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1. షబ్రత భట్టా చారయ కి ప్రతిగహ  సెక్యయమిట్ీస్ అండ్ ఎకస్ఛంజ్ బ్ో ర్్డ ఆఫ్ ఇండియా ( CA నం. 13301/2015) కసషలో 
మమియు ఇతర షంబ్ంధిత విశయాలలో ఫటరతదేవ గౌరఴతూయబ ైన షరం కోరా్డ (ఇక్ె ై'కోర్్ట' గహ షఽచంచబ్డుత ంది) 
పబ్రఴమ ి02, 2016 న ఉతతరవులు జామ ీచేసంద.ి ఆ ఉతతరవఴు ప్రకహరం, ఇతర విశయాలుగహ  PACL యౌమిట్ెడ్ (ఇక్ నండి 
‘PACL’ / ‘కంపెనీ’ గహ షఽచంచబ్డుత ంది) కొనగోలు చేసన భూములన విక్రభంచేందక్ు ఫటరతదేవ మాజీ ప్రధాన 

నాయయమూమిత అభన ఆర్డ.ఎం.లోధా అధ్యక్షతన ఒక్ క్మిట్ీ (ఇక్ నండి  ‘కమిట’ీ గహ  షఽచంచబ్డుత ంది ) ఏమహట్ు 
చేయమతు సెబీతు ఆదేశంచడం  జమిగినద.ి  వహట్ి  అమమక్ం దాుమహ ఴచేే ఆదాయం  ఈ క్ంెతూలో తమ తుధ్లన 
ెట్ుా బ్డి ెట్ిాన ెట్ుా బ్డిదారవలక్ు తిమిగ ిచెయౌలంచబ్డుత ంది.  

 

2. తదనగుణంగహ PACL యౌమిట్ెడ్ కొనగోలు చేసన భూములన విక్రభంచేందక్ు సెబీ ఫటరతదేవ  మాజీ ప్రధాన 

నాయయమూమిత అభన ఆర్డ.ఎం.లోధా అధ్యక్షతన ఒక్ క్మిట్ీ ఏమహట్ు చే సంది, వహట్ి  అమమక్ం దాుమహ ఴచేే ఆదాయం  
ఈ క్ంెతూలో తమ తుధ్లన ెట్ుా బ్డి ెట్ిాన ెట్ుా బ్డిదారవలక్ు తిమిగ ిచెయౌలంచబ్డుత ంది.   

 

3. తన ఆదేశహతున ముందక్ు తీషక్ువెళుతూ , ఇప్ట్ి  ఴరక్ు తృ ందిన ఆదా యంతో PACL యొక్క ెట్ుా బ్డిదారవలక్ు 
తిమిగ ిచెయౌలంచాయౌ్న ప్రకిరయన తృహర రంభంచాలతు క్మిట్ీ తురణభంచంది. దాతులో ఫటగంగహ ముంద , PACL తో ెట్ుా బ్డ ి
ెట్ిాన అతయధిక్ మొతతం (రతు్ప్ల్) రూ .2,500 ఴరక్ు ఉనన ెట్ుా బ్డిదారవల నండ ిదావహలు అందకోవహలతు క్మిట్ీ 
తురణభంచంది. ప్రతి  దావహ కోరవత నన ెట్ుా బ్డిదారవతుకి 2,500 రూతృహయల తిమిగి చెయౌలంప్ు ఇవహులతు లేదా మమియు 
క్మిట్ీ ఴదద  ఉనన తుధ్ల షంఖ్య మమియు అందక్ునన దావహల షంఖ్యన ప్మిగణనలోకి తీషక్ునన తమహుత దామాషహ 
ఆధారంగహ చెయౌలంప్ు అమలు చేయబ్డుత ందతు షశాం చేయబ్డింద.ి 

 

4. ెై విశయాలకి  అనగుణం గహ, PACL తో ఉనన అతయధిక్ ెట్ుా బ్డి మొతతం ( రతు్ప్ల్) రూ. 2,500 గహ (ఒకోక  

ెట్ుా బ్డిదారవడిక)ి ఉననప్ుడు, అట్ుఴంట్ ిెట్ుా బ్డిదారవలు మాతరబే కిరంది విఴమహలన 562632 కి ఒక్ SMS దాుమహ 
ప్ంప్ఴలసందిగహ లేదా http://sebicommitteepaclrefund.com/ వెబ్  సెైట్ లో వహట్ితు తృ ందప్రచఴలసనదిగహ  
(upload)  షఽచంచారవ: 
▪ PACL షమిాపకెట్ ప్రకహరం ెట్ుా బ్డిదారవ ేరవ, 
▪ దావహ మొతతం (రూతృహయలలో), 

▪ సక్ుకదారవ యొక్క మొబ్ ైల్ నంబ్రవ, 
▪ PACL సకమ్ చెయౌలంప్ు నమోద షంఖ్య, 
▪ PACL షమిాపకసట్ యొక్క స్హకన్ చేయబ్డిన కహ, 
▪ ఆధార్డ / తృహన్ షంఖ్య, 
▪ బ్టయంక్ ఖ్ాతా షంఖ్య మమియు IFSC కోడ్, 

▪ PACL దాుమహ దావహ కోరవత నన  ెట్ుా బ్డిదారవతుకి భూమి కసట్టభంచబ్డిందా లేదా, 

http://sebicommitteepaclrefund.com/


▪ తృహన్ కహరవ్  / ఆధార్డ కహరవ్  యొక్క స్హకన్ చేయబ్డిన కహ, మమియు 
▪ గత మూడు లావహదేవీలన చఽంచే తాజా బ్టయంక్ సేాట్ బ ంట్ యొక్క స్హకన్ చేసన నక్లు. (దరఖ్ాషత దారవలు 

తాము ఎకికంచన  తాజా బ్టయంక్ సేాట్ెమంట్ లో వహమ ిేరవ,  చరవనామా, బ్టయంక్ు ఖ్ాతా షంఖ్య మమియు IFSC కోడ్ 
షశాంగహ ఉండాయౌ)  

 

ఈ విశయంలో, దావహ దరఖ్ాషత  ప్ూమిత  చేసే  ప్రకిరయ   ఒక్ డెమో వీడియో రూప్ంలో  
http://sebicommitteepaclrefund.com/ వెబ్ సెైట్ లో   ఉంచబ్డినది  మమియు  అట్ుఴంట్ి  దరఖ్ాషత  ప్ూమిత  
చేయడాతుక ిముంద దాతుతు చఽడఴచే. దావహ చెయౌలంప్ు కోషం మమియు వహమి దరఖ్ాషత ల సథతితు తెలుషకోఴట్టతుకి 
ెట్ుా బ్డిదారవలు <044-395-71985> తు క్యడా  కహల్ చేయఴచే.  
 

 

5. ెైన ేమకకనన తృహమహ 4 లో కోమినట్ుల  మాతరబే మమియు ఖ్చేతంగహ ేమకకనన ప్దధతిలో మాతరబే మమియు మమస ఇతర 
ప్దధతిలో కహక్ుండా, అట్ుఴంట్ి షమాచామహతున మాతరబే ప్ంప్మతు ెట్ుా బ్డిదారవలక్ు షఽచంచబ్డింది. క్మిట్ీ నండి 
తుమసదశత ఆదేశహలు అంద క్ుంట్ే మాతరబే ెట్ుా బ్డిదారవలు వహమ ి అషలు PACL మిజిసేా శేన్ షమిాపకసట్లన  
ఇఴుఴలసనదిగహ ెట్ుా బ్డిదారవలన  మమింత హెచేమించారవ. 
 

6. దావహ దరఖ్ాషత లు సుక్మించడాతుకి ఆఖ్రవ తేదీ ఫిబ్రవరి 28, 2018. 
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