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cebgyeF&, Meg›eâJeej efo. 12 Dee@iemš 2022cenecegbyeF&
www. pratahkal.com 3

cegbyeF&, efo. 11 (ØeefleefveOeer) : jepÙeele meele Dee@iemšheemetve 
heekemeeÛeer mebleleOeej meg™Ûe Demetve keâesmeUCeeNÙee meleleÛÙee heekemeecegUs 
keâeskeâCemen heefMÛece ceneje<š̂eleerue keâener Yeeieele DeeefCe efkeoYee&le hegjefmLeleer 
efvecee&Ce Peeueer Deens. ÙeecegUs Deveskeâ ef"keâeCeÛes pevepeerkeve efkemkeâefUle Peeues 
Deens. nkeeceeve efkeYeeieeves efouesuÙee Deboepeevegmeej Deepe jepÙeeleerue keâeskeâCe 
DeeefCe heefMÛece ceneje<š̂ele cegmeUOeej heekemeeÛeer MekeäÙelee kele&keCÙeele Deeueer 
Deens. lej efkeoYee&le Ùeuees Deueš& osCÙeele Deeuee Deens. meeleeje, 
jeÙeie[ DeeefCe hegCes efpeuåÙeeÛÙee IeešceeLÙeekej heekemeeves oCekeâe 
efouee Deens. lej ceje"kee[e DeeefCe Gke&efjle ceneje<š̂ele heekemeeÛee 
peesj DeesmejuÙeeÛes efÛe$e Deens. hegjheefmLeleercegUs veeiehetjceOÙes Deepe 
nesCeeNÙee efkeÅeeefhe"ebÛÙee hejer#ee jö keâjCÙeeÛee efveCe&Ùe IesCÙeele 
Deeuee Deens.

efkeoYee&lener heekemeeves oceoej npesjer ueekeueer Deens. leerve 
efokemeebheemetve meke&otj efkeoYee&le OegkkeeOeej heeTme meg™ Deens. 
meleleÛÙee Deefleke=<šercegUs meke&$e hetjefmLeleerle keâeÙece Demetve, lÙeele 
DeefOekeâÛeer Yej he[ueer Deens. Meskeâ[es ieekeebÛee mebhekeâ& Depetvener 
legšuesueeÛe Deens. Mesle-efMekeejele heeCeer meeÛeuÙeeves ueeKees 
nskeäšjeleerue efhekesâ heeCÙeeKeeueer iesueer Deensle. leerve efokemeele 
efkeoYee&le leyyeue 19 peCe hegjele keentve iesues Deensle. heÇMeemeveeves 
veoerkeâe"ÛÙee ieekeebvee melekeâ&lesÛee FMeeje keâeÙece "skeuee Deens. 
Ûebõhetj efpeuåÙeele hegjele De[keâuesuÙee veeieefjkeâebvee yeesšerÛÙee 
ceoleerves megjef#elemLeUer nueefkeCÙeele Ùesle Deens. keâener efpeuåÙeebvee 
js[ Deueš& keâeÙece Deens.

IeešceeLÙeekej heekemeeÛeer cegmeUOeej meg™Ûe Deens. OejCeebÛÙee 
heeCeueesšele meg™ DemeuesuÙee heekemeeves heeCeermee"Ÿeele kee{ PeeuÙeeves OejCeebletve 
heeCÙeeÛee efkemeie& keâjCÙeele Ùesle Deens. meeleeje, jeÙeie[, hegCes efpeuåÙeebÛÙee 
IeešceeLÙeekej heekemeeÛee peesj DeefOekeâ jeefnuee. meeleeje efpeuåÙeele heeTmeeÛee 
peesj keâeÙece Demetve meke& OejCes DeeskejHeâêes Peeueer Deensle. lej keâesÙevee 
OejCeeletvener efkemeie& meg® keâjCÙeele Deeuee Deens. 

jepÙeele cegmeUOeej meg®Ûe!

cegbyeF&, efo. 11 (ØeefleefveOeer) : 
YeejleerÙe mkeeleb$ÙeeÛeer 75 ke<e&s hetCe& nesle 
DemeuÙeeves mkeeleb$ÙeeÛÙee Dece=le ceneslmekeer 
ke<ee&efveefcelle 13 les 15 Dee@iemš Ùee 
keâeueekeOeerle `nj Iej 
eflejbiee’DeefYeÙeeveebleie&le IejesIejer Okepe 
Heâ[keâkeCÙeele ÙesCeej Deensle. ÙeekesUer 
ceeuee[heemetve yeesjerkeueerheÙeËle eflejbiee 
je<š^Okepeemen heoÙee$ee keâe{CÙeele ÙesCeej 
Deens. leyyeue 1.25 efkeâ.ceer. ueebyeerÛee 
eflejbiee Okepe Demetve Ùee Okepeemen ceeuee[ 
vešjepe ceekeâ&sš les yeesjerkeueer mkeeceer 
efkekeskeâevebo hegleUe Ùee ef"keâeCeeheÙeËle ner 
je<š^Okepe heoÙee$ee ÙeslÙee jefkekeejer 14 
Dee@iemš jespeer keâe{CÙeele ÙesCeej Deens. 
jepÙeeÛes GhecegKÙeceb$eer oskesbõ Heâ[Cekeerme 
ÙeebÛÙee vesle=lkeele ke heÇcegKe GheefmLeleerle 
ceneje<š^ele Ske{Ÿee ueebyeerÛÙee Okepeemen 
keâe{ueer peeCeejer ner heoÙee$ee heÇLeceÛe 
nesle DemeuÙeeÛee oekee DeeÙeespekeâ 
Demeuesues YeepeheÛes Deeceoej ÙeesiesMe 
meeiej Ùeebveer kesâuee Deens. mkeeleb$ÙeeÛÙee 
Dece=le ceneslmekeeÛes DeewefÛelÙe meeOetve 
osMeYejele efkeefkeOe jepekeâerÙe he#eebkeâ[tvener 
keâeÙe&›eâce kesâues peele Deens. Ùee Deveg<ebieeves 
ÛeejkeâesheceOeerue YeepeheÛes Deeceoej 
ÙeesiesMe meeiej Ùeebveer ÙeslÙee jefkekeejer 14 
Dee@iemš jespeer eflejbiee heoÙee$esÛes DeeÙeespeve 
kesâues Deens. Ùee eflejbiee heoÙee$esuee 
jefkekeejer mekeâeUer mee[sDee" keepelee 
heÇejbYe nesCeej Deens. SketâCe 1.25 efkeâ.
ceer. ueebyeerÛee je<š^Okepe Demetve heeÛe 
npeej ceneefkeÅeeueÙeerve efkeÅeeLeer& lemesÛe 
one npeej veeieefjkeâ Ùeele menYeeieer 
nesCeej Deensle. Ùee eflejbiee heoÙee$esuee 
ceeuee[ Sme. kner. jes[ vešjepe 
ceekeâ&sšheemetve mekeâeUer mee[sDee" keepelee 
heÇejbYe nesF&ue DeeefCe yeesjerkeueer mkeeceer 
efkekeskeâevebo hegleàÙeepekeU Ùee eflejbiee 
heoÙee$esÛee meceejeshe nesle nesF&ue,Demes 
DeeÙeespekeâ Deeceoej ÙeesiesMe meeiej Ùeebveer 
mhe<š kesâues. GhecegKÙeceb$eer oskesbõ 
Heâ[Cekeerme Ùee heoÙee$esle menYeeieer nesCeej 
Deensle. Ùee heoÙee$esle meke& osMeYeòeâ 
veeieefjkeâebveer menYeeieer knekes,Demes 
Deekeenve ÙeesiesMe meeiej Ùeebveer kesâues Deens.

ceeuee[ les yeesjerkeueer ojcÙeeve 
Ssefleneefmekeâ eflejbiee heoÙee$ee

आयबीसी २०१६ अंतर्गत विक्री सूचना
वनतीन फायर प्रोटके्शन इंडस्ट्ीज विविटडे ( अिसायनात )

अिसायक यांच ेकाया्गिय : ५०१- ५०२, डेल्टा, ्ेक्नॉलनॉजी स्ट्ी्, हिरटा्ंदटा्ी, पोवई, मंुबई ४०० ०७६

इ वििाि 
यटाद्टारे आम ज्तेलटा वनतीन फायर प्रोटके्शन इंडस्ट्ीज विविटडे (अिसायनात) ररोइंर कनसन्ग 
म्हणून, सीआयएन क्िांक एि २९१९३ एि एच १९९५पीएिसी ०९२३२३ जयटंाचे मुखयटालय 
५०१- ५०२, डेल्टा, ्ेक्नॉलनॉजी स्ट्ी्, हिरटा्ंदटा्ी, पोवई, िुंबई ४०० ०७६ येथे आिे गोइंग कन्स ््न 
ततवटावर, यटंाचयटा हवक्री्सटाठी बोली ्सटादर करणयटाकररतटा अव्सटायक यटंाचयटाकडू् आमंहरित करणयटात 
येत आिे, जयटंाची ह्युक्री मटा््ीय रटाष्ट्ीय कंप्ी कटायदटा लवटाद, मंुबई खंडपीठ यटंा्ी आदेश 
हद्टंाकरीत १८ जटा्ेवटारी २०२२ आहि ९ फेबु्वटारी २०२२ अनवये केली आिे.

तपशील
हललटावटाची तटारीख 

आहि वेळ
रटाखीव हकंमत

ईएमडी 
(ररफंडेबल) 

बोली वटाढहवणयटाची 
रककम

कनॉपपोरे् 
ऋिको पिू्नपिे 
( गोइंग कन्स ््न 

ततवटावर )

२५-०८-२०२२, 
गुरुवटार, भटारतीय 
प्रमटािवेळे्ु्सटार 

्सकटाळी ११. ०० ते  
दुपटारी १. ०० पययंत

 रु ६६,१५,६७,५००/- ( 
भटारतीय रुपये ्सिटा्सष्ट 

को्ी पंधरटा लटाख ्सदु्सष्ट 
िजटार  पटाचशे मटारि )

रु ५,००,००,००० 
/- ( भटारतीय 
रुपयटंात पटाच 
को्ी मटारि )

२५ लटाख 
(भटारतीय रुपयटात 

पंचवी्स लटाख 
रुपये मटारि )

१. हवक्री प्रहक्यटा िी ह्म्स्वटाक्षरीकटार यटंाचयटाकडू् इ हललटाव पललॅ्फनॉम्न https ://ncltauction.auctiontiger.net 
यटंाचयटा  मटाधयमटातू्  घेणयटात येिटार आिे. ( प्रतयेकरी ५ हमह््टंाचयटा अमयटा्नहदत वटाढटावयटा्सि)

२. हवक्री प्रहक्यटा िी “ज्ेस आिे, हजथे आिे”, “जे आिे, ते आिे”, “ज्ेस आिे जे आिे”, हवदटाउ् ए्ी ररको्स्न” 
ततवटावर घेणयटात येिटार आिे. 

३. इ हललटावटाचयटा ्सहवस्तर अ्ी आहि शतती जटािू्  घेणयटा्सटाठी ्ंसपिू्न इ हललटाव प्रहक्यटा प्रपरि जे  https ://
ncltauction.auctiontiger.net येथे उपलबध आिे तयटाचटा ्ंसदभ्न घयटावटा दूरधव्ी क्मटंाक : ९७२२७७८८२८, 
www.nitinfire.com हकंवटा अव्सटायक यटंा्टा liquidation.nfpil@gmail.com दूरधव्ी क्मटंाक ८६५२०००५०६ 
येथे ्ंसपक्न  ्सटाधू्  प्रटाप्त करतटा येईल. 

४. इ हललटावटाचटा तपशील आहि ्सिभटाग घेणयटा्सटाठी कृपयटा श्ी प्रवीिकुमटार थेपर दूरधव्ी क्मटंाक 
९७२२७७८८२८ यटंाचयटाशी ्ंसपक्न  ्सटाधटावटा. 

५. इच्ूक बोलीदटार यटंाचयटाकडू् स्वटारस्यटाची अहभवयक्री ्सटादर करणयटा्सटाठी अंहतम तटारीख १९-०८-२०२२ 
भटारतीय प्रमटािवेळे्ु्सटार ्ंसधयटाकटाळी ५. ०० पययंत आिे. 

६. पटारि बोलीदटार यटंाचयटाकडू् ईएमडी आहि अनय अज्न ्सटादर करणयटा्सटाठी अंहतम तटारीख आहि वेळ २२-०८-
२०२२ भटारतीय प्रमटािवेळे्ु्सटार ्ंसधयटाकटाळी ५. ०० पययंत आिे. 

७. इच्ूक बोलीदटार यटंा्टा आवटाि् करणयटात येते करी तयटंा्ी वरील प्रमटािे ्मदू केलेलयटा ्ंसकेतस्थळटालटा भे् 
देऊ् बोली ्सटादर करटावी. 

८. बोली स्वीकटारणयटाचटा हकंवटा ्टाकटारणयटाचटा त्ेसच इ हललटावटाचयटा अ्ी आहि शततीमंधये बदल करणयटाचटा त्ेसच 
प्रहक्यटा पुढे ढकलणयटाचटा हकंवटा रद्द करणयटाचटा अहधकटार अव्सटायक यटंा्ी रटाखू्  ठेवलटा आिे. 

९. यटा हललटावटाचयटा ्ंसदभटा्नत इ हललटाव प्रहक्यटा ्सचू्टा हकंवटा प्रहक्यटा प्रपरिटात कोितीिी ्ुसधटारिटा हकंवटा 
स्पष्टीकरि अ्सलयटा्स ते कनॉपपोरे् ऋिको यटंाचे ्ंसकेतस्थळ (www.nitinfire.com ) येथे अपलोड करणयटात 
येईल. कोितीिी जटािीर ्सचू्टा हकंवटा ्सटाव्नजह्क घोषिटा करणयटात येिटार ्टािी. 

स्िाक्षरी / -
उवियर बाळकृषण भट 
आयबीबीआय /आयपीए -००१/ आयपी - पी ००६५८ /२०१७- २०१८/ १११०७ 
अिसायक : वनतीन फायर प्रोटके्शन इंडस्ट्ीज विविटडे 
इ ििे आयडी : liquidation.nfpil@gmail.com 

स््थळ : िुंबई 
विनांक : १२ ऑरस्ट २०२२

व्हीएक्सएल इंस्ट्रुमेंट््स लललमटडे 
्सहीआयएन : एल ८५११०एम एच १९८६ पहीएल्सही २७२४२६

नोंदणहीकृत कायायालय : २५२, ५ वा मजला, बिब्डिंग क्रमािंक २,  सॉबलटेअर कॉर्पोरेट र्ाक्क , चाकाला, अिंधेरी (र्वू्क), मुिंिई ४०० ०९३
दूरध्वनही क्रमांक : + ९१ २२ २८२४५२१० फॅक्स  : + ९१ २२ ४२८७ २१९७

इ मले : cs@vxl.net     ्ंसकेतस््थळ : www.vxl.net

्समभागधारकांना ३६ वया ्वाल य्ाक ्स्वया्साधारण ्सभचेही ्ूसचना 
किं र्नीची छबतिसावी ( ३६ )वी  वाब ््कक सव्कसाधारण सभा (एजीएम) ब्हिडीओ कॉन्फरनस (्हिीसी) बकिं वा अन्य मान्यताप्ाप्त दृकश्ा््य 
माध्यमे ( ओए्हिीएम ) ्यािंच्या माध्यमातनू िुधवार बिनािंक २१ सपटेंिर २०२२ रोजी सामान्य र्ररर्त्रक (जीसी ) क्रमािंक ०२/ २०२२ 
बिनािंकीत ५ मे २०२२, र्ररर्त्रक क्रमािंक १९/ २०२१ बिनािंकीत ८ बडसेंिर २०२२ आबण कॉर्पोरेट ््यवहिार मिंत्राल्य ्यािंनी जारी 
केलेली अन्य र्ररर्त्रके (एमसीए ) तसेच भारत सरकार आबण बसक्ुयररटी अँड एक्सचेंज िोड्क  ऑ्फ इिंबड्या (सेिी ) ्यािंनी जारी केलेली 
र्ररर्त्रके ्यािंच्या अनुसार वाब ््कक सव्कसाधारण सभेच्या सचूनेत नमिू करण्यात आले््या बव््यािंच्या अनुरूर् हिोणार आहेि. 
वाब ््कक सव्कसाधारण सभेची सचूना आबण त्यासहि २०२१- २२ कररताचा वाब ््कक अहिवाल अशा सभासिािंना, वरील प्माणे नमिू 
केलेली र्ररर्त्रके आबण सेिी र्ररर्त्र क्रमािंक ६२ बिनािंकीत १३ मे २०२२ अनुसार   केवळ इलेकट्ॉबनक माध्यमातनू बनग्कबमत 
करण्याची प्बक्र्या सुरु आहेि ज्या सभासिािंचे इ मेल तर्शील किं र्नी / बडर्ॉबिटरीज ्यािंच्याकडे नोंिणीकृत आहेि. वाब ््कक 
सव्कसाधारण सभेकररता इलेकट्ॉबनक मतिान र्द्धतीने मतिान हिकक िजावण्याची सुबवधा उर्लबध करून िेण्यासाठी तसेच  
्हिीसी / ओए्हिीएम सुबवधा उर्लबध करून िेण्यासाठी किं र्नीने सेंट्ल बडर्ॉबिटरी सब्हि्कसेस (इिंबड्या) बलबमटेड ्यािंची बन्ुयक्ी 
केली आहेि. ज्या समभागधारकािंकडे किं र्नीचे समभाग बडमॅट ्सवरूर्ात उर्लबध आहेित, अशा समभागधारकािंना आवाहिन करण्यात 
्ेयते की त्यािंनी आर्ले इ मेल तर्शील आबण मोिाईल क्रमािंक आर्््या बडर्ॉबिटरीज ्यािंच्याकडे आर्््या सिंििंबधत बडर्ॉबिटरी 
र्ाटटीबसर्िंटस ्यािंच्या माध्यमातनू नोंिणीकृत करून घ्यावेत. ज्या समभागधारकािंकडे किं र्नीचे समभाग प्त्यक्ष ्सवरूर्ात उर्लबध 
आहेित अशा सभासिािंना आवाहिन करण्यात ्ेयते की त्यािंनी आर्ले इ मेल तर्शील आबण मोिाईल क्रमािंक किं र्नीचे रबज्सट्ार आबण 
शेअर ट्ान्स्फर एजिंट्स   बिगशेअर सब्हि्कसेस प्ा्य्हेिट बलबमटेड ्यािंच्याकडे info@bigshareonline.com ्ेयथे नोंिणीकृत करून 
घ्यावेत बकिं वा सिरील तर्शील cfo@vxl.net बकिं वा cs@vxl.net ्ेयथे सािर करता ्ेयतील. ३६ ््या वाब ््कक सव्कसाधारण सभेची सचूना 
आबण व ््क २०२१- २२ कररताचा वाब ््कक अहिवाल किं र्नीचे सिंकेत्सथळ www.vxl.net, िीएसई बलबमटेड ्यािंचे सिंकेत्सथळ www.
bseindia.com आबण सीडीएसएल ्यािंचे सिंकेत्सथळ www.evotingindia.com ्ेयथे उर्लबध करून िेण्यात ्ेयणार आहेित. 
वाब ््कक सव्कसाधारण सभेच्या उदे्श्याने किं र्नीच्या सभासि नोंि रु्ब्सतका आबण समभाग हि्सतािंतरण रु्ब्सतका गुरुवार बिनािंक १५ 
सपटेंिर २०२२ ते मिंगळवार बिनािंक २० सपटेंिर २०२२ ( िोनहिी   बिवस धरून ) ्या कालावधीत ििंि राहितील. 
वाब ््कक सव्कसाधारण सभेच्या सचूनेत नमिू केले््या बव््यािंवर िूर्सथ इ मतिान र्द्धतीने मतिानाचा हिकक िजावण्याची सिंधी 
समभागधारकािंना बिली जाणार आहेि. त्याच प्माणे वाब ््कक सव्कसाधारण सभेच्या िरम्यान इ मतिान र्द्धतीने मतिान करण्याची 
सुबवधा िेखील किं र्नीकडून उर्लबध करून बिली जाणार आहेि. ज्या समभागधारकािंकडे किं र्नीचे समभाग प्त्यक्ष ्सवरूर्ात 
उर्लबध आहेित बकिं वा बडमॅट ्सवरूर्ात उर्लबध आहेित आबण ज्या  समभागधारकािंनी आर्ले इ मेल तर्शील सािर केलेले नाहिीत 
अशा समभागधारकािंसाठी िूर्सथ इ मतिान र्द्धतीने मतिान करण्याच्या प्बक्र्ेयचा तर्शील समभागधारकािंना िेण्याच्या सचूनेत 
िेण्यात ्ेयणार आहेि. 
३६ ््या वाब ््कक सव्कसाधारण सभेची  सचूना लाग ूअसले््या का्यदािंच्या अनुसार समभागधारकािंना त्यािंच्या नोंिणीकृत इ मेल 
र्त््यावर बनधा्कररत वेळेत बनग्कबमत करण्यात ्ेयणार आहेि. 

व्हीएक्सएल इंस्ट्रुमेंट््स लललमटडे यांचया कररता 
स््वाक्षरही / -

एम व्ही शटे्ही 
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