Toen India in 1948 onafhankelijk werd opende Shri Radhakrishna Jagdale een
distilleerderij in Bangalore. Omdat de Engelsen, die India jarenlang overheersten,
vooral rum, gin en brandy naar India brachten ging de Amrut distillery deze
dranken ook maken. Vrij snel ging men ook whisky maken, weliswaar was het
alleen blended whisky, maar wel in vrij grote hoeveelheden. Lange tijd maakte
men drank die uitsluitend in India verkocht werd. Vanaf 1976 werd Amrut geleid
door zijn zoon Shri Neelakanta Rao Jagdale. Vandaag de dag is het een
belangrijke speler op de Indiase markt met merken als MaQintosh whisky, Club
House Brandy, Muscovy Vodka, Blue Star Gin en Old Port Rum. De totale
productie is niet precies bekend, maar de productie bedraagd vele miljoenen liters
per jaar.

In 2001 besloot Amrut voorzichtig een start te maken met het distilleren van
Single Malt. Zij maakten dat al wel, als ingrediënt van hun blended whisky, maar
nooit eerder stookten ze het met de bedoeling om een kwalitatief goede Single
Malt uit te brengen. De reden was dat Rik Jagdale in Newcastle naar de
universiteit ging en daar kennismaakte met de geneugten van een goede Malt
Whisky. De gerst komt van de voet van de Himalaya, daar in de buurt wordt het
ook gemout, en in Bangalore distilleert men er een prima whisky van. In 2004
kwam de eerste fles Amrut Single Malt op de markt, het werd uitsluitend in
Europa en de Noord Amerika verkocht. Later ging men ook een geturfde variant
maken met geturfde Schotse mout. Toen de verpakking aangepast werd en met het
alcohol percentage verhoogde naar 46%. Later maakte Amrut ook een mengeling
van deze twee varianten, de Fusion. Af en toe komt er ook een aparte botteling uit,
zoals de Portonova en de Two Continents. Inmiddels heeft Amrut whisky vele
prijzen gewonnen. Amrut is nu ook buiten India succesvol geworden.

