ଆଇନ ାଇନଂକର ଭବିଷ ବାଣୀର ୧୦୦ ବଷ ପେର ମହାକଷଣ ତରଂଗ ମାପି େହଲା
ଧ ା େହାଇଥିବା କ
େଖାଲିଲା

ଗହର

ାରା ଉ ନ ମହାକଷଣ ତରଂଗ ମାପି କରି ଲାଇେଗା ବି କ ଏକ ନଆ ଝରକା

େବୖ ାନିକମାେନ ଥମଥର କରି ବି ର ଅତ ଦୁରରୁ ଆସିଥିବା, ଏକ ଶ ିଶାଳୀ ଘଟଣାରୁ ଉ ନ ମହାକଷଣ
ତରଂଗମାନ, ଯାହାକି ଆୟତସମୟ ଚଦରେର ଏକ କାରର କ ନ, େସଗୁଡିକ ପୃଥିବୀେର ପହଁଚିଂବା ପେର,
େସମାନଂକ ମାପି ପାରିଛ ି | ଏହା ାରା ଆଲବଟ ଆଇନ ାଇନ ଦ ୧୯୧୫ ମସିହାର ଆେପ ିକ ତ ର ଏକ ବଡ
ଭବିଷ ବାଣୀ ମାଣିତ େହାଇଛି ଏବଂ ମହାକାଶକ ଏକ ଅଭତ ପୂବ ଝରକା େଖାଲି ଯାଇଛି |
ମହାକଷଣ ତରଂଗମାେନ, େସମାନଂକ ନାଟକୀୟ ଉ ି ଏବଂ ମହାକଷଣର କତି ସ ିଅ ତଥ ବହନ କରିଥାନି
ଯାହାକି ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟେର ା ି କରି େହବନାହି ଁ | ପଦାଥ ବି ାନୀ ମାେନ ଏହି ସି ା େର ପହଁଚିଂଛ ିକି,
ମାପି େହାଇଥିବା ଏହି ମହାକଷଣ ତରଂଗଗୁଡିକ, ଦୁଇଟି କ ଗହର ଧ ା େହବାର େଶଷ େସେକ ର ଏକ ୁ ାଂଶ
ସମୟେର ସୃ ି | ଦୁଇଟି କ ଗହର ଧ ା େହବାପେର ପର ର ସହିତ ମିଳିତ େହାଇ ଏକ ଅଧକ ବ
ବାଲା,
ନୀଜ ଚାରିପେଟ ଘୁରୁଥିବା, କ ଗହର ତିଆରି କରିଛ ି | ଏହିପରି ଦୁଇଟି କ ଗହର ଧ ା େହବା ଆଗରୁ େକେବ
ଜଣା ନଥିଲା |
ଏହି ମହାକଷଣ ତରଂଗ ଗୁଡିକ େସେ ର ୧୪, ଆେମରିକୀୟ ପୁବତଟ ସମୟ ସକାଳ ୫:୫୧େର, ଦୁଇଟି ଲାଇେଗା
ପଯ େବ ଣଗାରେର ଦଶତ େହାଇଥିଲା |ଲ
 ାଇେଗା େଦଉଛି ଇଂରାଜୀେର ଏକ ସଂ ି ନାମ  ଏହାର ପୂଣ ନାମ
େହଲା େଲଜର ଇଂଟରେଫରନ ମାପକ ମହାକଷଣତରଂଗ ପଯ େବ ଣଗାର | େଗାେଟ ପଯ େବ ଣଗାର
ଆେମରିକାର ଲଇଜିଆନା ରାଜ ର ଲିଭିଂସନ ପଡାେର ଅବ ିତ | ଅନ ପଯ େବ ଣଗାରଟି ଆେମରିକାର ୱାଶିଂଟ
ରାଜ ର ହାନେଫା ସହରେର ଅବ ିତ | ଲାଇେଗା ପଯ େବ ଣଗାର ଆେମରିକୀୟ ଜାତୀୟ ବି ାନ ତି ାନ
(ଏ .ଏ .ଏ .)
ାରା େପାଷିତ େହଇଛି | 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 ାର ନିମେ ବିେ ଷଣ ଲାଇେଗା େବୖ ାନିକ ସଂଗଠନ (େଯଉଁଠାେର ଜିଇଓ ସଂଗଠନ ଓ ଅେ ଲିଆ
ଇଂଟରେଫରନ ଜଡିତ ମହାକଷଣତରଂଗ ସଂଗଠନ ବି ସଦସ ), ଏବଂ ଭିରେଗା ସଂଗଠନ ାରା କରାେହାଇଛି |
ଏହି ଆବି ାରଟି େବୖ ାନିକ ପ ିକା, େଭୗତିକ ସମି ା ପ (ଫଜିକାଲ ରିଭିୟୁ େଲଟସ ), ାରା କାଶ ପାଇଁ ୀକତ
େହାଇଯାଇଛି |


ଲାଇେଗା ଗେବଷଣା, ଲାଇେଗା େବୖ ାନିକ ସଂଗଠନ ାରା କରାଯାଏ | ଲାଇେଗା େବୖ ାନିକ ସଂଗଠନେର ାୟ
୧୦୦୦ରୁ ଅଧକ େବୖ ାନିକମାେନ କାମ କର ି, େଯଉଁ ମାେନକି, ଯୁ ରା ଅେମରିକାର ବିଭି ବି ବିଦ ାଳୟ ଓ
୧୪ଟି ଅନ େଦଶରୁ ଆସିଥା ି | ଲାଇେଗା େବୖ ାନିକ 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 େବୖ ାନିକ 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.) େବୖ ାନିକ, 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 |ଭ
 ିରେଗାେର ା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
ଲାଇେଗା ଗେବଷଣାଗାର
ମାସାଚେସ ସ େ ୗେଦୗଗିକ ତି ାନ (ଏମ.ଆଇ.ଟି.)
ଯୁ ରା ଆେମରିକା

