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ଗହର ଧ ାରୁଉ ନ ମହାକଷଣ ତରଂଗ ଆବିତ

ଲାଇେଗା େବୖାନିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭିରେଗା ସଂଗଠନ, ିତୀୟଥରପାଇଁ
, ଲାଇେଗା ଯ
ମିଳିତ ତଥ ବିେ ଷଣ କରି, ମହାକଷଣ ତରଂଗ ଠାବ କରିପାରିଛ ି |

ାରା

ଡିେସ ର ୨୬, ୨୦୧୫, ୀନଵିଚ ସମୟ ସକାଳ ୩:୩୮େର, େବୖାନିକମାେନ ିତୀୟଥରପାଇଁ
, ମହାକଷଣ
ତରଂଗ, ଯାହାକି ଆୟତସମୟ ଚଦରେର ଏକ କାରର କ ନ, ତା'କ ଠାବ କରିପାରିେଲ |
ଏହି ମହାକଷଣ ତରଂଗ, ଆେମରିକାର ଲଇଜିଆନା ରାଜ ର ଲିଭିଂସନ ପଡା ଏବଂ ୱାଶିଂଟ
ରାଜ ର
ହାନେଫା ସହରେର ଅବ ିତ, ଦୁଇଟି ଲାଇେଗା ପଯ େବ ଣଗାର ାରା ଧରା ପଡି ଥିଲା | ଲାଇେଗା
ପଯ େବ ଣଗାର ଆେମରିକୀୟ ଜାତୀୟ ବି ାନ ତି ାନ (ଏ .ଏ .ଏ .)
ାରା େପାଷିତ | କାଲିଫନଆ
େ ୗେଦୗଗିକ ତି ାନ (କା େଟକ) ଓ ମାସାଚେସ ସ େ ୗେଦୗଗିକ ତି ାନ (ଏମ.ଆଇ.ଟି.) ଏହାର ମୂଳ
କ ନା େଦଇଥିେଲ, ଏହାର ନିମାଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ ବତମାନ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରୁଛ ି | ଏହି ଆବି ାରଟି
େବୖାନିକ ପ ିକା, େଭୗତିକ ସମି ା ପ (ଫଜିକାଲ ରିଭିୟୁ େଲଟସ ), ାରା
କାଶ ପାଇଁ ୀକତ
େହାଇଯାଇଛି | ଏହି ଆବି ାରଟି ଲାଇେଗା େବୖାନିକ ସଂଗଠନ (େଯଉଁ
ଠାେର ଜିଇଓ ସଂଗଠନ ଓ ଅେ ଲିଆ
ଇଂଟରେଫରନ ଜଡିତ ମହାକଷଣତରଂଗ ସଂଗଠନ ବି ସଦସ ), ଏବଂ ଭିରେଗା ସଂଗଠନ ାରା
କରାେହାଇଛି | ମହାକଷଣ ତରଂଗମାେନ, େସମାନଂକ ନାଟକୀୟ ଉ ି ଏବଂ ମହାକଷଣର କତି ସ ିଅ
ତଥ ବହନ କରିଥାନି ଯାହାକି ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟେର ା ି କରି େହବନାହି | ପଦାଥ ବି ାନୀମାେନ
ବିେ ଷଣ କରି ଏହି ସି ା େର ପହଁ
ଚିଂଛ ିକି, ଏହି ଠାବ େହାଇଥିବା ତରଂଗର ଉ ତି, ୧୪ ସୂଯ ବ ଓ ୮
ସୂଯ ବ ବାଲା ଦୁଇଟି କ ଗହର ଧ ା େହାଇକି ଏକ ୨୧ ସୂଯ ବ ବାଲା ଘୁନନମାନ କ ଗହରେର
ପରିଣତ େହବା ଘଟଣାରୁ |
"ଏହା ମହ ପୂଣକି, ଏହି ଘଟଣାରୁ ଜଣା ଯାଇଥିବା କ ଗହରମାେନ, ଥମଥରରୁ ଜଣା ଯାଇଥିବା କ
ଗହରମାନଂକ ଅେପ ା କମ ବ ବାଲା", କହ ି ଗ ାବୀ ଗଂଜାେଲଜ, େଯ'କି, ଲାଇେଗା େବୖାନିକ
ସଂଗଠନର ମୁଖ
ବ ା ଓ ଲଇଜିଆନା ରାଜ ବି ବିଦ ାଳୟେର, ପଦାଥ ବି ାନ ଓ ନ
ବି ାନର
ଅ ାପକ | େସ ଆହରିବି କହିଛ ି, "େଯେହତ େସମାେନ ଥମ ଆବି ାର ଅେପ ା କମ ବ ବାଲା, େସମାେନ
ଲାଇେଗା ଇଂଟରେଫରନ ମାପକ ଯ ର ସେ ଦନଶୀଳ ଆବ ିପ ୀେର, ଗତଥର ଅେପ ା ଅଧକ ସମୟ,
ାୟ ୧.୧ େସେକ ଼
କଟାଇ ଥିେଲ | ଆମ ବି େର କ ଗହର ଗଣତି ପାଇଁ
ଏହା ଏକ ତୀ ୁତୀଦାଈ ାର |"
ଏହି ଦୁଇଟି କ ଗହର ଧ ା ାୟ ୧୪୦ େକାଟି ବଷ ପୂବରୁ େହାଇଥିଲା | ଏହାଫଳେର ାୟ େଗାଟିଏ
ସୂଯ ବ ମହାକଷଣ ତରଂଗକ ପରିବତତ େହାଇଥିଲା | ଆବି ତ ତରଂଗ କ ଗହର ଦୁଇଟି ଧ ା େହବାର
୫୫ କ ପଥରୁ ଆସିଛି | ଲିଭିଂସନ ପଡାର ପଯ େବ ଣଗାର, ହାନେଫା ସହରର ପଯ େବ ଣଗାର ୧.୧ ମିଲି
େସେକ ଼ପୂବରୁ ଏହି ତରଂଗକ ପଯ େବ ିତ କରିଥିଲା | ଏହା େଯାଗୁ ତରଂଗର ଉ କ ମହାକାଶେର
େମାଟାେମାଟି ଭାେବ କଳିତ କରିେହବ |
"ନିକଟ ଭାବିଷ ତେର ଇଉେରାପୀୟ ପଯ େବ ଣଗାର, ଭିରେଗା ମହାକଷଣ ତରଂଗ ମାପକ, ପୃଥିବୀ
ସାରାଥିବା ପଯ େବ ଣଗାର ସଂଜାଳେର େଯାଗେଦବ ଓ ବହ ସଂେଦଶୀ ନ
ବି ାନେର ଆ'ମର
େଯାଗଦାନକ ବଢାଇବ", କହ ି ଫବିଓ ରିକ,ି େଯ'କି ଭିରେଗା ସଂଗଠନର
ବ ା | "ତିେନାଟି

ପଯ େବ ଣଗାର ବ ବହାରକରି,
କରିେହବ" |

ମହାକାଶେର ଆହରି ସଠିକ ଭାେବ ତରଂଗ ମାନଂକ ଉ

କଳିତ

ମହାକଷଣ ତରଂଗର ଥମ ସିଧାସଳଖ ଆବି ାର ୧୧ େଫବୟାରୀ, ୨୦୧୬େର େଘାଷଣା କରାଯାଇଥିଲା | ଏହା
ଥିଲା ପଦାଥ ବି ାନ ଓ ନ
ବି ାନେର ଏକ ବ ମାଇଲ ଖୁ ୀ | ଏହା ାରା ଆଲବଟ ଆଇନ ାଇନ ଦ
୧୯୧୫ ମସିହାର ଆେପ ିକ ତ ରର ଏକ ମହ ପୂଣ ଭବିଷ ବାଣୀ
ମାଣିତ େହାଇଥିଲା, ଏବଂ
ମହାକଷଣତରଂଗ ନ
ବି ାନେଯ ଏକ ନଆ େ
ତାହା ଚିନିତ କରିଥିଲା |
କାଲିଫନଆ େ ୗେଦୗଗିକ ତି ାନ (କା େଟକ)େର ଥିବା, ଲାଇେଗା ଗେବଷଣାଗାରର ଉପନିେଦଶକ,
ଆଲବଟ ଲାଜାରିନୀ କହ ିକି, "ଏହି ିତୀୟ ଆବି ାର, ବା ବିକେର ଲାଇେଗାକ ଏକ ପଯ େବ ଣଗାର
କରିପାରିଛି | ଉନ ଲାଇେଗାର ଥମ ତଥ ସଂ ହର ଥମ ୪ ମାସ ଭିତେର ଦୁଇଟି ଦୃ ମହାକଷଣ ତରଂଗ
ସଂେକତ ପାଇଁ
, ଆେମ ଅନମାନ ଲଗାଇପାରିବାକି, ଆେମ ଆଉ େକେତାଟି ମହାକଷଣ ତରଂଗ ସଂେକତ
ପଯ େବ ଣ କରିପାରିବା | ଲାଇେଗା େଯାଗୁଁ
ଏେବ ଏକ ନତନ ଉପାୟେର, ବି ର େକେତକ େଘାର କ କାୟ
ଏବଂ ଶ ିଶାଳୀ ଘଟଣା ପଯ େବ ଣ କରିେହବ |"
"ବତମାନ ଆେମ ନ
ବି ାନ ସ ଧୀୟ ଏକ ନତନ କାରର ସୂଚନାର ଆଭାସ ପାଇବା ଆରଂଭ କରିଛ,
ଯାହାକି େକଵଳ ମହାକଷଣ ତରଂଗ ପଯ େବ ଣଗାର ାରା ସଂଭବ," କହ ି ମାସାଚେସ ସ େ ୗେଦୗଗିକ
ତି ାନ (ଏମ.ଆଇ.ଟି.)ର େଡ଼ଭି ଶୁ' େମକର, େଯ'କି ଉନ ଲାଇେଗା ନିମାଣେର ଅଧନାୟକ ଥିେଲ |
ଦୁଇଟିଯାକ ଆବି ାର ସଂଭବ େହାଇପାରିଛି, କାରଣକି,
ଥମ ପିଢିର ଯ ଅେପ ା ବତମାନର ଉ
ଲାଇେଗା ଅଧକ ସେ ଦନଶୀଳ ଯାହା ାରାକି ଆଗ ଅେପ ା ବି ର ଅଧକ ଆୟତନ ସେବ ଣ େହାଇ
ପାରିଛି |
"ଉ
ଲାଇେଗା େଯାଗୁଁ
େଯ' ଗେବଷକମାେନ ଅ ତଃ ନଆ କଥା ପାଇ ପାରିେବ, ତାହାରତ ଆଶା ଥିଲା, କି
ଏହି ଦୁଇଟି ଆବି ାର, ଅେପ ାଠ ଅଧକ ବଳି ଯାଇଛି", କହ ି ଆେମରିକୀୟ ଜାତୀୟ ବି ାନ ତି ାନର
ନିେଦଶକ, ାନ କେଡାବା | "ଜାତୀୟ ବି ାନ ତି ାନର ୪୦ ବଷର ଏହି େମୗଳିକ ଗେବଷଣାେର ନିେବଶ,
ଫଳବାନ େହାଇ, କ କାୟ ବି ର କୃତି ବିଷୟେର ନଆ ସୂଚନା େଦବା ଆରଂଭ କରି େଦଇଛି |"
ଉ
ଲାଇେଗାର, ପରବ ୀ ତଥ ସଂ ହ, ଆଉ କିଛି ମାସପେର ପୁଣି ଆରଂଭ େହବ | େସେତେବେଳ ଅଧକ
ସେ ଦନଶୀଳ ଲାଇେଗା, ଆହରି ୧.୫ଠ ୨ ଗୁଣ ପଯ ଅଧକ ବି ଆୟତନ ସେବ ଣ କରିପାରିବ |

ଲାଇେଗା ଗେବଷଣା, ଲାଇେଗା େବୖାନିକ ସଂଗଠନ ାରା କରାଯାଏ | ଲାଇେଗା େବୖାନିକ ସଂଗଠନେର ାୟ
୧୦୦୦ରୁ ଅଧକ େବୖାନିକମାେନ କାମ କର ି, େଯଉଁମାେନକି, ଯୁ ରା ଅେମରିକାର ବିଭି
ବି ବିଦ ାଳୟ ଓ ୧୪ଟି ଅନ େଦଶରୁ ଆସିଥା ି | ଲାଇେଗା େବୖାନିକ ସଂଗଠନର, ୯୦ରୁ ଅଧକ
ବି ବିଦ ାଳୟ ଓ ଗେବଷଣା ସଂ ାନମାେନ, ଇଂଟରେଫରନ ମାପକ କାରିଗରୀତା ବିକଶିତ କରିଥା ି ଏବଂ
ଇଂଟରେଫରନ ମାପକ ଯ
ାରା ଆସିଥିବା ତଥ କ ବିେ ଷଣ କରିଥା ି | ାୟତଃ ୨୫୦ଜଣ ଛା ଏହି
ସଂଗଠନର ଅଂଶବିେଶଷ |
ଲାଇେଗା େବୖାନିକ ସଂଗଠନ ଅଧନେର ଲାଇେଗା ଇଂଟରେଫରନ ମାପକ ଯ ସହିତ ଜିଇଓ୬୦୦
ଇଂଟରେଫରନ ମାପକ ଯ ବି ଅଛି | ଜିଇଓ ଦଳର ଅଂଶ େହେଲ: ଜମାନୀର ମା ପାଂକ ମହାକଷଣ ବି ାନ

ସଂଘର (ଆଲବଟ ଆଇନ ାଇନ ତି ାନର, ଏ.ଇ.ଆଇ.) େବୖାନିକ, ହାେନାଭର ିତ ଲାଇବନୀଜ
ବି ବିଦ ାଳୟ, ଯୁ ରାଜ ର କାରଡି , ବମଗହାମ, ଗାେ ା ବି ବିଦ ାଳୟ, ଏବଂ େ ନର ବାେଲରିକ ୀପ
ବି ବିଦ ାଳୟ |
ଲାଇେଗା ାରାେଯ ମହାକଷଣ ତରଂଗ ମାପିେହବ, ବିଚାର ଥେମ, ଏମ.ଆଇ.ଟି. ର ଏମିରିଟସ େଫସର,
େରନର ୱାଇ , କା େଟକର କି ଥନ େଯ'କି ପଦାଥ ବି ାନେର ରିଚା ଫାଇନମାନ ଏମିରିଟସ େଫସର ,
ଏବଂ କା େଟକର ଏମିରିଟସ େଫସର େରାନାଲ େ ଭର େଦଇଥିେଲ |
ଭିରେଗାର ଗେବଷଣା, ଭିରେଗା ସଂଗଠନ ାରା କରାଯାଇଥାଏ |ଭିରେଗାେର ାୟତଃ ୨୫୦ ପଦାଥ ବି ାନୀ
ଓ ଇଂଜୀନିୟର ଅଛ ି େଯଉମାେନକି ୧୯ଟି ଇଉେରାପୀୟ େଦଶରୁ ଅଛ ି: ୬ଟି ଫରାସି େକ ିଅ ଜାତୀୟ
ବି ାନ
ଗେବଷଣାଗାର (ସି.ଏନ.ଆର.ଏସ.), ୮ଟି ଇଟାଲୀୟ ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ବି ାନ
ତି ାନ
(ଆଇ.ଏନ.ଏଫ.ଏନ.), ୨ଟି ଓଲ ାଜି ତି ାନ (ନିେଖଫ), ହଂେଗରୀର ଉଇ ର ଆର.ସି.ପି. ତି ାନ,
େପାଲାଂ ର େପାଲ
ତି ାନ, ଏବଂ ଇଉେରାପୀୟ ମହାକଷଣ ତରଂଗ ପଯ େବ ଣଗାର (ଇେଗା) ଯାହାକି
ଇଟାଲୀର ପିସା ନିକଟ ଭିରେଗା ଇଂଟରେଫରନ ମାପକ ଯ କ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ |
ଥମ ପିଢିର ଯ ଅେପ ା ବତମାନର ଉ
ଲାଇେଗା ଅଧକ ସେ ଦନଶୀଳ ଯାହା ାରାକି ଆଗ ଅେପ ା
ବି ର ଅଧକ ଆୟତନ ସେବ ଣ େହାଇ ପାରିଛି, ଏବଂ େସଥିପାଇ ଏହି ଆବି ାର ସଂଭବ େହାଇପାରିଛି |
ଲାଇେଗା ଗଢିବା ପାଇ ମୁଖ ଧନରାଶି ଆେମରିକୀୟ ଜାତୀୟ ବି ାନ ତି ାନରୁ ଆସିଛି | ଏହା ବ ତିତ ଅନ
ଧନରାଶି େଯାଗାଇଥିବା ସଂ ାମାେନ େହେଲ ଜମାନୀ (ମା ପାଂକ ସଂଘ), ଯୁ ରାଜ (ବି ାନ ଓ େ ୗେଦୗଗିକ
ସହାୟତା ସଂଘ, ଏସ.ଟି.ଏଫ.ସି.), ଅେ ଲିଆ (ଅେ ଲିଆ ଗେବଷଣା ସଂଘ) | ଉ
ଲାଇେଗାକ ଏେତ
ସେ ଦନଶୀଳ ବନାଇବା ପାଇଁ
େକେତକ ମୂଳ କାରିଗରୀତା ଜମାନ ଓ ଯୁ ରାଜ ଜିଇଓ ସଂଗଠନ ାରା
ବିକଶିତ ଓ ପରୀ ିତ େହାଇଛି | ତଥ ବିେ ଷଣ ନିମିତ ଦରକାର କ ଟର, ଏ.ଇ.ଆଇ. ଆଟଲାସ କ ଟର
ସମୂହ, ଲାଇେଗା ଗେବଷଣାଗାର, ସିରାକଜ ବି ବିଦ ାଳୟ, ୱିଇସକନସିନମିଲିୱାକି ବି ବିଦ ାଳୟ ାରା
େଯାଗାଯାଇଛି | ବିଭି ବି ବିଦ ାଳୟ ଉ
ଲାଇେଗା ପାଇଁ
ମୁଖ ଯ ାଂଗର ନକସା େଦଇଥିେଲ, ଗଢିଥିେଲ,
ଓ ପରୀ ା କରିଥିେଲ | େସଗୁଡିକେହେଲ: ଅେ ଲିଆ ଜାତୀୟ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଆଡିେଲଡ ବି ବିଦ ାଳୟ,
େଫାରିଡା ବି ବିଦ ାଳୟ, ସା େଫାରଡ ବି ବିଦ ାଳୟ, ନିଉୟକର କଲ ିଆ ବି ବିଦ ାଳୟ, ଏବଂ
ଲଇଜିଆନା ରାଜ ବି ବିଦ ାଳୟ |


ଅନବାଦ:
ସତ ମହାପା
େବୖାନିକ
ଲାଇେଗା ଗେବଷଣାଗାର
ମାସାଚେସ ସ େ ୗେଦୗଗିକ ତି ାନ (ଏମ.ଆଇ.ଟି.)
ଯୁ ରା ଆେମରିକା

