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<text><body>
<p>
ડૉ. કલામનો આ સોસાયટી સ્થાપવા પાછળનો હેત ુ સામાન્ય માણસની પીડા ઘટાડવાનો હતો. </p>
એસ.એમ.બી.ટી અને બાયોમેડડકલ સંસ્થાએ મદદ કરવાનાં ક્ષેત્રો ઓળખી કાઢ્ાં અને તે
માટેની

જરૂરતો

મમશનરી

રીતે

મવકસાવવામાં

આવી.

આ

સંસ્થાનના

ઉદ્ ભવથી

ડી.આર.ડી.ઓ.ની ઘણી ટે કનોલોજીકલ ક્ષમતાઓ દ્વારા સંરક્ષણ ટે ક્નોલોજી કઈ રીતે સમાજને
ઉપયોગી થાય તે નક્કી કરવામાં મદદ મળી. તે આ પ્રમાણે હતાં :
<p>

સામગ્રી : મમલલટરીને ઉપયોગી એવી કાબનન - કાબનન ટે ક્નોલોજી ‘ડરએન્રી વેડહકલ’ના નાકની </p>
અણી બનાવવા મવકસાવવામાં આવી હતી. કાબનનની આ ઊંચી ક્ષમતાનો ઉપયોગ
માનવહ્વદનો વાલ્વ, કૃમત્રમ હાડકાં અને કેડનાં હાડકાં બનાવવામાં વપરાય છે .

<p>

ુ નો ઉપયોગ </p>
લશ્કરનાં વાહનો, એન્ન્જનની બ્લેડ વગેરે માટે વપરાતી ધાતુઓ કે મમશ્ર ધાતઓ
કેથેટર વાયર, કુટુંબ મનયોજનનાં સાધનો વગેરે બનાવવામાં કરવામાં આવ્યો છે .

<p>

માઈક્રો પ્રોસેસર આધારરત વ્યવસ્થાઓ અને સોફટવેર : આ મુખ્યત્વે મમસાઈલ પરનાં </p>
કમ્પ્યુટર, મલ્ટીમોડ ઓટોંમેડટક ચેક આઉટ અને લોંચ મસસ્ટમના અમલીકરણ માટે
મવકસાવવામાં આવ્યાં છે . આનો ઉપયોગ હ્વદયરોગીઓ માટે પેસ મેકરમાં થાય છે .

<p>

મલ્ટી ચેનલ ટે લલમેટ્રી વ્યવસ્થા : મમસાઈલ જ્યારે અવકાશમાં હોય ત્યારે તેના મનયંત્રણ તથા </p>
મવમવધ કાયોની નોંધ કરવા ટે લલમેરીનો ઉપયોગ થાય છે . તે પલ્સ કોડ મોડયુલેશન મસસ્ટમનો
ઉપયોગ કરે છે અને ચોક્કસ માડહતી બતાવે છે . આનો ઉપયોગ “બાયો-ટેલલમેરી” માં
આઈ.સી.યુ.માં રહેલા દદીની સ્સ્થમતની દૂ ર બેઠે જાણ કરવામાં કરી શકાય છે .

<p>

એટલે, ‘સ્વ્નાં’ ડૉ. કલામની એ ઈચ્છા પ્રગટ કરે છે કે ભારતના યુવાનોએ ઊંચાં મનશાનનુ ં </p>
ધ્યેય રાખવુ ં જોઈએ અને દે શના પડરવતનન માટે કામ કરવુ ં જોઈએ. તેમની શાળાના મશક્ષક શ્રી
ઈયુદુરાઈ સોલોમન હતા જેમણે તેમને યોગ્ય એકાગ્રતા અને શ્રદ્ધાની ગળથથ
ં ૂ ી આપી હતી.
પાછળથી ડૉ. કલામને ઘણા સ્વ્નદ્રષ્ટાઓ સાથે કામ કરવાની તક મળી હતી. જેમણે ઊંચા
મનશાનની ઉપયોલગતાનુ ં અને ડહિંમતપ ૂવનક આયોજન કરવાનુ ં શીખવ્યુ ં હત.ુ ં જ્યારે તેમને
સંસ્થાઓના વડા થવાની તક મળી, તે પણ એ જ મહત્ત્વાકાંક્ષી આયોજનને અનુસયાન હતા.
પોતા પાસે હોય તે સંસાધનોનો તે મહત્તમ ઉપયોગ કરતા અને મવશ્વાસ રાખતા કે લોકો
પોતાને જે મમશન સોંપવામાં આવ્યુ ં છે તે બાબતે શ્રેષ્ઠ કામ કરશે જ. આજે તેઓ યુવાનોને જે
કરવાનું સ ૂચવી રહ્યા છે તે એ છે જે પોતે ભ ૂતકાળમાં શીખ્યા હતા અને સફળતાપ ૂવકન મસદ્ધ કરી
ચ ૂકયા છે .

<p>

જયારે ડી.આર.ડી.ઓ.માં પ્રોજેક્ટનુ ં મુલ્યાંકન કરતા, તો કોઈ મનયામકને તેની શસ્ક્ત બહારનુ ં </p>
કામ સોંપે તે બાબત સામાન્ય ન ગણાતી. જો વ્યસ્ક્ત પડકાર સ્વીકારતાં ખચકાય, તો તેઓ
તેને હળવેથી ડહિંમતપ ૂવનક આયોજન કરવાનુ સમજાવતા અને તેવાં ઉદાહરણો પણ આપતા.
છતાં પણ જો મનયામક ખચકાય, તો તેઓ કહેતા કે એવા બીજા લોકો હતા જે આ કામ
ુ સાથે પ્રોજેક્ટને ફરી તૈયાર
કરવાની તૈયારી બતાવે છે . મોટા ભાગનાને આ વાક્ય ઊંચા હેતઓ
કરી દે વા પ્રમતબદ્ધ કરી દે ત.ું જોકે, જો ડૉ. કલામને લાગે કે વ્યડકતને ખરે ખર મુશ્કેલી છે , તો

તેના પર તેઓ વધુ દબાણ ન કરતા. “જરૂરત હોય ત્યારે મોટું પગલું ભરતાં ન ડરો. તેમ કંઈ
બે પગલાંમાં કાંઈ પસાર ન કરી શકો,” ડેવીડ જ્યોજ ે કહ્ું છે .
<p>

થોડાં વર્ન પછી મેં તેમને ડદલ્હી નજીક ગાઝીયાબાદમાં “એડવાન્સડ
્ લેવલ ટે લલકોમ રેમનિંગ </p>
સેન્ટર”ના તાલીમાથીઓને સંબોધવા આમંત્રણ આપેલ.ું ત્યાં લગભગ 250 તાલીમાથીઓથી જ
નહીં, પણ વહીવટી તથા શૈક્ષલણક કમનચારીઓ તથા તેમનાં પડરવારજનોથી ખીચોખીચ ભરાઈ
ગયો હતો! દરે કે તેમનો એકેએક શબ્દ આતરુ તાથી પીધો. પ્રવચન પછી ચાના સમય દરમ્પયાન
પુનાનું પુનરાવતનન થયુ.ં તેમની આસપાસ બધા ટોળે વળ્યા. છોકરાઓએ તેમનો કબજો જ
લઈ લીધો. ડૉ. કલામે જોયુ ં કે કેટલીક છોકરીઓ તેમની પાસે આવવા મનષ્ફળ પ્રયાસો કરતી
હતી. તેમણે મને પોતાને બચાવવાની મનશાની કરી. મેં તેમને છોકરાઓના ટોળામાંથી બહાર
કાઢ્ા. તેમણે છોકરીઓને બોલાવી અને તેમને પોતાના હસ્તાક્ષર આ્યા અને સાથે ફોટા
પડાવ્યા. આ પણ મારા માટે યાદગાર પ્રસંગ બની રહ્યો.

<p>

ઉપરોક્ત ડકસ્સાઓ વણનવવાનો મારો હેત ુ એ છે કે તેમની સાથે બધાકેવો કડરશ્મા અનુભવે છે </p>
અને તેઓ બધામાં, ખાસ કરીને યુવાનોમાં, કેવી લાગણીઓ પ્રગટાવે છે તે ખ્યાલ આવે. જયાં
જયાં તે મુલાકાતે જતા, ત્યાં આવુ ં જ બનતુ.ં એવુ ં તેમનામાં શુ ં છે જે લોકોમાં તેમના પ્રત્યે
આવા પ્રમતભવ પ્રગટાવે છે ? રાજકારણીઓ પ્રજામાં ઉન્માદ જન્માવી શકતા હોય છે . તેમની
પાસે તો સંસ્થાકીય ટેકો હોય છે અને લોકો તેમના મતદાતા હોય છે . ડૉ. કલામ તો એક
વ્યસ્ક્તગત મવજ્ઞાની છે જેની પાસે કેવળ બૌદ્ધદ્ધક આકર્નણ છે . પણ તેમની મનષ્ઠા અને ઉત્સાહ
જ લોકોને તેમની પ્રત્યે ખેંચે છે .

<p>

જયારે તેઓ પ્રવચન કરે છે , ત્યારે તેમનામાં એક નમ્ર અને સાચી વ્યસ્ક્તનાં દશનન થાય છે . </p>
જાણે કે તેઓ દરે ક વ્યસ્ક્ત સાથે મોઢા-મોઢ વાત કરતા હોય તેવ ુ ં લાગે છે તેમાં લોકોને શ્રદ્ધા
બેસે છે . જ્યારે તેઓ કહે છે કે જો આપણે આપણી ટે ક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીએ તો ભારત
મવકમસત દે શ બની શકે છે , તો યુવાનો તરત માને છે કે તેવ ુ ં થઈ શકે. પોતે જે કહે છે તેવ ુ ં
મસદ્ધ કયાનનો તેમનો ઈમતહાસ તેમના શબ્દોને મવશ્ર્વસનીયતા આપે છે . ઊંચાં સ્થાનોમાં એવા
લોકોની માંગ હોય છે જે ‘કામ કરાવાની વાતો’ કરે , ત્યારે અહીં એક વ્યસ્ક્તત્વ જોવા મળે છે
જે ‘કામ કરે ’ છે .

<p>

પ્રશ્ર્ન : જો વ્યસ્ક્ત નસીબમાં માને, તો તેનો અથન એ કે તે આળસુ છે ?

</p>

<p>

જવાબ : થોડા મડહના પહેલાં વીપ્રોના વડા શ્રી અઝીમ પ્રમજીને મળવા હુ ં ગયેલો. મે તેમને </p>
પ ૂછ્ું : “તમારા ઉદ્યોગમાં તમારી સંસ્થા અગ્રણી છે . તેની પાછળનુ ં રહસ્ય શુ?ં ” તેમણે જવાબ
આ્યો કે, “પ્રથમ સખત મહેનત, બીજુ ં ગ્રાહકનો સંતોર્. ત્રીજુ ં થોડું નસીબ. અલબત્ત, જો
પ્રથમ બે તમારી પાસે ન હોય, તો ત્રીજુ ં નહીં આવે... આમાંથી આપણે શીખવાનુ ં છે કે માત્ર
સખત મહેનત જ ઉપયોગી છે .

<p>

પ્રશ્ર્ન : જો પ્રભુ તમને વરદાન આપે, તો તમે શુ ં માગો?

</p>

<p>

જવાબ : ‘મારા દે શને મવકમસત બનાવો.’

</p>

<p>

પ્રશ્ર્ન : હુ ં ગામડામાં ભણુ ં છં.હુ ં મવજ્ઞાની બની શકું ?

</p>

<p>

જવાબ :ચોક્કસ. જયારે હુ ં ભણતો હતો ત્યારે વાતાવરણ અલગ હતુ.ં હવે તો ગામડાં નજીક </p>
પુષ્કળ શાળાઓ અને કૉલેજો છે . હજુ વધુ થવાની યોજનાઓ ચાલે છે . જો તમે પ ૂરી
એકાગ્રાતથી ભણો,તો,મવજ્ઞાની બનવાની તક મળશે જ. જયારે હુ ં શાળામાં ભણતો, ત્યારે
મવદે શીઓ રાજ કરતા. હવે, તમે તો સ્વતંત્ર ભારતમાં છો. તમે જે ઈચ્છો તે મેળવવાની તકો
છે .

<p>

પ્રશ્ર્ન : તમે યુવાન હતા ત્યારે તોફાનો કરતા?

</p>

<p>

જવાબ : જ્યારે હુ ં સાતમા ધોરણમાં હતો, ત્યારે હુ ં ગલણતમાં હોમશયાર હોવાથી મને વગનનો </p>
મોનીટર બનાવવામાં આવેલો. બીજે ડદવસે, ભ ૂગોળના તાસમાં, પાઠમાં ધ્યાન આપવાને બદલે
મમત્ર સાથે ગ્પાં મારતો મને પકડવામાં આવ્યો.

<p>

એન.પી.ઓ.

મશીનોસ્રોઈનીઆની

મુલાકાત

દરમ્પયાન

રમશયન

સમવાયતંત્રના

પ્રમુખ </p>

વાલ્દીમીર વી.પુડટને 2002 ની 3થી 5 ડડસેમ્પબરની તેમની ભારતની મુલાકાત ટાણે કહ્ું કે, “હુ ં
તમારાં સંગઠન અને આપણા ભારતીય ભાગીદારો વચ્ચેના કરારમાંના અમલીકરણમાંની ઉચ્ચ
ગુણવત્તાની કદર કરું છં. મને એ કહેતાં આનંદ થાય છે કે ભારતીય - રમશયાની સંયક્ુ ત
સાહસની કંપની સ્સ્થરતાથી મવકસી રહી છે અને કાયનક્ષમતાથી કામ કરે છે તથા તેન ુ ં ભામવ
ઉજ્જવળ છે .”
<p>

હવે ભારતના રાષ્રપમત ડૉ. અબ્દુલ કલામ દ્વારા આપણા સંયક્ુ ત પ્રયાસોની ખ ૂબ કદર થઈ છે </p>
ત્યારે ભારત-રમશયા દ્વારા નક્કી કરાયેલ અન્ય ત્રીજા દે શોમાં ભારતમાં બનેલ સંયક્ુ ત સાહસનાં
ઉત્પાદનને આપવામાં આવશે.

<p>

અત્યારે પણ આપણા વચ્ચેના સહકારનાં નક્કર પડરણામો આપણા સામે છે . તાજેતરમાં

</p>

રમશયાનાં નૌકાદળમાં બ્રાહ્મોઝ પ્રકારનુ ં મમસાઈલ તેની મવમશષ્ટ શસ્ત્ર વ્યવસ્થા સાથે ઉમેરવામાં
આવ્યું છે . “નક્ત શીપ-ટાઈપ-1234.7,” જેમાં 700 ટનથી ઓછં પાણી મવસ્થાપન છે , એમાં બાર
લોન્ચસન મ ૂકવામાં આવ્યાં છે .
<p>

ભારતીય પક્ષે સંયક્ુ ત સાહસ કંપનીના સર્જનમાં ડૉ. એ. મશવનાથુ મપલાઈ, શ્રી આર. </p>
ુ ોપાલે ખ ૂબ જ મહત્ત્વનો ફાળો આ્યો છે . રમશયન પક્ષે
રામનાથન, શ્રી પી. વેણગ
એન.પી.ઓ.એમ.ના ડે્યુટી ડાયરે ક્ટર શ્રી એ. લીયોનોવ, શ્રી એ. ખોમુશ્શ્કન, શ્રી એ. સીમોવ,
શ્રી એ. સ્રાખાવેના મહત્વના ફાળાની નોંધ લઉં છં.

<p>

ડૉ.કલામને ડડસેમ્પબર 3,2002ના મળવાનું સદ્ ભાગ્ય મળ્યુ.ં પછી મને એવી છાપ પડી છે કે </p>
આવા ઉચ્ચ પદે પણ તે મવજ્ઞાની ઈજનેર અને સર્જક વ્યસ્ક્તત્વ જ રહ્યા છે . હમેશ મુજબ,
તેમણે આ તકનો પણ નવા મવચારો અને નવાં ધ્યેયો શોધવામાં કયો છે .

<p>

એ તો સવનમવડદત છે કે ડૉ. કલામ સ્વ્નદ્રષ્ટા છે . તેમના કેટલાક મવચારો મસદ્ધ કરવા માટે ખ ૂબ </p>
મોટા છે . તે સમય કરતાં ઘણા આગળ છે . તે સાચા અથનમાં સ્વ્નદ્ રષ્ટા અને મમશનરી છે .
ભારતને મવકમસત દે શ બનાવવાનુ ં વળગણ ભલે સ્વ્નુ ં લાગે, પણ તે તેમાં સંપ ૂણન શ્રદ્ધાધરાવે
છે અને તેમના

છે લ્લા શ્ર્વાસ સુધી તે ધ્યેય મસદ્ધ કરવા વણથાક્યા કામ કરવાના છે . તે

પોતાના આ મમશનરી અલભગમથી પુષ્કળ લોકોને પોતા સાથે કામ કરવા પ્રેરણા આપશે અને

તે જ આપણા દે શમાં મવકાસના નવા યુગનો પ્રવેશ કરાવશે.
ડૉ લાઝાર મેથ્યુ,
મનયામક,
સેન્ટ ફ્રાસ્ન્સસ હૉસ્સ્પટલ, અજમેર
<p>

સ્વપ્નદ્રષ્ટા સાથે યાત્રા :

<p>

મેં આ એક મમશન લઈ બેઠેલ વ્યસ્ક્ત મવશે સાંભળ્યુ ં હત,ુ ં જેમણે ભારતને ઉપગ્રહોની </p>

</p>

ભ્રમણકક્ષામાં મ ૂકી દીધું હત ુ ં અને માત ૃભ ૂમમને સ્વ-સંરક્ષણ કરતાં પ્રક્ષેપાસ્ત્રોથી સજ્જ કરી હતી.
તેમને સમીક્ષા, પ્રવચન કે પત્રકારસભાઓમાં એક શ્રોતા તરીકે મનહાળવાની તક પણ મળી
હતી. લાઈટ કોમ્પબેટ એરક્રાફટ ડડઝાઈન તથા મવકાસ કાયનક્રમના નાજુક તબક્કામાં તેમણે
મવજ્ઞાનીઓને એક પ્રેરણાદાયી સંબોધન પણ કયુન હત.ુ ં ભારતરત્ન મળ્યા પછી તેમણે
એ.ડી.એ.ની મુલાકાત પણ લીધી હતી. તે ડદવસનાં તેમનાં સંબોધને સમગ્ર મવજ્ઞાની પડરવારને
પ્રજ્જવલલત કરી દીધેલ અને અમે બધા ફરી નવપન્લ્લત થઈ ગયેલા. તેમને વક્તવ્ય
સાંભળવા આવેલ કમનચારીઓમાં હુ ં પણ એક હતો. તેમણે પોતાનુ ં પ્રવચન પ ૂણન કયુું પછી
તરત મેં તેમની સાથે હસ્તધનુન કરે લ.ું તેમને સાંભળી મને ખ ૂબ જ આનંદ અને પ્રેરણા મળે લ.
<p>

એક લાખ યુવાન મન સુધી પહોંચવાના આપના ઉમદા પ્રયાસમાં મેં આપનુ ં ગીત “યુવાનનુ ં </p>
ગીત” ગાવાથી સહભાગી થવાની કદાચ શરૂઆત કરી છે . એકવાર આપ ડટફાકમાં આજના હોદ્દા
પરના મારા ઈન્ટરવ્યુમાં મને પ્રથમ પ્રશ્ર્ન “શા માટે તમે સ્સ્મત કરો છો?” પ ૂછી મારાં હ્વદયને
સ્પશયાન હતા. બીજા એક પ્રસંગ શ્રી વાય.એસ.રાજનના ડી.એસ.ટીના મવદાય પ્રસંગે હોલમાં
એકઠા થયેલા લોકોના સમ ૂહમાંથી આપે મને બોલાવી પ ૂછે લ,ું “દીપક, તુ ં ખ ૂબ સરસ બોલે છે .
રાજન મવશે થોડું કહે.”

<p>

કદાચ આ બે જ મારી “મવમશષ્ટ શસ્ક્તઓ” ગણી શકાય : મારા ચહેરા પર સ્સ્મત અને </p>
હ્વદયમાંથી બોલવાની તમન્ના. એ દ્વારા કદાચ હુ ં યુવા બીજનાં “વલણ”માં પડરવતનન લાવી
શકું, જેથી તેઓ વ ૃક્ષમાં મવકસી શકે - જે માત્ર મીઠાં ફળો જ ન આપે, પણ લોકોને છાંયડો અને
રક્ષણ પણ આપે. કોને ખબર છે , કદાચ, ટાગોરનુ ં સ્વ્ન “…જયાં મન ભયરડહત છે ... મારો
દે શ જાગો!” અને આપનુ ં પણ, મવકમસત ભારતનુ,ં સ્વ્ન આવતા બે દાયકામાં સાચુ ં પડે!

<p>

અનેક લોકો દ્વારા આપને અલભનંદનના સંદેશાઓ મળ્યો છે , પણ જયારે આપ ભારતના પ્રમુખ </p>
તરીકે સોગંદ લો છો, ત્યારે હુ ં તો મૌનપ ૂવનક આપ માટે પ્રાથનના કરીશ : પ્રભુ આપને તેના
આશીવાદ આપે, જેથી આપ આ પ્રજજ્વલલત પ્રજ્ઞાઓને આ દે શને રહેવા માટે બહેતર બનાવી
શકે તેવા ઘડવા શસ્ક્તમાન થાવ....

<p>

હુ ં જોન મેસડફલ્ડ સાથે આપને ત્વડરત શુભકામનાઓ દે વામાં સામેલ થાઉં છં. આપ આપના </p>
જીવનમાં અનગનળ ઊજાન સાથે પ્રવેશ કરો....

<p>

“ખ ૂબ હળવા સંકેતથી ઉદ્યમ શરૂ કરવો ખુબ મહત્વપ ૂણન હોય છે , જે માનવ કદી જાણી નથી </p>
શકતો,

<p>

ડૉ.કલામે પોતાની શસ્ક્તઓને રાષ્રઘડતરમાં લગાડવા માટે 1999માં ડી.આર.ડી.ઓ.નું પદ </p>

છોડવાનું નક્કી કયુ,ું કારણ કે પદની મયાનદાઓ તેમને અટકાવતી હતી પણ સરકાર તેમને
છોડવા માગતી ન હતી. તેથી તેમને “ઈશ્ન્ડયા મમલેમનયમ મમશન” નામના પ્રોજેકટમાં તેમની
“વીઝન-2020”નું અમલીકરણ કરવાનુ ં કહેવામાં આવ્યુ.ં તેમને ભારત સરકારના કેબીનેટ
પ્રધાનનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો અને તેમને ભારત સરકારના મુખ્ય વૈજ્ઞામનક સલાહકારનુ ં
પદ આપવામાં આવ્યુ.ં
<p>

ડૉ. કલામને ઘણી યુમનવમસિટીઓમાંથી દીક્ષાંત પ્રવચનો આપવાનાં આમંત્રણો મળતાં હતાં. </p>
તેમને યુવાનોનો ખુબ સરસ પ્રમતભાવ મળતો હતો. તેમણે પણ આ ઉંમરને પ્રભામવત કરવાનો
મનણનય લીધો. 2001માં 70 વર્નની વયે તેમણે આ હોદ્દો પણ છોડી દીધો અને દે શની શાળાનાં
બાળકો સાથે સીધો સંવાદ સાધવા દે શનો વ્યાપક પ્રવાસ કરવા લાગ્યા. તે કહેતા કે જો તેમને
સાંભળવાથી દરે ક શાળાનાં થોડાં બાળકોને પણ પ્રેરણા મળશે, તો તે તેમનુ ં પ્રદાન સાથનક હશે.
આ પ્રવચન-યાત્રામાંથી “ભારતમાંથી શસ્ક્તને પ્રગટવતી પ્રજજ્વલલત પ્રજ્ઞાઓ” પુસ્તક જન્મ્પયુ.ં
આ પુસ્તકમાં આપણે ડૉ. કલામની પીડા અને આનંદ જોઈ શકીએ છીએ.

<p>

(2) એરોનોરટકલ ડેવલપમેન્ટ એસ્ટાબ્લલશમેન્ટ (ADA) માનવમવહીન મવમાનો, ફ્લાઈટ </p>
સીમ્પયુલેશન, કોમ્પબેટ એરક્રાફ્ટ મસસ્ટમ્પસ અને ફ્લાઈટ સંશોધન અને મવકાસ બાબતે કામ કરે છે .
લક્ષ્ય, મનશાંત - તેનાં મહત્ત્વના મવકાસનાં પડરણામો છે . આ પ્રયોગશાળા માટે એમવયોમનક્સ
મવસ્તારમાં એલ.સી.એ. પ્રોજેકટને સમથનન તે મહત્ત્વનુ ં ક્ષેત્ર છે . વતનમાન એ.ડી.ઈ.ની પ્રવ ૃમત્તઓ
આ છે :

<p>

 ٭માનવમવહીન લક્ષ્ય મવમાનનો મવકાસ - જો યોગ્ય ખચે બને અને ફરી ઉપયોગમાં લઈ </p>
શકાય. લક્ષ્ય નામની આ પ્રણાલી એચ.એ.એલ.ની ભાગીદારીમાં બનાવાય છે .

<p>

 ٭યુ.એલ.વી., મનશાંત નામનાં રણક્ષેત્ર મનરીક્ષણ અને ઊંડાણભયાું સવેક્ષણનો મવકાસ </p>
ડી.આર.ડી.ઓ.ની ઘણી પ્રયોગશાળાઓ, એ.ડી.એ.નાં નેત ૃત્વ નીચે, આ મવકાસ કાયનક્રમને ટે કો
આપે છે .

<p>

 ٭ફલાઈટ અને એરકોમ્પબેટ મમશન મસમ્પયુલેટરનો મવકાસ તથા પાયલોટ - ઈન-ધ-લ ૂપ </p>
મસમ્પયુલેશન દ્વારા એલ.સી.એ. ફ્લાઈટ કન્રોલ મનયમોનુ ં સમથનન.

<p>

 ٭એલ.સી.એ.ની ડડજીટલ – ફલાય – બાય - ફ્લાઈટ કન્રોલ મસસ્ટમનો મવકાસ એ.ડી.ઈ., </p>
એચ.એ.એલ., એ.ડી.એ, બીજા જૂથો અને ઉદ્યોગોની ભાગીદારીથી મુખ્ય ભ ૂમમકા ભજવે છે .
એમાં નોંધપાત્ર બાબત એ હતી કે પોખરણ ધડાકા પછી યુ.એસ.એ.એ ટેકો ખેંચ્યા પછી પણ
પ્રયોગશાળાએ પોતાના પ્રયાસો ચાલુ રાખેલા અને સફળતા મેળવેલ.

<p>

 ٭એચ.યુ.ડી., એમ.એફ.ડી. અને ડડસ્્લે શ્યુટનો મવકાસ.

</p>

<p>

 ٭ડાયનમમક એમવયોમનક્સ ઈશ્ન્ટગ્રેશન રીગ સગવડોના મવકાસ સડહત એલ.સી.એ. માટે </p>
એમવયોમનક્સ ઈશ્ન્ટગ્રેશન.

<p>

 ٭પાયલોટ સ્ટેશનોમાં ડાયરે કટ વોઈસ ઈનપુટ (DVI), માનવમવહીન મવમાનોમાં ઈમેજ- </p>
પ્રોસેસીંગ ટે ક્મનકો અને સ્રકચરલ ડાયનેમમક્સમાં પ ૃથ્થકરણ ટે ક્મનકો.

<p>

ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ એક ખ્યાત એરોનોડટકલ ઈજનેર છે , જેમણે ભારતને મવકમસત </p>

દે શોના સમુહમાં આગળ લાવવા પ્રક્ષેપણ યાનો તથા મમસાઈલ ટે ક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં નોંધનીય
ફાળો આ્યો છે . 1931ની 15મી ઑક્ટોબરે તામીલનાડુમાં રામેશવ
્ રમમાં જન્મ લઈ ડૉ. કલામે
એમ.આઈ.ટી.માંથી એરોનોડટકલ ઈજનેરીમાં મવશેર્જ્ઞતા મેળવી. તેમણે શરૂઆતમાં 1958માં
ડડફેન્સ ડરસચન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓગેનાઈઝેશનમાં કામ કયુ.ું પછી 1963માં ભારતનાં
અવકાશ સંશોધન ખાતામાં જોડાયા. એસ.એલ.વી-3ના પ્રોજેકટ ડાયરે ક્ટર તરીકે તેમણે
“રોડહણી” ઉપગ્રહને પ ૃથ્વીની કક્ષાની નજીક મુકવા ભારતનાં પ્રથમ સ્વદે શી પ્રક્ષેપણ યાનની
ડડઝાઈન, મવકાસ તથા સંચાલનમાં મહત્ત્વનો ફાળો આ્યો. 1980થી તે બેંગ્લોરની મવક્રમ
સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટરના એરો-સ્પેસ ડાયનેમમક્સ એન્ડ ડડઝાઈન ગ્રુપના તથા ઈસરોના મુખ્ય
મથકે લોંચ વેડહકલ/મસસ્ટમના મનયામક રહ્યા. તે ‘ઈસરો’ના પ્રક્ષેપણના યાન કાયનક્રમ તથા
તેના અમલ માટે જવાબદાર રહ્યા. તેમણે મવક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટરમાં ‘કમ્પપોઝીટ પ્રોડકટ
ટેકનોલોજી’નો પાયો નાખ્યો અને ડર-ઈન્ફોસ્ડન ્લાશ્સ્ટક માટે એક ઉત્પાદન કેન્દ્ર સ્થપાયુ.ં
<p>

ડૉ. કલામ 1982માં ડી.આર.ડી.ઓ.માં ડી.આર.ડી.એલ.માં મનયામક તરીકે જોડાયા. તેમણે </p>
આઈ.જી.એમ.ડી.પી.ની કલ્પના કરી અને તેના મુખ્ય વડા બન્યાં. આ કાયનક્રમમાં લશ્કરી
દળોની જરૂરતોને પ ૂરી કરવા અને દૂ રનાં અંતરની પ્રણાલીઓ માટે ડર-એન્રી ટેક્નોલજી
સ્થામપત કરવા માટે પાંચ મોટા પ્રોજેક્ટોનો સમાવેશ થાય છે . “પ ૃથ્વી”, “મત્રશ ૂલ”, “આકાશ”,
“નાગ” અને “અસ્ગ્ન”નાં ઉડ્ડયન પરીક્ષણોએ સંરક્ષણ-તૈયારીમાં આત્મ-મનભનરતા અને સ્વદે શીકાયનક્ષમતાને સ્થામપત કરી. આ મમસાઈલનુ ં સફળતાપ ૂવનકનુ ં ઉડ્ડયન એવી મવમશષ્ટ મસદ્ધદ્ધ છે જેણે
ભારતને અગ્ર ટે ક્નોલોજીઓ અને શસ્ત્રપ્રણાલીઓ પ્રા્ત કરનાર થોડા મવકમસત દે શોનુ ં સભ્ય
બનાવેલ છે . એસ.એલ.વી-3 અને આઈ.જી.એમ.ડી.પી. દ્વારા ઉચ્ચ ટે ક્નોલોજી એરોસ્પેસ
પ્રોજેકટની સ્વદે શી ડડઝાઈન અને મવકાસમાં એક મજબુત પાયો નખાયો છે .
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