
Topic -2 

 
��రత ఉపగ�హ వయ్వస�  (Indian Satellite system) 

 

���ట్ ���స్ంగ్ ఉపగ��ల� 
 

 ఇం��యన్ ���ట్ ���స్ంగ్ వయ్వస�ను ��రత్ �దట� �ా���ా 1988ల� IRS-1A ఉపగ�హ ప్ర�గం �� 
�్ార రం�ం�ం��. 

 ఒక వసుత్ వ� నుం�� వ�్ేచ ���రణం ఆ��రం�ా ఆ వసుత్ వ� లకష్ణ�లను, దూ�ా�న్ సుదూరం నుం� 

�ెల�సు��వ���న్ ���ట్ ���స్ంగ్ అ� �ిల��ాత్ ర�. 
 ���ట్ ���స్ంగ్ ఉపగ��లక� ఉం���స్న ప్ర��న లకష్ణం - '��జల�య్షన్ శ��త్'  
 ��జల�య్షన్ శ��త్ అన�ా ��ండూ దగగ్ర�ా ఉనన్ �ందువ�లను దూరం నుం� సప్ష్టం�ా చూడగలగట��న్ ��జల�య్షన్ 

శ��త్ �ా �ిల��ాత్ ర�.  
 ఈ �ధ���న అ��క ���ట్ ���స్ంగ్ ఉపగ��ల� సమ���య��న్ ఇం��యన్ ���ట్ ���స్ంగ్ వయ్వస�  �ా 

�ిల��ాత్ ర�.   
 �ా� �ణ, పట్టణ �్ార ం��ల�్ల  మ��క సదు�ాయ�ల అ�వృ��ధ్��, �ా��వరణ సమ���ర ��కరణ, �పత�త్  �ర్వహణ, 

ర�ాణ� వయ్వస�  ��ర�గ�దలక�, ��ౖ�క అవస�ాలక�, భ�ఉప��తల ��్రకరణక� ���ట్ ���స్ంగ్ ఉపగ��ల� 
ఉపక���ాత్ �. 

  ISRO - ఈ ���ట్ ���స్ంగ్ ఉపగ��లను PSLV ఉపగ�హ�ాహక ��క ��్వ�ా ధు్ర వ కకష్య్ల��� ప్ర���సుత్ ం��.  

 

ఇ��్ర  ప్ర���ం�న ���న్ మ�ఖయ్���న ���ట్ ���స్ంగ్ ఉపగ��ల�-   

 
1. ���ాట్-1  

2. సరల్ 

3. ��ఘ- ట�్ర �ిక్స్ 
4. ఓషన్ �ాట్-2 

5. �ా��్ట  �ాట్-1 



6. �ా��్ట  �ాట్-2 

7. �ా��్ట  �ాట్-2ఎ 

8. ���ాట్-2 

9. ���� ర్స్ �ాట్-1 

10. ���� ర్స్ �ాట్-2 

11. �ా��్ట  �ాట్-2�  

 

INSAT ఉపగ��ల�  
 

 INSAT అన�ా Indian National Satellite System  

 ��రత అంత��కష్ �ారయ్క�మం ల� అ� మ�ఖయ్���న ల��య్ల �ాధనక� INSAT వయ్వస�  అ� ప్ర��న���న��. 
 ట��కమ�య్���షన్స్, �����-ట���జన్ ప్ర�ా�ాల�, �ా��వరణ సమ���రం, �పత�త్  �ర్వహణ, ���� �ాన���న్స్ 

ల �దల�నౖ అనువరత్��లక� ఉ�ేద్�ంచబ��న ఉపగ��ల సమ���య�� INSAT వయ్వస� . 
 INSAT ఉపగ��లను ఎక�్కవ�ా ��్రం� గయ���ల�� ��ర� అంత��కష్ ��ంద్రం నుం�� ప్ర����ాత్ ర�.   
 INSAT ఉపగ��లను GSLV �ా��ట్ ��్వ�ా �ా�, 'ఏ��యన్' �ా��ట్ ల ��్వ�ా �ా� ప్ర����ాత్ ర�.  
 ఇ��్ర  �ేత �జయవంతం�ా ప్ర���ం�న ��� సమ���ర ఉపగ�హం -Arien Passenger Pay Load 

Experiment (APPLE) 
 APPLE ఉపగ���న్ 1981, �న్ 19న ��ర� అంత��కష్ ��ంద్రం నుం� ప్ర���ం��ర�.  
 1982, ఏ�ి్రల్ 10న ఇ��్ర  'INSAT-1A' ఉపగ�హ ప్ర�గం ��్వ�ా INSAT ఉపగ�హ వయ్వస�  ను �్ార రం�ం�ం��. 
 INSAT ఉపగ��ల ల� భ� �ి�ర కకష్య్ల��� పంప���ర�.  
 ��రత�ేశం �జయవంతం�ా ప్ర���ం�న �ట్ట �దట� �ా��వరణ ఉపగ�హం - ��ట్ �ాట్-1  

 ��లం�య� ��ప్స్ షట�ల్ ఘటనల� మరణ�ం�న ��రత అంత��కష్ ���క��ాల� 'కలప్�� ���ా్ల ' జ�� ప�ార�ం ����� 
'కలప్న-1’ అ� ప్రసుత్ తం �ిల�సుత్ ��న్ర�.   

 ఇ��్ర  ప్ర���ం�న �దట� సమ�ద్ర అధయ్యన ఉపగ�హం - ఓషన్ �ాట్ (IRS-P4)  

 ఇ��్ర  ప్ర���ం�న �దట� గ�ఢ��ర ఉపగ�హం - Technology Experiment Satellite (TES)  

 

�����షన్ ఉపగ��ల� 
 

 IRNSS ల� ��గం�ా ��రత్ 7 ఉపగ��లను ప్ర���ం� ే�� ంత �����షన్ వయ్వస�  'NAVIC' ను ఏ�ాప్ట� 
�ేసుక�ం��. 

 2016 ,ఏ�ి్రల్ 28 న IRNSS-1G ప్ర�గం�� ఇ��్ర   NAVIC ల�� �తత్ం ఏడ� ఉపగ��లను ప్ర���ం�ం��. 



 ��రత స్వంత �����షన్ వయ్వస�  - NAVIC అ� ��ర� ��ట�్టం�� - ప్ర��� న��ంద్ర ���  
 NAVIC అన�ా Navigation with Indian Constellation 

 IRNSS ల�� 7 ఉపగ��ల ల� ��ల�గ� ఉపగ��లను భ� అనువరత్న కకష్య్ల�, �గ�� మ�డ� ఉపగ��లను భ� 

�ి�ర కకష్య్ల��� ఇ��్ర  ప్ర��శ��ట�్టం��. 
 IRNSS అన�ా The Indian Regional Navigation Satellite System.  

 


