
ആകാശ വിസ്മയം തീർ�് ന��േ�ടാൺ    
ന��ത�ള�െട   കൂ�ിയിടി:  
േജ�ാതിശാസ്�ത�ിന് പുതിയ ഉണർേവകി   
ഗുരുത�ാകർഷണ തരംഗ�ള�െടയും ൈവദ��ത   
കാ�ിക   തരംഗ�ള�െടയും   സമാഗമം.  
 
2017 ആഗ�് 17ന് ആണ് അേമരി�യിെല ലിവി�്സ്ടണിലും      
ഹാൻെഫാർഡിലുമായി �ിതിെച��� ര�ു 'ൈലേഗാ'    
(അഡ�ാൻസ്ഡ് േലസർ ഇ�ർെഫേറാമീ�ർ �ഗാവിേ�ഷണൽ േവവ്     
ഒബ് സർേവ�റി) നിരീ�ണ േക���ള�ം (Detectors) യൂേറാ��ൻ     
ഗുരുത�ാകര്ഷണ നിരീ�ണ േക��മായ 'വിർേഗാ’ (Virgo) യും      
സംയു�മായി ഇര� ന��േ�ടാൺ ന��ത�ള�െട സംേയാജന�ിൽ     
നി�ു� ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ�െള കെ��ിയത്. ഭൂമിയിൽ     
നി�ും ഏതാ�് 130 മില�ൺ �പകാശവർഷ�ൾ�കെല നടെ��ു      
കരുതെ�ടു� കൂ�ിയിടിയിൽ നി�ു� ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ�ൾ     
ഇതുവെര കെ��ിയവയിൽവ�് ഏ�വും ശക് തിേയറിയതാണ് .     
േലാക�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിലു� ൈവദ��തകാ�ിക തരംഗ     
െടലിസ്േകാ��കളിൽ ഈ കൂ�ിയിടിയുെട അനുരണന�ൾ    
ദൃശ�മായിരു�ു. ര�് വർഷം മുൻപ് ൈലേഗാ ഡി�ക്ടറുകളാണ്      
ആദ�മായി ഇര� തേമാഗര്��ളിൽ നി�ു� ഗുരുത�ാകര്ഷണ     
തരംഗ�െള കെ��ിയത്. �പാപ�ിക ശാസ്�ത�ിൽ    
വഴി�ിരിവായി മാറിയ ക�ുപിടു��ിനാണ് 2017 െല ഫിസിക്സ്      
േനാബൽ സ�ാനം നൽകെ��ത്. 2015 െല ആദ� നിരീ�ണ�ിനു       
േശഷം കഴി� ര�് വർഷ�ളിലായി മൂേ�ാളം തവണ ഇര�       
തേമാഗര്��ളിൽ നി�ു� ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ�ൾ    
കെ��ിയിരു�ു. എ�ാൽ ഇത് ആദ�മായാണ് േകാസ്മിക്     
ലേബാറ�റികൾ എ�് വിേശഷി�ി�െ�ടു� ഇര� ന��േ�ടാൺ     
ന��ത�ള�െട സംേയാജന�ിൽ നി�ു� ഗുരുത�ാകര്ഷണ    
തരംഗ�െള   കെ��ു�ത്. 
 



വൻ ന��ത�ള�െട സൂ�ർേനാവ വിസ്േഫാടന ഫലമായി     
സൃഷ്ടി�െ�ടു� ന��േ�ടാൺ ന��ത�ൾ, ന��ത�ളിൽ െവ�്     
ഏ�വും െചറുതും സാ��ത എറിയയവയുമായാണ്    
കണ�ാ�െ�ടു�ത്. സാധാരണ ഗതിയിൽ സൂര�െന�ാൾ    
ഭാരേമറിയ ന��േ�ടാൺ ന��ത�ള�െട വ�ാസം ഏതാ�് ഇരുപത്      
കിേലാമീ�േറാളേമ വരികയു��. അതിസാ��തയിലു� ന��േ�ടാൺ    
ന��ത�ളിെല ഒരു ടീസ്പൂൺ �ദവ��ിന് എവറ�്     
െകാടുമുടിേയ�ാൾ ഭാരം കാണും. സൂര�െന�ാൾ ഏതാ�് 1.1 ഉം       
1.6 ഉം മട�് ഭാരമുെ��് അനുമാനി�െ�ടു� ഇര� ന��േ�ടാൺ       
ന��ത�ൾ പരസ്പരം �ഭമണം െചയ്ത് അടു�് വരു�തും      
അവസാനം കൂടിേ�രു�തുമാണ് ഏതാ�് നൂറ് െസ�േ�ാളം     
േനരം ഡി�ക്ടറുകളിൽ ദൃശ�മായത്. അതിസാ��താവ�യിലു�    
�ദവ�െ� കുറി��� പഠന�ിന് സഹായകരമാകു� അമൂല�മായ     
വിവര�ൾ   നൽകാൻ      ഈ   പുതിയ   ക�ുപിടു�ിന്   കഴിയും.  
 
�പകാശമാനമാകെ�..... 
 
ന��ത കൂ�ിയിടിയുെട ഫലമായു�ായ ഹൃസ� ൈദർഘ� ഗാമാ-േറ      
വികിരണ�ൾ ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ�ൾ ദൃശ�മായതിനു    
ഏതാ�് ര�ു െസ���കൾ�കം തെ� വിവിധ സാ�ൈല�്      
െടലിസ്േകാ��കൾ കെ��ിയിരു�ു. ഹൃസ� ൈദർഘ� ഗാമാ-േറ     
വിസ്േഫാടന�ൾ ഇതിന് മുൻപും കെ��ിയി��െ��ിലും    
അവയുെട ഉ�വെ� കുറി�് ഇതുവെര വ��മായ ധാരണ      
ഉ�ായിരു�ി�. ഈ പുതിയ സംയു� നിരീ�ണ�ിലൂെട ഹൃസ�      
ൈദർഘ� ഗാമാ േറ വിസ്േഫാടന�ൾ ന��േ�ടാൺ ന��ത      
കൂ�ിയിടിയുെട ഫലമായി ഉ�ാകു�താെണ�്   
അർ�ശ��ിടയി�ാ�വിധം െതളിയി�െ���. മാ�തമ�, 130    
മില�ൺ �പകാശവർഷ�ൾ�കെല നി�് ഉ�വി� ഗുരുത�ാകര്ഷണ     
തരംഗ�ള�ം ഗാമാ-േറ വികിരണ�ള�ം ഏതാ�് ഒേര തെ� സമയം       
ഡി�ക്ടറുകളിൽ ദൃശ�മായതിലൂെട ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ�ൾ    
�പകാശ�ിെ� അേത േവഗതയിൽ സ�രി�ു�ുെവ� ആൽബർ�്     
ഐൻൈ�ൻ �പവചന�ിന് ശ�മായ െതളിവ്    
ലഭി�ിരി�ുകയാണ്. കൂടാെത, �പപ��ിെ� വികാസ േവഗം     



േനരെ� കണ�ാ�ിയിരു� രീതികളിൽ നി�ും സ�ത��മായി     
പുതിയ രീതിയിൽ കണ�ാ�ാൻ ഈ സംയു� നിരീ�ണം      
ശാസ്�ത�െര   സഹായി��. 
 
അതിസാ��താ   മൂലക�ള�െട   ഉറവിടം  
 
ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ�ള�ം, ഗാമ-േറ തുടർ-വികിരണ�ള�ം    
കെ��ി അധികം ൈവകാെത തെ� അതിെ� ഉ�വ�ാനം      
കൃത�മായി നിർണയി�ാൻ ശാസ്�ത�ർ�് കഴി�ിരു�ു.    
തുടർ�ു� ദിവസ�ളിൽ എക്സ്േറ, േറഡിേയാ, അൾ�ടാവയല�്,     
ഇൻ�ഫാെറഡ് തുട�ിയ വിവിധ ൈവദ��തകാ�ിക തരംഗ     
െടലിസ്േകാ��കൾ ഉപേയാഗി�് നട�ിയ തുടർ നിരീ�ണ�ൾ�്     
സാ�ൈല�് െടലിസ്േകാ��കൾ കെ��ിയ ഗാമാ േറ     
വികിരണ�ൾ ന��ത കൂ�ിയിടിയുെട ഫലമായി�െ�    
ഉ�ായതാെണ�് ഉറ�ി�ാൻ സഹായി��. ന��ത സംേയാജനം     
നട�തിെ� പരിസര�ു നി�ും പുതിയ ഭാരേമറിയ മൂലക�ൾ      
സൃഷ്ടി�െ��തിെ� സൂചനകൾ ഈ ബഹുജാലക    
നിരീ�ണ�ിലൂെട കെ��ാൻ കഴി�ിരു�ു. ഇേതാെട �ാ�ിനം,     
സ�ർ�ം തുട�ി ആവർ�ന പ�ികയിൽ ഇരു�ിേന�ാൾ     
ഭാരേമറിയ മൂലക�ള�െട ഉ�വ�ാനം ഇ�ര�ിലു� ന��ത     
കൂ�ിയിടികളാെണ� സി�ാ��ിന് അനിേഷധ� െതളിവ്    
ലഭി�ിരി�ുകയാണ്. 
 
ഇ��ൻ   �പാതിനിധ�ം 
 
കഴി� മൂ�് പതി�ാ�ായി നിരവധി ഇ��ൻ ഗേവഷകർ      
ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ�െള കുറി��� പഠന�ിൽ    
സ്തുത�ർഹമായ സംഭാവനകൾ നൽകിവരു�ു�്. പതിമൂേ�ാളം    
ഇ��ൻ ഗേവഷണ �ാപന�ളിൽ നി�ായി നാ�േതാളം ഗേവഷകർ      
ഈ പുതിയ കെ��ൽ സം�ഗഹി�ിരി�ു� ൈലേഗാ-വിർേഗാ     
ഗേവഷണ �പബ��ള�െട േലഖകരായു�്. ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ     
ഡി�ക്ടറുകളിൽ നി�ു� ഡാ� വിശകലനം െച���തിനാവശ�മായ     
ക����ർ അൽേഗാരിത�ൾ വികസി�ി�ൽ, ഡാ�യിൽ നി�ും     



ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ�ൾ തിരി�റിയു�തിനാവശ�മായ തരംഗ    
രൂപ�ള�െട നിർമാണം, ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ�ള�െടയും    
ഗാമാ-േറ വിസ്േഫാടന നിരീ�ണ ഫല�ള�െടയും താരതമ� പഠനം,      
നിരീ�ണ ഫല�ൾ ഉപേയാഗെ�ടു�ിയു� െപാതു    
ആേപ�ികതാ സി�ാ��ിെ� സൂ�്മ പരിേശാധന എ�ീ     
േമഖലകളിൽ ആണ് ഇ��ൻ ഗേവഷകർ �പധാനമായും സംഭാവനകള      
നൽകിയി���ത്. കൂടാെത, ബഹിരാകാശ െടലിസ്േകാ�് സാ�ൈല�്     
ആയ അസ് േ�ടാസാ�്, ജയ� ് മീ�ർ േവവ് േറഡിേയാ െടലസ്േകാ�്       
(GMRT), ഹിമാലയൻ ച�� െടലസ്േകാ�് (HCT) തുട�ിയ നിരവധി       
ഇ��ൻ െടലിസ്േകാ��കൾ ന��ത കൂ�ിയിടിയുെട    
ൈവദ��തകാ�ിക �പതിരൂപ�ൾ�ായു� നിരീ�ണ�ള�െട   
ഭാഗമായിരു�ു. അസ് േ�ടാസാ�ിൽ ഘടി�ി�ി��� CZTI ഇേമജർ എ�      
അത�ധികം കൃത�തേയറിയ ഉപകരണം ഹൃസ� ൈദർഘ� ഗാമാ-േറ      
വികിരണ�ള�െട ഉ�വ�ാനം നിര്ണയി�ു�തിെല കൃത�ത    
വർധി�ി�ാൻ സഹായകരമായി. HCT യിൽ നി�ും ലഭി�      
ഇേമജുകള�െട വിശകലന�ിലൂെട ഗാമാ-േറ വിസ്േഫാടനം നട�     
അെത സമയ�് തെ� മ�� ചില െടലിസ്േകാ��കളിൽ ദൃശ�മായ       
ന���ടിേനാ വികിരണ�ള�െട ഉ�വ�ാനം കൃത�മായി    
നിർ�യി�ാൻ കഴിയുകയും, അതുവഴി ആ ന���ടിേനാ     
വികിരണ�ൾ ന��ത കൂ�ിയിടിയുെട ഫലമായു�ായതെ��ു    
ഉറ�ി�ാൻ സഹായി�ുകയും െചയ്തു. GMRT ഉപേയാഗി�് നട�ിയ      
നിരീ�ണ�ൾ െജ�്-ഫിസിക്സ് പഠന�ൾ�്   
സഹായകരമാകുകയും, ന��േ�ടാൺ ന��ത   
സ�ലനാവശിഷ്ട�ിൽ നി�ും ഉ�വി�ു� േറഡിേയാ    
വികിരണ�െള കുറി��� സി�ാ��ൾ നവീകരി�ു�തിന്    
�പധാന   പ�്   വഹി�ുകയും   െചയ്തു.  
 
സി എം ഐ െചൈ�, ഐ സി ടി എസ് -ടി ഐ എഫ് ആർ            
െബന്ഗലൂരു, ഐസർ െകാല്ക�, ഐസർ തിരുവന�പുരം, ഐ      
ഐ ടി േബാംെബ , ഐ ഐ ടി ഗാ�ിനഗർ , ഐ ഐ ടി            
ൈഹദരാബാദ്, ഐ ഐ ടി മ�ദാസ്, ഐ പി ആർ ഗാ�ിനഗർ,         
അയൂ� പൂെന, ആർആർകാ�് ഇൻേഡാർ , ടി ഐ എഫ് ആർ         
മുംൈബ, യൂ എ ഐ ആർ ഗാ�ിനഗർ എ�ീ ഗേവഷണ        



�ാപന�ളിൽ നി�ു� ഗേവഷകർ ൈലേഗായുെട    
ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ പഠന�ളിൽ േനരി�് പ�ാളികളാണ്.     
കൂടാെത, ഐസർ പൂെന, ഐ ഐ ടി േബാംെബ , അയൂ� പൂെന, ടി           
ഐ എഫ് ആർ മുംൈബ, പി ആർ എൽ അഹ�ദാബാദ്, ഐ ഐ ടി           
ൈഹദരാബാദ്, ഐ ഐ എ ബാംഗള�ർ, എൻ സി ആർ എ - ടി ഐ            
എഫ് ആർ പൂെന, എരീസ് ൈനനി�ാൾ, ഐ ഐ എസ് ടി         
തിരുവന�പുരംഎ�ീ �ാപന�ളിൽ നി�ു�   
േജ�ാതിശാസ്ത�ർ ൈവദ��തകാ�ിക �പതിരൂപ�െള കുറി���    
പഠന�ളിലും   പ�ാളികളായിരു�ു. 
 
ഡി�ാർട്െമ� ് ഓഫ് അേ�ാമിക് എെനര്ജിയുെടയും (DAE),     
ഡി�ാർട്െമ� ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് െടക്േനാളജിയുെടയും     
സംയുക് ത സാ��ീക സഹകരണേ�ാെട ആസൂ�തണം    
െചയ്തി��� ൈലേഗാ-ഇ�� ഡി�ക്ടർ നിലവിൽ വരു�േതാെട     
അ�ാരാഷ്�ട ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ ഡി�ക്ടർ ശൃംഖലയുെട     
സൂ�്മത പലമട�് വർധി�ുകയും ഗുരുത�ാകര്ഷണ    
തരംഗ�ള�െട ഉ�വ�ാനം വളെര കൃത�തേയാെട നിർണയി�ാൻ     
സാധി�ുകയും െച��ം. ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ�ള�െട    
ഉ�വ�ാനം കൃത�തേയാെട ലഭ�മാകു�േതാെട ൈവദ��തകാ�ിക    
�പതിരൂപ�ൾ�ായു� അേന�ഷണം വളെര െപെ��് തെ�     
ആരംഭി�ുവാനും അതുവഴി ഉറവിടെ� കുറി��� പഠനം     
മിക�രീതിയിൽ   കൃത�തേയാെട   നട�ാനും   സാധി�ും. 
 
ൈലേഗാ-വിർേഗാ സംയു� നിരീ�ണ�ിെ� വിശദ വിവര�ൾ     
�പസി� സയൻസ് േജർണലായ ഫിസി�ൽ റിവ�� െലേ�ഴ്സിൽ      
�പസി�ീകരി�ി���്. മാ�തമ�, ൈലേഗാ-വിർേഗാ ഗേവഷകരും    
വിവിധ േജ�ാതിശാസ്�ത ഗേവഷകരും നട�ിയി��� തുടർ     
പഠന�ള�െട ഫല�ൾ വിവിധ അ�ാരാഷ്�ട സയൻസ്     
േജർണലുകളിൽ �പസി�ീകരണ�ിനായി സമർ�ി�െ�ടുകേയാ   
സ�ീകരി�െ�ടുകേയാ െചയ്തി���്. ഇ��ൻ ഗേവഷകരുെട പ�്     
ഉൾെകാ��� �പസി�ീകരണ�ള�െട അപൂർ� പ�ിക താെഴ     
കാണു�   ലി�ിൽ   ലഭ�മാണ്. 
 www.gw-indigo.org/news/gw170817 
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ഐ.യു.സി.എ.എ   (IUCAA)   സംഭാവനകൾ 
 
കഴി� മൂ�് ദശാബ്ദ�ളിൽ ഐ.യു.സി.എ.എ (IUCAA)     
ശാസ്�ത�ർ ഗുരുത�ാകർഷണ തരംഗ ശാസ്�ത�ിന്    
സംഭാവനകൾ നൽകിയി���്. 11 ഗേവഷകർ ൈലേഗാ - വിർേഗാ       
ഡിസ്കവറി േപ�റിെ� ഭാഗമാണ്. സുകാ�് േബാസ്, സ�ീവ്      
ദുര�ർ , ഭൂഷൺ ഗദ് െറ , ശാരദ് ഗാേവാ�ർ , സ�ിത് മി�ത, നിഖിൽ           
മുകു�്, അഭിേഷക് പരിദ, ജയ�ി �പസാദ്, തരുൺ സൗരദീപ്, ജിഷ്ണു        
സുേരഷ് എ�ിവരാണ് ഇവർ. വിവിധ ഉപകരണ�ളിൽ നി�ും      
േജ�ാതിശാസ്�തപരമായ സി�ലുകൾ േവർതിരി�ാനും, ന��േ�ടാൺ    
ന��ത�ള�െട സ�ഭാവം മന�ിലാ�ാനും, അേനകം    
ഡി�ക്ടറുകളിൽ നി�് ശബ്ദായമാനമായ ഡാ�കളിൽ തിര�ിൽ     
നട�ു�തിനു� അൽേഗാരിതം വികസി�ി�ാനും ഇവർ    
സഹായി��. 
 
ഐ.യു.സി.എ.എ ശാസ്�ത�രും ൈബനറി ന��ത�ളിൽ    
നി�ു� വിദ��ത്കാ�ിക നിരീ�ണ�ിനായി െതര�ിൽ നട�ി.     
ദീപാ�ർ ഭ�ാചാര�, ജാേവദ് റാണ, ഗുലാബ് േദവാംഗൻ, അജയ്       
വിഭൂെത, രൂപക േറായ് എ�ിവരാണ് അവയിൽ ചിലത്. അസ് േ�ടാസാ�്       
െസൻസി�ീവ് CZTI ഉപകരണം ഗാമാ-േറ �ാഷിെ� �ാനം കൃത�മായി       
നിർ�യി�ു�തിന് സഹായി��. 2015 ലാണ് ഇ��ൻ സ്േപസ്      
റിസർ�് ഓർഗൈനേസഷൻ അസ് േ�ടാസാ�് വിേ�പി�ത്. കൂടാെത,     
ന�� െമക്സിേ�ായിെല െവരി ലാർജ് അേറ േറഡിേയാ ഒബ്സർേവ�റി       
ഉപേയാഗി�് േറഡിേയാ എമിഷൻ ക�ുപിടി�ു�തിന് റാണ     
സഹായി��. ചിലിയിെല ePESSTO സംവിധാനം ഉപേയാഗി�� േറായും      
നിരീ�ണം   നട�ി. 
 

 



അേമരി�ൻ നാഷണൽ സയൻസ് െഫൗേ�ഷെ� (NSF)     
സാ��ീക സഹായേ�ാെട കാലിേഫാർണിയ ഇൻ�ി����് ഓഫ്     
െടക്േനാളജിയും(CIT) മസചുെസ�്സ് ഇൻ�ി����് ഓഫ്    
െടക്േനാളജിയും(MIT) േചര്�ാണ് ൈലേഗാ ഡി�ക്ടറുകൾ    
�ാപി�ത്. പി�ീട്, അേമരി�ൻ നാഷണൽ സയൻസ്     
െഫൗേ�ഷനു പുറെമ ജര്�നിയിെല മാക്സ്-�ാ�് െസാൈസ�ി,     
�ബി�നിെല സയന്സ് ആൻഡ് െടക്േനാളജി െഫസിലി�ീസ് കൗൺസിൽ      
(STFC), ഓസ്േ�ടലിയൻ റിസർ�് കൗൺസിൽ എ�ീ ഏജൻസികള�െട      
സാ��ീക സഹകരണേ�ാെട ൈലേഗാ ഡി�ക്ടറുകൾ    
അഡ�ാൻസ്-ൈലേഗാ ഡി�ക്ടറുകൾ എ� േപരിൽ    
നവീകരി�െ�ടുകയു�ായി. ൈലേഗായിെല  
ഗേവഷണ�പവർ�ന�ൾ�് േനതൃത�ം നല്കു� ൈലേഗാ    
സയ��്ിഫിക് േകാളാബേരഷെ� (LSC ) ഭാഗമായി േലാക�ിെ�      
വിവിധ ഭാഗ�ളിലു� നൂേറാളം ഗേവഷണ �ാപന�ളിൽ നി�ായി,      
ആയിര�ിഇരുനൂേറാളം ഗേവഷകരും, GIO േകാളാബേരഷൻ    
(യൂേറാപ�ൻ ), OzGrav (ഓസ് േ�ടലിയൻ) എ�ീ ഗേവഷക      
കൂ�ായ്മകള�ം �പവർ�ി�ു�ു�്. LSC യുമായി സഹകരി��     
�പവർ�ി�ു� ഗേവഷക �ഗൂ��കള�െട പ�ിക താെഴ കാണു�      
ലി�ിൽ   ലഭ�മാണ്. 
 http://ligo.org/partners.php 
 
 
ഇ�ലിയിെല പിസയിൽ �ിതി െച��� വിര്േഗായിെല ഗേവഷണ      
�പവർ�ന�ൾ�് േനതൃത�ം നൽകു�ത് ഇരുനൂ�ിഎൺപേതാളം    
ശാസ്ത�െരയും എന്ജിനീയര്മാെരയും ഉൾെകാ��� വിര്േഗാ    
േകാളാബേരഷനാണ് . �ഫാൻസിെല Centre National de la Recherche       
Scientifique (CNRS)-ൽ നി�ു� ആറ് ഗേവഷക �ഗൂ��കൾ ,       
ഇ�ലിയിെല Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)-ൽ നി�ു� എ�്         
�ഗൂ��കൾ, േഹാൾ�ിെല ഗേവഷക �ാപനമായ Nikhef-ൽ നി�ും      
ര�ു �ഗൂ��കൾ, ഹംഗറിയിെല MTA Wigner RCP, േപാള�ിെല       
POLGRAW �ഗൂ�്, സ്െപയിനിൽ നി�ും യൂണിേവഴ്സി�ി ഓഫ്      
വാെലൻഷ�, യൂേറാ��ൻ �ഗാവിേ�ഷനൽ േവവ് ഒബ്സർേവ�റി (EGO)      
തുട�ി ഇരുപേതാളം ഗേവഷക �ഗൂ��കൾ വിര്േഗാ     

http://ligo.org/partners.php


േകാളാബേരഷെ� ഭാഗമായി �പവൃ�ി�ു�ു. CNRS, INFN, Nikhef      
എ�ീ �ാപന�ളാണ് വിര്േഗാ�് ആവശ�മായ സാ��ീക     
സഹായ�ൾ   നൽകിവരു�ത്. 

 
 
 
 
 
 
 
മീഡിയ   േകാ�ാക്ട്സ്:  
 
ഗുരുത�ാകര്ഷണ തരംഗ�െള കുറി��� കൂടുതൽ    
വിവര�ൾ�ായി   ബ�െ�ടുക:  
 
Sheelu Abraham <sheelu@iucaa.in > Tel. +91 96058 92349 
Jishnu Suresh <jishnus@iucaa.in > Tel. +91 90610 62661  
Nikhil Mukund <nikhil@iucaa.in > Tel. +91 95455 52373  
 
Sukanta Bose <sukanta@iucaa.in> Tel. +91 98198 63224  
Dipankar Bhattacharya <dipankar@iucaa.in > Tel. +91 99236 97158  
Sanjit Mitra <sanjit@iucaa.in >, Tel. +91 82750 67686  
 
LIGO-India spokesperson:  
Tarun Souradeep <tarun@iucaa.in  >, Tel. +91 94226 44463  
 
More information at:  
http://www.gw.iucaa.in/news/gw170817/ 
http://www.gw.iucaa.in/outreach/ 
http://www.gw.iucaa.in/ligo-india/ 
http://astrosat.iucaa.in 
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