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SEC/35/2021                                                                                         August 11, 2021   

National Stock Exchange of India Ltd                                             BSE Limited                                                                  
Exchange plaza, 5th floor                                                                   Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Bandra-kurla Complex                                                                       Dalal Street, 
Bandra (E), Mumbai 400051.                                                              Mumbai 400001. 
Symbol: KALYANKJIL                                                                     Scrip code: 543278                                                
 
 
Sub: Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 
30, 2021 published in newspapers. 
 
Dear Sir/Madam,  
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we are enclosing the Unaudited Standalone and Consolidated Financial 
Results for the quarter ended June 30, 2021, published in Financial Express (English) & 
Deepika (Malayalam) on August 11, 2021 
 
The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 
2021 is available in the company's website, www.kalyanjewellers.net 
 
Kindly take the above on record. 
 
 
Thanking You.  
Yours faithfully, 
 
 
 
Jishnu RG  
Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No – ACS 32820 
 



03യിര്വിഴാംക്ന്്്ഇരട്്വാരിജനവാസതകപ്ദ്്ത്്ിൽ
പ്െിഇറങ്്ിയൊത്വികേഷം 2021 ഓഗസ്്്്് 11 ബധ്ൻTCR

ഇനിയ്ംകരയ്യിറങ്്ണം...മഴക്റവായയിനാൽജെനിരപ്്ിൽമാറ്്ംവരാകയമെന്്്ഴഡാം.ഡാമിക്്്വ്ഷ്്ിപ്രതേശങ്്ളിൽമഴശക്്മായാൽമാപ്യതമഡാമിതെക്്്ജെംഎത്്്കയ്
ള്്്.രരമാവധിജെനിരപ്്്115.06മീറ്്റ്ള്്ഡാമിൽഇന്്കെ109.09മീറ്്റാണ്ജെനിരപ്്്.കരയ്യിറങ്്ാനമടിച്്്മഴതമഘങ്്ളാൽമ്ടിനില്ക്്്ന്്ഡാമിക്്്കയത്ക്മെന്്്ഴഭാഗത്്്നിന്്്ള്്
കാഴ്ച. -അനിൽകക.പ്ത്്്ർ

കര്വന്്്ർബാങ്്്യട്്ിപ്്്:

ഒന്്ാംക്പതിറിമാനഡിൽ
ഇരിങ്്ാെക്്്ട:കര്വന്്്രസരവീസ്സേകരണ
ബാങ്്്തട്്ിപ്്്പകസിലലഒന്്ാംപര്തിയം്ബാങ്്്മ്
നലസപക്ട്്റിയ്മായതളിയപക്ാ്ണംനതവളപ്്ി
ലവീട്്ിലടി.ആര.സ്നിലക്മാറിലനപകാടതി
റിമാനഡ്ലചയര്.്തിങ്്ളാഴച്നവകീട്്്4.40ന്
നപ്കംപബ്ാഞ്്ില്്്പര്പത്യകഅപന്വഷണസംഘ
ത്്ിന്മ്ന്്ിലസ്നിലക്മാരകീഴടങ്്്കയായി
ര്ന്്്.
ഇന്്ലലഉച്്തിരിഞ്്്ഇരിങ്്ാലക്്്ടജ്ഡീ

ഷലഫറ്്്്്ക്്ാസ്മെിസപ്പ്ടറ്്്പകാടതിയിലവീഡി
പയാപകാൺ്്പഫ്നസ്വഴിയാണ്പര്തിലയോെ
രാക്്ിയത.്
സിരിഎംകര്വന്്്രപലാക്്ലകമ്്ിറ്്ിഅംഗ

മായിര്ന്്്സ്നിലക്മാര.21വരഷംര്ടരച്്യാ
യികര്വന്്്രബാങ്്ില്്്ലസപക്ട്്റിയായിര്ന്്

സ്നിലതട്്ിപ്്്പകസിലലവിവരങ്്ളപ്റത്്ായ
പതാലടവിവിധയിടങ്്ളിലഒളിവിലകഴിയ്കയാ
യിര്ന്്്.

ഹർ്്ജിതള്്ി
കൊച്്ി:കര്വന്്്ര്്സര്്വീസ്സേകരണബാങ്്്
തട്്ിപ്്്പകസിലലഒന്്ാംപര്തിടി.ആര്്.സ്നില്്
ക്മാറിലനഅററ്്്്്ലചയത്സാേചരയ്ത്്ില്്ഇ
യാള്്നല്്കിയമ്ന്്ക്ര്്ൊമയ്ാപരക്്നേപക്്
ടതിതള്്ി.മ്ന്്ക്ര്്ൊമയ്േര്്െിയ്ലടപര്സക്്ി
നഷ്്ലപ്്ലട്്ന്്്ച്ട്്ിക്്ാട്്ിയാണ്െറ്്്്ീസ്ലക.
േരിരാല്്േര്്െിതള്്ിയത.്പകസിലലമലറ്്ര്
പര്തിയായബാങ്്ിലലകമ്്ീഷന്്ഏെ്്്്എ.ലക.
െിപോയ്നല്്കിയമ്ന്്ക്ര്്ൊമയ്ാപരക്്അട്
ത്്മാസംഒന്്ിന്രരിഗണിക്്ാന്്മാറ്്ി.

മിൽമപാൽവിലവർധിപ്്ിക്്ിയ്ല്ന്്്
യെെർമാന
രാെക്്ാട്:രാലവില വരധിപ്്ി
ക്്ാന്ള്്ആപലാചനഇപപ്ാ്ഴി
ലല്്ന്്്ംപോവിഡ്പര്തിസന്്ി
യിലം്മിലമസംഭരിക്്്ന്്രാ
ലില്്്അളവിലം്വിതരണത്്ി
ലം് വനവരധനവാണ്ട്്ായ
ലതന്്്ംമിലമലചയരമാനലക.
എസ.്മണി.
രാലക്്ാട് പര്സ്ക്്ബ്നട

ത്്ിയമ്ഖാമ്ഖംരരിരാടിയില
സംസാരിക്്്കയായിര്ന്്്അ
പദ്്േം.ക്്ീരകരഷകര്ലടപക്്
മത്്ിനം്ഉന്്മനത്്ിനം്മാപത്
മായിവിവിധരദ്്തികളാണ്മി
ലമനടപ്്ാക്്ിലക്്ട്്ിരിക്്്ന്്
ത.്പര്ളയവം്പോവിഡ്മടക്്ം
പര്തിക്ലസോചരയ്ങ്്ളിലം്
മിലമക്്ീരകരഷകര്ലടഅതി

െീവനത്്ിനായി നില
ലകാട്്ിട്്്ട്്്.പര്ാപദശിക
യ്ണിയന്കള രാല ഉ
തര്ാദനംവരധിപ്്ിക്്്ന്്
തിനായിവയ്തയ്സത്രദ്്
തികളഏലറ്്ട്ത്്്വിെയ
കരമായിനടപ്്ാക്്ിവര്ന്്്ട്്്.
മലബാരപമഖലായ്ണിയനി

ലകഴിഞ്്സാന്്ത്്ികവരഷ
ത്്ില6,30,840ലിറ്്റ്ട്്ായിര്
ന്്ര്2020-21സാന്്ത്്ികവര
ഷത്്ില6,78,774ലിറ്്റായിവര
ധിച്്്.മിലമയ്ലടഉതര്ന്്ങ്്ള
ക്്്ആവശയ്ക്്ാരവരധിച്്്വരി
കയാണ.് ലനയ് വിലര്നകഴി
ഞ്്വരഷപ്ത്ക്്ാളമലബാര
പമഖലായ്ണിയനില4.37ശത
മാനംവരധവാണ്ട്്ായത.്

അതിരത്്ിപര്പദശങ്്ളിലപ്
റത്്്നിന്്്വര്ന്്രാലില്്്ഗ്
ണനിലവാരരരിപശാധനശക്്
മാക്്ിയിട്്്ട്്്.   നയ്ായവില
യ്ക്്്ഗ്ണപമന്്യ്ള്്കാലി
ത്്ീറ്്കരഷകരക്്്ലഭയ്മാക്്്
ലമന്്്ംലചയരമാനരറഞ്്്.
ചടങ്്ിലമിലമയ്ലടഓണ

ക്്ിറ്്്വിതരപണാദ്ഘാടനംപര്
സ്ക്്ബ്പര്സിഡ്്്്അബ്്്ളല
ത്്ീഫ്നേയക്്്്നകമാറിനി
രവേിച്്്.

ഇരട്്വാരിെിൽപ്ലി:
നാട്്്രാർ

പരിക്രാന്്ിെിൽ
മണ്്ാർക്്ാട്:തിര്വിഴാംക്ന്്്ഇരട്്വാരി
െനവാസപകപദ്്്ത്്ിലപ്ലിഇറങ്്ിയ

ര്നാട്്്കാലരരരിപഭ്ാത്്ിയിലാക്്ി.ഇന്്ലല
രാപത്ി രത്്്മണിപയാലടയാണ് ഇരട്്വാരി
പകാട്്ക്്്ന്്്അംപബദക്രപകാളനിക്്്സമീ
രംപ്ലിലയകട്്ത.്കളത്്ിലസിദ്്ിഖില്്്
വീടിന്മ്നരിലലമതിലിപനാട്ചാരിയാണ്
പ്ലികിടന്്ിര്ന്്ലതന്്്നാട്്്കാരരറഞ്്്.
നാട്്്കാരപചരന്്്ബേളംവച്്പതാലടപ്

ലിലതാട്്ട്ത്്്ള്്ലതങ്്്വളപ്്ിപലക്്്ഓടി
പപ്്യി.തിര്വിഴാംക്ന്്്അന്്ലപ്്ാറപറാഡി
ല്ലടസഞ്്രിക്്്ന്്വരൊപഗ്തരാലിക്്ണ
ലമന്്്പഗ്ാമരഞ്്ായത്്്അംഗംസലാംരറ
ഞ്്്.ന്റ്കണക്്ിന്ക്ടം്ബങ്്ളതാമസി
ക്്്ന്്ഭാഗത്്ാണ്പ്ലിലയകട്്ത.്െനങ്്
ളൊപഗ്തരാലിക്്ണലമന്്്അധിക്തരഅറി
യിച്്്.
കഴിഞ്്ദിവസംതിര്വിഴാംക്ന്്്ഫാമിലം്

പ്ലിലയകട്്ിര്ന്്്.ഇക്്ാരയ്ംവനംവക്പ്്ി
ലനഅറിയിലച്്ങ്്ിലം്യാലതാര്നടരടിയം്
സവ്ീകരിച്്ിലല്്ന്്്ആപക്്രമ്ട്്്.

ഇരട്്വാരികളത്്ിൽസിദ്്ിഖിക്്്വീടിന്മ്ന്്ിൽ
പ്െികയകണ്്ത്പ്ാള.

ഇ-ബുൾജെറ്ുുസഹോദരങുുൾജുകുതിഹര
കലാപആഹുവാനതുുിനുഹകസ്
കണ്്്ർ: ഇ-ബ്ളലെറ്്്
സപോദ ര ന്്ാ രാ യ
എബിനം് ലിബി
ന്ലമതിപരകരശ
ന വക്പ്്്കള
ച്മത്്ിപകലസ
ട്ത്്തായി ക
ണ്്്രസിറ്്ിപരാ
ലീസ്കമ്്ീഷണ
രആര.ഇളപ്ക.്
ലോര്മ്തലനശി
പ്്ിച്്തിനം്കലാരാ
േവ്ാനത്്ിന്മാണ്ഇവ
രലക്്തിപരപ്തിയപകസ്എ
ട്ത്്ിരിക്്്ന്്ത.് പരാലീസിനം്
പമാപട്്രവാേനവക്പ്്ിന്ലമതി
പരസമ്േമാധയ്മങ്്ളിലനടത്്്
ന്്അരവാദപര്ചാരണങ്്ളലക്്തി
പരശക്്മായനടരടിയ്ട്്ാക്ലമ
ന്്്ംകണ്്്രിലനടത്്ിയവാരത്്ാ
സപമ്്ളനത്്ിലകമ്്ീഷണരവയ്
ക്്മാക്്ി.
രരസയ്മായിഅസഭയ്ംരറയ്ന്്

ത്ക്ട്്ികളായാലം്ജ്വനനലെ
റ്്്്ീസ്നിയമപര്കാരംകരശനനടര
ടിലയട്ക്്്ം.അഭിപര്ായവയ്തയ്ാസം
രറയ്ന്്തിലഎതിരപ്്ില്്.എന്്ാ
ലകലാരആേവ്ാനങ്്ളനടത്്്
ന്്വരക്ട്്ികളായാലം്നടരടിലയ

ട്ക്്്ം. സംസാരിക്്ാന്
ള്്അവകാശംഎല്്ാവ
രക്്്മ്ട്്്.ഈസംഭ
വത്്ിലകണ്്്രിന്
പ്റലമലോല്്ത്്്ം
ആലപ്്്ഴയിലം് ര
ണ്്്പകലസട്ത്്ി
ട്്്ട്്്.
ഇ-ബ്ളലെറ്്്യ്

ടയ്്ബ്ചാനലിലഅ
പ്പൊഡ്ലചയത്വീ
ഡിപോകളരരിപശാധി

ച്്്വരികയാലണന്്്ം അ
പന്വഷണത്്ില്്്ഭാഗമായിവീ

ഡിപയാകളനശിപ്്ിക്്ലപ്്ടാതിരി
ക്്ാന്ള്്നടരടിസവ്ീകരിച്്ിട്്്ലട്്
ന്്്ംഅപദ്േ്ംരറഞ്്്.പകരളത്്ി
ന്പ്റത്്്നടത്്ിയഇവര്ലടനി
യമലംഘന വീഡിപോയം് രരി
പോധിക്്്ം.എവിലടനിന്്ാലണന്്്
രരിപോധിച്്്അവിപടക്്്വിവരം
നകമാറം്.
പരാലീസ്മരദിലച്്ന്്പ്ല്ഗര

മാര്ലടരരാതിയിലകഴന്്ിലല്്ന്്്ം
എലത്്ങ്്ിലം് നിയമലംഘനമ്
പ്ട്ലയന്്കാരയ്ത്്ിലരരിപോ
ധനനടത്്്ലമന്്്ംകമ്്ീഷണര
അറിയിച്്്.അററ്്്്ിലനഎതിരത്്
പപ്്ളബലംപര്പോഗിച്്്നീക്്ിയി

ര്ന്്്.അപപ്്ഴ്ട്്ായമരദനമാകാ
നസാധയ്തയ്ട്്്.രരാതിഉന്്യി
ക്്ാനആരക്്്ംഅവകാശമ്ട്്്.
അവരചിപത്ീകരിച്്വീഡിപോയി
ലപര്ഥമദ്ഷ്്്വാഇക്്ാരയ്ംകാണ്
ന്്ില്്.യ്ടയ്്ബരമാപോട്വയ്ക്്ിര
രമായഒര്വിപോധവം്പരാലീസി
നിലല്്ന്്്ംഅപദ്്േംക്ട്്ിപച്്രത്്്.
ഇവര്ലടരഴയവീഡിപോരരി

പോധിക്്്പപ്്ളനിരവധിക്റ്്ക്
തയ്ങ്്ളകലട്്ത്്ിട്്്ലട്്ന്്്ംഇ
വരരിപശാധിച്്്വരികയാലണന്്്ം
നസറൺമ്ഴക്്ിവാേനപൊടിച്്
തടക്്ംകലട്്ത്്്ലമന്്്ംആര.ഇ
ളപക്്അറിയിച്്്.ഇവരലക്്തിപരമ
ലറ്്ലത്്ങ്്ിലം്ലതളിവ്കളഉല്ട്
ങ്്ിലഅറിയിക്്ണലമന്്്ംപരാലീ
സ്നിരപദശിച്്്.ഇവരലക്്തിപരയ്
ള്്നടരടിയിലഎതിരഭിപര്ായംഉ
ലട്്ങ്്ിലബന്്ലപ്്ട്്വലരഅറിയി
ക്്ാലമന്്്ംഅപദ്്േംവയ്ക്്മാക്്ി.
അപതസമയം ഇ-ബ്ള ലെറ്്് സ
പോദരങ്്ള്ലടവാേനത്്ില്്്ര
െിസപ്പ്ടഷനറദ്്ാക്്ാനം്ഇര്വര്
ലടയം്നലസനസ്റദ്്ാക്്ാന്മ്
ള്്നടരടിപമാപട്്രവാേനവക്
പ്്്ര്ടങ്്ിയിട്്്ട്്്.ഇതില്്്ഭാഗമാ
യിഇര്വര്ലടയം്വാദംപകളക്്ാ
നപനാട്്ീസ്നലകി.

ഇര്വർക്്്ംജാമ്യം
കണ്്്ർ:കണ്്്രആരടിഓഫീസില്ട്്ായസംഘ
രഷവ്മായിബന്്ലപ്്ട്്്അററ്്്്ിലായിറിമാനഡി
ലകഴിഞ്്ിര്ന്്ഇ-ബ്ളലെറ്്്സപോദരങ്്ള
ക്്്പോടതിൊമയ്ംഅന്വദിച്്്.ലോര്മ്തല
നശിപ്്ിച്്തിന്3,500ര്രവീതംലകട്്ിവയക്്്ണ
ലമന്്ഉരാധിപോലടയാണ്കണ്്്രചീഫ്ജ്ഡീ
ഷല്്മെിസ്പപ്ടറ്്്പോടതിൊമയ്ംഅന്വദിച്്ത.്
25,000ര്രയ്ലടആളൊമയ്ംക്ടാലതഎല്്ാബ്
ധനാഴച്യം്അപന്വഷണഉപദ്ോഗസ്്ന്മ്ന്്ി
ലോെരാകണലമന്്്ംൊമയ്വയ്വസ്്യിലരറ
യ്ന്്്.
ലോര്മ്തലനശിപ്്ിക്്ലഉളലപ്്ലടയ്ള്്പക

സ്കളാണ്ഇവരല്ക്തിപരച്മത്്ിയിര്ന്്ത.്
7,000ര്രയാണ്ഈപകസിലമാപത്ംഎബിനം്ലി
ബിന്ലമതിരായിച്മത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ആര്്ടിഒ
ഓഫീസില്ട്്ായനാശനഷ്്ങ്്ള്ലടര്കഎപത്
യാപോഅത്അടയക്്്ാലമന്്്ഇവര്്പോടതിലയ
അറിയിച്്ിര്ന്്്.രാവിലലൊമയ്േരെിരരിഗണി
ച്്പോടതിഎലത്്ലക്്നാശനഷ്്ങ്്ളാണ്ഉട്്ാ
യിട്്്ള്്ലതന്്്ംഅതില്്്ര്കഎപത്യാലണന്്
രം്ഉച്്കഴിഞ്്്പോധയ്ലപ്്ട്ത്്ണലമന്്്അഡീ
ഷണല്്രബ്്ിക്പപ്രാസികയ്്ട്്പോടആ്വശയ്ലപ്്ട്്ി
ര്ന്്്.ര്ടരന്്ാണ്നാശനഷ്്ത്്ില്്്കണക്്്
പോടതിമ്ന്്ാലകസമരപ്്ിക്്്കയം്പോടതിൊ
മയ്ംഅന്വദിക്്്കയം്ലചയത്ത.്

നടിയെആക്രമിച്്കരസ്:രാവ്യമാധവന്്ക്റ്മാറി

നടികാവ്യാമാധവന്്കൊച്്ിയികെപ്രത്യയ
കസിബിഐതൊടയിയികെത്്ിയത്പ്ള്്.

കൊച്്ി:അരകീര്്ത്്ികര
മായദ്ശയ്ങ്്ള്്രകര്്ത്്ാ
ന്്കവ്പട്്ഷന്്പര്കാരംനടി
ലയതട്്ിലക്്ണ്്്പോയി
രീഡിപ്്ിലച്്ന്്പകസിലല
34-ാംസാക്്ികാവയ്മാധ
വന്് വിസത്ാരത്്ിനിലട
ക്റ്മാറിയതായിപപ്രാസി
കയ്്ഷന്്.വിചാരണപക്്ട
തിമ്ന്്ാലകസാക്്ിയ്
ലടക്റ്മാറ്്ംപര്ഖയ്ാരിച്്
പപ്രാസികയ്്ഷന്്കാവയ്മാ
ധവലനപപ്കാസ്വിസത്ാ
രം നടത്്ാന്് അന്മതി
പതടി. പോടതിയ്ലടഅ
ന്മതിപോലടകാവയ്ലയ
ഒര്മണിക്്്ര്്പപ്കാസ്ലച
യര്.്വിസത്ാരംഇന്്്ം
ര്ടരം്.അതിപക്മംപനരിട്്
നടിപോട,്കാവയ്യ്ലടഭര്്
ത്്ാവം്പകസിലലമ്ഖയ്

പര്തികളിലൊരാള്മായനടന്്ദി
ലീരിന്ശപര്്തയ്ലട്്ന്്പപ്രാ
സികയ്്ഷന്്വാദലത്്സാധ്കരി
ക്്ാനാണ്കാവയ്ലയസാക്്ിപ്്
ട്്ികയില്്ഉള്്ലപ്്ട്ത്്ിവിസത്രി

ച്്ത.്സിനിമാസംഘടനയായഅ
മ്്യ്ലടപറ്്്്ജ്പോയ്ലടറിപേ
ഴ്സല്്കയ്ാന്്്നടന്്പോട്്ലില്്
പകസിലലഇരയായനടിയം്ദിലീ
പം്തമ്്ില്്വാക്്്തര്്ക്്മ്ട്്ാ

യപപ്്ള്്ഒപ്്ംകാവയ്ഉട്്ായിര്
ന്്തായിലൊഴിലഭിച്്ിര്ന്്്.ഇ
ക്്ാരയ്ം പോടതി മ്ന്്ാലക
പോധിപ്്ിക്്ാനാണ്പകസില്്
കാവയ്ലയസാക്്ിയാക്്ിയത.്




