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ಅಧ್ಾಕ್ಷರ್ಸ್ೇಂದೆ ಶ 

 

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 ೆ

ಎಸ್್ಸೆ  ಮನಾಥ್ 
ಅಧ್ಾಕ್ಷರು,್ಇಸೆ ರ 



  
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 
  



  
ಸ್ೇಂಪಾದ್ಕ್ಮೇಂಡಲಿ 

ಬಾಲಬಾಲೆಯರಿಗ್ೆಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ್ಪ್ುಸ್ತಕಮಾಲ ೆ
ಪಿ್ರಯ ಓದು ಗರ  ೇ, 

ಇ ಸ ರ ಿ ಸಂ ಸ ೆಯ ಯು  ಆ ರ್ ರಾವ  ಉಪ ಗಹಿ  
ಕ ೇಂದ ಿವ ು (ಯು ಆ ರ್ ಎಸ ಸಿ) ೨೦೨೨ರಲ್ಲ ಿ ತನ್ನ  ಸುವ ರ್ಣ 
ಮಹ  ರೇತಸವವ ನ್ುನ ಆ ಚರಿಸು ತ್ತಿದ . ಈ  ಸಂದ ರ್ ಣದ ಲ್ಲಿ, 
ಯ ು ಆ ರ್ ಎಸ ಸಿಯ ಕರ್ಾಣಟಕ ರಾಜ  ರಯೇತಸವ ಸಮಿತ್ತಯ ು, 
ʼಬ ಾಲಬ ಾಲ ಯರಿಗ  ಬ ಾಹಾಯಕಾಶ ಪ ುಸಿಕ ಮ ಾಲ ʼ ಎಂಬ  
ಕನ್ನಡ  ಪ ುಸಿಕ ಸರಣಿಯ ನ್ುನ  ಪ ಿಕಟಿಸು ವ ಕಾಯಣವ ನ್ುನ 
ಹ ಮಿಿಕ ರಂಡಿದ . ಬ ಾಹಾಯಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ್,  ವಿಜ್ಞ ಾನಿಗಳು, ರಾಕ ಟ  
ಮತುಿ ಉಪಗಿಹ  ತಂ ತಜಿ್ಞ ಾನ್, ಮುಂ ತಾದ  ಹ ಲವು 
ವಿ ಷಯಗ ಳ ಬಗ ೆ  ಶಾಲಾ ಮಕಕಳಿಗ  ಸುಲರ್ ವಾಗಿ 
ಅ ರ್ ಣವಾಗುವ ಂತ  , ಸರಳ ಕನ್ನಡ  ಭ ಾಷ ಯಲ್ಲ ಿ ಚಿ ಕಕಚಿ ಕಕ  
ಪ ುಸಿಕಗಳನ್ುನ ಪ ಿಕಟಿಸುವ  ಯೇಜ ರ್  ನ್ಮಿ ಸಮಿತ್ತಯದ ು. 
ಇ ವ ುಗಳನ್ುನ  ನ್ಮಿ ಸಂಸ  ೆಯ ವಿ ಜ್ಞ ಾನಿಗಳ  ೇ 
ಬ ರ ಯುತ್ತಿರುವ ುದು ಇದ ರ ಇರ್ ರನಂದ ು ವಿ ಶ ೇಷ. ಈ  
ಮ ಾಲ್ಲಕ ಯ ಮೊದ ಲ ಕಂತ ಾಗಿ, ಏ ಳು  ಪ ುಸಿಕಗಳು ಇ ದೇಗ 
ನಿಮಿ ಮುಂ ದವ . ಈ ಪ ುಸಿಕಗಳ ವಿ ದ ುಯರ್ಾಿ ನ್ ಆವ ೃತ್ತಿಯನ್ುನ 
ನ್ಮಿ ಅ ಂತಜ ಾಣಲ ತಾರ್ದ  ಮರಲಕ ಉಚಿ ತವಾಗಿ ಎಲಾಿ 
ಮಕಕಳಿಗರ ತ ಲುಪ್ರಸುವ  ಗುರಿ ನ್ಮಿದು.  



  
ಈ ಯೇಜ ರ್ ಯ ಮುಖ್ಯ ರರವಾರಿಯಾದ  ನ್ಮಿ 

ಕ ೇಂದ ಿದ  ನಿದ ೇಣಶಕರಾದ  ಶ್ಿೇ. ಎಂ ಶಂ ಕರನ  ಅ ವ ರಿಗ  ನ್ಮಿ 
ಸಮಿತ್ತಯ ು 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  ಕಠಿರ್ ವಿಜ್ಞ ಾನ್ ವಿ ಚ ಾರಗಳನ್ುನ 
ಸರಳಭ ಾಷ ಯಲ್ಲಿ, ಅ ದ ರಲರ ಿ ಕನ್ನಡ ದ ಲ್ಲಿ, ಬ ರ ಯುವ ುದ ು  
ದ ರಡಡ ಸವಾಲ ೇ ಸರಿ. ಈ ಸವಾಲನ್ುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿ,  ತಮಿ  
ಕಾಯಣಗಳ ನ್ಡ ುವ  ಬಿಡ ುವ ು ಮ ಾಡಿಕ ರಂಡ ು, ಪ ುಸಿಕಗಳನ್ುನ 
ಬ ರ ದ ು, ಸರಕಿ ಸಮಯಕ ಕ ನ್ಮಗ  ತಲುಪ್ರಸಿದ  ಎಲ ಾಿ  
ಲ ೇಖ್ಕರಿಗ ರ ರ್ಾವು ಕೃತಜ್ಞ ರಾಗಿದ ದೇವ . ಪ ುಸಿಕಗಳನ್ುನ  
ಹ  ರರತರಲು ಸಹ ಕರಿಸಿದ  ನ್ಮಿ ಕ ೇಂದ ಿದ  ಎಲಾಿ  
ಸಹ  ರೇದ ರಯೇಗಿಗ ಳಿಗರ ಕೃತಜ್ಞ ತ ಗಳನ್ುನ ಅ ಪ್ರಣಸುತ್ತಿದ ದೇವ . 

ಇ ವ ುಗಳನ್ುನ  ಓದ, ನಿಮಿ ಸಲಹ   ಮತುಿ 
ಅ ಭಿ ಪ್ಾಿಯಗಳನ್ುನ  ತ್ತಳಿಸಿದ ರ ,  ಈ  ಪ ುಸಿಕ ಮ ಾಲ ಯ  
ಮುಂ ದನ್ ಪ ುಸಿಕಗಳನ್ುನ  ಇನ್ನಷುು ಉತ ಮಿಪ ಡಿಸಲು 
ಸಾಧ್ ಯವಾಗುತ ದಿ . 

 ರಾಮನಗೌಡ ವಿ ನಾಡಗೌಡ 
ಅಧ್ಾಕ್ಷರು  



  
ಲೆ ಖಕರ್ಮಾತು 

ಬಾಲ  ಬಾಲ  ಯರಿಗ  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ  
ಮರ ಲರ್ರ ತ ಅಂಶಗಳನ್ುನ ತ್ತಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಸ ರಿ 
ಸಂಸ ೆಯ ಯು ಆರ್  ರಾವ  ಉ ಪಗಿಹ ಕ ೇಂ ದಿವು  
ಕಿರುಪುಸಿ ಕಗಳನ್ ುನ ಪಿಕಟಿ ಸುತ್ತಿ ದ .   

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶದ ಹ ಲವಾ ರು ಉ ಪಯೇಗಗಳನ್ುನ  
ಅರಿತ ಮಾನ್ವನ್ು ಬಾಹಾಯ ಕಾಶವನ್ುನ ತನ್ನ ಜ ೇವನ್ದ  
ಸುಧಾರಣ ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾ ರಂಭಿಸಿದ. ರಷಾಯ ದ ಸುುಟಿನಕ  
ಉ ಪಗಿಹದ ಉ ಡಾ ವಣ ಯಂದಗ  195 7ರಲ್ಲಿ  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ 
ಯುಗ ಪ್ಾ ಿರಂರ್ವಾ ಯಿ ತು. ಅಲ್ಲಿ ಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯವರ ಗ  
ಹಲವಾ ರು ರಿೇತ್ತಯ ಉ ಪಗಿಹಗಳು ಮತುಿ  ರಾಕ ಟ ಗಳು  
ಅಂತರಿಕ್ಷಕ ಕ ಹಾರಿವ  .   

ಪೃಥ್ವಿಯ ರ್ ೈಸಗಿಣ ಕ ಸಂಪ ನ್ರ ಿಲ ಗಳನ್ುನ ಮಾನ್ವ ನ್ು   
ಹ ಚುು ಹ ಚುು ಬ ಳಸುತಾ ಿ  ಬಂದಂತ  ಪ್ಾ ಿರಂರ್ವಾ ದ ಒ ಂದು  
ಮುಖ್ಯವ ಾದ ಸಮಸ ಯ ಯಂದರ , ಹೇಗ  ಬಳಸಿದಾಗ 
ಉ ತುನ್ನವಾ ದ ಕಸ ಅರ್ವಾ ತಾಯಜಯ . ಇದರ ನಿಮರ ಣಲರ್  
ಮತುಿ  ನಿವಣಹಣ  ಯೇ ಒಂ ದು ದ ರಡಡ  
ತಲ ರ್ ರ ೇವಾ ಗುತ್ತಿ ದ . ಬಾಹಾಯ ಕಾಶದ ಬಳಕ  ಹ ಚಾು ದ  
ಹಾಗ ಲಾ ಿ  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯ ತಾ ಯ ಜಯ ( ಕಸ) ದ ಪಿಮಾರ್  



  
ಹ ಚಾುಗುತ್ತಿ ದ . ಮುಂದ ರ ಂದು ದನ್ ಹ ಚಿುದ ತಾ ಯ ಜಯ ದಂದ  
ಬಾಹಾಯ ಕಾಶದ ಬಳಕ ಯೇ ದುಸಿ ರವಾಗಬಹುದ ಂಬ ರ್ಯ  
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ುನ ಕಾ ಡಲಾ ರಂಭಿಸಿದ .  

ಈ ಪುಟು ಪುಸಿ ಕದಲ್ಲಿ  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಕಸ ಎಂ ದರ ೇನ್ು,  
ಇದರ ಈಗಿನ್ ಪಿ ಮಾರ್  ಎಷುು,  ಇದರಿಂದಾ ಗುವ 
ತ ರಂ ದರ ಗಳ  ೇನ್ು, ಇದರ ನಿವಣಹಣ  ಗ  ನ್ಡ ಯುತ್ತಿ ರು ವ  
ಪಿಯತನಗಳು,  ಇವ ಲಿ ದರ  ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ ುನ  
ನಿೇಡಲಾ ಗಿದ . ಈ ಪುಸಿ ಕವನ್ುನ ಓದದ ನ್ಂತ ರ, ಮಕಕಳಲ್ಲ ಿ
ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಬಗ ೆ ಕುತರ ಹಲ ಮರ ಡಿ ಅವರು 
ಇದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ು ನ ಇನ್ನಷುು ತ್ತಳಿದುಕ ರಳಳಲ ು  
ಉ ತುಸ ಕರಾದರ  ನ್ನ್ನ ಈ ಪಿಯತನ ಸಫಲವಾ ದಂತ  
ಭಾವಿಸುತ ಿೇ ರ್ .  

ಈ ಪುಸಿ ಕ ಬರ ಯಲು ಅವಕಾಶವಿತಿ  ಯು ಆರ್  
ರಾವ   ಉ ಪಗಿಹ ಕ ೇಂ ದಿದ ನಿದ ೇಣಶಕರಾದ ಶ್ಿೇ ಎಂ  
ಶಂಕರನ   ಅವರಿಗ  ಹೃತರ ುವಣಕ ಧ್ನ್ಯ ವಾ ದಗಳು. ಈ 
ಪುಸಿ ಕ ಸರಣಿ ಯ ಸಂಪ್ಾ ದಕ ಮಂ ಡಲ್ಲಗ  ಮತುಿ  ಸಂಸ ೆಯ 
ಎಲ ಾಿ  ಸಹ ರೇದ ರ ಯ ೇಗಿಗಳಿಗರ  ನ್ಮಿ ನ್ಮನ್ಗಳು. 

- ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್್ಬಿ 
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೧. ಪರಸ್ಾಾವನ್ 
 
೪ ಅಕ್್ಟದಬರ್ ೧೯೫೭ 

ಫಳ ಫಳ ಹೆ್ೊಳಯೆುತಿತದ್ು ಸ್ುಮಾರು ಎರಡು ಅಡಿ 
ಸ್ುತ್ತಳತಯೆ ಚೇೆಂಡಿನಾಕಾರದ್ ಉಪಕರಣವನುನ 
ಹೆ್ೊತ್ುತಕೊೆೇಂಡು ೮ಕೆ೭೧ಪಿ.ಎಸ್. ರಾಕೆಟ್ ರಷಾಾದ್ 
ಬೆೈಕನೊರ್ ಉಡಾವಣಾ ಕ ೆೇಂದ್ರದೇಂದ್ ಆಕಾಶಕೆಿ ಚಿಮಿಮತ್ು! 
ನೇಂತ್ರದ್ ಕಲೆವೆ  ನಿಮಿಷ್ಗ್ಳಲಿಲ ೮೪ಕೆ.ಜಿ. ತ್ೊಕದ್ ಈ 
ಚೇೆಂಡನುನ ಸ್ುಮಾರು ೨೧೫ಕ.ಮಿ . ಎತ್ತರಕೆಿ ಕೊೆೇಂಡೆೊಯುು 
ಸ್ುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಅಲಿಲ ಅದ್ನುನ ಕಕೆ್ಗ ೆ ತ್ಲುಪಿಸಿತ್ು. 
೨೧೫ಕ.ಮಿ . x ೯೩೯ಕ.ಮಿ . ಎತ್ತರದ್ ಅೇಂಡಾಕಾರದ್ 
ಕಕೆ್ಯನುನ ಸೆ ರಿದ್ ಈ ಚೇೆಂಡು ಅಲಿಲ ಜಿರಳಯೆ 
ಮಿ ಸೆಯೇಂತೆ ಕಾಣುತಿತದ್ು ತ್ನನ ನಾಲುಿ ಆೇಂಟೆನಾಗ್ಳನುನ 
ಹೆ್ೊರಚಾಚಿ ಭೊಮಿಗೆ ಮೊದ್ಲ ಸ್ೇಂಕ ೆತ್ಗ್ಳನುನ 
ಕಳುಹಿಸಿತ್ು. ಈ ಮೊಲಕ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಯುಗ್ಕೆಿ ನಾೇಂದ 
ಹ್ಾಡಿತ್ು! ಇದ್ ೆ ಮಾನವ ನಿಮಿಣತ್ ಮೊತ್ತಮೊದ್ಲ ಕೃತ್ಕ 
ಉಪಗ್ರಹ - ಸ್ುಿಟ್ಟನಕ್ ೧.  
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ದ್ೃಶಾ ೧: ಅಕ್್ಟದಬರ್ ೧೯೫೭ 
ಬೆೇಂಗ್ಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾಕೆಣಟ್ನಿೇಂದ್ ಮೈಸ್ೊರು 

ಬಾಾೇಂಕ್ ವೃತ್ತಕೆಿ ಅವೆನೊಾ ರಸೆತಯಲಿಲ ನಿಮಮ ಕಾರಿನಲಿಲ 
ಹೆ್ೊ ಗ್ುತಿತದು ರಿ. ಆಗ್ ಬೇೆಂಗ್ಳೂರಿನಲಿಲ ಎಲೆೊಲ  
ಒೇಂದ್ೆೊೇಂದ್ು ವಾಹನಗ್ಳಿದ್ುವು. ಅದ್ರಲೊಲ ಅವೆನೊಾ 
ರಸೆತಯಲಿಲ ನಿಮಮ ಕಾರು ಬ್ಬಟಟರೆ ಬೆ ರ ೆಯಾವ ವಾಹನವೂ 
ಇಲಲ! ಯಾವ ಅಡೆತ್ಡಯೆೊ ಇಲಲದ್ೆ , ಆರಾಮವಾಗಿ 
ಕಲೆವೆ  ನಿಮಿಷ್ಗ್ಳಲಿಲ ನಿಮಮ ನಿಲಾುಣ ತ್ಲುಪುತಿತ ರಿ.  

ದ್ೃಶಾ ೨: ಅಕ್್ಟದಬರ್ ೨೦೨೧ 
ಅದ್ೆ  ಅವೆನೊಾ ರಸೆತ. ಅದ್ೆ  ಕೆ.ಆರ್. ಮಾಕೆಣಟ್

ನಿೇಂದ್ ಮೈಸ್ೊರು ಬಾಾೇಂಕ್ ವೃತ್ತಕೆಿ ನಿಮಮ ಕಾರಿನಲಿಲ 
ಹೆ್ೊ ಗ್ಬೆ ಕದ್ೆ. ಈಗಿನ ಅವೆನೊಾ ರಸೆತ ನೆೊ ಡಿದು ರಲಾಲ? 
ಎಲೆಲಲೊಲ ಗಿಜಿಗಿಜಿ ಜನರು, ಹೆ್ ಗೆೇಂದ್ರ ೆಹ್ಾಗ ೆಹೆ್ೊ ಗ್ುವ 
ಆಟೆೊ ಗ್ಳು, ಎಲಿಲೇಂದ್ಲೊೆ  ನುಗ್ುೆವ ದವಚಕರ ವಾಹನಗ್ಳು, 
ಧ್ುತ್ತನೆ ಅಡಡ ಬರುವ ಕೈೆಗಾಡಿಗ್ಳು! ಇದ್ು ಸಾಲದ್ು 
ಎೇಂಬೇಂತೆ ರಸೆತಗೆ ಅಡಡ ಮಲಗಿರುವ ದ್ನಗ್ಳು, ಬ್ಬ ದ 
ನಾಯಗ್ಳು..! ಅಬಿಬಾಿ!! ಇೇಂತ್ಹ ರಸೆತಯಲಿಲ ಕಾರನುನ 
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ಯಾರಿಗ್ೊ ತಾಗ್ದ್ೇಂತ ೆ ಓಡಿಸ್ಬೆ ಕು! ಅಸಾಧ್ಾ 
ಎನುನತಿತ ರಾ? 

----- 
ಇದ್ ೆನು ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ತಾಾಜಾದ್ ಬಗೆೆ ಬರೆದ್ 

ಪುಸ್ತಕದ್ಲಿಲ ಬೆೇಂಗ್ಳೂರಿನ ಅವೆನೊಾ ರಸೆತಯ ವಿಚಾರ 
ಎೇಂದ್ು ಯ ಚಿಸ್ುತಿತದು ರಾ? ಕಾರಣ ಇದ್.ೆ ದ್ೃಶಾ ೧ - 
ಅೇಂದ್ು ಸ್ುಿಟ್ಟನಕ್೧ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಕೆಿ ಹ್ಾರಿದ್ಾಗ್ ಇದ್ು 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ಪರಿಸಿೆತಿ. ದ್ೃಶಾ ೨ - ಈಗ್  
ಉಡಾವಣೆಯಾಗ್ುತಿತರುವ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು ಎದ್ುರಿಸ್ುತಿತರುವ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ಸಿೆತಿ!  

----- 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ಹಲವಾರು ಉಪಯುಕತತೆಗ್ಳನುನ 

ಮನಗ್ೇಂಡ ಮಾನವ, ಸ್ುಿಟ್ಟನಕ್ನಿೇಂದ್ ಆರೇಂಭವಾಗಿ 
ಇಲಿಲಯವರೆಗ ೆಸಾವಿರಾರು ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳನುನ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಕೆಿ 
ಹ್ಾರಿಸಿದ್ಾುನೆ. ಇವುಗ್ಳಲಿಲ ಹಲವಾರು ತ್ಮಮ ಉಪಯುಕತ 
ಆಯುಷ್ಾ ಮುಗಿಸಿವೆ. ಹಲವು ಕಟೆುಟ ಹೆ್ೊ ಗಿವೆ. ಕಲೆವು 
ಸಿಡಿದ್ು ಹೆ್ೊ ಗಿವೆ! ಇವುಗ್ಳ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ 
ರಾಕೆಟ್ಗ್ಳ ಕೊೆನೆಯ ಹೇಂತ್ಗ್ಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ 
ಬ್ಬಡಿಭಾಗ್ಗ್ಳು ಕೊಡಾ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲೆಲ  ತೆ ಲಾಡುತಿತವೆ. 
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ಇದ್ರಲಿಲ ಕಲೆವು ಮಾತ್ರ ಭೊಮಿಯ ಕಡಗೆ ೆ ಬ್ಬ ಳುತಾತ, 
ವಾತಾವರಣದ್ ಘಷ್ಣಣೆಗ ೆ ಸಿಕಿ ಬೊದಯಾಗಿವೆ. ಹ್ಾಗೆ 
ಬ್ಬ ಳದ್ ೆ ಉಳಿದ್ ಅನುಪಯುಕತ ವಸ್ುತಗ್ಳಲೆಲವೂ ಸೆ ರಿ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ತಾಾಜಾ(ಕಸ್)ವಾಗಿ ಪರಿವತಿಣತ್ವಾಗಿ, ಈಗ್ 
ಉಡಾವಣೆಯಾಗ್ುತಿತರುವ ರಾಕೆಟ್ಗ್ಳಿಗ ೆ ಮತ್ುತ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿಗೆ ದ್ೆೊಡಡ ತ್ಲೆನೆೊ ವಾಗಿವೆ. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳ ನಿದ್ೆು ಕಡೆಿಸಿವ!ೆ ಹ್ಾಗಾದ್ರ,ೆ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ 
ತಾಾಜಾ, ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕಸ್, ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ಭಗಾನವಶೆ ಷ್ಗ್ಳು 
ಎೇಂದ್ೆಲಾಲ ಕರೆಸಿಕೆೊಳುುವ ಇದ್ು ಏನು? ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಏನೆ ನು 
ತೆೊೇಂದ್ರಗೆ್ಳು? ಇವುಗ್ಳ ನಿಮೊಣಲನೆ ಹೆ್ ಗ?ೆ 
ನಿಮೊಣಲನೆ ಸಾಧ್ಾವೆ ? ನೆೊ ಡೊೆ ಣ ಬನಿನ. 

೨. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕಸ - ಏನಿದ್ು? 
ಯಾವುದ್ೆ  ಮಾನವನಿಮಿಣತ್ ವಸ್ುತ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಲ 

- ಅೇಂದ್ರ ೆಭೊಕಕೆ್ಯಲಿಲ - ಇದ್ುು, ಅದ್ರಿೇಂದ್ ನಮಗೆ 
ಏನೊ ಉಪಯ ಗ್ಗ್ಳಿಲಲದ್ೆ  ಇದ್ುರೆ, ಅದ್ನುನ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ಕಸ್ ಅರ್ವಾ ತಾಾಜಾ ಎನನಬಹುದ್ು. ಇೇಂತ್ಹ 
ಕಸ್ದ್ಲಿಲ ಏನೆಲಾಲ ಇದ್ ೆ ಗೆೊತೆತ? ಆಯುಷ್ಾ ಮುಗಿದ್ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು, ಕಟೆುಟಹ್ೊೆ ದ್ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು, ರಾಕೆಟ್ನ 
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ಕೊೆನೆಯ ಹೇಂತ್ಗ್ಳು, ರಾಕಟೆ್ನ ಇೇಂಜಿನ್ಗ್ಳು, ಉಪಗ್ರಹ 
ಮತ್ುತ ರಾಕೆಟ್ ಹೆ್ೊರಸ್ೊಸಿದ್ ಇೇಂಧ್ನದ್ ಘನಿ ಕೃತ್ 
ಧ್ೊಳು. ಇಷ್ಟಕೆಿ  ಮುಗಿಯಲಿಲಲ! ಅೇಂತ್ರಿಕ್ಷಯಾನಿಗ್ಳು 
ಬ್ಬಸಾಡಿದ್ ಕಸ್ದ್ ಚಿ ಲಗ್ಳು, ಕಳದೆ್ುಕೆೊೇಂಡ ಕಾಾಮರಾ - 
ಕಟ್ಟೇಂಗ್ ಪೆಲೈಯರ್ - ಕೈೆಗ್ವಸ್ು, ಮಾನವನ ಗ್ಗ್ನಯಾನಕೆಿ 
ಮುೇಂಚ ೆಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಕೆಿ ಕಳಿಸಿದ್ ಕೊೆ ತಿ ಮತ್ುತ ನಾಯಗ್ಳ 
ಶವಗ್ಳು!  ಒೇಂದ್ೆ , ಎರಡ ೆ? 

ಬಾಹ್ಾಾಕಶ ಕಸ್ ಅತ್ಾೇಂತ್ ಹೆ್ಚಾಿಗಿರುವುದ್ು 
ಭೊಮಿಯ ಕಳೆಹೇಂತ್ದ್ ಕಕೆ್ಗ್ಳಲಿಲ. ಅೇಂದ್ರ,ೆ 
೪೦೦ಕ.ಮಿ .ನಿೇಂದ್ ೧೦೦೦ಕ.ಮಿ . ಎತ್ತರದ್ ಕಕೆ್ಗ್ಳಲಿಲ. 
ಇದ್ನುನ ಬ್ಬಟಟರೆ, ೩೫,೭೮೬ಕ.ಮಿ . ಎತ್ತರದ್ಲಿಲ 
ಭೊಮಧ್ಾರೆ ಖಯೆ ಮ ಲಿರುವ ಭೊಸಿೆರ ಕಕೆ್ಯಲಿಲ. 
ಭೊಸಿೆರ ಕಕೆ್ ಮಾನವನಿಗ ೆ ಅತ್ಾೇಂತ್ ಉಪಯುಕತವಾದ್ 
ಸ್ೇಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿರುವ ಕಕೆ್. ಇಲಿಲರುವ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ೆ ನಮಗೆ ದ್ೊರವಾಣಿ, ಟ್ಟ.ವಿ., ಇೇಂಟನಣೆಟ್, 
ಹವಾಮಾನ ಮುನೊುಚನೆ ಮತ್ುತ ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆೊ ಪಗ್ಳ 
ಮುನೊುಚನೆ ಮುೇಂತಾದ್ ಹಲವು ಸೆ ವಗೆ್ಳನುನ 
ಕೊೆಡುತಿತರುವುದ್ು. ಆದ್ುರಿೇಂದ್ಲೆ , ಇಲಿಲ ಎಲಾಲ ದ್ೆ ಶಗ್ಳೂ 
ತ್ಮಮ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳನುನ ಹೆ್ೊೇಂದ್ಲು ಪೆೈಪೆೊ ಟ್ಟ 
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ನಡೆಸ್ುತಿತವೆ. ಇಲಿಲರುವ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳೂ ದ್ೆೊಡಡ ಗಾತ್ರದ್ವು. 
ಸ್ುಮಾರು ೪-೬ಟನ್ ತ್ೊಗ್ುವೇಂತ್ಹವು. ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ 
ಇವುಗ್ಳನುನ ಸ್ುಮಾರು ೧೫ವಷ್ಣ ಕಾಯಣ 
ನಿವಣಹಿಸ್ುವೇಂತೆ ವಿನಾಾಸ್ಗೊೆಳಿಸಿರುತಾತರೆ. ಹ್ಾಗೆಯ , 
ಏನಾದ್ರೊ ಕಟೆಟರೆ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಲ ಇವು ದ್ೆೊಡಡ 
ತಾಾಜಾಗ್ಳ ೆ ಆಗಿಬ್ಬಡುತ್ತವೆ! 

೩. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಸದ್ ರಾಶಿ ಎಷ್ುಟ! 
ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಗ್ುರುತಿಸ್ಬಹುದ್ಾದ್ ಮತ್ುತ ಜಾಡನುನ 

ಹಿಡಿಯಬಹುದ್ಾದ್ ದ್ೆೊಡಡ ವಸ್ುತಗ್ಳು ಸ್ುಮಾರು ೨೦,೦೦೦ 
ಎೇಂದ್ು ಅಮರಿಕಾದ್ ಸೆಿ ಸ್ ಸ್ವೆ ಣಲೆನ್ು ನೆಟ್ವಕ್ಣ 
(SSN) ಎೇಂಬ ಸ್ೇಂಸೆೆ ೨೦೧೯ರಲೆಲ  ಗ್ುರುತಿಸಿದ್ೆ. ಇದ್ರಲಿಲ 
೨,೨೦೦ ಕಾಯಾಣಚರಣೆಯಲಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು. 
ಉಳಿದ್ಲೆಲವೂ ಅನುಪಯುಕತ ವಸ್ುತಗ್ಳು! ೧೦ಸೆೇಂ.ಮಿ .ಗಿೇಂತ್ 
ದ್ೆೊಡಡ ಗಾತ್ರದ್ ಸ್ುಮಾರು ೩೪,೦೦೦ ವಸ್ುತಗ್ಳಿವೆ, ೧ರಿೇಂದ್ 
೧೦ಸೆೇಂ.ಮಿ . ಗಾತ್ರದ್ ೯ ಲಕ್ಷ ವಸ್ುತಗ್ಳಿವ.ೆ ೧ಸೆೇಂ.ಮಿ .ಗಿೇಂತ್ 
ಕಡಿಮ ಗಾತ್ರದ್ ೧೨೮ ಮಿಲಿಯನ್ ವಸ್ುತಗ್ಳಿವ!ೆ 
ಇವುಗ್ಳಿಗಿೇಂತ್ಲೊ ಚಿಕಿದ್ಾದ್ ತ್ುಣುಕುಗ್ಳ ಲೆಕಿ ಸಿಕಿಲಲ. 
ಇೇಂತ್ಹ ಸ್ೊಕ್ಷಮ ಕಸ್ಕೆಿ “ಅತ್ಾೇಂತ್ ಸ್ೊಕ್ಷಮ ಕಸ್” - ಎನುನತಾತರೆ. 
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ಇೇಂತ್ಹ ಕಸ್ ಅತ್ಾೇಂತ್ ಚಿಕಿದ್ಾಗಿದ್ುರೊ, ಇವು ಕೊಡಾ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ುಟ ತೆೊೇಂದ್ರೆ ಕೊೆಡಬಲಲವು! 

ಈಗ್ ಉಡಾವಣೆಯಾಗ್ುವ ರಾಕೆಟ್ಗ್ಳು ಮತ್ುತ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು ಇಷಟೆಲಾಲ ಕಸ್ದ್ ನಡುವ,ೆ ಯಾವುದ್ಕೊಿ ಡಿಕಿ 
ಹೆ್ೊಡೆಯದ್ ೆತ್ನನ ನಿದಣಷ್ಟ ಕಕ್ಾಸಾೆನವನುನ ತ್ಲುಪಬ ೆಕು. 
೯೦೦ ಕ.ಮಿ . ಎತ್ತರದ್ ಕಕೆ್ಯಲಿಲ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ವೆ ಗ್ 
ಗ್ೇಂಟೆಗ ೆಸ್ುಮಾರು ೨೭,೦೦೦ಕ.ಮಿ . ಇಷ್ುಟ ವೆ ಗ್ದ್ಲಿಲ ಡಿಕಿ 
ಹೆ್ೊಡೆದ್ರ ೆ ೧ ಸೇೆಂ.ಮಿ . ಗಾತ್ರದ್ ಒೇಂದ್ು ಸ್ಣಣ ಕಸ್ದ್ 
ತ್ುಣುಕು ಸ್ಹ ದ್ೆೊಡಡ ಬೇಂಡೆಯಷ್ುಟ ಅನಾಹುತ್ 
ಉೇಂಟುಮಾಡಬಹುದ್ು. 

೪. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕಸ - ಏನಿದ್ರ ಇತಿಹ್ಾಸ? 
ಆಗ್ಲೆ  ಹೆ್ ಳಿದ್ೇಂತೆ ಸ್ುಿಟ್ಟನಕ್೧ ಉಪಗ್ರಹ ೪ 

ಆಕೆೊಟ ಬರ್ ೧೯೫೭ರಲಿಲ ಉಡಾವಣೆಯಾಯತ್ು. ಸ್ುಮಾರು 
೨೫ ದನ ಕಕೆ್ಯಲಿಲ ಕಲೆಸ್ ಮಾಡಿತ್ು. ೨೬ ಆಕೆೊಟ ಬರ್ 
೧೯೫೭ರೇಂದ್ು ತ್ನನ ಕೊೆನೆಯ ಸ್ೇಂಕೆ ತ್ಗ್ಳನುನ ಕಳಿಸಿ, ನೇಂತ್ರ 
ಕಟೆುಟ ಕೊತಿತ್ು. ಬಹುಶಃ ಅೇಂದ್ೆ  ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ಮೊದ್ಲ 
ಕಸ್ ಉತ್ಿತಿತಯಾಯತ್ು ಎನನಬಹುದ್ು! ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
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ಯುಗ್ದ್ ಆರೇಂಭವಾಗಿ ೨೫ ದನದ್ ನೇಂತ್ರ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ಕಸ್ದ್ ಯುಗ್ ಪಾರರೇಂಭವಾಯತ್ು. 

ಅದ್ಾದ್ ಮ ಲೆ, ಇಲಿಲಯವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗ್ಳಲಿಲ ಆಯುಷ್ಾ 
ಮುಗಿದ್ ಮತ್ುತ ಕಟೆುಟ ಹೆ್ೊ ಗಿರುವ ಹಲವು ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು 
ಕಕೆ್ಯಲಿಲ ನಿಯೇಂತ್ರಣ ತ್ಪಿಿ ಎಲೆಲೇಂದ್ರಲಿಲ ಅಲೆಯುತಿತವೆ! 
ಇವುಗ್ಳು ಕಕೆ್ಯಲಿಲರುವ ಉಪಯುಕತ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿಗೆ ಡಿಕಿ 
ಹೆ್ೊಡೆದ್ರ,ೆ ಅವುಗ್ಳನೊನ ತ್ನನೇಂತೆಯ  ಕಸ್ವಾಗಿ 
ಮಾಪಾಣಡು ಮಾಡಿಬ್ಬಡುತ್ತವೆ. ಇದ್ು ಒೇಂದ್ು ರಿ ತಿಯಲಿಲ, 
ತಾನೊ ಕಟೆುಟ ಊರಲೆಾಲ ಕಡೆಿಸಿದ್ ಎೇಂಬ ಗಾದ್ೆ ಮಾತಿನೇಂತೆ! 

ಇತಿತ ಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ದ್ೆ ಶಗ್ಳು ಕೇಂಡುಹಿಡಿದರುವ 
ಇನೆೊನೇಂದ್ು ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ಕಸ್ವನುನ ಹಲವು 
ಪಟುಟ ಹೆ್ಚಿಿಸ್ುವಲಿಲ ತ್ನನ ಕೊೆಡುಗೆ ನಿ ಡಿದ್ೆ. ಅದ್ೆ ನೆೇಂದ್ರೆ, 
ಉಪಗ್ರಹ ನಾಶಮಾಡುವ ಶಸ್ರ -  ASAT, Anti Satellite 

Weapon. ವಿಶೆ ಷ್ವಾದ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನುನ ಹ್ಾರಿಸಿ, ತ್ನನ 
ಶತ್ುರರಾಷ್ರದ್ ಉಪಗ್ರಹವನುನ ಅದ್ರ ಕಕ್ಯೆಲಿಲಯ  
ಹೆ್ೊಡೆದ್ು ನಾಶಮಾಡುವುದ್ು! ಹಿ ಗೆ ನಾಶವಾದ್ 
ಉಪಗ್ರಹವು ದ್ೆೊಡಡ ಮತ್ುತ ಸ್ಣಣ ಸಾವಿರಾರು 
ಚೊರುಗ್ಳಾಗಿ, ಕಸ್ದ್ ಒೇಂದ್ು ದ್ೆೊಡಡ ಮೊ ಡವನೆನ  
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ಸ್ೃಷ್ಟಟಮಾಡಿಬ್ಬಡುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಕಸ್ದ್ ಮೊ ಡ ಹಲವಾರು 
ತಿೇಂಗ್ಳುಗ್ಳ ಕಾಲ ಕಕೆ್ಯಲಿಲದ್ುು ಸ್ುತ್ತಮುತ್ತಲ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿಗೆ ತೆೊೇಂದ್ರ ೆಕೊೆಡುತಿತರುತ್ತದ್ೆ. 

ಸ್ುಿಟ್ಟನಕ್ನಿೇಂದ್ ಆರೇಂಭಿಸಿ ಇಲಿಲಯವರಗೆ್ೊ ಆಗಿರುವ 
ಎಲಾಲ ಉಡಾವಣೆಗ್ಳ ಮತ್ುತ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ಲೆಕಿವನುನ 
ಮಾಡಲೆೇಂದ್ೆ  ಅಮ ರಿಕದ್ಲಿಲ ಒೇಂದ್ು ಸ್ೇಂಸೆೆಯದ್ೆ. ಅದ್ರ 
ಹೆ್ಸ್ರು ನೆೊರಾಡ್ (NORAD) - ಉತ್ತರ ಅಮ ರಿಕದ್ 
ಬಾಹ್ಾಾೇಂತ್ರಿಕ್ಷ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ೇಂಸೆೆ. ಈ ಸ್ೇಂಸೆೆ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಕೆಿ 
ಹ್ಾರಿಸಿದ್ ಎಲಾಲ ವಸ್ುತಗ್ಳ ಲೆಕಾಿಚಾರದ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನ 
ನಿವಣಹಿಸ್ುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ನಿರೇಂತ್ರವಾಗಿ 
ನವಿ ಕರಿಸ್ುತ್ತಲೆ  ಇರುತ್ತದ್ೆ. ತ್ಮಮ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ುತ 
ಉಡಾವಣೆಗ್ಳ ಯ ಜನೆಯನುನ ನಿಧ್ಣರಿಸ್ಲು ಈ 
ದ್ತಾತೇಂಶವು ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಸ್ೇಂಸೆೆಗ್ಳಿಗ ೆ ಸ್ಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ೆ. 
ಜಾನ್ ಗ್ಬಾಿಡ್ಣ ಎೇಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಕೇಂಡು ಹಿಡಿದರುವ 
ಒೇಂದ್ು ಸ್ೊತ್ರವನುನ ಉಪಯ ಗಿಸಿ, ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ತಾಾಜಾಗ್ಳ ಸಾೇಂದ್ರತೆ ಮತ್ುತ ಅವುಗ್ಳ ಜಾಡನುನ ಕೊಡಾ 
ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದ್ಾದ್ ವಾವಸೆೆಯನುನ ಈ ಸ್ೇಂಸೆೆ 
ಹೆ್ೊೇಂದದ್ೆ. 
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೫. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ತ್ಾಾಜ್ಾದ್ ಬ್ಳವಣಿಗ್ 

 ಚಿತ್ರ.-1: ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ತಾಾಜಾದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
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ನೆೊರಾಡ್ ಸ್ೇಂಸೆೆಯ ಲೆಕಾಿಚಾರದ್ೇಂತೆ ೧೯೯೦ರ 

ವೆ ಳಗೆೆ ಸ್ುಮಾರು ೮,೫೦೦ ತಾಾಜಾವಸ್ುತಗ್ಳು ಕಕೆ್ಯಲಿಲವೆ 
ಎೇಂಬ ಅೇಂದ್ಾಜು ಇತ್ುತ. ೨೦೦೫ರ ವೆ ಳಗೆೆ ಇದ್ು 
೧೩,೦೦೦ವನುನ ಮುಟ್ಟಟತ್ುತ. ೨೦೦೬ರಲಿಲ ಈ ಸ್ೇಂಖಾೆ ೧೯,೦೦೦ 
ಆಯತ್ು, ೨೦೧೧ರಲಿಲ ೨೨,೦೦೦ಕೆಿ ಏರಿತ್ು. ಇದ್ ೆ ರಿ ತಿ 
ಹೆ್ಚುತಿಾತ ಹೆ್ೊ ದ್ರೆ ಐದ್ು ದ್ಶಕಗ್ಳಲಿಲ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕಸ್ವು 
ನಾಲುಿಪಟುಟ ಹೆ್ಚಾಿಗ್ಬಹುದ್ು ಎೇಂದ್ು ಸರತಾೇಂಪಟನ್ 
ವಿಶವವಿದ್ಾಾಲಯದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೊಾ ಲೊಯಸ್ರವರ 
ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆ ತಿಳಿಸಿತ್ುತ. ಭೊಮಿಯ ಸ್ಮಿ ಪದ್ ಕಕೆ್ಯಲಿಲ 
- ಅೇಂದ್ರ ೆ೪೦೦ ಕ.ಮಿ .ನಿೇಂದ್ ೧೦೦೦ ಕ.ಮಿ . ಕಕೆ್ಯಲಿಲ 
- ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ತಾಾಜಾದ್ ದ್ಟಟಣೆ ತ್ನನ ಗ್ರಿಷ್ಟಮಟಟವನುನ 
ಈಗಾಗ್ಲೆ  ಮುಟ್ಟಟದ್ೆ ಎೇಂದ್ು ನಾಾಷ್ನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ 
ಸೆೈನುಸ್ ಸ್ೇಂಸೆೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳು ಹೆ್ ಳಿದ್ಾುರೆ. ಅೇಂದ್ರೆ, ಈ 
ಕಕೆ್ಗ್ಳಲಿಲರುವ ಅರ್ವಾ ಇದ್ನುನ ದ್ಾಟಬೆ ಕಾದ್ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ತಾಾಜಾಕೆಿ ಡಿಕಿ 
ಹೆ್ೊಡೆಯುವ ಆತ್ೇಂಕ ಅತ್ಾೇಂತ್ ಹೆ್ಚಿಿದ್.ೆ  

ದ್ೊರದೇಂದ್ ನೆೊ ಡಿದ್ರೆ ಶನಿಗ್ರಹದ್ೇಂತೆ ಭೊಮಿಯ 
ಸ್ುತ್ತಲೊ ಕೊಡಾ ಕಸ್ದ್ ರಾಶಿಯ ಮತ್ುತ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ 
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ಬಳಯೆನುನ ನೆೊ ಡಬಹುದ್ು! ಕಳೆಹೇಂತ್ದ್ ಕಕೆ್ಯಲಿಲ ಮತ್ುತ 
ಭೊಸಿೆರಕಕ್ಯೆಲಿಲ ಇವುಗ್ಳ ಸಾೇಂದ್ರತೆ ಹೆ್ಚು ಿ(ಚಿತ್ರ.1). 

೬. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕಸದ್ ಗ್ುಣಲಕ್ಷಣಗ್ಳು 
ಒೇಂದ್ು ಲೆಕಾಿಚಾರದ್ೇಂತೆ ಈಗ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಲರುವ 

ಕಸ್ದ್ ತ್ೊಕ ಸ್ುಮಾರು ೯,೦೦೦ ಟನ್. ಅೇಂದ್ರ,ೆ ಸ್ುಮಾರು 
೧,೦೦೦ ದ್ೆೊಡಡ ಟರಕ್ಗ್ಳು ತ್ುೇಂಬುವಷ್ುಟ! ಇದ್ರಲಿಲ ಶೆ ಕಡಾ 
೯೦ರಷ್ುಟ ಕಳೆಹೇಂತ್ದ್ ಕಕೆ್ಗ್ಳಲಿಲಯ  ಇದ್.ೆ ಉಳಿದ್ದ್ುು 
ಭೊಸಿೆರ ಕಕೆ್ಯಲಿಲದ್ೆ. ಕಳೆಹೇಂತ್ದ್ ಕಕೆ್ಗ್ಳಲಿಲರುವ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ಸ್ೇಂಖಾೆಯೊ ಹೆ್ಚುಿ. ಹ್ಾಗಾಗಿ ತಾಾಜಾಗ್ಳಿಗ ೆ
ಡಿಕಿ ಹೆ್ೊಡೆಯುವ ಸ್ೇಂಭವವೂ ಹೆ್ಚುಿ. ಭೊ 
ಸ್ೇಂಪನೊಮಲಗ್ಳ ಮಾಹಿತಿಕೊೆಡುವ ದ್ೊರಸ್ೇಂವ ೆದ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು, ಸೆ ನಾ ಸ್ೇಂಸೆೆಗ್ಳ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು, ಸ್ಣಣ 
ಮತ್ುತ ಅತಿ  ಸ್ಣಣ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು (ಮೈಕೆೊರ  ಮತ್ುತ 
ನಾಾನೆೊ  ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು) ಮತ್ುತ ಇತಿತ ಚಿನ ಇೇಂಟನಣೆಟ್ 
ಸೆ ವಯೆ ಉಪಗ್ರಹ ಸ್ಮೊಹಗ್ಳು - ಎಲಲವೂ ಭೊಮಿಯ 
ಸ್ಮಿ ಪದ್ (೧,೦೦೦ ಕ.ಮಿ . ಒಳಗಿನ) ಕಕೆ್ಗ್ಳಲಿಲವ.ೆ 
ಭೊಸಿೆರ ಕಕೆ್ಯಲಿಲ (೩೫,೭೮೬ ಕ.ಮಿ . ಎತ್ತರ) ಭಾರಿ  
ಗಾತ್ರದ್ ಸ್ೇಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿವೆ. ಸ್ಮಿ ಪ ಕಕೆ್ಯ 
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ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ತ್ೊಕ ೧ ಕಲೊೆ ಗಾರೇಂನಿೇಂದ್ ೧,೦೦೦ 
ಕಲೊೆ ಗಾರೇಂ ಇದ್ುರೆ, ಭೊಸಿೆರ ಕಕೆ್ಯಲಿಲರುವ ಸ್ೇಂವಹನ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ತ್ೊಕ ೩,೦೦೦ ಕಲೆೊ ಗಾರೇಂನಿೇಂದ್ ೬,೫೦೦ 
ಕಲೊೆ ಗಾರೇಂ ಇರುತ್ತದ್ೆ.  

ಆಯುಷ್ಾ ಮುಗಿಯುವ ಮುನನವೆ  ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು 
ಕಟೆಟರೆ, ಇವುಗ್ಳನುನ ಇದ್ ೆ ಗಾತ್ರದ್ ಕಸ್ ಎೇಂದ್ು 
ಪರಿಗ್ಣಿಸ್ಬ ೆಕು. ಆಗ್ ಇವುಗ್ಳು ನಿಯೇಂತ್ರಣ ತ್ಪಿಿ 
ಕಕೆ್ಯಲಿಲ ಹೆ್ ಗೆೇಂದ್ರೆ ಹ್ಾಗೆ ತೆ ಲುತ್ತವೆ. ಆಗ್ ಇದ್ ೆ 
ಕಕೆ್ಯಲಿಲರುವ ಇತ್ರ ಆರೆೊ ಗ್ಾವೇಂತ್ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿಗೆ ಡಿಕಿ 
ಹೆ್ೊಡೆಯಬಹುದ್ು. ಕಟೆುಟಹ್ೊೆ ದ್ ಕಳೆಹೇಂತ್ದ್ ಕಕೆ್ಯ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು ಭೊಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಬ ಳಲು 
ಆರೇಂಭಿಸ್ುತ್ತವೆ. ಭೊಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನುನ 
ಪರವ ೆಶಿಸ್ಲು ಕಲೆ ತಿೇಂಗ್ಳು ಅರ್ವಾ ವಷ್ಣಗ್ಳ ೆ 
ಆಗ್ಬಹುದ್ು. ವಾತಾವರಣವನುನ ಪರವ ೆಶಿಸಿದ್ರೆ, ಅಲಿಲ 
ವಾತಾವರಣದ್ ಘಷ್ಣಣೆಗ ೆ ಸಿಕಿ ಬ್ಬಸಿ ಹೆ್ಚಾಿಗಿ, ಸ್ುಟುಟ 
ಬೊದಯಾಗಿ ಕಳೆಗ ೆ ಬ್ಬ ಳುತ್ತವೆ. ಅಲಿಲಯವರಗೆ್ೊ 
ಇವುಗ್ಳಿೇಂದ್ ತೆೊೇಂದ್ರ ೆತ್ಪಿಿದ್ುಲಲ. ಭೊಸಿೆರಕಕ್ಯೆಲಿಲರುವ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು ಕಟೆಟರೆ ಇನೆೊನೇಂದ್ು ರಿ ತಿಯ ಕಷ್ಟ. ಇಲಿಲನ 
ಗ್ುರುತಾವಕಷ್ಣಣಾ ಶಕತ ಇನೊನ ಕಡಿಮಯರುವುದ್ರಿೇಂದ್, 
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ಇವು ಕಟೆಟರೆ ಹಲವು ವಷ್ಣಗ್ಳ ಕಾಲ ಕಕೆ್ಯಲಿಲ 
ಬೆ ಕಾದ್ೇಂತೆ ತೆ ಲುತಿತರುತ್ತವೆ. ಗಾತ್ರವೂ 
ದ್ೆೊಡಡದರುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಇವುಗ್ಳು 
ಉೇಂಟುಮಾಡಬಹುದ್ಾದ್ ಅಪಘಾತ್ದ್ ಗಾತ್ರವೂ 
ದ್ೆೊಡಡದ್ೆ ! ಈ ಕಕೆ್ಯಲಿಲ ಸ್ುಮಾರು ೫೦೦ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು 
ಕಾಯಣನಿವಣಹಿಸ್ುತಿತವೆ.  

೭. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ದ್ುುಃಸವಪನ ! 
ಕಳೆಹೇಂತ್ದ್ ಕಕೆ್ಯಲಿಲ ಸ್ುಮಾರು ೨,೦೦೦ 

ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು ಕಲೆಸ್ ಮಾಡುತಿತವೆ. ಅತಿ ವೆ ಗ್ದ್ಲಿಲ 
ಭೊಮಿಯನುನ ಸ್ುತ್ುತವ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು (ಗ್ೇಂಟೆಗ ೆ
೨೭,೦೦೦ಕ.ಮಿ .) ಅಡಡಬೇಂದ್ ಯಾವುದ್ೆ  ತಾಾಜಾಕೆಿ 
ಡಿಕಿಹೆ್ೊಡೆದ್ರೆ ಆಗ್ುವ ಅನಾಹುತ್ ಹೆ್ ಗಿರಬಹುದ್ೆೇಂದ್ು 
ಊಹಿಸಿ! ಇೇಂತ್ಹ ಅಪಘಾತ್ವಾದ್ರೆ, ಆಗ್ ಸಿಡಿಯುವ 
ಲೆೊ ಹದ್ ತ್ುಣುಕುಗ್ಳು ಹತಿತರದ್ ಇನೆೊನೇಂದ್ು 
ಉಪಗ್ರಹಕೊಿ ಡಿಕಿಹೆ್ೊಡೆಯಬಹುದ್ು. ಅದ್ು ಇನೆೊನೇಂದ್ಕೆಿ, 
ಮತೆೊತೇಂದ್ಕೆಿ..! ಹಿ ಗೆ ಒೇಂದ್ಕೆೊಿೇಂದ್ು ಡಿಕಿ ಹೆ್ೊಡೆದ್ು 
ಸ್ರಣಿ ಅಪಘಾತ್ ಸ್ೇಂಭವಿಸಿ, ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲಾಗ್ದ್ 
ಬಹುದ್ೆೊಡಡ ಅನಾಹುತ್ವೆ  ಆಗ್ಬಹುದ್ು. 
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ಹಿ ಗೆ ನಾದ್ರೊ ಆದ್ರ ೆ ಭೊಸ್ಮಿ ಪ ಕಕೆ್ಯ  

ಯುದ್ಿನೇಂತ್ರದ್ ರಣಭೊಮಿಯೇಂತಾಗಿಬ್ಬಡುತ್ತದ್ೆ! ಅಲಿಲ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ತಾಾಜಾದ್ ರಾಶಿಯ  ಬ್ಬ ಳುತ್ತದ್ೆ. ಆಗ್ ಆ 

 ಚಿತ್ರ-2: ಕಸೆ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ 
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ಕಕೆ್ಯ  ನಿರುಪಯುಕತವಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಇದ್ನುನ ದ್ಾಟ್ಟ ಮ ಲಿನ 
ಕಕೆ್ಯನುನ ತ್ಲುಪುವುದ್ೊ ಕಷ್ಟವಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ.  

ಇೇಂತ್ಹ ಒೇಂದ್ು ಸಿದ್ಾಿೇಂತ್ವನುನ ಮೇಂಡಿಸಿದ್ವರು 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಸೆ್ಲರ್. ಈ ಸಿದ್ಾಿೇಂತ್ಕೆಿ ಕಸೆ್ಲರ್ 
ಪರಿಣಾಮ ಎೇಂಬ ಹೆ್ಸ್ರಿದ್(ೆಕಸೆ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ – ಚಿತ್ರ.2). 
ಇದ್ು ಎಲಾಲ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳ ದ್ು:ಸ್ವಪನ. 
ದನದನವೂ ಹೆ್ಚುತಿಿತರುವ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ಸ್ೇಂಖಾೆಯೇಂದ್ಾಗಿ 
ಇೇಂತ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ನನಸಾಗ್ುವ ದನವೂ 
ಬರಬಹುದ್ೆ ನೆೊ  ಎೇಂಬ ಭಯ ಎಲಲರನೊನ ಕಾಡುತಿತದ್ೆ.   

ಭೊಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ುತ ಮ ಲೆೈನೇಂತೆಯ  
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶವನೊನ ಸ್ವಚವಿಾಗಿರಿಸ್ುವ ಜವಾಬಾುರಿ ಎಲಲರ 
ಮ ಲಿದ್ೆ. ಯಾರೆ  ಕಸ್ದ್ ಸ್ೃಷ್ಟಟಗ ೆಕಾರಣರಾದ್ರೊ ಅದ್ರ 
ದ್ುಷ್ಿರಿಣಾಮವನುನ ಮಾತ್ರ ಎಲಲರೊ ಅನುಭವಿಸ್ಬೆ ಕದ್ೆ. 
ಇದ್ೊ ಒೇಂದ್ು ರಿ ತಿಯಲಿಲ ಸಿಗ್ರೆ ಟ್ ಸೆ ದ್ುವ ಹ್ಾಗೆ. 
ಸಿಗ್ರೆ ಟ್ ಸೆ ದ್ುವವನಿಗ್ೊ, ಹತಿತರದ್ಲಿಲರುವ 
ಸೆ ದ್ದ್ವನಿಗ್ೊ ಇಬಿರಿಗ್ೊ ಆರೆೊ ಗ್ಾದ್ ತೊೆೇಂದ್ರೆ 
ತ್ಪಿಿದ್ುಲಲ! ಆದ್ುರಿೇಂದ್, ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ಕಸ್ವನುನ ಕಡಿಮ 
ಮಾಡುವ ಮತ್ುತ ನಿಮೊಣಲನೆ ಮಾಡುವ ಚಿೇಂತ್ನೆಗ್ಳು 
ಪಾರರೇಂಭವಾಗಿವೆ. 
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೮. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕಸದ್ಲ್ಲಿ ಏನ್ಲ್ಾಿ ಇರ?್ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕಸ್ದ್ಲಿಲ ಕ ೆವಲ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ುತ 

ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ಭಾಗ್ಗ್ಳಿರುತ್ತವೆ ಎೇಂದ್ು ನಿ ವು ತಿಳಿದದ್ುರೆ 
ಅದ್ು ತ್ಪುಿ! ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಲ ಏನೆಲಾಲ ಇದ್ ೆಗೆೊತೆತ ? 
 ಮಾನವನ ಮೊದ್ಲ ಗ್ಗ್ನಯಾನಕೆಿ ಮುೇಂಚೆ 

ಪರಯ ಗಾರ್ಣವಾಗಿ ಹಲವು ಕೊೆ ತಿ ಮತ್ುತ 
ನಾಯಗ್ಳನುನ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಕೆಿ ಕಳಿಸ್ಲಾಗಿತ್ುತ. ಅವುಗ್ಳ 
ಶವಗ್ಳಲಿಲ ಕಲೆವು ಇನೊನ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಲ ತೆ ಲುತಿತವೆ 

 ೧೯೬೩ರಲಿಲ ಅಮ ರಿಕಾ ಪಾರಜಕೆ್ಟ ವೆಸ್ಟ ಫೆೊ ಡ್ಣ 
ಎೇಂಬ ತ್ನನ ಪರಯ ಗ್ಕೆಿ ಸ್ುಮಾರು ೪೮೦ ಮಿಲಿಯನ್ 
ತಾಮರದ್ ಸ್ೊಜಿಗ್ಳನುನ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಕೆಿ ಉಡಾಯಸಿತ್ುತ.  
ಇವುಗ್ಳಲಿಲ ಹಲವು ಸ್ುಮಾರು ೩,೫೦೦ಕ.ಮಿ . 
ಕಕೆ್ಯಲಿಲ ಇನೊನ ಸ್ುತ್ುತತಿತವೆ 

 ೨೦೦೮ರಲಿಲ ನಾಸಾದ್ ಗ್ಗ್ನಯಾನಿ ಹೆ್ೈಡಿ ಸಿಟಫಾನಿಶೆೈನ್ 
ಪೆೈಪರ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯನುನ ಮುಗಿಸಿ 
ಹಿೇಂದರುಗ್ುವಾಗ್ ಕೈೆತ್ಪಿಿ ತ್ನನ ಉಪಕರಣದ್ ಬಾಾಗ್ನುನ 
ಕಳದೆ್ುಕೆೊೇಂಡಳು. ಅದ್ು ಇನೊನ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲೆಲ  
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ತೆ ಲಾಡುತಿತದ್ೆ. ಅದ್ರಲಿಲದ್ು ಉಪಕರಣದ್ ಬೆಲೆ 
ಸ್ುಮಾರು ೧ ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್! 

 ಗ್ಗ್ನಯಾನಿ ಮೈಕ ೆಲ್ ಕಾಲಿನ್ು ೧೯೬೬ರಲಿಲ ಜೆಮಿನಿ-
೧೦ ಯ ಜನೆಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯಲಿಲ 
ಕಳದೆ್ುಕೆೊೇಂಡ ಹ್ಾಸೆಲ್ಬಾಲಡ್ ಕಾಾಮರಾ 

 ಹಿೇಂದ್ೆಲಾಲ ಗ್ಗ್ನಯಾನಿಗ್ಳು ತ್ಮಮ 
ಗ್ಗ್ನಯಾತೆರಯನುನ ಮುಗಿಸಿ ಭೊಮಿಗೆ 
ಹಿೇಂದರುಗ್ುವಾಗ್ ತ್ಮಮ ತಾಾಜಾದ್ ಚಿ ಲಗ್ಳನುನ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲೆಲ  ಬ್ಬಸಾಡಿಬ್ಬಡುತಿತದ್ುರು! ಅವುಗ್ಳಲಿಲ 
ಕಲೆವು ಇನೊನ ಅಲಿಲಯ  ಸ್ುತ್ುತತಿತವೆ. ಈಗ್ ಇೇಂತ್ಹ 
ಅಭಾಾಸ್ ಇಲಲವೆನಿನ. 

 ಇತಿತ ಚೆಗೆ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶವನುನ ಸೆ ರಿದ್ ಅತಿ  ದ್ೆೊಡಡ ಕಸ್ 
- ಸೆಿ ಸ್ ಎಕ್ುನ ಮಾಲಿಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಿ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಕೆಿ ಹ್ಾರಿಸಿದ್ ತ್ನನ ಹಳಯೆ ಟೆಸಾಲ ವಿದ್ುಾತ್ 
ಕಾರು ಮತ್ುತ ಅದ್ರಲಿಲದ್ು ಮನುಷಾಾಕಾರದ್ ಗೆೊೇಂಬ!ೆ 
ಆದ್ರ ೆ ಇದ್ು ಭೊಮಿಯೇಂದ್ ದ್ೊರ 
ಹೆ್ೊ ಗ್ುತಿತರುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿಗ ೆ ತೆೊೇಂದ್ರೆ 
ಇಲಲ. 
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೯. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ತ್ಾಾಜ್ಾದಂರಾದ್ ಕ್ಲವು ಅಪಘಾತಗ್ಳು 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ತಾಾಜಾಗ್ಳು ಈಗಾಗ್ಲೆ  ಹಲವು 

ಅಪಘಾತ್ಗ್ಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹಲವು ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳನುನ 
ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ಹ್ಾಳುಮಾಡಿವೆ. ಅವುಗ್ಳಲಿಲ ಕಲೆವನುನ 
ನೆೊ ಡೆೊ ಣ; 
 ರಷಾಾದ್ ಕಾಸೆೊೋಸ್೧೨೭೫ ಉಪಗ್ರಹ ಇೇಂತ್ಹ 

ಅಪಘಾತ್ಕೆಿ ಸಿಕಿ ಹ್ಾಳಾದ್ ಮೊದ್ಲ ಉಪಗ್ರಹ 
ಎನನಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಇದ್ು ೨೪ ಜುಲೈೆ ೧೯೮೧ರಲಿಲ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ಯಾವುದ್ೆೊ  ವಸ್ುತವಿಗೆ ಡಿಕಿಹೆ್ೊಡೆದ್ು 
ಹ್ಾಳಾಯತ್ು 

 ಜುಲೈೆ ೧೯೯೬ರಲಿಲ ಫಾರನ್ು ದ್ೆ ಶದ್ ಸೆರೈೆನ್ ಉಪಗ್ರಹ 
ಏರಿಯ ನ್೧-ಹೆ್ಚ್೧೦ ರಾಕೆಟ್ನ ಕೊೆನೆಹೇಂತ್ದ್ 
ಭಾಗ್ಕೆಿ ಹೆ್ೊಡೆದ್ು ಕಟೆುಟಹ್ೊೆ ಯತ್ು 

 ೨೯ ಮಾಚ್ಣ ೨೦೦೬ರಲಿಲ ರಷಾಾದ್ ಎಕ್ುಪೆರಸ್ ಏ.ಎಮ್. 
೧೧ ಎೇಂಬ ಸ್ೇಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ಹ್ಾಳಾಯತ್ು 

 ೧೨ ಮಾಚ್ಣ ೨೦೧೦ರಲಿಲ ಆರಾ ಎೇಂಬ ಉಪಗ್ರಹದ್ 
ಸರರಫಲಕಕೆಿ ಒೇಂದ್ು ತಾಾಜಾದ್ ತ್ುಣುಕು ತಾಗಿ ಅದ್ನುನ 
ಹ್ಾಳುಗೆಡವಿತ್ು 
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 ೨೨ ಮ  ೨೦೧೩ರಲಿಲ ಗೊೆ ಸ್೧೩ ಉಪಗ್ರಹ ಕಡೆಲು 
ಕೊಡಾ ತಾಾಜಾವೆ  ಕಾರಣವಾಯತ್ು 

 ನಾಸಾದ್ ಸೆಿ ಸ್ ಷ್ಟಲ್ ಛಾಲೇೆಂಜರ್ನ ಎರಡನೆ  
ವಾಹನ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಎಸ್.- ೭ಕೆಿ ಒೇಂದ್ು ತಾಾಜಾದ್ 
ತ್ುಣುಕು ತಾಗಿದ್ುರಿೇಂದ್ ಅದ್ರ ಕಟಕ 
ಚೊರುಚೊರಾಯತ್ು. ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಎಸ್.- ೫೯ ಕೊಡಾ 
ಇೇಂತ್ಹದ್ೆ  ಅಪಾಯ ಎದ್ುರಿಸ್ಬೆ ಕಾಯುತ. 

೧೦. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ತ್ಾಾಜ್ಾದ್ ಶುದಧದಕರಣ ಹ್್ದಗ್? 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ತಾಾಜಾವನುನ ಶುದಿ ಕರಣ ಮಾಡುವ 

ಕರಮಗ್ಳನುನ ಮುಖಾವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ್ಗ್ಳಾಗಿ 
ಮಾಡಬಹುದ್ು; 

೧. ಸ್ವಯೇಂ ಶುದಿ ಕರಣ 
೨. ವಿಶೆ ಷ್ ಸಾಧ್ನಗ್ಳನುನ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ 

ಶುದಿ ಕರಣ 
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೧೦.೧. ಸವಯಂ ಶುದಧದಕರಣ 
ಈ ವಿಧಾನವನುನ ನಿವೃತಿತಯಾಗ್ುತಿತರುವ 

ಕಲೆಸ್ಗಾರನಿಗೆ ಹೆ್ೊ ಲಿಸ್ಬಹುದ್ು! ತ್ನನ ಸೆ ವೆ ಅವಧಿ 
ಮುಗಿದ್ ಕೊಡಲೆ  ಬೆ ರಯೆವರಿಗ ೆಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊೆಟುಟ 
ನಿವೃತಿತಯಾಗ್ುವ ಕಲೆಸ್ಗಾರನೇಂತೆ, ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕಸ್ಕೆಿ 
ಕಾರಣವಾಗ್ಬಹುದ್ಾದ್ ವಸ್ುತ ತ್ನನ ಉಪಯುಕತ ಜಿ ವನ 
ಮುಗಿಯುತಿತದ್ೇಂತೆಯ  ತಾನಾಗಿ ಉಪಯುಕತ ಕಕೆ್ಯೇಂದ್ 
ದ್ೊರ ಸ್ರಿಯುತ್ತದ್ೆ, ಹೆ್ೊಸ್ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿಗೆ ಜಾಗ್ 
ಮಾಡಿಕೊೆಡುತ್ತದ್ೆ. ಇದ್ು ಹೆ್ ಗ ೆ ಸಾಧ್ಾ ಎೇಂದ್ು 
ನೆೊ ಡೆೊ ಣ. 

ಯಾವುದ್ೆ  ಉಪಗ್ರಹವನುನ ವಿನಾಾಸ್ಗೊೆಳಿಸ್ುವಾಗ್ಲೆ  
ಅದ್ರ ಸೆ ವಯೆ ಅವಧಿ ಅಥಾಣತ್ ಅದ್ರ ಆಯುಷ್ಾ ಎಷ್ುಟ 
ಎೇಂದ್ು ನಿಧ್ಣರಿಸ್ಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಅದ್ರೇಂತೆಯ  ಇೇಂಧ್ನವನುನ 
ತ್ುೇಂಬಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ, ಕಳೆಹೇಂತ್ದ್ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ಆಯುಷ್ಾ ಸ್ುಮಾರು ೫ ರಿೇಂದ್ ೭ ವಷ್ಣಗ್ಳು, 
ಭೊಸಿೆರ ಕಕೆ್ಯಲಿಲರುವ ಸ್ೇಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ಆಯುಷ್ಾ 
ಸ್ುಮಾರು ೧೦ ರಿೇಂದ್ ೧೫ ವಷ್ಣಗ್ಳು. ಅತ್ಾಲಿ ಆಯುಷ್ಾದ್ 
ಕಲೆವು ವಿಶೆ ಷ್ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳೂ ಇವ ೆ - ಸೆ ನಾಬಳಕೆಯ 
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ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು, ಸ್ಣಣ ಮತ್ುತ ಅತಿ ಸ್ಣಣ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು, 
ಪಾರಯ ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಣಗ್ಳು ನಿಮಿಣಸ್ುವ 
ಹವಾಾಸಿ  ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳು ಇತಾಾದ. ಇವುಗ್ಳ ಆಯುಷ್ಾ ೬ 
ತಿೇಂಗ್ಳಿೇಂದ್ ೧ ವಷ್ಣ ಮಾತ್ರ.  

ಸ್ವಯೇಂ ಶುದಿ ಕರಣ ವಿಧಾನದ್ಲಿಲ ಆಯುಷ್ಾ 
ಮುಗಿದ್ ನೇಂತ್ರ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳನುನ, ಅವುಗ್ಳಲೆಲ  ಇರುವ 
ನೆೊ ದ್ಕಗ್ಳನುನ ಬಳಸಿ ನಿರುಪಯುಕತ ಕಕೆ್ಗೆ 
ತ್ಳಿುಬ್ಬಡಲಾಗ್ುತ್ತದ್ ೆ (ನೆೊ ದ್ಕವನುನ ಸ್ಣಣ ರಾಕೆಟ್ 
ಎನನಬಹುದ್ು). ನಿರುಪಯುಕತ ಕಕೆ್ಗೆ ತ್ಳಿುದ್ ಮ ಲ ೆಇೇಂತ್ಹ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿೇಂದ್ ಇತ್ರ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿಗೆ 
ತೆೊೇಂದ್ರಯೆಾಗ್ದ್ೇಂತೆ, ಉಪಗ್ರಹದ್ ಎಲಾಲ 
ಉಪಕರಣಗ್ಳನೊನ ಆರಿಸಿಬ್ಬಡಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ (ಸಿವಚ್ ಆಫ್). 
ಹಿ ಗೆ ತ್ಳುಲು ಬೆ ಕಾಗ್ುವಷ್ುಟ ಇೇಂಧ್ನವನುನ ಮೊದ್ಲೆ  
ತ್ುೇಂಬ್ಬಸಿಡಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಆಗ್ ಉಪಯುಕತ ಕಕೆ್ಯಲಿಲ ಹೆ್ೊಸ್ 
ಉಪಗ್ರಹಕೆಿ ಜಾಗ್ ಸಿಗ್ುತ್ತದ್ೆ.  

ಏನಿದ್ು ನಿರುಪಯುಕತ ಕಕೆ್? ಕಳೆಹೇಂತ್ದ್ 
ಭೊಕಕೆ್ಗ್ಳಲಿಲ ಸ್ುಮಾರು ೪೦೦ಕ.ಮಿ .ನಿೇಂದ್ ೧,೦೦೦ಕ.ಮಿ . 
ಎತ್ತರದ್ ಕಕೆ್ಗ್ಳನುನ ಉಪಯುಕತ ಕಕೆ್ಯೇಂದ್ು 
ಹೆ್ ಳಬಹುದ್ು. ಕಾಯಣನಿವಣಹಿಸ್ುತಿತರುವ ಎಲಾಲ 
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ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳೂ ಇದ್ ೆ ಎತ್ತರದ್ ಕಕೆ್ಗ್ಳಲಿಲರುತ್ತವೆ. ಆಯುಷ್ಾ 
ಮುಗಿದ್ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳನುನ ಇನನಷ್ುಟ ಭೊಮಿಯ ಸ್ಮಿ ಪಕೆಿ 
- ಅೇಂದ್ರೆ ಸ್ುಮಾರು ೩೦೦ಕ.ಮಿ . ಕಕೆ್ಗ ೆ - 
ತ್ಳುಲಾಗ್ುವುದ್ು. ಇದ್ನುನ ನಿರುಪಯುಕತ ಕಕ್ೆ 
ಎನನಲಾಗ್ುವುದ್ು. ಈ ಕಕೆ್ಗೆ ತ್ಳಿುದ್ನೇಂತ್ರ ಇಲಿಲೇಂದ್ 
ಉಪಗ್ರಹವು ಭೊಮಿಯ ಕಡಗೆೆ ಬ್ಬ ಳಲು ಪಾರರೇಂಭಿಸ್ುತ್ತದ್ೆ. 
ಸ್ುಮಾರು ೧೦೦ಕ.ಮಿ . ತ್ಲುಪಿದ್ಾಗ್ ವಾತಾವರಣದ್ 
ಘಷ್ಣಣೆಗ ೆಸಿಲುಕ ಸ್ುಟುಟ ಬೊದಯಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ರಾಕೆಟ್ಗ್ಳ 
ಕೊೆನೆಯಹೇಂತ್ಗ್ಳನೊನ ಕಾಯಾಣಚರಣೆ ಮುಗಿದ್ ನೇಂತ್ರ 
ಇದ್ ೆ ರಿ ತಿ ನಿರುಪಯುಕತ ಕಕೆ್ಗ ೆತ್ಳುಬಹುದ್ು. 

ಇನುನ ಭೊಸಿೆರ ಕಕೆ್ಯಲಿಲರುವ (ಭೊಮಿಯ 
ಮ ಲೆೈನಿೇಂದ್ ೩೫,೭೮೬ ಕ.ಮಿ . ಎತ್ತರದ್ ಕಕೆ್) ಸ್ೇಂವಹನ 
ಮತ್ುತ ಹವಾ ಮುನೊುಚನಾ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳನುನ ಇನೊನ 
೧೦೦-೨೦೦ಕ.ಮಿ . ಎತ್ತರದ್ ಕಕೆ್ಗೆ ತ್ಳುಲಾಗ್ುವುದ್ು. ಆಲಿಲ 
ಅದ್ರ ಉಪಕರಣಗ್ಳನುನ ಆರಿಸ್ಲಾಗ್ುವುದ್ು. ಅನೇಂತ್ರ 
ಅದ್ು ಅಲಿಲಯ  ಹಲವುನೊರು ವಷ್ಣಗ್ಳ ಕಾಲ ತೆ ಲುತಾತ 
ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಇತ್ರ ಯಾವ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿಗ್ೊ 
ಅಡಡಬರುವುದಲಲ. ಈ ಕಕೆ್ಯನುನ ‘ಸ್ಮಶಾನ ಕಕೆ್’ ಎೇಂದ್ೊ 
ಕರೆಯುತಾತರೆ !  
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ಆಯುಷ್ಾ ಮುಗಿದ್ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳನುನ ಈ ರಿ ತಿಯಲಿಲ 

ನಿರುಪಯುಕತ ಕಕೆ್ಗ ೆ ತ್ಳುುವ ನಿಯಮವನುನ ಈಗ್ ಎಲಾಲ 
ದ್ೆ ಶಗ್ಳೂ ಪಾಲಿಸ್ಬೆ ಕದ್ೆ. ಹಿ ಗೆ ತ್ಳುಲು ಸಾಧ್ಾವಾದ್ರೆ 
ಸ್ರಿ. ಆಯುಷ್ಾ ಮುಗಿಯುವ ಮುನನವೆ  ಉಪಗ್ರಹ ಕಟೆಟರೆ 
ಏನು ಮಾಡಬೆ ಕು? ಆಗ್ ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನವನುನ 
ಉಪಯ ಗಿಸ್ಬೆ ಕಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. 

೧೦.೨. ವಿಶದ್ಷ್ ಸ್ಾಧ್ನಗ್ಳನುನ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ 
ಶುದಧದಕರಣ 

ಈ ವಿಧಾನದ್ಲಿಲ ವಿಶೆ ಷ್ ಸಾಧ್ನಗ್ಳನುನ ಮತ್ುತ 
ರೆೊ ಬೆೊ ಟ್ಗ್ಳನುನ ಬಳಸಿ ದ್ೆೊಡಡ ತಾಾಜಾಗ್ಳನುನ 
ನಿರುಪಯುಕತ ಕಕೆ್ಗ ೆ ತ್ಳುಲಾಗ್ುವುದ್ು. ಆದ್ರ,ೆ ಇೇಂತ್ಹ 
ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನೊನ ಅಭಿವೃದಿಯ ಹೇಂತ್ದ್ಲಿಲದ್ೆ. 
ತಾಾಜಾವಸ್ುತಗ್ಳನುನ ಬಲಯೆೇಂತ್ಹ ಅರ್ವಾ ರೆೊ ಬೊೆ ಟ್ 
ತೆೊ ಳಿನೇಂತ್ಹ ಸಾಧ್ನಗ್ಳಿೇಂದ್ ಸೆರಹೆಿಡಿದ್ು ಅವುಗ್ಳನುನ 
ನಿರುಪಯುಕತ ಕಕೆ್ಗ ೆಎಳದೆ್ು ತ್ೇಂದ್ು ಅಲಿಲ ಬ್ಬಡಲಾಗ್ುವುದ್ು. 
ಆದ್ರ ೆಇದ್ು ಬಹಳ ಖಚಿಣನ ಬಾಬತ್ುತ. ಇದ್ನುನ ಯಾರು 
ಮಾಡಬೆ ಕು? ಇೇಂತ್ಹ ವಾವಸೆೆಯ ನಿವಣಹಣೆ ಹೆ್ ಗ?ೆ ಈ 
ಮುೇಂತಾದ್ ವಿಚಾರಗ್ಳಲಿಲ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶವನುನ 
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ಉಪಯ ಗಿಸ್ುವ ಎಲಾಲ ದ್ೆ ಶಗ್ಳಿಗ ೆ
ಅನವಯವಾಗ್ುವೇಂತ್ಹ ಕಾಯುಗ್ಳನುನ ತ್ರುವ 
ಚಿೇಂತ್ನೆಗ್ಳೂ ನಡೆದವ.ೆ  

ಬುಸೆಕ್ ಆಬ್ಬಣಟಲ್ ಡೆಬ್ಬರ ರಿಮೊವರ್ (ಕಕೆ್ಯ ಕಸ್ 
ನಿವಾರಕ) - ಎೇಂಬ ಸ್ೇಂಸೆೆಯು ಭೊಮಿಯೇಂದ್ಲೆ  
ನಿಯೇಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದ್ಾದ್ ವಿಶೆ ಷ್ ವಾಹನವೇಂದ್ನುನ 
ತ್ಯಾರಿಸಿ, ಕಟೆುಟಹ್ೊೆ ದ್ ೪೦ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳನುನ 
ನಿರುಪಯುಕತ ಕಕೆ್ಗ ೆತ್ಳುುವ ಯ ಜನೆಯನುನ ರೊಪಿಸಿದ್.ೆ 
ಅಮರಿಕಾದ್ ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್. ಎನುನವ ಖಾಸ್ಗಿ ವಾಣಿಜಾ 
ಸ್ೇಂಸೆೆಯೇಂದ್ು, ವಿಶೆ ಷ್ ಉಪಗ್ರಹವನುನ ಭೊಸಿೆರ 
ಕಕೆ್ಯಲಿಲ ಸಾೆಪಿಸಿ, ಅಲಿಲ ಕಟೆ್ಟಟರುವ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳನುನ ಸ್ಮಶಾನ 
ಕಕೆ್ಗ ೆತ್ಳುುವ ಯ ಜನೆಯನುನ ರೊಪಿಸ್ುತಿತದ್ೆ. ಇದ್ೊೆೇಂದ್ು 
ರಿ ತಿಯಲಿಲ, ಅಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಧ್ನವಾದ್ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ 
ಶವಸ್ೇಂಸಾಿರವನುನ ನೆರವ ೆರಿಸ್ುವ ಯ ಜನೆ ! 

ಸಿವಝಲೆಣೇಂಡ್ ದ್ೆ ಶವು ‘ಕಲ ನ್ ಸೆ ಿಸ್ ಒನ್’ ಎನುನವ 
ಯ ಜನೆಯಲಿಲ ನಾಾನೆೊ  ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳನುನ ಕಕೆ್ಯೇಂದ್ 
ಹೆ್ೊರದ್ೊಡುವ ತ್ೇಂತ್ರವನುನ ರೊಪಿಸ್ುತಿತದ್ೆ. ಯುರೆೊ ಪಿನ 
ಇ.ಎಸ್.ಎ. ಸ್ೇಂಸೆೆಯು ‘ಕಲಯರ್ ಸೆಿ ಸ್’ ಎನುನವ ತಾಾಜಾ 
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ನಿಮೊಣಲನಾ ಯ ಜನೆಯನುನ ೨೦೨೫ರಲಿಲ 
ಕಾಯಣಗ್ತ್ಗೆೊಳಿಸ್ಲು ತ್ಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್.ೆ 

ಭೊಮಿಯೇಂದ್ ಲೆ ಸ್ರ್ ಕರಣವನುನ ಕಕ್ಯೆಲಿಲರುವ 
ತಾಾಜಾ ವಸ್ುತವಿಗೆ ಗ್ುರಿಮಾಡಿ ಅದ್ು ಭೊಮಿಯ ಕಡೆಗೆ 
ಚಲಿಸ್ುವೇಂತೆ ಮಾಡುವ ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆಯೊ ನಡೆದದ್.ೆ 
ಹಿ ಗೆ ಭೊಮಿಯ ಹತಿತರಕೆಿ ಬೇಂದ್ ತಾಾಜಾವು 
ವಾತಾವರಣವನುನ ಪರವ ೆಶಿಸಿ ಸ್ುಟುಟಬೊದಯಾಗ್ುವೇಂತೆ 
ಮಾಡುವುದ್ು ಇದ್ರ ಉದ್ೆು ಶ. ಅಮರಿಕಾದ್ ವಾಯುಪಡೆ 
‘ಪಾರಜಕೆ್ಟ ಒರಿಯಾನ್’ ಎೇಂಬ ಇೇಂತ್ಹ ಯ ಜನೆಯನುನ 
ತೆೊೇಂಬತ್ತರ ದ್ಶಕದ್ಲೆಲ  ಪರಿ ಕ್ಷಿಸಿತ್ುತ. ಆದ್ರ ೆ ಹಲವು 
ಕಾರಣಗ್ಳಿೇಂದ್ ಇದ್ು ಮುೇಂದ್ುವರಯೆಲಿಲಲ.  

‘ಸೆಿ ಸ್ ನೆಟ್’ ಎನುನವ ತಾಾಜಾ ನಿಮೊಣಲನೆಯ 
ಇನೆೊನೇಂದ್ು ಯ ಜನೆಯನುನ ಇೇಂಗೆಲೇಂಡಿನ ಸ್ರೆರ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕ ೆೇಂದ್ರದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳು ರೊಪಿಸ್ುತಿತದ್ಾುರೆ. 
ಇೇಂತ್ಹದ್ೆ  ಯ ಜನೆಯನುನ ಜಪಾನಿನ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ಸ್ೇಂಸೆೆ ಜಾಕಾು ಸ್ಹ ರೊಪಿಸ್ುತಿತದ್ೆ. ಇದ್ರಲಿಲ ಕಕೆ್ಗೆ ಹ್ಾರಿಸಿದ್ 
ಉಪಗ್ರಹದೇಂದ್ ಅಲುಾಮಿನಿಯಮ್ ಮತ್ುತ ಸಿಟ ಲ್ನಿೇಂದ್ 
ಮಾಡಿದ್ ದ್ೆೊಡಡ ಬಲಯೆೇಂದ್ನುನ ತಾಾಜಾದ್ ಕಡಗೆ ೆ
ಗ್ುರಿಯಟುಟ ಹ್ಾರಿಸ್ಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಆದ್ು ತಾಾಜಾವನುನ 
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ಆವರಿಸಿದ್ ನೇಂತ್ರ ವಿದ್ುಾತ್ತನುನ ಹ್ಾಯಸಿ 
ಅಯಸಾಿೇಂತಿ ಯಗೆೊಳಿಸಿ ಭೊಮಿಯ ಕಡಗೆ ೆಬ್ಬ ಳುವೇಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ (ಚಿತ್ರ.3). 

ಈ ಯ ಜನೆ ಯಶಸಿವಯಾದ್ರೆ, ಇೇಂತ್ಹ ದ್ೊೆಡಡ 
ಬಲಗೆ್ಳನುನ ಉಪಯ ಗಿಸಿ ಹಲವಾರು ಚಿಕಿ ತಾಾಜಾಗ್ಳನುನ 
ಒೇಂದ್ೆ  ಬಾರಿಗೆ ನಿವಾರಿಸ್ಬಹುದ್ು ಎನುನವ ಮಹದ್ಾಸೆ 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳದ್ುು.   

 

  

 ಚಿತ್ರ.-3 ಸೆಿ ಸ್ ನೆಟ್ 
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೧೧. ನಿವಾರಿಸು ! ಇಲಿ ತಪ್ಪಿಸು..!! 
ರಾಕೆಟ್ನ ಸ್ಣಣ ಸ್ಣಣ ಬ್ಬಡಿಭಾಗ್ಗ್ಳು, ಬೆೊ ಲ್ಟ-ನಟ್

ಗ್ಳೇಂತ್ಹ ವಸ್ುತಗ್ಳು, ಸಿಡಿದ್ ಸ್ಣಣ ಲೆೊ ಹದ್ 
ತ್ುಣುಕುಗ್ಳು, ಇತಾಾದ ಚಿಕಿಚಿಕಿ ತಾಾಜಾಗ್ಳನುನ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದೇಂದ್ ನಿಮೊಣಲ ಮಾಡುವುದ್ು ಅಸಾಧ್ಾ. 
ಇವು ಗಾತ್ರದ್ಲಿಲ ಚಿಕಿವಾದ್ರೊ ಇವುಗ್ಳಿೇಂದ್ ಆಗ್ುವ 
ಅನಾಹುತ್ ಮಾತ್ರ ದ್ೆೊಡಡದ್ು. ಒೇಂದ್ು ಸ್ಣಣ ಬೆೊ ಲ್ಟನ 
ತ್ುಣುಕು ಉಪಗ್ರಹದ್ ಸರರಫಲಕಕೆಿ ಡಿಕಿ ಹೆ್ೊಡೆದ್ು ಅದ್ರ 
ವಿದ್ುಾತ್ ವಾವಸೆೆಯನೆನ  ಹ್ಾಳುಮಾಡಬಹುದ್ು. ನಿವಾರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗ್ದ್ ಇೇಂತ್ಹ ಚಿಕಿ ತಾಾಜಾಗ್ಳಿೇಂದ್ ಆಗ್ುವ 
ಅನಾಹುತ್ಗ್ಳನುನ ತ್ಡೆಯಲು ಇರುವ ಒೇಂದ್ೆ  ಉಪಾಯ 
- ಇವುಗ್ಳಿೇಂದ್ ತ್ಪಿಿಸಿಕೊೆಳುುವುದ್ು! 

ಉಪಗ್ರಹದ್ ಹೆ್ೊರಭಾಗ್ದ್ಲಿಲ ಹಲವು ಮಿ ಟರ್
ಗ್ಳವರೆಗ್ೊ ಚಾಚಿಕೆೊೇಂಡಿರುವ ದ್ೆೊಡಡ ಸರರಫಲಕಗ್ಳು 
ಮತ್ು ಆೇಂಟೆನಾಗ್ಳು ಇೇಂತ್ಹ ಚಿಕಿ ತಾಾಜಾಗ್ಳಿಗೆ ಡಿಕಿ 
ಹೆ್ೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಾತೆ ಹೆ್ಚು ಿ(ಚಿತ್ರ.4). ತಾಾಜಾಗ್ಳ ಜಾಡಿನ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಪಡೆದ್ು, ಅವು ಹತಿತರ ಬೇಂದ್ಾಗ್ 
ಸರರಫಲಕ ಮತ್ುತ ಆೇಂಟೆನಾಗ್ಳನುನ ಅಡಡಡಡ ತಿರುಗಿಸಿ 
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ತಾಾಜಾಗ್ಳಿೇಂದ್ ತ್ಪಿಿಸಿಕೊೆಳುುವ ಉಪಾಯವನುನ ಹಲವು 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಸ್ೇಂಸೆೆಗ್ಳು ಈಗಾಗ್ಲೆ  ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊೇಂಡಿವೆ. 

 
ಚಿತ್ರ-4: ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ದ್ೊರದ್ಶಣಕ “ಹಬಲ್”ನ 

ಸರರಫಲಕ  
ಒೇಂದ್ು ಮಿಲಿಮಿ ಟರಿಗಿೇಂತ್ ಚಿಕಿ ತಾಾಜಾಗ್ಳಿೇಂದ್ 
ಉೇಂಟಾಗಿರುವ ಹ್ಾನಿಯನುನ ಗ್ಮನಿಸಿ. ೨೦೦೨ನ ೆ 
ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಸರರಫಲಕವನುನ ಬದ್ಲಾಯಸಿ, ಹಳಯೆ ಈ 
ಫಲಕವನುನ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದೇಂದ್ ಭೊಮಿಗೆ ತ್ರಲಾಯತ್ು. 
ಇದ್ನುನ ನೆದ್ಲಾಾಣೇಂಡ್ನಲಿಲರುವ ಯರೆೊ ಪ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ಸ್ೇಂಸೆೆಯಲಿಲ ನೆೊ ಡಬಹುದ್ು  
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ಸರರಫಲಕಗ್ಳ ಅಗ್ಲ ಭಾಗ್ದ್ ಬದ್ಲು ತೆಳುವಾದ್ ಭಾಗ್ವು 
ತಾಾಜಾದ್ ಹ್ಾದಯಲಿಲ ಬೇಂದ್ಾಗ್ ಅಪಘಾತ್ವಾಗ್ುವ 
ಸ್ೇಂಭವ ಕಡಿಮಯಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಒೇಂದ್ು ಟೆನಿನಸ್ ಬಾಾಟ್ಟನ 
ಅಗ್ಲ ಭಾಗ್ವು ಚೇೆಂಡನುನ ನೆೊ ಡದ್ೇಂತೆ ಅಡಢ ತಿರುಗಿಸಿ 
ಹಿಡಿದ್ರ,ೆ ಚೇೆಂಡನುನ ಹೆ್ೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಾತೆ ಕಡಿಮ. ಇದ್ೊ 
ಹ್ಾಗೆಯ ! ತಾಾಜಾವು ಉಪಗ್ರಹವನುನ ದ್ಾಟ್ಟ ಮುೇಂದ್ೆ 
ಹೆ್ೊ ದ್ ನೇಂತ್ರ ಮತೆತ ಫಲಕಗ್ಳನುನ ಸ್ರಿಯಾದ್ ದಕಿಗೆ 
ತಿರುಗಿಸ್ಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ.  

ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಲರುವ ಅತ್ಾೇಂತ್ ದ್ೆೊಡಡ 
ಮಾನವನಿಮಿಣತ್ ವಸ್ುತವೆೇಂದ್ರೆ ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕ ೆೇಂದ್ರ. ಇದ್ು ಒೇಂದ್ು ಕಾಲೆೇಿಂಡಿನ 
ಮೈದ್ಾನಕಿೇಂತ್ ದ್ೆೊಡಡದ್ು! ಇದ್ರಲಿಲ ೭-೧೦ ಜನ 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳು ವಾಸಿಸ್ುತಾತ ಹಲವು ಪರಯ ಗ್ಗ್ಳನುನ 
ಮಾಡುತಿತರುತಾತರೆ. ಈ ಕ ೆೇಂದ್ರಕೆಿ ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ 
ತಾಾಜಾವಸ್ುತ ಡಿಕಿಹೆ್ೊಡೆದ್ರೆ ಆಗ್ುವ ಅನಾಹುತ್ ಅಪಾರ. 
ಆದ್ುರಿೇಂದ್ ಇಡಿ  ಕ ೆೇಂದ್ರವನೆನ  ಕಕೆ್ಯೇಂದ್ ಸ್ವಲಿ 
ಬದ್ಲಾಯಸಿ, ತಾಾಜಾದೇಂದ್ ತ್ಪಿಿಸಿಕೊೆಳುುವ 
ಕಾಯಾಣಚರಣೆ ನಡೆಸ್ಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕ ೆೇಂದ್ರದ್ 
ಹೆ್ೊರಭಾಗ್ದ್ಲಿಲ, ಅಡಡಬರುವ ತಾಾಜಾಗ್ಳನುನ 
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ಕೇಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸ್ೇಂವೆ ದ್ಕಗ್ಳನುನ ಅಳವಡಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. 
ಕ ೆೇಂದ್ರದ್ಲಿಲ ವಾಸಿಸ್ುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳು ಅಪಾಯದೇಂದ್ 
ತ್ಪಿಿಸಿಕೊೆಳುಲು ವಿಶೆ ಷ್ವಾದ್ ಭದ್ರಕೊೆ ಣೆಗ್ಳನುನ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ. ಸಿಡಿದ್ ಉಪಗ್ರಹದ್ ತಾಾಜಾಮೊ ಡದೇಂದ್ 
ಇೇಂತ್ಹ ಒೇಂದ್ು ಅಪಾಯವನುನ ೨೦೨೧ರ ನವೆೇಂಬರ್ನಲಿಲ 
ಎದ್ುರಿಸ್ಬೆ ಕಾಯತ್ು. ಆದ್ರ,ೆ ಅದ್ೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವ 
ಅಪಘಾತ್ವೂ ಸ್ೇಂಭವಿಸ್ಲಿಲಲ. 

ಇನೆೊನೇಂದ್ು ರಕ್ಷಣಾವಿಧಾನ ಉಪಗ್ರಹಕೆಿ 
ರಕ್ಾಫಲಕವನುನ ಜೆೊ ಡಿಸ್ುವುದ್ು. ಇದ್ನುನ ಕೇಂಡುಹಿಡಿದ್ 
ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆ್ಸ್ರಿನಲಿಲ ಇೇಂತ್ಹ ಫಲಕಕೆಿ “ವಿಿಪ್್ 
ರಕ್ಾಫಲಕ” ಎನುನತಾತರೆ. ಇದ್ನುನ ಕಾರಿನ ಬೇಂಪರ್ಗೆ 
ಹೆ್ೊ ಲಿಸ್ಬಹುದ್ು. ಇದ್ು ಡಿಕಿ ಹೆ್ೊಡೆಯುವ ತಾಾಜಾದ್ 
ವೆ ಗ್ವನುನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ ಆಗ್ುವ ಹ್ಾನಿಯನುನ ಕಡಿಮ 
ಮಾಡುತ್ತದ್ೆ. ಈರಿ ತಿಯ ರಕ್ಾಫಲಕವನುನ ಈಗಾಗಾಲೆ  
ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕ ೆೇಂದ್ರಕೆಿ ಮತ್ುತ ನಾಸಾದ್ 
ಸಾಟರ್ ಡಸ್ಟ ಉಪಗ್ರಹದ್ಲಿಲ ಬಳಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ (ಚಿತ್ರ.5). 
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 ಚಿತ್ರ.5. ಸಾಟರ್ ಡಸ್ಟ ಉಪಗ್ರಹದ್ ರಕ್ಾಫಲಕಗ್ಳು 
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೧೨. ಸವಚ್ಛ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ, ಇಲಿದದ್ದರ್ ವಿನಾಶ! 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ಕಸ್/ತಾಾಜಾವನುನ ನಿಮೊಣಲನೆ 

ಮಾಡದದ್ುರೆ ಮುೇಂದ್ೆೊೇಂದ್ು ದನ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ 
ಬಳಕಯೆ  ಮಾನವನಿಗೆ ಸಿಗ್ದ್ೇಂತೆ ಆಗ್ಬಹುದ್ು. ಆಗ್ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ಹಲವಾರು ಪರಯ ಜನಗ್ಳು ನಮಗೆ 
ದ್ೆೊರೆಯದ್ೆ  ಹೆ್ೊಗ್ಬಹುದ್ು. ಈಗಿನ ಜಿ ವನಶೆೈಲಿಯಲಿಲ 
ನಮಮ ದ್ೆೈನೇಂದನ ಹಲವಾರು ಕಲೆಸ್ಗ್ಳು 
ನಡೆಯುತಿತರುವುದ್ೆ  ಉಪಗ್ರಹ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನದೇಂದ್. 
ದ್ೊರವಾಣಿ, ಮೊಬೆೈಲ್, ಟ್ಟ.ವಿ., ಬಾಾೇಂಕ್, ಇೇಂಟನೆಣಟ್, 
ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್., ಒೇಂದ್ ೆ, ಎರಡೆ ? ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿಲಲದ್ 
ಜಿ ವನವನುನ ಊಹೆ್ ಮಾಡುವುದ್ೊ ಅಸಾಧ್ಾ. 
ಹ್ಾಗಾಗ್ುವುದ್ನುನ ತ್ಡೆಯಲು ಈಗ್ಲೆ  ಕಾಯಣ 
ಪರವೃತ್ತರಾಗ್ಬೆ ಕದ್ೆ. ೨೦೦೭ರಲಿಲ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ನೆ ಶನ್ು 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ ಶಾೇಂತಿಯುತ್ ಬಳಕಗೆಾಗಿ ಕೊಪಸ್ 
(COUPOS) ಎನುನವ ಸ್ಮಿತಿಯನುನ ರಚಿಸಿದ್ೆ. ಈ 
ಸ್ಮಿತಿಯು ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಲ ತಾಾಜಾವು ಹೆ್ಚಾಿಗ್ದ್ೇಂತೆ, 
ಎಲಾಲದ್ೆ ಶಗ್ಳಿಗ್ೊ ಅನವಯವಾಗ್ುವೇಂತ್ಹ ನಿಯಮಗ್ಳನುನ 
ರೊಪಿಸಿದ್.ೆ ಇದ್ರಲಿಲ ಭಾರತ್ವೂ ತ್ನನ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ುತ 
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ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಲಿಲ ಸ್ವಯೇಂ ಶುದಿ ಕರಣ ವಾವಸೆೆಗ್ಳನುನ 
ಅಳವಡಿಸ್ುವ ಹಲವು ಯ ಜನೆಗ್ಳನುನ ರೊಪಿಸ್ುತಿತದ್ೆ.  

 
ಚಿತ್ರ.6 ಗಾರಾವಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾದ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ  

ಅಪಘಾತ್ದ್ ದ್ೃಶಾ 
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ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಸಾಟಾೇಂಡಡ್ಣಗ್ಳನುನ ಸಿದ್ಿಪಡಿಸ್ುವ 

ಐ.ಎಸ್.ಓ. ಸ್ೇಂಸೆೆ ೨೦೧೭ರಲಿಲ ಐ.ಎಸ್.ಓ.೨೪೧೧೩ ಎೇಂಬ 
ಸಾಟಾೇಂಡಡ್ಣಗ್ಳ ಪಟ್ಟಟಯನುನ ಪರಕಟ್ಟಸಿದ್.ೆ ಇದ್ರಲಿಲ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ತಾಾಜಾದ್ ನಿಮೊಣಲನೆಗೆ ಪಾಲಿಸ್ಬೆ ಕಾದ್ 
ಹಲವು ನಿಯಮಗ್ಳನುನ ಪಟ್ಟಟಮಾಡಿದ್ೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಸ್ದ್ಾದ್ಲಿಲ 
ಅದ್ು ಇನೊನ ಪಾಲಿಸ್ಲೆ ಬೆ ಕಾದ್ ನಿಯಮವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ 
ಬೇಂದಲಲ. ಎಲಾಲ ದ್ೆ ಶಗ್ಳೂ ಪಾಲೆೊೆಳುಬೆ ಕರುವುದ್ರಿೇಂದ್ 
ಇದ್ನುನ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ುಲಭವೂ ಅಲಲ. ಆದ್ರ,ೆ 
ಆದ್ಷ್ೊಟ ಬೆ ಗ್ನೆ  ಇದ್ನುನ ಪಾಲಿಸ್ುವ ಬದ್ಿತೆಯನುನ 
ಎಲಾಲ ದ್ ೆಶಗ್ಳು ಒಪಿಬೆ ಕು.  

ಕಲೆ ವಷ್ಣಗ್ಳ ಹಿೇಂದ್ೆ ಬ್ಬಡುಗ್ಡೆಯಾದ್ ‘ಗಾರಾವಿಟ್ಟ’ 
ಎನುನವ ಸಿನಿಮಾವನುನ ನಿ ವು ನೆೊ ಡಿರಬಹುದ್ು. ಇದ್ರಲಿಲ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ತಾಾಜಾವೇಂದ್ು ಗ್ಗ್ನಯಾನಿಗ್ಳಿರುವ ಕ ೆೇಂದ್ರಕೆಿ 
ಡಿಕಿ ಹೆ್ೊಡೆದ್ು ಆಗ್ುವ ಅನಾಹುತ್ಗ್ಳನುನ 
ತೆೊ ರಿಸ್ಲಾಗಿತ್ುತ (ಚಿತ್ರ-6). ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಕಸ್ವನುನ 
ನಿಮೊಣಲನೆ ಮಾಡಿ, ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶವನುನ 
ಸ್ವಚಛವಾಗಿಡದದ್ುರೆ ಇದ್ು ನಿಜವಾಗ್ುವ ದನ ದ್ೊರವಿಲಲ. 
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ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ 
ಕ ೆೇಂದ್ರದ್ಲಿಲ ಉಪಗ್ರಹ ಶಕತ 
ಸ್ಮೊಹದ್ ನಿದ್ೆ ಣಶಕರಾಗಿ 
ಕಾಯಣ ನಿವಣಹಿಸ್ುತಿತದ್ಾುರೆ. 
ವಿಭಾಗ್ ಮುಖಾಸ್ೆರಾಗಿ, 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ಶಕತ ವಾವಸೆೆಯ 

ಉಪ ಯ ಜನಾ ನಿದ್ೆ ಣಶಕರಾಗಿ ಮತ್ುತ ಯ ಜನಾ 
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ಬರೆದದ್ಾುರೆ. 
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