள 

தேொடுே்ே கவண்டும். உங்ேள்  ொயொரிடம் வங்கி 

ேணே்கு இல்கலதயன்றொல், அவர ் ஒரு வங்கி 

ேணே்கு த ொடங்ே கவண்டும். அ ன்பின், அந ் 

வங்கி ேணே்கின்   விவரங்ேகள பண க்  திரும்ப 

தபறுவ ற்ேொன விண்ணப்பம் சமரப்்பிே்ே 

உபகயொேப்படு  ்லொம். 

 

12. கேள்வி: PACL (பிஏசிஎல்), எனே்கு ஒரு PACL (பிஏசிஎல்) 

சொன்றி கழ வழங்கியுள்ளது. அ ன் பின்னர ் நொன் 

தசலு த்ிய அடு  ்டு  ்  வகணேளுே்ேொன 

ரசீதுேகள ஒரு குறிப்பிடட் பிஏசிஎல் (PACL) பதிவு 

எண்ணிற்தேதிரொே வழங்கியுள்ளது. இந ் 

ரசீதுேளின் ஸ்கேன் தசய்யப்படட் பிரதிேகள நொன் 

எப்படி பதிகவற்றுவது? 

  
பதில்: ஒருகவகள, ஒரு PACL பதிவு எண்ணிற்ேொே 

 ங்ேளுே்கு PACL சொன்றி ழ் மற்றும், அ ன் பின்னர ்

தசலு த்ிய  வகணேளுே்ேொன ரசீதுேளும் 

தேொடுே்ேப்படட்ிருந ்ொல்  ொங்ேள், அந ் PACL 

சொன்றி கழ பதிகவற்றம் தசய் பின் ரசீதுேகளயும் 

பதிகவற்றம் தசய்யலொம். கமலும் த ளிவு தபற 

தசயல்முகற விளே்ேே ் ேொதணொளிகய 



(விடிகயொகவ) பொரே்்ேவும். 

 
 

13. கேள்வி: என்னுகடய விவரங்ேகள நொன் 

sebicommitteepaclrefund.com வகலப்பே்ே த்ில் 

பூர ்த்ி தசய்துவிடக்டன். ஆனொல் ஆ ொர ் மற்றும் 

வங்கி ஆவணங்ேகள பதிகவற்றம் தசய்யவில்கல. 

நொன் ஆவணங்ேகள எவ்வொறு பதிகவற்றலொம் என்று 

கூறுங்ேள். 

  
பதில்:  ொங்ேள் வகலப்பே்ே த்ில்  ங்ேள் 

விவரங்ேகள நிரப்பியவுடன்,  ங்ேளுே்கு கீழ்ேண்ட 

குறுஞ்சய்தி ஒன்று அனுப்பப்படும்: 

 

”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 “. 

 

அ ொவது “PACLளிடமிருநத்ு பணம் திரும்ப தபற கவண்டி 

 ொங்ேள் தேொடு  ் கேொரிேக்ே மீ ொன நடவடிேக்ே 

த ொடங்ேப்படட்ுள்ளது.  ங்ேள் விண்ணப்ப க்  பூர ்த்ி 

தசய்ய  யவு தசய்து, பின்வரும் இகணப்கப 

தசொடுேே்வும் ('ேள்ிே'் தசய்யவும்) [xxxx]. அ ன்பின் 

பின்வருவனவற்கற சமரப்்பிேே்வும் : 

 

அ) ஸ்கேன் தசய்யப்பட  ங்ேளுகடய PACL சொன்றி ழ் 



/ரசீதுேள்  

ஆ)  ஸ்கேன் தசய்யப்பட  ங்ேளுகடய ஆ ொர/் பொன் 

(PAN) அடக்ட  

இ ) ஸ்கேன் தசய்யப்படட்  ங்ேளுகடய சமீப த்ிய 

வங்கி இருப்புநிகல அறிேக்ே.” 

 

ஒருகவகள  ங்ேள் விண்ணப்ப க்   ொங்ேள் 

முழுவதுமொே பூர ்த்ி தசய்யவில்கல எனில், 

 ங்ேள் குறுஞ்சய்தியில் தேொடுே்ேப்படட்ுள்ள 

இகணப்கப ‘ே்ளிே்’ தசய்க ொ அல்லது அந ் 

வகலப்பே்ே த்ின் முேவரிகய  ங்ேள் URL’லில் 

(வகல ள க டல் படக்டயில்) நேதலடு த்ு 

ஒடட்ிகயொ,  ங்ேள் விண்ணப்ப க்  பூர ்த்ி தசய்து 

தேொள்ளலொம். 

 

********* 


