
प्रसिद्धी पत्रक 

 

१. आदरणीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (इथून पुढे ‘न्यायालय’ असे संबोधले जाईल) यांनी सुब्रता भट्टाचायय वर्व. ससक्युररटीज ऐन्ड 
एक््चेंज बोडय ऑफ इंडीया (सीए क्र. १३३०१/२०१५) या प्रकरणात र्व इतर संबंधधत प्रकरणांचे बाबतीत २ फेबु्रर्वारी २०१६ रोजी एक 
आदेश जाहीर केला आहे. सदर आदेशानुसार, पीएसीएल सल. (इथून पुढे ‘पीएिीएल’ / ‘कंपनी’ असे संबोधले जाईल) यांनी खरेदी 
केलेल्या जसिनीची वर्वल्हेर्वाट लार्वण्यासाठी भारताच े िाजी िुख्य न्यायाधीश आदरणीय श्री. न्यायिूती आर. एि. लोढा यांच े
अध्यक्षतेखाली एक ससिती ्थापन करण्याच े ननदेश सेबीला इतर गोषटींसहीत देण्यात आले होते, जेणेकरुन वर्वक्रीतून सिळालेली 
रक्कि कंपनीिधे आपले पैसे गंुतर्वणा-या गंुतर्वणुकदारांना परत करता येईल.  

 

२. त्यानुसार सेबीन ेपीएसीएलच्या िालित्ताचंी वर्वक्री करण्यासाठी र्व वर्वक्रीतून सिळालेली रक्कि कंपनीिधे आपले पैसे गंुतर्वणा-या 
गंुतर्वणुकदारांना परत करण्यासाठी र्वापरार्वी या हेतुने न्यायिूती (ननर्वतृ्त) आर. एि. लोढा यांचे अध्यक्षतेखाली एक ससिती ्थापन 
केली आहे (इथून पुढे ‘िसिती’ असे संबोधले जाईल). 

 

३. सदर ससितीन ेआपल्या वर्वहीत कतयव्यानुसार आतापयतं र्वसूल केलेल्या रकिेतून पीएसीएलच्या गंुतर्वणुकदारांना पैसे परत देण्याची 
प्रक्रक्रया सुरु करण्याच ेठरवर्वले आहे. सर्वयप्रथि, पीएसीएलकडे रु. २,५०० पयतं येणे (िुद्दल) बाकी असलेल्या गंुतर्वणुकदारांच ेदारे्व 
स््र्वकारण्याचे ससितीन ेठरवर्वले आहे. असे ्पषट करण्यात येते की, परत सिळणारी रक्कि रु.२,५०० प्रनत गंुतर्वणुकदार इतकीच 
असेल असे नाही, आणण आलेल्या दाव्यांची संख्या तसेच ससितीकड े उपलब्ध असलेला ननधी यांचा वर्वचार करुन प्रत्येकाच्या 
र्वाट्यानुसार ती ठरवर्वली जाईल. 

 

४. उपरोक्त वर्वषय लक्षात घेता, पीएसीएलकडे एकूण रु.२,५०० (प्रनत गंुतर्वणुकदार) पयतं येणे बाकी (िुद्दल) असेल अशाच 
गंुतर्वणुकदारांना खालील तपशील 562632 या नंबरर्वर एसएिएसद्र्वारे पाठवर्वण्यास अथर्वा हीच िाहहती 
http://sebicommitteepaclrefund.com/ या संकेत्थळार्वर अपलोड करण्यास सुचवर्वले गेले आहे. 
 

▪ पीएसीएलच्या प्रिाणपत्रानुसार गंुतर्वणुकदाराचे नार्व,  

▪ दार्वा केलेली रक्कि (रु. िधे), 
▪ दार्वा करणा-याचा िोबाईल क्रिाकं, 

▪ पीएसीएल ्कीि पेिेंट नोंदणी क्रिांक, 
▪ पीएसीएलच्या प्रिाणपत्राची ्कॅन केलेली प्रत, 

▪ आधार / पॅन क्रिांक, 

▪ बँक खात ेक्रिांक र्व आयएफएससी कोड, 

▪ दार्वा करणा-या गंुतर्वणुकदाराला पीएसीएलकडून जिीन नेिून देण्यात आली होती का, 
▪ पॅन काडय / आधार काडय यांच्या ्कॅन केलेल्या प्रती, आणण 

▪ शेर्वटचे तीन व्यर्वहार दाखवर्वणा-या आतापयतंच्या बँक ्टेटिेंटची ्कॅन केलेली प्रत. (अपलोड केलेल्या आतापयतंच्या बँक 
्टेटिेंटिधे नार्व, पत्ता, बँक खात ेक्रिांक र्व आयएफएससी कोड ्पषटपणे हदसत असला पाहहजे याची काळजी अजयदारान े
घ्यायची आहे.)  

 

यासंदभायत, परताव्यासाठी अजय करण्याची प्रक्रक्रया सवर्व्तर सिजार्वणारा एक डिेो स्व्हडीओ 
http://sebicommitteepaclrefund.com/ या संकेत्थळार्वर उपलब्ध करण्यात आला असून, असा अजय करण्यापूर्वी तो पाहण्यात 
यार्वा. गंुतर्वणुकदार आपल्या परताव्याच्या अजायची सद्यस््थती जाणून घेण्यासाठी <044-395-71985> या क्रिांकार्वर फोनदेखील 
करु शकतात.  

 

५. गंुतर्वणुकदारांनी फक्त र्वरील परीच्छेद ४ िधे िाधगतल्यानुसारच िाहहती पाठर्वार्वी, तसेच ती फक्त हदलेल्या निुन्यानुसारच 
पाठर्वार्वी, इतर कोणत्याही निुन्यात पाठरू्व नये, असे येथ े सूधचत करण्यात येत.े ससितीकडून वर्वशेष सूचना प्राप्त झाल्यासशर्वाय 
गंुतर्वणुकदारांनी आपली िूळ पीएसीएल नोंदणी प्रिाणपत्रे देऊन टाकू नयेत, याबाबतदेखील त्यानंा सार्वध करण्यात येत आहे. 
 

६. परताव्यासाठीच ेअजय स््र्वकारण्याची अंनति तारीख २८ फेबु्रवारी, २०१८ राहील. 
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