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SANJAYKUMARSINGH

Smart-beta (also known as
factor-based) funds are
gaining traction. New

fundoffersoffivesuchfundsare
on at present while offer doc-
uments of another three are
awaiting the regulator’s
approval. The existing funds in
this space have garnered assets
under management of around
~5,000crore.

What isasmart-beta fund?
In a market cap-based index
fund, stocks are selected and
weights are assigned to
them based on their free float
market cap.

Inasmart-beta index,stocks
areselectedonthebasisofafac-
tor. “Whenever in an index,
stocks are selected on the basis
ofcertainobjective,quantitative
criteria, rather thanonthebasis
ofmarket cap or any other sub-
jectiveparameter,suchanindex
is called smart beta. The aim of
these indexes is todelivereither
higher returns or lower risks, or
both, by creating different
weightagesofstocksandsectors
than you would have in a
market cap-based index,” says
Anil Ghelani, head of passive
investmentsatDSP Investment
Managers.

Rule-based investing
Successive S&P Indices Versus
Active Funds (SPIVA) reports
havedemonstratedtheinability
of active fundmanagers to out-
perform their benchmarks,
especially in the large-cap
space. Increasingly, investors
andadvisorsarepreferringpas-
sive strategies in this space.

Byinvestinginamarketcap-
based index, the investor earns
market-equivalent returns.
“Back-tested data show that
smart-beta strategies can offer

betterrisk-adjustedreturnsthan
market cap-based indexes and
active funds,” says Rohit
Karkera, co-founder and head-
investments, Cervin Family
Office andAdvisors.

AccordingtoChintanHaria,
head-productdevelopmentand
strategy, ICICI Prudential
MutualFund,“Investorscanget
thebenefit of aparticular factor
(or combination of factors)
doingwell inaparticularmarket
cycleandendupearninghigher
returns.”

In2021-22,forinstance,value
stocks outperformed growth. If
an investor had a smart-beta
fundbasedonvalue inhis port-

folio, it would have provided a
kicker to his returns. Similarly,
quality did exceedingly well
between2017and2020.Inthose
years, investorswithexposureto
a fund based on quality would
havebenefited.

These are rule-based
indexes. “Human bias, subjec-
tivity and judgement are com-
pletelyeliminatedfromthepro-
cessofportfolioconstruction in
these funds,” saysGhelani.

Adds Deepesh Raghaw,
founder, PersonalFinancePlan,
a Securities and Exchange
BoardofIndia-registeredinvest-
ment advisor: “A rule-based
stock selection process also

eliminatestheriskofstyledrift.”

Limited livedata
Since smart-beta funds have
been around for only a few
years, limiteddataon their per-
formance under live market
conditionsisavailable. Investors
have to rely onback-testeddata
to decidewhether to invest in a
particular index.

“There is no guarantee that
a style that has donewell in the
past in back testing will con-
tinue to perform in the future
because market conditions
change. Also, when a fund fol-
lowingaparticularstrategydoes
wellandreceivesa lotofmoney,
that, too, affects performance,”
saysRaghaw.

If there is negative news
about a stock, a fund manager
caneliminatethatstockfroman
active fund’s portfolio. Such
intervention is not possible in
thesepassive funds.

Many smart-beta funds are
being launched as exchange-
tradedfunds(ETFs).Thosewith
asmallcorpusmayhavelimited
liquidity on the exchanges. “An
investorwhowants topurchase
a large number of units of such
afundcouldfacehigher impact
cost,” says Karkera. This issue
can be circumvented by opting
for the index fund or fund-of-
fund route.

Strategicor tacticalbet?
Several strategies are available:
quality, value, low volatility,
momentum, and so on.
Investors must take into
account their own risk appetite
while selecting one of them.

Investorsalsoneedtodecide
whether to opt for a single-fac-
tor fund or amulti-factor fund.

According toKarkera, a sin-
gle-factor based fund may be
better suited for tactical invest-
ing. “When the markets have
peaked, the investormay avoid
amomentum-basedstrategy. In
suchoverheatedconditions,he
may be better off in a value-

based index. To execute this,
the investor must be adept at
understanding market con-
ditions or take an advisor’s
help,” he says.

Accordingtohim,multi-fac-
tor-based funds, especially
those that combine opposite
traits, arebetter suited for long-
term, strategic bets.

“Based on our back testing
of historical data, we have seen
thatmulti-factor-based indexes
complementmarketcap-based
indexes well and the combina-
tion is able togenerate superior
risk-adjusted returns,” adds
Karkera.

Developconviction
Historical data show that some
single factor-basedindexes (say,
momentum) have beaten their
market cap-based peers over
long periods of, say, 10 years.

To invest in a single-factor
fund, however, an investor
mustbehighlyconvincedabout
his chosen factor. “No style of
investing works all the time.
Single-factor funds, in particu-
lar, will witness periods of
underperformance. Only an
investor who has high convic-
tion in a particular style of
investing is likely to stick to the
fundduringsuchperiods,” says
Raghaw.

Build the core of your port-
folio with market cap-based
funds. This is the conservative
partofyourportfoliowhereyou
should take less riskandbesat-
isfied with market-equivalent
returns. The satellite portfolio
iswhereyoushouldhave funds
that can potentially fetch you
alpha. Smart-beta funds canbe
included in this portion.

Novice investors should
begin their investment journey
with market cap-based funds.
More evolved ones, who have
developed conviction about a
particular strategy,may opt for
a factor-based fund.

Enter them with at least a
seven-year horizon.

Smart-beta funds promise high
returns but demand conviction

Consider thefollowinghypotheticalexam-
ple.Awell-knownbloggerwritesabouthow
hemanagedtopurchaseanoriginalOmega
watch for ~1 lakh against the market price
of ~5 lakh. Many people are influenced by
this blog post to buy their Omega watches
from the same establishment.
Thesewatches are ultimately proven to be
duplicates.

There is an outcry for tak-
ingcriminalactionagainst the
bloggerforhismisleadingpost.
Investigation reveals that the
establishmenthadprovidedan
original Omega watch to the
blogger at ~1 lakh on the con-
dition that he write about it.
Effectively, the establishment
had given the blogger a gift of
~4 lakhknowingfullywell that
many people would be
influenced by him. The establishment
could thenpalmoff itscounterfeitwatches
to such people. The blogger successfully
arguesthatnocriminalactioncanbetaken
against him as he had only shared his
personal experience without asking
anybody to buy from that establishment.

There is then a clamour for regulating
such bloggers, so they stop misleading
people. The concerned ministry creates
rules for the registration of bloggers who
writeaboutgooddealsavailable inthemar-
ket.Asaresult,manywebsitesandbloggers
whoaredoinggreatworkinthisareaofpro-
viding information on good deals for con-
sumers now need to register and comply
withthenewregulations.Theircompliance
costgoesup.Manyofthesmalleroneswind
up their businesses.As a result,manycon-
sumers are deprived of information about
good deals these players provided.
Meanwhile, the original blogger who was

the cause of these regulations shifts over-
seasandcontinues to remainunregulated.

I thoughtup this hypothetical example
as I readmanyarticlescallingformorereg-
ulationsonthesocalledfinfluencers(finan-
cial influencers) in the wake of losses
caused on account of closure of the crypto
exchangeVauld.TheIndianregulatorshave
issued several public warnings to Indian
investors about the risks and dangers of
investing in unregulated crypto currency
markets. These warnings were ignored
amid the craze caused by rising prices of
cryptocurrencies last year. Some investors
weredrawn intomaking such investments
bytheirowngreedandinfluencedbysome
finfluencers. Hence the question: Should
regulations be made to regulate
finfluencers?

Attheriskofoversimplifyingacomplex
subject, letmetryandoutlinetheprinciples
thatshouldgoverndecisions inthis regard.
A well-regulated market is good for any
business or profession as it imparts confi-

dence to consumers and
leads to orderly develop-
ment of markets for that
product or service. But
regulationscanalsocreate
a false sense of security
among consumers and
lead them to take exces-
siverisks. (Readmyarticle
on the fence paradox
dated June 20, 2019 in
Business Standard). Just

imagine the consequences if these crypto
exchanges had enjoyed the respectability
of being regulated by an Indian regulator.

Overregulation increases costs and
drives smaller players out of the market.
And in this technology-led world, it also
leadstosomeplayersshiftingtoloworzero-
regulationmarkets.

So, regulationcannotbethesoleanswer
tosuchissues.Therealsoneedstobeacon-
certed effort to educate the consumer so
that she is better informed about the risks
and rewards ofwhat she is doing.

But in the end, there also needs to be a
recognition that no regulation can protect
a person against the consequences of her
own greed and the abandonment of com-
monsense.

ThewriterheadsFee-Only InvestmentAdvisors
LLP,aSebi-registered investmentadvisor;
Twitter:@harshroongta

TRUTH BE TOLD
HARSH ROONGTA

Regulationisinadequate
protectionagainstgreed

Since theyhaven’tbeenaroundfor long,you
willhave to relyonback-testeddata toselectone
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Overregulation
increases costs and
drives smaller players
out of the market. It
also leads to some
players shifting to
low or zero-
regulation markets

SMART-BETA FUNDS AND ETFs VS SENSEX
Returns(%)

Fund/ETF 1-month 3-month 6-month 12-month

UTINifty200Momentum30 12.71 -2.32 -8.16 -3.11
IndexFund

DSPNiftyMidcap150Quality 10.87 3.85 -2.32 -
50ETF

SBINifty200Quality30ETF 10.06 5.66 2 7.57

ICICIPrudentialNiftyAlpha 9.15 2.98 -2.04 2.34
LowVolatility30ETF

NipponIndiaNifty50Value20 8.96 3.3 -0.92 8.54
IndexFund

MotilalOswalS&PBSELow 7.9 8.19 - -
VolatilityETF

S&PBSESensex 9.89 4.82 -0.44 7.15

Growth, direct option of index funds chosen Source: Morningstar AWS



** மாலைமுரசு7–8–2022  3க�ாலை

ஈகராடுமாைட்டம்,பைானியில்வைள்ளத்ால்பாதிக�பபட்டபகுதி�ளில்முன்ாளமு்ைலமச்சர்
எ்டபபாடி பழனி்சாமி பார்லையிட்டார். அருகில் ஈகராடு ை்டககு மாைட்ட வ்சயைா்ளர் க�.சி.
�ருபபணன,முன்ாளஅலமச்சர்்ங�மணி,பைானிந�ரவ்சயைா்ளர்சீனிைா்சனமற்றும்�டசி
நிர்ைாகி�ளஉள்ள்ர்.
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உத்தரப்பிரத்தசததில்
விஷ ஊசி சசலுததி
மகளைசகொல்்லமுயன்ற
்தநள்த ளகது சசயயப்
பட்ொர். இ்தற்கு உ்ந
ள்தயொகஇருந்தமருதது
வமளை  ஊழியருக்கு
ரூ.1 ்லடசம் அளித்தது
ச்தரியவந்தது.
உத்தரப்பிரத்தச மொநி
்லம்மீரடமொவட்தள்த
தசர்ந்தவர்நவீனகுமொர்.
இவரது மகள் கல்லூரி
யில் படிதது வந்தொர்.
இந்தஇள்லயில்அவரின
மகளுக்கு கொலில் அடி
படடுள்ை்தொககூறிஅங்
குள்ை ஒரு மருததுவம
ளையில் தசர்த்தொர்..
மருததுவர்கள் கொரணம்
தகட்தபொது வீடடின
மொடியில்இருநது்தவறி
விழுநதுவிட்ொர் எை
கூறியுள்ைொர்.
இள்தநம்பியமருதது
வர்கள் சபண்ணின
கொலில் ஏற்பட் கொயத
துக்கு சிகிசளச அளித்த
ைர்.அவருக்குஅறுளவ
சிகிசளசந்ந்தது.இ்தற்
கிள்யில் அந்த
சபண்ளண தவறு ஒரு
ம ரு த து வ ம ள ை க் கு

நவீனகுமொர்  மொற்றியுள்
ைொர்..
அப்தபொதுசபண்ளண
பரிதசொதித்தமருததுவர்க
ளுக்குஅதிர்சசிகொததிருந
்தது..அந்தசபண்ணுக்கு
சபொட்ொசியம் குதைொ
ளரடுஊசிசசலுத்தப்பட
டுள்ைது. கண்டுபிடிக்
கப்பட்து.
இள்த ச்தொ்ர்நது
தபொலீசொருக்கு ்தகவல்
அளிக்கப்பட்து.அ்தன
தபரில் தபொலீசொர் விசொ
ரளண தமற்சகொண்்
ைர்.அப்தபொதுஅங்குள்ை
சிசிடிவி கொடசிகளை
தபொலீசொர்ஆயவுசசய்த
ைர். அதில், மருததுவர்
ஒருவர் சபண்ணின
அள்றக்குள்சசனறுவரு
வது ச்தரிந்தது. அவர்
யொர்எைவிசொரித்ததபொது
ம ரு த து வ ம ளை யில்
ஊழியரொக பணிபுரியும்
நதரஷ்குமொர் எனபது
கண்டுபிடிக்கப்பட்து.
உ்தை அவளரப்பி
டிததுதபொலீசொர்விசொரித
்தைர்.அதில்திடுக்கிடும்
்தகவல்கள் சவளியொ
கிை.இதுகுறிததுதபொலீ
சொர்கூறிய்தொவது,
ரியல்எஸத்டந்ததி

வரும் நவீன குமொரின
மகள்  ஒரு வொலிபளர
கொ்தலிதது வநதுள்ைொர்.
இ்தற்கு அவர் எதிர்ப்பு
ச ்த ரி வி த து ள் ை ொ ர் .
ஆைொல்,மகள்கொ்தள்ல
ளகவி்வில்ள்ல .
எைதவ,மகளைசகொல்
வ்த்றகுதிட்மிட்ொர்.
இ்தற்கொக மருததுவ
மளை ஊழியருக்கு ரூ.
ஒரு்லடசம்  சகொடுதது
விஷ ஊசி தபொடடு
சகொள்ை திட்ம் தீடடி
யுள்ைொர்.இ்தற்கொக்ொக்
்ர்  உள் அணிநது
சபண் அனுமதிக்கப்
பட்அள்றக்குசசனறு
சபொட்ொசியம் குதைொ
ளரடுஊசிளயசசலுததி
யுள்ைொர்.
இது ச்தொ்ர்பொக
சபண்ணின ்தநள்த
நவீன,வொர்டுபொயநதரஷ்
குமொர், மருததுவமளை
சபண்ஆகிய 3 தபளர
யும்ளகதுசசய்ததபொலீ
சொர்சிள்றயில்அள்த்த
ைர். விஷ ஊசி சசலு
த்தப்பட்்தொல் உ்ல்ந
்லம் பொதிக்கப்பட்
சபண்ணுக்குச்தொ்ர்நது
சிகிசளசஅளிக்கப்படடு
வருகி்றது.

காதல் விவகாரத்தில் பயஙகரம்:

உத்தரப்பிரத்தசததில்  விஷ ஊசி சசலுததி
மகளை சகொல்்ல முயன்ற ்தநள்த ளகது!

சத்துணவுஊழியர்வேலைக்கு

விண்ணப் பிகக சசன்ற செண
கூட்டு ெொலி யல் ெ்லொதகொ ரம்!

ைகக்ா,ஆ�.7–
சததுணவு ஊழியர்

தவள்லக்கு ஆனள்லனில்
விண்ணப்பிக்கசபொதுதசளவ
ளமயததிற்கு சசன்ற சபண்
கூடடு பொலியல் வனசகொ
டுளமசசயயப்படடுள்ைொர்.
உத்தரபிரத்தசமொநி்லம்அலி

கொர்மொவட்ததில்உள்ைகிரொ
மதள்த தசர்ந்ததிருமணமொை
சபண் சததுணவு ஊழியர்
தவள்லக்கு விண்ணப்பிக்க
அந்தகிரொமததில்உள்ைசபொது
தசளவளமயததிற்குசசனறுள்
ைொர்.அப்தபொது,அந்தசபொது
தசளவளமயததினஆப்பதரட
்ர்,அங்குபணியொற்றிவரும்
கம்பியூட்ர் ஆப்பதரட்ர்,
கள்உரிளமயொைர்உள்ப்4
தபர்அந்தசபண்ளணசபொது
தசளவ ளமயததில் ளவதது
கூடடு பொலியல் வனசகொ
டுளமசசயதுள்ைைர்.
இந்தசம்பவதள்த4தபரும்

வீடிதயொவொக எடுதது அப்
சபண்ளண மிரடடியுள்ைைர்.

இந்தசம்பவம்க்ந்ததம28
ஆம்த்ததிந்நதுள்ைது.
இந்தநிள்லயில்,இந்தகுற்

்றசசசயலில் ஈடுபட் நபர்
பொலியல்வனசகொடுளமவீடி
தயொளவ பொதிக்கப்பட்
சபண்ணின உ்றவிைர்களுக்கு
அனுப்பிளவததுள்ைொன.
இள்த பொர்தது அதிர்சசிய

ள்ந்தசபண்ணினஉ்றவிைர்
கள் இது குறிதது தபொலீசில்
புகொர்அளித்தைர்.இந்தபுகொளர
ச்தொ்ர்நதுசபண்ளணகூடடு
பொலியல் வனசகொடுளம
சசய்த4தபர்மீதுவழக்குப்ப
திவுசசய்ததபொலீசொர்குற்்றவொ
ளிகள்3தபளரளகதுசசய்த
ைர். ்தள்லமள்றவொக உள்ை
ஒருநபளரதீவிரமொகத்தடிவரு
கின்றைர். கூடடு பொலியல்
வனசகொடுளமசசய்த4தபரில்
முக்கியகுற்்றவொளியொைஅத்த
கிரொமதள்த தசர்ந்த நபரும்
பொதிக்கப்பட் சபண்ணும்
ஒன்றொக படித்தவர்கள் எனறு
தபொலீசொர்ச்தரிவிததுள்ைைர்.

கீழ�ண்டவ்சாததுவிபரததில்�ணடுள்ளவ்சாததுக�ள�்டந்
15.12.1999–ம்க்தியக�ாலைமாைட்டஜாயிணட-1்சார்பதிைா்ளர்
அலுைை�ததில்3850/1999ஆ�பதிைாகியுள்ளகிலரயஆைணத-
தினபடி,திருபபூர்-641602,பூலுைபடடி,வநருபவபரிச்சல்,தியாகி
பழனி்சாமிந�ர்விரிவு.G.M.ஸ்ரீமுரு�னந�ர்,�்வுஎண.8/4924-ல்
ைசிததுைரும் திரு.ைர் கிருஷணன அைர்�ளின ம�ன
திரு.V.தியா�ராஜன ்்ககு பாததியபபட்டது எ்வும்; கமற்படி
வ்சாததில்அைர்விற்பல்வ்சயை் ா�கூறியதினகபரில்,வபயர்
குறிபபி்ட விரும்பா் என �டசிக�ாரர் கீழக�ண்ட வ்சாததில் 
அைரி்டமிருநது. கிலரயம் வபற உதக்சிததுள்ளார்.  எ்கை 
கீழ�ண்டவ்சாததுகுறிததுயாருக�ாைதுஎந்வி் மா்வ்ா்டர்கபா,
வில்ைங�கமா, ்சம்பந்கமா, உரிலமகயா அல்ைது அ்னமீது 
பாததியல்கயா,அ்டமா் க�்டக்ாஇருந்ால்அலைகுறிததுஇந் 
அறிவிபபுவைளியா்7(ஏழு)தி்ங�ளுககுளநிரூபணம்வ்சயது
எ்ககுவ்ரிவிக�கைணடியது.7(ஏழு)தி்ங�ளுககுபபிறகுஎன
�டசிக�ாரர்கீழக�ண்டவ்சாதல்கிலரயம்வபற்றபினபு,வ்சாததின
மீதுஉரிலமவ�ாண்டாடியாகரனும்ைந்ால்அதுஎன�டசிக�ாரலர
எவ்வி் ததிலும்�டடுபபடுத்ாதுஎனபல்இ்னமூைம்அறியவும்,

ச�ொத்து விவ ரம்
க�ாயமுததூர் ரி.டி.டு, க�ாயமுததூர் ்சப.ரி.டி.டு, மதுக�லர

்ாலுக�ா,குறிசசிகிராமம்,�.்ச.எண.43,44மற்றும்744வந.�ாலை 
�ளில் பிரிக�பபடடுள்ள மல்யி்டததில், ைணடி ்்டததுககும் 
–வ்ற்கு,அைகமைம்மாளஇ்ரவ்சாததுககும்–ை்டககு,ஏற்�் கை 
விற்பல்யா் வ்சாததுககும் – கமற்கு, ஆ்நத வ்சாரூபி 
வ்சாததுககும்–கிழககுஇ்னமததியில்1800்சதுரடிவிஸ்தீரணமுள்ள
�ாலிஜா�ாமற்றும்அ்னவபாதுஉபகயா�பாததியங�ள்சகி் ம்.
கமற்படிமல்யி்டம்் ற்கபாது�.்ச.எண.44/2A-–ல்உள்ளது.

ப�ொது அறிவிப்பு

M.குரு�ொமி, B.Com., B.L.,
அடைக�ட&கநாட்டரி.

17,ஜைானஸ்பைன,க�ாலை–18.
வ்சல்:9843116766

்மிழநாடுமு்ைலமச்சர்மு.�.ஸ்்டாலினஇனறு�ருணாநிதிநில்வுநால்ளவயாடடிக�ாபாைபுரம்
இல்ைததிற்குவ்சனறுஅைரதுதிருவுருைபப்டததிற்குமைர்தூவிமரியால்வ்சலுததி்ார்.உ்டன
அலமச்சர்துலரமுரு�ன,மற்றும்அலமச்சர்�ள,நா்டாளுமனற,்சட்டமனறஉறுபபி்ர்�ளஉள்ள்ர்.

வ்சனல்,ஆ�.7–
மு்த்லளமசசர்மு.க.ஸ்ொலினசமூகவள்ல்தைப்பதி

வில்கூறியிருப்ப்தொவது:இநதியக்குடியரசினதுளணத
்தள்லவரொகதத்தர்நச்தடுக்கப்படடிருக்கும்செகதீப்்தன
கருக்குஎைதுவொழ்ததுகள்,்தங்கள்ப்தவிக்கொ்லததில்,
அரசிய்லளமப்புசசட்ததினசகொள்ளககள்கொக்கப்படு
வது்ன,மொநி்லங்கைளவயில்ெைநொயகவிவொ்தங்கள்
வலுப்சபறும்எைநம்புகித்றன.இவவொறுகூறியுள்ைொர்.

துள்ண ஜனொ தி ெ தி  சஜ க தீப் ்தனக ருககு
மு்தல்்வர் ஸ்ொலின ்வொழ்தது!

வ்சனல்,ஆ�.07–
முனைொள்மு்தல்வர்கருணொநிதியின4ஆம்ஆண்டு

நிளைவுநொளைமுனனிடடு,இனறு7–ஆம்த்ததி௧௦
மணிக்கு, ்தள்லளம நிள்லயம் ்தொயகததிலிருநது
பு்றப்படடுசமரிைொக்ற்களரயில்உள்ைகருணொநிதி
நிளைவி்ததில்ம.தி.மு.க.சபொதுசசசய்லொைர்ளவதகொ
புகழஞசலிசசலுததிைொர்.துளணப்சபொதுசசசய்லொைர்
மல்ள்ல சதயொ, ்தள்லளமக் கழகசசசய்லொைர்துளர
ளவதகொ,மொவட்சசசய்லொைர்கள்சு.ஜீவனஉள்ளிட்
ஏரொைமொைநிர்வொகிகள்உ்னஇருந்தைர்.

கரு்ணொநிதி நிளனவி்ததில்
ள்வதகொ மரியொள்த!

கருணாநிதி நினைவுநானையயாட்டி

43 ஆயிரம் ப�ர் �ஙபகேற்ற 
மொரத்ொன் ப�ொட்டி!

வ்சனல்,ஆ�.07-–
முனைொள்மு்த்லளமசசர்

கருணொநிதியின நிளைவு
திைதள்த முனனிடடு
நொனகுவளகயொைமொரத
்தொனதபொடடிநள்சபற்
்றது.
42 கித்லொமீட்ர், 21

கித்லொமீட்ர்,10கித்லொ

மீட்ர்,5கித்லொமீட்ர்
எைநொனகுபிரிவொகமொரத
்தொனதபொடடியில்43,210
நபர்கள்க்லநதுசகொண்்
ைர். 42 கித்லொ மீட்ர்
மொரத்தொன தபொடடிளய
விளையொடடு துள்ற
அளமசசர் சமயயநொ்தன,
21 கித்லொ மீட்ர் மொரத
்தொனதபொடடிளயசபொதுப்
பணிததுள்ற அளமசசர்
எ.வ.தவலு, 10 கித்லொ
மீட்ர்மொரத்தொனதபொட
டிளய நகர்பு்ற வைர்சசி
துள்றஅளமசசர்தக.என.
தநரு, 5 கித்லொ மீட்ர்
மொரத்தொன தபொடடிளய
சட்மன்றஉறுப்பிைர்உ்த

யநிதி ஸ்ொலின ஆகி
தயொர் துவக்கி ளவத்தொர்
கள்.
பல்தவறு பிரிவுகளில்

மு்தல் மூனறு இ்ங்க
ளைப் பிடிக்கும்
வீரர்களுக்கு பரிசுத
ச்தொளக மற்றும் நிளை
வுப் பரிசுகளை, மு்த்ல

ளமசசர் மு.க.ஸ்ொலின,
சபசனட நகர், ஆல்கொட
நிளைவு தமல்நிள்லப்
பள்ளிவைொகததில்வழங்
கிைொர்.மொரத்தொன தபொட
டியில் க்லநது சகொண்்
மொற்றுதி்றைொளிகளுக்கு
5000ரூபொயஊக்கதச்தொ
ளகயும்வழங்கிைொர்
இ்தற்கு முனை்தொக

மொரத்தொன தபொடடியில்
க்லநது சகொண்்வர்கள்
முனபதிவுசசய்தச்தொளக
யொக1தகொடிதய20்லட
சதது 69 ஆயிரதது 980
ரூபொய கிள்க்கப்சப ற்
றுள்ைது.இதச்தொளகளய
சசனளை எழும்பூரில்

உள்ை குழநள்தகள் ந்ல
மருததுவமளைக்கு நன
சகொள்யொக மு்த்லளம
சசர்மு.கஸ்ொலினவழங்
கிைொர்.நொனகுவளகயொக
நள்சபற்்ற இந்த மொரத
்தொனதபொடடிஏசியனபுக்
ஆப்சரகொர்டபுத்தகததில்
இ்ம்சபற்றுள்ைது.தம
லும் இந்த தபொடடியில்
அசமரிக்கொெப்பொனஇத
்தொலி நொடடின தூ்தர்கள்
க்லநது சகொண்டு இநநி
கழ்சசிளயசி்றப்பித்தைர்.
இந்த நிகழ்சசியில்

தசொழிங்கநல்லூர் எம்.
எல்.ஏ.அரவிநதரதமஷ்,
தி.மு.க. பகுதிச சசய்லொ
ைர்கள் ளசள்த
கிருஷ்ணமூர்ததி, துளர
ரொஜ்,சபருங்குடிரவிசசந
திரன,மதியழகன,தவைச
தசரி தசகர், மொவட்
இளைஞரணி துளண
அளமப்பொைர் ஆ்லநதூர்
தகொல்டு பிரகொஷ், புனி்த
்தொமஸ மள்ல ஒனறிய
்தள்லவர்சங்கீ்தொபொரதிரொ
ென, சசனளை ச்தற்கு
மொவட்்தகவல்ச்தொழில்
நுடப அணி துளண
அளமப்பொைர் பொரதிரொ
ென, கவுனசி்லர் புழுதி
வொக்கம் மணிகண்்ன,
தசொழிங்கநல்லூர் சங்கர்,
சபரியதகொவி்லம்பொக்கம்
கிளைக்கழகசசசய்லொைர்
ஜி.சவங்கத்சனஉள்ளி
ட ் ப்லர் க்லநதுசகொ
ண் ் 
ைர்.

புதுவ்டல்லி,ஆ�.௦௭–
ஸ்ரீஹரிதகொட்ொவில்
உள்ைசதீஷ்்தவொனஏவு்த
ைததில்இருநது2சசயற்
ளகக்தகொளு்ன எஸ.
எஸ.எல்.வி. டி1 ரொக்
சகட , இனறு கொள்ல
விண்ணில் பொயந்தது.
இநநிள்லயில் சசயற்
ளகக்தகொளிலிருநதுசிக்
ைல் கிள்க்கவில்ள்ல.
எதிர்பொர்த்த சவற்றி
கி ள ் க் க ொ ்த ்த ொ ல்
இஸதரொவிஞஞொனிகள்
கவள்லயில் ஆழ்நதுள்
ைைர்.
வைரும்நொடுகள்,சிறிய
சசயற்ளகக்தகொள் உரு
வொக்கிய பல்கள்லக்கழ
கங்கள்மற்றும்்தனியொர்
நி று வ ை ங் க ளின
சசயற்ளக தகொள்களை
பூமியினகுள்றந்தசுற்றுப்
பொள்தயில் சசலுததுவ
்தற்கொைசநள்தளயவழங்
கும்வளகயில்எஸ.எஸ.
எல்.வி. ரொக்சகட உரு
வொக்கப்பட்து. எஸ.
எஸ.எல் .வி . ,ஆைது
பி.எஸ.எல்.வி மற்றும்
ஜி.எஸ.எல்.வி ஆகிய
வற்றுக்குப் பி்றகு இஸ
தரொவினமூன்றொவதுஏவு
களண வொகைமொகும்.
இஸதரொவினபுதியஏவு
களணவொகைமொைஎஸ.
எஸ.எல்.வி.க்குபுதி்தொக
உருவொக்கப்ப்தி்பூஸ
்ர்நிள்லயில்எஸஎஸ௧
்தளர தசொ்தளை க்ந்த
மொர்ச மொ்தம் ௧௪–நத்ததி
தமற்சகொள்ைப்பட்து.
தசொ்தளையின தபொது
அளைதது உநது விளச
அ ை வு ரு க் க ளு ம்
திருப்திகரமொக இருப்ப
்தொகக் கண்்றியப்பட
்து.இள்தயடுததுஎஸ.
எஸ.எல்.வி. டி1, ௧௨௦
்ன எள் சகொண்்
இந்த மிகசசி்றய ரொக்
சகட மற்்ற ரொக்சகட
தபொல் இல்்லொமல் ௭௨
மணிதநரததில்ஒருங்கி
ளணக்கும் வளகயில்

உரு வொக்கப்பட்து.
வழக்கமொக ஒரு ரொக்
சகடள் வடிவளமக்க
குள்றந்தபடசம் ௬௦தபர்
வளர பணியொற்றும்
நிள்லயில் இந்த ரொக்
சகடள்வடிவளமக்க௬
தபர் தபொதும்.தமலும்
௬௦௦கித்லொகிள்யுள்ை
சசயற்ளக தகொள்களை
குள்றந்தபுவிசுற்றுப்பொ
ள்தயில்சகொண்டுசசல்
லும்வளகயில்இதுவடி
வளமக்கப்படடுள்ைது.
விண்சவளித துள்ற
யினத்தளவளயக்கருத
தில்சகொண்டு,500கித்லொ
வளரயி்லொை எள்யு
்ன சிறிய சசயற்ளகக்
தகொள்களை ஏவுவ்தற்
கொக,சிறியரகரொக்சகடடு
களை இஸதரொ வடிவ
ளமததுள்ைது குறிப்பி
்த்தக்க ளமல் கல்்லொ
கும். அந்த வளகயில்,
120 ்ன எள்யு்ன
்தயொரிக்கப்பட் எஸ.
எஸ.எல்.வி. டி1 ரொக்
சகடஇனறுவிண்ணில்
சசலுத்தப்பட்து.ஸ்ரீஹ
ரிதகொட்ொவில் உள்ை
சதீஷ் ்தவொன ஏவு்தைத
தில் இருநது, இரண்டு
சசயற்ளகக்தகொள்களு
்னகொள்ல9.18மணிக்கு
ரொக்சகட விண்ணில்
பொயந்தது. 145 கித்லொ
எ ள ் ச க ொ ண் ்
இ.ஓ.எஸ.2 சசயற்
ளகக்தகொள் க்த்லொர
நி்லப்பயனபொடு,பயன
பொ்ற்்றநி்லங்களுக்கொை
எல்ள்லவளரப்ம்்தயொ
ரிப்பு உள்ளிட் பணிக
ளுக்குஉ்தவியொகஇருக்
கும்.இ்தற்கொக2நவீைரக
தகமரொக்கள்சபொருத்தப்
படடுள்ைை. ஸதபஸ
கிடஸஇநதியொஅளமப்பு
8கித்லொஎள்சகொண்்
ஆசொதிசொடஎன்றகல்வி
சொர் சசயற்ளகக்தகொ
ளைத ்தயொரிததுள்ைது.
பல்தவறுமொநி்லங்களில்
75கிரொமப்பு்றப்பள்ளிக

ளைசதசர்ந்தமொணவிக
ளினகூடடுஇளணப்பில்
இதுஉருவொக்கப்படடுள்
ைது.இ.ஓ.எஸ.,ஆசொதி
சொடசசயற்ளகக்தகொள்க
ளு்ன,எஸ.எஸ.எல்.வி
டி1ரொக்சகடள்சசலுத
துவ்தற்கொை ஏழு மணி
தநர கவுண்ட்வுன
இனறுஅதிகொள்ல 2.26
மணிக்குத ச்தொ்ங்கி
நள்சபற்றுவந்ததுஎன
பதுகுறிப்பி்த்தக்கது.
இநநிள்லயில், விண்
ணில்ஏவப்பட்சசயற்
ளகதகொள்களில்இருநது
இதுவளர சிக்ைல் வர
வில்ள்லஎனறுஇஸதரல்
ச்தரிவிததுள்ைது. விண்
ணில் ஏவப்பட்தில்
இருநது மு்தல், 2வது,
3வது நிள்லகளை ரொக்
சகட சவற்றிகரமொக
க்ந்த்தொகவும் ஆைொல்
இறுதிகட்ததில்சசயற்
ளகதகொள்களில்இருநது
சிக்ைல்வரவில்ள்லஎை
இஸதரொ ச்தரிவிததுள்
ைது.2சசயற்ளகக்தகொள்
கள் மற்றும் அவற்ள்றச
சுமநதுசசன்றரொக்சகட
டில்இருநதுசிக்ைல்வர
வில்ள்ல எை இஸதரொ
்தள்லவர்தசொம்நொதச்தரி
விததுள்ைொர். சசயற்
ளகக்தகொள்கள் மற்றும்
ரொக்சகடள் மீண்டும்
ச்தொ்ர் பு சக ொள் ளும்
முயற்சிகளும்,சிக்ைள்ல
மீண்டும்உறுதிசசயயும்
முயற்சிகளும் நள்
சபற்று வருகி்றன்றை.
சசயற்ளகக்தகொளிலிருந
துசிக்ைல் கிள் க்கொ்த
்தொல் இஸதரொ விஞஞொ
னிகள் கவள்லயில்
ஆழ்நதுள்ைைர்.இனறு,
விண்ணில் சசலுத்தப்
பட் எஸ.எஸ.எல்.வி.
டி1ரொக்சகடஎதிர்பொர்த்த
சவற்றிளயப்சப்ற்தவறி
விட்து. இ்தைொல்
இஸதரொவிஞஞொனிகள்
கவள்லயில் ஆழ்நதுள்
ைைர்.

எஸ்.எஸ்.எல்.வி.டி௧ராக்்கெட்விண்ணில்பாய்ந்தது

செயற்கைக்கைோளிலிருந்து 
சிக்னல் கி்ைககைவில்்லை!
ததால்வி குறித்து விஞ்ானிகள் கவனை!!

புதுவ்டல்லி,ஆ�.7–
ஒடிசொ மற்றும் வ்கிழக்கு

மொநி்லங்க ளில்கொற்்றழுத்தம்:
கொரணமொகபருவமளழதீவிரம
ள்கி்றது எனறு இநதிய
வொனிள்லஆயவுளமயம்ச்தரி
விததுள்ைது.
்தமிழ்நொடடில்வளிமண்்்ல

கீழடுக்கு சுழற்சி கொரணமொக
ச்தொ்ர்நதுமளழசபயதுவரு
கி்றது.இந்த நிள்லயில் ச்தன
தமற்கு பருவமளழ தீவிரம்
அள்நதுள்ைது.இதுகுறிதது
இநதிய வொனிள்ல ஆயவு
ளமயம்சவளியிடடுள்ைசசய
திக்குறிப்புவருமொறு,
வ்தமற்குவங்கக்க்ல்மற்

றும்ஒடிசொக்ற்களரபகுதியில்

குள்றந்தகொற்்றழுத்த்தொழ்வுப்
பகுதிஉருவொகிஉள்ைது.இந்த
்தொழ்வுப் பகுதி ச்தனதமற்கு
பகுதியில்நகர்நதுஅடுதது24
மணிதநரததில்ஆழ்ந்தகொற்்ற
ழுத்த்தொழ்வுபகுதியொகவலுப்
சபறும்.
இ்தைொல்ஒடிசொமற்றும்வ்

கிழக்கு மொநி்லங்கள் அதிகம்
மளழசபறும்.தமற்குவங்கத
தில்தீவிரகைமளழசபயயும்
இந்தபுதியகொற்்றழுத்த்தொழ்வி
ைொல் ்தமிழ்நொடடுக்கு மளழ
அதிகம் இருக்கொது தமலும்
மததியமற்றும்வ்இநதியப்
பகுதிகளில்ச்தனதமற்குபருவ
மளழ  தீவிரமள்யும். இவ
வொறுகூ்றப்படடுள்ைது.

ஒடிசாகெடறகெலரபகுதியில்கொற்றழுத்்தம்:

 பருவம்ை 
தீவிரம்ையும்!
இ்நதியோனிலைஆயவுலையம்்தகெேல்!!


