
Vikram Sarabai Centenary (12AUG1919 – 12AUG2019)                kishorereddymtech@gmail.com 7382219990 

��� ���� 

�వ్తం�త్ం వ�చ్్�త ్ం� ్�తం్ంవతస్్ల�� త్ంశం అ�్ ృతధ్ �ం్� త్ం ్

ృ��త�్ం�తచంత.్ఎత�్ంశం అ�్ ృతఅ�్��త ం్్్్తత  తక్� ్�� ం్ త ్ల,్� ్

�జతత�్గ వతక్‘ల�అ్ంశం అ�్ృతఅ�్� త’్ం ్ృ����్���్ఘ�్్� ్్ంత్�క్
ప��ధచ్� �్తతల,్�్�్�త�తక్ �ం్� ్్ంత్�క్ప��ధచ్�త�స్సథ�్ఇ�� తఅ.్

2017్��ం�్15్ం్���్సథ్�త�్���్PSLV్C37్�వవ్104్ఉప��త�్ఒ���్

�జయంత్తక్ంత్�కత్�్పతపంత్ఒ ్�పతప్����.్�్్్101్�్�్ల్���త�్ృతఅ��్

�క,్ంత�్్80్�్�క్ంత్�క్ప��ధ�్్ం�వజ�ల ్ృ� �్ం����.్్

స్ంత్్ం� ్ఘ�్త�్��త �్ల�� �్ంత్�క్ తగతగ �్క్�జ త్�� ్

��్జహత��్��,్�్త్�వ��,్ం�ద్్ �త్ంత్్ఎతఇద్���్్���స్తత్ంత�్్   ్

 �ంఅ.్��్్‘�్త్�వ��’్ ్� ్్ంత్�క్� �్ల్��ల�ధ్��్Father్of్Indian్

Space్Program’్ం ్����త్చంత.్క్�తం్ం త్ �్ ్జయతం్�తం్ం త.ంత�� ్
�వ��్�స�త �్సథ్�్50్�తం్ంవ�.్క్�తఇ భతక్�్త్� ��్ �్్����,్

ంత్�క్ప��ధ�్్ �్   ్��తంతక్�ం�త�్�య్ంత్��దత.్్్

ంఅ్1948్ం�త్ం త్్జ���్ఒ ్�తఘఘ�.్ం�ధ్� ��్ంహమ���్్్

ల��మకతం్స ంస���్్�్ఆ�ం్�్ం��తధతక్ �ం్ఒ ్ �ం్ప��ఇచ్�త�స్్ంం�ప� క్

 చం�.్్్ద�్�వ��్��్్�్ం�వ���్్�్ప��ధచ్�����తత�్లంల ్ చం�.్ఒ ్

�����్్త��ం వ్‘��్ఎత���్�ఘ�్స���తఅ.్� �్� ణత్��.్ఎ��ం్ కత్్

పత�తపంత్ంతల్ం�్జ��తఅ్��.’్ం ్భయపధ్్ృసపధ.్ం్ �్�వ��్‘ంత�చ్� ్
ల�త ్ంత్క్���తప త .్� స్ల్�య �్����ద�్ఎ�్��వ�తచ�?్స ్్త�్

ల���త్ �్తక్ తంత .’్ం ్�్��త��.్�వ��్�్� త్్ప��ధ�త్్జ క�ం�్

ంశం అ�,్ంత��్�ంత��్�� �లత్్ ం్�����త�్ఎత� ��్�్ం�తపంత్పఘల్పఇ�్క్

�తఘఘ�్�వవ్ల��్ం �త్ం  తఅ.్ం�ద్్ �త్�త్్‘ం��ం్్త��’్�్ల�తత ్ంతఅత �్

� ఇ  ల్�వ��్అ.్్ (audio).్https://www.youtube.com/watch?v=DNPllydVBjs ్
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�్త్�వ��్��త్ �్�్త్ంత��్్�వ��.్�్త్జ మత తఅ్లజవ�్్ ్

ంహమ���్్్ 1919్ ్గ�ల్ 12్ ం్�అ.్్త�్ంత��్్�వ��.్్�ల్� ర��.్��అ్

�తప�ం�్త�త.్ంత��్్ంహమ���్్్స��ం స్త.్��్ఎ ంఅలతఅ్�త��త్్�్త్
ఒ ధ.్��్�్త�త్�వ్తం్ఉఇ�లత్్���క్ఉతంఘతంతల్ �్సత్�్���్్�� ,్్

 �త�చ�్���,్కతం�్ంత్్ల�ల��్ం�త్ తం �.్��్��ంత్�్త్�్�క�్ తఅ.్

ఒ ��్ �త�చ�్���్ 2్ �తం్ంవత్�్త్�్ �్క్��ధ్ పప్ ం �ం ్���త్

ృసప�.్ �్సత�ల�్తత్�ం�్�ం�త్్ఒ ్స �త్�్� తశత��్� ర��.్�్త్

 �ం�ధ్ప� ్�్��తం్ంతల�్్లం్్త�తం ధ.్ఆ�్్�్� �్ంఅ��్�చ���్

�యంత,్సత్్్ం ణ్ ్ త�్్కఇఘత్�్త�్�క్స�ల్�్్ఘ�.్ ్్

ం�్�్త్������త్ త్్తఇద్��వఘల్్్� ్్ ర�త్�ఇ���త్సతగలధ్్ ్�త� �్

� వ���తయత్్�వధ.్ం�్ 1940్ ం�తం్ం త్్�� ్్ఆ�ం�్్్అ ్��త్��ధ.్
ం��లయత్్కతంం్�పతప్ ఇ�త్�ఇతంఘత�్ం��్� �్ం�వ�ధ.్�తఘ�్ తల��్్

సత య�్స  ల్��్్�్ఆ�ం్్్  వ �్క్�వధ.్ం�ధ్� � �్� ్్��్్�.�.వల�్

�క ల�్క్ చం�.్ం �ం్ �ం్లద్ల�్���స్త్��్జహత��్��.్సత�్తఅ్ఒ ��్� ్్

��్,్లద��్ �్లత�్� �ం�్ంత�్త్� త ్�త �పత �్��్��.్్�ధతక్ �్

�తగ్�త్్� ్్ంత్�కత్ తగత్ఉజ�ఉత్భ�ల� త�్� ణ్�్�్త్�వ��్ �్ంధల�్
పం��.్ం �ం్� వ� �త�్్ ��వ్� తశత�ధ్�్త. ్ ్ద�్ల్ంత్�క్ప��ధ��్ అద్

���్తం�్��తచం�.్ం�్�్త్�వ��్్�్ �్ప��ధచపంత్(Periodical్variation్

of్ ్ the్ intensity్ of్ the్ cosmic్ rays)్ ‘���లణతక్� వ� �త్్ం�వ్త�ప� ’్ ్ం�్

ంత త�్1942్్IISc్ తల��్్���త�ధ.్ ్్

1944్్�ఇ్్�పతప్ ఇ�త్్�యఘత�్లమ�్�� �్జ ం��వ్్్�.��. .్్్

�వధ.్ 1947్్�.��. .్పచల్�తఅ ,్ ం�ం్�వపవ�్�తఅ�్� �ల్ం�ల్తచలధ.్�తఘ�్

ంహమ���్్ ్'్ల�్మ్కతం్స �ల్�్్�్ఆ�ం,్�్ం��తధతక్�వత్తక్ఒ ్ �ం్� �� ్

�స�త ్ప��ధ��్� తశతపఘ�్� ్� త్్ ్ం� ్్లతఅ్్ఆ్��త్ంత్్ ం్
�����త�్ం � �్���్ం�వధ. ్ ్1948్్�ం్జహత��్��్్ధవ �త్్� ్్� ్వత్ '్
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ంచం�్ఎ� �్ �లష్�్ వప్్��తఅ.్��్ 1954్్��్� మ�్క్్ ' సకల్ త�్్�్ంచం�్

ఎ� �'్DAE్్�్ఏవప్్�� ్తం�్ంత్�క్ప��ధ��్ ��్�చ�త��.్� ్�� ్�� ,్

�వ��్త్   ్ఎత�్ తఅ.్ 1957్్��య�్ ��్�పతపత్�్ ���క్ '�పంం�'్ ం�్
  �ల్ఉప�� ం్���త ్�జయత్��త తఅ.్క్ఉప�హత్ 22్ద�తస్్ప ��్�ం�్

�త�వ ం్ంతఅత ్్్్� ్్� ్్ త �్��ఘ ్ం��ంఘత�్్్ప �యఘత్్���తఅ.్ ్్

ంపప్ం �్ం� �త�్ప��ధ�్��తస్తక్��త�ం్�పతప్��త�ం్ంత్�క్ తగత�్ఇ  ల ్

��త��.్�్త్� ��్ంస్్్�ం ్జంహవల్్�హ  ్ ��్ంత్�క్ప��ంం్����్

�ం ణ్�జత్ంం�వత�్ �ధతక్��వ�� ,్ ��ధ్� ్ంం�వత��త్ఎ�్

ఉప�గపధ త�్�ం�త ,్ ంత్�క్ప��ధ�త��త్్ ్ �వయ్� ధ�త్ ్ 1962్్్ Indian్

National్ Committee్ for్ Space్Reasearch్ (INCoSpaR)్ ్�్  ప్్�యఘత్జ��తఅ. ్్

ం�్�్త్�వ��్ Space్ Reasearch్ �్�చ��్స��. ్ ంతగం �్� ��ల ్��్
��త�్�తపత�్��్� త�ం్ల ,్ క్�� �్ంత్�క్ప��ధ�్ంం� త్ం ్ం�వ ���్

ం���,్  ��్స్ ్���్ఎంత్� ��.్�� ,్ ��,్ ��,్ �వ��్త్తకషత్�పలలతక్్

్ల్త�్ఉత�  ్్త��ర��.  ంత్�్త�్�ప�్ �త్్్ప��ధ�త�్� తశత ్��్

� ్్���స్తత�్�్ం�త ,్ ం�ద్్ �త్ంత్్ � ్్త��్���ం�వ�. ్ ్ ్�ధతక్

INCoSpaR్ ్్్�గతక్ప��ధచ్���త�్ప కతపం �్ఒ ్వ��్ంం� ్తఅ.్� ��త్
ం���్�త ్ '�్్ంస�'్ం�్�త త�్వ��్�్ 6000త్ంత ల�్ ���్���.్స�ధ్� ం్

ప కతపం �్ం���్�సతత్��త్� ం్� ్ త�్�త� ం్ఎత� ్���.్్ త�్�ఇ్�త ్�్

ంయ��త్్�త�్��్��తతఅ.్ 1963్�ంత��్21ం్���్క్�త త�్వ��్�్�జయంత్తక్

���త��్.్ం��్్్వ��్�్�త త�్�తఘ�్�్ఒ ్ఆ���్���్�ం�ఘత్జ��తఅ.్క్

��్�్ంపప�ల్��ధ్��త్ప� ్ల్���త ్ంంత�  ్ ����్���.�జంత్తక్ �్

ంధల్పఅతఅ.్సత్్�్ 1966్ జ�ం�్ 24్ ం్���్ఒ ్�త�్�తఇత్్��్��్
�లపఅతపంత్ఒ ్తఇద్ �బ. ్ ్్్్� ్్� ్్ం�్-్ంత్�క్్� �్తత�్� ధ�త్ం�తపంత్

�్త్�వ��్ంత్��తఅ.్ 1967్్సతఅవకతం్�ం�్లత�క్ తంక ,్ �్త్�వ��్

్ధవ �త్్్ల�్� త్��త్ �వ�స్ప�  �త�్్ �్���్ �్ sunding్ rocket్ 'ద��్ ్

�జయత్తక్���తపంత్జ��తఅ.్ ్్
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్్్� ్్ 1969్్�్త్�వ�� ్ INCoSpaR్�్సత య�్్�ప�్ ��వ ్ ్ గ��ల�్

(ISRO)్క్తవవ�.్��తక్�వ�స్��ంత ్ ్ంశం అ�్�యఘత్� ్�ం�్తకషత.్్�్త్

�వ��్సథ�్ �్� మ�్క్వ  ్ 10్ �తం్ంవత�్��� �్్్�్ ం్���స్తత్
� త� �్స�వ�.్క్� తఇత్్���్ంం� ,్ం�ద్్ �త్్ంత్్���స్త�చం�.్� ్్�గతక్

క్ప�  �త్��ణ్ ,్ పఘలణ్�జత�్ఎ�్ఉప�గపఇగత� ,్్అ ్్్్ప��్�యఘత ,్

ం�ం�యత,్�  త్ం�వలణ,్�ఇ�,్�ఇ�త్్అ్ ్ తక�,్ కణ్ంం�వత��త్్��ంత ్ంశం అ�్

�యఘత్�ఇ��్్��్తల��చం�.్్్్�ధతక్ల�్ంత్�క్ప��ధ�్్�సయతక్ఉప��త�్

్ ���్అ ్్్ంధల�్పధ �ం�ం్్1971్్్ ��్� �్వ��్�త త�్�్ల�� త్ ్

 త�్్్�య్్త�త��.్్్� �్త �్�్త్�వ��్లం్ంం�క్�జ  �.్31్
 �త��్1971్ద��్ త�్�ర��్�వ��.్్ద�్వ�్ం �ంఎ్ఒ ్���ల్్్్��్���.్

1972్జ�ం�1్చధ్ఉఇయత్ �్�్్య�్ అ్�వ�్ంఅ��.్

� ్్ంత్�క్� �్ల్��ల� క్్య�్�స�్ల��ం్్తఅ.్ం��్ �్్�్

ం��త్ వత�్ం� ్లతఅ ్���్త్���.్్య�్��సత్ ,్ వంత� త� ్,్�ంహ్�ంత్్య�్

�స� ్ల�త్క్తత���.్్��్ప ్��్  తఇ��్�త�తక్్ ంఘత ,్ � తతక్

�త� తపఘత్ �్��� ్.్ఒ ��్్�్�వ�తయ్్ం ణ్్ఒ ్�ం ణ్ఉ���్ఒ ్����్

త�ల�్�గ� � తం ,్ ం క్��ల�ం్�వ��్�� �త ్్్�త  ్�యఘత...స�త్్
�తఘఘ��్్య�్ �్త�్�ం ణత.్ప��ధచ్������ ,్్��్్� తఇత�్ం �వ�్ం ల్

ప వ�్జ�్ �.్్

� ్్ంత్�క్ తక ం్�పతపత్�్ం�కంక్...్చ్్ద��్్�త ్�్్పత� � 2్

ం �్ం�ంహ్తక్ల�్�జయ్ప తప ్ ��గచ �్్య�్�తక�్�ఘ�్ప���.్్� ్్

� ్త్1962్్�తం్�వ్�్భచంగ�్ం ��� ,్ 1966్్పఇమ�లష్� ��వత�్���త్

��తఅ.్1972్్్య�్ల ��త్ త్పఇమ��లష్� ��వ ం్���త్��తఅ.్్

�్త్�వ��్ ్జయతం్ ్ం త�్ల�త్జ�� త్�ం్క్�తం్ం త్్ల�త్

�జయంత్తక్���త �్పత� �2్్్పత� �్అ�్��తం�్్�్ '�్త'్క్చల  ణత్��్

 ��్సథ్  �త�పత తఅ.్
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�  �్� ం్ం�్�వ�స్ఆ�ం్ఉఇ�ల్�త�స్�ం్�తం్ం త్� ్వ్స �తతత్�����త�్

  వ�త�్వల�్�స�్ '్ఆ�ం్�ం�్ప క్-్� ్్్్్క్�తం్ం త్సఇ్ంత� ం్లం్��� తక్

 త తఅ.్

క్�తధ భతక్�ం్�వ����్�్త్�వ��్ �� ం ,్ �్ప��ధ�త్�ంవత�్ంధ�య�త్

�యఘత్్ం్�త్్�ప�త�య త.్���త త్్క్ంత త�్�వ�్  వ�తపంత్��త్��్� ్్

���స్త��్ల�్������్� త��త్ప � త�్ఇ  పం ం్ల��ంత్్ల��త్���తచ�.్

�్� �్-్�్�  �.్
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