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ഇസ്രോയുടെ പങ്ുും സേട്ടങ്ങളുും
ഇസ്രോ (ISRO)
കർണോെകയിടെ ട ുംഗളൂരു ആസ്ഥോേമോയി ്പവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ
ഗവൺടമേ്റിേ്ടറ
ഹിരോകോശ വകുപ്പിേ്ടറ
ഹിരോകോശ ഏജൻരിയോണ് ISRO.
1969 ഓഗസ്റ്റ് 15 േോണ് വി്കും രോരോഭോയുടെ സേതൃതവത്തിൽ ഇസ്രോ
സ്ഥോപിതമോയത്. ഹിരോകോശ ശോര്്ത ഗസവഷണവുും ്ഗഹ പരയസവക്ഷണവുും
േെത്തുസപോൾ സേശീയ വളർച്ചയ്ക്കോയി
ഹിരോകോശ രോസങ്തികവിേയ
ഉപസയോഗിക്കുക എന്നതോണ് ഇതിേ്ടറ േൗതയും.
ആൻട്രിക്് സ ക ോർപ്പകേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ACL) ISRO യുടെ വിപണേ വിഭോഗമോണ്,
ഹിരോകോശ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സ്പോത്സോഹേത്തിേുും വോണിജയവൽക്കരണത്തിേുും
ഒപ്പും ത്ന്ത്പരമോയ കൺരൾട്ടിുംഗ്, രോസങ്തിക കകമോറ്റും എന്നിവയ്ക്കുും
ഉത്തരവോേിയോണ്.

വിവിധ സമഖെകളിൽ ഇസ്രോയുടെ പങ്്








േോവിസഗഷൻ: രിവിൽ ഏവിസയഷൻ ആവശയകതകളുടെ ഉയർന്നുവരുന്ന
ആവശയങ്ങൾ േിറസവറ്റുന്നതിേുും രവത്ന്ത് രോറ്റകെറ്റ് േോവിസഗഷൻ രിസ്റ്റടത്ത
അെിസ്ഥോേമോക്കിയുള്ള സ്ഥോേേിർണ്ണയും, േോവിസഗഷൻ, രമയും എന്നിവയുടെ
ഉപസയോക്തൃ ആവശയകതകൾ േിറസവറ്റുന്നതിേുും േോവിസഗഷൻ സരവേങ്ങൾ
ആവശയമോണ്. ഇന്ന് എല്ലോ ഗതോഗത മോർഗ്ഗങ്ങളിെുും േോവിസഗഷൻ ഉപസയോഗിക്കുന്നു.
ഹിരോകോശ പരയസവക്ഷണും: ഇന്ത്യൻ
ഹിരോകോശ പരിപോെി സജയോതിശോര്്തും,
സജയോതിശോര്്തും, ്ഗഹശോര്്തും, ഭൂമി ശോര്്തും, അന്ത്രീക്ഷ ശോര്്തും,
കരദ്ധോന്ത്ിക ഭൗതികശോര്്തും തുെങ്ങിയ സമഖെകളിൽ ഗസവഷണും
ഉൾടക്കോള്ളുന്നു.
റിസമോട്ട് ടരൻരിുംഗ് ഉപ്ഗഹങ്ങളിൽ േിന്നുള്ള ഡോറ്റയുടെ വിപുെമോയ ഉപസയോഗും
കോരണും, വിളകളുടെ അവസ്ഥയിൽ തോരതസമയേ ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിേുും കോർഷിക
സമഖെയിടെ ഉൽപ്പോേേക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിേുും ISRO ്പവർത്തിക്കുന്നു. NDVI
(സേോർമകെസ്് ഡ ഡിഫറൻര് ടവജിസറ്റഷൻ ഇൻഡക്്)സ എന്നത് പച്ചക്കറികളുടെയുും
വിളകളുടെയുും ആസരോഗയും അടല്ലങ്ിൽ ഓജസ്സ് എന്നിവയുടെ രുസ്ഥിരമോയ
അളവുസകോെോണ്.
കോർഷിക സമഖെയിടെ സഗോതപ്, ഖോരിഫ്, റോ ി അരി, കെുക്, ചണും, പരുത്തി,
കരിപ്, റോ ി സരോർഗും, റോ ി പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾടപ്പടെ കുറഞ്ഞത് എട്ട്
്പധോേ വിളകളുടെ വിള ഉൽപോേേും ്പവചിക്കോൻ ISRO രോസങ്തികവിേയ ഇസപ്പോൾ
ഉപസയോഗിക്കുന്നു.
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ടറയിൽസവയിെുും ഗതോഗതത്തിെുും
ഹിരോകോശ രോസങ്തികവിേയയുടെ
്പസയോഗങ്ങൾ അെുത്തിടെ യോ്ന്ത്ിക ടറയിൽസവ സ്കോരിുംഗുകൾ
രുംരക്ഷിക്കുന്നതിെുും ട്െയിേുകളുടെ കൂട്ടിയിെികൾ തെയുന്നതിേ് ടറയിൽ
്െോക്കുകളിൽ തെസ്സമുണ്ടോക്കുന്ന പുരോവസ്ുത ക്കൾ കടണ്ടത്തുന്നതിെുും മറ്റ് രമോേ
്പവർത്തേങ്ങളിെുും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ അതിർത്തികൾ േിരീക്ഷിക്കുന്നതിേുും വിസേശ േുഴഞ്ഞുകയറ്റും
കടണ്ടത്തുന്നതിേുും ഉപ്ഗഹ ചി്തങ്ങൾ ഉപസയോഗിക്കുന്നു.
ഹിരോകോശ പരയസവക്ഷണത്തിേ്ടറ കോരയത്തിൽ ISRO യുും
ഹിരോകോശ വകുപ്പുും
ഇസപ്പോൾ മറ്റ് േിരവധി രോജയങ്ങടള മറികെന്നു, കൂെോടത മോർര് ഓർ ിറ്റർ മിഷൻ
ത ോയ
(MOM) സപോെുള്ള േൗതയങ്ങളിെൂടെ െഭിച്ച ചി്തങ്ങൾ ഇസപ്പോൾ ഏറ്റവുും ്പശസ്മ
ഹിരോകോശ സക്രങ്ങൾ സപോെുും ഉപസയോഗിക്കുന്നു.
ഇസമജിുംഗ് ഉപ്ഗഹങ്ങളിെൂടെ റിസരോഴ്് സ മോപ്പിുംഗുും പരയസവക്ഷണവുും
ഐഎര്ആർഒ അതിേ്ടറ ഇസമജിുംഗ്, റിസമോട്ട് ടരൻരിുംഗ് ഉപ്ഗഹങ്ങൾ
ഉപസയോഗിച്ച് കോെോവസ്ഥയുമോയി
ന്ധടപ്പട്ട അപ്സഡറ്റുകൾ ഐഎുംഡിയിസെക്ക്
അറിയിക്കുന്നു.
കോെോവസ്ഥോ വയതിയോേും സപോെുള്ള പോരിസ്ഥിതിക മോറ്റങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങൾ ISRO േിരീക്ഷിക്കുകയുും സശഖരിക്കുകയുും ടചയ്യുന്നു.
വിേയോഭയോരും, ടമഡിക്കൽ സമഖെ, എഡയൂരോറ്റ് I സപോെുള്ള ഉപ്ഗഹങ്ങൾ വഴിയുള്ള
ഗസവഷണും എന്നിവയിൽ ഐഎര്ആർഒയ്ക്ക് ഉയർന്നുവരുന്ന പങ്ുണ്ട്.

ഇസ്രോയുടെ സേട്ടങ്ങൾ
ആശയവിേിമയ ഉപ്ഗഹങ്ങൾ




1983-ൽ ഇൻരോറ്റ്-1 ി കമ്മീഷൻ ടചയ്തസതോടെ ്പവർത്തേും ആരുംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ
േോഷണൽ രോറ്റകെറ്റ് (ഇൻരോറ്റ്) രിസ്റ്റും, ജിസയോസസ്റ്റഷണറി ്ഭമണപഥത്തിൽ ഒപത്
്പവർത്തേ ആശയവിേിമയ ഉപ്ഗഹങ്ങളുള്ള ഏഷയ-പരഫിക് സമഖെയിടെ ഏറ്റവുും
വെിയ ആഭയന്ത്ര ആശയവിേിമയ ഉപ്ഗഹ രുംവിധോേങ്ങളിടെോന്നോണ്.
ഇന്ത്യയുടെ കമ്മയൂണിസക്കഷൻ മോർക്കറ്റിൽ വെിടയോരു പരിവർത്തേത്തിേ് അത്
തുെക്കമിട്ടു, അത് പിന്നീെ് േിെേിർത്തി. ടെെികമ്മയൂണിസക്കഷൻ, ടെെിവിഷൻ
രുംസ്പക്ഷണും, രോറ്റകെറ്റ് വോർത്തോ സശഖരണും, രോമൂഹിക ആപ്ലിസക്കഷേുകൾ,
കോെോവസ്ഥോ ്പവചേും, േുരന്ത് മുന്നറിയിപ്പ്, തിരച്ചിൽ, രക്ഷോ്പവർത്തേങ്ങൾ
എന്നിവടയല്ലോും ഇൻരോറ്റ് രിസ്റ്റും േൽകുന്നു.

ഭൗമ േിരീക്ഷണ ഉപ്ഗഹങ്ങൾ




1988-ൽ IRS-1A മുതൽ ഐഎര്ആർഒ േിരവധി ്പവർത്തേ വിേൂര രുംസവേേ
ഉപ്ഗഹങ്ങൾ വിസക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെോകത്തിടെ ഏറ്റവുും വെിയ റിസമോട്ട് ടരൻരിുംഗ്
ഉപ്ഗഹങ്ങളിൽ ഒന്നോണ് ഇന്ത്യ ഇസപ്പോൾ ്പവർത്തിക്കുന്നത്.
രോജയടത്ത വിവിധ ഉപസയോക്തൃ ആവശയങ്ങൾ േിറസവറ്റുന്നതിേുും ആസഗോള
ഉപസയോഗത്തിേുമോയി കവവിധയമോർന്ന ര്സപഷയൽ, ര്ടപക്്െൽ, ടെപറൽ
ടറരെയൂഷേുകളിൽ ആവശയമോയ ഡോറ്റ േൽകുന്നതിേ് ഈ ഉപ്ഗഹങ്ങളിൽ
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കവവിധയമോർന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പറത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൃഷി, ജെസ്രോതസ്സുകൾ, േഗരോരൂ്തണും, ്ഗോമവികരേും, ധോതുക്കൾ കടണ്ടത്തൽ,
പരിസ്ഥിതി, വേും, രമു്േവിഭവങ്ങൾ, േുരന്ത്േിവോരണും എന്നിവ ഉൾടപ്പെുന്ന
േിരവധി ആപ്ലിസക്കഷേുകൾക്കോയി ഈ ഉപ്ഗഹങ്ങളിൽ േിന്നുള്ള ഡോറ്റ
ഉപസയോഗിക്കുന്നു.

േോവിസഗഷൻ ഉപ്ഗഹങ്ങൾ




രിവിൽ ഏവിസയഷൻ ആവശയകതകൾ േിറസവറ്റുന്നതിേോയി, ജിപിഎര് എയ്ഡഡ്
ജിസയോ ഓടെേ്റഡ് േോവിസഗഷൻ (ഗഗൻ) രുംവിധോേും സ്ഥോപിക്കുന്നതിൽ
ഐഎര്ആർഒ എയർസപോർട്ട് അസതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുമോയി (എഎഐ)
രുംയുക്തമോയി ്പവർത്തിക്കുന്നു.
തസേശീയ രുംവിധോേടത്ത അെിസ്ഥോേമോക്കിയുള്ള ടപോരിഷേിുംഗ്, േോവിസഗഷൻ,
കെമിുംഗ് സരവേങ്ങളുടെ ഉപസയോക്തൃ ആവശയകതകൾ േിറസവറ്റുന്നതിേ്, ഇന്ത്യൻ
റീജിയണൽ േോവിസഗഷൻ രോറ്റകെറ്റ് രിസ്റ്റും (IRNSS) എന്ന സപരിൽ ISRO ഒരു
്പോസേശിക ഉപ്ഗഹ േോവിസഗഷൻ രുംവിധോേും സ്ഥോപിക്കുന്നു.

ഹിരോകോശ ശോര്്തവുും പരയസവക്ഷണ ഉപ്ഗഹങ്ങളുും


എക്ര്-സറ, ഒപ്റ്റിക്കൽ, യുവി ര്ടപക്്െൽ
ോൻഡുകളിൽ ഒസരരമയും ഖസഗോള
സ്രോതസ്സുകടള കുറിച്ച് പഠിക്കോൻ െക്ഷയമിട്ടുള്ള ആേയടത്ത രമർപ്പിത ഇന്ത്യൻ
സജയോതിശോര്്ത േൗതയമോയ ആര്സ്െോരോറ്റ് ആണ് ഈ വിഭോഗത്തിൽ വരുന്ന
ഉപ്ഗഹങ്ങൾ. ISRO-യുടെ യഥോർത്ഥ കന്നി ്ഗഹോന്ത്ര േൗതയമോയ മോർര് ഓർ ിറ്റർ
മിഷൻ (MOM), 2013 േവും ർ 5-േ് വിസക്ഷപിച്ചു. ച്രയോൻ-1, ച്രേിസെക്കുള്ള
ഇന്ത്യയുടെ ആേയ േൗതയും, ച്രയോൻ-2, ഓർ ിറ്റർ, െോൻഡർ, സറോവർ ETC എന്നിവ
ഉൾടപ്പെുന്ന രണ്ടോമടത്ത േൗതയും.

പരീക്ഷണോത്മക ഉപ്ഗഹങ്ങൾ


ISRO ടചറു ഉപ്ഗഹങ്ങളുടെ ഒരു സ്ശണി വിസക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂെുതെുും ഗസവഷണ
ആവശയങ്ങൾക്കോയി. റിസമോട്ട് ടരൻരിുംഗ്, അന്ത്രീക്ഷ പഠേും, സപസെോഡ്
രൃഷ്ടിക്കൽ, പരി്കമണ േിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, വീടണ്ടെുക്കൽ രോസങ്തികവിേയ
എന്നിവടയല്ലോും ഈ പരീക്ഷണത്തിേ്ടറ ഭോഗമോണ്.

ടചറിയ ഉപ്ഗഹങ്ങൾ


ചുരുങ്ങിയ രമയത്തിേുള്ളിൽ, ടചറിയ രോറ്റകെറ്റ് സ്പോജക്റ്റ് എർത്ത് ഇസമജിുംഗിേുും
രയൻര് മിഷേുകൾക്കുമോയി സ്റ്റോൻഡ്-എസെോൺ സപസെോഡുകൾക്ക് ഒരു സഫോറും
േൽകുും. രണ്ട് തരും
രുകൾ, ഇന്ത്യൻ മിേി രോറ്റകെറ്റ് -1 (IMS-1), ഇന്ത്യൻ മിേി
രോറ്റകെറ്റ് -2 (IMS-2) വിവിധ സപസെോഡുകൾക്ക് (IMS-2) ഒരു ടെക്ിസ
ിൾ പ്ലോറ്റ്സഫോും
േൽകുന്നതിേോയി രൂപകൽപ്പേ ടചയ്യുകയുും േിർമ്മിക്കുകയുും ടചയ്തിട്ടുണ്ട്.

www.byjusexamprep.com

അക്കോേമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഉപ്ഗഹങ്ങൾ


കണക്ിട വിറ്റി, റിസമോട്ട് ടരൻരിുംഗ്, സജയോതിശോര്്ത ഉപ്ഗഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ
േിർമ്മോണും സപോെുള്ള ഐഎര്ആർഒയുടെ ്പവർത്തേങ്ങൾ വിേയോഭയോര
സ്ഥോപേങ്ങളിൽ രവോധീേും ടചെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ച്രയോൻ-1 േ്ടറ വിസക്ഷപണും
പരീക്ഷണോത്മക വിേയോർത്ഥി ഉപ്ഗഹങ്ങൾ വികരിപ്പിക്കുന്നതിൽ
രർവകെോശോെകൾക്കുും സ്ഥോപേങ്ങൾക്കുും തോൽപ്പരയമുണ്ടോക്കി.

ര്്കോുംടജറ്റ് (രൂപ്പർസരോണിക് കും




സ്റ്റിുംഗ് റോുംടജറ്റ്) എഞ്ചിൻ

2016 ഓഗസ്റ്റിൽ, ഐഎര്ആർഒ ര്്കോുംടജറ്റ് (രൂപ്പർസരോണിക് കും സ്റ്റിുംഗ് റോുംടജറ്റ്)
എഞ്ചിൻ പരീക്ഷണും വിജയകരമോയി േെത്തി.
ര്്കോുംടജറ്റ് എഞ്ചിൻ കഹ്ഡജൻ ഇന്ധേമോയുും അന്ത്രീക്ഷ വോയുവിൽ േിന്നുള്ള
ഓക്ിസ ജേുും ഓക്ിസ കഡരറോയുും ഉപസയോഗിക്കുന്നു.
പുതിയ ട്പോപ്പൽഷൻ രുംവിധോേും ഐഎര്ആർഒയുടെ പുേരുപസയോഗിക്കോവുന്ന
വിസക്ഷപണ വോഹേടത്ത പൂർത്തീകരിക്കുും, അത് കൂെുതൽ കെറ്റ്
കേർഘ്യമുള്ളതോണ്.

