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            ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಸ್ೇಂದೆ 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 ೆ

ಎಸ  ಸೆ  ಮನಾಥ  
ಅಧ್ಾಕ್ಷರು, ಇಸೆ ರ 



  
ನಿರ್ೀೇಶಕರ ಸಂರ್ೀಶ 

 
 
 

 
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 
ರಚಿಸಿದ್ಾುರೆ. 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 
ನಿರ್ೀೇಶಕರು 

ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕ್ೀಂದ್ರ 
  



  
ಸ್ೇಂಪಾದ್ಕ ಮೇಂಡಲಿ 

ಬಾಲಬಾಲೆಯರಿಗ ೆಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಪುಸ್ತಕಮಾಲ ೆ
ಪಿ್ರಯ ಓದು ಗರ  ೇ, 

ಇ ಸ ರ ಿ ಸಂ ಸ ೆಯ ಯು  ಆ ರ್ ರಾವ  ಉಪ ಗಹಿ  
ಕ ೇಂದ ಿವ ು ೨೦೨೨ರಲ್ಲ ಿ ತನ್ನ  ಸುವ ರ್ಣ ಮಹ  ರೇತಸವ ವ ನ್ುನ  
ಆ ಚ ರಿಸುತ್ತ ದಿ . ಈ ಸಂದರ್ ಣದ ಲ್ಲಿ, ನ್ಮಮ ಕ ೇಂದ ಿದ  ಕರ್ಾಣಟ ಕ  
ರಾಜ  ರಯೇತಸವ ಸಮಿತ್ತಯು “ಬ ಾಲಬ ಾಲ ಯರಿಗ   ಬ ಾಹಾಯಕಾಶ  
ಪ ುಸಿಕ ಮ ಾಲ ” ಎಂಬ  ಕನ್ನಡ  ಪ ುಸಿಕ ಸರಣಿಯನ್ುನ  
ಪ ಿಕಟಿಸು ವ ಕಾಯಣವ ನ್ುನ ಹಮಿಮಕ ರಂಡಿದ . ಬ ಾಹಾಯಕಾಶ  
ವಿ ಜ್ಞ ಾನ್, ವಿಜ್ಞ ಾನಿಗಳು, ರಾಕ ಟ  ಮತುಿ ಉಪ ಗಿಹ ತಂತಿ ಜ್ಞ ಾನ್ 
ಮುಂ ತಾದ  ಹ ಲವು ವಿ ಷಯಗ ಳ ಬ ಗ ೆ  ಶಾಲಾ ಮಕಕಳಿಗ  
ಸುಲರ್ ವಾಗಿ ಅರ್ ಣವಾಗುವಂ ತ  , ಸರಳ ಕನ್ನಡ  ಭ ಾಷ ಯಲ್ಲ ಿ
ಚಿ ಕಕಚಿ ಕಕ ಪ ುಸಿಕಗಳನ್ುನ  ಪ ಿಕಟಿಸುವ ಯೇಜ ರ್  ರಾಜ  ರಯೇತಸವ  
ಸಮಿತ್ತಯ ದಾಾಗಿದ . ಇ ವ ುಗಳನ್ುನ  ನ್ಮಮ ಸಂ ಸ ೆಯ 
ವಿ ಜ್ಞ ಾನಿಗಳ  ೇ ಬರ ಯುತ್ತಿರುವ ುದು ಇ ದ ರ ಇ ರ್ ರನಂದ ು ವಿ ಶ ೇಷ. 
ಈ ಮ ಾಲ್ಲಕ ಯ ಮೊ ದ ಲ ಕಂತಾಗಿ, ಏಳು ಪುಸಿಕಗಳು 
ಇ ದೇಗ ನಿಮಮ ಮುಂ ದವ . ಈ ಪ ುಸಿಕಗಳ ವಿ ದ ುಯರ್ಾಮನ್ 
ಆ ವ ೃತ್ತಿಯನ್ುನ  ನ್ಮಮ ಅ ಂತಜ ಾಣಲ ತಾರ್ ದ ಮರಲಕ 
ಉಚಿ ತವಾಗಿ ಎಲಾ ಿಮಕಕಳಿಗರ ತಲುಪ್ರಸುವ  ಗುರಿ  ನ್ಮಮದ ು.  



  
ಈ ಯೇಜ ರ್ ಯ ಮುಖ್ಯ ರರವಾರಿಯಾದ  ನ್ಮಮ 

ಕ ೇಂದ ಿದ  ನಿದ ೇಣಶಕರಾದ  ಶ್ಿೇ. ಎಂ ಶಂ ಕರನ  ಅ ವ ರಿಗ  ನ್ಮಮ 
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 ಸ್ವೇಕರಿಸ್,  ತಮಮ  
ಕಾಯಣಗಳ ನ್ಡ ುವ  ಬಿಡ ುವ ು ಮ ಾಡಿಕ ರಂಡ ು, ಪ ುಸಿಕಗಳನ್ುನ 
ಬ ರ ದ ು, ಸರಕಿ ಸಮಯಕ ಕ  ನ್ಮಗ  ತಲುಪ್ರಸ್ದ  ಎಲ ಾಿ  
ಲ ೇಖ್ಕರಿಗ ರ ರ್ಾವು ಕೃತಜ್ಞ ರಾಗಿದ ಾೇವ . ಪ ುಸಿಕಗಳನ್ುನ  
ಹ  ರರತರಲು ಸಹ ಕರಿಸ್ದ  ನ್ಮಮ ಕ ೇಂದ ಿದ  ಎಲಾಿ  
ಸಹ  ರೇದ ರಯೇಗಿಗ ಳಿಗರ ಕೃತಜ್ಞ ತ ಗಳನ್ುನ ಅ ಪ್ರಣಸುತ್ತಿದ ಾೇವ . 

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

 ರಾಮನಗೌಡ ವಿ ನಾಡಗೌಡ 
ಅಧ್ಾಕ್ಷರು  



  
ಲೆ ಖಕರ ಮಾತು 

ಬ ಾಲ ಬ ಾಲ ಯರಿಗ  ಬ ಾಹಾಯಕಾಶ ವಿ ಜ್ಞ ಾನ್ದ 
ಮರಲರ್ ರತ ಅ ಂಶಗಳ ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸುವ  ಸಲುವಾಗಿ ಇ ಸ ರ ಿ
ಸಂ ಸ ೆಯ ಯು  ಆರ್  ರಾವ  ಉಪ ಗಹಿ  ಕ ೇಂದವಿ ು ಕಿರು 
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ುನ ಪ ಿಕಟಿಸುತ್ತಿದ . ಅ ದ ರ ಭ ಾಗವಾಗಿ 
ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣದ್ ಬಗೆೆ ಒೇಂದ್ು 
ಕರುಪರಿಚಯವನುನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ್ಲಿಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ್. 

ಈ ಪುಸ್ತಕದ್ಲಿಲ ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ನಿಲಾುಣ ರರಪ ುಗ ರಂಡ  ಬ ಗ , ಅದ್ರ ಹಿನನಲ,ೆ ನಿಲಾುಣದ್ 
ವಿನಾಾಸ್, ರಚನೆ, ನಿಲಾುಣದ್ಲ್ಲರಿುವ  ವಿ ವಿಧ್  ಘಟಕಗಳ ಬಗೆೆ 
ಸಂ ಕ್ಷಿಪ ವಿಾಗಿ ವಿವ ರಿಸಲಾಗಿದ್.ೆ  

ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣದ್ಲಿಲನ ವಾತಾವರಣ, 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ ಬದ್ುಕು, ಭೊಮಿಯೇಂದ್ ನಿಲಾುಣದ್ 
ವಿ ಕ್ಷಣೆ, ಭೊ ಕೆ ೇಂದ್ರದೇಂದ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣದ್ 
ನಿಯೇಂತ್ರಣ, ನಿಲಾುಣದ್ ವೆಚಿ, ನಿಲಾುಣದ್ ಅೇಂತ್ಾ ಮತ್ುತ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣದ್ ಡಿಆಬ್ಬಣಟ್ ಯ ಜನೆಗ್ಳು, 
ಭವಿಷ್ಾದ್ಲಿಲ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣ ಮತ್ುತ ಭಾರತ್ದ್ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣ ಯ ಜನೆಗ್ಳ ಬಗೆೆಯೊ ಈ 
ಪ ುಸಿಕದ ಲ್ಲಿ ವಿವ ರಿಸಲಾಗಿದ್.ೆ 



  
ಬ ಾಲ ಬ ಾಲ ಯರಲ್ಲಿ ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 

ನಿಲಾುಣ ಹ ಾಗರ ಉಪ ಗಹಿ ಗಳ ಬ ಗ ೆ  ಇನೊನ ಹ  ಚಿ ಿನ್ 
ವಿ ಷಯವನುನ ತ್ತಳಿದ ುಕ ರಳುುವ  ಆಸಕಿ ಿ ಮರಡಿಸ್ುವುದ್ು, ಆ 
ಮೊಲಕ ಇ ಂದನ್ ಮಕಕಳು ಬ ಾಹಾಯಕಾಶ ಕ್ ೇತಿದ ಲ್ಲ ಿ
ಸ ಂ ಶ   ೇಧ್ರ್ ಗ ಳನ್ು ನ  ಕ ೈ ಗ  ರಂ ಡ ು, ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞ ಾನ್ ಮತ್ುತ 
ಉಪಗ್ರಹ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞ ಾನ್ಕೆಿ ತ್ಮಮ ಕೆೊಡುಗೆಯನುನ ನಿ ಡಿ 
ಜ ನ್ಸಾಮ ಾನ್ಯರ ಜೇವ ನ್ವ ನ್ುನ  ಉತಿಮಗ ರಳಿಸಲ್ಲ ಎಂಬುದ ು 
ಈ ಪ ುಸಿಕದ ಆಶಯ. 

ಈ  ಪುಸ್ತಕ ಬ ರ ಯಲು ಅ ವ ಕಾಶವಿತಿ ಯು ಆ ರ್  ರಾವ  
ಉಪ ಗಹಿ  ಕ ೇಂದ ಿದ  ನಿದ ೇಣಶಕರಾದ ಶ್ಿೇ ಎಂ ಶಂ ಕರನ  
ಅ ವ ರಿಗ  ಹ ೃತರೂವ ಣಕ ಧ್ ನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸರಣಿಯ  
ಸಂ ಪ್ಾದಕ ಮಂಡ ಲ್ಲಯ ಅ ಧ್ ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ಿೇ ರಾಮನ್ಗೌಡ ವಿ 
ರ್ಾಡಗ ೌಡ ಹ ಾಗರ ಸಂ ಸ ೆಯ ಎಲಾಿ ಹಿ ರಿಯ ರಿಗ   ಹ ಾಗರ 
ಸಹ  ರೇದ ರಯೇಗಿಗ ಳಿಗರ  ನ್ನನ ನ್ಮನ್ಗಳು . 

ಉಮಾ ಬಿ.ಆರ್. 
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1. ಪರಸಾತವನೆ 
ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವು 

ಪರಪೇಂಚದ್ ಐದ್ು ಪರಮುಖ ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನಾ ಸ್ೇಂಸೆೆಗ್ಳು ಸೆ ರಿ ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸ್ಲಾಗಿರುವ 
ಕೃತ್ಕ ಉಪಗ್ರಹ ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನಾ ಸರಲಭಾವಾಗಿದ್ುು, ಇದ್ನುನ 
ಮಾನವ ನಿಮಿಣತ್ ಅತ್ಾೇಂತ್ ಬೃಹತ್ ಮತ್ುತ ವಾಸ್ಯ ಗ್ಾ 
ಕೃತ್ಕ ಉಪಗ್ರಹ ಎೇಂದ್ೊ ಕರೆಯಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಇದ್ರ 
ಗಾತ್ರ ಸ್ುಮಾರು 500 ಕೊಾ.ಮಿ . ಹ್ಾಗ್ೊ 445 ಟನ್ 
ತ್ೊಕವನುನ ಹೆ್ೊೇಂದದ್ೆ. ಇದ್ರ ಗಾತ್ರದ್ ಅೇಂದ್ಾಜಿಗ ೆಒೇಂದ್ು 
ಉದ್ಾಹರಣೆ ಕೊೆಡಬಹುದ್ು, ಇದ್ನುನ ಒೇಂದ್ು ಮಾರುತಿ 
ಕಾರಿಗ ೆ ಹೆ್ೊ ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಲಾುಣದ್ ಗಾತ್ರ ೫೦ ಪಟುಟ 
ದ್ೆೊಡಡದ್ು. ಇದ್ನುನ ಭೊಮಿಯ ನಿಕಟವತಿಣ (near 

earth orbit) ಕಕೆ್ಯಲಿಲ ಸಾೆಪಿಸ್ಲಾಗಿದ್ುು ಇದ್ು 
ಭೊಮಿಯೇಂದ್  ಸ್ುಮಾರು 400 ಕ.ಮಿ . ಎತ್ತರದ್ಲಿಲದ್ೆ. 
ಈ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವನುನ ಸ್ೊಕ್ಷಮಗ್ುರುತ್ವ 
(Microgravity) ಪರಿಸ್ರವನುನ ಹೆ್ೊೇಂದರುವ 
ಪರಯ ಗಾಲಯವಾಗಿ ಉಪಯ ಗಿಸ್ ಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. 
ಇದ್ರಲಿಲ ಜಿ ವವಿಜ್ಞಾನ, ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ, ಭರತ್ವಿಜ್ಞಾನ, 



2 

ಔಷ್ಧ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ಮಾನವ ಶರಿ ರದ್ ಬಗೆೆ ಅನೆ ಕ 
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆಗ್ಳನುನ ಮತ್ುತ ಅಧ್ಾಯನಗ್ಳನುನ 
ನಡೆಸ್ಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಈ ಅಧ್ಾಯನದೇಂದ್ ದ್ೆೊರೆತ್ 
ಮಾಹಿತಿಗ್ಳು ಭವಿಷ್ಾದ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಯ ಜನೆಗ್ಳಿಗೆ, 
ಔಷ್ಧ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ಮಿಶರಲೆೊ ಹಗ್ಳ ತ್ಯಾರಿಕ,ೆ 
ಮುೇಂತಾದ್ ಕ್ ೆತ್ರಗ್ಳಲಿಲ ಉಪಯ ಗ್ಕೆಿ ಬರುತ್ತವೆ.  

2. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲ್ಾಾಣದ್ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಮತುು ವಿನಾಾಸ 
ಪರಿಕಲಿನೆ: ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 

ನಿಲಾುಣವು ಪರಪೇಂಚದ್ ಐದ್ು ಪರಮುಖ ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಟರ ಯ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನಾ ಸ್ೇಂಸೆೆಗ್ಳಾದ್ ಅಮ ರಿಕ 
ಸ್ೇಂಯುಕತ ಸ್ೇಂಸಾೆನದ್ (ಯು.ಎಸ್.ಎ.) “ನಾಸಾ” 
(NASA: National Aeronautics and Space 

Administration), ಯುರೆೊ ಪಿಯನ್ ಒಕೊಿಟದ್ 
“ಈಸಾ” (ESA: European space agency), 
ಜಪಾನಿನ “ಜಾಕು” (JAXA: Japan Aerospace 

Exploration Agency), ಕನೆಡಾದ್ “ಕನೆಡಿಯನ್ 
ಸೆಿ ಸ್ ಏಜನೆಿು” (CSA: Canadian space agency) 
ಮತ್ುತ ರಷಾಾದ್ “ರಾಸ್ಕಾಸ್ಮೊ ಸ್”  
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(ROSCOSMOS) ಸ್ೇಂಸೆೆಗ್ಳು ಸೆ ರಿ 
ಜೇಂಟ್ಟಯ ಜನೆಯಾಗಿ ನಿಮಿಣಸ್ಲಾದ್ ಕೃತ್ಕ ಉಪಗ್ರಹ. 
ಈ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣದ್ ಉಪಯ ಗ್ ಮತ್ುತ 
ವಾರಸ್ುದ್ಾರಿಕಯೆನುನ ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಒಪಿೇಂದ್ ಮತ್ುತ 
ಕರಾರುಗ್ಳ ಮೊಲಕ ಮಾಡಿಕೊೆಳುಲಾಗಿದ್ೆ. ಇದ್ು 
ಇದ್ುವರೆವಿಗ್ೊ ಭೊಕಕೆ್ಯಲಿಲರುವ ಅತ್ಾೇಂತ್ ಬೃಹತ್ ಮತ್ುತ 
ವಾಸ್ಯ ಗ್ಾ ಕೃತ್ಕ ಉಪಗ್ರಹ, ಇದ್ನುನ 
ಸ್ೊಕ್ಷಮಗ್ುರುತಾವಕಷ್ಣಣೆಯಲಿಲ (Microgravity) 
ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆಗ್ಳನುನ ಮಾಡಲು ನಿಮಿಣಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. ಇದ್ರ 
ಖಚುಣ ಸ್ುಮಾರು 100 ರಿೇಂದ್ 160 ಬ್ಬಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 
ಎೇಂದ್ು ಅೇಂದ್ಾಜಿಸ್ಲಾಗಿದ್,ೆ ಇಷೊೆಟೇಂದ್ು ಖಚಿಣನ 
ಯ ಜನೆಯನುನ ಯಾವುದ್ೆ  ಒೇಂದ್ು ದ್ೆ ಶ 
ನಿವಣಹಿಸ್ುವುದ್ು ಕಷ್ಟಕರವಾದ್ುದ್ು, ಈ ಕಾರಣಕೆಿ ಇದ್ನುನ 
ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಯ ಜನೆಯಾಗಿ ಮತ್ುತ ಐದ್ು 
ರಾಷ್ರಗ್ಳ ಸ್ಮನವಯ ಯ ಜನೆಯ ಅಡಿಯಲಿಲ 
ರೊಪಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. ಈ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವನುನ ಈ ಮ ಲೆ 
ತಿಳಿಸ್ಲಾದ್ ಐದ್ು ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನಾ ಸ್ೇಂಸೆೆಗ್ಳಲಲದ್ ೆ ಯುರೆೊ ಪಿಯನ್ 
ಒಕೊಿಟದ್ ಇನೊನ ಹನೆೊನೇಂದ್ು ರಾಷ್ರಗ್ಳ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
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ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನಾ ಸ್ೇಂಸೆೆಗ್ಳು ಪರಯ ಗ್ಗ್ಳನುನ ನಡೆಸ್ಲು 
ಬಳಸ್ಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ.  

ವಿನಾಾಸ್: ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವು ಅನೆ ಕ 
ಘಟಕಗ್ಳಿೇಂದ್ ಕೊಡಿದ್ೆ, ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣದ್ ಮೊದ್ಲ 
ಘಟಕವನುನ 1998ರ ನವೆೇಂಬರ್ನಲಿಲ 408 ಕ.ಮಿ  ಎತ್ತರದ್ 
ಕಕೆ್ಗ ೆ ರಷಾಾದ್ ಬೆೈಕನೊರ್ ಉಡಾವಣಾ ಕ ೆೇಂದ್ರದೇಂದ್  
ಹ್ಾರಿಸ್ಲಾಯತ್ು. ಆ ನೇಂತ್ರ ವಿವಿಧ್ ಘಟಕಗ್ಳನುನ ಬೆ ರೆ 
ಬೆ ರ ೆ ಸ್ಮಯದ್ಲಿಲ ಯು.ಎಸ್.ಎ. ಮತ್ುತ ರಷಾಾದ್ 
ಉಡಾವಕಗ್ಳ ಮೊಲಕ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಕೆಿ ಹ್ಾರಿಸಿ, 
ಸ್ೇಂಘಟ್ಟಸಿ, ಸ್ೇಂಯ ಜಿಸಿ ಈ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವನುನ 
ನಿಮಿಣಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. ಇದ್ು ಸ್ುಮಾರು 7.66 ಕ.ಮಿ ./ ಸೆಕೆೇಂಡ್ 
ವೆ ಗ್ದ್ಲಿಲ ಭೊಮಿಯನುನ ಸ್ುತ್ುತತ್ತದ್ೆ ಹ್ಾಗ್ೊ ಇದ್ು ಒೇಂದ್ು 
ದನದ್ಲಿಲ 15 ಸಾರಿ ಭೊಮಿಯನುನ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತದ್ೆ. 
ಇದ್ು 73 ಮಿ  ಉದ್ು, 109 ಮಿ  ಅಗ್ಲ ಹೆ್ೊೇಂದದ್ುು 
ಇದ್ರ ಗಾತ್ರ ಸ್ುಮಾರು 500 ಕೊಾ.ಮಿ . ಆರು ಜನ 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ಸ್ದ್ಾಕಾಲ ಈ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣದ್ಲಿಲ 
ಖಾಯೇಂ ಆಗಿ ವಾಸ್ವಿರುತಾತರೆ, ಈ ನಿಲಾುಣವು 
ಸಾೆಪನೆಯಾದ್ಾಗಿೇಂದ್ ಅೇಂದ್ರ ೆ ನವೆೇಂಬರ್ 1998 ರಿೇಂದ್ 
ಈವರೆವಿಗ್ೊ ಯಾವಾಗ್ಲೊ ವಿವಿಧ್ ದ್ೆ ಶಗ್ಳ 
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ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳಿೇಂದ್ ವಾಸಿಸ್ಲಿಟ್ಟಟದ್.ೆ ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳನುನ 
ಭೊಮಿಯೇಂದ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣಕೆಿ ಮತ್ುತ 
ನಿಲಾುಣದೇಂದ್ ಭೊಮಿಗ ೆ ರವಾನಿಸ್ಲು ಬಾನಗಾಡಿಗ್ಳನುನ 
(Space shuttle) ಬಳಸ್ುತಾತರ ೆಮತ್ುತ ಬಾನಗಾಡಿಗ್ಳನುನ 
ನಿಲಾುಣಕೆಿ ಜೆೊ ಡಿಸ್ಲು ಡಾಕೇಂಗ್ (Docking) 
ತ್ೇಂತ್ರವನುನ ಬಳಸ್ುತಾತರ.ೆ ಈ ನಿಲಾುಣವು 2024 ರವರೆಗ ೆ
ಕಾಯಣನಿವಣಹಿಸ್ುವೇಂತೆ ಯ ಜಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. 

ಅೇಂತ್ರಿಕ್ಷದ್ಲಿಲ ಪರಿಭರಮಿಸ್ುತಿತರುವ ಎರಡು ಕೃತ್ಕ 
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ಅರ್ವ ಸ್ವತ್ೇಂತ್ರವಾಗಿ ಹ್ಾರಾಡುವ ಎರಡು 
ಬಾನಗಾಡಿಗ್ಳ ಪರಸ್ಿರ ಜೆೊ ಡಣೆಗೆೊಳುುವುದ್ನುನ 
“ಡಾಕಂಗ್” ಎನುನತಾತರೆ, ಈ ಪರಕರಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ನಿಲಾುಣದ್ಲಿಲ ಅತ್ಾೇಂತ್ ಮುಖಾವಾದ್ುದ್ು ಮತ್ುತ ಇದ್ರ 
ಮೊಲಕ ಎರಡು ಘಟಕಗ್ಳ ಜೆೊ ಡಣೆ ಮತ್ುತ 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು “ಸೆಿ ಸ್ವಾಕ್”  ಮಾಡುವುದ್ು ಕೊಡ 
ಈ ಡಾಕೇಂಗ್ ನಿೇಂದ್.  ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಕೆಿ 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳನುನ, ಅತಾಾವಶಾಕ ಸಾಮಾನುಗ್ಳನುನ 
ಮತ್ುತ ಉಪಕರಣಗ್ಳನುನ ಸಾಗಿಸ್ಲು ಈ 
ಪರಕರಯಯನುನ ಉಪಯ ಗಿಸ್ಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. 
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3. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲ್ಾಾಣದ್ ಮೂಲ್್ೂೀರ್ಾೀಶ  
ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ್ಲಿಲ ಆದ್ ನಿರಂತರ  

ಸಂ ಶ  ೇ ಧ್ರ್  ಹಾ ಗರ  ಅಭಿವೃದಿಕಾ ಯಣಗಳಿಂ ದ ಜಗತ್ತಿ ನ್  
ವಿವಿಧ್ ದ ೇಶಗಳು ವ ೈವಿ ಧ್ಯ ಮಯ ಉ ಪಗಿಹಗಳನ್ುನ  
ತಯಾರಿಸ್ ತರಹ ೇವಾ ರಿ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಯೇಜರ್ ಗಳನ್ು ನ  
ಹಮಿಮಕ ರ ಂಡವು. ಈ ಎಲಾಲ ಯ ಜನೆಗ್ಳು 
ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಯ ರ ಅಭಿವೃದಿ ಗ  ಅಮರ ಲಯ ವಾ ದ 
ಕ ರ ಡುಗ ಗಳನ್ುನ ನಿೇಡಿವ .  ಅಷ ುೇ ಅಲಿ ದ ೇ, ಸೌರಮಂ ಡಲ 
ಹಾಗರ  ಅದರಾಚ  ಇರುವ ಇ ತರ ಆಕಾಶ  ಕಾಯ ಗಳ  
ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾಕಗಿ ವಿವಿಧ್ ಉ ಪ ಗಿಹಗಳನ್ುನ  ಉ ಡಾ ವಣ  
ಮಾಡಲಾ ಗಿದ . ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ್ಲಿಲ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ನಿಲಾುಣ ಯ ಜನೆಯು ಒೇಂದ್ು ಅತ್ಾೇಂತ್ ಮಹತ್ವಪೊಣಣ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣ 
ಯ ಜನೆಯ ಪರಿಕಲಿನೆ ಯು.ಎಸ್.ಎ. ಮತ್ುತ ರಷಾಾದ್ 
ಮಧ್ೆಾ ನಡೆಯುತಿತದ್ು ಶಿ ತ್ಲ ಸ್ಮರದ್ ಸ್ಮಯದ್ಲಿಲ 
ಹುಟ್ಟಟಕೊೆೇಂಡಿತ್ು. ಬೆ ರ ೆ ಬೆ ರ ೆ ದ್ೆ ಶಗ್ಳು ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ನಿಲಾುಣದ್ ಯ ಜನೆಯನುನ ಕಾಯಣರೊಪಕೆಿ ತ್ರಲು 
ಆಸ್ಕತ ತೆೊ ರಿದ್ುವು, 1980 ರಲಿಲ ಯು.ಎಸ್.ಎ. ಫ್ರ ಡಮ್ 
ಮಾಡೊಾಲ್ ಮತ್ುತ ರಷಾಾವು ಮಿರ್-೨ ಎೇಂಬ 
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ಯ ಜನೆಗ್ಳನುನ ಆಯ ಜಿಸಿದ್ುವು. ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ 
ಮಟಟದ್ಲಿಲನ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಬಣೇಂಧ್, ಶಿ ತ್ಲ ಸ್ಮರದ್ 
ಅೇಂತ್ಾ, ರಷಾಾದ್ಲಿಲನ ಆೇಂತ್ರಿಕ ಕಲಹ ಹ್ಾಗ್ೊ ಆರ್ಥಣಕ 
ಬ್ಬಕಿಟುಟ, ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣದ್ ಬಗೆೆ 
ಇದ್ು ಒಲವು ಮತ್ುತ ಈ ಯ ಜನೆಯ ಬಗೆೆ ಇದ್ು ಅನೆ ಕ 
ರಾಷ್ರಗ್ಳ ಒತಾತಸೆ ಈ ಯ ಜನೆಗ ೆನಾೇಂದ ಹ್ಾಡಿತ್ು. 1992 
ರಲಿಲ ಯು.ಎಸ್.ಎ. ಮತ್ುತ ರಷಾಾದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ನಡುವಿನ 
ಮಾತ್ುಕತೆಯು ಈ ಯ ಜನೆಯ ಸಾಕಾರಕೆಿ 
ನಾೇಂದಹ್ಾಡಿತ್ು, ಸೆಪಟೇಂಬರ್ 1993 ರಲಿಲ ಈ 
ಯ ಜನೆಯನುನ ಪರಕಟ್ಟಸ್ಲಾಯತ್ು. ಈ ಯ ಜನೆಯಲಿಲ 
ಎಲಾಲ ರಾಷ್ರಗ್ಳು ಹಣವನುನ ತೆೊಡಗಿಸ್ಲು, ವಿವಿಧ್ 
ಘಟಕಗ್ಳನುನ ಮತ್ುತ ವಾವಸೆೆಗ್ಳನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಲು 
ಒಪಿೇಂದ್ವನುನ ಮಾಡಿಕೊೆಳುಲಾಯತ್ು. ಈ ಯ ಜನೆಯು  
ನವೆೇಂಬರ್ 20, 1998 ರಲಿಲ ಸಾಕಾರಗೆೊೇಂಡಿತ್ು.   ಚಿತ್ರ-1 
ರಲಿಲ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವು ಭೊಮಿಯನುನ ಪರಿಭರಮಣೆ 
ಮಾಡುತಿತರುವುದ್ನುನ ತೆೊ ರಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ.  
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ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾಡಣವು ವಾಸ್ಯ ಗ್ಾ ಕೃತ್ಕ 
ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ುು, ಅದ್ು ಅನೆ ಕ ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆಗ್ಳಿಗೆ 
ವೆ ದಕಯೆಾಗಿದ್ೆ. ಇದ್ರಲಿಲ ಪರಯ ಗ್ಗ್ಳಿಗೆ ಮತ್ುತ 
ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆಗ್ಳಿಗೆ ಬೆ ಕಾದ್ ಶಕತ ವಾವಸೆೆ, ಶಿ ತ್ಲ 
ವಾತಾವರಣ, ಸ್ೊಕ್ಷಮ ಗ್ುರುತ್ವ ವಾತಾವರಣ, ಹ್ಾಗ್ೊ 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳಿಗೆ ತ್ೇಂಗ್ಲು ಎಲಾಲ ವಾವಸೆೆಗ್ಳೂ ಇರುತ್ತದ್ೆ. 

 ಚಿತ್ರ ೧. ಭೊಮಿಯ ಪರಿಭರಮಣೆ ಮಾಡುತಿತರುವ 
ಅಂ ತರರಾ ಷ್ಟ್ರ ೇಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣ 
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ಸ್ೊಕ್ಷಮ ಗ್ುರುತಾವಕಷ್ಣಣೆಯಲಿಲ ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆಗ್ಳನುನ 
ಮಾಡಲು ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವನುನ 
ಉಪಯ ಗಿಸ್ುತಾತರೆ. ಇದ್ನುನ ಖಗೊೆ ಳಶಾಸ್ರ, ವೆೈದ್ಾಶಾಸ್ರ, 
ಭರತ್ಶಾಸ್ರ, ಸರರವಾತಾವರಣ, ಖಗೊೆ ಳ ವೆೈದ್ಾಶಾಸ್ರ, 
ಖಗೊೆ ಳ ಜಿ ವಶಾಸ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ರ, ಖಗೊೆ ಳ ಔಷ್ದ್ 
ಶಾಸ್ರ, ಜಿ ವಶಾಸ್ರ ಮುೇಂತಾದ್ ಎಲಾಲ ವಿಜ್ಞಾನದ್ ಕ್ ೆತ್ರದ್ 
ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆಗ್ಳನುನ ಮಾಡಲು ಬಳಸ್ುತಾತರೆ, ಈ 
ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆಗ್ಳು ನಿರೇಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿತರುತ್ತವೆ. 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಲ ಧಿ ಘಣಕಾಲ ಇದ್ುರೆ ಮಾನವನ ದ್ೆ ಹದ್ 
ಮತ್ುತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆೊ ಗ್ಾದ್ ಮ ಲೆ ಉೇಂಟಾಗ್ುವ 
ಪರಿಣಾಮಗ್ಳ ಅಧ್ಾಯನವೂ ಒೇಂದ್ು ಮುಖಾ 
ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆ, ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಲನ ದ ಘಣ ಓಡಾಟದೇಂದ್ 
ಮಾನವನ ಸಾನಯುಗ್ಳ ಮ ಲೆ, ಅಸಿತಗ್ಳ ಮ ಲ ೆಆಗ್ುವ 
ಪರಿಣಾಮಗ್ಳನೊನ ಕೊಡ ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ. ಈ 
ಅಧ್ಾಯನದೇಂದ್ ಪಡೆಯುವ ಎಲಾಲ ಮಾಹಿತಿಗ್ಳು ಮುೇಂದ್ೆ 
ಚೇಂದ್ರ, ಮೇಂಗ್ಳ ಮತ್ುತ ಅೇಂತ್ರಗ್ರಹಗ್ಳಿಗ ೆಮಾನವನನುನ 
ಕಳುಹಿಸ್ುವ ಗ್ಗ್ನಯಾತೆರ ಯ ಜನೆಗ್ಳಿಗೆ 
ಉಪಯುಕತವಾಗಿವೆ.  
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ಭೊಮಿಯೇಂದ್ ಮೇಂಗ್ಳನನುನ ತ್ಲುಪಲು ಸ್ುಮಾರು 
ಆರರಿೇಂದ್ ಒೇಂಭತ್ುತ ತಿೇಂಗ್ಳುಗ್ಳು ಬೆ ಕಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ, ಈ 
ಧಿ ಘಣಕಾಲದ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಯಾನದ್ಲಿಲ ಮಾನವನ 
ದ್ೆ ಹದ್ ಮ ಲೆ ಉೇಂಟಾಗ್ುವ ಪರಿಣಾಮ   ಮತ್ುತ   
ಮಾನವನ ಮಹತಾವಕಾೇಂಕ್ಷಿ ಯ ಜನೆಯಾದ್ ಮೇಂಗ್ಳ 
ಗ್ರಹದ್ಲಿಲ ವಸಾಹತ್ು ಸಾೆಪಿಸಿ ಮಾನವನು ವಾಸ್ ಮಾಡುವ 
ಪರಿಕಲಿನೆಯ ಯ ಜನೆಯಲಿಲ ಈ ಸಂ ಶ   ೇ ಧ್ರ್ ಯೇಂದ್ 
ಪಡೆದ್ ಎಲಾಲ ಮಾಹಿತಿಗ್ಳು ಉಪಯ ಗ್ಕೆಿ ಬರುತ್ತವೆ. 

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ್ ಅಭಿವೃದಿ ಯಲ್ಲಿ   
ಹಲವಾ ರು ರಾಷ ರಗಳು ಒಂ ದುಗರಡಿ ನಿ ಮಿಣಸಲಾ ದ ವಿವಿಧ್ 
ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ 
ನಿಲಾ ಾ ರ್ ವು ( ಇಂಟರ್ ರ್ಾಯ ಷನ್ಲ  ಸ ೂೇಸ  ಸ ುೇ ಷನ   –

ಐಎಸಎಸ)  ಒಂದು, ಇದನ್ುನ ನಿರಂತರವಾ ಗಿ  
ರ್ರಮಿಯನ್ುನ ಸುತ ುಿ ತ್ತಿ ರುವಂತ  ಯೇಜ ಸ್, 
ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಗ  ಉ ಪಯೇಗವಾ ಗುವ ಹ ರಸ  
ತಂ ತಿಜ್ಞಾನ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶದಲ್ಲಿ  ಪಿಯೇಗಗಳನ್ುನ  
ನ್ಡ ಸಲು ಬಾಳಸಲಾ ಗುವುದು , ಚಿತ್ರ-೨ರಲಿಲ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇ ಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ನಿಲಾ ಾರ್ ವನ್ುನ 
ತ ರೇ ರಿಸಲಾ ಗಿದ .  ಸುಮಾರು ಆರು ತ್ತಂ ಗಳಿಗ ರ ಮ್ಮಮ ಜಗತ್ತಿ ನ್  
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ವಿವಿಧ್ ಗಗನ್ಯಾನಿಗಳು  ಸರದಯಂತ   ಅಲ್ಲ ಿ
ಸಂ ಶ  ೇ ಧ್ರ್ ಗಳನ್ುನ ಕ ೈಗ ರ ಂ ಡು ರ್ರ ಮಿಗ  
ಹಿಂದರುಗಿದಾ ಾ ರ .  

ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ಸ್ುಮಾರು ಒೇಂದ್ು ವಾರದ್ಲಿಲ ~ 
160 ಗ್ೇಂಟೆಗ್ಳಷ್ುಟ (ನಿಲಾ ಾ ರ್ ದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾಲ 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ಸೆ ರಿ ಒಟುಟ ಮಾನವ ಘೇಂಟೆಗ್ಳು) ಕಾಲ 
ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆಗ್ಳನುನ ನಡೆಸ್ುತಾತರೆ, ಇದ್ರಲಿಲ ವಿವಿಧ್ 
ಪರಯ ಗ್ಗ್ಳು, ನಿಲಾುಣದ್ ದ್ುರಸಿತ, ಬೆ ರೆ ಬೆ ರ ೆ
ವಾವಸೆೆಗ್ಳ/ಘಟಕಗ್ಳ ನಿವಣಹಣೆ ಮುೇಂತಾದ್ವುಗ್ಳು 
ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಮುಗಿದ್ು ಹೆ್ೊ ದ್ ಸ್ೇಂಪನೊಮಲಗ್ಳ ಸ್ೇಂಗ್ರಹಣೆ 
ಕೊಡ ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ ಕತ್ಣವಾವಾಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಇದ್ುವರೆವಿಗ್ೊ ಸ್ುಮಾರು 19 ದ್ೆ ಶಗ್ಳ 244 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣಕೆಿ ಭೆ ಟ್ಟಕೊೆಟುಟ 
ಅನೆ ಕ ಪರಯ ಗ್ಗ್ಳನುನ ಮಾಡಿದ್ಾುರೆ.  

ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ಐಎಸ್ ಎಸ್ ನಲಿಲರುವಾಗ್ ಅವರಿಗ ೆ
ಅವಶಾಕವಾಗ್ುವ ಆಹ್ಾರ ಮತ್ುತ ಪಾನಿಯಗ್ಳು 
ಹೆ್ ಗಿರುತ್ತವೆ ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಚಿತ್ರ-3ರಲಿಲ ತೊೆ ರಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. 
ಅವರ ವಿಶಾರೇಂತಿಯ ನಿದ್ಾರ ಘಟಕವನುನ ಚಿತ್ರ-೪ರಲಿಲ 
ತೆೊ ರಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. 
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4. ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶ್ ೀಧ್ನಗ್್ಳು 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾಡಣದ್ಲಿಲ ಅನೆ ಕ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ 

ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆಗ್ಳನುನ ನಡೆಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ ಮತ್ುತ ನಡೆಸ್ಲಾಗ್ುತಿತದ್ೆ 
ಇದ್ುವರೆವಿಗ್ೊ ಸ್ುಮಾರು 3000 ಪರಯ ಗ್ಗ್ಳನುನ 
ನಡೆಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. ಇವುಗ್ಳನುನ ಈ ಕಳೆಕೇಂಡೇಂತ ೆ ಪಟ್ಟಟ 
ಮಾಡಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. 
 ಸ್ೊಕ್ಷಮ ಗ್ುರುತ್ವ ವಾತಾವರಣದ್ಲಿಲ ವಸ್ುತಗ್ಳ, ದ್ರವಾಗ್ಳ 

ಮತ್ುತ ಲೆೊ ಹಗ್ಳ ಮ ಲೆ ಉೇಂಟಾಗ್ುವ ಪರಿಣಾಮಗ್ಳು. 
 ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಲ ದ ಘಣಕಾಲ ಇದ್ುರೆ, ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 

ವಾತಾವರಣದೇಂದ್ ಮಾನವನ ದ್ೆ ಹದ್ ಮತ್ುತ ಮಾನಸಿಕ 
ಆರೆೊ ಗ್ಾದ್ ಮ ಲೆ ಉೇಂಟಾಗ್ುವ ಪರಿಣಾಮಗ್ಳ ಬಗೆೆ 
ಅಧ್ಾಯನಗ್ಳನುನ ನಡೆಸ್ಲಾಗ್ುತಿತದ್,ೆ ಈ ಅಧ್ಾಯನದ್ 
ಫಲಿತಾೇಂಶಗ್ಳನುನ ನಾಾಷ್ನಲ್ ಸೆಿ ಸ್ ಮತ್ುತ 
ಬಯ ಮಡಿಕಲ್ ರಿಸ್ಚ್ಣ ಇನಿುಿ ಟೊಾಟ್ (NSBRI) 
ಮುೇಂದನ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಯಾನಗ್ಳಲಿಲ ಬಳಸಿಕೆೊಳುುತ್ತದ್ೆ. 

 ಇದ್ರಲಿಲ ಖಗೆೊ ಳಶಾಸ್ರ, ವೆೈದ್ಾಶಾಸ್ರ, ಭರತ್ಶಾಸ್ರ, 
ಸರರವಾತಾವರಣ, ಖಗೆೊ ಳ ವೈೆದ್ಾಶಾಸ್ರ, ಖಗೆೊ ಳ 
ಜಿ ವಶಾಸ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ರ, ಖಗೊೆ ಳ ಔಷ್ದ್ ಶಾಸ್ರ, 
ಜಿ ವಶಾಸ್ರ ಮುೇಂತಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನದ್ ಅನೆ ಕ ಕ್ೆ ತ್ರದ್ 
ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನಗೆ್ಳನುನ ಮಾಡಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ.  
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 ಬೆ ರೆ ಬೆ ರೆ ಮಿಶರಲೆೊ ಹಗ್ಳ ಅನೆವ ಷ್ಣೆ ಮತ್ುತ ಅವುಗ್ಳ 
ಗ್ುಣಲಕ್ಷಣಗ್ಳ ಅಧ್ಾಯನ. 

 ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಲನ ಧಿ ಘಣ ಓಡಾಟದೇಂದ್ ಮಾನವನ 
ಸಾನಯುಗ್ಳ ಮ ಲೆ, ಅಸಿತಗ್ಳ ಮ ಲೆ ಆಗ್ುವ ಪರಿಣಾಮ 
ಮತ್ುತ ಅಸಿತಸಾೇಂದ್ರತೆ(osteoporosis)  ಸ್ಮಸಾೆಯ ಬಗೆೆ 
ತಿಳುವಳಿಕೆ. 

 ಈ ಅಧ್ಾಯನದೇಂದ್ ಪಡೆಯುವ ಎಲಾಲ ಮಾಹಿತಿಗ್ಳು 
ಮುೇಂದ್ೆ ಚೇಂದ್ರ ಮತ್ುತ ಮೇಂಗ್ಳ ಗ್ರಹದ್ ಯಾತೆರಗ್ಳಿಗೆ 
ಉಪಯುಕತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.  

 ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವನುನ ಉಪಗ್ರಹದ್ ವಿವಿಧ್ 
ವಾವಸೆೆಗ್ಳು ಮತ್ುತ ಉಪಕರಣಗ್ಳನುನ ಪರಿ ಕ್ಷಿಸ್ಲು 
ವೆ ದಕಯೆನಾನಗಿ ಬಳಸ್ಲಾಗ್ುತಿತದ್ೆ. 
ಈ ಅಧ್ಾಯನದ್ ಫಲಿತಾೇಂಶಗ್ಳನುನ ವಿವಿಧ್ 

ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಲಿಲ ಮತ್ುತ ಅೇಂತ್ರಗ್ರಹ ಉಪಗ್ರಹ 
ಯ ಜನೆಗ್ಳ ವಿನಾಾಸ್ದ್ಲಿಲ ಬಳಸ್ಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಈ 
ಮಾಹಿತಿಯು ಉಪಗ್ರಹ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಮಹತ್ವದ್ ಕೊೆಡುಗೆಯನುನ ನಿ ಡಿದ್ೆ. 

ಇದ್ುವರೆಗ್ೊ ವಿವಿಧ್ ದ್ೆ ಶಗ್ಳು ಬೆ ರೆ ಬೆ ರೆ 
ಕ್ ೆತ್ರದ್ಲಿಲ ನಡೆಸಿದ್ ವಿವಿಧ್ ಪರಯ ಗ್ಗ್ಳನುನ ಚಿತ್ರ-೫ರಲಿಲ 
ತೆೊ ರಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. 
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ಜಪಾನ್ ದ್ೆ ಶವು ಜಿ ವವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ ೆತ್ರದ್ಲಿಲ ಹೆ್ಚಿಿನ 
ಪರಯ ಗ್ಗ್ಳನುನ, ನಾಸಾವು ಜಿ ವವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತಾೇಂತಿರಕ 
ಕ್ ೆತ್ರದ್ಲಿಲ. ಇತ್ರೆ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಸ್ೇಂಸೆೆಗ್ಳು ಜಿ ವವಿಜ್ಞಾನ, 
ತಾೇಂತಿರಕ, ಭೊವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾನವ ಸ್ೇಂಪನೊಮಲ ಮುೇಂತಾದ್ 
ಕ್ ೆತ್ರಗ್ಳಲಿಲ ಹೆ್ಚಿಿನ ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನೆಗ್ಳನುನ ನಡೆಸಿವ.ೆ 

ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ಕ್ ೆತ್ರಕೆಿ ಅನೆ ಕ ಕೊೆಡುಗೆಗ್ಳನುನ ನಿ ಡಿದ್ೆ, ಈ ಕಳೆಗೆ 
ಕಲೆವನುನ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ. 
 ಜಲ ಶುಧಿದ ಕರಣ ಮತ್ುತ ಮರುಬಳಕೆಯ ವಾವಸೆೆ 
 ಮೊಳ ೆ ಮತ್ುತ ಮಾೇಂಸ್ಖೇಂಡಗ್ಳ ಅವನತಿಯ 

ತ್ಡೆಗ್ಟುಟವಿಕೆ. 
 ಸ್ೊಕ್ಷಮಗ್ುರುತಾವಕಷ್ಣಣೆಯಲಿಲ ಮಾನವನ ಶರಿ ರದ್ 

ಕಾಯಣನಿವಣಹಣೆಯ ಬಗೆೆ ಅಧ್ಾಯನ. 
 ಸ್ೊಕ್ಷಮಗ್ುರುತಾವಕಷ್ಣಣೆಯಲಿಲ ಸ್ಸ್ಾಗ್ಳ/ ಆಹ್ಾರ 

ಪದ್ಾರ್ಣಗ್ಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ. 
 ಆಕಾಶದೇಂದ್ ಭೊಗ್ರಹದ್ ವಿ ಕ್ಷಣ,ೆ ಇದ್ೆೊೇಂದ್ು ಅನನಾವಾದ್ 

ಅನುಭವ.   
 ಕಪುಿ ಕುಳಿಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಹ್ೆಚಿನಿ ಅಧ್ಾಯನ. 
 ಸ್ೊಕ್ಷಮಗ್ುರುತಾವಕಷ್ಣಣೆಯಲಿಲ ೩D ಮುದ್ರಣ 
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 ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಲ ಮಾನವನಿಗ ೆ ಪರಿಚಯವಿಲಲದ್  
ಸ್ೊಕ್ಷಮಜಿ ವಿಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಅಧ್ಾಯನ. 

ಇದುವರ ಗ  ನ್ರ ರಾರು  ಗಗನ್ಯಾನಿಗಳ ು  
ಬಾಹಾಯ ಕಾಶಕ ಕ ಹ ರೇ ಗಿ ಬಂದದಾ ಾ ರ . ಭಾರತದ ವಿಂಗ  
ಕಮಾಂ ಡರ್  ರಾಕ ೇಶ  ಶಮಣ ಏಪ್ರಿಲ 3, 1984ರಿಂದ 
ಏಳು ದನ್ಗಳ ಕಾಲ ಸ ರೇವಿಯತ  ಯರ ನಿಯನಿನ ನ್  
ಸ ರಯುಜ  ಟಿ-11 ಗಗನ್ರ್ೌಕ ಯಲ್ಲಿ  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶದಲ್ಲ ಿ
ಪಯಣಿ ಸ್, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗಗನ್ಯಾನಿ ಎಂ ಬ 
ಹ ಗೆಳಿಕ ಗ  ಪ್ಾ ತಿರಾ ಗಿದಾ ಾ ರ . ನ್ಂತ ರ ಭಾರತದ ಮರ ಲದ 
ಕಲೂರ್ಾ ಚಾವಾ  ಿ1997ರಲ್ಲಿ  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶಯಾನ್ ಕ ೈಗ ರ ಂಡು  
ಮತ ರ ಿ ಮ್ಮಮ 2003ರಲ್ಲಿ  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶಯಾನ್  ಮುಗಿಸ್ 
ರ್ರಮಿಗ  ಮರಳುವಾಗ ರ್ರ ಮಿಯ ವಾ ತಾ ವರರ್  
ಮರುಪಿವ ೇಶ್ ಸ್ದ ಕ ಲವ ೇ ಕ್ಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ  ನ್ಡ ದ  
ದುಘಣಟರ್ ಯಲ್ಲಿ  ಮಡಿದರು. ಭಾರತ್ತೇಯ ಮರ ಲದ 
ಸುನಿತಾ  ವಿಲ್ಲಯಮ್ಸ   ಕೊಡ 2006ರಲ್ಲಿ  192 ದನ್ಗಳ ಕಾಲ 
ಹಾಗರ  2012ರಲ್ಲ ಿ 126 ದನ್ಗಳ ಕಾಲ ಐಎಸಎಸ ನ್ಲಿ್ಲ 
ಹಲ ವಾ ರು ಸಂ ಶ  ೇ ಧ್ರ್ ಗ ಳನ್ುನ ಯಶಸ್ವಯಾ ಗಿ  
ಕ ೈಗ ರ ಂಡರು. 
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೫. ನಿಲ್ಾಾಣದ್ ರಚನ್ ಮತುು ವಿವಿಧ್ ಘಟಕಗ್ಳು 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣದ್ ರಚನೆಯು ಇದ್ುವರೆವಿಗ್ೊ 

ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಕೆಿ ಹ್ಾರಿಸಿದ್ ಎಲಾಲ ಕೃತ್ಕ ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳಿಗಿೇಂತ್ 
ಭಿನನವಾದ್ುದ್ು ಮತ್ುತ ಹೆ್ಚು ಿಸ್ೇಂಕ ಣಣವಾದ್ುದ್ು. ಇದ್ು 
ಉಪಗ್ರಹ ರಚನೆಯಲಿಲ ಅತ್ಾೇಂತ್ ಸ್ೇಂಕ ಣಣವಾದ್ ಮತ್ುತ 
ಹೆ್ಚು ಿ ಸ್ವಾಲಿನ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ುು, ಇದ್ು ಅತ್ಾೇಂತ್ 
ಬೃಹದ್ಾಕಾರವಾದ್, ಹೆ್ಚು ಿ ತ್ೊಕದ್, ಅನೆ ಕ ವಾವಸೆೆಗ್ಳು 
ಮತ್ುತ ಘಟಕಗ್ಳನುನ ಹೆ್ೊೇಂದರುವ ಉಪಗ್ರಹ. ಎಲಾಲ 
ಘಟಕಗ್ಳನುನ ಜೆೊ ಡಿಸಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದ್ು 
ಅತ್ಾೇಂತ್ ಸ್ವಾಲಿನ ಕಾಯಣ. ಈ ಕಾರಣಕಾಿಗಿ ಅನೆ ಕ 
ಘಟಕಗ್ಳನುನ ವಿವಿಧ್ ದ್ೆ ಶಗ್ಳು ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶಕೆಿ 
ಉಡಾಯಸಿ ಆ ನೇಂತ್ರ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣಕೆಿ ಜೆೊ ಡಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ. 

ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣದ್ ವಿವಿಧ್ ಘಟಕಗ್ಳ 
ವಿವರಣೆಯನುನ ಕೆಳಗ ೆ ಕೊೆಡಲಾಗಿದ್ೆ. ಈ ಘಟಕಗ್ಳನುನ 
ವಿವಿಧ್ ದ್ೆ ಶಗ್ಳು, ಬೆ ರೆ ಬೆ ರ ೆ ಕಾಯಣಗ್ಳನುನ 
ನಿವಣಹಿಸ್ಲು ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣಕೆಿ ಒದ್ಗಿಸಿವೆ. 
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5.1. ಜಾಯೇ ಘಟಕ 
 ಇದ್ು ನಿಲಾುಣದ್ ಮೊಟಟ ಮೊದ್ಲ ಘಟಕ, ಚಿತ್ರ-

೬ರಲಿಲ ತೆೊ ರಿಸಿರುವೇಂತೆ ಈ ಘಟಕವು ವಿದ್ುಾತ್ ಶಕತ, 
ಪೆರ ರಕ ಶಕತ, ನೆೊ ದ್ನ ಶಕತ ನಿಯೇಂತ್ರಣ ಮತ್ುತ 
ನಾಾವಿಗೆ ಷ್ನ್ ಉಪವಾವಸೆೆಗ್ಳನುನ ಹೆ್ೊೇಂದದ್ೆ. ಇದ್ನುನ 
ನಿಲಾುಣದ್ಲಿಲ ಸ್ೇಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕವಾಗಿ 
ಉಪಯ ಗಿಸ್ಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಇದ್ನುನ ಒತ್ತಡಕೆಿ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ 
ಒಳಗಿನ ಘಟಕವಾಗಿಯೊ ಮತ್ುತ ಇೇಂಧ್ನದ್ ಟಾಾೇಂಕ್ನ 
ಸ್ೇಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಭಾಗ್ವಾಗಿಯೊ ಬಳಸ್ಲಾಗ್ುವುದ್ು. ಇದ್ು 
ರಷಾಾ ದ್ೆ ಶದ್ ಕೊೆಡುಗೆ. 

 
ಚಿತ್ರ 6. ಚಾಯಣ ಘಟಕ 
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5.2 ಯುನಿಟಿ ಘಟಕ  
ಚಿತ್ರ-೭ರಲಿಲ ತೆೊ ರಿಸಿದ್ೇಂತ ೆ ಈ ಘಟಕವನುನ 

ಅಮ ರಿಕಾ ದ್ೆ ಶದ್ ವಿಭಾಗ್ವನುನ ರಷಾಾ ದ್ೆ ಶದ್ 
ವಿಭಾಗ್ದ್ೆೊೇಂದಗೆ ಜೆೊ ಡಿಸ್ುವ ಘಟಕವಾಗಿ 
ಉಪಯ ಗಿಸ್ಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಘಟಕವನುನ ನಿಲಾುಣದ್ 
ಸಿಬಿೇಂದ(ನಿಲಾುಣದ್ ನಿವಣಹಣೆಗಾಗಿ ದ ಘಣಕಾಲ 
ತ್ೇಂಗ್ಲಿರುವ ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ ತ್ೇಂಡ), ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ 
ತ್ೇಂಡ ಒಟ್ಟಟಗ ೆಆಹ್ಾರವನುನ ಸೆ ವಿಸ್ಲು ಬಳಸ್ುತಾತರೆ. ಇದ್ು 
ಸಿಲಿೇಂಡರ್ನ ಆಕಾರದ್ಲಿಲದ್ುು ಆರು ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳನುನ 
ಹೆ್ೊೇಂದದ್ೆ. ಇದ್ು ಅಮ ರಿಕಾ ದ್ೆ ಶದ್ ಕೊೆಡುಗೆ. 

 
ಚಿತ್ರ ೭. ಯೊನಿಟ್ಟ ಘಟಕ 
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5.3 ಜ್ೆಡ ಘಟಕ 
ಜೆವಡ ಘಟಕವು (ಚಿತ್ರ-8) ನಿಲಾುಣದ್ ಮೊರನೆಯ 

ಘಟಕವಾಗಿದ್ುು, ಇದ್ು ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ ಜಿ ವರಕ್ಷಕ ಮತ್ುತ 
ಸೆ ವಾ ಘಟಕವಾಗಿದ್ೆ. ಇಲಿಲ ಸಿಬಿೇಂದಗ್ಳು ವಾಸಿಸ್ುವುದ್ಕೆಿ 
ಅಗ್ತ್ಾವಾದ್ ಪರಿಸ್ರ ವಾವಸೆೆಗ್ಳು ಇವ.ೆ ಇದ್ು ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ನರಕೆಯ ಕಕ್ಾ ನಿಯೇಂತ್ರಣವನುನ ಮಾಡುತ್ತದ್ೆ. ಇದ್ು ರಷಾಾ 
ದ್ೆ ಶದ್ ಕೊೆಡುಗೆ. 

 
ಚಿತ್ರ 8. ಜೆವಡ ಘಟಕ 
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5.4 ಡ್ಸಿ್ಟನಿ ಘಟಕ 
ಡೆಸಿಟನಿ ಘಟಕವನುನ (ಚಿತ್ರ-೯)  ನಿಲಾುಣದ್ 

ಅಮ ರಿಕಾ ದ್ೆ ಶದ್ ಉಪಕರಣಗ್ಳ ಸ್ೇಂಶೆ  ಧ್ನಾ 
ಸರಲಭಾವಾಗಿ ಬಳಸ್ಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಇದ್ು ಅಮ ರಿಕಾದ್ ಶಾಶವತ್ 
ಪರಯ ಗಾಲಯವಾಗಿದ್ುು ಇದ್ನುನ ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು 
ಒತ್ತಡ ನಿಮಿಣತ್ ವಾತಾವರಣದ್ಲಿಲ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ಪರಯ ಗ್ಗ್ಳನುನ ಮಾಡಲು ಬಳಸ್ುತಾತರೆ. ಇದ್ು 
ಅಮ ರಿಕಾ ದ್ೆ ಶದ್ ಕೊೆಡುಗೆ.  

 
ಚಿತ್ರ 9. ಡೆಸಿಟನಿ ಘಟಕ 
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5.5. ಕ್ೆಸ್ಟಿ ಘಟಕ 
ಇದ್ು ಮುಖಾವಾದ್ ವಾಯುಬೇಂಧ್ ಅರ್ವ “ಏರ್

ಲಾಕ್” ಘಟಕವಾಗಿದ್ುು (“ಏರ್ಲಾಕ್”: ಇದ್ು ಎರಡು 
ಬೆ ರ ೆ ಬೆ ರೆ ವಾತಾವರಣದ್ ಪರದ್ ೆಶಗ್ಳನುನ ಅೇಂದ್ರೆ 
ಪರಯ ಗಾಲಯ/ಸ್ವಚ ಿ ಪರದ್ೆ ಶಗ್ಳನುನ ಬೆ ರೆ 
ಪರದ್ ೆಶಗ್ಳಿೇಂದ್ ಬೆ ಪಣಡಿಸ್ಲು ಬಳಸ್ುವ ವಾವಸೆೆ), ಇದ್ು 
ಎರಡು ಸ್ಣಣ ಘಟಕಗ್ಳನುನ ಹೆ್ೊೇಂದದ್.ೆ 
ಸಲ್ಕರಣ್ಗ್ಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕ: ಇದ್ರಲಿಲ 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ “ಸೆಿ ಸ್ವಾಕ್”ಗ ೆ
ಬಳಸ್ುವ ಉಡುಪು ಮತ್ುತ ಸ್ಲಕರಣೆಗ್ಳನುನ ಸ್ೇಂಗ್ರಹಿಸ್ಲು 
ಬಳಸ್ಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ 
ನಿಗ್ೇಮಿಸುವ ಘಟಕ: ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ಭೊಮಿಗೆ 
ಹಿೇಂದರುಗ್ುವಾಗ್ ಇದ್ರ ಮೊಲಕವ ೆ ನಿಲಾುಣದೇಂದ್                                        
ನಿಗ್ಣಮಿಸ್ುತಾತರೆ. 

5.6. ಹ್ಾಮೇನಿ ಘಟಕ 
ಚಿತ್ರ-೧೦ರಲಿಲ ತೆೊ ರಿಸಿದ್ೇಂತೆ ಇದ್ು ಅಮ ರಿಕ, 

ಯೊರೆೊ ಪ್ ಮತ್ುತ ಜಪಾನ್ ದ್ೆ ಶಗ್ಳ 
ಪರಯ ಗಾಲಯಗ್ಳನುನ ಜೆೊ ಡಿಸ್ುವ ಘಟಕವಾಗಿದ್ುು, 
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ಇದ್ು ನಿಲಾುಣಕೆಿ ಶಕತಯನುನ ಪೊರೆೈಸ್ುತ್ತದ್ೆ. ಇದ್ನುನ 
ನಾಲುಿ ಜನ ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ಮಲಗ್ುವ ಕೊೆ ಣೆಯನಾನಗಿ 
ಬಳಸ್ಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ.  

5.7 ಟ್ಾರನ್ಕೆಲಿಟಿ ಘಟಕ 
ಇದ್ು ಪರಿಸ್ರ ನಿಯೇಂತ್ರಣ ವಾವಸೆೆಯನುನ ಮತ್ುತ 

ಜಿ ವ ರಕ್ಷಕ ವಾವಸೆೆಯನುನ ಹೆ್ೊೇಂದದ್ೆ. ಈ ಘಟಕವು 
ಸಿಬಿೇಂದಯ ಬಳಕಗೆಾಗಿ ತಾಾಜಾ ಜಲವನುನ 
ಮರುಬಳಸ್ುವೇಂತೆ ಮಾಡುವ ಹ್ಾಗ್ೊ ಸಿಬಿೇಂದ 

 
ಚಿತ್ರ ೧೦. ಹ್ಾಮಣನಿ ಘಟಕ 
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ಉಸಿರಾಡಲು ಅಗ್ತ್ಾ ಆಮಲಜನಕವನುನ ಉತಾಿದಸ್ುವ 
ವಾವಸೆೆಯನುನ ಹೆ್ೊೇಂದದ್ೆ.  ಇದ್ನುನ ಈಸಾ ಮತ್ುತ 
ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸೆಿ ಸ್ ಏಜನೆಿು ಒದ್ಗಿಸಿತ್ುತ, ಈಗ್ ಅಮ ರಿಕ 
ಇದ್ರ ನಿವಣಹಣೆಯನುನ ಹೆ್ೊತಿತದ್ೆ.  

5.8 ಕಬ್ೂೀ ಘಟಕ 
ಕಬೆೊ  ಘಟಕ(ಚಿತ್ರ-೧೧) ಜಪಾನಿನ ಘಟಕ, ಇದ್ು 

ನಿಲಾುಣದ್ ಅತಿ ಉದ್ುದ್ ಘಟಕ ಮತ್ುತ ಇದ್ು ಹ್ಾಮಣನಿ 
ಘಟಕಕೆಿ ಹೆ್ೊೇಂದಕೊೆೇಂಡಿದ್ೆ. ನಿಲಾುಣದ್ ವಿವಿಧ್ 
ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳಿಗ ೆ ಮತ್ುತ ಘಟಕಗ್ಳ ಮಧ್ೆಾ  ಉಪಕರಣಗ್ಳ 
ಆೇಂತ್ರಿಕ ಸಾಗಾಟಕೆಿ ಈ ಘಟಕವನುನ ಬಳಸ್ಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ.   

 
ಚಿತ್ರ ೧೧. ಕಬೆೊ  ಘಟಕ 
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6. ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲ್ಾಾಣದ್ಲಿಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತುು 
ಗ್ಗ್ನಯಾತ್ರರಗ್ಳ ಬದ್ುಕು 

6.1 ವಾತಾವರಣ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣದ್ ವಾತಾವರಣವನುನ 

ನಿಲಾುಣದ್ ಎನಿವರಾನೆಮೇಂಟಲ್ ಕೇಂಟೆೊರ ಲ್ ಮತ್ುತ ಲೆೈಫ್ 
ಸ್ಪೆೊ ಟ್ಣ ಸಿಸಟೆಮ್(Environment control and 

support system) ಮೊಲಕ ನಿಯೇಂತ್ರಣ 
ಮಾಡಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಇದ್ು ಕಳೆಗಿನ ಕಾಯಣಗ್ಳನುನ 
ನಿವಣಹಿಸ್ುತ್ತದ್ೆ. 
 ನಿಲಾುಣದ್ ವಾಯುಮೇಂಡಲದ್ ಒತ್ತಡವನುನ 

ಭೊಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ್ ರಿ ತಿ ನಿಯೇಂತ್ರಣದ್ಲಿಲ 
ಇಡುವುದ್ು. 

 ಬೆೇಂಕಯ ಅಪಾಯವನುನ ಪತೆತ ಹಚುವಿುದ್ು ಮತ್ುತ 
ಶಮನಗೆೊಳಿಸ್ುವುದ್ು. 

 ನಿಲಾುಣದ್ಲಿಲ ಆಮಲಜನಕ ಮಟಟದ್ ನಿವಣಹಣೆ. 
 ತಾಾಜಾ ವಸ್ುತಗ್ಳ ನಿವಣಹಣೆ ಮತ್ುತ ನಿ ರಿನ 

ಪೊರೆೈಕೆಯ ನಿವಣಹಣೆ. 
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 ಬಳಸ್ಲಿಟಟ ನಿ ರಿನ ಸ್ೇಂಗ್ರಹಣೆ, ಸ್ೇಂಸ್ಿರಣೆ ಮತ್ುತ 
ಮರುಬಳಕಗೆೆ ವಾವಸೆೆ. 

6.2 ಗ್ಗ್ನಯಾತ್ರರಗ್ಳ ಬದ್ುಕು 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ ವೆ ಳಾಪಟ್ಟಟ:  

 ಬೆಳಗೆೆ ೬ ಘೇಂಟೆಗ ೆ ಎಚರಿವಾಗ್ುವುದ್ರೆೊೇಂದಗೆ 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ ದವಸ್ ಪಾರರೇಂಭವಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. ಆ 
ನೇಂತ್ರ ಮುೇಂಜಾನೆಯ ದನನಿತ್ಾದ್ ಕಾಯಣಗ್ಳು 
ಮತ್ುತ ನಿಲಾುಣದ್ ಪರಿವಿ ಕ್ಷಣೆ. 

 ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹ್ಾರ 
 ಬೆಳಗೆೆ ೮ ಘೇಂಟೆಗ ೆಆ ದನದ್ ಯ ಜನೆಗ್ಳ ಮತ್ುತ 

ವಿವಿಧ್ ಕಾಯಣಕರಮಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಎಲಾಲ 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳೂೆೇಂದಗೆ ಸ್ಮಾಲೆೊ ಚನೆ. ವಿವಿಧ್ 
ಪರಯ ಗ್ಗ್ಳು ಮತ್ುತ ನಿಲಾುಣದ್ ನಿವಣಹಣೆಯ/ 
ಕಾಯಣದ್ ಬಗೆೆ ಸ್ಮಾಲೆೊ ಚನೆ. 

 ಮಧ್ಾಾಹನ ೨ ಘೇಂಟೆಗ ೆ ಊಟ, ೩ ಘೇಂಟೆಗೆ ನಿದ್ೆರ, 
ಒೇಂದ್ು ಘೇಂಟೆ ವಿರಾಮ 

 ಇನುನಳಿದ್ ಕಲೆಸ್ಗ್ಳು ಮತ್ುತ ವಾಾಯಾಮ 
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 ರಾತಿರ ೮ ಘೇಂಟೆಗ ೆ ಊಟ, ಸ್ಮಾಲೆೊ ಚನೆ ಮತ್ುತ 
ರಾತಿರ ೯ ಘೇಂಟೆಗ ೆನಿದ್ೆು. 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ದನನಿತ್ಾ ಸ್ುಮಾರು ೧೦ ಘೇಂಟೆಗ್ಳ 

ಕಾಲ ಕಾಯಣನಿವಣಹಿಸ್ುತಾತರೆ. ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು 
ಯುನಿವಸ್ಣಲ್ ಟೆೈಮ್ (UT)ನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತಾತರೆ, ಅದ್ು 
ಗಿರ ನಿವಚ್ ಮಿ ನ್ ಟೆೈಮ್/ ಸ್ಮಯಕೆಿ 
(GMT)ಅನುಗ್ುಣವಾಗಿದ್ೆ.  

6.3 ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶದ್ಲಿಿ ನಿರ್ರ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣದ್ಲಿಲ ಕಲೆವು ಖಾಯೇಂ 

ಸ್ದ್ಸ್ಾರು ಮತ್ುತ ಕಲೆವರು ಕಲೆವೆ  ದನಗ್ಳ ಮಟ್ಟಟಗೆ 
ಇರುತಾತರೆ. ಇದ್ಕಿನುಗ್ುಣವಾಗಿ ನಿದರಸ್ುವ ಸ್ೆಳದ್ ವಾವಸೆೆ 
ಮಾಡಿರುತಾತರೆ. ಖಾಯೇಂ ಸ್ದ್ಸ್ಾರುಗ್ಳಿಗ ೆನಿಗ್ದತ್ ನಿವಾಸ್ 
ಸ್ೆಳಗ್ಳನುನ ಕೊೆಟ್ಟಟರುತಾತರೆ, ರಷ್ಾನ್ ಆಬ್ಬಣಟರ್ ಸೆಗಮೆೇಂಟನಲಿಲ 
ಇಬಿರಿಗೆ ಮತ್ುತ ಟಾರನ್ಕವಲಿಟ್ಟಯಲಿಲ ನಾಲವರಿಗ ೆನಿದ್ಾರಸ್ೆಳದ್ 
ವಾವಸೆೆಯನುನ ಮಾಡಬಹುದ್ು.  ತಾತಾಿಲಿಕ ಸ್ದ್ಸ್ಾರಿಗ ೆ
ನಿದ್ಾರಬಾಾಗ್ನಲಿಲ ನಿದರಸ್ುವ ವಾವಸೆೆಯನುನ 
ಮಾಡಲಾಗ್ುವುದ್ು. ಚಿತ್ರ-೪ ರಲಿಲ ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ ನಿದ್ಾರ 
ಘಟಕವನುನ ತೆೊ ರಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. 
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6.4 ಆಹ್ಾರ ಮತುು ಪಾನಿೀಯ 
ನಿಲಾುಣದ್ ಸಿಬಿೇಂದ ಸೆ ವಿಸ್ುವ ಬಹುಪಾಲು 

ಆಹ್ಾರವನುನ ಶಿ ತ್ಲಿ ಕರಣ ಮಾಡಿ ಡಬಿದ್ಲಿಲ ಹ್ಾಕ 
ಸ್ೇಂರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟಟರುತಾತರೆ. ಆಹ್ಾರವನುನ ಆಹ್ಾರತ್ಜ್ಞರ 
ಸ್ಲಹ್ಯೆೇಂತೆ ತ್ಯಾರಿಸ್ುತಾತರ ೆ ಮತ್ುತ ಆಹ್ಾರದ್ 
ಸ್ೊಚಿಯನುನ(ಚಾಟಣನುನ) ಮಾಡಿ  ಅದ್ರೇಂತೆ  
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳಿಗೆ ವೆೈಯಕತಕ ಆಹ್ಾರ ಪೆೊಟಟಣಗ್ಳನುನ 
ನಿ ಡುತಾತರೆ. ಅದ್ರಲಿಲ ಪರಷ್ಟಟಕಾೇಂಶಗ್ಳ ಮಟಟ ಮತ್ುತ 
ಶುಚಿತ್ವವನುನ ಕಾಪಾಡಿರುತಾತರೆ. ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ಆಹ್ಾರ 
ಪೆೊಟಟಣಗ್ಳನುನ ಉಪಯ ಗಿಸಿಕೊೆೇಂಡು ತ್ಮಮ 
ಆಹ್ಾರವನುನ ತ್ಯಾರಿಸಿಕೆೊಳುುತಾತರೆ, ನಿಲಾುಣದ್ಲಿಲ 
ರೆಪಿರಜರೆ ಟರ್, ಆಹ್ಾರವನುನ ಬ್ಬಸಿಮಾಡುವ ಸಾಧ್ನಗ್ಳು 
ಇವ.ೆ ಚಿತ್ರ-೫ರಲಿಲ ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ ಆಹ್ಾರ ಮತ್ುತ 
ಪಾನಿ ಯ ಪೆೊಟಟಣಗ್ಳನುನ ತೆೊ ರಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. 

ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ಕೊಡ ಭೊಮಿಯ ಮ ಲಿನೇಂತೆ 
ಶರಚಾಲಯಕೆಿ ಹೆ್ೊ ಗ್ಬೆ ಕಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ, ಸ್ೊಕ್ಷಮ ಗ್ುರುತ್ವದ್ಲಿಲ  
ಶರಚಾಲಯಕೆಿ ಹೆ್ೊ ಗ್ುವ ತ್ರಬೆ ತಿಯನುನ 
ಕೊೆಡಲಾಗ್ುವುದ್ು. ಅದ್ಕಾಿಗಿ ವಿಷೆ ಶವಾದ್ ಕಮೊ ಡ್
ಗ್ಳನುನ ಬಳಸ್ಲಾಗ್ುವುದ್ು. 
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6.5 ವಾಾಯಾಮ 
ದ ಘಣಕಾಲದ್ ಗ್ಗ್ನಯಾತೆರಯು ಆರೆೊ ಗ್ಾದ್ 

ಮ ಲೆ ವಿವಿಧ್ ಪರಿಣಾಮಗ್ಳನುನ ಉೇಂಟುಮಾಡುತ್ತವ,ೆ 
ಸಾನಯುಕ್ಷಿ ಣತೆ, ಆಸಿಟಯ ಪೆೊರಾಸಿಸ್, ರಕತಪರಿಚಲನೆ 
ನಿಧ್ಾನವಾಗ್ುವುದ್ು, ಕೇೆಂಪು ರಕತಕಣಗ್ಳ ಕ್ಷಿ ಣತೆ, ರೆೊ ಗ್ 
ಪರತಿರೆೊ ಧ್ ವಾವಸೆೆ ದ್ುಬಣಲಗೆೊಳುುವುದ್ು, ದ್ೆ ಹದ್ ತ್ೊಕ 
ಕಡಿಮಯಾಗ್ುವುದ್ು ಮುೇಂತಾದ್ ಸ್ಮಸಾೆಗ್ಳನುನ 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ಎದ್ರಿಸ್ುತಾತರೆ. ಈ ಎಲಾಲ ಸ್ಮಸಾೆಗ್ಳು 
ಭೊಮಿಗೆ ಹಿೇಂತಿರುಗಿದ್ಾಗ್ ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ ಆರೆೊ ಗ್ಾದ್ 
ಮ ಲೆ ವಾತಿರಿಕತ ಪರಿಣಾಮವನುನ ಉೇಂಟುಮಾಡುತ್ತದ್ೆ. 
ಇದ್ನುನ ತ್ಡೆಯಲು ವಾಾಯಾಮ ಅತ್ಾೇಂತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ವಿಧ್ಾನ. ಅದ್ಕಾಿಗಿ ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ದನನಿತ್ಾ 
ವಾಾಯಾಮವನುನ ಮಾಡುತಾತರೆ. ಅದ್ಕಾಿಗಿ ನಿಲಾುಣದ್ಲಿಲ 
ತ್ೊಕ ಎತ್ುತವ ಸಾಧ್ನಗ್ಳು, ಟೆರಡ್ಮಿಲ್ ಮುೇಂತಾದ್ 
ಸಾಧ್ನಗ್ಳನುನ ಇಟ್ಟಟರುತಾತರೆ. 

6.6 ಆರ್ೂೀಗ್ಾ 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ಭೊಮಿಗೆ ಹೆ್ೊ ಲಿಸಿದ್ರ,ೆ ಅತಿ 

ಹೆ್ಚು ಿವಿಕರಣಯುಕತ ವಾತಾವರಣವನುನ ಎದರುಸ್ುತಾತರೆ, 
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ಇದ್ಕಾಿಗಿ ವಿಕರಣವನುನ ತ್ಡೆಯಬಲಲ ಉಡುಗೆಗ್ಳನುನ 
ಧ್ರಿಸ್ುತಾತರೆ. ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ ಆರೆೊ ಗ್ಾವನುನ ಯಾತೆರಯ 
ಸ್ಮಯದ್ಲಿಲ ಮತ್ುತ ಆ ನೇಂತ್ರ ಅವರು ಭೊಮಿಗೆ 
ಹಿೇಂದರುಗಿದ್ ನೇಂತ್ರವೂ ನಿರೇಂತ್ರವಾಗಿ 
ಗ್ಮನಿಸ್ಲಾಗ್ುತ್ತದ್ೆ. 

7. ಭೂಮಿಯಂದ್ ನಿಲ್ಾಾಣದ್ ವಿೀಕ್ಷಣ್ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವು ಗಾತ್ರದ್ಲಿಲ 

ದ್ೆೊಡಡದ್ಾಗಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ಲೊ ಹೆ್ೊರಮೈ ಅನೆ ಕ 
ಲೆೊ ಹದ್ ವಸ್ುತಗ್ಳಿೇಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಮತ್ುತ 
ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ್ ಸರರಫಲಕಗ್ಳನುನ ಹೆ್ೊೇಂದರುವುದ್ರಿೇಂದ್, 
ನಿಲಾುಣವು ಸ್ೊಯಣನ ಬೆಳಕನುನ ಪರತಿಫಲಿಸ್ುವುದ್ರಿೇಂದ್, 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವನುನ ಭೊಮಿಯೇಂದ್ ಬರಿಕಣಿಣನಿೇಂದ್ 
ಮತ್ುತ ಟೆಲಿಸೆೊಿ ಪ್ನಿೇಂದ್ ವಿ ಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ (ಚಿತ್ರ-12). 

ಇದ್ನುನ ಸ್ೇಂಜೆಯ ಸ್ಮಯದ್ಲಿಲ ಸ್ಿಷ್ಟವಾಗಿ 
ವಿ ಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದ್ು. 

ಈ ಇೇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊೆೇಂಡಿ https:// 

spotthestation.nasa.gov ಬಳಸಿ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
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ನಿಲಾುಣದ್ ವಿ ಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ಮಯವನುನ ಮತ್ುತ ದಕಿನುನ 
ತಿಳಿಯಬಹುದ್ು.   ವಾರದ್ಲಿಲ ಎಷ್ುಟ ಸ್ಮಯ, ಎಷ್ುಟ ಬಾರಿ 
ಕಾಣಿಸ್ುತ್ತದ್ೆ ಎೇಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ತಿಳಿಯಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ.  
ಚಿತ್ರ-12ರಲಿಲ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವು ಭೊಮಿಯೇಂದ್ 
ಕಾಣುವ ರಿ ತಿಯನುನ ತೆೊ ರಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ.  

8. ಭೂಮಿಯಂದ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲ್ಾಾಣದ್ ನಿಯಂತರಣ 
ರೆ ಡಿಯ  ತ್ರೇಂಗ್ಗ್ಳ ಮೊಲಕ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 

ನಿಲಾುಣದೇಂದ್ ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು ಭೊಮಿಯಲಿಲನ  
ನಿಯೇಂತ್ರಣ ಕೊೆಠಡಿಗ್ಳನುನ ಹ್ಾಗ್ು ಭೊಮಿಯೇಂದ್  

 ಚಿತ್ರ ೧೨. ಭೊಮಿಯೇಂದ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣ         
ವಿ ಕ್ಷಣೆಯ ನೆೊ ಟ 
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ನಿಲಾುಣವನುನ ಸ್ೇಂಪಕಣಸ್ಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. ರೆ ಡಿಯ  
ಕೊೆೇಂಡಿಗ್ಳ ಮೊಲಕ ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳಿಗ ೆ ಭೊಮಿಯ 
ನಿಯೇಂತ್ರಣ ಕೊೆಠಡಿಯೇಂದ್ ಸ್ೇಂದ್ೆ ಶವನುನ ಕಳುಹಿಸಿ 
ನಿಲಾುಣದ್ ಅನೆ ಕ ಘಟಕಗ್ಳ ಜೆೊ ಡಣೆಯನುನ 
ಮಾಡಲಾಯತ್ು. ಅಲಲದ್ೆ  ಇದ್ನುನ ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳ 
ಕುಟುೇಂಬ ಸ್ದ್ಸ್ಾರ ನಡುವೆ, ಭೊಮಿಯಲಿಲರುವ 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳನುನ ಸ್ೇಂಪಕಣಸ್ಲು ಬಳಸ್ಲಾಗ್ುವುದ್ು. ರಷ್ಾ 
ದ್ೆ ಶದ್ ಜೆವಡ ಘಟಕದ್ ಮ ಲ ೆಸಾೆಪಿಸಿರುವ ಆಬ್ಬಣಟಲ್ 
ಸೆಗಮೆೇಂಟನ ಲೆೈರ ಆೇಂಟೆನಾದ್ ಮೊಲಕ ಭೊಮಿಯ 
ಮ ಲಿರುವ ನಿಯೇಂತ್ರಣ ಕ ೆೇಂದ್ರವನುನ ಸ್ೇಂಪಕಣಸ್ 
ಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. 

9. ನಿಲ್ಾಾಣದ್ ವ್ಚಚ ಮತುು ಟಿೀಕಗ್್ಳು 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣಕೆಿ ಸ್ುಮಾರು ೧೬೦ ಬ್ಬಲಿಯನ್ 

ಡಾಲರ್ ವೆಚಿವಾಗಿರಬಹುದ್ೆೇಂದ್ು ಅೇಂದ್ಾಜಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. ಈ 
ಖಚುಣ ವೆಚಿ ಅನೆ ಕ ಜನಗ್ಳ ಟ್ಟ ಕೆಗ್ೊ ಗ್ುರಿಯಾಗಿದ್ೆ. 
ಆದ್ರ ೆನಿಲಾುಣದ್ಲಿಲ ನಡೆದ್ ಅನೆ ಕ ಪರಯ ಗ್ಗ್ಳು ಮತ್ುತ 
ಅದ್ರಿೇಂದ್ ದ್ೆೊರೆತ್ ಮಾಹಿತಿಗ್ಳು ಬೆಲಕೆಟಟಲಾಗ್ದ್ 
ಪರಯ ಜನಗ್ಳನುನ ಮನುಕುಲಕೆಿ ನಿ ಡಿದ್ೆ. 
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10. ಯಾತ್ರಯ ಮುಕಾುಯ ಮತುು ಡಿಆಬಿೇಟ್ 
ಯೀಜನ್ಗ್ಳು 

ರಷಾಾದ್ ನಿಲಾುಣದ್ ಒಪಿೇಂದ್ವು ೨೦೨೪ ರಲಿಲ 
ಕೊೆನೆಗೊೆಳುುತ್ತದ್ೆ. ನಾಸಾದ್ ಸ್ುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಮಿತಿಯು 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವನುನ ೨೦೨೮ ರಲಿಲ ಮುಕಾತಯ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ ಚಿೇಂತಿಸಿವ.ೆ ನಾಸಾವು ತ್ನನ ಇತ್ರ 
ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಸ್ೇಂಸೆೆಗ್ಳ ಸ್ಹಯ ಗ್ದ್ೆೊೇಂದಗೆ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವನುನ ಅತ್ಾೇಂತ್ ಸ್ುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ 
ಡಿಆಬ್ಬಣಟ್ ಮಾಡುವ (ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳನುನ ಕಕ್ಯೆೇಂದ್ 
ಭೊವಾತಾವರಣಕೆಿ ತ್ರುವುದ್ನುನ ಡಿಆಬ್ಬಣಟ್ ಎನುನತಾತರೆ)  
ಬಗೆೆ ಯ ಜನೆ ರೊಪಿಸ್ುತಿತದ್ೆ. ಇದ್ರ ಪರಕಾರ ರಷಾಾದ್ 
ಪೆೊರಗೆರಸ್ು ಸ್ವಿ ಣಸ್ ಮಾಡುಾಲ್ ಮೊಲಕ 
ಭೊವಾತಾವರಣಕೆಿ ತ್ರುವ ಯ ಜನೆಯನುನ 
ಮಾಡಲಾಗ್ುತಿತದ್ೆ ಮತ್ುತ ಇದ್ು ಭೊವಾತಾವರಣಕೆಿ ಬೇಂದ್ 
ನೇಂತ್ರ ವಾತಾವರಣದ್ ಘಷ್ಣಣೆಯೇಂದ್ ಉರಿದ್ು 
ಹೆ್ೊ ಗ್ುವ ಸ್ೇಂಭವವಿದ್,ೆ ಕಲೆವು ಉಳಿದ್ ಭಾಗ್ಗ್ಳು 
ಸ್ಮುದ್ರಕೆಿ ಬ್ಬ ಳುವೇಂತೆ ಮಾಡಲಾಗ್ುವುದ್ು. ಈ ಎಲಾಲ 
ಕಾಯಣಗ್ಳು ಇನೊನ ಯ ಜನೆಯ ಹೇಂತ್ದ್ಲಿಲವೆ ಮತ್ುತ 
ಅೇಂತಿಮ ಯ ಜನೆಯನುನ ಇನೊನ ಮಾಡಬೆ ಕಾಗಿದ್ೆ. 
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11. ಭವಿಷ್ಾದ್ಲಿಿ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲ್ಾಾಣ ಮತುು 
ಭಾರತದ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲ್ಾಾಣ ಯೀಜನ್ 

ಭವಿಷ್ಾದ್ಲಿಲ ಅನೆ ಕ ದ್ ೆಶಗ್ಳು ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ 
ನಿಲಾುಣಗ್ಳನುನ ನಿಮಿಣಸ್ುವ ಆಸ್ಕತಯನುನ ತೆೊ ರಿವೆ. 
ಇದ್ರಲಿಲ ಚಿ ನಾ ದ್ೆ ಶವು ಮುೇಂಚೊಣಿಯಲಿಲದ್ೆ. ಭಾರತ್ವೂ 
ಸ್ಹ ಯ ಜನೆಯ ಬಗೆೆ ಚಿೇಂತ್ನೆ ನಡೆಸ್ುತಿತದ್ೆ. ಕಲೆವು 
ಭವಿಷ್ಾದ್ ಯ ಜನೆಗ್ಳನುನ ಇಲಿಲ ಕೊೆಡಲಾಗಿದ್ೆ.  ಅದ್ರಲಿಲ 
ಮುಖಾವಾದ್ವನುನ ಇಲಿಲ ಹೆ್ಸ್ರಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ ಅವುಗ್ಳೇೆಂದ್ರೆ 
ನಾಸಾ, ಈಸಾ, ಜಾಕಾು ಮತ್ುತ ಕನೆಡಿಯನ್ ಸೆಿ ಸ್ 
ಏಜನೆಿುಯ “ಲೊನಾರ್ ಗೆ ಟ್ ವೆ ”,  ಆಕುಮ್ ಸೆಿ ಸ್ನ 
“ಆಕುಮ್ ಸೆಟ ಷ್ನ್”, ರಷಾಾ ದ್ೆ ಶದ್  “ರಷ್ಾನ್ ಆರ್ಬ್ಬಟಲ್ 
ಸ್ವಿ ಣಸ್ ಸೆಟ ಷ್ನ್”, ಲಾಕ್ ಹಿ ಡ್ ಮಾಟ್ಟಣನ್ನ “ಸಾಟರ್
ಲಾಾಬ್  ಸೆಿ ಸ್ಸೆಟ ಷ್ನ್”  ಅಮ ರಿಕಾದ್ ಬೊಲ ಆರಿಜಿನ್ 
ಎೇಂಬ ಸ್ೇಂಸೆೆಯ “ಆರ್ಬ್ಬಟಲ್ ರಿ ವ್ ಸೆಟ ಷ್ನ್”, ಇಸೆೊರದ್ 
ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಯ ಜನೆ ಮುೇಂತಾದ್ವು. ಇವು 
ಕಾಯಣರೊಪಕೆಿ ಬರಲು ಇನೊನ ಹಲವಾರು ವಷ್ಣಗ್ಳು 
ಹಿಡಿಯುತ್ತದ್ೆ. 

ಭಾರತ್ವೂ ಕೊಡ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವನುನ 
ನಿಮಿಣಸ್ುವ ನಿಟ್ಟಟನಲಿಲ ಯ ಜನೆಗ್ಳನುನ ಆಲೆೊ ಚಿಸಿದ್ೆ. 
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ಅದ್ರ ಪರಕಾರ ನಿಲಾುಣವು ಸ್ುಮಾರು 20 ಟನ್ 
ತ್ೊಕವುಳುದ್ಾುಗಿದ್ುು ಇದ್ನುನ ಭೊಮಿಯೇಂದ್ 400 ಕ.ಮಿ  
ಎತ್ತರದ್ ಕಕೆ್ಗ ೆ ಹ್ಾರಿಸ್ಲು ಯ ಜಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. ಇದ್ರಲಿಲ 
ಗ್ಗ್ನಯಾತಿರಗ್ಳು 15 ರಿೇಂದ್ 20 ದನಗ್ಳವರೆಗೆ 
ವಾಸಿಸ್ಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ, ಇದ್ು ಸ್ುಮಾರು 5 ರಿೇಂದ್ 7 
ವಷ್ಣಗ್ಳಲಿಲ “ಭಾರತ್ದ್ ಗ್ಗ್ನಯಾನ” ಉಡಾವಾಣೆಯ 
ನೇಂತ್ರ ಕಾಯಣರೊಪಕೆಿ ತ್ರಬಹುದ್ೆೇಂದ್ು 
ಅೇಂದ್ಾಜಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ. 

12. ಉಪಸಂಹ್ಾರ 
ತ್ನನ ಅನೆ ಕ ಪರಯ ಗ್ಗ್ಳ ಮತ್ುತ ಆವಿಷಾಿರಗ್ಳ 

ಮೊಲಕ ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣವು 
ಮನುಕುಲಕೆಿ ಅನೆ ಕ ಕೊೆಡುಗೆಗ್ಳನುನ ಕೊೆಟ್ಟಟದ್ೆ, ಭವಿಷ್ಾದ್ಲಿಲ 
ಇನೊನ ಅನೆ ಕ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ನಿಲಾುಣಗ್ಳು ಸಾೆಪನೆಯಾಗ್ಲಿ 
ಮತ್ುತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನಕೆಿ ಅನೆ ಕ 
ಕೊೆಡುಗೆಗ್ಳನುನ ಕೊೆಡಲಿ, ಮುೇಂದನ ಪಿ ಳಿಗೆಯು ಈ 
ಯ ಜನೆಗ್ಳಿೇಂದ್ ಅನೆ ಕ ಅನುಕೊಲಗ್ಳನುನ ಮತ್ುತ ಈ 
ಯ ಜನೆಗ ೆ ತ್ಮಮ ನವಿ ನ ಕಲಿನೆಗ್ಳನುನ ಕೊೆಡಲಿ 
ಎೇಂಬುದ್ು ಲೆ ಖಕರ ಆಶಯ. 
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ಓದ್ುಗ್ರ ಟಿಪಪಣಿಗ್ಳು 
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ಓದ್ುಗ್ರ ಟಿಪಪಣಿಗ್ಳು 
  



  

ಬಾಲಬಾಲಯೆರಿಗ ೆಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲೆ 
2022ರ ಪರಕಟಣೆಗ್ಳು 

1. ಇಸ ರ ಿ–ಸ ಾಧ್ರ್ ಯ ಹ ಾದಯಲ್ಲ ಿ 
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 ತ್ತೇ ಶ ಧ್ವನ  
( ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಗುರು, ಸ ಂಶ   ೇ ಧ್ಕ, ಚಿ ಂತಕ, ಮಾಗಣ ದಶಣ ಕ ) 
ಲ ೇ ಖ್ಕ ರು:  ಶ್ ಿೇ ಪಿಸಾದ್  ಬಿ 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 

 
         
          

 



  

 
 ಬಾಲಬಾಲಯೆರಿಗೆ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲೆ 

ಸ್ೇಂಪಾದ್ಕ ಯ ಸ್ಮಿತಿ ಕಾಯೇಕಾರಿ ಸಮಿತ್ರ 

ರಾಮನಗರಡ ವಿ ನಾಡಗರಡ   ..ಅಧ್ಾಕ್ಷರು 
ಸು ರ  ೇಶ ಕು ಮಾರ್  ಹ ಚ್ ಎ ನ 
ಉಷ ಾ ಬಂಡಿ ವ ಾಡ್ 
ಶ್ ವಪ ಿಕಾಶ ಬಿ 
ರ ಮ್ಮೇ ಶ  ರ್ಾಯು ಡ ವಿ 
ಶ್ ಿೇನಿವ ಾಸ ಪಿಸಾದ್ ಕ  
ಜಯಸ್ಂಹ ಪ್ರ 
ವಿಠಲ್ ಮ ತಿರ 
ಜಗ ದ ೇಶ ಬಾಬು ಬಿ ಎ ಸ 
ಮು ರ ಳಿೇಧ್ರ ಕ  ವಿ 
ಉಮಾ ಬಿ ಆರ್ 
ಡ ಾ.  ರ್ಾಗ  ೇಂ ದಿ ಬ  ರ ಾ 
ಆನ್ಂ ದ ಎಸ 
ಚಂ ದ ಿಕಾ ಜ ಎ ಲ 
ಪಿರಯಾೇಂಕ ವಿ 
ಸೌಭಾಗ ಯ                  . . ಕಾಯಣದಶ್ಣ    

 

ಶೆರ ಯಲಾ ರತಾನಕರ        ..ಅಧ್ಾಕ್ಷರು 
ವಿಠ ಲ  ಮ್ಮೇ ತ್ತ ಿ       
ಸತ ಯರ್ಾರ ಾಯರ್  ಪ್ರ 
ಶ್ ಿೇರ ಾಮ್ ಕ  ಎಸ   
ಸಂಜ ೇವ ಕು ಮಾರ್ ಕ  ಎ ಸ . 
ಕಟ್ಟಟಮನಿ ಎಸ್ ಎೇಂ 
ಮಾಲ ತ್ತ  ಎಸ 
ಪಿಶ ಾಂತ ಡಿ . ಬಾಗಲ ಕ ರೇಟ 
ಪಿಸಾದ್  ಬಿ ಎ ಸ    
ವ ಾಸು ದ  ೇವಮರತ್ತಣ  ಸ್ ಎ ನ 
ಪರಶಾೇಂತ್ ಎ ಆರ್  
ಸು ರ  ೇಶ ಎ ಂ. ಹ ಬಬಳಿು 
ಸೌರ ಭ್ ಗ ು ಪ ಿ
ಚಂ ದ ಿಕಾ ಜ ಎ ಲ 
ನ್ಳಿನಿ ಇ ಕ  
ಸು ಮಾ ಉಮ್ಮೇ ಶ       . . ಕಾಯಣದಶ್ ಣ 

 



  

  



  
                                          
                                                                                           

 
ಉಮ ಬ್ಬ.ಆರ್. ರವರು ಯು ಆರ್ ರಾವ್ 
ಉಪಗ್ರಹ ಕೆ ೇಂದ್ರವನುನ ಜೊನ್ 1998 
ರಲಿಲ ಸೆ ರಿಕೆೊೇಂಡರು. ಇವರು ಸರರಫಲಕ 
ವಿಭಾಗ್, ಶಕತ ಸ್ಮೊಹದ್ಲಿಲ 
ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಸ್ುಮಾರು 24 ವಷ್ಣಗ್ಳ 
ಕಾಲ ಸೆ ವೆ ಸ್ಲಿಲಸಿದ್ಾುರೆ. ಇವರು 
ಸರರಫಲಕಗ್ಳ ವಿನಾಾಸ್ ಮತ್ುತ 
ಪರಿ ಕ್ೆಯಲಿಲ ಪರಿಣತಿಯನುನ 

ಪಡೆದದ್ಾುರೆ. ಅನೆ ಕ ರಾಷ್ಟರ ಯ ಮತ್ುತ ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟರ ಯ 
ನಿಯತ್ಕಾಲಿಕಗ್ಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲ ೆಖನಗ್ಳನುನ ಬರೆದದ್ಾುರೆ 
ಮತ್ುತ ಅನೆ ಕ ಸ್ಮೇಳನಗ್ಳಲಿಲ ತ್ಮಮ ಲ ೆಖನಗ್ಳನುನ ಮೇಂಡಿಸಿದ್ಾುರೆ. 
ಇವರು ಕನನಡದ್ಲಿಲ “ರಾಕೆಟ್ಗ್ಳ ವಿಸ್ಮಯ ಲೊೆ ಕ” ಮತ್ುತ 
“ಮೇಂಗ್ಳನತ್ತ” ಎೇಂಬ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗ್ಳನುನ ಮಕಿಳಿಗಾಗಿ ಬರೆದದ್ಾುರೆ, 
ಹ್ಾಗ್ೊ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ಲಿಲ ನಡೆಯುವ ಕನನಡ 
ತಾೇಂತಿರಕ ಕಮಮಟದ್ಲಿಲ ಅನೆ ಕ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲ ೆಖನಗ್ಳನುನ ಕನನಡದ್ಲಿಲ 
ಬರೆದ್ು ಮೇಂಡಿಸಿದ್ಾುರೆ. 

 
 

ಬಾಲಬಾಲಯೆರಿಗ ೆಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲೆ 
ಯು ಆರ  ರಾವ  ಉಪಗ್ರಹ ಕೆ ೇಂದ್ರ, ಬೆೇಂಗ್ಳೂರು-೧೭ 


