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તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
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ઈસરોએ રયો ઇિતહાસઃ સેટેલાઇટ લોચગની સદ નધાવી
આજે સવારે ી હરકોટા ખાતેથી િવિવધ દેશોના ર૮ સહત ૩૧ ઉપહોનું સફળતાપુવક લોચગઃ ભારતની સફળતાથી
પાકતાન રઘવાયુઃ ભારતીય સેટેલાઇટ પાકતાનના આતંક ઠેકાણા ઉપર નજર રાખશેઃ સાર ગુણવતાવા તવીરો
મળશે

ી હરકોટા તા.૧ર : અંતર દુિનયામાં ભારતે ઇિતહાસ રયો છે. અંતર િવાનના ેમાં તમામ કતીમાન પોતાના
નામે કર ચુકેલ ઇસરોએ આજે વધુ એક રેકડ થાિપત કર ૧૦૦મો ઉપહ લોચ કયો છે. ઇસરોએ આજે એક સાથે ૩૧
સેટેલાઇટ લોચ કયા. ઇસરો તરફથી પીએસએલવી-સી-૪૦ રોકેટ થક લોચ કરવામાં આવેલા ૩૧ સેટેલાઇટમાં ર૮ િવદેશી
અને ણ વદેશી ઉપહ સામેલ છે. િવદેશી સેટેલાઇટની વાત કરએ તો તેમા કેનેડા, ફનલેડ, ાસ, દ.કોરયા, ટન
અને અમેરકાના ઉપહ સામેલ છે. આજે સવારે ૯.ર૮ કલાકે ઇસરોએ આ ઇિતહાસ રયો હતો. પીએસએલવી શૃંખલાના
સેટેલાઇટનું નામ કાટોસેટ-ર છે. આ સેટેલાઇટને આઇ ઇન ધ કાયના નામથી ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તે
અંતરથી તવીરો લેવા માટે બનાવવામાં આવેલ છે. આ થક ાસવાદ વૃિત ઉપર પણ નજર રાખવામાં આવશે.
સવારે અહના લોચગ પેડ ઉપરથી આ ઐિતહાિસક લોચગ કરવામાં આયુ હતુ. આ સેટેલાઇટમાં ભારતનો એક માઇો
અને એક નેનો સેટેલાઇટ છે. જયારે છ અય દેશોના ણ માઇો અને રપ નેનો સેટેલાઇટ છે. ભારતની આ સફળતાથી
પાકતાનના પે ટ માં ઉકળતુ તે લ રે ડ ાયુ છે કારણ કે પાકતાનને ડર છે કે  ભારતે પોતાના ણે ય ઉપહને
સફળતાપુવક અંતરની કામાં ેિપત કર દેશે તો સીમા પર તેના નાપાક ઇરાદાને રદાર આંચકો લાગશે.
ઇસરોનું આ ૧૦૦મુ ઉપહનું લોચગ હતુ. આ લોચગ ભારત માટે મહવનુ હતુ કારણ કે આ પહેલા પીએસએલવી-૩૯
મીશન ફેઇલ ગયુ હતુ અને ભારતીય વૈાિનકોએ ફર એક વખત તેની મરામત કર તેનુ ફરથી લોચગ કયુ છે. એક
મીશનને મરામત કર ફરથી લોચગ કરવુ એ મોટ વાત હોય છે.
આ બધા ૩૧ સેટેલાઇટનું વજન ૧૩ર૩ કલોામ છે. ભારતે મોકલેલા સેટેલાઇટ થક ઉચ ગુણવતાની તવીરો મળશે.
તેમાં મટ પેકલ કેમેરા લાગેલા છે જેનાથી દરયા કનારાના િવતારો, શહેર અને ામીણ િવતારો, માગો અને જળ
િવતરણ વગેરે ઉપર નજર રખાશે. જે ૩૧ ઉપહો છોડવામાં આયા છે તેમાં અમેરકાના ૧૯, દ.કોરયાના પ, ાસ, કેનેડા,
ટન અને ફનલેડના એક-એક ઉપહો છે. કાટોસેટ-રનું વજન ૭૧૦ કલો છે જે આ મીશનનું ાથિમક ઉપહ છે.
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