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இந்திய செயற்கைக்கைோள்ைளின் பட்டியல் : 

 

செயற்கைக்கைோள் 
ஏவப்பட்ட 

நோள் 
ஏவுைலம் 

1. ஆரிபட்டா 19 ப்ல் 1975 உருசிாவின் இண்டர்காசுமாசு 

2. பாசுக்கா (சசற்ககக்மகாள்)|(பாஸ்கா -I) 07 ஜூன் 1979 உருசிாவின் இண்டர்காசுமாசு 

3. மாகிணி ச ாழில்நுட்ப வு ஊர் ி  10 ஆகஸ்ட் 

1979 
சசற்ககக்மகாள் வு ஊர் ி (சு.ல்.வி) 

4. மாகிணி (சசற்ககக்மகாள் - மாகிணி 
ஆர்.சு-1)]] 

18 ஜூகய 1981 
சசற்ககக்மகாள் வு ஊர் ி (சு.ல்.வி-
3) 

5. மாகிணி(சசற்ககக்மகாள் - மாகிணி 
ஆர்.சு-டி1) 

31 ம 1981 
சசற்ககக்மகாள் வு ஊர் ி (சு.ல்.வி-
3) 

6. ஆப்பிள் (சசற்ககக்மகாள்) 19 ஜூன் 1981 ரிமன் 

7. பாஸ்கா (சசற்ககக்மகாள்)(பாஸ்கா -II) 20 நவம்பர் 1981 உருசிாவின் இண்டர்காசுமாசு 

8. இந் ி ம சி சசற்ககக்மகாள் 

அகப்பு(இன்சாட்-1A) 
10 ப்ல்1982 

சடல்ட்டா(விமிசு குடும்பம்) - சடல்ட்டா 

வு ஊர் ி 

9. மாகிணி RS-D2 17 ப்ல் 1983 
சசற்ககக்மகாள் வு ஊர் ி (சு.ல்.வி-
3) 

10. இந் ி ம சி சசற்ககக்மகாள் 

அகப்பு(இன்சாட்-1B]] 

30 ஆகஸ்ட் 

1983 
அசரிக்க விண்மணாடம்STS-8(மசயஞ்சர்) 
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செயற்கைக்கைோள் 
ஏவப்பட்ட 

நோள் 
ஏவுைலம் 

11.மாகிணி சசற்ககக்மகாள் வரிகச(SROSS-1) 24 ார்ச் 1987 
மம்படுத் ப்பட்ட சசற்ககக்மகாள் வு 

ஊர் ி (ASLV) 

12. இந் ி ச ாகய உணர்வு 

சசற்ககக்மகாள் (IRS-1A) 
17 ார்ச் 1988 உருசி மவாஸ்டாக்  

13. மாகிணி சசற்ககக்மகாள் வரிகச(SROSS-2) 13 ஜூகய 1988 
மம்படுத் ப்பட்ட சசற்ககக்மகாள் வு 

ஊர் ி (ASLV) 

14. இந் ி ம சி சசற்ககக்மகாள் 

அகப்பு(இன்சாட்-1C) 
21 ஜூகய 1988 ரிமன் 

15. இந் ி ம சி சசற்ககக்மகாள் 

அகப்பு(இன்சாட்-1D) 
12 ஜூன் 1990 சடல்ட்டா வு ஊர் ி 

16. இந் ி ச ாகய உணர்வு 

சசற்ககக்மகாள் (IRS-1B) 

29 ஆகஸ்ட் 

1991 
மவாஸ்டாக் 

17. மாகிணி சசற்ககக்மகாள் வரிகச(SROSS-

C) 
20 ம 1992 

மம்படுத் ப்பட்ட சசற்ககக்மகாள் வு 

ஊர் ி (ASLV) 

18. இந் ி ம சி சசற்ககக்மகாள் 

அகப்பு(INSAT-2DT) 

26 பிப்வரி 
1992 

ரிமன் 

19. இந் ி ம சி சசற்ககக்மகாள் 

அகப்பு(INSAT-2A) 
10 ஜூகய 1992 ரிமன் 

20. இந் ி ம சி சசற்ககக்மகாள் 

அகப்பு(INSAT-2B) 
23 ஜூகய 1993 ரிமன் 
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செயற்கைக்கைோள் 
ஏவப்பட்ட 

நோள் 
ஏவுைலம் 

21. இந் ி ச ாகய உணர்வு 

சசற்ககக்மகாள்(IRS-1E) 

20 சசப்டம்பர் 

1993 

துருவ சசற்ககக்மகாள் வு ஊர் ி (PSLV-

D1) 

22. மாகிணி சசற்ககக்மகாள் வரிகச(SROSS-

C2) 
04 ம 1994 

மம்படுத் ப்பட்ட சசற்ககக்மகாள் வு 

ஊர் ி (ASLV) 

23. இந் ி ச ாகய உணர்வு 

சசற்ககக்மகாள்(IRS-P2) 

15 அக்மடாபர் 

1994 

துருவ சசற்ககக்மகாள் வு ஊர் ி (PSLV-

D2) 

24. இந் ி ம சி சசற்ககக்மகாள் 

அகப்பு(INSAT-2C) 
07 டிசம்பர் 1995 ரிமன் 

25. இந் ி ச ாகய உணர்வு 

சசற்ககக்மகாள் (IRS-1C) 
29 டிசம்பர் 1995 உருசி மால்னிா  

 


