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SEC/65/2021                                                                                         November 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 
September 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 September 30, 2021, published in Financial Express (English) & 
Deepika (Malayalam) on November 11, 2021 
 
The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 
September 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 
 



സിനിമാചിതത്ീേരണംതടയ്ന്്ത്ആവിഷേ്ാര
സവ്ാതതന്്്്യത്്ികമ്ല്്ള്്േടന്്്േയറ്്ം:മ്ഖയ്മതന്്്ിപൊതവുിശശഷം 2021 നേംബർ 11 േയ്ാഴം TCR11 

സിനിൊട്െിസവെ്ായിസര്്ക്്ാര്്
തിര്വനന്്പ്രം: ട്െിസം-
സാംസക്ാെികവക്പ്്്കള്
മടഹനത്യവ്ത്്ിലസംസ്്ാ
നത്്്സിനിമാട്െിസംപദ്്
യിആെംഭിക്്്ന്്്.മനസില
നിന്്്മാഞ്്്ഹപാവാത്്െി
ലസിനിമാമപ്ഫയിമ്കളക്്്
പശ്്ാത്്ലമമാര്ക്്ിയപപ്ഹദ
ശങ്്ളിമലസദ്്രശനമാണ്പ
ദ്്യിമകാണ്്്ഉഹദ്്ശിക്്്ന്്ത.്
കിെീടംസിനിമയിലഹമാ

ഹൻലാലിമന്്്വികാെനിരഭെ
മായെംഗങ്്ളെിപയ്ീകെിച്്
യിര്വനത്്പ്െംമവള്്ായ
െിയിമല കിെീടം പാലം,
ഹബാംമബസിനിമയിലഉയി

മെഎന്്ഗാനംെിപയ്ീകെിച്്
ഹബക്്ലത്ടങ്്ിയസ്്ല
ങ്്ളിഹലക്്്സഞ്്ാെികമള
ആകരഷിക്്്ന്്യാണ്പദ്്
യിമയന്്്മപത്്്ിപി.എ.മ്ഹ
മ്്ദ്െിയാസ്പെഞ്്്.ഇത്
മായിബന്്മപ്്ട്്്സിനിമാഹമ
ഖലയിമലപപ്മ്ഖര്മായിെ
രച്്നടത്്്ം.സാംസക്ാെിക
മപത്്്ിസജിമെെിയാന്മായി
നടത്്ിയെരച്്യിലഇര്വ
ക്പ്്്കളം് ഹെരന്്്ഉടൻയ
മന്്സിനിമാട്െിസംപദ്്യി
യാഥാരഥേ്മാക്്ാൻയീര്മാ
നിമച്്ന്്്ംട്െിസംമപത്്്ിപെ
ഞ്്്.

സിനിൊചിനെ്ീെരണംെടയ്ന്്ത്
ആവിഷെ്ാരസവ്ാെനത്്്്യത്്ികമ്ല്്ള്്
െടന്്്െയറ്്ം:മ്ഖയ്െനത്്്ി

തിര്വനന്്പ്രം:സിനിമാ
െിപയ്ീകെെംയടയ്ന്്ത്

ആവിഷക്ാെസവ്ായപത്്്്േത്്ിന്
ഹമല്ള്് കടന്്്കയറ്്മാമെ
ന്്്ംക്റ്്ക്്ാമെകരക്്ശമായി
ഹനെിട്മമന്്്ംമ്ഖേ്മപത്്്ിപിെ
ൊയിവിജയൻ.എം.മ്ഹകഷിമന്്്
സബമ്ിഷന്മറ്പടിയായണ്മ്
ഖേ്മപത്്്ിഇക്്ാെേ്ംഅെിയിച്്ത.്
ആശയപപ്കടനത്്ിനം്സ

മാധാനപെമായി ഒത്്്ഹെൊ
നം്ഇഷ്്മ്ള്്മയാഴിലമെയ്്ാ

നം്സവ്ായപത്്്്േമ്ള്്നാടാണ.്
നിയമംഹകയിമലട്ക്്ാൻആ
മെയം്അന്വദിക്്ില്്.െലച്്ി
പയ്െിപയ്ീകെെംനടക്്്ന്്ിട
ത്്്കടന്്്കയെിആപക്മെംന
ടത്്്കയം്പക്മസമാധാനപപ്
ശന്ംസ്ഷ്്ിക്്്ന്്തം്ഫാസി
സ്്്്്മഹനാഭാവമാണ.്ഇത്്െത്്ി
ലപക്ിമിനലസവ്ഭാവമ്ള്്വര്
മടനടപടിവച്്്മപാറ്പ്്ിക്്ാൻ
പറ്്ിമല്്ന്്്ംമ്ഖേ്മപത്്്ിക്ട്്ിഹച്്
രത്്്.

സാബ്കോണ്്

തിര്വനന്്പ്രം:ജനാധിപയേ്വിര്ദ്്ം,
മൗലികാവകാശലംഘനം,പൗെസവ്ായ
പത്്്്േത്്ിഹമ്്ലള്്്കടന്്്കയറ്്ം,ഫാസി
സംഇങ്്മനകഠിനപദങ്്ളഒന്്ിന്പി
െഹകഒന്്ായിമ്ഖേ്മപത്്്ിപിെൊയിവി
ജയൻഉപഹയാഗിച്്്മകാഹണ്്യിര്ന്്്.ന
ടൻഹജാജ്ഹജാരജം്ഹകാണ്്പഗ്സ്സമ
െക്്ാരം്യമ്്ില്ണ്്ായയരക്്വം്ത്ട
രന്്്യ്ത്്്ഹകാണ്്പഗ്സ്കാരഷ്ട്്ിംഗ്
യടസമപ്്ട്ത്്്ന്്ത്മായിര്ന്്്വിഷ
യം.ഹജാജ്വിനം്സിനിമാക്്ാരക്്്ംഉ
െച്്പിന്്്െനലകിയമ്ഖേ്മപത്്്ിഹകാ
ണ്്പഗ്സ്കാമെപെഞ്്്പെഞ്്്ഫാസി
സ്്്്്കള്മാക്്ി.
എം.മ്ഹകഷ്അവയെിപ്്ിച്്സബമ്ിഷ
ന്മ്ഖേ്മപത്്്ിനലകിയമറ്പടിഹകാണ്്
പഗ്സ്കാമെക്െമച്ാ്ന്്്പപ്യിഹൊധത്്ി
ലാക്്ി.ബില്്ിമന്്്െരച്്യിലവിഹയാജനം
ഹെഖമപ്്ട്ത്്ാന്ള്്അവസെംമ്യലാ
ക്്ിഅൻവരസാദത്്്മ്ഖേ്മപത്്്ിക്്്ംഭ
െെപക്്ത്്ിനം്മറ്പടിനലകി.ഹജാ
ജ്വ്മായ്ള്്ഒത്്്യീരപ്്ിന്ഏമെക്്്
മെകളമമാര്ങ്്ിയഹപ്ാ്ളെിലരയടസം
നിന്്്.ആത്ആൊമെന്്്ഇഹപ്ാ്ളവേ്
ക്്മാമയന്്്അൻവരസാദത്്്പെഞ്്്.
പപ്ാഹദശികമായിനടന്്െിലപപ്യിഹഷ
ധങ്്ളഫാസിസമാമെന്്്മ്ഖേ്മപത്്്ി
പെയ്ന്്ത്യഥാരഥഫാസിസ്്്്്കമളെ
ക്്ിക്്ാനാമെന്്്ഷാഫിപെന്്ിലപെ
ഞ്്്.ടി.പി.െപദ്്്ഹശഖെമന്്്കഥപെയ്
ന്്സിനിമയിയറ്്െിലഎത്്ാൻസമ്്യി
ക്്ായിര്ന്്ത്ആൊമെന്്്ഷാഫിഹൊ

ദിച്്്.കഥാക്ത്്്സഖെിയയ്ക്്്
ഹനഹെ കണ്്്െിലഹകഹയറ്്ംനട
ത്്ിയസംഭവംമക.ബാബ്വം്ഓ
രമിപ്്ിച്്്.സിനിമഹയാടം്സിനിമാ
ക്്ാഹൊടം്വിഹൊധമിമല്്ന്്്ംഹജാജ്വി
ന്മാപ്്ിമല്്ന്്്ംവേ്ക്്മാക്്ിയാണ്അ
ൻവരസാദത്്്സംസാെംഅവസാനിപ്്ി
ച്്ത.്ബില്്ിമന്്്െരച്്യിലഇടയക്്്ിമടവീ
ണ്്്ംഹജാജ്ഹജാരജ്വിവാദംയലമപാ
ക്്ിമക്ാ്ണ്്ിര്ന്്്.മക.മജ.മാകസ്ിയം്
എം.നൗഷാദ്മമല്്ാംഹകാണ്്പഗ്സിലക്
റ്്ംൊെിവിഷയംമകട്്െയാമയനിരത്്ി.
മ്ല്്മപ്്െിയാരമെംമ്െിവിവാദത്്ില
പപ്യിപക്്ഹനയാവ്വി.േി.സയീശൻഉ
ന്്യിച്്സബമ്ിഷൻഫലത്്ിലഅടിയ
ത്്െപപ്ഹമയമായിമാെി.ഒട്വിലപപ്യിപ
ക്്വാക്്ൗട്്്ം.നിയമസഭയിലപെഞ്്
കാെേ്ങ്്ളഎമകജിമസന്്്െിന്മ്ന്്ില
വച്്്മപത്്്ിഎ.മക.ശശീപദ്്്ൻയിര്ത്്ി
പെഞ്്യായിര്ന്്്വിഷയം.
മ്ഖേ്മപത്്്ിയ്മടഓഫീസിമന്്്അെി
ഹവാമടയാണ്കാെേ്ങ്്മളല്്ാംനടക്്്
ന്്മയന്്്ംോമിമന്്്ജലനിെപ്്്152അടി
യായിഉയരത്്ാൻയമിഴന്ാടിമനസഹാ
യിക്്്ന്്നടപടികളാണ്സംസ്്ാനംഇ
ഹപ്ാ്ളമെയത്മ്കാണ്്ിെിക്്്ന്്മയന്്്ം
സയീശൻക്റ്്മപ്്ട്ത്്ി.ജലവിഭവമപത്്്ി
ഹൊഷിഅഗസ്്്്ിന്ഹവണ്്ിഹവദയ്്യിമ
പത്്്ിമക.ക്ഷെ്ൻക്ട്്ിയാണ്മറ്പടി
പെഞ്്ത.്മ്ഖേ്മപത്്്ിമറ്പടിപെയെ
മമന്്്പപ്യിപക്്ംആവശേ്മപ്്മട്്ങ്്ിലം്
അവരഹനാട്്ീസ്നലകിയിെിക്്്ന്്ത്ജ
ലവിഭവമപത്്്ിക്്ാമെന്്്മപത്്്ിക്ഷെ്
ൻക്ട്്ിപെഞ്്്.ഈവിഷയത്്ിലയീ
യം്പ്കയം്ഉയരന്്്മകാണ്്ിെിക്്്ക

യാമെങ്്ിലം്മ്ഖേ്മപത്്്ിഇടമപട്്ിഹട്്ഇ
ല്്.ഏയായാലം്മ്ല്്മപ്്െിയാരമെംമ്െി
വിവാദംഉടനടിമകട്്ടങ്്്ന്്ലക്്െം
കാണ്ന്്ില്്.
കാലാവസ്്ാവേ്യിയാനവം്ആഹഗാ
ളയാപനവ്മമല്്ാംച്ണ്്ിക്്ാട്്ിപി.സി.
വിഷണ്്നാഥ്അടിയത്്െപപ്ഹമയത്്ിന്
ഹനാട്്ീസ്നലകി.വിഷണ്്നാഥ്നല്്നി
ലയിലവിഷയംഅവയെിപ്്ിച്്്.അയിമന്്്
ഗൗെവംഉളമക്ാ്ണ്്്മ്ഖേ്മപത്്്ിമറ്പടി
യം്നലകി.എന്്ാലസിലവരഹലൻ
പദ്്യിയിഹലക്്്വന്്ഹപ്ാ്ളഹയാജിപ്്്
ഭിന്്യയ്ക്്്വഴിമാെി.ഇഹപ്ാ്ളഹകെള
ത്്ിലഒര്പ്യിയപദ്്യിയം്ഹവണ്്എ
ന്്ാണ്പപ്യിപക്്ത്്ിമന്്്നിലപാമട
ന്്്മ്ഖേ്മപത്്്ിക്റ്്മപ്്ട്ത്്ി.ഹഹസപ്ീ
ഡ്മെയിലപദ്്യിആഹലാെിച്്വൊണ്
സിലവരഹലനിമനഎയിരക്്്ന്്മയ
ന്്്ംമ്ഖേ്മപത്്്ിപെഞ്്്.ഹഹസപ്ീഡ്
മെയിലപദ്്യിആഹലാെിച്്നിലയിലല്്
ഹകെളംഇഹപ്ാ്മഴന്്്പപ്യിപക്്ഹനയാ
വ്വി.േി.സയീശൻപെഞ്്്.െണ്്്പപ്ള
യങ്്ളം്ഉര്ളമപാട്്ല്കളം്ഹമഘച്്്ഴി
യ്മ്ളമപ്്മടയ്ള്്കാലാവസ്്ാമാറ്്ം
ഇനിപെിഗെിഹച്്പറ്്്.സിലവരഹലൻ
പദ്്യിമയയങ്്ളഎയിരക്്്ന്്ത്ന
ന്്ായിപഠിച്്യിന്ഹശഷമാമെന്്്ംസ
യീശൻപെഞ്്്.
വേ്യേ്സയ്ഹ്ക്മനിധികള്മായിബ
ന്്മപ്്ട്്അഞ്്്ഹഭദഗയിബില്്്കളസ
ഭപാസാക്്ി.സഹമ്്ളനംഇന്്്അവസാ
നിക്്്ം.

നിയമസഭാ അേഥോകനം

സി   നി   മ ഥേ   മെ, ഥോ   ജ ്ഥേ   മെ ഷര്്ട്്ിടാകെകോടെിയിൽ്്ഹാജര്്!ഇത്സിനിെയകല്്ന്്്ജഡജ്ി

കൊച്്ി:വീേിഹോഹോണ്്ഫ
െൻ്്സിംഗ്മ്ഹഖനഹോടയിയി

ല്്ഹാജൊക്ന്്വര്്മാനേ്യ
കാട്്െമമന്്്ഹഹഹക്്ടയി.
ഇത് സിനിമഹോ സര്്ക്്
ഹോഅല്്, ഹോടയിയാണ.്
വീേിഹോഹോണ്്ഫെൻ്്സിം
ഗ്മ്ഹഖനഹഹഹ്ക്ടയിയി
ല്്ഇന്്മലവാദംനടക്്്ന്്യി
നിമടഒൊള്്ഷര്്ട്്ിടാമയഓ
ണ്്ഹലനിമലത്്ിയഹപ്്ള്്ജ
സ്്്്ീസ്ഹദവൻ്്ൊമെപദ്്്നാണ്
ഇക്്ാെേ്ംവേ്ക്്മാക്്ിയത.്
ഇമയത്്ാണ?്ഇവിമടഎ

ത്്ാണ്നടക്്്ന്്ത?്ഇങ്്മന
ത്ടര്്ന്്ാല്് ഇത്്െക്്ാമെ
മവര്്െവ്ല്്ഹോടയിയില്്നിന്്്
പ്െത്്ാഹക്്ണ്്ിവരം്-ജസ്്്്ീ
സ്ഹദവൻ്്ൊമെപദ്്്ൻ്്ഈവി
ധംമ്ന്്െിയിപ്്്നല്്കിയഹോ
മട അയാള്് ഓണ്്ഹലൻ്്
ഹോടയിയില്്നിന്്്പ്െത്്്
ഹോയി.ഹോവിഡ്സാഹെെേ്
മ്ത്ത്്്ടര്്ന്്്ഹഹഹ്ക്ട
യിയില്്ഇഹപ്്ള്്വീേിഹോ
ഹോണ്്ഫെൻ്്സിംഗ്മ്ഹഖന

യാണ്ഹര്്ജികള്്പെിഗെി
ക്്്ന്്ത.്
ഹോവിഡ്നിയപത്്്െങ്്ളി

ല്്വേ്ാപകമായഇളവ്വന്്
ഹോമടഹോടയികളില്്ഹാജ
ൊയി വാദം നടത്്ാൻ്് കഴി
യം്വിധംഫിസിക്്ല്്സിറ്്ിം
ഗ്ഒര്ക്്ാന്ള്്നീക്്ംഹഹ
ഹ്ക്ടയിയില്്ത്ടങ്്ിയിട്്്
ണ്്്.ഇയിന്മ്ഹ്ന്ടിയായ്
ള്്െര്്ച്്കള്്കഴിഞ്്ദിവ
സംത്ടങ്്ിയിര്ന്്്.

യഥേഷ്്ം മദയ്ശാലകൾ സ്്ാപിക്്ാൻ സർക്്ാർ നീക്്മമന്്്  
കോട്്യം:സംസ്്ാനത്്ിമന്്്മ്
ക്്ിലം്മ്ലയിലം്യഹഥഷ്്ംമദേ്
ശാലകള സ്്ാപിക്്ാൻ ജന
ഹപ്ദാഹനയംര്പീകെിച്്്ഹകാട
യിയ്മടപെിെക്്ഹയടാൻപശ്മി
ക്്്കയാണ്സംസ്്ാനസരക്്ാ

മെന്്്പഗ്ാന്്്്അലയൻസ്ഓഫ്
മടംപെൻസ്സംസ്്ാനജനെല
മസപക്ട്്െിയം്മകസിബിസിമദേ്
വിര്ദ്്സമിയിസഹയണ്്ഹമഖ
ലാപപ്സിേന്്്്മായപപ്സാദ്ക്
ര്വിള.മദേ്ക്്ടകള്മടപപ്വരത്്

നംസമീപവാസികളക്്്ശലേ്മാ
കര്മയന്്ഹകാടയിയ്മടനിെീ
ക്്െംസവ്ാഗയാരഹമാമെങ്്ി
ലം്മദേ്ക്്ടകളഎവിമടസ്്ാ

പിച്്ാലം്അത്ശലേ്ംയമന്്യാ
മെന്്യാഥാരഥേ്ംനിലനിലക്്
കയാമെന്്്ംപപ്സാദ്ക്ര്വി
ളപെഞ്്്.

കെ-കെയിൽഅനിവാരയ്കെന്്്മ്ഖയ്െനത്്്ി
തിര്വനന്്പ്രം: മക-മെയിലസംസ്്ാനത്്ിമന്്്വികസനത്്ിന്
അനിവാെേ്മാമെന്്്മ്ഖേ്മപത്്്ിപിെൊയിവിജയൻ.പദ്്യിഹവ
മണ്്ന്്പപ്യിപക്്നിലപാട്ദൗരഭാഗേ്കെമാമെന്്്ംമ്ഖേ്മപത്്്ി
നിയമസഭയിലപെഞ്്്.30അടിഉയെത്്ിലഹകെളമത്്മവട്്ിമ്
െിക്്്ന്്ഹകാട്്യായാണ്മക-മെയിലനിരമാെമമന്്്ംപെിസ്്ിയി
ആഘായപഠനംഹപാലം്നടത്്ാൻയയാൊയിട്്ിമല്്ന്്്ംപപ്യിപ
ക്്ഹനയാവ്വി.േി.സയീശൻപെഞ്്്.

ശിശുദിനം:വണുുരുുലായിലുുകുടുുികളുുകുുുസൗജനയുടികുുറു്ു
കൊച്്ി:അമയ്്സ്മമന്്്്പാര്്ക്്്ശം്ഖലയായവണ്്ര്്ലാഹോളിഹേ
യ്സ്ലിമിറ്്ഡ്ശിശ്ദിനഹത്്ടന്ബന്്ിച്്്ക്ട്്ികള്്ക്്ായിപപ്ഹയ്േ
കഓഫര്്പപ്ഖേ്ാപിച്്്.മ്യിര്്ന്്വര്്ക്്്ള്്ടിക്്റ്്്വാങ്്്ഹ്പ്ള്്
ക്ട്്ികള്മടടിക്്റ്്്സൗജനേ്മായിനല്്കം്.നാമളമ്യല്്14വമെ
ബ്ക്്്മെയ്്്ന്്ടിക്്റ്്്കള്്ക്്ാണ്ഓഫര്്.
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1

2 Net Proft/(Loss) before tax
(before exceptional and/or extra ordinary items)

3 Net Proft/(Loss) before tax
(after exceptional and/or extra ordinary items)

4 Net Proft/(Loss) for the period after tax (after
exceptional and or extra ordinary items)

5 Total Comprehensive income for the period
[comprising Proft/(Loss) for the period (after tax)
and other Comprehensive income (after tax)

6 Equity Share Capital
(Face value of Rs.10/- per share)

7 Reserves (excluding revaluation reserves as
shown in the Audited Balance sheet of previous
year)

8 Earnings per share (before extra ordinary
items) (of Rs.10/-) each (Not annualised)
Basic :

Diluted :

9 Earnings per share (after extra ordinary
items) (of Rs.10/) each (Not annualised)
Basic :

Diluted :

STATEMENT OF UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 30/09/2021

Place: Coimbatore

Date: 10.11.2021

SL.
NO

PARTICULARS STAND ALONE

Quarter ended Quarter endedYear to date upto Year to date uptoYear ended Year ended

Rs. in lakhs

CONSOLIDATED

30/09/2021 30/09/202130/09/2021 30/09/202130/09/2020 30/09/202030/09/2020 30/09/202031/3/2021 31/3/202130/06/2021

Unaudited UnauditedAudited Audited

30/06/2021

1822.36 1262.73 1002.10 3085.09 1405.86 5131.73 1822.36 1262.73 1002.10 3085.09 1405.86 5131.73

94.30 -48.21 -131.27 46.09 -330.14 -298.31 94.30 -48.21 -131.27 46.09 -330.14 -298.31

94.30 -48.21 -131.27 46.09 -330.14 -298.31 94.30 -48.21 -131.27 46.09 -330.14 -298.31

101.90 -48.85 -128.45 53.05 -325.19 -294.90 101.90 -48.85 -128.45 53.05 -325.19 -294.90

121.61 -50.51 -121.13 71.10 -312.34 -242.37 129.17 -51.52 -124.37 77.65 -316.72 -243.16

507.19 507.19 507.19 507.19 507.19 507.19 507.19 507.19 507.19 507.19 507.19 507.19

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3541.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3683.62

2.01 -0.96 -2.53 1.05 -6.41 -5.81 2.01 -0.96 -2.53 1.05 -6.41 -5.81

0.72 -0.35 -0.91 0.38 -2.31 -2.10 0.72 -0.35 -0.91 0.38 -2.31 -2.10

2.01 -0.96 -2.53 1.05 -6.41 -5.81 2.01 -0.96 -2.53 1.05 -6.41 -5.81

0.72 -0.35 -0.91 0.38 -2.31 -2.10 0.72 -0.35 -0.91 0.38 -2.31 -2.10

Total Income from Operations

Note: The above is an extract of the detailed format of results for the Quarter/Half Year ended 30th September, 2021 filed with the Stock Exchange
under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for
the quarter/Half Year ended 30th September 2021 are available on the Company website, www.veejaylakshmi.com and on the stock
exchange website, www.bseindia.com

CHENNAI/KOCHI


