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୪ ଜାନuଆରୀ ୨୦୧୭

ଧPା େହବା ସମୟ
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ସଂେକତ-େକାଳାହାଳ-ଅନuପାତ
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ଭuଲକରି ସଂେକତ ପାଇବାର ହାର

< ୭୦,୦୦୦ ବଷ8େର ଥେର

ନେ@&ୀୟ ଉj ସJାବନା

> ୦.୯୯୯୯୭

୩୦ ହଜ8ରୁ ଧPା ପଯ?8b ଘୁଣ8ନ ସମୟ
୩୦ ହଜ8ରୁ ଧPା ପଯ?8b ଘୁଣ8ନ ସଂଖ?ା

୧୬ ରୁ ୪୩ େକାଟି ଆେଲାକବଷ8

ଲାଲ mାନାbର

୦.୧୦ ରୁ ୦.୨୫

ବuuତା

୪୬ ରୁ ୫୭ ସୂଯ?8 ବuu

!ଥମ କ,N ଗହOର ବuuତା

୨୫ ରୁ ୪୦ ସୂଯ?8 ବuu

Yିତୀୟ କ,N ଗହOର ବuuତା

୧୩ ରୁ ୨୫ ସୂଯ?8 ବuu
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୦.୪୪ ରୁ ୦.୭୩

େସେକf
~ ୧୪ to ୧୬
ଲିଭିଂ=ନର ~ ୩ ମିଲି

ସଂେକତ ପହଂଚିବା ଵିଳi

େସେକf ପୂବ8ରୁ

ସଂେକତ-ଉj ମହାକାଶ ମାନଚି&

୧୨୦୦ ବଗ8 ଡିlି

େ@&ଫଳ
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ଶୀଖର ମହାକଷ8ଣ ତରଂଗ !ଶmତା
ପଯ?8େବ@ଣାଗାର ହାତର ଶୀଖର

~ ± ୧ × ୧୦-୧୮ ମିଟର

!ସାରଣତା
ଦୂରତା

~ ୦.୨୫ to ୦.୩୧
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ଆବ,-ି
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ଶୀଖର ମହାକଷ8ଣ ତରଂଗ !ଶmତାେର

୧୫୧୦ ରୁ ୧୮୮୦

ତରଂଗ ଦଘ?8

କିେଲାମିଟର
୧.୮ ରୁ ୩.୮ × ୧୦୫୬

ଶୀଖର ମହାକଷ8ଣ ତରଂଗ ଦୀqି

ଅଗ8/େସେକf

ବିକଷiତ ମହାକଷ8ଣ ତରU ଶrି

୧.୩ ରୁ ୨.୬ ସୂଯ?8 ବuu
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୨୯୭ ରୁ ୩୭୩

ହଜ8
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-୦.୪୨ ରୁ ୦.୦୯
ଜଣାନାହi
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ଜଣାନାହi

