8000 करोड चा एनएसईएल घोटाळा; िकिरट सोम या
काही कंपनींचे तपशील

19 ऑग ट 2013

जगनोटर् प्रोजेक्ट िलिमटे ट


जगन ट प्रोजेक्ट िलिमटे ड 24/04/2013 ला सं थािपत झाली व ितचे प्रद त भांडवल
लाख होते आिण
प्रवतर्क

टील या

टॉक सोबत एनएसईएल म ये

.5

.236 करोड दे य होते. कंपनीचे

ी. मोिहत अग्रवाल आिण सु ी. िश पा अग्रवाल, कंपनीचे 96% भागधारक आहे त.

मोिहत अग्रवाल यांनी संचालक पदाव न 25/06/2013 तारखेला राजीनामा िदला

ी.

यासाठी

द तावेज 05/08/2013 तारखेला दाखल केले गेले. तसेच िश पा अग्रवाल यांनी संचालक
पदाव न 17/07/2013 तारखेला राजीनामा िदला

याला 19/07/2013 तारखेला दाखल केले

गेले. मोिहत अग्रवाल आिण िश पा अग्रवाल हे आ था िमनमेट (इंिडया) िलिमटे ड, आ था
अलॉय

टील प्राई हे ट िलिमटे ड, आ था अलॉयकॉप रे शन प्राई हे ट िलिमटे ड चे सुद्धा संचालक

आहे त.
मोहन इंिडया प्राई हे ट िलिमटे ड


ी. अंकुर गु ता व

ी ओम गोयल ( जे कंपनीचे प्र येकी 50% भागधारक आहे त) मोहन

इंिडया या कंपनीचे प्रवतर्क आहे त
तारखेला, रनबीर िसंग (HUF) ला
गु ता व
तर

ी.

याचे प्रद त भांडवल

.10 लाख आहे . 30.03.2011

. 7 लाख िकंमतीचे शेयर आवंिटत केले गेले.

ी अंकुर

ी ओम गोयल यांनी संचालक पदाव न 10/10/2012 तारखेला राजीनामे िदले

ी. जगमोहन आिण जय शंकर

ीवा तव यांना कंपनीचे नवीन संचालक

गेले. 31.03.2012 तारखेला ताळे बंदपत्रात
एनएसईएल सावकारां या प्रती

. 17.1 लाख होते. कंपनीचे साखरे या

हणून नेमले
टॉकसाठी

. 605 करोडचे दे य आहे .

तािवशी एंटरप्राईजेस प्राई हे ट िलिमटे ड


ी. हिरमोहन गु ता व सु ी सुमन गु ता (जे कंपनीचे प्र येकी 50% भागधारक आहे त) हे
तािवशी एंटरप्राईजेस चे प्रवतर्क आहे त िजचे प्रद त भांडवल

. 1 लाख आहे .

ी मोिहत गु ता

हे तािवशी एंटरप्राईजेस आिण मोहन इंिडया दो हीत एमओए ह ताक्षरीचे सामा य साक्षीदार
आहे त.

ी. हिर मोहन गु ता व सु ी. सुमन गु ता यांनी संचालकपदाव न 12/02/2013

तारखेला राजीनामा िदला व

ी मोहन इंिडयाचे समान संचालक,

ी जग मोहन व जय शंकर

ीवा तव यांची नेमणूक संचालकपदी झाली. कंपनी या सं थापनेपासून 6 मिह यात
साखरे या

टॉकवर

. 347 करोड दे य आहे त.

पी डी ऍग्रोप्रोसेसर िलिमटे ड


पी डी ऍग्रोप्रोसेसर िलिमटे ड 2005साली सं थािपत झाली

याचे प्रद त भांडवल

2006 साली, िशतल गु ता व रािजव अग्रवाल यांनी 10,000 शेअसर् 75:25
घेतले. 2011‐12 म ये िशतल गु ता ने 7000 शेअसर्

ी. संदीप िसंगला

केले. 31/03/2011 तारखेपयर्ंत, कंपनीचा भागधारक िनधी
तारणगहाण पत्रावर

.53 करोडचे कजर् घेतले होते व ितने

. 1 लाख होते.

या गुणो तरात
या नावे ह तांतिरत

. 70 लाख होता. कंपनीने

टॉक या

. 33 करोड या राज वावर 20

लाख चा नफा दाखिवला. िशतल गु ता व संिदप िसंगला यांनी संचालक पदाव न अनुक्रमे
03/12/2012 व 03/01/2013 तारखेला राजीनामा िदला. कंपनीला धाना या(तांदळ
ू )
एनएसईएल ऋणको या प्रती

. 618 करोड दे य आहे त.

टॉकसाठी

