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तुम्ही करय करतर?

“र्ी अर्ेररकी अंतररळिीर आखर् िैर्रननक आहे .”
20 जुलै 1969 रोजी अर्ेररकी अंतररळिीर नील आर्मस्ट्राँग
चंद्ररिर परऊल ठे िर्ररे पहहले र्रनि ठरले. चरंद्रयरनरतून िरली
उतरून तयरंनी चरंद्रभूर्ीिर आपले परऊल ठे िले, हर क्षर्
जगभररतील लरिो लोकरंनी टे ललव्व्हजनिर परहहलर.
“र्रनिरसरठी हे एक छोटे से परऊल आहे , पर् अखिल
र्रनिजरतीसरठी ही एक र्ोठी झेप आहे ,” असे ते तयरिेळी
म्हर्रले.

1957 सरली सोव्व्हयेत रलशयरने अंतररळरत पहहलर र्रनिननलर्मत उपग्रह
स्टपुटननक 1 परठिलर. 1961 सरली युरी गरगररीन हर रलशयन अंतररळिीर
अंतररळरत जरर्ररर पहहलर र्रनि ठरलर. यरर्ुळे अंतररळ स्टपधेत रलशयर
अर्ेररकेच्यर ककतीतरी पुढे ननघून गेलर. र्ग अर्ेररकेने ही स्टपधरम व्जंकरयचर
ननश्चय केलर. र्े 1961 र्ध्ये ररष्ट्ररध्यक्ष जॉन केनेडी यरंनी घोषर्र केली की
1970 पयंत अर्ेररकर र्रनिरलर चंद्ररिर परठिेल.

अपोलो 11

ही चरंद्रर्ोहीर्
आजिरची
सिरमचधक
रोर्रंचक र्ोहीर् होती. ही
र्ोहीर्
तेिढीच
धोकरदरयकही
होती.
अंतररळिीररंनर
चंद्ररिर
कोर्तयर प्रसंगरंनर तोंड द्यरिे
लरगेल ककंिर ते परत तरी
येऊ शकतील की नरही, हे
कुर्ीच सरंगू शकत नव्हते.

तर्
ु चर जन्र् कुठे झरलर?
“र्रझर जन्र् ओहरयो प्ररंतरतील िरपरकोनेटर
शहररत र्रझ्यर आजीआजोबरंच्यर शेतरिर
झरलर.”

नील आर्मस्ट्राँगचर जन्र् 5 ऑगस्टट 1930 रोजी ओहरयो प्ररंतरतील
िरपरकोनेटर शहररनव्जक असलेल्यर तयरच्यर आजीआजोबरंच्यर
शेतरिर झरलर. तयरंच्यर आईचे नरि व्हरयोलर तर िडडलरंचे नरि
व्स्टटफन होते. नीललर एक धरकटी बहीर् होती, जून आखर् एक
धरकटर भरऊ होतर, डीन.
व्स्टटफन आर्मस्ट्राँग ओहरयोच्यर शरसकीय करयरमलयरत लेिरपरल
होते. करर्रर्ळ
ु े तयरंच्यर िेगिेगळ्यर शहररत बदल्यर होत असत.

लहरन ियरतच नीललर आभरळरत उडण्यरचे िेध लरगले. तो दोन िषरंचर
असतरनर तयरचे आईिडील तयरलर व्ललव्हलाँ ड विर्रनतळ दरििण्यरस
घेऊन गेले. नतथे उड्डरर् करर्ररी आखर् उतरर्ररी विर्रने परहरण्यरत तो
इतकर दं ग झरलर की तयरलर घरी जरयचे भरन ररहहले नरही.
यरनंतर चरर िषरंनी नीललर विर्रनरत प्रतयक्ष बसण्यरची संधी
लर्ळरली. रवििररच्यर एकर सकरळी, एक िैर्रननक, स्टथरननक लोकरंनर
विर्रनप्रिरस घडिण्यरस आलर. तो नीललरही आपल्यरसोबत घेऊन
गेलर.

शरळकरी ियरत तुम्ही कसे होतर?
“र्ी िूप र्ेहनती होतो आखर् प्रगती करू इव्च्छत होतो.”
शरळे त जरण्यरआधीच नील िरचरयलर लशकलर होतर. प्ररथलर्क शरळे त
तो एक हुशरर विद्यरथी होतर. नीललर शरळे त जरयलर आखर् लर्त्ररंसोबत
फुटबॉल िेळरयलर र्जर येत असे. तयरने स्टकरऊटर्ध्येही भरग घेतलर.
पर् विर्रनरंच्यर प्रनतकृती बनिरयलर तयरलर सिरमत जरस्टत आिडत
असे.

नीलने विर्रनरची पहहली प्रनतकृती बनिली तेव्हर तो फक्त आठ िषरंचर
होतर. र्ग तो लगेच दस
ु री प्रनतकृती बनिरयच्यर र्रगे लरगलर. दहर
िषरंचर असतरनर नील अधमिेळ नोकरी करू लरगलर. तयरलर नव्जकच्यर
कबरस्टथरनरत गित करपरयचे यंत्र चरलिण्यरचे करर् लर्ळरले. तो
विर्रनरच्यर निनव्यर र्ोठ्यर प्रनतकृती बनिण्यरसरठी पैसे सरठिू लरगलर.
र्ग तो एकर बेकरीत करर् करू लरगलर. यर करर्रत लर्ळरलेल्यर पैशरतून
तयरने बॅरीटोन नरिरचे िरद्य िरे दी केले. शरळे च्यर िरद्यिंद
ृ रत तो हे िरद्य
िरजित असे.
िरपरकोनेटर येथे हरयस्टकूलर्ध्ये नीलने र्न लरिून अभ्यरस केलर,
विशेषत: विज्ञरन आखर् गखर्त विषयरंत! तयरच्यरत नेततृ िरचे गर्
ु होते
आखर् इतर विद्यरथी र्दत लरगली तर नेहर्ी तयरच्यरकडे येत. नीलने
शरळे च्यर िरद्यिंद
ृ रत िरजिर्े आखर् छोटीर्ोठी करर्े करर्े सोडले नरही.
शरळे सोबतच नोकरी करून नील थकून जरत असे. पर् नीलने तयरची पिरम
केली नरही. नोकरीतून लर्ळर्ररर
पैसर तयरलर िैर्रननकरचे प्रलशक्षर्
घेण्यरस उपयोगी पडर्रर होतर.

जेव्हर तम्
ु ही उडू लरगलरत, तेव्हर तर्
ु चे िय करय होते?
“र्ी सोळर िषरंचर होतो तेव्हर िैर्रननकरचे प्रलशक्षर् पूर्म केले.” “
5 ऑगस्टट 1946 रोजी नीलने िैर्रननकरचर परिरनर लर्ळिून आपलर
सोळरिर िरढहदिस सरजरर केलर. विर्रन उडिण्यरचे तयरचे स्टिप्न पर्
ू म
झरले. पर् विर्रन करर् कसे करते, यरचेही नीललर िूप कुतूहल होते.
तयरर्ुळे हरयस्टकूल उत्तीर्म केल्यरिर तो परड्यू विद्यरपीठरत एरॉनॉटीकल
इंव्जनीअरींगचे लशक्षर् घेण्यरस गेलर.
पर् दीड िषरंनंतर, नौदलरने तयरलर
कोररयन युद्धरसरठी लढरऊ विर्रन
चरलिरयचे प्रलशक्षर्
घेण्यरस
सरंचगतले. ियरच्यर विसरव्यर िषी तो
नौदलरतील सिरमत लहरन ियरचर
लढरऊ विर्रनरचर िैर्रननक बनलर.

यर युद्धरत नीलचे विर्रन चरलिण्यरचे असीर् कौशल्य आखर् शौयम
बघरयलर लर्ळरले. एकदर तयरच्यर विर्रनरिर शत्रच
ंू र गोळीबरर झरलर
तेव्हर तयरने पॅररशूटद्वररे विर्रनरतून उडी र्ररून आपलर जीि िरचिलर.
1952 सरली नील लशक्षर् पूर्म करण्यरसरठी परड्यूत परतलर. तीन
िषरंनंतर, तयरने नव्यर विर्रनरंची चरचर्ी उड्डरर् करण्यरचे करर्
स्टिीकररले. X-15 हे अगदी निेकोरे विर्रन उडिरयची संधी तयरलर
लर्ळरली. हे विर्रन इतर विर्रनरंपेक्षर जरस्टत िेगरने आखर् जरस्टत
उं चीिर उडू शकत असे. ते जर्ू एिरद्यर अंतररळयरनरसररिे होते.

तम्
ु ही अंतररळिीर कसे बनलरत?
“जेलर्नी 8 र्ोहहर्ेसरठी नरसरने र्रझी ननिड केली.”
1960 च्यर दशकरत जेलर्नी र्ोहीर् सुरू झरली. यरर्ध्ये
अंतररळ उड्डरर्रची एक र्रललकर सरू
झरली. नीलने
ु
अंतररळिीर बनण्यरसरठी अजम केलर आखर् तो स्टिीकररण्यरत
आलर. तयरने 1966 सरली जेलर्नी 8 यरनरतून आपले पहहले
अंतररळउड्डरर् केले. तयरिेळी तयरंनी हे यरन अंतररळरत एकर
दस
ु ऱ्यर रॉकेटलर जोडण्यरचर यशस्टिी प्रयोग केलर. सुरुिरतीलर,
सगळे करही ठीकठरक चरलले. र्ग जेलर्नी 8 चे एक इंव्जन
बंद पडले आखर् यरन ननयंत्रर्रबरहे र जरऊन चगरलयर घेऊ
लरगले. नीलने प्रयत्नपूिक
म
यरनरिर ननयंत्रर् लर्ळिले आखर्
एक र्ोठर अपघरत टरळलर. थोडलयरत तयरंचर जीि िरचलर.
नीलची शीघ्र ननर्मय घेण्यरची क्षर्तर आखर् तयरचे कौशल्य
यरंचे िप
कौतक
करण्यरत आले. अर्ेररकी अंतररळसंस्टथर
ू
ु
नरसरने अपोलो 11 र्ोहहर्ेसरठी अंतररळिीररंची घोषर्र केली,
तेव्हर नीललर यर र्ेहहर्ेचर कर्रंडर म्हर्ून ननिडण्यरत आले.
चरंद्रभूर्ीिर र्रनिी परऊल ठे िण्यरची ही पहहली र्ोहीर् होती.
नीलसोबत एडविन बझ ऑव्ल्िन आखर् र्रयकेल कॉललन्स हे
इतर दोन अंतररळिीर होते.
यर अंतररळिीररंचे कठोर प्रलशक्षर् सुरू झरले.
शररीररक आखर् र्रनलसक स्टतररिर तयरंनर
अतयंत तंदरु
ु स्टत ररहरिे लरगर्रर होते आखर्
र्ोहहर्ेची बररकरईने र्रहहतीही घ्यरिी लरगर्रर
होती. आर्ीबरर्ीप्रसंगी करय कररयचे, हे
लशकर्े सिरमत र्हत्त्िरचे होते. नीललर यर
र्ोहहर्ेची अव्जबरत भीती िरटत नव्हती. पर्
तो म्हर्त असे, “र्रझी एिढीच इच्छर आहे
की चंद्ररिरून परतर्ररी र्ी पहहली व्यक्ती
ठरो.”

तुम्ही चंद्ररिर कसे पोहोचलरत?

“आम्ही सॅटनम-5 यर अंतररळयरनरतून प्रिरस करत नतथे पोहोचलो.”
16 जल
ु ै 1969 रोजी, आर्मस्ट्राँग, ऑव्ल्िन आखर् कॉललन्स
सकरळी लिकर उठले. तयरंनी र्रंस आखर् अंडी यरंची न्यरहररी
केली. र्ग तयरंनी आपले अंतररळ पोशरि चढिले. तयरंनर एकर
गरडीने फ्लोररडर ररज्यरतील केप केनेडी यर हठकरर्ी नेण्यरत
आले. उड्डरर् स्टथळी र्हरकरय सॅटनम-5 रॉकेट तयरंची िरट
परहरत उभे होते. अपोलो 11 हे यरन यर रॉकेटच्यर लशररिर होते.
सकरळी
6:52
िरजतर,
आर्मस्ट्राँगने अपोलो 11
र्ध्ये
प्रिेश
केलर.
तयरच्यरपरठोपरठ ऑव्ल्िन
आखर् कॉललन्सही आले.
ननयंत्रर् िोलीतून उलट
गर्नर सुरू केली गेली.
“बररर,
अकरर,
दहर,
नऊ....” आखर् र्ग सॅटनम5 ची र्हरकरय इंव्जने आग
ओकू लरगली. “सहर, परच,
चरर, तीन, दोन, एक,
शून्य....सगळी इंव्जने सुरू
झरली. जर्ीन कंप परिू
लरगली आखर् करनठळ्यर
बसिर्ररर आिरज करत
सॅटनम-5
िेगरने
हिेत
झेपरिले. तेव्हर 9:32 ही
िेळ झरली होती. “उड्डरर्
सरू
झरलंय. अपोलो 11
ु
चर प्रिरस सरू
ु झरलरय.”

उड्डरर् केल्यरिर करहीच लर्ननटरंनी रॉकेटची
पहहल्यर आखर् दस
ु ऱ्यर टप्प्यरतील इंव्जने
आपले करर् चोि पूर्म करून यरनरपरसून
विलग होऊन िरली पडली. 9:44 िरजतर
नतसऱ्यर टप्प्यरतील इंव्जन आग ओकू लरगले.
तयरने अपोलो 11 यरनरलर पथ्
ृ िीभोिती एकर
कक्षेत नेऊन ठे िले. अडीच तरसरंनी इंव्जन
पुन्हर आग ओकू लरगले. तयरने अपोलो 11
यरनरचर िेग तरशी 24,000 ककलोर्ीटर एिढर
केलर. आतर अंतररळिीर चंद्ररकडे कूच करू
लरगले.

तुम्ही चंद्ररिर पहहले परऊल कधी ठे िले?
“20 जल
ु ै 1969 रोजी सकरळी ठीक 10:56 िरजतर."
तीन हदिसरंच्यर अंतररळ प्रिरसरनंतर अपोलो 11 चंद्ररभोिती
एकर कक्षेत कफरू लरगले. पुढल्यर हदिशी, आर्मस्ट्राँग आखर्
ऑव्ल्िन अंतररळ पोशरि घरलून ईगल नरिरच्यर छोर्टयर यरनरत
लशरले. 1:46 िरजतर ईगल चरंद्रभूर्ीच्यर हदशेने उतरू लरगले.
सगळं करही व्यिव्स्टथत जळ
ु ू न आले आखर् ईगल चरंद्रभूर्ीच्यर
सी ऑफ ्रन्लिीललटी भरगरजिळ अचूकपर्े उतरले.
चंद्ररिरून पथ्
ृ िीिर आलेले पहहले शब्द होते,
“ह्यूस्टटन. ्रव्न्लिललटी भरगरतून
बोलतोय. ईगल चंद्ररिर
उतरलंय.”

आर्मस्ट्राँग आखर् ऑव्ल्िन
यरंनी जेिर् केले, र्ग आपले हे ल्र्ेट
घरतले, हरतर्ोजे
घरतले
आखर्
जीिनरक्षक व्यिस्टथेने सज्ज होऊन
ननघरले. चंद्ररिर नर हिर आहे नर
परर्ी. तेथील तरपर्रन 0 ते 120
अंश सेव्ल्सअसपयंत असते. तयरंच्यर
परठीिर
लरदलेल्यर
वपशिीत
ऑलसीजन परु िठर, तरपर्रन ननयंत्रर्
आखर् संिरदरसरठी रे डडओ यरंची
सरधने होती. तयरंच्यरलशिरय नतथे
व्जिंत ररहरर्े अशलय होते. शेिटी
तयरंनी ईगलचे दरर उघडले आखर्
नील लशडीच्यर सरहरय्यरने िरली
उतरू लरगलर.

तम्
ु ही चंद्ररिर करय केले?
“आम्ही चंद्ररिर दगडरंचे नर्ुने गोळर केले.”

नीलनंतर बझ ऑव्ल्िनही ईगलर्धन
ू िरली उतरलर आखर् नीलजिळ
आलर. तयरंचे अंतररळपोशरि िूप जड आखर् र्ोठे होते. पर् चंद्ररिर
गुरुतिरकषमर् कर्ी असल्यरर्ुळे ते सहजपर् नतथे चरलू-कफरू शकत
होते. चंद्ररची जर्ीन रे तरड परं तु कठीर् होती.

दोघरंनी लर्ळून नतथे एक कॅर्ेरर लरिलर आखर् आपले करर् सुरू
केले. तयरंच्यरकडे करर् कररयलर करही तरसरंचरच अिधी होतर. नंतर
तयरंचर ऑलसीजनचर परु िठर संपर्रर होतर. तयरंनी चंद्ररिरील दगड
आखर् र्रती गोळर केली आखर् प्रयोगरंची उपकरर्े सज्ज केली.
यरतून िैज्ञरननकरंनर चंद्र-पथ्
ृ िी अंतररचे अचूक र्रपन करर्े शलय
होर्रर होते आखर् चंद्ररच्यर पष्ठ
ृ भरगरचे योग्य ज्ञरन होर्रर होते.
आर्मस्ट्राँग आखर् ऑव्ल्िन यरंनी नतथे अर्ेररकेचर झेंडर रोिलर. नतथे
हिर नसल्यरर्ळ
ु े तयरंनी तररे च्यर र्दतीने झेंडर फडकतयर व्स्टथतीत
ठे िलर. तयरचिेळी तयरंनर अर्ेररकी ररष्ट्ररध्यक्षरंचर टे ललफोनसुद्धर
आलर.

र्ग दोघे ईगलजिळ आले.
तेव्हर तयरंनर इंव्जन सुरू
करर्ररर
व्स्टिच
तुटलर
असल्यरचे हदसले. तो दरु
ु स्टत
केलर नरही तर ते नतथेच
अडकले असते. तिररत करही
विचरर करून तयरंनी तुटलेल्यर
स्टिीचच्यर जरगी पेन लरिले.
यर उपरयरने इंव्जन सुरू झरले.
यरनरच्यर
िरच्यर
भरगरने
उड्डरर् केले आखर् िरलचर
भरग
चंद्ररिरच
सोडण्यरत
आलर.

तुम्ही ककती करळ अंतररळरत ररहहलरत?
“आम्ही अंतररळरत आठ हदिस ररहहलो.”
चरंद्रभूर्ी सोडल्यरनंतर तीन तरसरंनी ईगल कर्रंड र्ोड्यूल
कोलंबबयरनव्जक पोहोचले. तयरत र्रयकेल कॉललन्स तयर दोघरंची
िरट बघत होतर. दोघरंनी कोलंबबयरत प्रिेश केल्यरिर ईगललर
अंतररळरत तसेच सोडून हदले. ईगल शेिटी चरंद्रभूर्ीिर जरऊन
आदळले आखर् नष्ट झरले. नतघर अंतररळिीररंचर पथ्
ृ िीच्यर हदशेने
प्रिरस सुरू झरलर. पथ्
ृ िीनव्जक पोहोचल्यरिर तयरंनी सव्व्हमस
र्ोड्यूललर र्ुख्य यरनरपरसून अलग करून अंतररळरत सोडून
हदले.
24 जुलै रोजी, पथ्
ृ िीिरून ननघरल्यरच्यर आठव्यर हदिशी,
कोलंबबयरचे पॅररशट
ु उघडले आखर् ते हळूहळू प्रशरंत र्हरसरगररत
उतरले. विशेष सुरक्षर पोषरि घरतलेल्यर परर्बुड्यरंनी यरनरचे दरर
उघडले आखर् अंतररळिीररंनर एकर हे ललकॉप्टरर्धून
बचरि जहरजरिर नेले. चंद्ररिरील पहहली र्ोहीर्
संपर्
म र्े यशस्टिी ठरली होती.
ू प

संशोधकरंनर संशय होतर की अंतररळिीर
आपल्यरसोबत चंद्ररिरील अपरयकररक सूक्ष्र्
जीिरर्ू घेऊन आले असरिेत. तयरंच्यरर्ुळे
पथ्
ृ िीिर नव्यर रोगररई पसरण्यरचर धोकर होतर.
तयरर्ुळे नतघर अंतररळिीररंनर ह्यस्ट
ू टनच्यर एकर
प्रयोगशरळे त 18 हदिस एकरंतिरसरत ररहरिे
लरगले. यर करळरत तयरंनी नरसरच्यर लोकरंशी
आपल्यर अंतररळप्रिरसरचे रोर्रंचक अनुभि
िरटले.
जेव्हर
डॉलटररंची
िरत्री
पटली
की
अंतररळिीररंसोबत सूक्ष्र् जीि आलेले नरहीत
तेव्हर तयरंनर बरहे रच्यर जगरर्ध्ये आखर्
तयरंच्यर
कुटुंबरर्ध्ये
जरण्यरस
परिरनगी
लर्ळरली.

तुम्ही पथ्
ृ िीिर परतल्यरिर करय झरले?

“ते क्षर् अद्भत
ु होते. आर्चे स्टिरगत र्हरनरयकरंसररिे करण्यरत
आले.”

चरंद्रर्ोहहर्ेर्ळ
ु े
आर्मस्ट्राँग,
ऑव्ल्िन
आखर्
कॉललन्स
जगभररत प्रलसद्ध झरले.
लोक तयरंनर भेटू इच्छीत
होते, तयरंचे अनभ
ु ि ऐकू
इव्च्छत होते.
13
ऑगस्टट
रोजी,
नतघरंनी
आपल्यर
पत्नींसोबत
एकरच
हदिसरत
अर्ेररकेच्यर
तीन शहररंचर झंझरिती
दौरर
केलर.
तयरंनी
न्यूयॉकम
शहररपरसून
दौऱ्यरस सुरुिरत केली
आखर् र्ग ते लशकरगो
आखर्
लॉसएंजेललसलर
गेले. तयरंनर अर्ेररकेचर
सिोच्च
सन्र्रन

प्रेलसडेन्शीयल
ऑफ
किडर्
करण्यरत आले.

र्ेडल

प्रदरन

नरसरने तयरंचर जरगनतक दौरर आयोव्जत केलर. 45
हदिसरंत, अंतररळिीर 24 दे शरंतील 27 शहररंर्ध्ये
कफरले. तेथील रस्टतयरंच्यर दोन्ही बरजूंस हजररो लोक
जर्ून तयरंचर जयजयकरर करू लरगले. दौरर संपल्यरिर,
नील िॉलशग्ं टन डी.सी. येथील नरसरच्यर र्ुख्यरलयरत
करर् करू लरगले. ते एरोस्टपेस इंव्जननअरींगचर
अभ्यरसदे िील करू लरगले.

नील आर्मस्ट्राँग हे एकरंतवप्रय
होते. तयरंनर प्रलसद्धी आखर्
ककतीर्ध्ये
रस
नव्हतर.
ित्त
र्ुलरिती
दे र्े
ृ पत्ररंनर
तयरंनर आिडत नसे आखर्
विविध उतपरदनरंच्यर जरहहररती
करण्यरसही
तयरंनी
नकरर
हदलर.
तयरंनर
सरर्रन्य
र्रर्सरसररिे आयुष्य जगरयचे
होते. पर् चंद्ररिर परऊल
ठे िर्रर पहहलर र्रर्स
अशी
ू
ओळि झरल्यरिर हे सररे
अिघड झरले.

तम्
ु ही पन्
ु हर अंतररळरत गेलरत कर?
“नरही, पर् र्लर नेहर्ी नतथे जरिसं िरटतं.”

1971 सरली नीलने नरसरतील नोकरीचर ररजीनरर्र हदलर आखर् ते
लसनलसनरटी विद्यरपीठरत एरोस्टपेस इंव्जनीअरींग लशकिू लरगले.
अंतररळरसरठी विकलसत केलेल्यर तंत्रज्ञरनरचर उपयोग पथ्ृ िीिर कसर
करतर येईल, यरचरही अभ्यरस तयरंनी केलर. 1976 सरली, ह्रदयरच्यर
शस्त्रकियेत िरपरण्यरसरठी पंप विकलसत करर्रऱ्यर गटरचे ते प्रर्ुि
होते. हर पंप अपोलो र्ोहहर्ेच्यर अंतररळ पोशरिरर्ध्ये िरपरलेल्यर
पंपरिर आधरररत होतर.
नील पन्
ु हर कधीच अंतररळरत गेले नरहीत. तयरंनी ओहरयो ररज्यरत
एक शेत िरे दी केले आखर् नतथेच आपल्यर कुटुंबरसर्िेत आयुष्य
सुिरने व्यतीत केले. ते लिचचतच लोकरंर्ध्ये जरत ककंिर र्ुलरित
दे त. 1979 सरली तयरंनी अध्यरपक पदरचर ररजीनरर्र हदलर.
दरम्यरन, अपोलो र्रललकर सुरू ररहहली आखर् तयरद्वररे सहर र्ोहहर्र
ररबिण्यरत आल्यर. 1970 सरली सोव्व्हयेत रलशयर आखर् अर्ेररकर
यरंनी संयुक्तपर्े अंतररळ स्टथरनक उभररून अंतररळसंशोधनरचे एक
निे पिम सुरू केले.

नीलचे अंतररळरचे आकषमर् कर्ी झरले नव्हते. तयरंनी 21 व्यर
शतकरतील अंतररळ करयमिर्रंच्यर योजनर आिण्यरत र्दत केली. यर
योजनर पुढे प्रतयक्षरत आल्यर नरहीत, हर भरग िेगळर! 28 जरनेिररी
1986 रोजी, पथ्
ृ िीिरून उड्डरर् करतरच, स्टपेस शटल चॅ लेंजरचर
स्टफोट झरलर. यर अपघरतरची कररर्े शोधण्यरसरठी तयरर करण्यरत
आलेल्यर सलर्तीचे उपप्रर्ि
ु म्हर्ून नीलची ननिड करण्यरत आली.
जल
ु ै 1994 र्ध्ये अर्ेररकेत,
र्रनिरचे चंद्ररिर पहहले परऊल
पडले
तयर
प्रसंगरचर
रोप्यर्होतसि सरजरर करण्यरत
आलर.
नील
आर्मस्ट्राँगने
कोर्तयरही ररजकीय करयमिर्रत
भरग घेतलर नरही. पर् ते एकर
स्टथरननक
विर्रन
उड्डरर्
प्रदशमनरत सहभरगी झरले होते.
तयरंच्यर
डोलयरिरून
जरत
असलेले एक विर्रन परहून
ते पुटपुटले, “र्ीसुद्धर िर उडत
असतो तर!”

सव्व्हमस र्ॉड्यल
ू

सॅटनम 5
र्हरकरय सॅटनम 5 रॉकेटने
अपोलो 11 र्धील
अंतररळिीररंनर अंतररळरत
नेले होते.

सॅटनम 5 रॉकेट तीन टप्प्यरंत
बनिण्यरत आले होते. तयरच्यर
लशररिर अपोलो 11 यरन स्टिरर
झरले होते. हे रॉकेट 68.7 फूट
उं च आखर् 3200 टन जड होते.
हे आजिर बनिलेले सिरमत
र्ोठे रॉकेट होते.

चरंद्रयरन
नतसरर टप्पर
कर्रंड र्ॉड्यल
ू

उड्डरर् केल्यरिर अडीच लर्ननटे
यरच्यर पहहल्यर टप्प्यरतील
इंव्जनरने करर् केले आखर्
रॉकेटलर 37 र्ैल उं चीिर नेले.
तयरनंतर, पहहलर टप्पर अलग
होऊन प्रशरंत र्हरसरगररत
जरऊन पडलर.

र्ग दस
ु ऱ्यर टप्प्यरतील
इंव्जनरने सहर लर्ननटे करर्
केले आखर् रॉकेटलर तरशी
15,500 र्ैल यर िेगरने 115
र्ैल उं चीिर नेले. र्ग हे
इंव्जनदे िील अलग होऊन
िरली पडले.
दस
ु रर टप्पर

पहहलर टप्पर

नतसऱ्यर टप्प्यरतील इंव्जनरने अपोलो 11
यरनरलर तरशी 17,400 र्ैल िेगरने
पथ्
ृ िीभोिती एकर कक्षेत कफरित ठे िले.
अपोलो 11 यरनरचर फक्त कर्रंड
पथ्
ृ िीच्यर अनेक चकरर र्ररल्यरिर हे
र्ॉड्यूल हरच भरग तीन
इंव्जन पुन्हर सुरू झरले आखर् यरनरचर
अंतररळिीररंनर घेऊन पथ्
िेग तरशी 24,000 र्ैल इतकर िरढलर.
ृ िीिर
परतलर. एकर पॅररशूटच्यर
यरर्ळ
ु े अपोलो 11 आतर चंद्ररच्यर हदशेत
र्दतीने ते धरपकन ् प्रशरंत
प्रिरस करू लरगले.
र्हरसरगररत येऊन पडले.

करही र्हत्त्िरच्यर तररिर
1930: 5 ऑगस्टट रोजी नील आर्मस्ट्राँगचर जन्र्.
1936: नीलचर पहहलर विर्रन प्रिरस. विर्रनोड्डरर्रबद्दल आकषमर्.
1946: सोळरव्यर िरढहदिशी नीललर िैर्रननकरचर परिरनर लर्ळरलर. पर् तोिर
तयरलर र्ोटरर चरलकरचर परिरनर लर्ळरलर नव्हतर.
1947: नीलने हरयस्टकूल उत्तीर्म केले. तयरलर नौदलरची लशष्यित्त
ृ ी लर्ळरली.
र्ग तो परड्यू विद्यरपीठरत एरॉनॉटीकल इंव्जनीअरींगचर अभ्यरस करण्यरस
गेलर.
1949: नौदलरने कोररयर यद्ध
ु रसरठी नीललर प्रलशक्षर् घेण्यरस परठिले.

1962: अंतररळिीर म्हर्ून नीलची ननिड. कुटुंबरसोबत नीलचे टे लसरस
ररज्यरतील ह्यस्ट
ु टन येथे स्टथलरंतर. तयरचे प्रलशक्षर् आखर् अंतररळ
प्रकल्परिर करर् सरू
ु .
1966: नील जेलर्नी 8 अंतररळ र्ोहहर्ेचर कर्रंडर घोषीत. हे पहहलेच
यरन होते ज्यरने अंतररळरत दस
ु ऱ्यर एकर रॉकेटशी जोडून घेतले. यर
प्रकियेस डॉकींग म्हर्तरत.

1969: 16 जुलै रोजी अपोलो 11 चे प्रक्षेपर्. 20 जुलै रोजी चंद्ररिर
परऊल ठे िर्ररर नील हर पहहलर र्रनि ठरलर. तयरच्यर र्रगोर्रग बझ
ऑव्ल्िनने चंद्ररिर परऊल ठे िले.
1971: नरसरचर ररजीनरर्र दे ऊन नील लसनलसनरटी विद्यरपीठरत प्रोफेसर
म्हर्ून रुजू झरले. तयरंनी ओहरयो ररज्यरतील लेबनन शहररनव्जक एक
शेत विकत घेतले.

1950-53: दरू पूिेलर अर्ेररकर आखर् 19 दे श यरंच्यरत कोररयर यद्ध
ु लढले
गेले. नीलिर एकर लढरऊ विर्रनरचर परयलट म्हर्ून जबरबदररी सोपिण्यरत
आली. तयरच्यर हदर्रिदरर करर्चगरीर्ळ
ु े तयरलर हिरईदलरकडून तीन पदके
लर्ळरली.

1978: नीलचर अर्ेररकन कराँग्रेसकडून अंतररळ पदकरने सन्र्रन.

1952: नील अर्ेररकेस परतलर. परड्यू विद्यरपीठरत पुन्हर अभ्यरस सरू
ु केलर.

1984: नील ररष्ट्रीय अंतररळ आयोगरत करर् करू लरगले.

1955: नीलचे लशक्षर् पूर्.म तयरलर परड्यू विद्यरपीठरतन
ू पदिी लर्ळरली. तयरने
एक संशोधक िैर्रननक म्हर्ून करर् सरू
ु केले.

1986: स्टपेस शटल चॅ लेंजरचर उड्डरर् केल्यरिर लगेच स्टफोट. तयरतील
सरत अंतररळिीररंचर र्तृ यू. यर दघ
म नेच्यर तपरस करयम सलर्तीत नीलचर
ु ट
सहभरग.

1956: 28 जरनेिररी रोजी जेन लशअरडनशी लग्न.
1957: सोव्व्हयेत रलशयरने उपग्रह स्टपुटननक 1 चे प्रक्षेपर् केल्यरिर अर्ेररकर
आखर् रलशयर यरंच्यरत अंतररळ स्टपधरम सरू
ु झरली.
1961: सोव्व्हयेत कॉस्टर्ोनॉट युरी गरगररीन अंतररळरत जरर्ररे पहहले
अंतररळिीर ठरले.

1979-82: नीलने लसनलसनरटी विद्यरपीठरचर ररजीनरर्र दे ऊन विविध
कंपन्यरंर्ध्ये संचरलक म्हर्ून करर् सरंभरळले.

1994: चंद्ररिर पहहले परऊल ठे िण्यरच्यर घटनेचे रौप्यर्होतसिी सोहळे
संपूर्म अर्ेररकेत सरजरे करण्यरत आले. नीलने यरत भरग घेतलर नरही. .
1998: अर्ेररकी अंतररळिीर जॉन ग्लेन स्टपेस शटलर्धून पुन्हर
अंतररळरत गेले. ियरच्यर 77 व्यर िषी अंतररळप्रिरस करर्ररे ते सिरमचधक
ियरचे अंतररळिीर ठरले. िद्ध
ृ तिरिर अंतररळप्रिरसरचर करय पररर्रर् होतो
यरचर अभ्यरस करर्े, हे यर र्ोहे र्ेचे उहद्दष्ट होते.

