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SEC/82/2022-2023                                                                                                November 11, 2022 

1. National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza 

Plot No. C/1, G Block 

Bandra –Kurla Complex Bandra (E), 

Mumbai 400 051  

Symbol: KALYANKJIL 

2. BSE Limited 

Corporate Relationship Dept. 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street  

Mumbai 400001 

Maharashtra, India 

Scrip Code: 543278 

 

Dear Sir, 

 

Sub: Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 

September 30, 2022 published in newspapers. 

 

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, 2022, published in The Economic Times(English) 

& Deepika (Malayalam) on November 11, 2022. 

 

The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 

September 30, 2022  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 

Retnavilasam 
Gopinathan 
Nair Jishnu

Digitally signed by 
Retnavilasam Gopinathan 
Nair Jishnu 
Date: 2022.11.11 11:59:14 
+05'30'



പകരളം

032022നവംബർ11ടവള്്ി
TCR

കാഴൂചയൂവടവിസ്മയം
ഒരൂകൂൂിസംസൂൂാന
സ്കൂൾശാസ്തൂതപമള
DEEPIKAONLINEയുടുയുബുചാന
െിലരുരസിദുുീെരിചുുിരികുുുനുുവീ
ഡിതയാൊണുവാനായിമുെളില
നലെിയിരികുുുനുുെുയുആര
തൊഡുസ്ൊൻലചയുുുെ.

ലൊചുുി:സംസ്്ാനസക്്ൾോ
സഗ്ത്വമളയ്വടആദയ്ദിനംേടക്്
ൻവകരളത്്ിവ്്്ആധിേതയ്ം.238
വോയിന്്്്മായാണ്ോലക്്ാടൻ
ക്തിപ്്്.കട്ത്്വേല്്്േിളിഉയ
ർത്്ി235വോയിവ്്്വടകണ്്്ർ
വതാട്്്േിന്്ില്ണ്്്.227വോയിന്്്്
ള്്വകാട്്യമാണ്മ്ന്്ാംസ്്ാന
ത്്്.വകാഴിവക്ാ്ട്(223),മലപ്്്റം
(217),ത്ശ്ർ(215),തിര്േനന്്
പ്രം(219),ആലപ്്്ഴ(213),േയ
നാട്(213),േത്്നംതിട്്(207),എ

റണാക്ളം(212),ഇട്ക്്ി(206),
വകാല്്ം(199),കാസർവോഡ്(198)
എന്്ിങ്്വനയാണ്മറ്്്ജില്്കള്
വടവോയി്്്്നില.
സക്്ൾഓേവറാൾേട്്ികയി

ൽോലക്്ാട്ോണിയംക്ളംടി
ആർവകഎച്്്എസഎ്സാണ്മ്
ന്്ിൽ(56).േയനാട്മാനന്്ോടി
ജിേിഎച്്്എസഎ്സ്(53)രണ്്ാ
മതം് ആലപ്്്ഴ പ്ങ്്ാവ് എം
ഐഎച്്്എസ്(46)മ്ന്്ാമത്മാ
ണ.്ോസഗ്ത്വമളയിലം്ോലക്്ാ

ടം്കണ്്്രം്തമ്്ിലാണ്മത്്രം.
രണ്്്വോയി്്്്േയ്തയ്ാസത്്ിൽ
54വോയിന്്്്മായികണ്്്രാണ്മ്
ന്്ിൽ.ഐടിവമളയിൽകണ്്്രം്

ത്ശ്രം് ഒപ്്ത്്ിവനാപ്്മാണ്
(31).സാമ്ഹികോസഗ്ത്വമളയി
ൽവകാഴിവക്ാ്ടിവ്്്മ്വന്്റ്്മാ
ണ്(48).വകാട്്യം(46),മലപ്്്റം

(45)ടീമ്കളാണ്വതാട്്്േിന്്ിൽ.
രണിതോസഗ്ത്വമളയിൽോല
ക്്ാടിനാണ്ആധിേതയ്ം(114),ക
ണ്്്ർ(111)വൊട്്്േിന്്ില്ണ്്്.
ോസഗ്ത്വമളയവ്ക്ാ്പ്്ംസവ്േ
ഷൽസക്്ൾേിദയ്ാർഥികള്വട
ഗേ്വ്ത്്ിേരിചയവമളയം്വോ
വക്്ഷൽേിദയ്ാർഥികള്വടഎ
കസ്വ്ോയം്നരരത്്ിവലേിേി
ധസക്്ള്കളിലായിഅരവങ്്റ്
ന്്്ണ്്്.എറണാക്ളംവസ്്്്ആ
ൽബർടസ്്ഹയർവസക്്ൻഡറി

സക്്ൾ,കവച്്രിപ്്ടിവസ്്്്ആ്്്
ണീസ്സക്്ൾ,എറണാക്ളംദാ
റ്ൽഉലം്എച്്്.എസ.്എസ,്രേ.
വരൾസ് ഹയർ വസക്്ൻഡറി
സക്്ൾ,വതേരവസഗക്ഡ്ഹാർട്്്
എച്്്എസഎ്സ,്എറണാക്ളം
എസആ്ർേിഎച്്്എസഎ്സ്എ
ന്്ിേിടങ്്ളിലായിട്്ാണ്വമള.

എറണാകുളതുു്ഇനുുലെആരംഭിചുുസംസുുാനശാസ്തുരോതുുവംടൗണുുഹാളിലവിദുയാഭുയാസേരുതുുിവി.ശിവൻകുടുുിഉദുഘാടനംലചയുുുനുുു.

238പോയിനൂൂൂൂമായാണൂോലകൂൂാടൻകൂതിപൂൂ്.
കടൂതൂൂവവലൂൂൂവിളിഉയർതൂൂി235പോയിപൂൂൂവട
കണൂൂൂർവതാടൂൂൂേിനൂൂിലൂണ്ൂൂ.227പോയിനൂൂൂൂളൂൂ

പകാടൂൂയമാണൂമൂനൂൂാംസൂൂാനത്ൂൂ.

സം  സ്്ാ  ന സ്ക്  ൾ ശാ  സ്ത്രോ  ത്്  വം; 
ആ ദ്യ ദി നം പാ ല ക്്ാ ട്  മ് ന്്ി ൽ

മൂനൂൂൂമണികൂൂൂറിൽമൂനൂൂൂകൂടകൾ;
വിസ്മയമായിഒനൂൂാംകൂൂാസൂകാരി

ലൊചുുി:അകക്്ണ്്ിവ്്്വേളിച്്
ത്്ിൽസ്ചിവകാർത്്്ക്ടേീല
യിൽകപ്്ിസ്ക്്്മതവയാവടേി
ടിപ്്ിക്്്ന്്നിവേദിതകാഴച്ക്്ാ
ർക്്്േിസമ്യമായി.അതിവേരമാ
ണ്എണ്്േത്േതമാനവത്ാ്ളം
കാഴച്വേകലയ്മ്ള്്അേൾക്
ടനിർമാണംപ്ർത്്ിയാക്്ിയത.്
ഒന്്്ംരണ്്്മല്്,മ്ന്്്ക്ടകൾ.
അതം്നല്്പ്ർണതവോവട.ഒ
ന്്ാംക്്ാസിൽേഠിക്്്ന്്ക്ട്്ിയി
ൽനിന്്്ഗേ്തീക്്ിക്്്ന്്തിലം്
അപ്്്റമായിര്ന്്് സംസ്്ാന
സക്്ൾോസവ്ഗ്താത്്േത്്ിൽ
ക്ടനിർമാണമൽസരത്്ിൽഈ
വൊച്്്മിട്ക്്ിയ്വടഗേ്കടനം.
കാഞ്്ിരപ്്ള്്ിഅസ്്ീസി

സക്്ൾഓഫ്വല്്ൻഡിവലഎ
ൽേിേിഭാരംഒന്്ാംക്്ാസ്േിദയ്ാ

ർഥിനിയാണ്നിവേദിത.നിവേദി
തയക്്്്മത്്രംഒട്്്ംവേല്്്േിളി
നിറഞ്്തായിര്ന്്ില്്.
ക്ടനിർമാണത്്ിൽ സവ്യം
ആർജിവച്്ട്ത്്കഴിവ്മായിട്്ാ
യിര്ന്്്തവ്്്കന്്ിമത്്രത്്ി
ന്എത്്ിയത.്മ്ന്്്മണിക്്്ർ
നീണ്്മത്്രത്്ിവ്്്ഇടവേളക
ൾവോലം്നിവേദിതോഴാക്്ി
യില്്.
ജില്്യിൽഒന്്ാമവതത്്ിസം

സ്്ാനമത്്രത്്ിന്തയാവറട്
ക്്്വപ്ാ്ൾഎറണാക്ളവത്്ത്്ി
യാൽതവന്്േിമാനംകാണിക്്
ണവമന്്ആഗര്ഹമാണ്നിവേദി
തഅധയ്ാേകവരാട്േങ്്്േച്്ത.്
അധയ്ാേകർവക്ാ്പ്്ംആആഗര്
ഹംസഫലമാക്്ിയവേഷമാണ്
നിവേദിതമത്്രവേദിയിൽഎ
ത്്ിയത.്കാളവകട്്ിസവ്വദേിക
ളായസതീഷിവ്്്യം്ഷിജിയ്
വടയം്മകളാണ.്

ഒന്്്ംരണ്്്മല്്,മ്ന്്്
ക്ടകൾ.അതം്നല്്
പ്ർണതയോടട.ഒ
ന്്ാംക്്ാസിൽപഠിക്്്
ന്്ക്ട്്ിയിൽനിന്്്പപ്
തീക്്ിക്്്ന്്തിലം്അ
പ്്്റമായിര്ന്്്സം
സ്്ാനസക്്ൾശാ
സയ്പ്താത്്വത്്ിൽക്
ടനിർമാണമൽസരത്്ി
ൽഈടൊച്്്മിട്ക്്ി
യ്ടടപപ്കടനം.

എറണാകുളതുു്നടകുുുനുുസം
സുുാനസ്കുളുുശാസ്തുരോതുുവ
തുുിലെരുരവുതുുിരരിചയതേളയി
ലുുസ്ലരഷലുുസ്കുളുുവിഭാഗതുുി
ലുുകുതളതോഡെിംഗിലുുേതുുരികുുു
നുുഅനുുേരിയഅെകുസ്(സിഎസ്
ഐവിഎച്ുുഎസ്എസ്തോരുുദ
ഡഫുേിരുവലുു,രതുുനംേിടുു).








