ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಪತ್ರ

ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 9, 2020

ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲುದಾರರ ೇ,
ಗೌರವಾನ್ವಿತ್ ಸುಪರೇಿಂ ಕ ೇರ್ಟ್ ನ್ವೇಡಿದ ಆದ ೇಶ ಹಾಗ

ಮ್ತ್ದಾನದ ಪರಕ್ರರಯೆ ಕುರತ್ು ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ವಮ್ಮಿಂದಿಗ ಅಪ ಡೇರ್ಟ ಅನುು ಹಿಂಚಿಕ ಿಂಡಿದ ದೇನ . ಮ್ತ್ದಾನ

ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ನಡ ಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ ಲಸ ಮಾಡುತ್ಮಿರುವಾಗ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ್ ಸುಪರೇಿಂ ಕ ೇರ್ಟ್ನ್ವಿಂದ ಹ ಚಿಿನ ಅಪ ಡೇಟ್ಗಳು ಬಿಂದಿವ , ಹಾಗ ಇಿಂದು ನ್ವೇಡಲಾದ ಮ್ಧ್ಯಿಂತ್ರ ಆದ ೇಶದ ತ್ಿರತ್
ಸಾರಾಿಂಶವನುು ಹಿಂಚಿಕ ಳುುವುದು ಮ್ುಖ್ಯವ ಿಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ :
•

2021 ಜನವರ ತ್ಮಿಂಗಳಿನ ಮ್ ರನ ೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನ್ವಗದಿಯಾದ ಮ್ುಿಂದಿನ ವಿಚಾರಣ ಯ ದಿನಾಿಂಕದವರ ಗ ರಡ ಿಂಪಶನಗಳನುು ಅಮಾನತುಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

•

ರ ಗುಯಲ ೇಷನ್ 18(15) (c) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ದಾನ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಮೇಲ್ಲಿಚಾರಣ ಮಾಡಲು SEBI ವಿೇಕ್ಷಕರನುು ನ ೇಮಿಸುತ್ಿದ . ಮ್ತ್ದಾನದ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳನುು, ಹಾಗ
ವಿೇಕ್ಷಕರ ವರದಿಯನುು ಗೌರವಾನ್ವಿತ್ ಸುಪರೇಿಂ ಕ ೇರ್ಟ್ಗ ಮ್ಹರು ಮಾಡಿದ ಎಿಂವ ಲ ೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ಿದ .

ನಿಮಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆೆಂದರೆ
SEBI (ಮ್ ಯಚುವಲ್ ಫಿಂಡ್) ರ ಗುಯಲ ೇಷನ್ 1996 ರ ರ ಗುಯಲ ೇಷನ್ 18(15) (c) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಯೇಜನ ಗಳನುು ಮ್ುಕಾಿಯಗ ಳಿಸಲು ಯ ನ್ವರ್ಟ ಹ ೇಲಡರ್ ಒಪಿಗ ಪಡ ಯಲು
ನಾವು ಮ್ುಿಂದಿನ ಹಿಂತ್ಗಳ ಿಂದಿಗ ಮ್ುಿಂದುವರಯುತ ಿೇವ .
ಗರಷಠ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ ಯನುು ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ಳುಲು, ಯ ನ್ವರ್ಟ ಹ ೇಲಡಗ್ಳ ಒಪಿಗ ಯನುು ಪಡ ಯುವ ಪರಕ್ರರಯೆಯು “ಎಲ ಕಾಾನ್ವಕ್ ಮ್ತ್”ದ ಮ್ ಲಕ ಹಾಗ

ನಿಂತ್ರ ವಿೇಡಿಯ

ಕಾನಫರ ನ್್ ಮ್ ಲಕ ಸಭ ನಡ ಯಲ್ಲದ . ಮ್ತ್ದಾನಕ್ಾಾಗಿ ಪೇಟ್್ಲ್ 26 ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2020 ರಿಂದು ಬ ಳಿಗ ಗ 09:00 (IST) ರಿಂದ 28 ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2020 ರಿಂದು ಸಿಂಜ 06.00 (IST)
ವರ ಗ ತೆರೆದಿರುತತದೆ. ಇದರ ನಿಂತ್ರ 29 ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 2020 ರಿಂದು ವಿಡಿಯೇ ಕಾನಫರ ನ್್ ಮ್ ಲಕ ಯ ನ್ವರ್ಟ ಹ ೇಲಡಗ್ಳ ಸಭ ನಡ ಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿಿಂದ ಮ್ತ್ ಚಲಾಯಿಸದ ಮ್ತ್ುಿ
ಯ ನ್ವರ್ಟ ಹ ೇಲಡಗ್ಳ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ ಗಳುುತ್ಮಿರುವ ಯ ನ್ವರ್ಟ ಹ ೇಲಡಗ್ಳಿಗ ಸಭ ಯ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ಿದ .
ಮ್ುಿಂದಿನ ಕ ಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯ ನ್ವರ್ಟ ಹ ೇಲಡರ್ಗಳು KFin ಟ ಕಾುಲಜೇಸನ್ವಿಂದ ಬಳಕ ದಾರರ ಐಡಿ ಮ್ತ್ುಿ ಪಾಸವಡ್್ ಅನುು ಸಿಿೇಕರಸುತಾಿರ . ಇದರ ಿಂದಿಗ , ನ್ವೇವು ಹ ಿಂದಿರುವ
ಯಾವುದ ೇ ಪರಶ್ ುಗಳಿಗ ಉತ್ಿರಸಲು ನನು ತ್ಿಂಡ ಮ್ತ್ುಿ ನಾನು ನ್ವಮ್ಮ ಜ ತ ಯಲ ಿೇ ಇರುತ ಿೇವ .
ಇಲ್ಲಿಯವರ ಗ ನಮ್ಮ ಹ ಡಿಕ ದಾರರ ಮ್ತ್ುಿ ಪಾಲುದಾರರ ಬ ಿಂಬಲವನುು ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಪರಶಿಂಸಿಸುತ ಿೇವ ಹಾಗ ಯೇಜನ ಗಳನುು ಪೂರ್್ಗ ಳಿಸಲು ಯಶಸಿಿ ಒಪಿಗ ಮ್ತ್ದಾನಕ ೆ
ನ್ವಮ್ಮ ಬ ಿಂಬಲವನುು ಬಯಸುತ ಿೇವ .
ಎಲಾಿ ಪರಭಾವಿತ್ ಹ ಡಿಕ ದಾರರಗ ಇದ ೇ ರೇತ್ಮಯ ಸಿಂವಹನವನುು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ ಎಿಂಬುದನುು ದಯವಿಟ್ುು ಗಮ್ನ್ವಸಿ.
ಯಾವುದ ೇ ಹ ಚಿಿನ ಪರಶ್ ುಗಳಿದದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ುು ನಮ್ಮ ಮಿೇಸಲಾದ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನುು 1-800-425-9100 ಅಥವಾ 1-800-258-9100 ಗ ಸ ೇಮ್ವಾರದಿಿಂದ ಶುಕರವಾರದವರ ಗ
ಬ ಳಿಗ ಗ 9 ರಿಂದ ಸಿಂಜ 6 ರವರ ಗ , ಮ್ತ್ುಿ ಶನ್ವವಾರದಿಂದು ಬ ಳಿಗ ಗ 9 ರಿಂದ ಮ್ಧ್ಾಯಹು 2 ರವರ ಗ ಕರ ಮಾಡಿ. ಪಯಾ್ಯವಾಗಿ, ನ್ವೇವು distserve@franklintempleton.com
ನಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಗ ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಮ್ತ್ುಿ ಆರ ೇಗಯವಾಗಿರ.
ತ್ಮ್ಮ ವಿಶ್ಾಿಸಿ,
ಸಿಂಜಯ್ ಸಪ ರ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಫಾರಿಂಕ್ರಿನ್ ಟ ಿಂಪಲುನ್ ಅಸ ರ್ಟ ಮಾಯನ ೇಜ ಮಿಂರ್ಟ (ಇಿಂಡಿಯಾ) ಪ ೈ. ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್.
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.

