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The

Manager

The

Manager

Corporate Relationship Department
BSE Limited
1st Floor, New Trading Wing,

Listing Department
National Stock Exchange
Exchange Plaza, 5th Floor,

Rotunda

Plot No.

Building,

P J Towers,

Mumbai

Dalal Street,

Fort,

Bandra

- 400001

Mumbai

BSE Scrip Code: 543463

C-1,

of India Limited

Block G,

Kurla Complex,

Bandra

(E),

— 400051

NSE Symbol:

MANYAVAR

Dear Sir / Madam,
Sub:

Intimation
Regulation

of
47

Regulations,

publication
of

SEBI

2015

of

(Listing

(“Listing

mewspaper
Obligations

advertisement
and

_pursuant_to

Disclosure

Requirements

Regulations”)

With reference to the captioned subject, we submit herewith the copies of Newspaper
Advertisements published in the following newspapers on Wednesday, May 11, 2022, in
relation to the audited financial results (standalone and consolidated) of the Company for
the quarter and year ended on March 31, 2022:

The

1.

The Economic

2.
3.

Ei Samay
Sangbad Pratidin
aforesaid

Times

intimation

— English

Newspaper

(All India

editions)

— Bengali Newspaper (Kolkata edition)
— Bengali Newspaper (Kolkata edition)
is

also

being

hosted

on

the

website

of

the

www.vedantfashions.com.

Request you to kindly take the same in record.
Thanking you.
For, Vedant

Fashions

Limited

on
Navin Pareek
Company Secretary and Compliance Officer
ICSI Memb. No.: Fi0672

Vedant Fashions Limited (Formerly known as Vedant Fashions Private Limited)
Registered office: Paridhan Garment Park, 19, Canal South Road, SDF-1. 4th Floor, A501-A502, Kolkata: 700 015, Phone: +91 3361255353
Email: info@vedantfashions.com Website: www.vedantfashions.com CIN: L51311WB2002PLC094677
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এই সময় কলকাতা বুধবার ১১ ম ২০২২

ঝ িট িত
বুলেডা ােরই
সাফল : পুিলশ

এই সময়, নয়ািদি :

বুলেডা ার িনেয় শীষ আদালেত
জমা পড়া একিট হলফনামা
িঘের তী কৗতÕহেলর সৃি
হেয়েছ আইনজীবী মহেল৷
এই হলফনামায় উ র েদশ
পুিলেশর তরেফ দািব,
শাহরানপুের এক িকেশারীেক
গণধষেণর দােয় অিভযু
’জনেক
ার করা স ব
হেয়েছ, তােদর বািড়েত
বুলেডা ার ঢÓিকেয়, বািড়র
একাংশ ভেঙ ফলার পের৷
৪৮ ঘ ার মেধ পুেরা বািড়িট
ভেঙ ফলা হেব, এই আতে
রাতারািত পুিলেশর কােছ
আ সমপণ কেরেছ ই
পলাতক আিমর এবং আিসফ৷
বুলেডা ার ব বহার না-করেল
অিভযু েদর হিদস িমলত না,
শীষ আদালেত এমনটাই দািব
যাগী রােজ র পুিলেশর৷

পুিতেনর া

নয়ািদি : রািশয়ার

িসেড
িক খুবই অসু ? স ন
ফর উেঠেছ। কারণ সামবার
িবজয় িদবেসর অনু ােন
তাঁেক আগােগাড়া বল তা
দিখেয়েছ, তার উপর িতিন পা
ঢেক রেখিছেলন তায়ােল
িদেয়। এর কারণ কী, সটারই
অনুস ান চলেছ। এমিনেত ম
মােসর মাঝামািঝ তাঁর ক া ার
অপােরশন হওয়ার কথা। িতিন
পেটর ক া াের ভÓগেছন বেল
িমিডয়ার একাংেশর দািব। তেব
মিলন এই িবষেয় িকছ ীকার
কেরিন। তেব শানা িগেয়েছ,
কিজিব-র া ন ধানেক
িতিন অ ায়ী ভােব ধান িনযু
কের িচিকৎসা করােত যােবন।
তেব পুেরাটাই অনুমান। সরকাির
ভােব িকছই জানােনা হয়িন।

লাডেশিডং...


ইে ার: িবেয়

হেত
আর একটÓ বািক। ম েপ ই
কন ােক িনেয় এেসেছন বাবা।
ই মেয়র একসে িবেয় বেল
কথা। এমন সমেয় লাডেশিডং।
িবেয়বািড় েড় হইচই। এ িদেক
িবক আেলার ব ব াও নই।
অথচ ল বেয় যাে । কােজই
অ কাের গাঁটছড়া বঁেধ ফলা
হেলা। তােতই িবপি । বর গল
অদলবদল হেয়। িক শষর া
হেয়েছ, কন ােদর বাবা জানান,
একটÓ হেলই কেল াির হেতা।

দা া দমেন



থম পাতার পর

এ িদন তা ল ন কেরই রা ায়
নেম ভাঙচÓর-িবে ােভ সািমল হন
অেনেকই। মাসেদেড়ক ধের লাগাতার
গাতাবায়ার ই ফার দািবেতই সুর
চড়াি েলন িবে াভকারীরা। িক
এখনও িনেজর অব ােনই অনড়
গাতাবায়া। িসেডে র শাি র ার
আিজর পা া এ িদন তাই অিবলে
নয়া সরকার গঠেনর দািব তােলন
িবে াভকারীেদর একাংশ।
অথৈনিতক স ট তা িছলই! িক
ীপরাে হঠাৎ এমন দা া পিরি িত
তির হেলা কন? তা-ও িকনা খাদ
ধানম ী ই ফা দওয়ার পেরও!
গালমােলর িশকড় স ােন এ িদনই
পুিলশ- ধানেক দশ েড় তদ
র িনেদশ দন ল ার অ াটিন
জনােরল। তেব উ ূত পিরি িতর
জন সরকারেকই সামবার কাঠগড়ায়
তােলন অন রণতÓ া, সনৎ জয়সূযর
মেতা দেশর া ন ি েকটাররা। এ
িদন রা পুে র মানবািধকার কিমশনও
কাযত রাজাপে সরকারেক িবঁেধই
বলল, ‘মািহ া রাজাপে ই ফা
দওয়ার পের তাঁর অনুগামী-সমথকরা
কলে ায় শাি পূণ িবে াভকারীেদর
উপর হামলা না-চালােল পিরি িত
হয়েতা এতটা খারাপ হেতা না।’
িবে াভকারীেদর একাংেশর দািব, দেশ
দা া বািধেয় এ বার দশ ছাড়ার ছক
কষেছন মািহ া ও তাঁর পিরবার। যিদও
মািহ ার ছেলর দািব, তাঁর বাবা কানও
ভােবই দশত ােগর কথা ভাবেছন না।
তেব িবেশষ েদর একটা বড় অংশ
বলেছন, িনেজ ই ফা না-িদেয় দাদার
ঘােড় ব ক রেখ পিরি িত িবগেড়
িদেয়েছন গাতাবায়াই।
পড়িশ দেশর পিরি িতর িত থম
থেকই নজর রাখেছ ভারত। সা িতক
অতীেত একািধক বার সাহােয র হাতও
বািড়েয় িদেয়েছ নয়ািদি । এ িদন
িবেদশ ম েকর তরেফ িবেশষ িববৃিত
িদেয় বলা হয়— ল ার গণত ,
ি রতা এবং অথনীিত পুন ােরর
িত পূণ সমথন তা আেছই, সব
রকম সাহায ও করেত ত ভারত।
আমজনতার একাংেশর দািব, কািভডপেব পযটেন ধেসর চেয়ও দেশর
এই দশার জন বিশ দায়ী রাজাপে
সরকােরর মা াহীন িচন-িনভরতা এবং
িচনা ঋেণর পাহাড়। িবপুল িবিনেয়াগ
তা বেটই, এই মুহে ত বশ কেয়কিট
চালু বা িনম য়মাণ কে র কারেণ
ল ায় রেয়েছন িচনা ইি িনয়ার ও
কম রা। তাই পড়িশর সািবক পিরি িতর
উপর নজর রাখেছ বিজংও। স দেশর
িবেদশ ম কও এ িদন টÓইট কের বেল,
‘আমরা িব াস, কির ল ারই সমাজঅথনীিত ও রাজনীিতর সব অংেশর
সি িলত েচ ােতই শাি এবং ািয়
িফরেব দেশ।’

এই দশ/এই িনয়া

রা ে াহ আইন িক িগত
থাকেব, সুি ম কােটর

পুিলৎ ার
কা ীির
ত
ণীর,
ক েক তার মত জানােত হেব আজই
মরেণা ের
দািনশও

নয়ািদি : ক বেলেছ, শতা ী
াচীন রা ে াহ আইন পুনিবেবচনা
করা হেব। যতিদন না সই ি য়া
স
হে , ততিদেনর জন িক
আইনিটর েয়াগ িগত রাখা হেব?
কে র কােছ এই ে র জবাব
চাইল সুি ম কাট। আগামী কাল
অথৎ বুধবােরর মেধ জবাব িদেত
হেব ক েক। উে খ , এই আইন
পুনিবেবচনার জন আরও সময়
চেয়েছ ক । তার পরই আদালত
জবাব চাইল মাদী সরকােরর কােছ।
এ িদন সুি ম কােটর ধান
িবচারপিত এন িভ রামানা বেলন,
‘আমােদর িচ া যাঁেদর িব ে
রা ে াহ মামলা ইিতমেধ রেয়েছ
তাঁেদর িনেয়। যতিদন না আইনিট
নতÓন কের পুনিবেবচনা হে ততিদন
এই অিভযু েদর কী হেব? এই
মামলা েলা িনেয় কী ভাবেছ ক ীয়
সরকার? আজ, বুধবার সকােলর
মেধ সরকােরর জবাব চাই।’ তাঁর
কথায়, ‘যাঁরা ইিতমেধ আটক
হেয়েছন বা যাঁেদর িব ে এই
মামলা রেয়েছ তাঁেদর ভিবষ ৎ কী?
এই আইন িক িগত রাখা হেব?’
সু ি ম
কােট র
িতন
িবচারপিতর ব বেলেছ, ‘ য
আইন পুনিবেবচনায় ক সায়
িদেয়েছ, সই আইেন ঝেল থাকা
মামলা িলর অিভযু েদর
ে
ক কী পদে প করেছ তা জানার
জন আমরা উি । পাশাপািশ,

পুনিবেবচনা না হওয়া পয নতÓন
কের ওই আইন েয়াগ করা হেব
িক না এবং কী প িতেত আইনিটর
পুনিবেবচনা হেব, তা-ও সরকারেক
জানােত হেব।’ সিলিসটর জনােরল
তÓষার মহতােক ধান িবচারপিত
বেলন, ‘ কউ িক মােসর পর মাস
জেল থাকেত পাের? আপনার
হলফনামায় নাগিরক াধীনতার কথা
বলা হেয়েছ। আপিন কী ভােব সই
াধীনতা র া করেবন?’
রা ে াহ আইেনর বধতােক
চ ােল
কের সু ি ম কােট
দােয়র করা মামলার নািন-পেব
আেবদনকারী পে র আইনজীবী
শ রনারায়ণ ম লবার অিভেযাগ
কেরন, িবিভ মামলার গিত ই াত
ভােব থ করেছ ক । এর পেরই
শীষ আদালত ২৪ ঘ ার মেধ এ
িবষেয় অব ান জানােত বেলন
ক েক।

রা ে াহ আইন তথা ভারতীয়
দ িবিধর
১২৪(এ)
ধারার
সাংিবধািনক বধতােক চ ােল কের
একািধক মামলা দােয়র হেয়েছ সুি ম
কােট। আেবদনকারীেদর মেধ
রেয়েছ এিডটস িগ অফ ইি য়া,
মানবািধকার িবষয়ক সং া ‘কমন
কজ’, রেয়েছন তåণমূল সাংসদ ম য়া
ম , া ন ক ীয় ম ী অ ণ
শৗির, া ন মজর জনােরল
এস িজ ভা াটেকের, সাংবািদক
প াি িশয়া মুিখম ও অনুরাধা ভািসন,
ব িচ ী অসীম ি েবদী-সহ আরও
অেনেকই। আেবদনকারীেদর যুি ,
ভারতীয় দ িবিধর ১২৪(এ) ধারা
সংিবধােনর ১৯(১)(এ), ১৪ এবং
২১ এই িতন অনুে েদর পিরপ ী।
সিলিসটর জনােরল তÓষ ার
মহতােক উে শ কের আদালেত
িতন সদেস র বে র অন তম সদস
িবচারপিত সূযকা উ া কাশ কের
বেলন, ‘িম ার মহতা, আপিন
’মাস নেবন, িতন মাস নেবন,
কতটা সময়, আমরা িক চÕড়া
িকছই জািন না। এখনও পয কন
এটা পির ার করেবন না? আপিন
আপনার ক ীয় সরকােরর ম েকর
মাধ েম রাজ েলােক িনেদশ িদন
য ততিদন পয এই আইন েয়াগ
িগত থাকেব।’ িবচারপিতর এই
উ ার পর সিলিসটর জনােরল
জানা, িতিন এই িনেদেশর কথা
জািনেয় দেবন।

এই সময়: কমন আেছ অেধক আকাশ!
’রকম তথ উেঠ এেলা ন াশনাল
ফ ািমিল হ থ সােভ-৫ থেক।
গত স ােহ কািশত িরেপাটিটেত
বলা হেয়েছ— দেশর ৩২ শতাংশ
িববািহতা কমরত। তেব ৪৪ শতাংশ
মিহলােক িক একা-একা বাজােরও
যেত দওয়া হয় না। তা হেল কাথায়
আর মতায়ন হেলা মিহলােদর? টা
কাযত চাপাই পেড় গেলা সমী ার অন
একিট তেথ । যখােন বলা হেয়েছ,
মিহলােদর ৮২ শতাংশই নািক ামীর
সে যৗনিমলেন সাফ অনা হ কাশ
করেত পাের। মােন ামীর মুেখর উপর

‘না’? ববািহক ধষণ সং া আইন
িনেয় যখন িবতক বেড় চেলেছ, তখন
এই িরেপাট িবেশষ তাৎপযপণূ  বেলই
মেন করেছন িবেশষ েদর একাংশ।
অেনেকর মেত এটা িব াসেযাগ নয়।
িক পু ষরা কী ভাবেছন? ী
িমলেন রািজ না হেল তাঁরা কী করেবন!
চারিট িবক রাখা হেয়িছল সমী ায়
অংশ হণকারী িববািহত পু ষেদর
কােছ— িতর ার করা, জার কের স ম
করা, টাকা না- দওয়া িকংবা অন যৗন
স ক গেড় তালা। সমী ার িরেপাট
বলেছ, ৭২ শতাংশ পু ষই নীিতগত
ভােব এর একিটরও পে নন। তা

হেল িক গাহ িহংসার ঘটনায় যৗনতা
কানও ফ া রই নয়? উঠেছ। া
ম েকর ওই িরেপােটই িক রেয়েছ য,
িকছটা কমেলও এখনও ৩০ শতাংেশর
কাছাকািছ মিহলা গাহ িহংসার
িশকার। িরেপাট অনুযায়ী, ১৮ থেক
৪৯ বছেরর িববািহত মিহলােদর মেধ
৩২ শতাংশই তাঁেদর স ীর কাছ থেক
শারীিরক, যৗন বা মানিসক িনযতেনর
িশকার হন। এ িদেক িববাহেযাগ
হওয়ার আেগ মেয়েদর িবেয়র হার
য হতÓ বশ চড়া, তাই আেদৗ সই
অংশ যৗনিমলেন অনা হ কাশ করেত
পাের িক না, উঠেছ।

ইে না-হেল যৗনিমলেন
‘না’ বেলন ৮২% ী: সমী া
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থম পাতার পর

উিন আজ থাকেল িনঘত আমরা চার
জন একসে যতাম পুর ার িনেত।’
কা ীেরর ক ীয় িব িবদ ালয়
থেক কাভােজ
জানিলজেম
াতেকা র সানা ইরশাদ গত
’বছর ধের রয়টােসর মাি িমিডয়া
জানিল িহেসেব কাজ করেছন।
তাঁর তালা ছিব আল জািজরা, দ
নশন, টাইম, িটআরিট ওয়া , সাউথ
চায়না মিনং পা িকংবা ক ারাভান
ম াগািজেনর মেতা থম সািরর
প -পি কায়
কািশত হেয়েছ৷
গত বছরই ম াগনাম ফাউে শেনর
‘ ফােটা ািফ অ া সাশ াল জাি স
ফেলা’ হন ইরশাদ৷ এ বার তাঁর
মুেট ড়ল পুিলৎ ার পালকও।
পুিলৎ ােরর সাইেট তাঁর স েক
লখা হেয়েছ, ‘খবেরর পাশাপািশ তার
গভীের িগেয় িবেশষ গ বলার মতা
রেয়েছ কা ীেরর িচ সাংবািদক
তথা ডেম াির ফােটা াফার সানা
ইরশাদ মা র।’ এ যাবৎ কািশত তাঁর
ছিবর কথা বলেত িগেয় কা ীেরর
সা িতক পিরি িত মেধ ও তাঁর
অস ব ডিডেকশেনর কথা িবেশষ
ভােব উে খ করা হেয়েছ সখােন।
অন নাগ জলার কাযত গম
এক এলাকায় পৗঁেছ কেরানার
িটকা িদে ন
া কম রা—
দািনশ,
আিবিদ,
অিমেতর
সে ই কালাজ িহেসেব ইরশােদর
তালা এই ছিব ঠাঁই পেয়েছ
পুিলৎ ােরর সাইেট।
রয়টােস র
এই
চার
িচ সাংবািদেকর তালা ভারেতর
কেরানা-িচ িক
াথিমক ভােব
‘ িকং িনউজ
ফােটা ািফ’
িবভােগ িছল। ির বাড তা সিরেয়
িনেয় আেস ‘িফচার’ িবভােগ।
একই ভােব িফচার িবভােগ থাকা
আফগািন ান থেক মািকন সনা
ত াহােরর ছিব তÓেল আনা হয়
‘ িকং িনউজ’ িবভােগ। এই
িবভােগ সরার স ান িজেত
িনেয়েছন লস এে েলস টাইমেসর
মাকস ইয়াম। ফােটা জানিলজেম
ভারতীয়রাই সবার উপের। তেব
বািক অিডেয়া িরেপািটং, িফচার
রাইিটং, এিডেটািরয়াল রাইিটংেয়র
মেতা বিশর ভাগ িবভােগ আিধপত

দিখেয়েছন মািকন সাংবািদকরাই।
ন াশনাল, ই ারন াশনাল এবং
ি িটিস ম িবভােগ এ বছর
স ািনত হেয়েছন িনউ ইয়ক
টাইমেসর সাংবািদকরা।
এ বার অবশ পুিলৎ ার বাড
িবেশষ স ােন ভÕিষত কেরেছ
ইউে েনর সাংবািদকেদর।
শ
আ মেণর মেধ ও তাঁরা য ভােব
রণে
ইউে েনর ছিব-খবর
কেরেছন, তােক িনশ জানান ির
বােডর সদস রা।

ঃ ে র িদনরাত: (ঘিড়র কাঁটার গিতপথ অনুযায়ী)২০২০-র ২২ এি ল দািনশ
িসি কীর ান ক ােমরায় তালা িদি র গািজপুর শােনর সই হাড় িহম করা
গণিচতার ছিব। ওই বছেররই ১ ম িদি র এক অন শােন গণিচতায় তালার আেগ
ছিবিট তÓেলিছেলন রয়টােসই িচ সাংবািদক আদনান আিবিদ। কা ীির ত ণী সানার
লে ১০ ন অন নাগ জলার কাযত গম এক এলাকায় িটকাকরেণর ছিব। ৮
এি ল আেমদাবাদ শহরতিলর কিবতা ােম বািড়-বািড় া পরী ার এমনই কেরানািচ উেঠ এেসিছল অিমত দােভর ক ােমরা। বাইেশ িমলল পুিলৎ ার ীিত

