ഡിസംബര് 9, 2020

Letter from our President

പ്രിയ രാട്ണര്,
ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രരീംക ാടതി രുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിപ്പനക്കുറിച്ചചീം കവാട്ടിീംഗ് പ്രപ് ിയപ്പയക്കുറിച്ചചള്ള
ഞങ്ങളചപ്പട മുകനാട്ടചള്ള വഴിപ്പയക്കുറിച്ചചമുള്ള രുതിയ ാരയങ്ങള് ഞാൻ നിങ്ങളചമായി രങ്കുവച്ചിരുനു.
കവാട്ടിീംഗ് പ്രപ് ിയ നടത്തുനതിനായി ഞങ്ങള് തുടര്നുീം പ്രവര്ത്തിക്കുകപാള്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രരീം
ക ാടതിയില് നിന് ൂടുതല് അപ്കേറ്റച ള് ലഭിച്ചിട്ടചണ്ട്. ഇന് രാസാക്കിയ ഇടക്കാല ഉത്തരവിന്പ്പറ പ്രുത
സീംപ്രഹവവുീം നിങ്ങളചമായി രങ്കികടണ്ടത് പ്രധാനമാപ്പണന് രുതുനു:
•

2021 ജനുവരി മൂനാീം വാരത്തില് പ്പെേയൂള്
പ്പറേുീംപ്െനുകമലുള്ള നിയപ്രണീം തുടരുീം.

പ്പെയ്ത

അടുത്ത

ഹിയറിീംഗ്

തരയതി

വപ്പര

•

പ്പറരുകലെൻ 18 (15) (സി) പ്ര ാരമുള്ള കവാട്ടിീംഗ് പ്രപ് ിയ നിരരക്ഷിക്കാൻ പ്പസബി ഒരു നിരരക്ഷ പ്പന
നിയമിക്കുീം. കവാട്ടിീംഗ് ഫലങ്ങളചീം നിരരക്ഷ ന്പ്പറ റികൊര്ട്ടചീം മുപ്രയിട്ട
വറില് ബഹുമാനപ്പെട്ട
സുപ്രരീം ക ാടതിയില് സമര്െിക്കുീം.

ഇത് നിങ്ങള്ക്കെങ്ങകന ബാധകമാക ം
പ്പസബി (മയൂച്ചല് ഫണ്ട്) പ്പറരുകലെൻ 1996 പ്പറരുകലെൻ 18(15)(സി) യ്ക്ക്
രഴിലുള്ള ആറു സ് രമു ള്
നിര്ത്തലാക്കുനതിന് യൂണിറ്റ് കഹാള്േര്മാരുപ്പട സമ്മതീം കതടാനുള്ള അടുത്ത നടരടി ളചമായി ഞങ്ങള്
മുകനാട്ട് കരാ ു യാണ്.
രരമാവധി രങ്കാളിത്തീം ഉറൊക്കുനതിന് ഇലക്കപ്ടാണിക് കവാട്ടിലൂപ്പടയാ ുീം യൂണിറ്റ് കഹാള്േര്മാരുപ്പട
സമ്മതീം കതടാനുള്ള നടരടി ള് രുകരാരമിക്കു . ഇതിനു രിനാപ്പല വരേികയാ ക ാണ്ഫറൻസ് വഴിയുള്ള
കയാരവുമുണ്ടാ ുീം. കരാര്ട്ടല് 2020 േിസീംബര് 26 ന് രാവിപ്പല 09:00 (IST) മുതല് കവാട്ടിീംരിനായി
തുറനിരിക്കുീം, 2020 േിസീംബര് 28 ന് വവ ുകനരീം 06:00 (IST) ന് അവസാനിക്കുീം. ഇതിപ്പനത്തുടര്ന് 2020
േിസീംബര് 29 ന് യൂണികറ്റാള്േര്മാരുപ്പട മരറ്റിീംഗ് വരേികയാ ക ാണ്ഫറൻസിലൂപ്പട നടക്കുീം. മുപ് കവാട്ട്
പ്പെയ്യാത്തതുീം യൂണികറ്റാള്േര്മാരുപ്പട മരറ്റില് രപ്പങ്കടുക്കുനതുമായ യൂണിറ്റ് കഹാള്േര്മാര്ക്ക് മരറ്റിീംഗ്
സമയത്ത് കവാട്ടചപ്പെയ്യാൻ അനുവാരമുണ്ട്.
അടുത്ത
ുറച്ച് രിവസങ്ങളില്, യൂണിറ്റ് കഫാള്േര്മാര്ക്ക് പ്പ .ഫിൻ പ്പടക്കനാളജരസില് നിന് യൂസര്
ഐേിയുീം രാസ്കവേുീം ലഭിക്കുീം. അകതസമയീം, നിങ്ങള്പ്പക്കപ്പരങ്കിലുീം കൊരയങ്ങളചപ്പണ്ടങ്കില് ഉത്തരീം
നല് ുനതിന് ഞാനുീം ടരമുീം നിങ്ങകളാപ്പടാെമുണ്ടാ ുീം.
നികക്ഷര രുീം
രങ്കാളി ളചീം
നല് ിയ
എലലാ
സഹ രണങ്ങള്ക്കുീം
ആത്മാര്ഥമായ
നന്ദി
കരഖപ്പെടുത്തു യുീം സ് രമു ള് അവസാനിെിക്കുനതിനുള്ള വിജയ രമായ സമ്മത കവാപ്പട്ടടുെിനായി
നിങ്ങളചപ്പട രിരുണ കതടു യുീം പ്പെയ്യചനു.
എലലാ നികക്ഷര

ര്ക്കുീം സമാനമായ ആശയവിനിമയീം അയച്ചിട്ടചപ്പണ്ടന

ാരയീം പ്ശദ്ധിക്കു

ൂടുതല് എപ്പരങ്കിലുീം കൊരയങ്ങളചപ്പണ്ടങ്കില്, രയവായി ഞങ്ങളചപ്പട പ്പഹല്െ് വലൻ നപറായ 18004259100
അപ്പലലങ്കില് 18002589100 എന നപറില് തിങ്കള് മുതല് പ്പവള്ളി വപ്പര രാവിപ്പല 9 മുതല് വവ ുകനരീം 6
വപ്പരയുീം ശനിയാഴ്ച്ച്ച രാവിപ്പല 9 മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വപ്പരയുീം വിളിക്കു . ഇകതാപ്പടാെീം നിങ്ങള്ക്ക്
distserve@franklintempleton.com ല് ഇപ്പമയില് പ്പെയ്യാനുീം ഴിയുീം.

സുരക്ഷിതമായുീം ആകരാരയകത്താപ്പടയുമിരിക്കു
വിശവസ്തതകയാപ്പട,
സഞ്ജയ് സാകപ്ര
പ്രസിേന്്, പ്ഫാങ്ക്്
ലിൻ പ്പടീംരിള്ട്ടണ് അസറ്റ് മാകനജ്പ്പമന്് (ഇരയ) വപ്രവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.
Disclaimer
The information contained in this communication is not a complete representation of every material fact and is for informational purposes only. Statements/
opinions/recommendations in this communication which contain words or phrases such as “will”, “expect”, “could”, “believe” and similar expressions or
variations of such expressions are “forward – looking statements”. Actual results may differ materially from those suggested by the forward-looking statements
due to risk or uncertainties associated with our expectations with respect to, but not limited to, exposure to market risk, general economic and political conditions
in India and other countries globally, which have an impact on the service and / or investments. The AMC, Trustee, their associates, officers, or employees or
holding companies do not assure or guarantee any return of principle or assurance of income on investments in these schemes. Please read the Scheme
Information Document carefully in its entirety prior to making an investment decision and visit our website http://www.franklintempletonindia.com for further
details.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

