
          ছ িববৃিত 

1. মাননীয়  ভাৰতৰ উ তম ন ায়লেয় সু ত ভ াচায  বনাম ভাৰতীয় িতভূিত আৰ ু িবিনময় বাড 
(িচিভল আিপল সংখ া ১৩৩০১/২০১৫ ) স কত ২ ফ ৱাৰী ২০১৬ ত এ  আেদশ জাৰী কিৰেছ 
আৰু  বেলগ সহস ি ত িবষয়ত ৷ সই আেদশমেম অন  িবষয়ৰ লগেত ভাৰতীয় িতভূিত আৰু 
িবিনময় বাড (সিব)ক মাননীয়  ন ায়ধীশ  আৰ  এম  লাধাৰ  অধ তাত িপএিচএল িলিমেটেড 
য় কৰা মা  িব ী কৰাৰ সংগত সিমিত গঠন কৰাৰ িনে শ িদেছ (িপএিচএল), যােত িব ী 

পি য়াই িনেবশকসকলৰ টকা পিৰেশাধ হয় িযসকেল তওঁেলাকৰ জমাপুজী কা ানীত িনেবশ 
কিৰেছ ৷ 

2. ভাৰতীয় িতভূিত আৰু িবিনময় বাড (সিব) য় িপএিচএলৰ স ি  িব ী কিৰবৰ কাৰেন  
মাননীয় ন ায়ধীশ ( অবসৰ া ) আৰ এম লাধাৰ অধ তাত  সিমিত গঠন কিৰেছ আৰ ু িব ী 
পি য়া ব ৱহাৰ কিৰ িনেবশকসকলৰ টকা পিৰেশাধ কেৰ িযসকেল তওঁেলাকৰ টকা  
িপএিচএলত িনেবশ   কিৰেছ ৷ 
 

3. উপৰু  অনুসিৰ গ ত সিমিতেয় এয়া িনি ত কিৰেছ য এিতয়াৈল িযমান টকা সিমিতৰ াৰা   া  
কিৰেছ তাৰ াৰা িপ এ িচ এলৰ িনেবশকসকলৰ  ধন  মুকিল  কৰা  পি য়া  আৰ  কৰা 
যায়৷ থম হৰত, সিমিতেয় িযেবাৰ িনেবশকৰ মুঠ বকয়া ধন (মূলধন)িপএিচএলত ২৫০০/-  
টকাৈল আেছ সইসকলৰ দাবী হন কৰাৰ িনণয় কিৰেছ৷ এইেটা  য েত ক  দাবীদাৰ 
িনেবশকসকলৰ কাৰেন পিৰেষাধৰ ধন ২,৫০০ টকা জৰুিৰ নহয়, দাবী হনৰ সংখ াৰ লগেত 
সিমিতত উপল  পুজীৰ উপৰত ধ ান ৰখাৰ পাছত সমানুপািতক অনুসিৰ ভাব হব ৷ 
 

4. উপৰু  কাৰন অনুসিৰ অকল সইসকল িনেবশকসকল যাৰ মুঠ বকয়া ধন 
(মূলধন)িপএিচএলৰ লগত ২,৫০০/- টকাৈল ( েত ক িনেবশক) আেছ  তওঁেলাকক তলত  
উে িখত তথ সমুহ  এেচেমচ যােগিদ ৫৬২৬৩২ ত পঠাই অথবা এেকিখিন তথ  ৱবচাইতত 
(http://sebicommitteepaclrefund.com/) আপেলাড কিৰবৰ বােব পৰামশ িদয়া হল ৷  

I. িপএিচএলৰ মানপ ত থকা িনেবশকৰ নাম ,  
II. দাবী কৰা পিৰমান (টকাত), 

III. দাবীদাৰৰ ফান ন ৰ, 
IV. িপএ িচএল ীম পেম  ৰজীে চন ন ৰ, 
V. ন কৰা িপএিচএলৰ িতিলিপ, 

VI. আধাৰ/ পন  ন ৰ, 
VII. বংক একাউ  ন ৰ আৰু আইএফএচিছ ক'ড, 

VIII. িপএ িচএল যােগিদ দাবীদাৰ িনেবশক ক মা  আবি ত কিৰেছ নিক?   
IX. ন িতিলিপ  পন  কাড/ আধাৰ কাড, 
X. অি ম িতিনটা মাহৰ লনেদন থকা  বংক িবৱৰন  ন িতিলিপ (আেবদনকাৰী 

িনি ত হব লািগব য আপেলাড কৰা বংক িবৱৰন ৈক তওঁৰ নাম, কনা, 
বংক একাউ  ন ৰ  আৰু আইএফএচিছ কাড আেছ ৷ 



 
এই িবষয়ত, ডেমা িভিডও ৰ ধন মুকিল কৰা  আেবদন তয়াৰ কিৰব পৰা প িত  
ৱবচাইত http://sebicommitteepaclrefund.com ত উপল  কৰা হেছ  আৰু িযেটা তেন 
আেবদন তয়াৰ কৰা আগত দখা পাব ৷ িনেবশকসকেল তওঁেলাকৰ ধন মুকিল কৰা 
আেবদনৰ ি িত <০৪৪-৩৯৫-৭১৯৮৫> ত  ফান কিৰ গম পাব পািৰব ৷ 
 

5.  ইয়াৰ াৰা িনেবশকসকলক পৰামশ িদয়া গেছ য  অকল  তেন তথ   পঠাইেযন  িয 
দফা ৪ ত দখুৱা হেছ আৰু  যথাযথভােব ওপৰত উে খ কৰা প িতৰ দেৰ আৰু   
কােনা বেলগ প িতেৰ িনিদেয়েযন ৷িনেবশকসকলক আগৈল মূল িপএ িচএল প ীকৰন মানপ  
বেলগৰ সেত ভাগ বতৰা নকিৰবৈল সতক কৰা হল যিতয়াৈলেক কােনা ঘাষনা সিমিত 
তৰফৰ পৰা নাপায় ৷ 
 

6. ধন মুকিল কৰা  আেবদন হন  কৰাৰ অি ম তািৰখ ২৮ ফ ৱাৰী ২০১৮ ৷ 

    


