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ಅಧಾಕ್ಷರ ಸಂದ್ೀರ್ 

 

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಾ, ಕನನಡ ಭಾಷಯೆ ಒೇಂದ್ು ಪರಮುಖ 
ಹ್ಾಗ್ೊ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರಕಾರ. ನಮಮ ಸ್ುತ್ತಲಿನ ಎಲಲ 
ಆಗ್ುಹ್ೆೊ ಗ್ುಗ್ಳನುನ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ದ್ೃಷ್ಟಟಕೆೊ ನದೇಂದ್ ಗ್ಮನಿಸಿ, 
ಅದ್ನುನ ಸ್ರಳ ಕನನಡ ಭಾಷಯೆಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ುವ ಆಶಯ ಈ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಾದ್ ಗ್ುರಿ. ಅದ್ರಲೊಲ, ಕಬ್ಬಿಣದ್ ಕಡಲ ೆ
ಎನಿಸಿರುವ ಖಗೆೊ ಳ ವಿಜ್ಞಾನ, ಉಪಗ್ರಹ ಹ್ಾಗ್ೊ ರಾಕೆಟ್ 
ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುೇಂತಾದ್ ಸ್ೇಂಕ ಣಣ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಸ್ರಳ 
ಕನನಡದ್ಲಿಲ ಒಬಿ ಪರರಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಣಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ 
ಮಟಟದ್ಲಿಲ ತಿಳಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಾವಾದ್ರ ೆ ಅದ್ೆೊೇಂದ್ು ಅಪರೊಪದ್ 
ಸಾಧ್ನೆಯ  ಸ್ರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಟನಲಿಲ ಬೆೇಂಗ್ಳೂರಿನ ಪರತಿಷಿ್ಟತ್ 
ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನಾ ಸ್ೇಂಸೆೆಯಾದ್ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ 
ಕೆ ೇಂದ್ರವು "ಬಾಲಬಾಲೆಯರಿಗ ೆ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲೆ" 
ಎೇಂಬ ನೊತ್ನ ಕಾಯಣಕರಮವೇಂದ್ನುನ ಹಮಿಮಕೆೊೇಂಡಿದ್ುು, 
ತ್ನೊಮಲಕ "ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 



 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳ" ಬಗೆೆ ಸ್ಣಣ ಪುಸ್ತಕಗ್ಳನುನ ಹ್ೆೊರತ್ರುವ ಯ ಜನೆ 
ಹ್ೆೊೇಂದದ್ೆ. ಪರಸ್ುತತ್ ನಿಮಮ ಕೆೈಯಲಿಲರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ, ಈ 
ಮಾಲೆಯ ಒೇಂದ್ು ಕುಸ್ುಮ. ಕನನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಾವನುನ 
ಶಿರ ಮೇಂತ್ಗೆೊಳಿಸ್ುವ ದಕಿನಲಿಲ ಇದ್ೆೊೇಂದ್ು ಮಹತ್ವಪೊಣಣ 
ಹ್ೆಜೆೆ.  

ಒೇಂದ್ು ಭಾಷೆಯ ಉನನತ್ ಮಟಟದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಸಾಧ್ಾವಾಗ್ಬ ೆಕಾದ್ರೆ, ವಿವಿಧ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ುತ ತಾೇಂತಿರಕ 
ವಿಷ್ಯಗ್ಳನುನ ಆ ಭಾಷೆಯಲೆಲ  ವಿವರಿಸ್ಬೆ ಕಾದ್ದ್ುು ಅವಶಾಕ. 
ಅೇಂತೆಯ  ನಮಮ ಇಸೆೊರ ಸ್ೇಂಸೆೆಯ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧ್ನಗೆ್ಳನುನ 
ಜನಸಾಮಾನಾರಿಗೆ ಸ್ರಳ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ವಿವರಿಸಿ, ಅದ್ರ ಬಗೆಗಿನ 
ಅರಿವು ಮೊಡಿಸ್ುವುದ್ೊ ಕೊಡಾ ಅಗ್ತ್ಾವಾಗಿ 
ಮಾಡಬೆ ಕಾಗಿರುವ ಕಾಯಣ. ಪರಸ್ುತತ್ "ಬಾಲಬಾಲೆಯರಿಗೆ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲೆ" ಯ ಜನೆಯು, ಈ ಎರಡೊ 
ಅವಶಾಕತಗೆ್ಳನುನ ಈಡೆ ರಿಸ್ಲಿದ್ೆ. 

ಈ ಕಾಯಣಕರಮವನುನ ಪರಿಕಲಿಿಸಿ, ಅದ್ನುನ 
ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸಿದ್ುಕಾಿಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ ನಿದ್ ೆಣಶಕರನುನ 
ನಾನು ಅಭಿನೇಂದಸ್ುತೆತ ನೆ. ಮುೇಂಬರುವ ದನಗ್ಳಲಿಲ ಇನೊನ 
ಹ್ೆಚಿನಿ ಪುಸ್ತಕಗ್ಳು ಹ್ೆೊರಬರಲಿ, ಇನೊನ ಹ್ೆಚಿನಿ ಆಸ್ಕತ 
ಓದ್ುಗ್ರನುನ ತ್ಲುಪಲಿ ಎೇಂದ್ು ಹ್ಾರೆೈಸ್ುತೆತ ನ ೆ

ಎಸ್  ಸ್ರೀಮನಾಥ  
ಅಧಾಕ್ಷರು, ಇಸ್ರೊ 



 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂರ್ದಶ 

 
 
 

 
ಉಪಗ್ರಹ, ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹ್ಾಗ್ೊ 

ಸ್ೇಂಬೇಂಧಿತ್ ವಿಷ್ಯಗ್ಳನುನ ಸ್ರಳವಾದ್ ಪಾರದೆ್ ಶಿಕ 

ಭಾಷೆಯಲಿಲ ಎಲಲರಿಗ್ೊ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಣವಾಗ್ುವ 

ಹ್ಾಗೆ  ತ್ಲುಪಿಸ್ಬೆ ಕು ಎನುನವುದ್ು ನನನ ಚಿೇಂತ್ನ ೆ ಹ್ಾಗ್ೊ 

ಆಶಯ. ಇೇಂತ್ಹ  ಪರಯತ್ನವು ವಿಶೆ ಷ್ವಾಗಿ ಪಾರದೆ್ ಶಿಕ 

ಭಾಷೆಯಲಲೆ  ಓದ್ುವ ಗಾರಮಿ ಣ ಪರದೆ್ ಶದ್ ಯುವ ಪರತಿಭೆಗ್ಳಿಗೆ 
ಅವಶಾಕ ಹ್ಾಗ್ೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಲುಪಿಸ್ುತ್ತದೆ್. ತ್ನೊಮಲಕ 

ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಿಸ್ುವಲಿಲ ಹ್ಾಗ್ೊ ಭವಾ ಭವಿಷ್ಾ 
ರೊಪಿಸಿಕೆೊಳುುವಲಿಲ ಒೇಂದ್ು ಮಹತ್ವದ್ ಹ್ಜೆೆೆಯಾಗಿದ್ೆ.  

ಈ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೆ್ ತ್ರದ್ಲಿಲ ಐದ್ು ದ್ಶಕಗ್ಳಿೇಂದ್ ಕಾಯಣ 

ನಿವಣಹಿಸ್ುತಿತರುವ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ 

ನುರಿತ್ ಹ್ಾಗ್ೊ ಅನುಭವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳಿೇಂದ್ ಈ ಕೆಲಸ್ ಆಗ್ಬೆ ಕು 
ಎೇಂಬುವುದ್ು ಸ್ಹಜ ಅಪೆ ಕೆ್. ಇದ್ರ ಅೇಂಗ್ವಾಗಿ           



 
ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೆ ೇಂದ್ರವು “ಬಾಲಬಾಲೆಯರಿಗ ೆ
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಪುಸ್ತಕಮಾಲೆ”ಯನುನ ಹ್ೆೊರತ್ರುತಿತದೆ್. 

ಈ ವಿಚಾರಕೆಿ ಸ್ಿೇಂದಸಿ ಅತ್ಾೇಂತ್ ಉತ್ುುಕತೆಯೇಂದ್ ನಮಮ 
ಸ್ಹ್ೆೊ ದೆ್ೊಾ ಗಿಗ್ಳು ಈ ವಿಷ್ಯಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಕರುಪುಸ್ತಕಗ್ಳನುನ 
ರಚಿಸ್ುತಿತದ್ಾುರೆ. ಈ ಸ್ರಣಿಯ ಏಳು ಪುಸ್ತಕಗ್ಳು ಇೇಂದ್ು ನಿಮಮ 
ಕೆೈ ಸೆ ರಿರುವುದ್ು ಸ್ೇಂತ್ಸ್ದ್ ಸ್ೇಂಗ್ತಿ. ಅವರ ಈ ಪರಯತ್ನಕೆಿ 
ಅಭಿನೇಂದ್ನೆಗ್ಳು ಹ್ಾಗ್ೊ ಯ ಜನೆ ಸ್ಫಲವಾಗ್ಲಿ ಎೇಂದ್ು 
ನನನ ಹ್ಾರೆೈಕೆ. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಣಗ್ಳು ಈ ವಿಷ್ಯಗ್ಳಲಿಲ ಆಸ್ಕತ 
ಹ್ಾಗ್ೊ  ಅಭಿರುಚಿಯನುನ ಬಳೆಸೆಿಕೆೊೇಂಡು, ಮೊಲತ್ತ್ವಗ್ಳನುನ 
ಅರಿತ್ುಕೆೊೇಂಡು, ಆಳವಾದ್ ಜ್ಞಾನವನುನ ಪಡೆದ್ುಕೆೊೇಂಡು, 
ಸ್ೊಿತಿಣ ಪಡೆದ್ು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಾ ರೊಪಿಸಿಕೆೊಳುಲಿ, ತ್ನೊಮಲಕ 

ದೆ್ ಶದ್ ಅಭಿವೃದಿ ಹ್ಾಗ್ೊ ಸ್ಮಾಜದ್ 

ಸ್ವಣತೆೊ ನುಮಖ  ಬೆಳವಣಿಗ ೆ ಆಗ್ಲಿ ಎೇಂದ್ು ಹ್ಾರೆೈಸ್ುತೆತ ನೆ. 
ಈ ನಮಮ ಉದ್ುೆ ಶ ಸಾಕಾರಗೊೆೇಂಡು, ಅಪೆ ಕ್ಷಿತ್ ಫಲಿತಾೇಂಶ 

ದೆ್ೊರಯೆುತ್ತದೆ್ ಎೇಂಬುದ್ರಲಿಲ ನನಗ ೆಸ್ೇಂಪೊಣಣ ವಿಶಾವಸ್ವಿದೆ್. 
          

                     ಎಂ. ಶಂಕರನ್ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕ್ದಂದ್ರ 
  



 
ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಲಿ 

ಬಾಲಬಾಲ್ಯರಿಗ ್ಬಾಹ್ಾಾಕಾರ್ ಪ್ುಸತಕಮಾಲ ್
ಪಿ್ರಯ್ಓದು ಗರ  ೇ, 

ಇ ಸ ರ್ಿ ಸೆಂ ಸ ೆಯ್ ಯು ್ ಆ ರ್ ರಾವ್್ ಉಪ ಗಹಿ ್
ಕ ೇೆಂದ ಿವ ು್ (ಯು ಆ ರ್್ಎಸ್ಸಿ) ೨೦೨೨ರಲ್ಲ್ಿ ತನ್ನ ್ ಸುವ ರ್ಣ್
ಮಹ  ರೇತಸವವ ನ್ುನ್ ಆ ಚರಿಸು ತ್ರಿದ . ಈ್ ಸೆಂದ ರ್ ಣದ ಲ್ಲಿ, 
ಯ ು ಆ ರ್ ಎಸ್ಸಿಯ್ ಕರ್ಾಣಟಕ್ ರಾಜ  ರಯೇತಸವ್ ಸಮಿತ್ರಯ ು, 
ʼಬ ಾಲಬ ಾಲ ಯರಿಗ ್ ಬ ಾಹಾಯಕಾಶ್ ಪ ುಸಿಕ್ ಮ ಾಲ ʼ ಎೆಂಬ ್
ಕನ್ನಡ ್ ಪ ುಸಿಕ್ ಸರಣಿಯ ನ್ುನ ್ ಪ ಿಕಟಿಸು ವ್ ಕಾಯಣವ ನ್ುನ್
ಹ ಮಿಿಕ ರೆಂಡಿದ . ಬ ಾಹಾಯಕಾಶ್ವಿಜ್ಞಾನ್, ್ವಿಜ್ಞ ಾನಿಗಳು, ರಾಕ ಟ್್
ಮತುಿ್ ಉಪಗಿಹ ್ ತೆಂ ತಜಿ್ಞ ಾನ್, ಮುೆಂ ತಾದ ್ ಹ ಲವು್
ವಿ ಷಯಗ ಳ್ ಬಗ ೆ ್ ಶಾಲಾ್ ಮಕಕಳಿಗ ್ ಸುಲರ್ ವಾಗಿ್
ಅ ರ್ ಣವಾಗುವ ೆಂತ  , ಸರಳ್ ಕನ್ನಡ ್ ಭ ಾಷ ಯಲ್ಲ್ಿ ಚಿ ಕಕಚಿ ಕಕ ್
ಪ ುಸಿಕಗಳನ್ುನ್ ಪ ಿಕಟಿಸುವ ್ ಯೇಜ ರ್ ್ ನ್ಮಿ್ ಸಮಿತ್ರಯದ ು. 
ಇ ವ ುಗಳನ್ುನ ್ ನ್ಮಿ್ ಸೆಂಸ  ೆಯ್ ವಿ ಜ್ಞ ಾನಿಗಳ  ೇ್
ಬ ರ ಯುತ್ರಿರುವ ುದು್ ಇದ ರ್ ಇರ್ ರನೆಂದ ು್ ವಿ ಶ ೇ ಷ. ಈ ್
ಮ ಾಲ್ಲಕ ಯ್ ಮೊದ ಲ್ ಕೆಂತ ಾಗಿ, ಏ ಳು ್ ಪ ುಸಿಕಗಳು್ ಇ ದೇಗ್
ನಿಮಿ್ ಮುೆಂ ದವ . ಈ್ ಪ ುಸಿಕಗಳ್ ವಿ ದ ುಯರ್ಾಿನ್್ ಆವ ೃತ್ರಿಯನ್ುನ್
ನ್ಮಿ್ ಅ ೆಂತಜ ಾಣಲ್ ತಾರ್ದ ್ ಮರಲಕ್ ಉಚಿ ತವಾಗಿ್ ಎಲಾಿ್
ಮಕಕಳಿಗರ್ತ ಲುಪ್ರಸುವ ್ಗುರಿ್ನ್ಮಿದು.  



 
ಈ್ ಯೇಜ ರ್ ಯ್ ಮುಖ್ಯ್ ರರವಾರಿಯಾದ ್ ನ್ಮಿ್

ಕ ೇೆಂದ ಿದ ್ನಿದ ೇಣಶಕರಾದ ್ಶ್ಿೇ. ಎೆಂ್ಶೆಂ ಕರನ್್್ಅ ವ ರಿಗ ್ನ್ಮಿ್
ಸಮಿತ್ರಯ ು್ ಆಭ ಾರಿಯಾಗಿ ದ . ಈ ಸ್ರಣಿಯ ಪುಸ್ತಕಗ್ಳನುನ 
ಪರಿಶಿ ಲಿಸಿ, ಸ್ೊಕತ ಸ್ಲಹ್ೆಗ್ಳನುನ ನಿ ಡಿದ್ ಶಿರ  ಹ್ೆಚ್ ಎನ್ 
ಸ್ುರೆ ಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿರ  ಕೆ ವಿ ಗೆೊ ವಿೇಂದ್, ಡಾ. ಎೇಂ 
ರವಿ ೇಂದ್ರ ಅವರುಗ್ಳಿಗೆ ನಮಮ ಹೃದ್ಯಪೊವಣಕ 
ಧ್ನಾವಾದ್ಗ್ಳು. ಇ ೆಂತಹ ್ ಕಠಿರ್್ ವಿಜ್ಞ ಾನ್್ ವಿ ಚ ಾರಗಳನ್ುನ್
ಸರಳಭ ಾಷ ಯಲ್ಲಿ, ಅ ದ ರಲರ್ಿ ಕನ್ನಡ ದ ಲ್ಲಿ,್ ಬ ರ ಯುವ ುದ ು ್
ದ ರಡಡ್ ಸವಾಲ ೇ್ ಸರಿ. ಈ್ ಸವಾಲನ್ುನ್ ಸಿವೇಕರಿಸಿ, ್ ತಮಿ ್
ಕಾಯಣಗಳ್ನ್ಡ ುವ ್ಬಿಡ ುವ ು್ಮ ಾಡಿಕ ರೆಂಡ ು,್ಪ ುಸಿಕಗಳನ್ುನ್
ಬ ರ ದ ು, ಸರಕಿ್ ಸಮಯಕ ಕ್ ನ್ಮಗ ್ ತಲುಪ್ರಸಿದ ್ ಎಲ ಾಿ ್
ಲ ೇಖ್ಕರಿಗ ರ್ ರ್ಾವು್ ಕೃತಜ್ಞ ರಾಗಿದ ದೇವ . ಪ ುಸಿಕಗಳನ್ುನ ್
ಹ  ರರತರಲು್ ಸಹ ಕರಿಸಿದ ್ ನ್ಮಿ್ ಕ ೇೆಂದ ಿದ ್ ಎಲಾಿ ್
ಸಹ  ರೇದ ರಯೇಗಿಗ ಳಿಗರ್ಕೃತಜ್ಞ ತ ಗಳನ್ುನ್ಅ ಪ್ರಣಸುತ್ರಿದ ದೇವ . 

ಇ ವ ುಗ ಳನ್ುನ್ ಓದ, ನಿಮಿ್ ಸಲಹ  ್ ಮತುಿ್
ಅ ಭಿ ಪ್ಾಿಯಗಳನ್ುನ ್ ತ್ರಳಿಸಿದ ರ , ್ ಈ ್ ಪ ುಸಿಕ್ ಮ ಾಲ ಯ ್
ಮುೆಂ ದನ್್ ಪ ುಸಿಕಗಳನ್ುನ ್ ಇನ್ನಷುು್ ಉತ ಮಿಪ ಡಿಸಲು್
ಸಾಧ್ ಯವಾಗುತ ದಿ . 

 ರಾಮನಗೌಡ ವಿ ನಾಡಗೌಡ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  



 
ಲ್ೀಖಕರ ಮಾತು 

ಬ ಾಲ್ ಬ ಾಲ ಯರಿಗ ್ ಬ ಾಹಾಯಕಾಶ್ ವಿ ಜ್ಞ ಾನ್ದ್
ಮರಲರ್ ರತ್ ಅ ೆಂಶಗಳ ನ್ುನ್ ತ್ರಳಿಸುವ ್ ಸಲುವಾಗಿ್ ಇ ಸ ರ್ಿ
ಸೆಂ ಸ ೆಯ್ ಯು ್ ಆರ್್್ ರಾವ್್ ಉಪ ಗಹಿ ್ ಕ ೇೆಂದವಿ ು್ ಕಿರು ್
ಪ ುಸಿಕಗಳನ್ುನ ್ ಪ ಿಕಟಿಸು ತ್ರಿರುವ ್ ಈ್ ಪ ಿಯತನದ ಲ್ಲ್ಿ ಇ ಸ ರಿ ್
ಬ ಗ ೆಯೇ್ ಮಕಕಳಿಗ ್ ಪ ರಿಚ ಯ್ ಮ ಾಡಿಕ ರಡುವ ುದ ು್ ಈ್
ಪ ುಸಿಕದ ್ಉದ ದೇಶವಾಗಿದ .್ 

ಭ ಾರತದ ಲ್ಲ್ಿ ಬ ಾಹಾಯಕಾಶ್ ವಿಜ್ಞ ಾನ್ದ್ ಕ ನ್ಸು್ ಕೆಂಡ ು, 
ಅ ದ ಕ ಕ್ ಅ ಡಿಪ್ಾಯ್ ಹ ಾಕಿದವ ರು್ ಡಾ.್ ವಿ ಕಿ್ೆಂ ್ ಸಾರಾಭ ಾಯಿ. ್
ಭ ಾರತದ ್ಬ ಾಹಾಯಕಾಶ್ಕ್ ೇತಿವ ನ್ುನ್ಮುನ್ನಡ ಸಿ, ಇ ಡಿೇ್ವಿ ಶವವ ೇ ್
ಬ  ರಗಾಗುವ ೆಂತಹ ್ ಸಾಧ್ ರ್ ್ ಮ ಾಡಿದ ವ ರು್ ಪ್ ರ.ಿ್ ಸತ್ರೇಶ್ ್
ಧ್ ವ ನ್.್ ್ ಜ  ರತ ಯಲ್ಲಯಿೇ್ ಭ ಾರತ್ರೇಯ್ ವಿ ಜ್ಞ ಾನ್್
ಸೆಂ ಸ ೆಯನ್ುನ್ ಹ ತ ರೆಿಂಬ ತು ್ಿ ವ ಷಣಗಳ್ ಕಾಲ್ ನಿದ ೇಣಶ್ಸಿ ದ ್
ಶ ಿೇಷಠ ್ಅ ಧ್ಾಯಪಕರು್ಹ ಾಗರ್ವಿಜ್ಞ ಾನಿಯಾಗಿದ ದರು.್ಈ್ಎರಡು ್
ಸೆಂ ಸ ೆಗಳು್ ಅೆಂತ ರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ್ ಮಟುದ ಲ್ಲ್ಿ ಪ ಿಖ್ಾಯತ್ರಗ  ರಳಳಲು್
ಪ್ ರ.ಿ್ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ ವನ್್ಅವ ರ್ಪರಿಿಶಿಮವ ೇ್ಕಾರರ್. 

ಭ ಾರತದ ಲ್ಲ್ಿ ಬ ಾಹಾಯಕಾಶ್ ವಿಜ್ಞ ಾನ್ಕ ಕ್ ರ್ ದ ಿ್ ತಳಪ್ಾಯ್
ಹ ಾಕಿ್ ಕ ರಟು್ ಸತ್ರ ೇಶ್್ ಧ್ವ ನ್್ರವ ರ್ ಬ ಾಲಯ,್ ಜೇವ ನ್ದ ್



 
ಘಟರ್ಾ ವಳಿಗ ಳು ,್ ಕಾ ಯಣವ ೈಖ್ರಿ್ ಮತು ್ಿ ಸಾ ಧ್ರ್  ಯ್ ಬಗ  ೆ ್
ಸ ೆಂಕ್ಷಿ ಪಿವಾ ಗಿ ್ಈ್ಪುಸ ಕಿ ದಲ್ಲ ್ಿವಿವರಿಸ ಲಾಗಿ ದ .್್ 

ಬಾ ಲ ್ ಬಾ ಲ ಯರಲ್ಲ ್ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್,್ ಬಾ ಹಾ ಯಕ ಾಶ್ ಹಾ ಗ ರ್
ಉಪಗ ಿಹಗ ಳ ್ ಮತು ಿ್ ಬಾಹಾ ಯಕ ಾಶ್ ಕ್  ೇತಿದಲ್ಲ ್ಿ ಸ ಾಧ್ರ್  ್ ಮಾ ಡಿದ್
ಮಹನಿಯರ್ ಬಗ  ೆ್ ಇನ್ರನ್ ಹ ಚಿನಿ್್ ವಿಷ ಯ್ ತ್ರಳಿ ದು ಕ  ರಳು ಳ ವ್
ಆಸ ಕಿ ್ಿ ಮರಡಿಸಿ ದರ  ,್ ಈ್ ಪುಸ ಕಿ ದ್ ಗ ು ರಿ ್ ಸ ಾಧಿಸಿ ದೆಂ ತಾ ಗು ತದಿ . ್
ಇೆಂದ ನ್್ ಮಕಕಳ ು ್ ಮುೆಂ ದ ್ ಬಾ ಹಾ ಯಕ ಾಶ್ ಕ್  ೇತದಿಲ್ಲ ್ಿ
ಸ ೆಂಶ   ೇಧ್ರ್  ಗ ಳನ್ ು ನ್ ಕ  ೈಗ  ರೆಂ ಡು,್ ಜನ್ ಸ ಾಮಾ ನ್ ಯರ್ ಜ ೇವನ್ ವನ್ು ನ್
ಉತಿಮಗ  ರಳಿ ಸಲ್ಲ ್ಎ ೆಂ ದು ್ಆಶ್ಸ ುವ . 

ಈ್ ಪು ಸ ಕಿ ್ ಬರ ಯಲ ು ್ ಅವಕಾ ಶವಿತ ್ಿ ಯು್ ಆರ್್್ ರ ಾ ವ್್
ಉಪಗ ಿಹ್ಕ  ೇೆಂ ದಿದ್ನಿ ದ ೇಣ ಶಕ ರಾ ದ್ಶ್ ಿೇ್ಎೆಂ. ಶೆಂ ಕ ರನ್್ರವರಿ ಗ  ್
ಹೃ ತ ರೂವಣ ಕ ್ಧ್ನ್ಯ ವಾ ದಗ ಳು .್ಈ್ಪು ಸ ಕಿ ್ಸ ರಣಿಯ್ಸ ೆಂ ಪ್ಾ ದಕ ್
ಮೆಂಡಲ್ಲ ಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾ ದ್ ಶ್ ಿೇ್ ರ ಾಮನ್ಗ ೌಡ್ ವಿ್ ರ್ಾ ಡಗೌ ಡ್
ಹಾ ಗ ರ್ ಸ ೆಂಸ  ೆಯ್ ಎ ಲಾ್ಿ ಹಿರಿ ಯರಿ ಗ  ್ ಹಾಗ ರ ್
ಸ ಹ ರೇದ ರಯೇಗಿಗ ಳಿಗ ರ್ ನ್ಮನ್ಗಳು. ್ ಈ್ ಪು ಸ ಕಿ ್ ಬರ ಯಲ ು ್
ಸ ಹಕರಿ ಸಿದ್ ನ್ನ್ ನ್ ಶ್ ಿೇಮತ್ರ ್ ಅಚಣ ರ್ಾ ್ ಮತು ್ಿ ನ್ನ್ ನ್
ಕ ು ಟು ೆಂ ಬದವರಿಗ ರ ್ ಆಭಾರಿ ಯಗಿ ರುತ  ೇಿರ್  .್ ಉತಿಮ್ ರಿೇತ್ರ ಯಲ್ಲ ಿ ್
ಪು ಸಕಿ ್ಬರ ಯಲ ು ್ಪ್ ರಿೇತಾ ಸಹಿಸಿ ದ್ಶ್ ಿೇ್ಶ್ ವಪಿಕಾ ಶ್ ್ಬಿ್ಹಾ ಗ ರ ್
ಡಾ ್ಬ .್ರ ಾ ್ರ್ ಾಗ  ೇೆಂದಿರಿಗ  ್ರ್ ಾನ್ು ್ಚಿರಋಣಿಯಾ ಗಿದ ದೇರ್  .್ 

 
ಪ್ೊಸಾದ್ ಬಿ. ಎಸ್.  



 
ಪ್ರಿವಿಡಿ 

೧.್ ಪಿಸಾಿ ವರ್   01 
೨.್ ಪ್ ರ ಿ.್ ಸ ತ್ರೇ ಶ್್ಧ್ ವನ್್ರ್ ಬಾಲಯ ,್ ವಿ ದಾಯಜಣ ರ್  ಯ್ದನ್ ಗಳ ು 03 
೩ .್ ಭಾರತ್ರೇಯ್ ವಿ ಜ್ಞಾನ್್ ಸ ೆಂಸ  ೆಗ ್ ಪ್ಾದ ಾಪಣ ಣ  08 
೪.್ ಬಾಹಾಯ ಕ ಾಶ್ ಕ್  ೇತಿಕ  ಕ್ಪ್ ಾ ದಾಪಣ ಣ  14 
೫.್ ಇಸ ರ ಿ್ಸ ೆಂಸ  ೆಯ್ ಕ  ೇೆಂದಿಗಳ ್ ಸ ಾೆ ಪ ರ್   15 
6 .್ ಹ  ರ ಸ ್ ಅಧ್ಾಯ ಯ್ -್ ಪ್ಾಿ ಯೇಗಿ ಕ ್ ಉಪಗ ಿಹಗ ಳು 22 
7.್ ಪ್ ರ ಿ.್ ಸ ತ್ರೇ ಶ್್ಧ್ ವನ್್ -್ ಆಡಳಿತ ಗಾ ರ, ಮಾಗಣ ದಶಣ ಕ 25 
8. ಪಿಶಸಿಿ, ಗೌರವಗ ಳ ು 3 5 
9.್ ಉಪಸ ೆಂಹ ಾರ 38 
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1. ಪ್ೊಸಾತವನ್ 
ಭಾರತದ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಸೆಂಸ ೆಯು್ ಉ ಪಗಿಹಗಳಿೆಂದ್

ಸೆಂವಹನ್, ಸಮರ ಹ್ ಸೆಂಪಕ ಣ, ಪಿಸಾರ, ಗಾಿಮಿೇ ರ್್
ಶ್ಕ್ಷರ್, ಕೃಷ್ಟ್, ಉ ಪಗಿಹಗಳು್ ರವಾನಿಸುವ್ ಚಿತಿಗಳಿೆಂದ ್
ಮಳ  -ಬ ಳ  ್ ಸಮಿೇಕ್ , ವಾ ತಾ ವರರ್ ್ ಮುನ್ರ ಸ ಚರ್ ,್ ಪಿಕೃತ್ರ ್
ವಿಕ ರೇ ಪ್ ಸನಿನವ ೇಶಗಳ್ ನಿ ವಣಹಣ  ,್  ರ್ ೈಸಗಿಣ ಕ ್
ಸೆಂಪನ್ರ ಿಲಗಳ್ ಸೆಂರಕ್ಷಣ  ್ ಹಾಗರ ್ ಅಭಿವೃದಿ, ರ್ ರ ್
ನಿಯೆಂತ ಿರ್, ಟ ಲ್ಲಮೆಡಿಸಿನ್್ ಹಿೇಗ ್ ಹಲವಾ ರು್ ಕ್ ೇತ ಿಗಳಿಗ ್
ಸ ೇವ ಗಳನ್ುನ್ ಒದಗಿಸುತ್ರಿ ದ . ್ ಇ ಸ ರಿ್ ಸೆಂಸ ೆಯು್
ಜ ನ್ಸಾಮ ಾನ್ಯರ್ ಸ ೇವ ಗಾಗಿ,್ ದ ೇಶದ ್ ರ್ದ ಿತ ಗ ್ ಹ ಾಗರ್
ಸವ ಣತ ರೇನ್ುಿಖ್್ ಅಭಿವ ೃದಿಗಾಗಿ್ ಹ ಲವಾರು್ ಉಪ ಗಹಿ ಗಳ್
ಅ ಭಿವ ೃದಿಪ ಡ ಸಿ್ ಸ ೇವ ಯನ್ುನ್ ನಿೇಡ ುತ್ರ ದಿ .್ ಅಲಿ ದ ,್ ಅನ್ಯ ್
ಗಿಹಗಳ್ ಅರ್ ವೇಷ ಣ  ಯ್ ಸವಾ ಲ್ಲನ್್ ಯೇಜರ್ ಗಳ ನ್ು ನ ್
ಮಾಡಿ ,್ ಉ ತಿಮ್ ಫಲ್ಲತಾೆಂ ಶ್ ಪಡ ದು,್ ಭಾರತ್ರೇಯ್
ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಸೆಂಸ ೆ್ ಅೆಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ್ ಮಟುದಲ್ಲಿ ್ ತನ್ನ ್
ಕಿೇತ್ರಣಪತಾ ಕ ಯನ್ು ನ್ಹಾ ರಿಸಿದ .್ 

ಭಾರತದಲಿಿ ಬಾಹ್ಾಾಕಾರ್ ಯೀಜನ್ಯ ಕನಸು 
ಕಂಡಿದುು, ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಾಾಕಾರ್ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ ವಿಕೊಂ 
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ಸಾರಾಭಾಯಿ.್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಆಧ್ಾ ರಿತ್ ಯೇಜರ್ ಗಳು ್
ಮನ್ುಕುಲದ್ಒಳಿತ್ರಗ , ದ ೇಶದ್್ಅಭಿವೃದಿ ಗ , ಶಾ ೆಂತ್ರ ಯುತ್
ಬಳಕ ಗ ್ ರ್ ರವಾ ಗಬ ೇಕ ೆಂದು ್ ಡಾ ್ ವಿಕಿೆಂ ್
ಸಾರಾ ಭಾಯಿ ಯವರ್( ಚಿತಿ -೧)್ಆಶಯವಾ ಗಿತುಿ .್ ್ 

 ಚಿತ-ಿ೧ :್ ಡಾ ್ವಿಕಿೆಂ್ ಸಾ ರಾಭಾಯಿ 



3 

 
ಅವರ್ ರ್ ೇತೃತವದಲ್ಲಿ ಯೇ ್ ಭಾರತದ್ ಅರ್ುಶಕಿಿ ್

ಇಲಾಖ್ ಯ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1969ರ್ ಆಗಸು್ 15 ರೆಂದು್
ಭಾರತ್ರೇಯ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಸೆಂಸ ೆ ಯನ್ುನ್ ಸಾೆ ಪ್ರಸಲಾ ಯಿ ತು.್
ಸಾರಾ ಭಾಯಿ ಯವರ್ ಅಕಾಲ್ಲ ಕ್ ಮರರ್ದ್ ನ್ೆಂತ ರ್
ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಾಾಕಾರ್ ಕ್್ೀತೊವನುು ಮುನುಡ್ಸಿ, ಇಡಿೀ 
ವಿರ್ವವ್ೀ ಬ್ರಗಾಗುವಂತಹ ಸಾಧನ್ ತ್ರೀರಿಸಿದುು ಪ್ರೊ. 
ಸತೀಶ್ ಧವನ್. ಸಾರಾಭಾಯಿಯವರ ಕನಸಿನ ಮೊಗಗನುು 
ಅರಳುವಂತ್ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರೊ. ಸತೀಶ್ ಧವನ್. 

2. ಪ್ರೊ. ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ರವರ ಬಾಲಾ ಮತುತ 
ವಿದಾಾಜಗನ್ಯ ದಿನಗಳು  

ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ರವರು್ ಸ ಪ್ ುೆಂಬರ್್25, 1920 
ರೆಂದು್ ದ ೇವಿದಯಾಲ್್ ಧ್ವನ್ ್ ಮತುಿ ್ ಲಕ್ಷಿಮೇ ್ ಕ ರೇಸಾ ್ಿ
ದೆಂಪತ್ರಗಳ್ ( ಚಿತ-ಿ2) ್ ಎರಡರ್ ೇ್ ಮಗರ್ಾಗಿ್ ಜನಿಸಿದರು. ್
ತೆಂ ದ ್ ದ ೇವಿದಯಾಲ್್ ಧ್ವನ್ ್ರ ವರು್ ಸವತೆಂ ತಿ್ ಪರವಣ ದ ್
ಪೆಂಜಾ ಬ್್ ಪ್ಾ ಿೆಂತಯ ದಲಿ್ಲ್ ವಕಿೇಲ್ಲ ್ ವೃತ್ರಿ ್ ಆರೆಂಭಿಸಿ, ನ್ೆಂತ ರ್
ಬಡಿಿಯ್ ಮೆೇಲ  ್ ಲಾ ಹ ರೇ ರಿನ್್ ಉ ಚ್ಿ ರ್ಾಯ ಯಲಯದಲ್ಲಿ ್
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ರ್ಾಯ ಯಾಧಿ ೇಶರಾ ಗಿದದ ರು.್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ರ್ ತಾ ತ ್
ಧ್ರನಿಚೆಂದ್್ ಕ ರ ೇಸಾ ್ಿ( ತಾಯಿಯ್ತ ೆಂದ ) ರವರು್ಕಾ ಶ್ೀ ರ್
ಪ್ಾ ಿೆಂತಯ ದ್ಮುಖ್ಯ್ಆರ ರ ೇಗಯ ್ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದದ ರು್ಹಾಗರ ್
ಜನ್ಸಾಮ ನ್ಯ ರಿಗ ್ ಉ ತಿ ಮ್ ಆರ ರೇಗಯ ್ ಸ ೇವ ಯನ್ುನ ್
ನಿೇಡುತ್ರಿ ದದ ರು.್ 1900ರ್ ದಶಕದಲ್ಲಿ ್ ಪ್ ಿ ೇಗ್್ ಮಹಾಮಾರಿ್
ರ ರೇ ಗ್ ಹರಡಿದದ್ ಸಮಯದಲ್ಲ್ಿ ಅತುಯ ತಿಮ್ ಸ ೇವ ್ ಸಲ್ಲಿ ಸಿ್
ಜನ್ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ದದ ವರು.್ ಇೆಂತಹ ್ ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ ್ ಜನಿಸಿದದ್್
ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್್ ಬಾಲ ಯ ದೆಂದಲ ೇ್ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ್ ಗೌರವ, ್

 ಚಿತಿ -2:್ದ ೇವಿದಯಾಲ್್ಧ್ ವನ್ ,್ ಲ ಕ್ಷಿಮ ೇ ್ಕ  ರ ೇ ಸ ಾ್ಿದೆಂಪತ್ರ 



5 

ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ ್ಪ್ರಿೇತ್ರ್ತ ರೇ ರಿಸುತಿ್ರದದರು.್ಆಟ -ಪ್ಾ ಠದಲ್ಲಿ ಯರ ್
ಚುರುಕುತನ್ದೆಂದ್ ಕರಡಿದದ ರು. 

ದ ೇವಿದಯಾಲ ರ್ ವೃತ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ್ ಸದಾ್ ಬ ೇರ ್ ಬ ೇರ ್
ನ್ಗರಗಳಿಗ ,್ ಪಟುರ್ ಗಳಿಗ ್ ಹ ರೇಗ್ ಬ ೇಕಾಗಿದುದ ದರಿೆಂದ ್
ಸತ್ರೇಶರ್ ಬಾಲ ಯ ದ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ವನ್ುನ್ ಮರ್ ಯಲ್ಲಿ ಯೇ್ ಖ್ಾಸಗಿ್
ಶ್ಕ್ಷಕರಿೆಂದ್ ಕ ರ ಡಿಸಿದರು. ್ ಲರ ಧಿಯಾನ್ದಲಿ್ಲ್
ಮೆಟಿಿಕುಯ ಲ ೇಷ ನ್ ್ (1934) ್ ್ ಮತುಿ ್ ಇೆಂಟರ್್ ಮಿೇಡಿಯಟ್
( ವಿಜ್ಞಾನ್) ್ ಪರಿೇಕ್ ಯಲ್ಲಿ ್ ತ ೇಗಣಡ ಯಾದರು. ್್
ದ ೇವಿದಯಾಲ್್ ಲಾ ಹ ರೇ ರಿಗ ್ ವಗಾಣವಣ  ಗ ರ ೆಂಡಾ ಗ, 
ಲಾ ಹ ರೇ ರಿನ್್ ಸಕಾಣರಿ್ ಕಾಲ ೇಜ ನ್ಲ್ಲಿ ್ ಗಣಿ ತ್ ಮತುಿ್
ಭೌತ ಶಾ ಸರದಲ್ಲಿ ್ ಬಿ.ಎ್ ಪ ದವಿ್ ಪಡ ದರು.್ ್ ಭಾರತದಲ್ಲ ಿ ್
ಬಿಿಟಿೇಷ ರ್ಆಳಿವಕ ಯಿದದ ್ಕಾರರ್, ಯಾವುದ ೇ್ಅವಕಾಶ ಗಳಿಗ ್
ಇೆಂಗಿಿ ೇಷ್್ ಪ್ಾ ಿವಿೇರ್ ಯ ತ ್ ಇರಬ ೇಕ ೆಂದು, ಇೆಂಗಿಿ ೇಷ್್
ಸಾಹಿತಯ ದಲ್ಲ್ಿ ಎೆಂ .ಎ್ ಪದವಿ್ (1941) ್ ಗಳಿಸಿದರು.್ ಬಿ.ಎ್
ಮತುಿ ್ ಎೆಂ .ಎ್ ಪದವಿಗಳಲ್ಲ್ಿ ತೃಪ್ರಿ ್ ಸಿಗದ್ ಕಾರರ್, 
ಲಾ ಹ ರೇ ರಿನ್್ ್ ಮೆಕಿಗಾ ನ್ ್ ಇೆಂಜ ನಿಯರಿೆಂಗ್್ ಕಾಲ ೇಜ್ ್
ಸ ೇರಿ, ಇಡಿೇ್ ವಿಶವವಿದಾಯ ಲ ಯಕ ಕ್ ಪಿರ್ಮರಾ ಗಿ್ ತ ೇಗಣಡ ್
ಹ ರೆಂ ದ, ್ ಆ್ ಪ್ಾಿೆಂ ತಯ ದ್ ಮೊದಲ್ ಚಿನ್ನದ್ ಪದಕ್ ಪಡ ದ ್
ವಿದಾಯ ರ್ಥಣಯಾದರು. 
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ನ್ೆಂತ ರ್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ರವರು ್ ಒೆಂ ದು್ ವಷಣ್
(1944-45) ್ ಕಾಲ್ ಬ ೆಂಗಳೂ ರಿನ್್ ಹಿೆಂದುಸಾಿ ನ್ ್ ವಿಮಾನ್ ್
ಕಾಖ್ಾಣರ್ ್ ( ಹ ಚ್.ಎ .ಎಲ್) ಯ್ ಏರ ರೇ ರ್ಾಟಿಕ ಲ್ ್
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ್ ಇೆಂಟನ್ಣಶ್ಪ್್ ವಾ ಯಸೆಂಗಕ ಕ ್ ಸ ೇರಿ,್ ್ ಯುದಿ್
ವಿಮಾನ್ಗಳಿಗ ್ಬಿಡಿ್ಭಾಗಗಳನ್ುನ್ಜ ರೇಡಿಸುವುದು್ಹಾಗರ ್
ದುರಸಿಿ ಗ ರಳಿಸುವ್ಕಾಯಣ ದಲ್ಲಿ ್ತ ರಡಗಿಕ ರ ೆಂಡರು.್ತಾ ವು ್
ಗಳಿಸಿದದ ್ ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್್ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ, ನಿವಣಹಿಸುತ್ರಿ ದದ್
ಎಚ್ .ಎ.ಎಲ್.ನ್್ಇೆಂಟನ್ಣಶ್ಪ್್ಧ್ವನ್್ರವರಿಗ ್ವ ೈಮಾನಿ ಕ ್
ಕ್ ೇತ ಿದಲ್ಲಿ ್ ಒಲ ವು್ ಮರ ಡಿಸಿತು .್ 1945ರಲ್ಲಿ ್ ಸಕಾಣರ್
ನಿೇಡುವ್ ವಾ ಯ ಸೆಂಗ್ ವ ೇತನ್ದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ್ ಅಮೆೇರಿಕಾ ್
ಸೆಂಯುಕಿ್ ಸೆಂಸಾೆ ನ್ಕ ಕ್ ಹ ಚಿಿನ್್ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸಕ ಕ್ ಹ ರರಟರು. ್
ಎರಡರ್ ೇ್ ಯುದದದ್ ನ್ೆಂತ ರದ್ ದನ್ಗಳಾದುದರಿೆಂದ, ್
ಕಾಲ ುಕ್್ ವಿಶವವಿದಾ ಯ ಲಯದ್ ಏರ ರೇಸ ೂೇಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ್
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ್ ತರಗತ್ರಗಳು ್ ಆರೆಂರ್ವಾ ಗಿರಲ್ಲಲಿ .್
ಅನಿವಾ ಯಣವಾ ಗಿ, ಮಿನಿಪ್ ರಲ್ಲಸ್ ಮಿನಿಸ ರಸ ೇಟಾ್
ವಿಶವವಿದಾ ಯ ಲಯದ್ ಏರ ರೇರ್ಾಟಿಕಲ್್ ವಿಭಾಗಕ ಕ್ ಸ ೇರಿ, 
ಒೆಂ ದು್ ವಷಣದ್ ಸತತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ದ್ ಫಲವಾ ಗಿ ್
ಏರ ರರ್ಾಟಿಕಲ್್ ಎೆಂ ಜ ನಿಯರಿೆಂಗ್್ ಸಾನತ ಕ ರ ತಿ ರ್ ಪದವಿ ್
ಗಳಿಸಿದರು.್ ಅಲ್ಲಿ ರುವಾ ಗಲ ೇ, ಬಿಡುವಿನ್್ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ್
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ಸ ಕ ೆಂಡ್್ ಹಾಯ ೆಂಡ್್ ್ ಪುಸಿ ಕ್ ಮಳಿಗ ಗಳಿಗ ್ ಭ ೇಟಿ್ ನಿೇಡಿ, 
ಎಲ ಾಿ್ ತರಹದ್ ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ುನ್ ಗಮನಿಸಿ, ಓ ದ, ಸಾಹಿತಯ್
ಲ ರ ೇಕದಲ್ಲಿ ್ ತಮಿ್ ಅಭಿರುಚಿ್ ಹ ಚಿಿಸಿಕ ರ ೆಂಡರು.್ ಮುೆಂ ದ ್
1947ರಲ್ಲಿ ್ ಗಾಲ್ಲ ಸ ಟನ್ ್ ಅಧ್ಯಯನ್್ ಕ ೇೆಂ ದಿದಲ್ಲಿ ್ ಸತ್ರೇ ಶ್್್
ಧ್ವನ್ ್್ ( ಚಿತಿ-೩) ್ ಅವರು್ ಹಾಯ ನ್ಸ ್ ಡಬರ ಿ ೂ ್ ಲ್ಲ ಪ್ ಿನ್ ್ ಅವರ್
ಮಾಗಣದಶಣನ್ ದಲ್ಲಿ ್ ್ ಡಾಕುರ ೇಟ್ ಅಧ್ಯಯನ್ವನ್ುನ ್
ನ್ಡ ಸಿದರು.್ ್ ್ 

 ಚಿತಿ -3:್ಪ್ ರ ಿ.್ಸ ತ್ರೇ ಶ್್ಧ್ವ ನ್್ 
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3. ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ೆಗ್ ಪಾದಾಪ್ಗಣ್: 
1951ರಲ್ಲ್ಿ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ರವರು್ ಭಾರತಕ ಕ್ ಮರಳಿ, 

ಬ ೆಂಗಳೂ ರಿನ್್ ಭಾರತ್ರೇಯ್ ವಿಜ್ಞಾನ್್ ಸೆಂಸ ೆ ್
( ಐಐಎ ಸಿಸ ) ಯಲಿ್ಲ್ ಸಿೇನಿಯರ್್ ಸ ೈೆಂಟಿಫಿಕ್್ ಆಫಿಸರ್್ ಆಗಿ್
ಸ ೇರಿದರು.್ ಪ್ಾ ಠ್ ಪಿವಚನ್ದಲ್ಲಿ ದದ ್ ಆಸಕಿಿ, ವಿದಾಯ ರ್ಥಣಗಳಿಗ ್
ಅರ್ಣವಾ ಗುವೆಂತ  ್ಬ ರೇಧಿಸುವ್ಪರಿ,್ವಿಷಯದ್ಮೆೇಲ್ಲ ದದ ್
ಜ್ಞಾನ್ದೆಂದಾ ಗಿ, ಶ್ೇ ಘಿದಲ್ಲಿ ಯೇ್ ಅವರಿಗ ್ ಅಸಿಸುೆಂಟ ್
ಪ್ ರಿಫ ಸರ್್ ಹುದ ದ ್ ದ ರರ ಯಿತು.  1955ರಲ್ಲಿ ್
ಏರ ರೇ ರ್ಾಟಿಕಲ್್ ವಿಭಾಗದ್ ಮುಖ್ಯ ಸೆ ರಾದರು.್ ಪ್ ರಿ್
ಧ್ವನ್ ್ರವರು, ್ ಬ ರೇಧಿಸುವ್ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ್ ಆಳವಾ ಗಿ ್
ಓ ದ, ಟಿಪೂಣಿ ್ ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿ, ಚಿತ,ಿ ನ್ಕ್ , ಅೆಂಕಿ-
ಅೆಂಶಗಳ  ೂ ೆಂದಗ ್ ವಿವರಿಸುತ್ರಿ ದದ ರು.್ ಪಿತ್ರ್ ಪ್ಾಠದ್ ನ್ೆಂತ ರ, 
ಹ ಚಿಿಗ ್ ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡಲ ು್ ಉ ಪಯುಕಿ ವಾ ದ್ ಲ ೇಖ್ನ್ಗಳ ್್
ಪಟಿುಯನ್ು ನ್ ಕ ರ ಡುವುದಲಿ ದ ್ ಕಿಷಿು್ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ್ ಪದ ರ ್
ಪದರವಾ ಗಿ್ ಬಿಡಿಸಿ, ಸರಳ್ ಭಾ ಷ ಯಲ್ಲಿ ್ ವಿವರಿಸುತ್ರಿ ದದ ರು.್
ಶ್ಷಯ ರ್ ಪಿಬೆಂಧ್ಗಳನ್ುನ್ ಓದ, ತಪ್ರೂದದ ರ ್ ತ್ರದದ, ಸರಿಮಾಡಿ ್
ಕ ರ ಡುತ್ರಿ ದದ ರು.್ ಸುುರದರ ಿಪ್ರ,್ ಹಸನ್ುಿಖಿ ಯಾಗಿದದ ್ ತರುರ್ ್
ಧ್ವನ್ ್ರವರು್ ಆಕಷ ಣಕ್ ್ ಬರ್ಣ ದ್ ಬಟ ುಗಳನ್ುನ್ ತ ರಟ ುು, 
ವಿಭಾಗದ್ ಮೆಟಿುಲುಗಳರ್ ನೇರುತಿ ್ ತರಗತ್ರಗ ್ ಧ್ಾ ವಿಸುತ್ರಿ ದದ ರ , 
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ಎಲ ಿ ರ್ ಮನ್ಸಿಸ ನ್ಲ್ಲಿ ್ ಏರ್ ರೇ್ ಒೆಂದು್ ರಿೇತ್ರ ಯ್ ಹುಮಿಸುಸ, 
ಚ ೈತನ್ಯ ್ತುೆಂಬುತ್ರತುಿ .್ಪಿತ್ರಯಬಬರಿಗರ ್ಗುಡ್್ಮಾನಿಣೆಂಗ್ ್
ಹ ೇಳುತ್ರಿ ದದ ರು.್ ಅವರ್ ತ ರೇ ರಿಕ ಯಲ್ಲಿ ್ ಯಾವುದ ೇ್ ಪಿತ್ರಷ ಠ, 
ಜೆಂರ್, ಆಡೆಂಬರವಿರಲ್ಲಲಿ .್ ಸತ್ರೇಶ್್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಣವೃೆಂದಕ ಕ ್
ಅಚುಿಮೆಚಿಿ ನ್್ಶ್ ಕ್ಷಕರಾದರು.್ 

ಧ್ವನ್ ್ರವರು್ ಸೆಂ ಶ  ೇ ಧ್ರ್ ್ ಮ ತುಿ ್ ಬ ರ ೇಧ್ರ್ಾ ್
ಕಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ್ ತ ರಡಗಿಸಿಕ ರೆಂ ಡರು. ್ ಐಐಎ ಸಿಸ ಯಲಿ್ಲ್
ಧ್ವನ್್ರವರು್ತಮಿ್ಅ ಧ್ಯ ಯನ್ಕ ಕ್ಅನ್ುಗುರ್ವಾ ಗಿ್ಬ ೇಕಾದ ್
ಎಲ ಾಿ ್ ಅಗತಯ ್ ಉ ಪಕರರ್ಗಳನ್ುನ ್ ಸವತಃ್ ರರಪ್ರಸಿಕ ರೆಂ ಡು, 
ತಮಿದ ೇ್ ಒೆಂ ದು್ ಪಿಯೇಗಾ ಲಯವನ್ುನ ್
ಸಜುುಗ ರ ಳಿಸಿದದ ರು.್ 

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ೆಯಲಿಿ ಪ್ೊಥಮ 
ರ್ಬ್ುವೀ್ಗಾತೀತ ವಾಯು ಸುರಂಗವನುು (ಸರಪ್ರ ಸಾನಿಕ್ 
ವಿಂಡ್ ಟನಲ್) ನಿರ್ಮಗಸಿದ ಕೀತಗ ಪ್ರೊ. ಸತೀಶ್  
ಧವನ್ ರವರಿಗ್ ಸಲುಿತತದ್. (ವಾಯುಸುರೆಂಗ್ ಎೆಂ ದರ ್ ಈ ್
ಯೆಂತ ಿದ ರಳಗ ್ ನ್ಮಗ ್ ಬ ೇಕಾದ್ ವ ೇಗದಲ್ಲ್ಿ ಗಾಳಿಯನ್ುನ ್
ಕಳುಹಿಸಿ, ಕೆಂಪನ್್ ಪರಿಸರವನ್ ುನ್ ಅನ್ುಕರಣ ್ ಮಾಡಿ, 
ವಿಮಾನ್, ಕಟುಡ್ ಮುೆಂತ ಾದವುಗಳ್ ಮಾನ್ಕ್ ಮಾದರಿಗಳ ್
ಮೆೇಲ  ್ಅದರ್ಪರಿಣ ಾಮ ವನ್ುನ್ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು.್ರಾಕ ಟ ್
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ಗಳು್ ವಾ ಸಿ ವ್ ಹಾರಾ ಟದಲ್ಲಿ ್ ಅನ್ುರ್ವಿಸುವ ್
ಸನಿನವ ೇಶಗಳನ್ು ನ್ ಕರಡ್ ಈ್ ಗಾಳಿ್ ಸುರೆಂಗಗಳ್ ಒಳಗ ್
ನಿಮಿಣಸಿ, ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದ ು) .್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ರವರು ್
ದಿವಬಲ ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ್್ ( ಫ ಲರ ಿ ೂ ಯಿ ಡ್್ ಡ ೈರ್ಾ ಮಿಕ್ಸ ) ್
ಸೆಂ ಶ  ೇ ಧ್ರ್ ಯನ್ುನ್ ಮ ುೆಂ ದುವರ ಸಿದರು.್ ಈ ್
ಅಧ್ಯಯನ್ಗಳನ್ು ನ್ ಮಾಡಿ ದುದ ರಿೆಂದ್ ಪ್ರೊ. ಸತೀಶ್ 
ಧವನ್ ರವರನುು ಭಾರತದ ದೊವಬ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಸಂಶ ್ೀಧನ್ಯ ಪಿತಾಮಹರಂ್ದು ಕರಯ್ುವರು. 

ಮರ ಲತ :್ ಕರ್ಾಣಟಕದವರಾಗಿ, ಸ ೇೆಂಟ್ ಲರ ಹಿಸಿನ್್
ವಾ ಷ್ಟ್ೆಂಗುನ್ ್ ವಿಶವವಿದಾ ಯಲಯದೆಂದ್ ಸ ೈಟ ರಜ ನಿಟಿಕ್ಸ ್

 ಚಿತಿ - 4:್ಪ್ ರ ಿ.್ಸ ತ್ರೇ ಶ್್ಧ್ವ ನ್್,್ ನ್ ಳಿ ನಿ ್ದೆಂಪತ್ರ 
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ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ್ ್ ಡಾ ಕುರಲ್್ ಪ ದವಿ್ ಪರರ ೈಸಿ್ ಭಾರತಕ ಕ ್
ಬೆಂದದದ್ ನ್ಳಿನಿಯವರ ನ್ುನ್ 19 5 6ರಲ್ಲಿ ್ ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್
ಧ್ವನ್ ್್ ಮದುವ ಯಾದರು ್ ( ಚಿತಿ-4) . ್ 

ತಮಮ ೪೨ನ್ಯ ವಯಸಿಿನಲಿಿ ಪ್ರೊ. ಸತೀಶ್ 
ಧವನ್ ರವರು 1962ರಲಿಿ ಬ್ಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ೆಯ ನಿದೀ್ಗರ್ಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ 
ವಹಿಸಿಕ್ರಂಡರು.  

ಕಿರಿವಯಸಿಸ ಗ ್ ನಿದ ೇಣಶಕರಾದ ಾಗ್ ರ್ಾರ್ಾ್
ತ ರೆಂ ದರ ಗಳನ್ುನ್ ಅನ್ುರ್ವಿಸಿ ದರು.್ ಆಗ್ ಹ ರೇ ಮಿ್
ಭಾಭಾ ರವರ್ ಧ್ ೈಯಣ, ಸಲಹ ್ ಮೆೇರ ಗ ್ ನಿದ ೇಣಶ ಕ ರ ್
ಹುದ ದಯಲ್ಲಿ ್ ಮುೆಂದುವರಿದರು.್ ಮುೆಂದ ್ ಸರಿ್ ಸುಮಾರು್
20್ ( 1963 -1981) ್ ವಷಣಗಳ್ ಕಾಲ ್ ಭಾರತ್ರೇಯ್ ವಿಜ್ಞಾನ್್
ಸೆಂಸ ೆಯನ್ುನ್ ಮುನ್ನಡ ಸಿದ ರು್ ( ಚಿತ-ಿ5 ) .್ಚಕಕ ವಯಸಿಿಗ್ 
ಉನುತ ಸಾೆನ ಮತುತ ದಿೀರ್ಗಕಾಲ ಉನುತ ಸಾೆನವನುು 
ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರು ಪ್ರೊ. ಸತೀಶ್ ಧವನ್.್  
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ಪ್ ರಿ.್ ಧ್ವನ್ ್ರವರು್ ಐಐಎ ಸಿಸ ಯಲ್ಲಿ ನ್್
ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಿಗ ್ ಹ ರಸ್ ಬದ ಲಾ ವಣ ್ ತೆಂ ದು, ಹ ರಸ ್
ಚ ೈತನ್ಯ, ಹುರುಪನ್ುನ್ ತು ೆಂಬಿದರು. ಸೆಂಸ ೆಯ್

ಸವಣತ ರೇ ಮುಖ್್ಅಭಿವೃದಿ ಗ ್ಮತುಿ ್ಸಮಕಾಲ್ಲ ನ್್ವಿಜ್ಞಾನ್್
ಕ್ ೇತ ಿಕ ಕ್ತಕಕೆಂತ  ್ಗರ್ ನಿೇಯ್ಬದ ಲಾ ವಣ ್ತೆಂ ದರು. ್ಅರ್ ೇ ಕ ್
ಹ ರ ಸ್ ಸೆಂ ಶ  ೇ ಧ್ರ್ಾ ್ ವಿಭಾ ಗಗಳು, ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ನ್ು ನ ್
ಆರೆಂಭಿಸಿ, ನ್ುರಿತ್ ಸೆಂ ಶ   ೇ ಧ್ಕರನ್ು ನ್ ಸೆಂ ಸ ೆ ಗ ್
ಬರಮಾಡಿ ಕ ರ ೆಂಡು, ಪಿವಚನ್್ ಕ ರ ಡಿಸಿದರು.್ ಮೆೇಧ್ಾ ವಿ ್
ಪ್ಾ ಿಧ್ಾಯ ಪಕರನ್ುನ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ ುನ್ ಸೆಂಸ ೆಯಲ್ಲಿ ್ ಕ ಲಸ್

 ಚಿತಿ -೫:್ಪ್ ರ ಿ.್ಸ ತ್ರೇ ಶ್್ಧ್ವನ್್,್ 
ನಿ ದ ೇಣ ಶಕ ರು್ ಭಾರತ್ರೇಯ್ ವಿಜ್ಞಾನ್್ ಸ ೆಂ ಸ  ೆ ್ 
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ಮಾಡಲ ು್ ಆಹಾವನಿಸಿದ ರು.್ ವಿಜ್ಞ ಾನ್್ ಸೆಂಸ ೆಯು್ ಕ ೇವಲ ್
ಎರಡು್ ವಿಭಾಗಗಳ  ೂ ೆಂದಗ ್ ಶುರುವಾಗಿತ ುಿ . 

ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ ನಿದ ೇಣಶಕರಾಗಿ್ ಅಧಿಕಾರ ್
ವಹಿಸಿಕ ರೆಂ ಡ್ ನ್ೆಂತ ರ್ ಅ ಪ್ ಿ ೈಡ್್ ಮಾಯ ರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ, 
ಮೆಟಿರಿೇಯಲ್್ ಸ ೈನ್ ಸ, ಬಯಫಿಸಿಕ್ಸ ್ ಭಾಗಗಳನ್ುನ ್
ಆರೆಂಭಿಸಿದರು.್್ಶುದಿ ್ಗಣಿ ತ, ಸ ೈದಾದ ೆಂತ್ರ ಕ್ಭೌತ ್ವಿಜ್ಞಾನ್,  
ವಾ ತಾ ವರರ್ ್ ವಿಜ್ಞಾನ್, ಕೆಂಪರ ಯ ಟಯರ್್ ವಿಜ್ಞಾನ್, 
ಮೊಲ್ಲಕರಯ ಲರ್್ ಜ ೇವವಿಜ್ಞಾನ್್ ಮುೆಂತ ಾದ್ ಮರಲರ್ರ ತ್
ಮತುಿ ್ ನ್ವಿೇನ್್ ವಿಷಯಗಳಿಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ವಿಭಾಗಗಳು್
ಇರದ್ ಕಾರರ್, ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ರವರು್ ವಿಶ ೇಷ್
ಮುತುವಜಣ್ ವಹಿಸಿ್ ಅವುಗಳನ್ುನ್ ಪ್ಾ ಿರೆಂಭಿಸಿದರು . ್
ವಿಭಾ ಗದ್ ಮುಖ್ಯಸೆ ರ್ ಬದಲಾಗಿ, ಛ ೇಮಣನ್ ್ಗಳನ್ುನ ್
ರ್ ೇಮಿಸಿದರು.್ ಆ್ ಹುದ ದಯು್ ಸರದಯಲ್ಲಿ ್ ಬ ೇರ ್ ಬ ೇರ ್
ಪ್ ರಿಫ ಸರ್ , ್ ಅಧ್ಾ ಯ ಪಕರಿಗರ್ ದ ರರ ಯುವೆಂತಹ ್
ವಯ ವಸ ೆಯನ್ುನ್ ತೆಂ ದರು.್ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ೆ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟಟದಲಿಿ ಶ್ೊೀಷ್ೆ ಸಂಸ್ೆಯಾಗುವುದಕ್ಕ 
ಧವನ್ ರವರ ರ್ೊಮ ಅಪಾರ. 
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4. ಬಾಹ್ಾಾಕಾರ್ಕ್್ೀತೊಕಕ್ ಪಾದಾಪ್ಗಣ್: 
1971-72ರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ್ ಭಾರತ್ರೇಯ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ್

ಸೆಂಸ ೆಯ್ ನಿದ ೇಣಶಕರಾಗಿದ ಾದ ಗ, ಅಮೆೇರಿಕಾದ್
ಕಾಯ ಲ್ಲಫ ರೇ ನಿಣಯ್ ತಾ ೆಂತ್ರ ಿಕ್ ಸೆಂಸ ೆಯ ಲ್ಲ ಿ ್ ಸೆಂದಶಣಕ್
ಪ್ಾ ಿಚಾಯಣರಾಗಿ ್ ಕಾಯಣ ್ ನಿವಣಹಿಸುತ್ರಿ ದದ ರು. ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಸೆಂಸ ೆಯನ್ುನ್ ಸಾೆ ಪ್ರಸಿದದ್ ಡಾ್
ವಿಕಿೆಂ್ ಸಾರಾ ಭಾಯಿ ಯವರ್ ಅಕಾಲ್ಲ ಕ್ ಸಾವಿನಿೆಂದ್
ತ ರವಾ ದ್ಸಾೆ ನ್ಕ ಕ, ಪ್ ರಿ.್ಸತ್ರೇಶ್್ಧ್ವನ್ ್ರವರನ್ುನ್ದ ೇಶ ದ ್
ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸರಚಿಸಿ ತು. ಅದರೆಂತ  , ಭಾರತಕ ಕ ್
ಹಿೆಂದರುಗಿ, ಭಾ ರತದ್ ಅೆಂ ತರಿಕ್ಷ ್ ಸೆಂ ಶ  ೇ ಧ್ರ್ಾ ್ ಸೆಂ ಸ ೆ ಯ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ್ ಜವಾಬಾದ ರಿ್ ನಿವಣಹಿಸಬ ೇಕು್ ಎೆಂ ಬುದು ್
ಪಿಧ್ಾನ್್ ಮೆಂ ತ್ರ್ಿ ಇೆಂದರಾ ್ ಗಾೆಂಧಿಯವರ ್
ಕ ರ ೇರಿಕ ಯಾಗಿತ ುಿ .್ ಈ್ ಹಿೆಂದ ್ ದ ೇಶದ್ ಕ ಲವು್ ಪಿಮು ಖ್ ್
ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸೆಂಸ ೆಗ ಳ ್ ಜವಾಬಾದ ರಿಯುತ್ ಹುದ ದಯನ್ುನ ್
ವಹಿಸಿಕ ರಳಳಲ ು್ ತ್ರಳಿಸಿದಾಗ, ಧ್ವನ್ ್ರವರು ್
ನಿರಾಕರಿಸಿದದ ರು.್ ್ ಪ್ ರಿ್ ಧ್ವನ್ ್ರವರು್ ಹ ರಸ್ ಜವಾಬಾದ ರಿ ್
ಹ ರರಲು್ ಸಕಾಣರಕ ಕ್ ಎರಡು್ ಷರತುಿ ಗಳನ್ುನ್ ಹಾಕಿದರು . ್
ಮೊದಲರ್ ಯದಾ ಗಿ, ತಾ ವು್ ಭಾರತ್ರೇಯ್ ವಿಜ್ಞಾನ್್
ಸೆಂಸ ೆಯ್ ನಿದ ೇಣಶಕರಾಗಿ್ ಮುೆಂದುವರಿಯಬ ೇಕು ್ ಎೆಂ ದು ್
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ಹಾಗರ ್ ಎರಡರ್ ಯದು್ ಭಾರತ್ರೇಯ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್
ಸೆಂ ಶ  ೇ ಧ್ರ್ಾ ್ಸೆಂ ಸ ೆ ಯು್ಬ ೆಂ ಗಳೂ ರಿನ್ಲ್ಲ ಿ ಯೇ ್ಇರಬ ೇ ಕು, 
ತಮಗ ್ ಪಿತ್ರ್ ತ್ರೆಂ ಗಳು್ ಕ ೇವಲ್ ಸಾೆಂ ಕ ೇತ್ರ ಕವಾಗಿ್ ಒೆಂ ದು್
ರರಪ್ಾ ಯಿ ್ ಸೆಂಬಳ್ ನಿೇಡಬ ೇಕು್ (ಕಾರರ್್ ಆಗಾಗಲ ್
ಅವರು್ ವಿಜ್ಞಾನ್್ ಸೆಂಸ ೆಯ್ ನಿದ ೇಣಶಕರಾಗಿ್ ಸೆಂಬಳ ್
ಪಡ ಯುತ್ರಿ ದದ ರು) ಎೆಂ ಬುದಾ ಗಿತು.ಿ 

ಅಮೆೇರಿಕಾದೆಂ ದ್ ಹಿೆಂದರುಗಿ್ ಬೆಂದ್ ಪ್ ರಿ .್
ಧ್ವನ್ ್ರವರು್ ಐಐಎ ಸಿಸ ಯ್ ನಿದ ೇಣಶಕರಾಗಿ ್
ಜ ರತ ಜ ರ ತ ಯಲ್ಲಿ ್ ಇಸ ರಿ್ ಸೆಂಸ ೆಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ಯ ್
ಜವಾಬಾದ ರಿಯನ್ರ ನ್ ವಹಿಸಿಕ ರೆಂ ಡರು.್ ಪ್ ರಿ.್ ಧ್ವನ್ ್ರವರ್್
ಯೇಚರ್ ಯಲ್ಲಿ ್ ಭಾರತದ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ್ ಕ ೇೆಂ ದಿ್ ಕಛ ೇರಿ್
ಬ ೆಂಗಳೂ ರಿನ್ಲ್ಲಿ ದದ ರ ್ ್ ಐಐಎಸಿಸ ,್ ಎನ್ .ಎ.ಎಲ್,್
ಹ ಚ್.ಎ.ಎಲ್, ಬಿ.ಇ.ಎಲ್್ ಕಾಖ್ಾಣರ್ ಗಳ್ ತಾ ೆಂತ್ರ ಿಕ ್
ಸಾಮ ರ್ಯ ಣ್ ಹಾಗರ ್ ಪರಿಣಿ ತ್ರಯನ್ುನ್ ಉ ಪಗಿಹ ್
ನಿಮಾಣರ್ ಕ ಕ್ಬಳಸಿಕ ರಳಳಬ ಹುದು ್ ಎೆಂ ಬುದತುಿ . 

5. ಇಸ್ರೊ ಸಂಸ್ೆಯ ಕ್ೀಂದೊಗಳ ಸಾೆಪ್ನ್ 
ಪ್ ರಿ.್ ಧ್ವನ್ ್ರವರು್ ಅಧಿಕಾ ರ್ ವಹಿಸಿಕ ರಳು ಳ ವ ್

ಮುನ್ನ್ ಇಸ ರಿ್ ಸೆಂಸ ೆ್ ಆಗಿನ್್ ಅರ್ ುಶಕಿಿ ್ ಇಲಾಖ್ ್ ಮತುಿ ್
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ಫಿಸಿಕಲ್್ ರಿಸಚ್ ಣ್ ಲಾ ಯ ಬ ರರ ೇಟರಿಯ್ ಸುಪದಣಯಲ್ಲ ಿ ್
ಇತುಿ.್ ಅದರ್ ಸಹಕಾರ್ ವಿಭಾಗಗಳು್ ಅಹಮ ದಾ ಬಾದ್, 
ತ್ರರುವನ್ೆಂತ ಪುರೆಂ್ ಮತುಿ ್ ಶ್ಿೇಹ ರಿಕ ರೇ ಟಾ ದಲ್ಲಿ ್ ಕಾಯಣ್
ನಿವಣಹಿಸುತ್ರಿ ದದ ವು. ್ ಅೆಂ ತ ರಿಕ್ಷ್ ಸೆಂ ಶ  ೇ ಧ್ರ್ಾ ್ ಸೆಂ ಸ ೆ ಗ ್
ಹ ಚಿಿನ್್ ಗುರುತರ್ ಜವಾಬಾದ ರಿ್ ನಿೇಡಲು್ ಧ್ವನ್ ್ರವರು, 
ವಯ ವಸಿೆ ತ್ ಆಡಳಿತ್ ರಚರ್ ಗ ್ ಮುೆಂದಾ ದರು.್ ಕ ೇೆಂ ದಿ್
ಸಕಾಣರದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ್ ಹ ರಸದಾ ಗಿ್ "ಬಾಹ್ಾಾಕಾರ್ 
ಇಲಾಖ್"ಯನ್ು ನ್ ಸಾೆ ಪ್ರಸಿದರು. ಜ ರತ ಗ ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, 
ತೆಂ ತಿಜ್ಞರು, ಆಡಳಿತಗಾ ರರು್ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ರುವೆಂತಹ್
"ಬಾಹ್ಾಾಕಾರ್ ಆಯೀಗ"ವನ್ುನ ್ ಸಾೆ ಪ್ರಸಿದರು.್ ಅಲಿ ದ ್್
ಹಿೆಂದ ್ ಇದದ ್ ಇಸ್ರೊದ್ ಮರ ರು್ ವಿವಿಧ್್ ್ ಸೆಂಸ ೆಗ ಳು ್
ಸಮನ್ವಯದೆಂದ್ ಕಾಯ ಣನಿವ ಣಹಿಸುವೆಂತ  ್ ಯೇಜ ರ್ ್
ರರಪ್ರಸಿದರು.್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಆಯೇಗವು್ ಭಾರತಕ ಕ ್
ಬ ೇಕಾದ್ ದೇಘಣಕಾಲದ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಯೇಜರ್ ಗಳನ್ು ನ ್
ರರಪ್ರಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ್ ಇತುಿ.್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಇಲಾಖ್ ಯು್
ಭಾರತ್ ಸಕಾಣರದ್ ಜ ರತ ಯಾಗಿ, ್ ಯೇಜರ್ ಗಳಿಗ ್
ಬ ೇಕಾ ದ್ ಅಗತಯ್ ಸೌಲ ರ್ಯ, ಸವಲತುಿ ಗಳು, ್ ಹರ್ ಕಾಸು್
ಒದಗಿಸುವ್ ಹ ರಣ  ಗಾರಿಕ ್ ಹ ರತ್ರಿತುಿ. ್ ಇಸ ರಿ್ ಈ್ ಎರಡ ರ ್
ಸಹಕಾರದೆಂದ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಯೇಜರ್ ಗಳನ್ು ನ ್
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ಕಾಯಣರರಪಕ ಕ್ ತರು ವ್ ಜವಾ ಬಾದ ರಿ್ ವಹಿಸಿತು. ್ ಪ್ ರಿ.್
ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ರವರು್ ಬಾ ಹಾಯ ಕಾಶ್ ಇಲಾಖ್ ಯ್
ಕಾಯಣದಶ್ಣಯಾಗಿ, ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಆಯೇಗ್ ಹಾಗರ ್
ಇಸ ರಿೇ್ ಸೆಂಸ ೆಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ್ ಕಾಯಣನಿವಣಹಿಸು ವ ್
ಜವಾಬಾದ ರಿಯನ್ುನ್ಹ ರತಿ ರು್( ಚಿತಿ -6) . ್ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ್ ಉ ಪಗಿಹವನ್ುನ್ ನಿಮಿಣಸಿ, 
ಭಾರತದೆಂದಲ ೇ್ ಅವುಗಳನ್ುನ್ ಕ ಕ್ ಗ ್ ಸ ೇರಿಸುವ್ ಯೇಜ ರ್ ್
ವಿಕಿೆಂ್ ಸಾರಾ ಭಾಯಿ ರವರ್ ಕನ್ಸಾಗಿತ ುಿ .್ ಆ್ ನಿಟಿುನ್ಲ್ಲಿ ್

 ಚಿತಿ -೫:್ಪ್ ರಿ.್ಸ ತ್ರ ೇಶ್ ್ಧ್ವನ್್,್ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ರು ,್ಇಸ ರಿ 
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ಯೇಜರ್ ಗಳನ್ು ನ್ ಕಾಯಣಗ ತಗ ರಳಿಸಲು, ಪ್ ರಿ.್
ಧ್ವನ್ ್ರವರು್ ಉ ಪಗಿಹ, ರಾಕ ಟ್ ಮತುಿ ್ ಅವುಗಳ್
ಬಳಕ ಯ ನ್ುನ್ ಆಧ್ರಿಸಿ್ ವಿವಿಧ್ ್ ಕ ೇೆಂ ದಿಗಳನ್ುನ್ ಸಾೆ ಪ್ರಸಿ, 
ಅಭಿವೃದಿ ್ ಪರ್ದಲ್ಲಿ ್ ಸಾಗಿಸಬಲಿ ್ ನಿದ ೇಣಶಕರನ್ುನ್ ಆ ್
ಕ ೇೆಂ ದಿಗಳಿಗ ್ರ್ ೇಮಿಸಿದರು.್ 
 ತ್ರರುವನ್ೆಂತ ಪುರೆಂನ್್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ವಿಜ್ಞಾನ್್ ಮತುಿ ್

ತೆಂ ತಿಜ್ಞಾನ್್ ಕ ೇೆಂ ದಿವನ್ುನ್ವಿಕೊಂ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಸ್ಪೀಸ್ 
ಸ್ಂಟರ್ ಎೆಂ ದು್ ಮರು್ ರ್ಾಮ ಕರರ್ ್ ಮಾಡಿ, ಡಾ್
ಬಹಿಿ್ ಪಿಕಾಶ್್ ಅವರ ನ್ುನ್ ಕ ೇೆಂ ದಿದ್ ನಿದ ೇಣಶಕರಾಗಿ ್
ರ್ ೇಮಿಸಿ,್ ರಾಕ ಟ್ ಅಭಿವೃದಿ ಗ ್ ಚಾಲ ರ್ ್ನಿೇಡಿದರು. 

 ಉ ಪಗಿಹಗಳನ್ುನ್ ನಿಮಾಣ ರ್ ್ ಮಾಡಲ ು್್
ಬ ೆಂಗಳೂ ರಿನ್ಲ್ಲಿ ್ ಪ್ ರಿ್ ಯು.್ ಅರ್.್ ರಾವ ್ ಅವರ್
ರ್ ೇತೃತವದಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಗೊಹ ಕ್ೀಂದೊವನ್ುನ್ಆರೆಂಭಿಸಿದ ರು.್ 

 ಅಹಮದಾ ಬಾದನ್ಲ್ಲಿ ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾರ್ ಉಪ್ಯೀಗ 
ಕ್ೀಂದೊ್(ಸ ೂೇಸ್ ಅಪ್ರಿ ಕ ೇಷನ್ ್ ಸ ೆಂಟರ್ ) ್ ಸಾೆ ಪ್ರಸಿ,್ ಪ್ ರ ಿ ್
ಯಶ್್ ಪ್ಾ ಲ್್ ಅವರ ನ್ುನ್ ಸಾೆ ಪಕ್ ನಿದ ೇಣಶಕರಾಗಿ ್
ರ್ ೇಮಿಸಿದರು. 

 ವಿಕಿೆಂ್ಸಾರಾ ಭಾಯಿ ರವರ್ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೇ್್ರಾಕ ಟ್
ಉ ಡಾ ವಣ ಗ ೆಂದು್ ಗುರುತ್ರಸಿದದ ್ ದವೇಪ ದೆಂ ತ್ರದದ ್
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ಶ್ಿೇಹರಿಕ ರೇ ಟಾ ದಲ್ಲಿ, ಪಿಕೃತ್ರಯನ್ುನ್ಕಾಪ್ಾ ಡಿಕ ರ ೆಂಡು, 
ಅಲ್ಲಿ ನ್್ಮರ ಲ್ನಿವಾ ಸಿಗಳಾದ್’ಯಾರ್ಾಡಿ ’ ್ಬುಡಕಟುು್
ಜರ್ಾೆಂ ಗದವರಿಗ ್ ತ ರೆಂ ದರ ಯಾಗದೆಂತ  , ವಯ ವಸಿೆ ತ್
ರಾಕ್ಟ್ ಉಡಾವಣಾ ಕ್ೀಂದೊವನ್ುನ್ಹೆಂತ ್ಹೆಂತ ಗಳಲ್ಲ ಿ ್
ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿದರು್ ( ಚಿತಿ-೭). 

 ಇಸ್ರೊ ಉಡಾವಣ ವಾಹಕ ರರವಾರಿ: ಭಾರತದ 
ಮೊದಲ ಉಪ್ಗೊಹ ಉಡಾವಣ ವಾಹಕ ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ 
ಯೀಜನ್ಯು ಪ್ರೊ. ಸತೀಶ್ ಧವನರವರ 
ಮತ್ರತಂದು ಮೈಲಿಗಲುಿ. ಈ್ ಯೇಜರ್ ಯ ್

 
ಚಿತಿ -7 :್ಪ್ ರಿ.್ಸ ತ್ರ ೇಶ್ ್ಧ್ವನ್ ್-  

ಇಸೆೊರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳೂೆೇಂದಗ ೆ
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ಸೆಂಪರ ರ್ ಣ್ ಹ ರಣ  ಗಾರಿಕ ಯನ್ುನ್ ಡಾ ್ ಅಬುದ ಲ್ ್
ಕಲಾೆಂ ರಿಗ ್ವಹಿಸಿದದ ರು.್ಎಸ.ಎಲ್.ವಿ -3. ಉ ಡಾ ವರ್್
ವಾ ಹಕವನ್ುನ್ ್ ಶ್ಿೇಹರಿಕ ರ ೇಟ ಾ್ ಉ ಡಾ ವರ್್
ಕ ೇೆಂ ದಿದೆಂದ್ ಉ ಡಾ ವಣ ್ ಮಾಡಿದಾ ಗ, ವಾ ಹಕದ ್
ಎರಡರ್ ೇ್ ಹೆಂತ ದ್ ನಿ ಯೆಂತ ಿರ್್ ವಯ ವಸ ೆಯಲ್ಲಿ ್
ದ ರೇ ಷಗಳಿದದ್ ಕಾರರ್, ಯೇಜರ್ ್ ವಿಫಲಗ ರೆಂಡಿತ ುಿ .್
ಶ್ಿೇಹರಿಕ ರೇ ಟಾ ಗ ್ ಬೆಂದ ದದ ್ ಪತಿಕತಣರ್ ಎಲ ಾಿ ್
ಪಿಶ ನಗಳಿಗ ್ ಶಾ ೆಂತ ವಾ ಗಿ್ ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಉ ತಿ ರಿಸಿದದ ರು .್
ಉ ದಭವಿಸಿದ್ ಸಮಸ ಯ ಯನ್ುನ್ ಗುರ ುತ್ರಸಿ, ಸರಿಪಡಿಸಲು ್
ಮುೆಂದಾ ದರು. ಅಲಿಿ ಅವರ ವಾಕತತವ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ 
ಸ್ುೀಹಿತನಂತ್ ಇತುತ. ಯೇಜರ್ಾ ್ ಸಿಬಬ ೆಂದಗಳ್
ಪರಿಶಿಮದೆಂದ್ ಜುಲ ೈ್ 18,್
1980ರೆಂದು ಎಸ.ಎಲ್.ವಿ-3್ ರಾಕ ಟ್ ಮತ ರ ಿ ಮೆಿ ್
ಉ ಡಾ ವಣ ಯಾಗಿ್ ಯಶಸಿವಯಾಗಿತ ುಿ .್ ಈ್
ಯಶಸಿಸ ನಿೆಂದ್ ಪಿತ್ರಷ್ಟ್ಠತ ್ ರಾಷ ರಗಳ್ ಗುೆಂಪ್ರಗ ್ ಭಾರತ್
ಸ ೇಪಣಡ ಯಾಯಿ ತು.್ ್ ಪತಿಕತಣ ರು್ ಧ್ವನ್ ್ರವ ರನ್ು ನ ್
ಸುತುಿ ವರಿದಾಗ, ತೆಂ ಡದ್ ಸದಸಯ ರ ರೆಂ ದಗ ್
ಸುದಿ ಗ ರೇ ಷ್ಟ್ಠ ಯನ್ುನ್ ನಿವಣಹಿಸ ಬ ೇಕ ೆಂದು್ ಅಬುದ ಲ್ ್
ಕಲಾೆಂ ರವರಿಗ ್ ಸರಚಿಸಿದದ ರು.್ ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿ 
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ದ್ರರಯ್ುವ ಯರ್ಸುಿ ಕೀತಗಯನುು 
ನಾಯಕನಾದವನು ತಂಡಕ್ಕ ನಿೀಡಬ್ೀಕು, ಹಿನುಡ್ 
ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ನಾಯಕ ಎಲಾಿ ಸ್ರೀಲುಗಳನುು 
ತಾನು ಸಿವೀಕರಿಸಿ, ತನು ತಂಡದ ಸದಸಾರನುು 
ಕಾಪಾಡಬ್ೀಕು ಎಂಬ್ುದು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ರವರ 
ನಂಬಿಕ್ಯಾಗಿತುತ. 

 ಎಸ.ಎಲ್.ವಿ -3ಯನ್ು ನ್ ಮೆೇ ಲದ ಜ ಣಗ ್ ಏರಿಸುವ ್
ಪಿಯತನ್ ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ್ ಎ.ಎಸ.ಎಲ್.ವಿ್ ಎೆಂ ಬ ್
ರಾಕ ಟ್ ನಿಮಾಣರ್ ್ ಮಾಡಲ ು್ ಸಾಧ್ಯ ವಾ ಯಿ ತು.್ ಆ್
ಸಮಯದಲ ಿ ೇ್ ್ ಪ್ರ.ಎಸ.ಎಲ್.ವಿ್ ಮತುಿ ್
ಜ .ಎಸ.ಎಲ್.ವಿ್ ಎೆಂ ಬ್ ಬ ೇರ ್ ಬ ೇರ ್ ವಾಹಕಗಳ ್
ಯೇಜರ್ ಯು್ ನ್ಡ ಯುತ್ರತುಿ . ್ ಪ್ರ.ಎಸ.ಎಲ್.ವಿ್
( ಪ್ ರೇ ಲಾರ್್ ಸಾಯ ಟಿಲ ೈಟ್ ಲಾೆಂ ಚ್ ್ ವ ಹಿಕಲ್) ್
ಬಲಶಾ ಲ್ಲ್ ರಾಕ ಟ್ ಆಗಿದುದ, 100 ಕಿ.ಗಾಿೆಂ ್ ತರ ಕದ್
ಸೆಂವ ೇದ್ ಉ ಪಗಿಹಗಳನ್ುನ್ ನಿಗ ದತ್ ಕಕ್ ಗ ್ ಸ ೇರಿಸುವ ್
ಸಾಮ ರ್ಯ ಣ್ ಹ ರೆಂ ದತುಿ .್ ್ ಜ .ಎಸ.ಎಲ್.ವಿ್ ( ಜ ಯೇ್
ಸ ುೇಷನ್ರಿ್ ಲಾ ೆಂಚ್ ್ ವ ಹಿಕಲ್) ್ 1500 ಕಿ.ಗಾಿೆಂ ವರ ಗಿನ್ ್
ತರ ಕದ್ ಸೆಂವಹನ್್ ಉ ಪಗಿಹವನ್ ುನ್ ಕಕ್ ಗ ್ ಕರಡಿಸು ವ ್
ಸಾಮ ರ್ಯ ಣ್ ಹ ರೆಂ ದದದ ವು.್ ್ಪಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ಮರಲ 



22 

ಸವರರಪ್ ಸಾಕಾರಗ್ರಳಿಸಿದುು, ಪ್ರೊ ಧವನ್. ಇಸ್ರೊದ 
ಮುಂದಿನ ಎಲಾಿ ಬಾಹ್ಾಾಕಾರ್ ಯೀಜನ್ಗಳಿಗ್ 
ಪಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ಆಧಾರವಾಗಿ, ಇಸ್ರೊದ 
ಕಾಯಗಕುರ್ಲಿ ಕುದುರ ್ (ವಕ್ಗ ಹ್ಾಸ್ಗ) 
ಎಂದ್ನಿಸಿಕ್ರಂಡಿತು. 

 
6. ಹ್್ರಸ ಅಧಾಾಯ - ಪಾೊಯೀಗಿಕ ಉಪ್ಗೊಹಗಳು: 
 ರ್ವಿಷಯ ದ್ದರರದೃಷ್ಟ್ು್್ಹ ರೆಂ ದದದ ್ಪ್ ರ್ಿಧ್ವನ್, 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ್ ಸವತೆಂ ತಿವಾ ಗಿ್ ಅಧಿಕ್ ಸಾಮ ರ್ಯ ಣದ ್
ಉ ಪಗಿಹಗಳನ್ುನ್ ನಿಮಿಣಸಿ್ ಉ ಡಾ ಯಿ ಸಲು್ ಸಾಧ್ಯ ವಾ ದರ , 
ಅದು್ದ ೇಶದ್ತವರಿತ್ಅಭಿವೃದಿ ಗ ್ರ್ ರವಾ ಗಬಲಿ ದು್ಎೆಂ ದು ್
ಮನ್ಗೆಂಡರು.್ ್ ಭಾರತದ್ ಪಿರ್ಮ್ ಉ ಪಗಿಹ್ -್ ಖ್ಾಯ ತ್
ಖ್ಗ ರ ೇಳ್ ಹಾಗರ ್ ಗಣಿ ತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ್ ಹ ಸರು್ ಹ ರತಿ ್
ಬಹುರ್ುಜಾಕೃತ್ರಯ್ಆಯ ಣರ್ಟ ್( ಚಿತಿ -8). ್ 

ಈ್ ಉ ಪಗಿಹವ ವನ್ುನ್ ್ ಏಪ್ರಿ ಲ್ ್ 19,್ 1975ರೆಂದು್್
ಸ ರೇವಿಯತ್್ ಒಕರಕಟದ್ ್ ರಾಕ ಟ್ ಮರ ಲಕ್
ಯಶಸಿವಯಾಗಿ್ ಉ ಡಾ ವಣ ್ ಮಾಡಲಾ ಗಿತುಿ . ್ ಇದು್
ಭಾರತದ್ ದ ೇಶ್ಯ್ ಉ ಪಗಿಹ್ ತೆಂ ತಿಜ್ಞಾನ್್ ಹ ರಸ ್
ಅಧ್ಾಯ ಯ್ ಆರೆಂಭಿಸಿತು.್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ್ ಯೇಜರ್ ಗಳಿಗ ್
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ಒೆಂ ದು್ಸೂಷು್ಆಕಾರ್ನಿೇಡಿ್ಕಾಯಣಗತಗ ರಳಿಸಲು ್ಹಾಗರ ್
ಸೆಂಸ ೆ್ ತವರಿತ್ ಗತ್ರಯಲ್ಲ್ಿ ಬ ಳ  ಯಲು್ ಪ್ ರ್ಿ ಧ್ವನ್ ್ ಈ್
ಕ ಳಕೆಂಡ್ಯೇಜರ್ ಗಳ ನ್ುನ್ ರರ ಪ್ರಸಿದರು.್ 
 ಸ್ೈಟ್ ಯೀಜನ್ (ಸಾಯ ಟಿಲ ೈಟ್ ಇನ್ಸರ ಕ್ಷನ್ ಲ್ ್

ಟ ಲ್ಲವಿಷನ್ ್ ಎಕ್ಸ ್ಪ್ ರಿಮೆೆಂಟ) 1975-76ರ ್
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ್ ರರಪ್ರಸಿ,  ಅಮೆೇರಿಕಾದ್ ಎ.ಟಿ.ಎಸ -6್
ಉ ಪಗಿಹ್ ರ್ ರವಿನಿೆಂದ್ ಭಾರತದ್ 6್ ರಾಜಯ ದ್
ಹಳಿಳಗಳಿಗ ್ ದರ್ಾಲ ು್ 4್ ಗೆಂಟ  ಗಳ್ ಕಾಲ್
ದರರದಶಣನ್ದ್ ಶ ೈ ಕ್ಷಣಿಕ ್ ಕಾಯಣಕಮಿವನ್ು ನ ್

 

ಚಿತ-ಿ8:್ ಪ್ ರಿ. ಸತ್ರೇಶ್ ಮತುಿ ್ಡಾ.ಯು.ಆರ್.ರಾವ 
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ಬಿತಿ ರಿಸಲಾ ಯಿ ತು.್ ಈ್ ಸ ೈಟ್ ಕಾಯಣಕಮಿ ್
ಅೆಂತ್ರಮ ವಾ ಗಿ್ ಇರ್ಾಸ ಟ್ ಸರಣಿಯ್ ಉ ಪಗಿಹಗಳನ್ುನ ್
ರರಪ್ರಸಲು್ ರ್ಾೆಂ ದಯಾಯಿ ತು. 

 ಇಸ ರಿ್ ಮತುಿ್ ಅೆಂಚ -ಟ ಲ್ಲಗಾ ಿಫ್್ ಇಲಾಖ್ ್
ಜೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ್ಸ್ಟಪ್ (ಸಾಾಟಿಲ್ೈಟ್ ಟ್ಲಿಕಮರಾನಿಕ್ೀಷ್ನ್ 
ಎಕ್ಿ ಪ್ರಿಮಂಟ್ ಪಾೊಜ್ಕ್ಟ)್ ಯೇಜರ್ ಯನ್ು ನ ್
ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿದವು. 1977-79ರಲ್ಲಿ ್ ಫಾ ಿರ್ ರಕ -ಜಮಣನ್ ್
ಸಿೆಂಫ ರೇ ನಿ್ ಉ ಪಗಿಹದೆಂದ್ ಪ್ಾ ಿಯೇಗಿಕವಾಗಿ್
ದನ್ನಿತಯ ದ್ಸೆಂವಹನ್ಕ ಕ್ಬಳ ಸಲಾ ಯಿ ತು 

 ಆಪ್ಲ್ ಎಂಬ್ ಸಣಣ, ಪ್ೊಯೀಗಾತಮಕ ಉಪ್ಗೊಹವನ್ುನ್
ನಿಮಾಣರ್ ್ ಮಾಡಿ, ಯುರ ರ ೇಪ್ರಯನ್್ ಸ ೂೇಸ್
ಏಜ ನಿಸ ಯ್ ಏರಿಯನ್ ್ ಉ ಡಾ ವಣಾ ್ ವಾ ಹಕದೆಂದ ್
ಯಶಸಿವಯಾಗಿ್ ಉ ಡಾ ಯಿ ಸ ಲಾಯಿ ತು.  

 ಭಾರತದ್ ಎರಡರ್ ೇ್ ಉ ಪಗಿಹ್ ್ ’ಭಾಸಕರ-1’್ ವನ್ುನ ್
ರ್ರಮಿಯ್ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣ  ಗ ್ ಪ್ಾ ಿಯೇಗಿಕವಾಗಿ್ ಜರನ್ ್
7, 1979್ ರೆಂದು್ ನಿಗದತ್ ಕಕ್ ಗ ್ ಸ ೇರಿಸಲಾ ಯಿ ತು.್
1980ರ್ ಜುಲ ೈ್ 18ರೆಂದು್ ಭ ಾರತದ್ ಮರ ರರ್ ೇ ್
ಉ ಪಗಿಹ್ ’ರ್ರೀಹಿಣಿ’್ ಯನ್ುನ್ ಎಸ.ಎಲ್.ವಿ-3 
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ರಾಕ ಟ್ನ್್ ಎರಡರ್ ೇ್ ಪ್ಾ ಿಯ ೇಗಿಕ್ ಉ ಡಾ ವಣಾ್
ಯೇಜರ್ ಯಡಿ್ ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ್ ಹಾರಿಸ ಲಾ ಯಿ ತು. 

 ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ-3 ರ್ರೀಹಿಣಿ ಸರಣಿಯ ಆರ.ಎಸ್-
ಡಿ-1್ ಉ ಡಾ ವಣ ್( ಮೆೇ್31, 1981) 

 ಭಾಸಕರ-2್ ಉ ಡಾ ವಣ ್( ನ್ವ ೆಂಬರ್್20, 1981) 
 ಇನಾಿಟ್-1ಎ್ ಉ ಡಾ ವಣ ್ ( ಏಪ್ರಲಿ್್10, 1982) 
 ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ-3 ರ್ರೀಹಿಣಿ ಸರಣಿಯ ಆರ.ಎಸ್-

ಡಿ-2್ ಉ ಡಾ ವಣ ್( ಏಪ್ರಿಲ್್17, 1985) 
 ಇನಾಿಟ್-1ಬಿ್ ಉ ಡಾ ವಣ ್ ( ಆಗಸು್30, 1983) 

 
7. ಪ್ರೊ. ಸತೀಶ್ ಧವನ್ - ಆಡಳಿತಗಾರ, 
ಮಾಗಗದರ್ಗಕ  
್ ್ ್ ್ಪ್ರೊ. ಧವನ್ ಅವರ ಪ್ೊಕಾರ, ಎಲಿರರ್ ಒಟ ಾುಗಿ್
ಸಮಾಲ  ರೇ ಚಿಸಿದಾ ಗ, ಹ ರರಬರುವ್ ನಿಧ್ಾ ಣರಗ ಳು ್
ಉ ತಿ ಮವಾ ಗಿರುತಿವ ್ ಎೆಂ ದು್ ಪ್ ರ ಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ರವರು ್
ನ್ೆಂಬಿದದ ರು.್ ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ ವನ್್್ ಅವರು ್ ಇಸ ರಿ ದ ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದ ್ 10್ ವಷಣಗಳ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ್ ಭಾರತದ ್
ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಯೇಜರ್ ಗಳ್ ಕಾಯಣಕಮಿ್ ಅಸಾಧ್ಾ ರರ್ ್
ಬ ಳವಣಿಗ ್ ಮತುಿ್ ಯಶಸುಸ್ ಕೆಂಡಿತು.್ ್ ಪ್ ರ್ಿ ಧ್ವನ್ ್
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ಭಾರತದ್ ಮೊದಲ್ ಉ ಪಗಿಹ್ ’ಆಯಣರ್ಟ’ ್ ಯೇಜರ್ಾ ್
ಸಮಿತ್ರಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದ ರ ್ ಹ ರರತು, ಬ ೇರ ್ ಯಾವುದ ೇ ್
ನಿವಣಹಣ ಾ್ ಸಮಿತ್ರಗಳಿಗ ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ .್ ಯೇಜರ್ಾ್
ಸಮಿತ್ರಗ ್ ಸರಕಿ ರಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ುನ ್ ರ್ ೇಮಕ್ ಮಾಡಿ, 
ಯೇಜರ್ ಯ್ ಬಗ ಗಿನ್್ ತ್ರೇ ಮಾಣನ್್ ತ ಗ ದುಕ ರಳು ಳ ವ ್
ಜವಾಬಾದ ರಿಯನ್ುನ್ ಯೇಜರ್ಾ್ ನಿದ ೇಣಶಕರಿಗ ್
ಬಿಡುತ್ರಿ ದದ ರು. ಪರಿಶ್ೇಲ ರ್ಾ್ ಸಭ ಗಳಿಗ ್ ಯೇಜರ್ ಯ ್
ಭಾಗವಾ ಗಿರುವ್ ಪಿತ್ರಯಬಬ್ ಹಿರಿಯ, ಕಿರಿಯ್ ತೆಂ ತಿಜ್ಞರು ್
ಪ್ಾ ಲ ರ ೆೆಂಡು, ಪಿಶ ನ್ ಅರ್ವಾ ್ ಸೆಂದ ೇಹಗಳನ್ು ನ ್
ಕ ೇಳಬಹುದಾಗಿತ ುಿ .್ 

ಇಸ ರಿದಲ್ಲಿ ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ತೆಂ ತಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ್ ಅ ಭಿವೃದಿ ್
ಪಡಿಸಿ, ಮುರ್ ನಡ ಸುತ್ರಿ ದದ ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,  ಐಐಎ ಸಿಸ ಯನ್ುನ ್
ಕಡ ಗಾಣಿ ಸಲ್ಲಲಿ .್ ಅಲ್ಲಯಿರ ್ ಹಲವಾ ರು, 
ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ನ್ುನ್ಕಾಯಣಗತ್ಮಾಡಿ ದರು.್ಪ್ ರಿ .್ಸತ್ರೇಶ್್
ಧ್ವನ್ರವ ರು್ ರಾಮ ನ್ ್ ರಿಸಚ್ಣ್ ಇನ್ಸ ಸಿುಟರ ಯ ಟ,್
ಹ ಚ್.ಎ .ಎಲ್,್ಎನ್ .ಎ.ಎಲ್್ನ್ೆಂತ ಹ್ಪಿಮುಖ್್ಕ ೇೆಂ ದಿಗಳ್
ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂ ಡಳಿಗಳಿಗ ್ ಮುಖ್ಯಸೆ ರಾಗಿ, ವಿಮಾನ್್
ಶಾ ಸರದಲ್ಲಿ ್ಮಾಗಣದಶಣನ್್ನಿೇಡ ುತ್ರಿ ದದ ರು.್ 
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ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ರವರು್ ಭಾರತ್ರೇಯ್ ವಿಜ್ಞಾನ್್
ಸೆಂಸ ೆಯಿ ೆಂದ್ 1981ರಲ್ಲಿ ್ ನಿವೃತ್ರಿ ಯಾದರು.್ ತಮಿ ್
ಉ ತಿ ರಾಧಿ ಕಾರಿಯಾಗಿ್ ಪ್ ರ್ಿ ಯು.ಆರ್ .ರಾವ ್ ರವರಿಗ ್
1984ರಲ್ಲಿ ್ಹಸಾಿ ೆಂತ ರ್ಮಾಡಿ ್ಇಸ ರಿದ್ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಸಾೆ ನ್ದೆಂದ್
ನಿವೃತ್ರಿ ್ ಹ ರೆಂ ದದರು. ್ ನಿವೃತ್ರ್ಿ ನ್ೆಂತ ರವೂ , ್ ಪಿತ್ರ್ ದನ್್

ಇಸ ರಿದ್ ಪಿಧ್ಾನ್್ ಕಛ ೇರಿಗ ್ ಭ ೇ ಟಿ್ ನಿೇಡಿ, ಮಾಗಣದಶ ಣ ನ್ ್
ನಿೇಡುತ್ರಿ ದದ ರು್ ( ಚಿತ-ಿ9) .್ ್ ಸತ್ರೇಶ್್್ ಧ್ವನ್ ್ರವರಿಗ ್
ಸೆಂ ಶ  ೇ ಧ್ರ್ ಯಲ್ಲಿ ್ ಎ ರಡು್ ಮ ುಖ್ಯ ್ ಗುರಿ್ ಇತುಿ .್
ಮೊದಲರ್ ಯದಾ ಗಿ, ಸೆಂ ಶ   ೇ ಧ್ರ್ ಯ್ ವಿಷ ಯದ್ ತ್ರರಳು. ್
ಎರಡರ್ ಯದಾ ಗಿ, ಸೆಂ ಶ   ೇ ಧ್ರ್ ್ ತ ಾ ೆಂ ತ್ರ ಕಿ್ ಬ ಳವಣಿ ಗ ಗ ್
ದಾ ರಿದೇ ಪವಾ ಗಬ ೇ ಕು.್ ಸೆಂ ಶ   ೇ ಧ್ರ್ ್ ಕ ೇ ವಲ ್
ಸೆಂ ಶ  ೇ ಧ್ರ್ ಗ ರ ೇ ಸಕರ್ ಅಲ ್ಿ ಅದು, ಮಾನ್ವನ್್ ಮತುಿ ್

 
ಚಿತ-ಿ9:್ ಪ್ ರಿ್ ಸತ್ರೇಶ್್ಧ್ವನ್್ 
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ಸಮಾಜದ್ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ ್ ಸಹಾಯವಾಗಬ ೇಕ ೆಂಬುದ ು ್
ಅವರ್ ಅಭಿಪ್ಾಿಯವಾಗಿತುಿ .್ ್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ರವರಿಗ ್
ಅನ್ಗತಯ ್ ಪಿಶೆಂಸ ್ ಇಷು ವಾ ಗುತ್ರಿ ರಲ್ಲಲಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ದದ್
ಮಾನ್ವಿೇಯ್ ಗುರ್್ ಬ ೇರ ಯವರ್ ಕಷುಗಳಿ ಗ ್
ಮಿಡಿಯುತ್ರಿ ತುಿ , ್ಬಡವರ, ನಿಗಣತ್ರಕರ್ಬಗ ೆ್ಕಾಳಜ್ವಹಿಸಿ, 
ಅವರ್ ಪರವಾ ಗಿ್ ನಿಲುಿ ತ್ರಿ ದದ ರು.್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ರವರಿಗ ್
ಮಕಕಳ  ೆಂದರ ್ ಬಲು್ ಪ್ರಿೇತ್ರ.್ ಸಕಾಣರಿ್ ಶಾ ಲ ಗಳಿಗ ್ ತ ರಳಿ, 
ಮಕಕಳ  ೂ ೆಂದಗ ್ ಬ ರ ತು, ತಮಿಿೆಂದಾ ಗುವ್ ಸ ೇವ ಗಳನ್ು ನ ್
ನಿೇಡುತ್ರಿ ದದ ರು. ್ ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್್ ಧ್ವನ್ ್್ ಅವರ್ ಜ ೇವನ್ದ್
ಅವಿಸಿರಣಿೇಯ್ ಘಟರ್ ಗಳ್ ಚಿತಿ ರ್ ಗಳನ್ುನ್ ಚಿತಿ -10ರಿೆಂದ ್
ಚಿತ-ಿ21ರವರ ಗ ್ತ ರ ೇರಿಸಲಾ ಗಿದ . 

 
ಚಿತ-ಿ೧೦:್ ತೆಂ ತಿಜ್ಞಾನ್್ ಪರಿಶ್ೇಲ ರ್ ಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ 
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 ಚಿತ-ಿ೧ ೧ :್ ಇಸ ರಿ್ ಪಿಯೇಗಾ ಲಯಗಳಿಗ ್ಭ ೇಟಿ್
ನಿೇಡುತ್ರಿ ದದ ್ ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ 

 

 ಚಿತ-ಿ೧ ೨:್ ಪಿಧ್ಾನಿ್ ಮೊರಾಜ ಣ್ದ ೇಸಾಯಿ ಯವರು ್
ಭ ೇಟಿ್ನಿ ೇಡಿ ದ್ಸ ೆಂದರ್ಣದಲ್ಲ ಿ
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 ಚಿತ-ಿ೧ ೩ :್ ಕ .್ ಆರ್್ ರ್ಾರಾ ಯಣ್್ಅವರು್ಬ ೇಟಿ್
ನಿ ೇಡಿ ದ್ಸೆಂ ದರ್ಣ ದಲ್ಲ ಿ

 
 

 ಚಿತ-ಿ೧ ೪:್ ರ ಾಷ ರಪತ್ರ ್ಫಕು ಿದದನ್ ್ಅ ಲ್ಲ್ಅ ಹ ಿ ದ್ ್ಬ ೇಟಿ್
ನಿ ೇಡಿ ದ್ಸೆಂ ದರ್ಣ ದಲ್ಲ ಿ
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 ಚಿತಿ -೧೫:್ಡ ಾ ್ಮನ್ಮೊ ೇಹನ್ ್ಸಿೆಂಗ್ ್ಅವರು ್ಭ ೇಟಿ್
ನಿ ೇಡಿದ ್ಸೆಂ ದರ್ಣ ದಲ್ಲ ಿ

 
 
 

 ಚಿತಿ -೧೬:್ಎ ಸ.ಎಲ್ .ವಿ ್ಯಶಸಿ ವ ್ಉಡಾ ವಣ ್ಸ ೆಂ ದರ್ಣ ದಲ್ಲ ಿ ್
ಪಿಧ್ಾನಿ ್ಇೆಂದರಾ ್ಗ ಾೆಂ ಧಿ ್ಯವರ  ರೆಂ ದಗ  ್ 

ಪ್ ರಿ.್ಸ ತ್ರ ೇಶ್ ್ಧ್ವನ್ 
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 ಚಿತಿ -೧7 :್ಆಯಣರ್ಟ ್ಉಪಗ ಿಹ್ನಿಮ ಾಣ ರ್ ್ಸ ಮಯದಲ್ಲ ಿ್
ಪಿಧ್ಾನಿ ್ಇೆಂದರಾ ್ಗ ಾೆಂ ಧಿಯವರ  ರೆಂ ದಗ  ್ಪ್ ರಿ.್ಸ ತ್ರ ೇಶ್ ್

ಧ್ವನ್ ,್ಪ್ ರಿ.್ಯು .್ಆ ರ್.್ರ ಾ ವ,್ಡ ಾ ್ಕ  .್ಕಸ ರಿರಿ ್ರೆಂಗ ನ್ 
 
 
 

 ಚಿತ-ಿ೧ 8:್ ಮೊ ದಲ ್ಉಡಾ ವಣಾ ್ವಾ ಹನ್ ್ನಿಮಾ ಣ ರ್ ್
ಯ ೇಜರ್ ಾ ್ತ ೆಂ ಡದ ರೆಂ ದಗ  ್ಪ್ ರಿ.್ಸ ತ್ರ ೇಶ್ ್ಧ್ವನ್ 

ನಿೇಡಿದ್ ಸೆಂದರ್ಣದಲ್ಲಿ 
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ಚಿತ-ಿ೧ 9:್ ಸ  ೈಟ್ಯ ೇಜರ್  ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್ಹಳಿಳ ಯ್ಜನ್ರು ್

ಟಿವಿ ್ವಿೇಕ್ಷ ಣ  
 
 

  
ಚಿತಿ -20 :್ಸ ತ್ರ ೇಶ್ ್್ಧ್ವನ್್್ಅ ವರ್ಸೆಂ ಶ   ೇದರ್  ಗಳ ು ್ 
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ಪ್ರಿಸರದ ಮೀಲ್ ಪಿೊೀತ: ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್
ಧ್ವನ್ ್ರವರಿಗ ್ ನಿಸಗಣದ ್ ಮೆೇಲ  ್ ಒಲ ವಿತುಿ .್
ಶ್ಿೇಹರಿಕ ರೇ ಟಾ ದ್ ಮರ ಲ್ ಸೌಕಯಣಗಳನ್ು ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್್ ರ್ ೈಜ ್
ಪರಿಸರಕ ಕ್ಯಾವುದ ೇ್ಧ್ಕ ಕ್ಬಾರ ದೆಂತ ್ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲು ್
ವಿಶ ೇಷವಾ ಗಿ್ ಶಿಮವಹಿಸಿದರು.್ ಇಸ ರಿ್ ಉ ಡಾ ವಣ ಗಳಿಗ ್್
ವಿಶವದಜ ಣಯ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ್ ಉ ಡಾ ವಣಾ ್ ಕ ೇೆಂ ದ್ಿ
ರರಪ್ರಸಿದರು.್ ಪ್ ರಿ .ಧ್ವನ್ ್ರವರ ು್ ಸಮಯ್ ಸಿಕಾಕಗ ಲಾ ಿ ್
ಶ್ಿೇ ಹರಿಕ ರೇ ಟಾ ದ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ್ ತಲ್ಲಿ ೇನ್ರಾಗುತ್ರಿ ದದ ರು. 
ಪುಳಿಕಾಟ್ ಸರ ರ ೇವರ್ ಹಾಗ ರ ್ ರ್ ಲಿ ಪಟುು್ ಪಕ್ಷಿಧ್ಾ ಮ್
ಬಳಿಯ್ ಪಿಕೃತ್ರ್ ರ್ ರೇ ಟಗಳನ್ು ನ್ ರ್ ರೇ ಡುತಾಿ, ಚಿತಿಗಳನ್ುನ ್
ಸ ರ ಹಿಡಿಯುತಾ ಿ ್ ಅಲ್ಲ್ಿ ಸಾಕಷುು್ ಸಮಯ್ ಕಳ  ಯುತ್ರಿ ದದ ರು.್
ಇದರಿೆಂದ್ ಪ್ ಿೇರಣ  ಗ ರ ೆಂಡು ಬ್ಡ್ಿಗ ಇನ್ ಫ್ಿೈಟ್ ಎಂಬ್ 
ಪ್ುಸತಕವನುು ಬ್ರ್ದರು.  

8. ಪ್ೊರ್ಸಿತ, ಗೌರವಗಳು:  
ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ ಅವರ್ ಕ ರ ಡುಗ ಯನ್ು ನ ್

ಗುರುತ್ರಸಿ, ವಿವಿಧ್್ ದ ೇಶಗಳ್ ಸೆಂಘ-ಸೆಂಸ ೆಗ ಳು್ ಅವರನ್ು ನ ್
ಗೌರವಿಸಿದವು.್ ಹಲವು ್ ವಿಶವವಿದಾ ಯ ಲಯಗಳು್ ಗೌರವ್
ಡಾ ಕುರ ೇಟ್ನಿೇಡಿ್ಸರ್ಾಿನಿಸಿದವು. ್್ 
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ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ ್ರವರಿಗ ್ ಬಂದ ಗೌರವ ್
ಪಿಶಸಿಿಗಳು್ಹಲವಾ ರು,್ ಅದರಲ್ಲಿ್ಮ ುಖ್ಯ ವಾ ದವ ೆಂದರ :  
 ಪ್ದಮ ಭರಷ್ಣ್ (1971) ,್ 
 ಪ್ದಮ ವಿಭರಷ್ಣ್ (1981) ,್ 
 ಕನಾಗಟಕ ರಾಜ್ರಾೀತಿವ ಪ್ೊರ್ಸಿತ ( ೧೯೮೪) ,  
 ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವಾಡ್ಗ ಫಾರ ನಾಾಷ್ನಲ್ 

ಇಂಟಿಗ್ೊೀಷ್ನ್್ ( 1999) 
 ಭಾರತ್ರೇಯ್ ವಿಜ್ಞಾನ್್ ಸೆಂಸ ೆ್ ಹಾಗರ್

ಕಾ ಯ ಲ್ಲಫ ಲ ರ ೊ ನಿಣಯ್ ಇನಿಸ ಿಟ ರ ಯ ಟ್ ಆಫ್್
ಟ ಕಾನಲಜ ಗಳಿೆಂದ್ ವಿಶ್ಷು್ ಹಳ  ಯ್ವಿದಾ ಯ ರ್ಥಣ್ ಪಿಶಸಿ ಿ

  

 
ಚಿತ-ಿ21 :್ ಪದಿಪಶಿಸಿ ್ಿಪಡ ದ್ಪ್ ರಿ.್ಸ ತ್ರ ೇಶ್ ್್ಧ್ವನ್ 

ನಿೇಡಿದ್ ಸೆಂದರ್ಣದಲ್ಲಿ 
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ರ್ಮನುಗುವ ನಕ್ಷತೊ:  
ಒಬಬ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ ್ ವೃತಿ್ರ ್ ಜ ೇವನ್್ ಆರೆಂಭಿಸಿ, ಎರಡು್

ಮಹ ರ ೇನ್ನತ್ ಸೆಂಸ ೆಗ ಳನ್ುನ್ ಮು ನ್ನಡಿಸಿದ್ ರ್ಾವಿಕ್ ಪ್ ರಿ . ್
ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ , ್ ತಮಿ್ ಇಳಿವಯಸಿಸ ನ್ಲ್ಲಿ ್ ಜನ್ವರಿ್ 3,್
2002ರೆಂದು್ ಈ್ ಪಿಪೆಂಚವ ನ್ು ನ್ ತ ರರ ದು್ ಆಕಾಶ ದಲ್ಲಿ ್
ಮಿನ್ುಗು್ ತಾ ರ ಯಾದರು. ್ ಎಷ ರ ುೇ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಣಗ ಳಿಗ ್ ಜ್ಞಾನ್್
ಹೆಂಚಿ್ ಉ ತಿ ಮ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ನಿಸಿಕ ರೆಂ ಡಿದದ ರು.್ ವಿಕಿೆಂ ್
ಸಾ ರಾ ಭಾಯಿ ರವರ್ ಕನ್ಸಿನ್್ ಕರ ಸಾದ್ ಇಸ ರಿವನ್ುನ, 
ಅೆಂತರರಾಷ್ಟ್ರಯ್ ಮಟುದಲ್ಲಿ ್ ಮಿನ್ುಗುವೆಂತ ್ ಮಾಡಿ ದುದ್
ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇಶ್್ ಧ್ವನ್ .್ ್ ಇವರ್ ಗೌರವಾರ್ಣವಾಗಿ ್
ಸ ಪ್ ುೆಂಬರ್್ 5 ,್ 2002್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ್ ದನ್ದೆಂದು ್ ಇಸ್ರೊದ 
ಶ್ೊೀಹರಿಕ್ರೀಟಾ ಉಡಾವಣಾ ಕೀ್ಂದೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ 
ಸ್ಪೀಸ್ ಸ್ಂಟರ(ಚತೊ-22) ಎಂದು ನಾಮಕರಣ  
ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಕರ್ಾಣಟಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ್್ ಮತುಿ ್ ತೆಂ ತಿಜ್ಞಾನ್್ ಪರಿ ಷತುಿ್
ವತ್ರಯಿೆಂ ದ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ವಿಜ್ಞಾನ್್ ಮತುಿ್ ತಿೆಂತ ಿಜ್ಞಾನ್್
ಕ್ ೇತ ಿಗಳಲ್ಲಿ ್ ಸಾಧ್ರ್ ್ ಮಾಡಿ ದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗ ್ ಪ್ ರಿ .್ ಸತ್ರೇಶ್ ್
ಧ್ವನ್ ್ರವರ್ ಹ ಸರಲ್ಲಿ ್ ಪದಕ, ನ್ಗದು್ ಮತುಿ ್ ಪಿಶಸಿಿ್
ನಿೇಡುತಿ ದ .್ 2009ರ್ ೇ್ ಇಸವಿಯ ಲ್ಲಿ ್ ಭಾರತ್ರೇಯ್ ವಿಜ್ಞಾನ್್
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ಸೆಂಸ ೆ್ ್ ಶತಮಾರ್ ರೇ ತಸ ವನ್ುನ್ ಆಚರಿಸಿ ದಾ ಗ , ್ ಸೆಂಸ ೆಯ ್
ನ್ರ ರು್ ವಷಣಗಳ್ ಯಶಸಿವನ್ ಲ್ಲಿ ್ ಶಿಮಿಸಿದ್ ಸಾಧ್ಕರ್
ಚಿತಿಗಳಿರುವ್ ಅೆಂಚ ್ ಚಿೇಟಿಯನ್ುನ್ ಬಿಡುಗ ಡ ್
ಮಾಡಲಾ ಯಿ ತು ್( ಚಿತ-ಿ23) .್ಅದರಲ್ಲಿ ್ಧ್ವನ್ ್ರ್ಚಿತವಿಿದ .  

 
ಚಿತ-ಿ2 2:್ ಪ್ ರಿ.್ಸ ತ್ರ ೇಶ್ ್್ಧ್ವನ್್ಸ ೂೇಸ್್ಸ  ೆಂಟರ್ 

 

 
ಚಿತ-ಿ23 :್ ಪ್ ರಿ.್ಸ ತ್ರ ೇಶ್ ್್ಧ್ವನ್್ಇರು ವ್ಅೆಂಚ ್ಚಿೇಟಿ 
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9. ಉಪ್ಸಂಹ್ಾರ 
ಭಾರತದ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ವಿಜ್ಞಾನ್್ ಕ್ ೇತ ಿದ್ ಪ್ರತಾ ಮಹ್

ಡಾ ್ ವಿಕಿೆಂ್ ಸಾರಾಭಾ ಯ್್ ಅವರು್ ಸಾೆ ಪ್ರಸಿದ್ ಸೆಂಸ ೆ ಯು್
ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಯ ರ್ ಸ ೇವ ಗಾಗಿ ,್ ದ ೇಶದ್ ರ್ದತಿ ಗ ್ ಹಾಗರ ್
ಸವಣತ ರೇ ನ್ುಿಖ್್ ಅಭಿವೃದಿ ಗಾಗಿ ್ ಸ ೇವ ಯನ್ುನ್ ನಿೇಡುತ್ರಿ ದ . ್
ಇೆಂತಹ್ ಸೆಂಸ ೆಯನ್ುನ್ ಅೆಂತರರಾಷ್ಟ್ುೇ ಯ್ ಮಟುದಲಿ್ಲ್
ಪಿಖ್ಾಯ ತ್ರಗ ರಳಳ ಲು,್ ಪ್ ರಿ.್ ಸತ್ರೇ ಶ್್ ಅವರ್ ಪ್ಾ ತಿ್
ಪಿಮುಖ್ವಾ ದದುದ .್ 

ಸತ್ರೇಶ್್ಧ್ವನ್ ್ರವರದು್ಅಸಾಮಾನ್ಯ ್ಬುದಿ ಶಕಿಿ. ದಕ್ಷ್
ಆಡಳಿತಗಾ ರ್ ಹಾಗರ ್ ಧಿೇಮ ೆಂತ್ ರ್ಾಯಕ ರಾಗಿದ ದವರು,್
ನಿಭಿೇಣತ್ ನಿಲವು, ಮ ೌಲ ಯ ಗಳ್ ಪ್ಾ ಲರ್ ಯ 
ಕಮಣಯೇಗಿಯಾಗಿದದ ರು.  ಒಟಿಟನಲಿಿ ಪ್ರೊ. ಸತೀಶ್ 
ಧವನ್ ರವರು ಪ್ರಿಪ್ರಣಗ ಗುರು, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಂಶ ್ೀಧಕ, 
ಚಂತಕ ಮತುಿ ಮಾಗಗದರ್ಗಕ ಎಲ ಿ ವೂ್ ಆಗಿದದರು. 
 
 

--------------------------



  

 

ಬಾಲಬಾಲಯ್ರಿಗ ್ಬಾಹ್ಾಾಕಾರ್ ಪ್ುಸತಕ ಮಾಲ್ 
2022ರ ಪ್ೊಕಟಣ್ಗಳು 

1. ಇಸ ರ ಿ–ಸ ಾಧ್ರ್ ಯ್ಹ ಾದಯಲ್ಲ್ಿ 
ಲ ೇ ಖ್ಕ ರು: ್ಡ ಾ.್ಬ ್ರ ಾ್ರ್ ಾಗ ೇೆಂದಿ 

2. ರಾಕೆಟ್: ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಕೆಿ ರಹದ್ಾರಿ 
ಲ ೆಖಕರು: ಶಿರ  ಆನೇಂದ್ ಎಸ್ 

3. ಡಾ. ವಿಕರೇಂ ಸಾರಾಭಾಯ  
ಲ ೆಖಕರು: ಶಿರ ಮತಿ ಪಿರಯಾೇಂಕ ವಿ 

4. ಪ್ ರ ಿ್ಸ ತ್ರೇ ಶ್್ಧ್ವನ್್ 
( ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಗುರು, ಸ ೆಂಶ   ೇ ಧ್ಕ, ಚಿ ೆಂತಕ, ಮಾಗಣ ದಶಣ ಕ ) 
ಲ ೇ ಖ್ಕ ರು: ್ಶ್ ಿೇ್ ಪಿಸಾದ್ ್ಬಿ್ ಎಸ 

5. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ತಾಾಜಾ  
ಲ ೆಖಕರು: ಶಿರ  ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಬ್ಬ 

6. ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣ 
ಲ ೆಖಕರು: ಶಿರ ಮತಿ ಉಮಾ ಬ್ಬ ಆರ್ 

7. ಧ್ೊಮಕೆ ತ್ುಗ್ಳು-ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ಅನಿರಿ ಕ್ಷಿತ್ ಅತಿರ್ಥಗ್ಳು 
ಲ ೆಖಕರು: ಶಿರ ಮತಿ ಸರಭಾಗ್ಾ 

 
         



  

      
 

 ಬಾಲಬಾಲಯ್ರಿಗ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾರ್ ಪ್ುಸತಕ ಮಾಲ್ 
ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸರ್ಮತ ಕಾಯೇಕಾರಿ ಸಮಿತಿ 

ರಾಮನಗರಡ ವಿ ನಾಡಗರಡ   ..ಅಧ್ಾಕ್ಷರು 
ಸು ರ  ೇಶ ಕು ಮಾರ್ ್ ಹ ಚ್್ ಎ ನ್ 
ಉಷ ಾ್ ಬೆಂಡಿ ವ ಾಡ್ 
ಶ್ ವಪ ಿಕಾಶ್ ಬಿ 
ರ ಮೆೇ ಶ ್ ರ್ಾಯು ಡ್ ವಿ 
ಶ್ ಿೇನಿವ ಾಸ್ ಪಿಸಾದ್್ ಕ  
ಜಯಸಿೆಂಹ್ ಪ್ರ 
ವಿಠಲ್ ಮ ತಿರ 
ಜಗ ದ ೇಶ್ ಬಾಬು್ ಬಿ್ಎ ಸ 
ಮು ರ ಳಿೇಧ್ರ್ ಕ ್ ವಿ 
ಉಮಾ್ ಬಿ್ ಆರ್ 
ಡ ಾ. ್ ರ್ಾಗ  ೇೆಂ ದಿ್ ಬ ್ ರ ಾ 
ಆನ್ೆಂ ದ್ ಎಸ 
ಚೆಂ ದ ಿಕಾ್ ಜ್ ಎ ಲ್ 
ಪಿರಯಾೇಂಕ ವಿ 
ಸೌಭಾಗ ಯ್್್್್್್್್್್್್್್್್್. . ಕಾಯಣದಶ್ಣ್ ್ ್ 

 

ಶೆರ ಯಲಾ ರತಾನಕರ        ..ಅಧ್ಾಕ್ಷರು 
ವಿಠ ಲ್್್ ಮೆೇ ತ್ರ್ಿ ್್ ್್ ್ 
ಸತ ಯರ್ಾರ ಾಯರ್ ್ಪ್ರ 
ಶ್ ಿೇರ ಾಮ್್ ಕ ್ ಎಸ ್ 
ಸೆಂಜ ೇವ್ ಕು ಮಾರ್್ ಕ ್ಎ ಸ . 
ಕಟ್ಟಟಮನಿ ಎಸ್ ಎೇಂ 
ಮಾಲ ತ್ರ ್ ಎಸ 
ಪಿಶ ಾೆಂತ್್ ಡಿ .್ ಬಾಗಲ ಕ ರೇಟ 
ಪಿಸಾದ್್್ ಬಿ್ ಎ ಸ ್್ 
ವ ಾಸು ದ  ೇವಮರತ್ರಣ ್ ಸಿ್ ಎ ನ್ 
ಪರಶಾೇಂತ್ ಎ ಆರ್  
ಸು ರ  ೇಶ್್ ಎ ೆಂ.್ ಹ ಬಬಳಿಳ 
ಸೌರ ಭ್್ ಗ ು ಪ ಿ
ಚೆಂ ದ ಿಕಾ್ ಜ್ ಎ ಲ್ 
ನ್ಳಿನಿ್ ಇ್ ಕ  
ಸು ಮಾ್ ಉಮೆೇ ಶ್ ್್ ್್ ್ ್. . ಕಾಯಣದಶ್ ಣ 

 



  

  



  
                                          
                \                                                                          

 
ಶ್ಿೇ್ ಪಿಸಾದ್್ ಬಿ್ ಎಸ್ ಅವರು್
೨೦೦೫ ್ ರಿೆಂದ್ ಇಸ ರಿೇ ್
ಸೆಂಸ ೆಯ್ ಯು್ ಆರ್ ರಾವ ್್
ಉ ಪಗಿಹ್ ಕ ೇೆಂ ದಿದ್ (ಯು ್
ಆರ್್ ಎಸ್ ಸಿ)್ ಗಿೆಂಥಾಲಯ್
ಮತುಿ ್ ಪಿಲ ೇಖ್ನ್್ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ್
ಕಾಯಣ್ ನಿವಣ ಹಿಸುತ್ರಿ ದಾ ದ ರ .್

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ಮತುಿ್ಉ ಪಗಿಹ್ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ಯೇಜರ್ ಗಳಿಗ ್
ಬ ೇಕಾದ್ ಉ ಪಯುಕಿ ್ ಲ ೇಖ್ನ್ಗಳನ್ುನ, ಪುಸಿ ಕಗಳ ನ್ುನ , ್
ಇನಿನತರ ್ ಗಿೆಂಥಾ ಲಯ್ ಸ ೇವ ಗಳನ್ುನ್ ನಿೇಡುತ್ರಿ ದಾ ದ ರ . ್
ಗಿೆಂಥಾ ಲಯದಲ್ಲಿ ್ ಕೆಂಪರಯ ಟರಿೇ ಕರರ್, ಡಿಜ ಟಲ್್ ಲ ೈಬಿರಿ, 
ಮಾಹಿತ್ರ್ ಸೆಂಪನ್ರ ಿಲ್ ನಿವಣಹಣ  ,್ ಗಿೆಂಥಾ ಲಯ್
ಆಧ್ುನಿಕರರ್ ್ಅವರ್ಆಸಕಿಿ ಯ್ಕ್ ೇತ ಿ. 
  

 
 
ಬಾಲಬಾಲಯ್ರಿಗ ್ಬಾಹ್ಾಾಕಾರ್ ಪ್ುಸತಕ ಮಾಲ್ 
ಯು ಆರ  ರಾವ  ಉಪ್ಗೊಹ ಕ್ೀಂದೊ, ಬ್ಂಗಳೂರು-೧೭ 


