
 

இந்திய விண்வவளி ஆராய்ச்சி கழகத்தின் மைல் 

கற்கள் 

 

 

  
Page 1 

 
  

இந்திய விண்வவளி ஆராய்ச்சி கழகத்தின் மைல் கற்கள் 
 
இந்தின யிண்வயி ஆய்வு மநனம் (Indian Space Research Organization, ISRO, இஸ்ரபோ) இந்தின 

அபசின் முதன்மந ரதசின யிண்வயி முகமந ஆகும். வங்களூரில் தமமநப் ணினகம் வகோண்ட 

இசுரபோ 1969 இல் உருயோக்கப்ட்டது. தற்ரோது 16,000 ஊமினர்கள் இசுரபோயில் ணினோற்றுகின்ர். 
த்தோம 41 ில்ினன்ரூோய் வசயில் வசனோற்ப்டுகிது. இந்தின அபசின் யிண்வயித்துமனின் 

ரபடி ரநற்ோர்மயனில் இனங்கும் இசுரபோயிற்கு .ஸ்.கிபண்குநோர் தற்ரோது தமயபோக உள்ோர். 

 
 

வசயற்மக ககாள் கததி ஏவுகமை இடம் வமக 

Mhpag;gl;lh 19.04.1975 fh];kh]; மக்கோனூர் அியினல் 

gh];fud;-I 07.06.1979 fh];kh]; மக்கோனூர் புயினினல் சர்ரய 

Nuh`pdp 10.08.1979 v];.vy;.tp-3 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ புயினினல் சர்ரய 

Nuh`pdp-B-1 18.07.1980 v];.vy;.tp-3 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ புயினினல் சர்ரய 

Nuh`pdp 31.05.1981 v];.vy;.tp-3 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ வதோம வதோடர்பு 

Mg;gps; 19.06.1981 Vhpad; வகௌரபோவ் புயினினல் சர்ரய 

gh];fuh-II 20.11.1981 fh];kh]; மக்கோனூர் வதோம வதோடர்பு 

,d;rhl;-1V 10.04.1982 nly;lh அவநரிக்கோ அியினல் 

Nuh`pdp* 17.04.1983 v];.vy;.tp-3D2 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ வதோம வதோடர்பு 

,d;rhl;-1gP 30.08.1983 ];Ng]; ~l;by; அவநரிக்கோ வதோமில் நுட்ம் 

,d;rhl;-2gP 23.07.1993 Vhpad;-4 வகௌரபோவ் ரிரநோட் வசன்சிங் 

I.Mh;.v];.gp1 20.09.1993 gp.v];.vy;.tp.-B1 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ அியினல் 

SSROSS-IV 04.05.1994 ASLV-D3 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ரிரநோட் வசன்சிங் 

IRS P2 15.10.1994 PSLV-D3 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ல்ரோக்கம் 

,d;rhl; -2rp 07.12.1995 PSLV-D2 மக்கோனூர் ரிரநோட் வசன்சிங் 

I.Mh;.v];.1rp 28.12.1995 NkhNydpah மக்கோனூர் ரிரநோட் வசன்சிங் 

I.Mh;.v];.gp3 21.03.1996 PSLV-D3 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ வதோம வதோடர்பு 

,d;rhl;-2b* 04.06.1997 Ariane-4 வகௌரபோவ் ரிரநோட் வசன்சிங் 

I.v];.Mh;.-1b 29.09.1997 PSLV-C1 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ல்ரோக்குத் திட்டம் 

,d;rhl;-2< 03.04.1999 Ariane-4 வகௌரபோவ் ரிரநோட் வசன்சிங் 

I.Mh;.v];.gp4 04.05.1999 PSLV-C2 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ வதோம வதோடர்பு 

,d;rhl;-3gP 22.03.2000 Ariane-5 வகௌரபோவ் வதோம வதோடர்பு 

[p.v];.V.b.-1* 28.03.2001 GSLV-D1 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ வதோம வதோடர்பு 

[p.v];.V.b-1 18.04.2001 GSLV-D1 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ வதோம வதோடர்பு 

,d;rhl; - 3rp 24.01.2002 Ariane-4 வகௌரபோவ் வதோம வதோடர்பு 

MATSAT 11.09.2002 PSLV-4 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ வநட்டிரனோ போி 
,d;rhl;-3V 10.04.2003 Ariane-5 வகௌரபோவ் வதோம வதோடர்பு 

GSAT-2 08.05.2003 GSLV-D2 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ வதோம வதோடர்பு 

EDUSAT 20.09.2004 GSLV-F01 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ கல்யி 
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CARTOSAT 05.05.2005 PSLV-C6 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ரநப்ிங் 

HAMSAT 05.05.2005 PSLV-C6 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ வதோம வதோடர்பு 

CARTOSAT-2 10.01.2007 PSLV-C7 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ரநப்ிங் 

SRE-1 10.01.2007 PSLV-C7 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ரிரசோதம 

,d;rhl;-4gP 12.03.2007 Ariane-5 வகௌரபோவ் வதோம வதோடர்பு 

AGILE 23.04.2007 PSLV-C8 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ அஸ்ட்போநி 
Tech SAR 21.01.2008 PSLV-C10 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ சர்வயல்ன்ஸ் 

CARTOSAT-2A 28.04.2008 PSLV-C9 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ரநப்ிங் 

IMS-1 28.04.2008 PSLV-O9 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ரிரநோட் வசன்சிங் 

OCEANSAT-2 23.09.2009 PSLV-C14 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ரிரநோட் வசன்சிங 

RISAT-2 20.04.2009 PSLV-C12 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ Disaster Management  

CARTOSAT-2B  12.07.2010 PSLV-C15 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ரிரநோட் வசன்சிங 

GSAT-12  15.07.2011 PSLV-C17 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ வதோம வதோடர்பு 

RISAT-1 26-04-2012 PSLV-C19 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ரபடோர் இரநிங் 

SPOT-6  09-09-2012 PSLV-C21 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ வதோம வதோடர்பு 

IRNSS-1A  01-07-2013 PSLV-C22 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ரநப்ிங் 

GSAT-7 
30-08-2013 

Ariane-5 VA-
215  வகௌரபோவ் வதோம வதோடர்பு 

GSAT-16 
07-12-2014 

Ariane-5 VA-
221 வகௌரபோவ் வதோம வதோடர்பு 

GSAT-15 
11-11-2015 

Ariane-5 VA-
227 வகௌரபோவ் வதோம வதோடர்பு 

GSAT-18 
06-10-2016 

Ariane-5 VA-
231 வகௌரபோவ் வதோம வதோடர்பு 

GSAT-17 
29-06-2017 

Ariane-5 VA-
238 வகௌரபோவ் வதோம வதோடர்பு 

irnss-1 12-04-2018 pslv-c41 ஸ்ரீஹரிரகோட்டோ ரநப்ிங 

 


