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CHENNAI | WEDNESDAY, 15 FEBRUARY 2023

Note:
a. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended December

31, 2022, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 is
available on the websites of the Stock Exchange(s) and the company's website:- www.aspiradiagnostics.com.

b. The above result has been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on
February 14, 2023.

ASPIRA PATHLAB & DIAGNOSTICS LIMITED
CIN:- L85100MH1973PLC289209

Reg. Office : Flat No.2, R.D.Shah Building, Shraddhanand Road, Opp. Railway Station,
Ghatkopar (W.), Mumbai -400086 Tel No.: 71975656 ;

email ID: info@aspiradiagnostics.com ; website: www.aspiradiagnostics.com
Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022

1. Total income from operations 448.91 377.57 474.82 1129.67 1416.81 1964.48
2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and /or Extraordinary items) 44.08 1.51 86.94 17.07 301.74 445.94
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) 44.08 1.51 86.94 17.07 301.74 445.94
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) 44.08 1.51 86.94 17.07 301.74 445.94
5. Total Comprehensive Income for the period

(Comprising profit/(loss) for the period (after tax)
and other Comprehensive Income(after tax) 44.08 1.51 86.94 17.07 301.74 447.49

6. Equity Share Capital 1029.30 1029.30 1029.30 1029.30 1029.30 1029.30
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve)

as shown in the Audited Balance Sheet of
previous year) - - - - - -

8. Earnings Per Share (of `10/- each)
(for continuing and discontinued operations)-
Basic: 0.43 0.01 0.84 0.17 2.93 4.33
Diluted: 0.43 0.01 0.84 0.17 2.93 4.33

For and on behalf of the Board
For Aspira Pathlab & Diagnostics Limited

Sd/-
Dr. Pankaj Shah

Managing Director
DIN: 02836324

Place:- Mumbai
Date: - February 14, 2023
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ÏÏ ப�ோக்குவரத்து விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு உட�டடு ஹெலஹமட 
அணியும் ஹ�ோது மக்கறை ஊக்குவிக்கும் வறகயில, ஹெலஹமட 
அணிந்து இருசக்கர வோகனம் ஓடடிய ஓடடுநருக்கும், பின் இருக்றகயில 
ஹெலஹமட அணிந்து �யணம் ஹசய்தவருக்கும் கோவல ஆறணயர் 
சஙகர் ஜிவோல பநற்று �ோரோடடு சோன்றி்தழகறை வழஙகினோர். ஹசன்றன 
பவபப�ரி சிக்னல சந்திபபில நறைஹ�ற்ை நிகழச்சியில ப�ோக்குவரத்து 
கோவல கூடு்தல ஆறணயர் கபில குமோர் சி.சரத்கர், இறண ஆறணயர் 
என்.எம்.மயிலவோகனன், துறண ஆறணயர் ரோ்தோகிருஷணன் உள்�ை 
�லர் கலந்து ஹகோணைனர்.  படம்: ம.பி்ரபு

மருந்தீஸ்வரர் கோயிலுக்கு ச�ாந்்தமான
ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான ேடைேள் மீட்பு
 zஹசன்றன

திருவான்மியூர் மருந்தீஸவரர் க�ாயிலுக்கு ச�ாந்்தமான ரூ.1 
க�ாடி மதிப்பிலான 2 �டை�டை ஆக்கிரமிப்்ாைரிைம் இருந்து 
இந்து �மய அறநிடலயத்துடற அதி�ாரி�ள்  மீட்டுள்ைனர்.

இது ச்தாைர்்ா� இந்து �மய அறநிடலயத்துடற சவளியிட்ை 
ச�ய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்்்தாவது:

ச�ன்டன திருவான்மியூரில் உள்ை மருந்தீஸவரர் க�ாயி 
லுக்கு ச�ாந்்தமா� நிடறய நிலங�ளும், �ட்டிைங�ளுைன் 
கூடிய இைங�ளும் உள்ைன. இதில், கிழக்கு �ைற�டர �ாடல 
யில் உள்ை வணி� வைா�த்தில் ்தலா 315 �துர அடி 
ச�ாணை 2 �டை�ள், ராஜக�ா்ால் என்்வருக்கு வாைட�க்கு 
விைப்்ட்டிருந்்தது. அவர் க�ாயிலுக்கு உரிய வாைட� 
ச�லுத்்தாமல் ஆக்கிரமித்து வியா்ாரம் ச�ய்து வந்்தார்.

இட்தயடுத்து, அறநிடலயத் துடறயின் ச�ன்டன மணைல 
(2) இடை ஆடையர் கரணு�ாக்தவி உத்்தரவின்்டி,  
உ்தவி ஆடையர்  ் ாஸ�ரன் ்தடலடம 
யில் அதி�ாரி�ள் க்ாலீஸ ்ாது 
�ாப்புைன் ச�ன்று ஆக்கிரமிப்பு �டை 
�டை மீட்ைனர். 

அந்்த �டை�ள் சீல் டவத்து க�ாயி 
லுக்கு சுவாதீனம் ச்றப்்ட்ைது. மீட்�ப் 
்ட்ை க�ாயில் இைத்தின் மதிப்பு  
ரூ.1 க�ாடியாகும்.

பெரம்பூர் நகைகைகை பைொளகளை

க�ொள்ளையர் அ்ையொளைம் கெரிநெது  
z ைொவல் ஆகையர் சஙைர் ஜிவொல் தைவல்

 zஹசன்றன
ச்ரம்பூர் நட�க்�டை ச�ாள்டை 
வழக்கில் கவறு மாநில ச�ாள்டை 
யர்�ள் திட்ைமிட்கை ச�ாள்டையில் 
ஈடு்ட்டுள்ை்தா�வும், ச�ாள்டையர்�ள் 
அடையாைம் ச்தரியவந்துள்ை்தா�வும் 
�ாவல் ஆடையர் �ங�ர் ஜிவால் 
ச்தரிவித்துள்ைார்.

ச�ன்டன ச்ரம்பூர், க்ப்்ர் மில்ஸ 
�ாடலயில் உள்ை ‘கஜ.எல்.க�ால்ட் 
க்லஸ’ நட�க்�டை உள்ைது. இந்்த 
நட�க்�டையின் ஷட்ைடர �ைந்்த 
வியாழக்கிழடம நள்ளிரவு �ாஸ சவல் 
டிங மூலம் துடையிட்டு, உள்கை புகுந்்த 
ச�ாள்டையர்�ள் நட�க்�டையில் 
இருந்்த 9 கிகலா ்தங� நட��ள், ரூ.20 
லட்�ம் மதிப்புடைய டவர நட��டை 
ச�ாள்டையடித்து �ாரில் ்தப்பினர். 

இதுகுறித்து திருவி� ந�ர் 
க்ாலீஸார் வழக்கு ்திந்து வி�ா 

ரித்து வருகின்றனர். ச�ாள்டையர் 
�டை ்தனிப்்டை க்ாலீஸார் ஆந்திரா, 
ச்ங�ளூரு, ஐ்தரா்ாத் உள்ளிட்ை 
இைங�ளில் மு�ாமிட்டு ச்தாைர்ந்து 
க்தடி வருகின்றனர்.

இந்நிடலயில் ச�ாள்டை ச்தாைர் 
்ா� துப்பு கிடைத்துள்ை்தா� ச�ன்டன 
�ாவல் ஆடையர் �ங�ர் ஜிவால் 
ச்தரிவித்துள்ைார். இது ச்தாைர்்ா� 
அவர் கவப்க்ரியில் கநறறு மதியம் 
ச�ய்தியாைர்�ளிைம் கூறிய்தாவது:

ச்ரம்பூர் நட�க்�டையில் திட்ை 
மிட்டு ச�ாள்டையடிக்�ப்்ட்டுள்ைது. 
வா�னத்ட்த திருடி, அந்்த வா�னத் 
தில் க்ாலி வா�ன எணடை ்யன் 
்டுத்தி ச�ாள்டைக்கு ்யன்்டுத்தி 
உள்ைனர். ச�ாள்டையர்�ள் அடை 
யாைம் ்தறக்ாது ச்தரிய வந்துள்ைது. 

ச�ாள்டையர்�டை பிடிக்� 
மு்தலில் 7 ்தனிப்்டை அடமக்�ப் 

்ட்ைது. ஒரு இடை ஆடையர், 2 
துடை ஆடையர்�ள் ்தடலடமயில் 
வி�ாரடை கமறச�ாள்ைப்்ட்டுள்ைது. 

துப்பு கிடைத்தது
்தறக்ாது கமலும் கூடு்தலா� 

இரணடு ்தனிப்்டை அடமக் 
�ப்்ட்டுள்ைது. கவறு மாநில ச�ாள் 
டையர்�ள் ச�ாள்டையில் ஈடு 
்ட்டுள்ைனர். சிலரின் ச்யர் ச்தரிந் 
துள்ைது. எந்்த வழியா� வந்்தனர், 
எந்்த வழியா� ச�ன்றனர் என்ற 
துப்பு கிடைத்துள்ைது. 

ச�ாள்டையடித்து விட்டு உைகன 
அவர்�ள் சவளி மாநிலம் ச�ன்று 
விட்ைனர். அ்தனால், குறறவாளி�டை 
ட�து ச�ய்ய �ால்தாம்தம் ஆகிறது. 
விடரவில் அடனவடரயும் ட�து 
ச�ய்து நட��டை மீட்க்ாம். 

இவவாறு அவர் ச்தரிவித்்தார். 

சிறுமியிைம் பாலியல் சீணைலில் ஈடுபட்ை  
முதிய்வருக்கு 7 ஆணடு சிடை
 zஹசன்றன 

சிறுமியிைம் ் ாலியல் சீணைலில் ஈடு்ட்ை முதியவருக்கு 7 ஆணடு�ள் 
சிடற ்தணைடன விதித்து ச�ன்டன க்ாக்க�ா சிறப்பு நீதிமன்றம் 
தீர்ப்்ளித்துள்ைது.

ச�ன்டனயில் வீடு ஒன்றில் �ாவலாளியா� ்ணிபுரிந்்தவர் 
கமா�ன்(64). வீட்டின் உரிடமயாைரும், அவரது மடனவியும் ் ணிக்கு 
ச�ன்ற கநரத்தில் ் ள்ளி முடித்து வீடு திரும்பிய அவர்�ைது 9 வயது 
ம�ளிைம் கமா�ன் ்ாலியல் ரீதியா� சீணைலில் ஈடு்ட்டுள்ைார். 
இதுச்தாைர்்ா� சிறுமியின் ்தாயார் அளித்்த பு�ாரின் க்ரில் 
அடனத்து ம�ளிர் க்ாலீஸார் வழக்குப்்திவு ச�ய்து �ைந்்த 2021-ம் 
ஆணடு முதியவரான கமா�டன ட�து ச�ய்்தனர்.  இந்்த வழக்கு 
வி�ாரடை  க்ாக்க�ா வழக்கு�ளுக்�ான சிறப்பு நீதிமன்ற நீதி்தி 
எம்.ராஜலட்சுமி முன்்ா� நைந்்தது. அரசு ்தரப்பில் சிறப்பு 
வழக்�றிஞர் டி.ஜி.�வி்தா ஆஜராகி வாதிட்ைார். அட்தயடுத்து 
நீதி்தி, குறறம் �ாட்ைப்்ட்ை கமா�னுக்கு 7 ஆணடு�ள் 
�டுங�ாவல் சிடற ்தணைடன மறறும் ரூ.1,000 அ்ரா்தம் 
விதித்து தீர்ப்்ளித்துள்ைார். கமலும் ் ாதிக்�ப்்ட்ை சிறுமிக்கு 
ரூ. 5 லட்�ம் இழப்பீடு வழங�வும் ்தமிழ� அரசுக்கு, நீதி்தி 
உத்்தரவிட்டுள்ைார்.

சென்னை ஐஐடியில் மாணவர் தறசகா்ை
Ïh மற்ஹைோரு மோணவரும் ்தற்ஹகோறலக்கு முயற்சி

 zஹசன்றன
ம�ாராஷ்டிர மாநிலம் நவி 
மும்ட் சநருல் ் குதிடயச் 
க�ர்ந்்த �ன்னி அலாப்்ட் 
ம�ன் ஸடீவன் (25). இவர், 
ச�ன்டன ஐஐடியில் 
எசலக்ட்ரிக்�ல் இன்ஜினீரிங 
எம்.எஸ. 2-ம் ஆணடு ் டித்து 
வந்்தார். ஐஐடி வைா�த் 
தில் உள்ை விடுதியில் நண 
்ர்�ளுைன் ்தஙகியிருந்்தார்.

இந்நிடலயில், விடுதி 
அடறயில் ஸடீவன், தூக் 
கிட்டு ்தறச�ாடல ச�ய்து 
ச�ாணைார். இது்றறி ்த�வ 
லறிந்்த க�ாட்டூர்புரம் �ாவல் 
ஆய்வாைர் விஜயன் உள் 
ளிட்ை க்ாலீஸார் விடரந்து 
ச�ன்று, �ைலத்ட்த மீட்டு 
பிகர்தப் ் ரிக�ா்தடனக்�ா� 
ராயப்க்ட்டை அரசு மருத் 
துவமடனக்கு அனுப்பி 
டவத்்தனர்.

இதுகுறித்து வழக்குப் 
்திந்து வி�ாரிக்கின்றனர். 
ஸடீவன் எழுதிய �டி்தம் 
ஒன்டற க்ாலீஸார் ்றி 
மு்தல் ச�ய்துள்ைனர்.்டிப் 
பில் �வனம் ச�லுத்்த முடி 
யா்த்தால், ஸடீவன் ்தற 
ச�ாடல ச�ய்து ச�ாணை 
்தா� மு்தற�ட்ை ்த�வல் சவளி 
யாகியுள்ைது. எனினும், கவறு 

ஏக்தனும் �ாரைம் உள்ை்தா 
எனத் ச்தாைர்ந்து வி�ாரடை 
நைத்்தப்்ட்டு வருகிறது.

மற்றொரு மொணவர்
�ர்நாை� மாநிலம் கேல் 

்தகராஜி ் குதிடயச் க�ர்ந்்த 
வர் வீகரஷ் (19). இவர் 
ச�ன்டன ஐஐடியில் பி.சைக். 
மு்தலாமாணடு ் டித்து வரு 
கிறார். ஐஐடி விடுதியில் ்தஙகி 
யிருந்்த அவர் மன அழுத் 
்தப் பிரச்சிடனக்கு வழங 
�ப்்ட்டிருந்்த மாத்திடர 
�டை அதி� அைவில் 
�ாப்பிட்டு ்தறச�ாடலக்கு 
முயன்றுள்ைார். 

இ்தனால் உைல் நலன் 
்ாதிக்�ப்்ட்ை அவடர, �� 
மாைவர்�ள் மீட்டு ்தனியார் 
மருத்துவமடனயில் சிகிச் 

ட�க்�ா� க�ர்த்துள்ைனர்.
்தனது குடும்்த்தினடரப் 

பிரிந்்த்தனாலும், �ரியா� 
்டிக்� முடியா்த்தாலும் 
வீகரஷ் ்தறச�ாடலக்கு 
முயன்ற்தா� க்ாலீஸார் 
ச்தரிவித்்தனர்.

ஐஐடி உறுதி்மொழி
இது ச்தாைர்்ா� ச�ன்டன 

ஐஐடி நிர்வா�ம் சவளியிட்ை 
ச�ய்திக்குறிப்பு: எம்.எஸ. 
முதுநிடலப் ் ட்ைப் ் டிப்பில் 
எசலக்ட்ரிக்�ல் ச்ாறியியல் 
பிரிவில் 2-ம் ஆணடு ் டித்து 
வந்்த மாைவரின் மரைம் 
அதிர்ச்சிடயயும், கவ்தடன 
டயயும் ்தருகிறது. உயிரிழந்்த 
மாைவரின் குடும்்த்தினர், 
நண்ர்�ளுக்கு ஆழந்்த 
இரங�டலத் ச்தரிவித்துக் 
ச�ாள்கிகறாம். 

ச�ன்டன ஐஐடி வைா�த் 
தில் உள்ை மாைவர்�ள், 
ஆராய்ச்சியாைர்�ள், ஆசிரி 
யர்�ள் மறறும் ஊழியர் 
�ளின் நல்வாழடவ கமம் 
்டுத்துவ்தறகு  ஐஐடி �ல்வி 
நிறுவனம் ச்தாைர் முயறசி 
�டை கமறச�ாணடு வரு 
கிறது. அ்தற�ான உறுதிடய 
யும் வழஙகுகிறது. இவவாறு 
அதில் கூறப்்ட்டுள்ைது.

கிகனாச்சி 5 நட்�த்திர செவி ட்யூடி ஏசி  
ெயர் நிறு்வனம் அறிமுேம்
 zஹசன்றன

வீட்டு உ்கயா�ப் ச்ாருட்�ள் 
மறறும் நு�ர்கவார் மின்னணு 
�ா்தனங�ள் ்தயாரிப்பில் 
முன்னணி நிறுவனமா� 
விைஙகும் ேயர் நிறுவனம் 
கிகனாச்சி 5 நட்�த்திர சேவி ட்யூடி ப்கரா குளிர்�ா்தனத்ட்த 
அறிமு�ப்்டுத்தியுள்ைது. கிகனாச்சி ஏசி வரிட�யில் 
ஆறறல்மிகு ச�யல்்ாடு, உச்�க்�ட்ைக் குளிர்ச்சி, இன்சைலி 
ஸமார்ட் அம்�ங�ள், ேயர் ஸமார்ட் ச�யலி மூலம் 
�ட்டுப்்டுத்தும் வ�தி ஆகிய வ�தி�ள் உள்ைன.

இதில் உள்ை ஃப்ராஸட் ச�ல்ஃப்-க்ளீன் ச்தாழில்நுட்்ம் 
மூலம் ஒரு ் ட்ைடன அழுத்தினால் ்தன்டனத் ்தாகன சுத்்தம் 
ச�ய்துச�ாணடு 99 �்தவீ்த கிருமி�டை ஒழித்து, அதில் 
உள்ை அழுக்ட�த் ்தணணீருைன் �லந்து வடி�ால் குழாய் 
வழியா� சவளிகயறறிவிடும். அக்தக்ால 10 விநாடி�ளில் 
சூப்்ர்�ானிக் கவ� குளிர்ச்சி ்தரும் அம்�ம் உள்ைது. இது 
20 மைஙகு அதி� கவ�மா�க் குளிர டவக்கும். 60 டிகிரி 
ச�ல்ஷியஸ ்தட்் சவப்்த்திலும் அதி� 
குளிர்ச்சிடயத் ்தரும்.

இதில் உள்ை இன்சைலி �ன்சவர்டிபிள் 
7-இன்-1 அம்�ம் மூலம் ைன் திறடன 1.6 
ைன்னிலிருந்து குடறந்்த்ட்�ம் 0.8 ைன்னா� 
குடறக்� முடியும். ஏசியில் உள்ை ைன் திறடன 
க்தடவக்க�ற் க்தர்ந்ச்தடுக்� முடிவ்தால் 
மின்�ார சிக்�னத்ட்தப் ச்ற முடியும். கமலும் 
ட்ரிப்பிள் இன்சவர்ைர் ப்ைஸ ச்தாழில்நுட்்ம் 
்யனாளி�ளுக்கு 65 �்தவீ்த மின் க�மிப்ட் 
வழஙகும்.

ேயர் கிகனாச்சி சேவி ட்யூடி ப்கரா 
5 நட்�த்திர ஏசி ரூ.47,990 என்ற விடலயில் 
ச்தாைஙகுகிறது. இந்தியா முழுவதும் 
உள்ை கஷாரூம்�ள் மூலமும், ஆன்டலன் 
இடைய்தைங�ள் மூலமும் வாங� முடியும்.

கிகனாச்சி 5 நட்�த்திர சேவி-ட்யூடி ஏசி 
அறிமு� விழாவில் ேயர் அப்டையன்�ஸ 
இந்தியா ்தடலவர் என்.எஸ.�தீஷ், குளிர்�ா்தன 
வணி�ப் பிரிவு இயக்குநர் ஷஃபி கமத்்தா 
ஆகிகயார் கூறும்க்ாது, ̀̀இந்திய நு�ர்கவாரின் 
க்தடவ�டைக் �ருத்தில் ச�ாணடு அவறடற 
நிடறவு ச�ய்யத் ்தயாரா� உள்கைாம். 

2023-ல்இரட்டை இலக்� வைர்ச்சிடய 
நிச்�யம் எட்டுகவாம் என நம்புகிகறாம். 
ேயர் ஸமார்ட் ச�யலி ஆகியடவ 
வாடிக்ட�யாைர்�ள் ச்ரிதும் எதிர்்ார்க்கும் 
அடுத்்த ச்தாழில்நுட்் வ�தியாகும் '' என்ற 
னர்.

ேயர் நிறுவனம் சவளியிட்ை ச�ய்திக்குறிப் 
பில் இவவாறு ச்தரிவிக்�ப்்ட்டுள்ைது.  z

அரசியல், சமூக அமைப்புகள், தன்னார்வ ததனாண்டு 
நிறு்வ்ஙகள் தஙகளது தசய்தி அறிகமககள், நிகழ்ச்சிகள் 
குறிதத வி்வரஙகமள மின்ஞசல் ்வழியனாக அனுப்்பலனாம்.  
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