
!"ଦ ଚି&: ସମୟ-ଆବ,-i ଚି/ (ଉପର), ହାନେଫା89, ଲିଭିଂ=ନ ପଯ?8େବ@ଣାଗାରେର ପଯ?8େବ@ିତ ସମୟ ମାଳା  ଓ 
ଅଧiକତମ ସJାଵ?ତା ଯୁଗM କ,N ଗହOର ଧPା ନମୂନା (ମଝି ଉପର), ବିବରଣ ଓ ସେବ8ା-ମ େଯାଗ?ା ନମୂନା ମSେର ଅବଶି= 

ସମୟ ମାଳା (ମଝି ତଳ)ତରUୀକା ଓ ଯୁଗM କ,N ଗହOର ଧPା ବିେWଷଣ Yାରା ପୁନନiମiତ ତରଂଗମାେନ (ତଳ) 

ମ ତ ୧ ୭ ୦ ୧ ୦ ୪  ତ ଥ? ପ _

୩୦ ହଜ8ରୁ ଧPା ପଯ?8b ଘୁଣ8ନ ସମୟ ~ ୦.୨୫ to ୦.୩୧ 
େସେକf 

୩୦ ହଜ8ରୁ ଧPା ପଯ?8b ଘୁଣ8ନ ସଂଖ?ା ~ ୧୪ to ୧୬

ସଂେକତ ପହଂଚିବା ଵିଳi  
ଲିଭିଂ=ନର ~ ୩ ମିଲି 
େସେକf  ପୂବ8ରୁ 

ସଂେକତ-ଉj ମହାକାଶ ମାନଚି& 
େ@&ଫଳ

୧୨୦୦ ବଗ8 ଡିlି

ଶୀଖର ମହାକଷ8ଣ ତରଂଗ !ଶmତା 

ପଯ?8େବ@ଣାଗାର ହାତର ଶୀଖର 
!ସାରଣତା 

~ ± ୧ × ୧୦-୧୮ ମିଟର

ଶୀଖର ମହାକଷ8ଣ ତରଂଗ !ଶmତାେର 
ଆବ,-ି 

୧୬୦ ରୁ ୧୯୯ ହଜ8

ଶୀଖର ମହାକଷ8ଣ ତରଂଗ !ଶmତାେର 
ତରଂଗ ଦଘ?8 

୧୫୧୦ ରୁ ୧୮୮୦ 
କିେଲାମିଟର

ଶୀଖର ମହାକଷ8ଣ ତରଂଗ ଦୀqି

ବିକଷiତ ମହାକଷ8ଣ ତରU ଶrି 

 ଅବେଶଷ କ,N ଗହOରର ଘଂଟା େଶଷ ଆବ,-ି        ୨୯୭ ରୁ ୩୭୩ 
ହଜ8

  ଅବେଶଷ କ,N ଗହOରର ଘଂଟା େଶଷ ମsକ ସମୟ           ୨.୫ ରୁ 
୩.୨ ମିଲି େସେକf

ସଧାରଣ ଆେପ@ିକ ତt ସହିତ ସଂଗତ 
କି'  ନା  ?

ସମu ପରୀ@ା ସଫଳ 
େହାଇଅଛି 

lାଭିଟନ ବuutର ସଂଯୁr ବାS 

ମହାକଷ8ଣ ତରU ବିେ@ପିତ େହବାର 
!ମାଣ 

ଜଣାନାହi 

~ ୫ × ୧୦-୨୨

କଳତି ସଂଖ?ା େହଉଛ ି୯୦% ବzିାସେଯାଗ?ା ବ?ବSାନ 
୧ ସୂଯ?8 ବuu = ୨x୧୦୩୦ କିେଲାlାମ

ପଯ?8େବ@ଣାଗାରେର ପଯ?8େବ@ିତ ହାନେଫା89, ଲିଭିଂ=ନ

      ଉj             ଯୁଗM କ,N ଗହOର ଧPା

ତାରିଖ ୪ ଜାନuଆରୀ ୨୦୧୭

ଧPା େହବା ସମୟ ୧୦:୧୧:୫୮.୬ ବିzବାପୀ ମSା| ସମୟ

ସଂେକତ-େକାଳାହାଳ-ଅନuପାତ ୧୩

ଭuଲକରି  ସଂେକତ ପାଇବାର ହାର

ନେ@&ୀୟ ଉj ସJାବନା  

ଦୂରତା ୧୬ ରୁ ୪୩ େକାଟି  ଆେଲାକବଷ8

ଲାଲ mାନାbର ୦.୧୦ ରୁ ୦.୨୫

ବuuତା

!ଥମ କ,N ଗହOର ବuuତା

Yିତୀୟ କ,N ଗହOର ବuuତା

ବuu ଅନuପାତ ୦.୩୬ ରୁ ୦.୯୪

ଅବେଶଷ କ,N ଗହOର ବuuତା 

ଅବେଶଷ କ,N ଗହOର ଘୁନ8ା| ୦.୪୪ ରୁ ୦.୭୩

ଅବେଶଷ କ,N ଗହOର ଆକାର   
(!ଭାବୀ ବ?ାସା8~ )

୧୨୩ ରୁ ୧୫୦ କିେଲାମିଟର

ଅବେଶଷ େ@&ଫଳ

!ଭାବୀ ଘୁନ8ା|   -୦.୪୨ ରୁ ୦.୦୯

!ଭାବୀ ଅlଗମନ ଘୁନ8ା|   ଜଣାନାହi 

୧.୮ ରୁ ୩.୮ × ୧୦୫୬  

ଅଗ8/େସେକf 

୧.୯ ରୁ ୨.୮ x ୧୦୫ ବଗ8 କିେଲାମିଟର
≤ ୭.୭ x ୧୦-୨୩  

ଇେଲକ�ନ େଭାଲ� / ଆେଲାକ େବଗର ବଗ8  

< ୭୦,୦୦୦ ବଷ8େର ଥେର

> ୦.୯୯୯୯୭

୪୬ ରୁ ୫୭ ସୂଯ?8 ବuu

୨୫ ରୁ ୪୦ ସୂଯ?8 ବuu

୧୩ ରୁ ୨୫ ସୂଯ?8 ବuu

୪୪ ରୁ ୫୪ ସୂଯ?8 ବuu

୧.୩ ରୁ ୨.୬ ସୂଯ?8 ବuu


