அடிக்கடி ககட்கப்படும் ககள்விகள் – பிஏசிஎல் லிமிடெட் நிறுவனம் சார்பாக
பின்னணி:
1. பிஏசிஎல் லிமிடெட், (பிஏசிஎல்) பல்கவறு கூட்டு முதலீட்டுத் திட்ெங்கள் (சிஐஎஸ்) மூலம்
டமாத்தமாக ரூ. 49000 ககாடி (கதாராயமாக) கென் திரட்டியதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆகஸ்டு 22, 2014 கததியன்று டசபி (SEBI) டவளியிட்ெ ஆணணயின்படி, பிஏசிஎல்
நிறுவனத்தின் திட்ெங்கள் சிஐஎஸ் (CIS) அடிப்பணெயிலானணவ என்று டதாிவித்திருந்தது,
இதற்கிணெகய அவ்வாறு திரட்டிய பணத்ணத சலுணக விதிமுணறகளுக்கு உட்பட்டு மூன்று
மாத காலத்துக்குள் தன்னுணெய வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு வட்டியுென் திருப்பித்
தரகவண்டும் எனத் டதாிவித்தது.
2. பிஏசிஎல் நிறுவனத்தின் ஆதரவாளர் / இயக்குநர்கள் கென் பத்திரங்கள் கமல்முணறயீட்டுத்
தீர்ப்பாயத்தில்
(சாட்)
கமல்முணறயீடு
டசய்தனர்,
அங்கு
அவர்களுணெய
கமல்முணறயீடுகள் தள்ளுபடி டசய்யப்பட்டு டசபியின் ஆணண உறுதிப்படுத்தப்பட்ெது.
ஆகஸ்டு 14, 2015 அன்று டவளியிெப்பட்ெ ஆணணயினால் மிகுந்த மனகவதணனக்கு
உள்ளானதால், தீர்ப்பாயத்தின் ஆணணக்கு ஆட்கசபம் டதாிவித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில்
கமல்முணறயீடு டசய்யப்பட்ெது.
3. உச்சநீதிமன்றம் பிப்ரவாி 2, 2016 அன்று டவளியிட்ெ ஒரு ஆணணயின்படி பிஏசில்
லிமிடெட் நிறுவனம் மற்றும் இந்திய பங்கு மற்றும் பாிவர்த்தணன வாாியம்
ஆகியவற்றுக்கிணெயிலான வழக்கிலும் (சிவில் கமல்முணறயீட்டு எண் 13394/2015)
மற்றும் இதர டதாெர்புணெய வழக்குகளிலும், மாியாணதக்குாிய திரு. ஜஸ்டிஸ்
(ஓய்வுடபற்றவர்), ஆர்.எம். கலாதா (இந்தியாவின் முன்னாள் தணலணம நீதிபதி)
ஆகிகயாாின் தணலணமயிலான ஒரு குழு அணமக்குமாறு ககட்டுக்டகாண்ெது, பிஏசிஎல்
நிறுவனத்தின் டபயாிலுள்ள டசாத்துக்கணளப் பறிமுதல் டசய்து விற்பணன டசய்வதன்
மூலம் கிணெக்கும் டதாணகணயக் டகாண்டு பிஏசிஎல் நிறுவனம் வாடிக்ணகயாளர்களிெம்
வாங்கிய
பணத்ணதத்
திருப்பித்
தருவதற்கு
அந்தக்
குழுவுக்கு
அதிகாரம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
4. அதன்படி, பிஏசிஎல் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பல்கவறு திட்ெங்களில் முதலீடு டசய்துள்ள
பிஏசிஎல் வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு அவர்களுணெய முதலீட்டின் உண்ணமத்தன்ணமணயச்
சாிபார்த்த பிறகு அவர்களுணெய பணத்ணதத் திருப்பித் தருவதற்காக டசாத்துக்கணள
விற்கும் நணெமுணறணயத் டதாெங்குவதற்கு சிபிஐ-யிெமிருந்து பிஏசிஎல் நிறுவனத்தின்
டசாத்துக்கள் டதாெர்பான ஆவணங்கணளச் கசகாிக்கும் நணெமுணறணய அந்தக் குழு
டதாெங்கியுள்ளது.
இதற்கிணெயில்,
டபாது
அறிவிப்பு
வாயிலாக
பிஏசிஎல்
வாடிக்ணகயாளர்களுக்குத் டதாிவிக்கப்பட்டு அறிவுறுத்தப்படுவது என்னடவனில்:
(i) இது டதாெர்பாக குழுவிெமிருந்து கமற்டகாண்டு தகவல் கிணெக்கப்டபறும் வணர
பிஏசிஎல் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் திட்ெங்களில் டசய்துள்ள முதலீடுகள்
டதாெர்பான
பதிகவடுகணள
/
ஆவணங்கணள
பிஏசிஎல்
லிமிடெட்

நிறுவனத்திெகமா அல்லது கவடறாரு நபாிெகமா டகாடுக்கக் கூொது மற்றும் /
அல்லது பகிர்ந்துடகாள்ளக் கூொது; மற்றும்
(ii) புதிதாக முதலீடு எதுவும் டசய்ய கவண்ொம் அல்லது தவணண எதுவும் டசலுத்த
கவண்ொம் அல்லது பிஏசிஎல் லிமிடெட் நிறுவனத்துக்கு அல்லது அதன்
அதிகாாிகள் / முகவர்கள் கபான்கறாருக்கு பணம் எதுவும் டகாடுக்க கவண்ொம்.
1. நான் ஒரு பிஏசிஎல் (PACL) வாடிக்ணகயாளர். நான் என்ன டசய்ய கவண்டும்?
பதில்: 05.03.2016
அன்று
டவளியிெப்பட்ெ
டபாது
அறிவிப்பின்படி,
பிஏசிஎல்
வாடிக்ணகயாளர்கள் அசல் ஆவணங்கணள தங்களிெம் பத்திரமாக ணவத்திருக்க கவண்டும்
என
எச்சாிக்ணக
விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிஏசிஎல்
வாடிக்ணகயாளர்களிெமிருந்து
ககாாிக்ணககளுக்கு அணழப்பு விடுக்கும்கபாதும் குழுவின் மூலம் குறிப்பிட்ெ அறிவிப்பு
மீதான இகத தகவல், அணமக்கப்பட்ெ குழுவின் மூலகமா அல்லது நியமிக்கப்பட்ெ
அதிகாாியின்
மூலகமா
டதாிவிக்கப்பெலாம்.
முதலீட்டுப்
பணத்ணத
திரும்பப்
டபறுவதற்கான ககாாிக்ணகயின்கபாது அசல் ஆவணங்கணளக் கட்ொயமாகச் சமர்ப்பிக்க
கவண்டும், அவ்வாறு சமர்ப்பிக்காவிட்ொல் பணத்ணதத் திரும்பப் டபறுவதற்கான
ககாாிக்ணக நிராகாிக்கப்படும்.
2. பணம் திரும்பப் டபறுவதற்கான எனது விண்ணப்பப் படிவத்ணத நான் எங்கு அனுப்ப
கவண்டும்?
பதில்: பிஏசிஎல் வாடிக்ணகயாளர்களிெமிருந்து ககாாிக்ணகணய (ககாாிக்ணககணள) டபறுவது
குறித்து பிஏசிஎல் வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு விளம்பரம் / டபாது அறிவிப்பு கபான்றவற்றின்
வாயிலாக டசபி / குழு தகவல் டதாிவிக்கும். அத்தணகய விளம்பரம் / டபாது அறிவிப்பு
வரும் வணர, வாடிக்ணகயாளர்கள் அணனத்து அசல் ஆவணங்கணளயும் தங்களிெகம
ணவத்திருக்குமாறும், அணத கவடறாரு நபாிெகமா அல்லது முகவர் கபான்கறாாிெகமா
பகிர்ந்துடகாள்ளகவா, பாிமாற்றம் டசய்யகவா, ஒப்பணெக்ககவா கவண்ொம் எனவும்
ககட்டுக்டகாள்ளப்படுகிறார்கள்.
3. பணம் திரும்பப் டபறுவதற்கான எனது விண்ணப்பப் படிவத்ணத நான் எப்டபாழுது, எங்கு
அனுப்ப கவண்டும்?
பதில்: குறிப்பிட்ெ அறிவிப்பு வரும்கபாது, பணம் திரும்பப் டபறுவதற்கான விண்ணப்பத்ணத
(AfR) அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு கதணவயான ஆவணங்கள் அணனத்ணதயும்
இணணத்து, அந்த விளம்பரத்தில் / டபாது அறிவிப்பில் டதாிவிக்கப்பட்டுள்ள /
குறிப்பிெப்பட்டுள்ள
முகவாியில்
/
அதிகாாியிெம்
சமர்ப்பிக்குமாறு
பிஏசிஎல்
வாடிக்ணகயாளர்கள் ககட்டுக்டகாள்ளப்படுகிறார்கள்.

4. பிஏசிஎல் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் வாடிக்ணகயாளர்களிெமிருந்து டசபி எப்டபாழுது
ககாாிக்ணககளுக்கான அணழப்பு விடுக்கும்?
பதில்: பிஏசிஎல் நிறுவனத்தின் டசாத்துக்கணள விற்பணன டசய்து கபாதுமான அளவுக்கு டதாணக
திரட்ெப்பட்ெ பிறகு பிஏசிஎல் நிறுவனத்தின் வாடிக்ணகயாளர்களிெமிருந்து பணத்ணதத்
திரும்பப் டபறுவதற்கான ககாாிக்ணககள் அணழக்கப்படும். குழுவால் தீர்மானிக்கப்பட்ெ
வடிவணமப்பில் முதலீட்டுப் பணத்ணத திரும்பப் டபறுவதற்காக விண்ணப்பிக்குமாறு
வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு அணழப்பு விடுக்கப்படும்.
5. எனது திட்ெத்துக்கான முதிர்வுத் கததி ஏற்கனகவ கெந்துவிட்ெது, எனது முதலீட்டுக்கான
மாற்று வழிகணள / திட்ெங்கணள வழங்குவதற்கு பிஏசிஎல் முகவர்கள்
இருக்கின்றனர். தயவுடசய்து கூறுங்கள், நான் என்ன டசய்ய கவண்டும்?

தயாராக

பதில்: அசல் ஆவணங்கணள உங்களிெகம ணவத்திருக்குமாறும், ககட்கப்படும்கபாது பணம்
திரும்பப் டபறுவதற்கான படிவத்துென் கசர்த்து அணதச் சமர்ப்பிக்குமாறும் நீங்கள்
ககட்டுக்டகாள்ளப்படுகிறீர்கள். பிஏசிஎல் நிறுவனம் அல்லது அதன் முகவர்கள் ஆகிகயார்
உள்ளிட்ெ
எந்த
நபாிெமிருந்தும்,
உங்களுணெய
தற்கபாணதய
முதலீடுகணள
அவர்களுணெய இதர திட்ெங்களுக்கு மாற்றியணமப்பதற்கு அல்லது மாற்றிக்டகாள்வதற்கு
விடுக்கப்படும் எந்த ஒரு அழுத்தங்களுக்கும் நீங்கள் அடிபணிந்து விெ கவண்ொம் என
ககட்டுக்டகாள்கிகறாம். பிஏசிஎல் நிறுவனத்தின் டசாத்துக்கணள விற்பணன டசய்த பிறகு
பிஏசிஎல் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் உண்ணமயான முதலீட்ொளர்களுக்கு முதலீட்டுப்
பணத்ணதத் திருப்பித் தருவதற்கு உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஆணணயின்படி குழுவுக்கு
அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கமகல டதாிவிக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களுக்கு
மாறாக எந்த ஒரு நபரும் கமற்டகாள்ளும் எந்த ஒரு முயற்சியும் உச்ச நீதிமன்ற ஆணணணய
மீறுவதாகும், எனகவ அவ்வாறு டசய்வது உசிதமல்ல.
6. இதற்கிணெயில் நான் என்ன டசய்ய கவண்டும்?
பதில்: டசபியால் / குழுவால் டவளியிெப்படும் டசய்தி டவளியீடு / விளம்பரம் கபான்றவற்றுக்காக
டசய்தித்தாள்கணள நீங்கள் டதாெர்ந்து பார்த்து வர கவண்டும். www.sebi.gov.in என்ற
டசபியின் இணணயதளத்ணதயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லது 1800 266 7575 அல்லது
1800 22 7575 என்ற கட்ெணமில்லா உதவித் டதாணலகபசி இணணப்பு வாயிலாகவும்
நீங்கள் டதாெர்புடகாள்ளலாம்.

