
1. ప���న 	త�ం అంట� ఏ�ట� ? ఉ��. ��ట�� బ����ర� � ల"# ర$. 2,500 ()ప*+న ఒక సంవత0రం 
��ట�� బ�� ����1ే అప*+డ4 ప���న 	త�ం 2,500 ర$6ాయల9 ల:క 30,000 ర$6ాయల9(12* 

2,500)? 
 

A: ప���న 
త�ంల� �ిఎ�ిఎ� (PACL)క� �ే�ిన ఒక�ా!" 
త�ం ల#$� %ా&$�ల $�'!ా �ే�ిన 
అ)* �ె,-ంప.ల� ఉంట1&. అందువలన, ఈ సందర9ంల� ప���న 
త�ం ర:. 30,000. అ&=ే, 
02.01.2018 A�టBపC�Dా ప�కటన ప�Dారం, ర:. 2,500 ల#$� అంతకంటF తక�Gవ 
త�ం (ప���న 


త�ం) ఉన*�HటIJ బLM$�రNల నుంLM మPత�QR $�%ాల� ఆT')సు� A�*రN. 
   

2. �?ను � లకA ర$. 330 ()ప*+న 12 � లలA ��ట�� బ�� ��టB� ను, CDEFE (ెHIంప*"# ��కA అరJత ఉం��? 
 

A: ప�సు� త ప�DVWయల� ర:.2500 (ప���న 
త�ం) వరక� C!"Y" �ె,-ంచబడ\త]ం$̂. ర:.2,500ల� 

�HటIJ బLM$�రNల 
త�ం బ1D_ ర:. 2,500 ల#$� అంతకంటF తక�Gవ ఉంటF మPత�QR %ారN దరఖPసు�  
�ేసుDaవట1)DV అరNb ల� ఈ పథకంల� �ిఎ�ిఎ� (PACL)క� �ే�ిన ఒక�ా!" 
త�ం ల#$� %ా&$�ల 

$�'!ా �ే�ిన అ)* �ె,-ంప.ల� ఉంట1&. d బ1D_ 
త�ం. ర:.3,960, ఇ$̂ ర:.2,500 కA�* 
ఎక�Gవ అందుక) dరN అరNb ల� Dాదు. 
 

3. �?ను 10,000 ర$6ాయల 	1�� K"# ఒక �ిఎNిఎO (PACL) సDE�Tి"UV WసుకA��Xను. "ాK �?ను 
ర$.1,000"# "Uవలం DYండ4 Zా[��లA మ9త�]^ (ెHIం(�ను, �?ను CDEFE (ెHIంప* 6_ ంద��K"# 
దరఖ9సు�  (ేసు"bవ(�c?  
 

A: ఇపhటBDi �j!kGన*టI- Yా,ర:. 2500 (ప���న 
త�ం)ప�సు� త C!"Y"�ె,-ంప.ప�DVWయల�,ర:. 2500 

ల�ఈ పథకంల� �ిఎ�ిఎ� (PACL)క� �ే�ిన ఒక�ా!" 
త�ం ల#$� %ా&$�ల $�'!ా �ే�ినఅ)* 
�ె,-ంప.ల� ఉంట1&. అందుక) dరN ర:.1,000 DV Diవలం !lండ\ %ా&$�ల� మPత�QR 
�ె,-ంmనట-&=ే, �ిఎ�ిఎ� (PACL) =n d 
త�ం $�%ా ర:. 2,000. అందువల-  dరN C!"Y" 

�ె,-ంప. op ందL�)DV దరఖPసు�  �ేసుDaవచుq. 
  

4. CDEFE (ెHIంప*"bసం వ�ef  DUట�I  ఏ�ట�?  
 

A: ఇపhటBవరక� �jక!"ంmన 
త�ం నుంLM, ఈ దశల� ప�సు� త C!"Y" �ె,-ంప. ప�DVWయల� వLst) 

ఆuంచల#మv. 
 

5. �ిఎNిఎO (PACL) సDE�Tి"YV gద�� �hర� మDEయi ఆ��k మDEయi 6ాl "ార�f ల gద �� �hర� 

Z?ర�Fా ఉ��X[? 
 

A: �ిఎ�ిఎ� (PACL) స!"JwిDix dద ఉన* �jరN) క,Y" ఉన*అవసరQyzన మద{త] ప=�� లను 
ఇ%ా',. ఉ$�...oా|(PAN)/ఆ��� DారNt , బ1�ం� �jJట��ంx మ!"యv �ిఎ�ిఎ� (PACL) 

స!"JwిDix/ర�ీదుల�. 



 

6. ప1�� ల సమర+ణ తర�Zాత, �?ను CDEFE (ెHIంప*K ఎప*+డ4 6_ ందు1�ను? 
 

A: దరఖPసు�  �ేసుక�న* �HటIJ బLM$�రNడ\ %ాదనల� ధృ�క!"ంmన త!ా'త మ!"యv క�ట� వద{  
ఉన*)ధుల 
=�� )* బటBJC!"Y" �ె,-ంప. )ర�యం �సుDaబడ\త]ం$̂. 
 

7. ]pqనk �hర� gద ��ట�� బ�� (ేNినప*+డ4, తమ బBrంs tవDాల1u CDEFE (ెHIంప* "bసం సంరvకAడ4 

దరఖ9సు�  (ేయవ(�c? 
 

A: ప�సు� త C!"Y" �ె,-ంప. ప�DVWయల� ఈ దశల�, ఒక సంర�క�డ\ Qyzన� తరఫ.న C!"Y" �ె,-ంప. Daసం 
దరఖPసు�  �ేయల#రN. అ&=ే, ఈ �షయP)* క�ట� ప!"గణ���� ం$̂ మ!"యv ఈ �షయంల� )ర�యం 
�సుక�న*ప.hడ\, అ$̂ =ె,యజiయబడ\త]ం$̂. 

  
8. �ిఎNిఎO (PACL) సDE�Tి"UV �hర� gదఉనX వr"#� చK6y [నటI[1ే, ���z/చట�పర]pqన 

Zారసుడ4 అతK/ఆ]p tవDాలను ఉ��. ఆ��k/6ాl(PAN) నంబk, బBrంకA ఖ91� సంఖr మDEయi 

ఐఎ~ఎNి0 "b� ఇవ�వ(�c)? 
 

A: ప�సు� త C!"Y" �ె,-ంప. ప�DVWయల� ఈ దశల�, చటJపరQyzన %ారసుడ\/A��� మరణ�ంmన వ�DV� 
తరప.న C!"Y" �ె,-ంప.Daసం దరఖPసు�  �ేయల#రN. అ&=ే, ఈ �షయP)* క�ట� ప!"గణ���� ం$̂ 
మ!"యv ఈ �షయంల� )ర�యం �సుక�న*ప.hడ\, అ$̂ =ె,యజiయబడ\త]ం$̂. 
 

9. �� అసలA సDE�Tి"Uట�I  / రNీదులA �ిఎNిఎO (PACL)కA సమDE+ం�నందున �� వద��ిఎNిఎO (PACL) 
అ"ాXల���  ]pంV మ9త�] ̂ఉం��. �?ను CDEFE (ెHIంప* "bసం దరఖ9సు�  (ేయవ(�c? 
 

A: ప�సు� తం C!"Y" �ె,-ంప. ప�DVWయల�, ఒక �HటIJ బLM$�రNడ\ అDా*ల���  Qyంx ) సTయక పత�ంYా 
ఉప�Y"ంm దరఖPసు�  �ేయల#రN. అ&=ే, ఈ �షయP)* క�ట� ప!"గణ���� ం$̂ మ!"యv ఈ 
�షయంల� )ర�యం �సుక�న*ప.hడ\, అ$̂ =ె,యజiయబడ\త]ం$̂. 

   
10. స�యక ప1�� లA ల:కAం�� CDEFE (ెHIంప*��Zా అ�ిI "Uషl �క� ��Cక "ా�ీK �?ను T�ౖO 

(ేయవ(�c? 
 

A: ప�సు� త C!"Y" �ె,-ంప. ప�DVWయ DVంద C!"Y" �ె,-ంప.దరఖPసు� ను సమ!"hంచL�)DV 02.01.2018 
A�టB పC�Dా ప�కటన ప�Dారం !lండ\ మP!ా� ల� మPత�QR ఉA�*&, అనYా ఎ�ఎంఎ� (ఇ$̂ 

అ�̂Dా!"కంYా 
బ�ౖ� o� రJ� DV C!"Y" పంప.త]ం$̂) మ!"యv %��-o� రJ�. C!"Y" �ె,-ంప. 
దరఖPసు� లను సమ!"hంచL�)DV Lె¡ �LM�ల� https://sebicommitteepaclrefund.com ల� 
అందుబ1టIల� ఉA�*&, ఇ� ఎ�ఎంఎ� మ!"యv %��-o� రJ� లల� C!"Y" �ె,-ంప. Daసం దరఖPసు�  



�ేయL�)DV దశల %ా!"Yా సTయం అం$̂�ా� &. ఈ �LM�ల� ³́ం$µ మ!"యv ఆంగ-ంల� 
అందుబ1టIల� ఉA�*&. 
 

11. మ9 అమ� �ిఎNిఎO (PACL)ల� ��ట�� బ�� ��ట�� ం��, "ాz ఆ]pకA బBrంకA ఖ91� ల:దు. ఆ]p ల9Zా�ే� 

"bసం �� బBrంకA ఖ91�ను ఉప�FEంచవ(�c? 
 

A: అం$̂ంచబLే బ1�ంక� ఖP=� �వ!ాల� $�%ా DaరNత]న* �HటIJ బLM$�రN� అ& ఉంL�,. 
అందువల- , d అమ�YారN �ిఎ�ిఎ� (PACL)ల� �HటIJ బLM �HటBJ  మ!"యv అటIవంటB సందర9ంల� 
C!"Y" �ె,-ంప. Daసం ఒక దరఖPసు� ను $�ఖల� �ేయPల) DaరNక�ంటF, ఆQy తన బ1�ంక� ఖP=� 
�వ!ాల� ఇ%ా',. ఒక%¶ళ, d అమ�Yా!"DV బ1�ంక� ఖP=� ల#కo� =ే, ఆQy ఒక బ1�ంక� ఖP=� 

=ెర%ా,. అటIవంటB ఖP=� ¸కG �వ!ాలను తరN%ాత C!"Y" �ె,-ంప. Daసం దరఖPసు�  �ేయL�)DV 
ఉప�Y"ంచవచుq. 
 

12. �ిఎNిఎO (PACL) ��కA �ిఎNిఎO (PACL) సDE�Tి"UV జ�D� (ేNిం�� మDEయi ఒక KDE�ష�  �ిఎNిఎO 

(PACL) DE�Nh� �షl నంబk "# వrCDUకంFా �?ను ప�C (ెHIంప* �_ మi� (ెHIం�న తDా�త రNీదులA జ�D� 

(ేNిం��.  ఈ రNీదుల �క� �ా�l (ేNిన "ా�ీలను ఎల9 అ� ల��  (ేయ9H? 
 

A. ఒక )!"{షJ  !"¹�jJ ºష| నంబ� Daసం, ఆ తరN%ాత �ె,-ంmన %ా&$�ల Daసం dక� �ిఎ�ిఎ� 
(PACL) స!"JwిDix =n oాటI ర�ీదుల� జ»!¼ అ&న సందర9ంల�, dరN �ిఎ�ిఎ� (PACL) 

స!"JwిDix అ½ ల��  �ే�ిన త!ా'త ర�ీదుల� అ½ ల��  �ేయవచుq. మ!"ంత సhషJత Daసం Lె¡ 
�LM� చూడంLM. 
 

13. �?ను sebicommitteepaclrefund.com Z ¬ N�ౖV ల� �� వr"#�గత tవDాలను Kం6ాను "ాz �� 
ఆ��k మDEయi బBrంకA ప1�� లను అ� ల��  (ేయల:దు. దయ(ేNి �?ను ఈ ప1�� లను ఎల9 అ� ల��  

(ెయrగల�®  1ెHయజUయం��? 
 

A: dరN %�� o� రJ� �Hౖ d వ�DV�గత �వ!ాలను ప¿!"� �ే�ిన తరN%ాత, dరN ఈ DVWం$̂ సం$ేశం=n 
SMS ను అందుక�ంట1రN, “d �ిఎ�ిఎ� (PACL) C!"Y" �ె,-ంప. అభ�రÃన o�ా రంÄంచబLMం$̂. d 
C!"Y" �ె,-ంప. దరఖPసు�  ప¿!"� �ేయL�)DV, దయ�ే�ి ,ం� [xxxx] DV-� �ే�ి, a. d �ిఎ�ిఎ� 
(PACL) స!"JwిDix/ర�ీదుల� ¸కG �ాG| �ే�ిన Dా�ీ b. d ఆ��� Dా�t/oా| (PAN) DారNt  
¸కG �ాG| �ే�ిన Dా�ీ c. d =�జ» బ1�ం� �jJx Qyంx ¸కG �ాG| �ే�ిన Dా�ీ ) 
సమ!"hంచంLM”  d దరఖPసు�  అసంప¿!"�Yా ఉంటF, dరN �Hౖ సం$ేశం అం$̂ంmన ,ం� )DV-� �ేయడం 
$�'!ా ల#$� URL ల� �j!kGన* ,ం� )Dా�ీ �ే�ి, �j�J  �ేయడం $�'!ా ఆ దరఖPసు� ) యPDlÊ� �ే�ి 

ప¿!"� �ేయవచుq. 
 
 


