ପିଏସିଏଲ ଲି ମଟି େଡ୍ ବିଷୟଟେ - ବାେମବାେ ପଚୋ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼କ
ି

ପୃ ଷ୍ଠଭୂମି:
1. ପିଏସିଏଲ ଲି ମଟି େଡ (ପିଏସିଏଲ) ଦାବି କେିଛ ି ଟଯ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରିକ ନିଟବଶ୍ ଟଯାଜନା (ସିଆଇଏସ୍)େୁ ପ୍ରାୟ
49 ହଜାେ ଟକାେି (ଆନୁ ମାନିକ) େଙ୍କା ଆହେଣ/ସଂଗ୍ରହ କେିଛ।ି ଟସବି (SEBI)େ ନିଟଦେଶ୍ ଦିନାଙ୍କି ତ ଅଗଷ୍ଟ 22,
2014 ଅନୁ ଯାୟୀ ପିଏସିଏଲେ ଟସହି ସ୍କି ମ୍ ଗୁଡ଼କ
ି ସିଆଇଏସ୍ ପ୍ରକୃ ତେ
ି େହିଛ ି ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମଟେ ଆୟ ସହିତ
ସଂଗୃ ହତ
ି ଅର୍େ ଟେେସ୍ତ ଟଦବା ପାଇଁ ନିଟଦେଶ୍ େହିଛ,ି ଯାହାକି ତିନ ି ମାସ ଅବଧି ମଧ୍ୟଟେ ଅେର୍ ବା ଯାଚିକାେ
ସର୍ତ୍ୋବଳି ଅନୁ ଯାୟୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କେ ବଟକୟା େହିଛ।ି
2.

ପିଏସିଏଲ ଏହାେ ପ୍ରଟମାେେ/ନିଟଦେଶ୍କବୃ ନ୍ଦ ସମ୍ମାନନୀୟ ସିକୁୁେିେଜ୍
ି ଆଟପଲାଟ୍ ଟ୍ରିବୁୁନାଲ୍ (ଏସ୍ଏେି) ନିକେଟେ
ଆଟବଦନ କେିଥିଟଲ, ଟସମାନଙ୍କେ ଆଟବଦନ ାାେଜ ଟହାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟସବିଙ୍କେ ନିଟଦେଶ୍ କାଏମ୍ େହିଥିଲା।
ଦିନାଙ୍କି ତ ଅଗଷ୍ଟ 14, 2015 ନିଟଦେଶ୍ଟେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ଟହାଇ ଏହି ଆଟବଦନକୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ନୁାୟାଳୟଙ୍କ
ନିକେଟେ ସୁାଟ୍ (ଏସ୍ଏେି)ଙ୍କ ନିଟଦେଶ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କୋଯାଇଥିଲା।

3. ସମ୍ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ନୁାୟାଳୟ, ଏହା ଟେବୃ ଆେୀ 02, 2016 ନିଟଦେଶ୍ଟେ, ପିଏସିଏଲ ଲି ମଟି େଡ୍ ବନାମ
ସିକୁୁେିେଜ୍
ି ଆଣ୍ଡ୍ ଏଟକେଞ୍ଜ ଟବୋଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ସିଭିଲ୍ ଅପିଲ୍ ନମବେ 13,394/2015) ବିଷୟଟେ ଏବଂ
ଅନୁାନୁ ତତ୍ସମ୍ପକିତ ବିଷୟଟେ ସମ୍ମାନନୀୟ ବିଚାେପତି (ଅବସେପ୍ରାପ୍ତ) ଶ୍ରୀମାନ୍ ଆେ. ଏମ୍. ଟଲାଧା (ଭାେତେ
ପବ
ି ୁ ପିଏସିଏଲେ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ
ୂ େତନ ମୁାୁ ବିଚାେପତି)ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଟେ ଏକ କମିେ ି ଗଠନ କେିଥିଟଲ ଏବଂ ଏହି କମିେକ
ୋଜିନାମା, ଅଧିକାେକୁ ଟନବା, ସମ୍ପତି ବିକ୍ରି କେି ପିଏସିଏଲ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅର୍େ ଟେୋଇବା ପାଇଁ ୋୟ ଟଦଇଥିଟଲ।
4. ଏହି ଅନୁ ଯାୟୀ, ଏହି କମିେ ି ସିବଆ
ି ଇଠାେୁ ପିଏସିଏଲେ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଦଲି ଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେୁଅଛି, ଯାହାେଳଟେ
ପିଏସିଏଲ ଲି ମଟି େଡ୍ େ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କି ମ୍ ଟେ ନିଟବଶ୍ କେିଥିବା ପିଏସିଏଲ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଟସମାନଙ୍କେ ସତୁତା ଯାଞ୍ଚ୍
କେିବା ପଟେ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବିକ୍ରି କେି ପେିଟଶ୍ାଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆେମ୍ଭ କେିପାେିଟବ। ଅଧୁନା, ପିଏସିଏଲେ ଗ୍ରାହକବୃ ନ୍ଦଙ୍କୁ
ସାବେଜନୀନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜେିଆଟେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପୋମଶ୍େ ଦିଆଯାଉଛି;
(i)

କମିେ ି ଦ୍ୱାୋ ଏହି ବିଷୟଟେ ପେବର୍ତ୍େୀ ସଚ
ୂ ନା ଦିଆଯିବା ପଯେୁନ୍ତ ପିଏସିଏଲ ଲି ମଟି େଡ୍ କିମବା

ଅନୁ ଟକୌଣସି ବୁକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପିଏସିଏଲ ଲି ମଟି େଡ୍ ସ୍କି ମ୍ ଟେ ଟସମାନଙ୍କେ ନିଟବଶ୍ ସମ୍ପକିତ ଟକୌଣସି
ବିଷୟ, ଟେକଡେ/ଦଲି ଲ୍ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ/କିମବା ଅଂଶ୍ିଦାେ କେନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏବଂ
(ii)

ପିଏସିଏଲ ଲି ମଟି େଡ୍ କିମବା ଏହାେ ଅଧିକାେୀବୃ ନ୍ଦ/ଏଟଜଣ୍ଟ ଇତୁାଦିଙ୍କୁ କିସ୍ତି ବା ଅନୁାନୁ

ବାବଦଟେ ଟକୌଣସି ନୂଆ ନିଟବଶ୍ କିମବା ଟକୌଣସି ଟପୈଠ କେିଟବ ନାହିଁ।
1. ମଁୁ ପିଏସିଏଲେ ଜଟଣ ଗ୍ରାହକ। ମଁୁ କଣ କେିବା ଉଚିତ୍?
ଉର୍ତ୍େ: ସାବେଜନୀନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦିନାଙ୍କି ତ 5. 3. 2016 ମାଧ୍ୟମଟେ ପିଏସିଏଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କେିଦଆ
ି ଯାଉଛି ଟଯ

ମଳ
ି ନିଜ ପାାଟେ େଖିଟବ। ପିଏସିଏଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କେ ଦାବି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେି କମିେଠ
ି ାେୁ ନିଦଷ୍ଟ
ି
ୂ ଦଲି ଲଗୁଡ଼କ
ସଚ
ୂ ନା କ୍ରଟମ ଗଠିତ କମିେ ି କିମବା ଭାେପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ୃପେକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହା ଦିଆଯାଇପାଟେ। ପେିଟଶ୍ାଧ ଦାବି କେିବା ପାଇଁ ମଳ
ୂ
ଦଲି ଲ୍ ଦାାଲ କେିବା ବାଧ୍ୟତାମଳ
ୂ କ ଟହାଇର୍ାଏ। ଏହା ବୁତୀତ ଟକୌଣସି ଅର୍େ ଟେେସ୍ତ ଦାବି ବିଚାେ କୋଯିବ ନାହିଁ।
2.

ମଁୁ ଅର୍େ ଟେେସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଟକଉଁଠାଟେ ଟମାେ ଆଟବଦନ କେିବା ଉଚିତ୍?

ଉର୍ତ୍େ: ଟସବି/

କମିେ ି ପିଏସିଏଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ

ବିଜ୍ଞାପନ/

ସାବେଜନୀନ

ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ମାଧ୍ୟମଟେ ପିଏସିଏଲେ

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାେୁ ଦାବି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେିବା ପାଇଁ ଜଣାଇଟଦବ। ଏପେି ବିଜ୍ଞାପନ/ ସାବେଜନୀନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଯେୁନ୍ତ
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପୋମଶ୍େ ଦିଆଯାଉଛି ଟଯ ସମସ୍ତ ମଳ
ୂ ଦଲି ଲ୍ ତାଙ୍କ ନିକେଟେ େଖିଟବ ଏବଂ ଟକୌଣସି ବୁକ୍ତି , ଏଟଜଣ୍ଟ
ଇତୁାଦିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତେଣ ବା ଅଂଶ୍ିଦାେ କେିଟବ ନାହିଁ।
3.

ଅର୍େ ଟେେସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ ଆଟବଦନପତ୍ର ଟକଟତଟବଟଳ ଓ ଟକଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ୍?

ଉର୍ତ୍େ: ପିଏସିଏଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପୋମଶ୍େ ଦିଆଯାଉଛି ଟଯ ନିଦଷ୍ଟ
ି ସଚ
ୂ ନା କ୍ରଟମ, ପେିଟଶ୍ାଧ ପାଇଁ ଆଟବଦନ,
(ଏଏେଆେ) ଆବଶ୍ୁକ ଦଲି ଲ୍ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ୋେଣ ଅନୁ ଯାୟୀ ବିଜ୍ଞାପନ/ ସାବେଜନୀନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟେ ବର୍ଣ୍ଣିତ/ ନିର୍ଦ୍ୋେଣ
ଅନୁ ଯାୟୀ ଦାାଲ କୋଯିବ।
4.

ଟସବି ଟକଟତଟବଟଳ ପିଏସିଏଲ ଲି ମଟି େଡ୍ େ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାେୁ ଦାବି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେିବ?

ଉର୍ତ୍େ: ପିଏସିଏଲେ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବିକ୍ରି ଟହବା ପଟେ ଏବଂ ଯଟର୍ଷ୍ଟ ପେିମାଣ ଉପଲବ୍ଧ ଟହବା ପଟେ ଅର୍େ ଟେେସ୍ତ ଉଟଦଶ୍ୁଟେ
ପିଏସିଏଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାେୁ ଦାବିଗୁଡ଼କ
ି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କୋଯିବ। ଏହି କମିେ ି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅର୍େ ଟେେସ୍ତ ପାଇବା
ପାଇଁ କମିେ ି ଦ୍ୱାୋ ନିର୍ଦ୍ୋେିତ େମୋଟ୍ ଟେ ଆଟବଦନ କେିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେିଟବ।
5.

ଟମା ସ୍କି ମ୍ େ ପେିପକ୍ୱତା ତାେିା ଅଦୁାବଧି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଟହାଇଗଲାଣି ଏବଂ ପିଏସିଏଲ ଏଟଜଣ୍ଟମାଟନ ଟମାେ ନିଟବଶ୍
ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଇନଷ୍ଟୁଟମଣ୍ଟ୍ / ସ୍କି ମ୍ ପ୍ରଦାନ କେିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ, ଦୟାକେି ମଁୁ କଣ କେିବ ି ଟମାଟତ ପୋମଶ୍େ ଦିଅନ୍ତୁ?

ଉର୍ତ୍େ: ଏହା ପୋମଶ୍େ ଦିଆଯାଉଛି ଟଯ ମଳ
ୂ ଦଲି ଲ୍ ଧେିୋନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚୋଯାଇଥିବା ପେିଟଶ୍ାଧ ପାଇଁ ଏହା
ଦାାଲ କେନ୍ତୁ। ଏହା ପୋମଶ୍େ ଦିଆଯାଉଛି ଟଯ, ଟସମାନଙ୍କେ ଅନୁ ଟକୌଣସି ସ୍କି ମ୍, ଯଦି କିଛ ି ର୍ାଏ, ଟସଥିଟେ
େହିଥିବା ନିଟବଶ୍ ବଦଳାଇବା ବା ପେିବର୍ତ୍େନ କେିବା ବିଷୟଟେ ପିଏସିଏଲ କିମବା ତାଙ୍କେ ଏଟଜଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଟକୌଣସି
ବୁକ୍ତିଙ୍କେ ଚାପଟେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମିେ ି ସମ୍ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ନୁାୟାଳୟଙ୍କ ନିଟଦେଶ୍ ଅନୁ ଯାୟୀ ପିଏସିଏଲେ ସମ୍ପର୍ତ୍ି
ବିକ୍ରି କେିବା ପଟେ ପିଏସିଏଲ ଲି ମଟି େଡ୍ େ ପ୍ରକୃ ତ ନିଟବଶ୍କାେୀଙ୍କେ ଅର୍େ ଟେେସ୍ତ କେିବା ପାଇଁ କାଯେୁେତ େହିଛ।ି
ଟକୌଣସି ବୁକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏହି ନିଟଦେଶ୍ ଟନବାେ ବିଟୋଧାଚେଣ ପାଇଁ ଟକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ସମ୍ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚତମ
ନୁାୟାଳୟଙ୍କେ ନିଟଦେଶ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଟହବ ଏବଂ ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପୋମଶ୍େ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ।
6.

ବର୍ତ୍େମାନ ପେିଟପ୍ରକ୍ଷୀଟେ ମଁୁ କଣ କେିବ?
ି

ଉର୍ତ୍େ: ଆପଣଙ୍କୁ ଟସବି/କମିେ ି ଦ୍ୱାୋ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟପ୍ରସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି/ ବିଜ୍ଞାପନ ଇତୁାଦି ପାଇଁ ାବେକାଗଜ ଉପଟେ ନଜେ
େଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାଟେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟସବିେ ଟେବସାଇଟ୍ www.sebi.gov.in ଉପଟେ ନଜେ େଖିପାେିଟବ କିମାବ
ନିମନଲିଖିତ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ଟହଲପଲାଇନ ନମବେ 1800 266 7575 କିମବା 1800 22 7575ଟେ ଟଯାଗାଟଯାଗ
କେିପାେିଟବ।

