March 2, 2022
The Manager
Corporate Relationship Department
BSE Limited
1 st Floor, New Trading Wing,
Rotunda Building,
P J Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400051

BSE Scrip Code: 543463

NSE Symbol: MANYAVAR

Sir/Madam,
Sub:

Newspaper Advertisement of the Unaudited (Standalone and Consolidated) Financial Results of
the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2021

In terms of Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, we submit herewith copies of the Newspaper Advertisements published in the following
newspaper with respect to Unaudited (Standalone and Consolidated) Financial Results of the Company for
the quarter and nine months ended December 31, 2021:
i. Economic Times
ii. Ei Samay
iii. Sangbad Pratidin

- English newspaper (All India editions);
- Bengali newspaper (Kolkata edition);
- Bengali newspaper (Kolkata edition).

The same is also being made available on the website of the Company, viz., www.vedantfashions.com.
The aforesaid results have been approved by the Board of Directors in its meeting held on 28 th February
2022.
We request you to take the same on record.
Thanking You,
For Vedant Fashions Limited

_____________________
Navin Pareek
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: F10672
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: U51311WB2002PLC094677

ভদশ-রাজয

সংবাদ প তদন, মেল বার ১ মাচ ২০২২

ইউেন অবযবসায় ভতাপ বরাধী ভনতåের

ভারতীয়দর উদার
সীমান চার মনী

সাফ রোটার, নয়াদি : ভোরকদম
চলছ ইউিন আটক যাওয়া ডাকার
পড়য় া-সহ অনোনে ভারতীয়দর উদারর
কাজ। ভসই কাজ আরও গত আনত
বশষ ত হসাব চারজন মনীক
ইউিনর পারবতী ভদশগলত
পাঠাে ভকন। পাশাপাশ চলছ
ভসখান আটকদর উিশ একর পর
এক নদশকা জারর কাজ। যদও
এখনও ইউিনর বভন পান ভথক
সামাজক মাধেম ভোস হে বভন
আত ভারতীয়র কাতর আবদন।
অনকই আবার দাব করছন, অনোনে
ভদশগল ভযখান তাদর নাগরকদর
দত উদারর কাজ করছ, ভসখান
ভারত কছই করছ না। এমনকী,
ভারতীয় তাবাসর দায়েপাপ কমীআধকারকরা ভোন বা ভমসজর
উতরও দেন না। সামন আসছ
আটক যাওয়া ভারতীয়দর মারধর,
অতোচারর নানা ঘটনা। এই ধরনর
বভন বকবেক হাতয়ার কর ভোদ
সরকারক কটাক করছন বোধী
ভনতারা।
ইউিনর পরিত খতয় ভদখত
ও ভসখান আটক যাওয়াদর উদারর
জনে লাগাতার পাঠাো হে বমান।
ভোমবার পুর ২৪০ জন ভারতীয়ক
নয় বুদাপস ভথক দিত অবতরণ
কর অপারশন গোর অনগত এয়ার
ইেয়ার ষষ বমান। এখানই অবশে
ভথম থাকা হয়ন। ইউিন সংিান
ঘটনার পযাোচনা করত রববারই এক

উচপযায়র ববঠক করন পধানমনী
নরন ভোদ। সূের খবর অনুযায়ী,
ভোমবার সকাল আরক দফার ববঠক
ডাকন তন। ভসখান ঠক হয়
অসামরক বমান পরবহণমনী
ভজতরাদতে সনয়া, আইনমনী করন
রজ, ভপোলয়ামমনী হরদীপ সং
পুরী এবং সড়ক পরবহণমন কর রাষম নী
ভজনারল বজয় কুমার সংক পাঠাো
হব ইউিনর পারব তী ভদশগলত।
ভোমানয়া, হাের-সহ এই ভদশগলত
গয় আটকদর উদারর কাজ গত
আনা, সরজমন পরিত খতয়
ভদখ কূটনতক বভন সদান ভনওয়ার
মো গরে প ণূ  কাজই মূলত করবন চার
মনী।
ভদশ ভথক যখন একর পর এক
বমান পাঠাো হে, চার ভকনীয়
মনীক ইউিন সংলগ ভদশ পাঠাোর
সদান ভনওয়া হল, ভসই সময়ই
ইউিন-ভোলোে ও ইউিনভোমানয়া সীমান ভথক সামন এক
ভয়াবহ ঘটনার ভডও। ভদখা যাে
সীমান পার হওয়ার ভচষা করা
ভারতীয়দর ভবধড়ক মারধর করছ
ইউিনর ভসনা। বভন ভডওর
মাধেম ভসখানর ভয়াবহতার নানা ঘটনা
সামন আনছন আটক থাকা
ভারতীয়রা। ভকউ কাঁদত কাঁদত
সাহাযের আবদন করছন। ভকউ
আবার ভডও কর ভদখােন কীভাব
তাঁদর ভোন বা ভমসজর ভnনও
জবাব দে না িানীয় ভারতীয় তাবাস।

বধ ফপ


একর পাতার পর
হওয়ায় দলরই মুখ পুড়ল বল মন
করছ বজপ ভনতåের একাংশ। বেথ
হওয়ার পর বধ ডাকাটা কতটা যুকযুক
হয়ছ তা নয় যখন আড়াআড়ভাব
বভক ভগরয়া শবর, তখন বজপক
কড়া আিম ণ করছ তåণমূল কংগস।
তåণমূলর মুখপাে কুণাল ভঘাষর বকব ে ,
পত ে াখোত শবট া বেবহার করলও ভারী
হব। আসল মানুষ এই বধটা নয়
ভাবইন। আর বধ নয় বজপর
শীষনতåের মধে মতবরাধ সামন
চল আসা পসে কুণাল বলন, “ওরা
(বজপ) রাসায় থাক না। ঘর বস
থাক। জয়পকাশ মমদারও গতকাল
বলছন, বাংলা ভতা এসব বধর
জমানা পার কর এসছ। বজপর
ভলাক ভকাথায়। বধ পতোখোত। ভস
কারণ শভি অধকারীরা ভয়
পােন।” এর পরই তার কটাক,
বজপর ডাকা বধ মান গরর গাড়র
ভহডলাইট। কু জারও শখ হয় চত হয়
ভশায়ার। গামছারও ইে কর ভধাপার
বাড় যাওয়ার। শভি অধকারীরা এখন
পালানার পথ পােন না। পুরভাট
সংগঠনর বেথত া ঢাকত ‘সনাস’ তত ক
খাড়া কর ভসামবার ১২ ঘণার বাংলা
বধ ভডকছল বজপ। কন দলর
মধেই একাংশর অভযাগ, দলর মধে
সকল শীষনতåের সে আলাচনা
ছাড়াই কয়কজন মল সদান নয়
রববার বকল বধর কথা ভঘাষণা
কর। বধ ইসুে ত বজপর মধেই ভয
মতানকে রয়ছ ভসটা সষ হয়
শভির বকবে ভথকই। এদন ভবলা
গড়াতই বধ পতোহারর জনে দলীয়
ভনতåেক অনুোধ জানান তন।
নিীগামর ভটেয় ায় এস শভি বলন,
‘‘হঠাৎ কর ডাকা বধ অনকর
অসুবধা হে। ধমঘটদর অনুোধ

সপার পচার যােন মুখযমনী মমতাও

৩ মাচ ভথক তনদন
বারানসীতই ভমাদ

ভবলারশ সীমান ভগামল শহর ‘শান আলাচনা’য় রশ ও ইউেন প তনধরা। ভসামবার।

‘হর কৃষ’

একর পাতার পর
ভতাড়জাড় চলছ ইউিনর জনে োণর
বেবিাপনার। রাধারমণ দাসর কথায়,
‘‘ওখানকার কৃষভ কর া ভসবাধম কই পধ ান
সাধনা মন কর উদারকায
ঝাঁপয়ছন।” পাশাপাশ যুদগতদর
মনর কতও পলপ লাগােন ইসকনর
ভকরা। সনস মনন সাহস ভজাগাে
সনোসীদর অভয়বাণী। ভখাল-করতাল
সহযাগ হরনাম সংকীত নর মাধুয  ঢাকা
পড়ছ রোনাদ কামানর হঙার।
দ2ণ পূবমধয ভরলওয়

বা6সরক র2ণাব2ণ কাজর জনয
ভট8ার ব9;
(১) ভট8ার ব9; নং এম-আর-ইট-২১-২২-০৮
কাজর নাম : তন বছরর জনে এসএসই/স
অোে ডািু ভলাইত একট ইলকqক
rাইভন ভরাটার stধরনর এয়ার কuসরর
বসৃত এএমস। ভট8ার মূলয (টাঃ)
১৫৯৭০৩৩/-, ভট8ার বIর তারখ :
৩১.০৩.২০২২-এর ১৫.০০ ঘMা।
এই ভটোরর ভপকত হাত গৃহীত ভকানও
আবদন গৃহীত হব না এবং এই ধরনর আবদন
হাত গৃহীত হল বাতল হসব গণে হব।
উপরাক কাজর জনে আরও অতরক ভযাগেতা
নণায়ক বশদ ববরণ ও সমূণ ববরণর জনে
জানত অনুগহ কর সনঃ ডএমই/এস.ই.স.
ভরলওয় রায়পুর, অথবা আমাদর ওয়বসাইট
www.ireps.gov.in-ভত ভটোর ডকুমন উিখ /
ডাউনলাড করন।

তারখ : ১ মাচ, ২০২২

সনঃ ডভসনযাল ভমকাঃ ইOনয়ার
এস.ই.স.আর. রায়পুর

–এপ

রশ-ইউিন কথা ভবলারশ

একর পাতার পর
দফতর সাফ জানায়, ইউিন ভÕখণ
ভথক ভসনা পতোহার এবং সংঘষবরত
করল তবই রাশয়ার সে আোচনায়
বসা হব। জানা গয়ছ, ই পকর
উচপদি কতারা বসছন ববঠক।
ইউিনর পতনধদল রয়ছন ভস
ভদশর
পতরকামনী
ওলি
ভরজনকভ, শাসকদলর পধান ভডভড
আরাখাম-সহ একাধক বেকে। এখনই
যুদবরত কাযকর করা, রশ আগাসন
বন করাই ইউিনর মূল লকে।
অনেদক ইউিনক আমরকার
ভনতåোধীন নোটা ভগাষীত ভযাগ
ভদওয়া ভথক বরত রাখাই মিার
পাখর ভচাখ। কার উিশেপূরণ হয়,
ভসটাই এখন ভদখার।
এরই পাশাপাশ, তাৎপযপূণভাব
ভোমবার রাশয়াক পরমাণু অস
ভোতায়নরও অনুমত দয়ছ
ভবলারশ। ভবলারশ সরকারর এই
সদান আমরকার ভনতåোধীন নোো
ভোটর উপর চাপ বাড়ত পার বল
মন করছ পতরকা বশষজদর
একাংশ। ভবলারশ সরকারর তরফ
এক ববৃতত বলা হয়ছ, ‘শান ববঠক
আোজনর জনে সমস পসত সারা
হয় গয়ছ।’ এদক, দকণ-পূব
ইউিনর ’ট ভোট শহর দখল কর
নয়ছ রাশয়া। রাশয়া যত আগাসী
হে ততই সঁর ভমঘ ভদখছন

পকাশ
রাজক নয়
ভকসআরর
কাছ পক

(৩১.১২.২০২১ পযন
 )

৫

হায়দরাবাদ : সপাহখানক আগ ‘পুরনা
বনÓ’ বহারর মুখে মনী তথা ভজডইউ
ভনতা নীতশ কুমারর সে ভদখা করত
গয়ছলন ভভাটকুশলী পশ ান কশার
(পক)। তা নয় রাজনতক মহল
কম জলনা হয়ন। এবার পাঁচ রাজের
নবাচনর আবহ দকনী সুপারসার
পক
 াশ রাজক সে ভতলোনার মুখে মনী
ও টআরএস পধান ভক চনশখর
রাওয়র সে ভদখা করায় আবার জলন া।
পসেত, ১০ মাচ পাঁচ রাজের ভভাটর
ফল ভঘাষণা। ভসই ভদখ ঠক হব
২০২৪-এর ভলাকসভা ভভাটক সামন
ভরখ রাজনতক সমীকরন। কন তার
আগ, আগামী বছরই রয়ছ
ভতলোনার বধানসভা নবাচন। ভস
কারণ, পক-পআর-ভকসআর ববঠক
বশষ তাৎপযপূণ বলই মন করছ
রাজনতক মহলর একাংশ।
জানা গয়ছ, ভতলাোনার সিপট
ভজলার এররাভাি গাম ভক চনশখর
রাওয়র একট ফাম হাউস পক-র
সে ববঠক করন ভক চনশখর রাও।
জানা গয়ছ, এই ববঠকর আগ
রাজের বহ দক খতয় ভদখছন
পশান কোর ও তাঁর সেীরা।
ভতলাোনার ভবশ কয়কট ভজলায়
পশ ানর টম গয়ছল। এই পরদশ নর
এলাকার মধে ছল ভতলাোনার মুখে মনীর
আসন গাজওয়ল। ভসখান ভকসআর
সমক মানুষর ভnনও চনাভাবনা
রয়ছ, তা নয় সরজমন পরিত
খতয় ভদখ পকর দল। সূের
খবর, আগামী বধানসভা নবাচন
টআরএস-এর ভভাট ভ²শল নধারণ
করবন পক।

মনপুর ভভাট
গল, হত এক

ইমল : ভোট আবহ উতপ মণপুর।
ভস রাজে বধানসভা নবাচনর ’দন
আগ ভজডইউ পাথী ওয়াংলমবাম
ভোহত সংক লকে গল করা
হয়ছল। বতমান হাসপাতাল
চকৎসাধীন
তন।
এবার
ভোটগহণর দন গলবদ হয় মৃতÓে
হল এক পুলশকমীর। ঘটনাট ঘটছ
মণপুরর চÕড়াচনপুর ভজলার
তপাইমুখ বধানসভা ভকনর একট
বুথ। ভসখানই নরাপতার দায়ে
ছলন ওই পুলশকমী। মৃত পুলশ
কমীর নাম নাওরম ইোৌবা। তাঁর
বাড় কাকচং ভজলায়।

ভপসডন ভজলনি। তন ভোমবার
ইউোপয়ান ইউনয়নর কাছ
আবদন করছন, দত ভযন তাদর
সদসেপদ ভদওয়া হয়। তন এও
জানয়ছন, রাশয়ার বরদ লড়াই
করত পোজন সামরক অভজতা
সমন ভজলবিদর মুক ভদবন।
ইউিনর যুদ পরিত ও ভসদশ
আটক পড়া ভারতীয়দর নয় অতেন
চনত ভারত। রববার রাতই উচ
পযায়র ববঠক বসছলন পধানমনী
নরন ভোদ। ভসই ববঠক ভোর
দয়ছলন ইউিন আটক থাকা
ভারতীয়দর ফরয় আনার উপরই।
রাত পার হতই ভফর একবার ববঠক
বসলন পধানমনী। সরকার সূে খবর,
আটক থাকা ভারতীয়দর সুরকতভাব
উদারর জনে ইউিনর পতবশী
ভদশগলত ভকনীয় মনীদরও পাঠাো
হত পার। এই মনীদর তালকায়
থাকত পারন ভকনীয় অসামরক
বমান পরবহণ মনী ভজতরাদতে
সনয়া , ভকনীয় মনী হরদীপ সং পুরী
ও করন রজ । তারা ইউিনর
পারবতী ভদশ ভোমানয়া, হাের ও
ভোলোে ভযত পারন।
অনেদক , রাষস ংঘর মানবাধকার
বষয়ক পধান বোচলট বলছন,
অনত ১০২ জন নরীহ নাগরক যুদর
বল হয়ছন। তাদর মধে সাতট
শশ রয়ছ। চারদন আগ রাশয়া

ইউিন হামলা চালাোর পর এই
হতোলীলা করছ রশ ভসনা।
পাশাপাশ, ৩০৪ জন গরতর জখম
হয়ছন। তাঁর দাব, পক
 ত
ৃ পরসংখোন
হয়ো এর ভচয় অনক ভবশ হব।
রাষস ংঘ আরও জানয়ছ, পায় ৫ লক
মানুষ ইউিন ভছড় পাণ বাঁচয়
পালয়ছন। রাষসংঘর শরণাথী
বষয়ক সংিার পধান ফল গাে
জানয়ছন, অধকাংশই পতবশী
মলোভা, ভোমানয়া, ভোলোে
পালয়ছন ।
এই আবহই এক সাকাৎকার
মাকন ভপসডন ভো বাইডন বলন,
‘‘ো বকল আমাদর হাত আছ।
এক, তåতীয় বরযুদ শর করা, রাশয়ার
সে সরাসর যুদ যাওয়া। ই, ভয
ভদশট আনজাতক সব নয়মনীত
লঙন করছ, তার জনে তাক মূলে
দত বাধে করা।’’ ভnনও নষধাজা
এখনই ভনওয়া হে না। তব তন
জানান, এসব নষধাজা হব বোপক
এবং ইতহাসর বৃহতম। এর মধে
অথনতক
এবং
রাজনতক
নষধাজাও আছ। ভপসডন বাইডন
ইউিনক ৩৫০ মলয়ন ডলারর
সামরক সহায়তা দত মাকন
পররাষমনী অোনন িঙনক নদশ
ভদন। সব মলয় ইউিনর জনে ৬০০
মলয়ন ডলার ভদওয়ার বষয় সারক
সাকর করছন।

বারাণসী : উতরপদশ বধানসভা
নবাচনর ষষ দফার ভভাট ৩ মাচ।
ওই সময় ভথকই বজপর ভভাট
পচারর ‘ভকনিল’ হয় উঠব
বারাণসী। পধ ানমনী নরন ভমাদ তাঁর
নজর ভলাকসভা ভকন বারাণসীত
থাকবন টানা তনদন, ৩ ভথক ৫
মাচ। ভসখান ভথকই তন সপম
দফার ভভাটর পচ ার চালাবন। ৭ মাচ
সপম দফার ভভাট। ৫ তারখ বকল
পচার ভশষ হব।
৩ মাচ যখন রাজের ৫৭ট
আসনর ভভাট চলব, ভসদনই
পধানমনী ভমাদ ভৌনপুর এবং
চায়াল ভজলায় নবাচনী জনসভা
করবন। ওইদনই, বারাণসীত একট
সভা রয়ছ সমাজবাদী পাটর
(সপা)। ভসখান মে দলর সুপমা
অখলশ যাদবর পাশ থাকবন
বাংলার মুখেমনী এবং তåণমূল কংগস
ভনেী মমতা বিোপাধোয়। তা ছাড়াও
ওই দনই মজাপুর, চািাউল এবং
ভাদাহত সপার নবাচনী সভা
রয়ছ। উিখে, বারাণসী ভজলার
মধে রয়ছ আটট বধানসভা ভকন।
৪ মাচ মজাপুর এবং ভাদালত সভা
করবন পধানমনী।
২০১৭ সাল বধানসভা নবাচন
বারাণসীত ছ’ট আসনই জতছল
বজপ। ভসই সে বজপর শরক
আপনা দল (এস) এবং সুহলদব
ভারতীয় সমাজ পাট (এসবএসপ)
একট কর আসন জতছল।
অথাৎ, সবক’ট আসন গয়ছল
এনডএ-র দখল। তব এবারর
নবাচন শবর বদল করছ
এসবএসপ। তারা এনডএ তোগ কর
এই নবাচন সপা-র ভজাট ভযাগ
দয়ছ। বজপর এক ভনতার দাব,
এবারও বারাণসী বজপর দখলই

থাকব। তন জানয়ছন, জনসভা
ছাড়াও পধানমনী ভমাদ বারাণসীত
বজপ পাথীদর সমথন ভরাড ভশা-ও
করবন, ঠক ভযমনটা করছলন
২০১৭-র নবাচনী পচার।
জানা গয়ছ, মুখেমনী ভযাগী
আদতেনাথ—সহ বজপর ভকনীয় ও
রাজেসরর একাধক ভহভওয়ট ভনতা
পধানমনীর সে ওই তনদন শবর
করত পারন বারাণসীত। বারাণসী ও
আশপাশর ভজলাগলত বজপর
পচারর উপর তাঁরা ভসখান ভথকই
নজর রাখবন। বসত, বারাণসীর
ভভাটফল বজপর কাছ ‘মযাদা রকার
লড়াই’। কারণ, এট পধানমনী নরন
ভমাদর ভলাকসভা ভকন। পুরা
উতরপদশ কমতা ধর রাখা ভগলও
যদ বারাণসীর ৮-০ না করা যায়, তা—ও
জাতীয় রাজনীতত ভনতবাচক বাতা
ভদব। বরাধীরা বলত ছাড়ব না ভয,
পদানমনী ভমাদর জনপয়তা হাস
ভপয়ছ। আর ২০২৪-এর ভলাকসভা
নবাচনর জনে উতরপদশ এবং
বারাণসীত জয় বজপর জনে অতেন
গরেপূণ। অনেদক, একই কারণ
উতরপদশ ভতা বটই, বারাণসীত
বজপক হারাত সিয় সপা-ও।
মুখেমনী ভযাগী আদতেনাথ
বারাণসীর উনয়নর কাজকম নজ
পয বক ণ ভরখছন। বলা যায়, লখনউ
ভথক বারাণসী ‘ভডল পোসঞার’
করছন। ভসই সে একাধক ভকনীয়
মনী, ভকনীয় মন কর সচব এবং ভকনীয়
ভনতারা আট বছর ধর বারবার
বারাণসীত এসছন সব কাজ ঠকঠাক
হে ক না ভদখত, যাত ভভাটর সময়
ভকউ ভকানও বষয় নয়ই পশ তÓলত
না পার। গত ডসমরই পধানমনী
বারাণসীর আট বধায়কর সে ববঠক
করন।

