
          
 

1. ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଭାରତୀୟ ସର୍ବାଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟ (ଏଥୁଅରେ “ନୟାୟାଳୟ” ର୍ାଲି କୁହାଯାଉଛ)ି ସୁବ୍ରତ ଭଟ୍ଟାଚାଯବୟ ୍ନାମ ସିକୁୟରିଟଜି୍  ଆଣ୍୍ଡ  
ଏକ୍ସରଚଞ୍ଜ ର୍ାର୍ବ ଅଫ୍  ଇଣି୍ଡଆ ୍ା ରସ୍ ି(CA No. 13301/2015), ୍ଷିୟ୍ସୁ୍ତ ଏ୍ଂ ଅନୟାନୟ ସମ୍ପକତି ୍ଷିୟ୍ସୁ୍ତ ପରିରେକ୍ଷୀରର, 
ରେ୍ୃଆରୀ ୦୨, ୨୦୧୬ ତାରିଖରର ଏକ ଆରଦଶ ଜାରି କରିଛେ ି । ଏହ ି ଆରଦଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏସିଏଲ୍  ଲିମିରଟର୍ (ଏଥୁଅରେ 
“PACL”/”କମ୍ପାନୀ” ରୂରପ କୁହାଯାଉଛ)ି ଦ୍ୱାରା କଣିାଯାଇଥି୍ା ଜମିର ୍କି୍ରୀକରଣ ପାଇଁ, ଅନୟ ୍ଷିୟଗୁଡକି ମଧ୍ୟରର, ‘ରସ୍’ିକୁ ଭାରତର 
ସର୍ବାଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟର ପୂ୍ବତନ ମୂଖୟ ୍ଚିାରପତ ିସମ୍ମାନସ୍ପଦ ନୟାୟାଧିଶ ଆର୍ .ଏମ୍ . ରଲାଧାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଏକ କମିଟ ିଗଠନ କରି୍ାକୁ 
ନରିଦବଶ ଦଆିଯାଇଥିଲା, ରଯପରିକ ି୍କି୍ରୀର ରାଶ ିପରିମାଣକୁ ନରି୍ଶକାରୀମାନଙୁ୍କ ପ ଇଠ କରାଯାଇ ପାରି୍, ରଯଉଁମାରନ କମ୍ପାନୀରର 
ରସମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଠ ିନରି୍ଶ କରିଛେ ି। 

 

2. ରସହ ିଅନୁଯାୟୀ ରସ୍ ିପିଏସିଏଲ୍  ର ସମ୍ପତ୍ତଗୁିଡକୁି ୍କି୍ରୀ କରି୍ାକୁ ଏ୍ଂ ୍କି୍ରୀରୁ ମିଳଥିି୍ା ଅଥବକୁ ୍ୟ୍ହାର କରି ନରି୍ଶକାରୀମାନଙୁ୍କ, 
ରଯଉଁମାରନ ପିଏସିଏଲ୍  ରର ରସମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ନରି୍ଶ କରିଥିରଲ (ଏଥୁଅରେ “କମିଟ”ି ର୍ାଲି କୁହାଯାଉଛ)ି, ରେରସ୍ତ କରି୍ାକୁ 
ନୟାୟାଧିଶ ଆର୍ .ଏମ୍ . ରଲାଧାଙ୍କ (ଅ୍ସରୋପ୍ତ) ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଏକ କମିଟ ିଗଠନ କରିଅଛ ି।  

 

3. କମିଟ ିଏହାର ଆରଦଶକୁ କାଯବୟକାରୀ କରି୍ାକୁ ଯାଇ ପିଏସିଏଲ୍  ର ନରି୍ଶକାରୀମାନଙୁ୍କ ଏ ପଯବୟେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥି୍ା ଟଙ୍କାକୁ 
ରେରସ୍ତ କରି୍ ାକୁ େକି୍ରୟା ଆରମ୍ଭ କରି୍ାକୁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିରନଇଛ ି। େଥମତଃ, ଏଭଳ ିନରି୍ଶକାରୀମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ କମିଟ ିଦା୍ଗୁିଡକୁି ୋପ୍ତ 
କରି୍ାକୁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିକରିଛ,ି ରଯଉଁମାନଙ୍କର ପିଏସିଏଲ୍  ନକିଟରର ସମୁଦାୟ ୍ାକଆି ଟଙ୍କା ପରିମାଣ (ମୂଳ) ଟ: ୨,୫୦୦ ପଯବୟେ ରହଛି ି। 
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟୀକୃତ କରାଯାଉଅଛ ିରଯ, ରେରସ୍ତ ପାଣ୍ଠ ିଦା୍ଦିାର୍  ନରି୍ଶକାରୀ ପିଛା ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ହିଁ ରହ୍ ର୍ାଲି କଛି ିଆ୍ଶୟକ ନୁରହଁ, 
ଏ୍ଂ ୋପ୍ତ କରାଯାଇଥି୍ା ଦା୍ରି ସଂଖୟା ତଥା କମିଟ ି ନକିଟରର ଉପଲବ୍ଧ ଥି୍ା ପାଣ୍ଠିକୁ ୍ଚିାରକୁ ରନଇ ଆନୁପାତକି ଆଧାରରର 
ଦଆିଯି୍ । 

 

4. ଉପରରାକ୍ତ ପରିରେକ୍ଷୀରର, ରକ୍ଳ ରସହ ି ନରି୍ଶକାରୀମାନଙୁ୍କ 562632 ରର ଏସ ଏମ୍ ଏସ  ଜରିଆରର କମିବା 
http://sebicommitteepaclrefund.com/ରେ୍ସାଇଟ ରର ନରିମନାକ୍ତ ୍ି୍ ରଣୀ ଅପରଲାର୍ କରି ପଠାଇ୍ାକୁ ପରାମଶବ 
ଦଆିଯାଉଅଛ,ି ରଯଉଁମାନଙ୍କର ପିଏସିଏଲ୍  ନକିଟରର ସମୁଦାୟ ୍ାକଆି ଟଙ୍କା (ମୂଳ) ପରିମାଣ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପଯବୟେ ଅଛ ି। 

▪ ପିଏସିଏଲ୍  ସାଟେିିରକଟ ଅନୁସାରର ନରି୍ଶକାରୀଙ୍କ ନାମ, 
▪ ଦା୍ ିକରାଯାଇଥି୍ା ଟଙ୍କା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରର), 
▪ ଦା୍କିାରକଙ୍କ ରମା୍ାଇଲ ନମବର, 
▪ ପିଏସିଏଲ୍  ସି୍କମ୍  ରପରମଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମବର, 
▪ ପିଏସିଏଲ୍  ସାଟେିିରକଟର ସ୍କାନ୍  କରାଯାଇଥି୍ା ନକଲ, 
▪ ଆଧାର/ପୟାନ୍  ନମବର, 
▪ ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମବର ଓ ଆଇଏଫ୍ ଏସ ସି ରକାଡ୍, 
▪ ପିଏସିଏଲ୍  ଦ୍ୱାରା ଦା୍ଦିାର୍  ନରି୍ଶକଙୁ୍କ ଜମି ନୟସ୍ତ କରାଯାଇଛ ିକ ିନାହିଁ, 
▪ ପୟାନ୍  କାର୍ବ/ଆଧାର କାର୍ବର ସ୍କାନ୍  କରାଯାଇଥି୍ା ନକଲ, ଏ୍ଂ 
▪ ତନିଟି ିଗତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ ସନ୍  ଦଶବାଉଥି୍ା ସାମ୍ପ୍ରତକିତମ ୍ୟାଙ୍କ ରଷ୍ଟଟ ରମଣ୍୍ଟ  ର ସ୍କାନ୍  କରାଯାଇଥି୍ା ନକଲ । (ଆର୍ଦକ୍ୃନ୍ଦ ସୁନଶିି୍ଚତ 

କରାଇ୍ା ଉଚତି୍  ରଯ, ଅପ ରଲାର୍ କରାଯାଇଥି୍ା ସାମ୍ପ୍ରତକିତମ ୍ୟାଙ୍କ ରଷ୍ଟଟ ରମଣ୍୍ଟ , ନଶିି୍ଚତରୂରପ ନାମ, ଠକିଣା, ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ 
ନମବର ଓ ଆଇଏଫ୍ ଏସ ସି ରକାର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭା୍ରର ଦଶବାଉଥି୍) 

 

ଏହ ି ପରିରେକ୍ଷୀରର, http://sebicommitteepaclrefund.com/ ରେ୍ସାଇଟ ରର ରେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆର୍ଦନ କରି୍ାକୁ 
ଥି୍ା େକି୍ରୟାଟରି ଏକ ରର୍ରମା ଭିର୍ଓି ଉଦାହରଣ ଦଆିଯାଇଛ ି ଏ୍ଂ ଏଭଳ ି ଆର୍ଦନ ଦାଖଲ କରି୍ା ପୂ୍ବରୁ ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା 

http://sebicommitteepaclrefund.com/
http://sebicommitteepaclrefund.com/


କରାଯାଇପାରର । ନରି୍ଶକମାରନ ରେରସ୍ତ ପାଇଁ ରସମାନଙ୍କର ଆର୍ଦନର ସି୍ଥତ ିଜାଣି୍ାକୁ <044-395-71985> ରର କଲ୍  ମଧ୍ୟ 
କରିପାରେ ି। 

 

5. ନରି୍ଶକମାନଙୁ୍କ ଏତଦ୍ୱାରା ପରାମଶବ ଦଆିଯାଉଛ ି ରଯ, ରସମାରନ ରକ୍ଳ ଉପରରାକ୍ତ ଅନୁରେଦ ୪ ରର ମଗାଯାଉଥି୍ା ସୂଚନା ହିଁ 
ପରଠଇର୍ ଏ୍ଂ ଏଠାରର ରକ୍ଳ ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥି୍ା ରଶୈଳୀ ଅନୁସାରର, ଏ୍ଂ ଅନୟ ରକୌଣସି େକାରର ନୁରହଁ । ନରି୍ଶକମାନଙୁ୍କ 
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସା୍ଧାନ କରିଦଆିଯାଉଛ ି ରଯ, କମିଟ ି ନକିଟରୁ ନଦିଷି୍ଟ ସୂଚନା ନ ମିଳି୍ ା ପଯବୟେ, ରସମାରନ ନଜି ନଜିର ଅରିଜନିାଲ୍  
ପିଏସିଏଲ୍  ସାଟେିିରକଟ ରଦର୍ ନାହିଁ । 

 

6. ରେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆର୍ଦନପତ୍ର ୋପ୍ତ କରି୍ାର ଅେମି ତାରିଖ ରହଉଛ ିରେ୍ୃଆରି ୨୮, ୨୦୧୮ । 

 
XXXXXX 


