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ુ ુ ત્વાકર્ષણ ઉપર શોધ માટે ત્રણ વૈજ્ઞાનિકોિે ભૌનિકશાસ્ત્રન ુંુ િોબેલ પ્રાઈઝ:
► ગર
- મહાન સાયન્ટિસ્િ આલ્બિટ આઇટસ્િાઇને 100 વર્ટ પહેલા ગુરુત્વાકર્ણ
ટ તરં ગો અંગે રજૂ કરે લી
થિયરીને અમેરરકાની ત્રણ રરસર્ટસટની િીમે સાર્ી સાબબત કરી છે . બ્રહ્ાંડમાં ગુરુત્વાકર્ટણ તરં ગોની
શોધ માિે આ ત્રણ અમેરરકન સાયન્ટિસ્િને રિબિક્િ (ભૌથતક થવજ્ઞાન)નુ ં નોબેલ પ્રાઇિ આપવામાં
આવ્ું છે . રોયલ સ્સ્વરડશ એકેડમી ઓિ સાયટસે સ્િોકહોમ ખાતે, રે ઇનર વેઇિ, રકપ િોનટ તિા બેરી
બેરરશને રિબિક્સનુ ં નોબેલ પ્રાઇિ જીત્યા છે તેવી જાહેરાત કરી.
- થવજેતા સાયન્ટિસ્્સમાં રે ઇનર વેઇિને કુલ ઇનામ અંદાજે 7 કરોડ રૂથપયામાંિી અડધી રકમ
મળશે.
- જ્યારે વધેલી રકમ અટય બે થવજ્ઞાની રકપ િોનટ તિા બેરી બેરરશ વચ્ર્ે વહેંર્ાશે.
- આ ત્રણેય સાયન્ટિસ્્સે લેસર ઇટિરિેરોમીિર ગ્રેથવિે શનલ વેવ ઓબ્િવેિરી (Ligo)માં આ
તરં ગોની શોધમાં મહત્વનો િાળો ભજવયો હતો.
- આ તરં ગોની શોધને લગતું પહેલ ું અવલોકન સપ્િે મ્બર, 2015માં સામે આવ્ુ ં હત.ું
ુ ુ ત્વાકર્ષણ િરું ગો એટલે શ ુંુ
# ગર
- આઇટસ્િાઇનના સાપેક્ષવાદના થસદ્ાંત અનુસાર, બ્રહ્ાંડ ખેંર્ો તો ખેંર્ાય, મરોડો તો મરોડાય એવી
થ્રી-ડી ર્ાદર જેવુ ં છે . તેમાં લંબાઇ અને પહોળાઇ ઉપરાંત ઊંડાઇનુ ં પણ પરરમાણ (ડાયમેટશન) છે .
આઇટસ્િાઇનની થિયરી પ્રમાણે, દરે ક અવકાશી પદાિટ આ ‘ર્ાદર’ માં ગોઠવાયેલો છે .
- આઇટસ્િાઇનની થિયરી અનુસાર, જ્યારે બ્રહ્ાંડમાં બે અત્યંત થવશાળ પદાિટ એકબીજા સાિે
અિડાય ત્યારે આ ર્ાદરમાં પણ તેની અસર સજાટય.
- થવશાળ પદાિટ વચ્ર્ેની અિડામણને કારણે વમળ સજાટય છે , જેને ગુરુત્વાકર્ટણ તરં ગ કહેવાય છે .
- આ તરં ગની અસર આપણા સુધી પહોંર્ે ત્યાં સુધીમાં અથત સ ૂક્ષ્મ બની જાય છે .
- લગભગ 100 વર્ટ પહેલાં આઇટસ્િાઇને આ તરં ગો અંગે થિયરી રજૂ કરી હતી, જેને માપવા માિે
થવશ્વભરના 1000 જેિલા થવજ્ઞાનીઓ એ થવથવધ ઇટસ્ુમેટિ તૈયાર કયાટ જેને વોથશિંગ્િન સ્સ્િત Ligo
ખાતે લેબમાં ગોઠવી આ તંરગોની શોધ કરવામાં આવી.
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- જો કે, નોબેલ કથમિી દ્વારા થવશ્વભરના 1000િી વધુ સાયન્ટિસ્્સે તરં ગોની શોધ માિે જરૂરી
રડિેક્િસટ બનાવવામાં તિા ડેિા એનલાઇિ કરવામાં કરે લા યોગદાનની અવગણના કરવામાં
આવી.

► રાજઘાટ પર પ્રથમવાર મહાત્મા ગાુંધીિી પ્રનિમાિી સ્થાપિા:
- રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં આવેલ રાષ્ટ્રથપતાની સમાધી રાજઘાિ પર પ્રિમવાર મહાત્મા ગાંધીની
પ્રથતમા સ્િાપવામાં આવી છે '. ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપથત એમ.વૈંકયા નાયડુ દ્વારા ગાંધીજીની 148મી
જયંતી ઉપર 1.80 લાંબી કાસ્યની પ્રથતમાનુ ં અનાવરણ ક્ુું હત.ું
- શ્રી રામ સુતાર દ્વારા આ પ્રથતમા બનાવામાં આવી છે અને તકતી ઉપર ગાંધીજીનુ ં વાક્ય " જે
બદલાવ તમે જોવા માંગો છો, તેવા જ બનો" લખેલ ું છે .
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