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ఇసో్ర టెలీ మెడిసిన్ సేవలు 

సుదూర గా్రమీణ పో్ాంతాలో్ల ఉన్న ఆరోగ్య కాందో్రలను ఉపగా్హ నెట్వర్కాంగ్ ద్రారా పట్ట ణాలో్లని సూపర్ స్పెషాలిటీ 

ఆసుపత్రు లతో అనుసాంధాన్ాం చేసిఅాందాంచే టెలీ కన్సల్టట షన్, చికిత్స సేవలను టెలీ మెడిసిన్ అాంటారు. దేశాంల్ల 

గా్రమీణ-పట్ట ణ పో్ాంతాల మధ్య ఉన్న ఆరోగ్య అాంత్రానిన త్గ్గ ాంచే ఉదేేశాంతో ఇసో్ర తొలిసారర్గ్ర 2001ల్ల టెలీ మెడిసిన్ 

పెలైట్ పో్జెక్టట ను పో్రాంభాంచిాంద. ఇన్శాట్ ఉపగా్హాల సారయాంతో టెలీ మెడిసిన్ సేవలు దేశాంల్ల కామాంగ్ర 

విసత ర్సుత న్ననయి. ఇసో్ర న్నలుగు రకాల టెలీ మెడిసిన్ సేవలను అాందస్రత ాంద. అవి.. 

 

 గా్రమీణ పో్ాంత్ ఆరోగ్య కాందో్రలను పట్ట ణాలో్లని సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రు లక్ట అనుసాంధాన్ాం చేసి 

టెలీకన్సల్టట షన్, చికిత్సలను అాందాంచడాంతోప్టు గా్రమీణ పో్ాంత్ వైద్యయలు, ప్రామెడికల్ సిబ్బాందకి శిక్షణ 

ఇవాడాం. 

 వీడియో కాన్ఫరెనిసాంగ్ ద్రారా వివిధ్ వైద్య కళాశాలలు, పీజీ మెడికల్ సాంసథ లు, మెడికల్ సాంసథ లు, ఎయిమస్ 

త్రహా ఆసుపత్రు లను అనుసాంధాన్ాం చేసి వైద్య రాంగ్ాంల్ల శిక్షణ అాందాంచడాం. 

 మొబైల్ టెలివిజన్ విధాన్ాంల్ల మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్ల ద్రారా మారు మూల, పరాత్ పో్ాంత్ గా్రమాలో్ల 

మెడికల్ కాయాంపులను నిరాహాంచి టెలీ అఫ్తత ల్మాలజీ, డయాబటిక్ స్క్కీనిాంగ్ సేవలను అాందాంచడాంతో ప్టు టీకా 

కారయకామాలను నిరాహాంచడాం. 

 విపత్రత ల కాలాంల్ల అత్యవసర వైద్య సేవలక్ట కావాలిసన్ టెకానలజీ కనెకిట విటీని అాందాంచడాం. 
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1.5 లక్షల మందికి లబి్ధ 

పోసుత త్ాం 306 గా్రమీణ ఆరోగ్య కాందో్రలో్ల ఇసో్ర టెలీ మెడిసిన్ సేవలు అాంద్యబాటుల్ల ఉన్ననయి. వీటిని 16 మొబైల్ టెలీ 

మెడిసిన్ యూనిట్స్, 60 సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రు లక్ట అనుసాంధానిాంచారు. జమూాకశ్మార్, అాండమాన్ నికోబార్ 

దీవులు, లక్ష దీవులు, ఈశాన్య రాషాట ీలు వాంటి పో్ాంతాలో్ల సై్పత్ాం టెలీ మెడిసిన్ సేవలు అాంద్యబాటుల్లకి వచాాయి. 

కరాాట్క, కరళ, రాజసారథ న్, మహారాషట ీ, ఒడిశా, ఛత్తత స్గ్ఢ్లల్ల రాషట ీసారథ యి టెలీ మెడిసిన్ నెట్వరక్లను ఏరాెటు 

చేశారు. ఏటా సుమారు లక్షన్నర మాంద టె లీమెడిసిన్ సేవల ద్రారా లబి్ధ పాంద్యత్రన్ననరు. 

 

ఆస్ట్ర ోశాట్ 

విశా రహసారయలను ఛేదాంచే లక్షయాంతో ఇసో్ర ఆస్రట ీశాట్ను రూపాందాంచి పోయోగ్ాంచిాంద. 2015 స్పపెట ాంబ్ర్ 28న్ పీఎస్ఎల్

వీ - స్క్ 30 ద్రారా దీనిన పోయోగ్ాంచారు. 

ఆస్రట ీశాట్ లిఫ్ట ్ ఆఫ్ బ్రువు 1513 కిల్లలు. 650 కి.మీ కక్షయల్లకి పీఎస్ఎల్వీ-స్క్30 దీనిన పోయోగ్ాంచిాంద. ఇద మలీట  

వేవ్లాంత్ (బ్హుళ త్రాంగ్దైర్య) ఉపగా్హాం. ఆప్టట కల్, అతినీలల్లహత్, ఎకస్ కిరణాల వాంటి కిరణాల త్రాంగ్దైర్యాంతో 

ఇద విశాానిన అధ్యయన్ాం చే సుత ాంద. 

 

ప్ర ధాన లక్ష్య ాలు 

 న్యయటాు న్, న్క్షతాు లు, కృషాబ్ధల్మలు ఉన్న న్క్షత్ు  సముద్రయాంల్ల అధిక శకిి పోకాియలను అరథ ాం చేసుకోవడాం. 

 న్యయటాు న్, న్క్షతాు లపైె అయసారకాంత్ పోభావాలను అాంచన్న వేయడాం. 

 ప్లపుాంత్ ఆవల ఉన్న న్క్షత్ు  సముద్రయాలో్ల కొత్త  న్క్షతాు ల పుటుట క, అకకడి అధిక శకిి వయవసథ లపైె సమాచారాం 

సేకర్ాంచడాం 

 అతినీలల్లహత్ కిరణాల సారయాంతో విశాానిన ల్లత్రగ్ర శోధిాంచడాం. 

 విశాాంల్ల శకిిమాంత్ ఎకస్-కిరణాల మూల్మలను గురి్ాంచడాం. 

 

పేలోడ్లు 

ఆస్రట ీశాట్ ఉపగా్హాంల్ల మొత్త ాం 5 పేల్లడ్లు ఉన్ననయి. అవి... 
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1. అల్మట ీవలైట్ ఇమేజాంగ్ టెలిస్రకపు: ఇద విశాానిన ద్ృగ్గగ చర, అతినీలల్లహత్ కిరణాలల్ల అధ్యయన్ాం చేసుత ాంద. 

2. ల్మరజ ్ ఏర్యా ఎకస్ రే పోపలష న్ల్ కాంట్ర్: ప్లపుాంత్ల కాందో్రలు, న్క్షతాు ల నుాంచి ఎకస్-కిరణాల మధ్య 

భేద్రలను అధ్యయన్ాం చేసుత ాంద. 

3. సారఫ్ట ్ రే టెలిస్రకపు: సుదూర రోద్సి నిరాాణాల నుాంచి వచేా ఎకస్-కిరణాల పట్ల్మనిన (0.38 జ్ఛుగ్ పర్ధి 

గ్ల) అధ్యయన్ాం చేసుత ాంద. 

4. కాడిాయాం జాంక్ టెలుయరైెడ్ ఇమేజర్: 10- 100 కిల్ల ఎలకాట ీన్ వోలుట ల శకిి కలిగ్ ఎకస్- కిరణాలను 

పసిగ్డుత్రాంద. 

5. సారకనిాంగ్ సై్పక మానిట్ర్: ఆకాశాంల్ల ఎకస్-రే కిరణాల మూల్మలను అధ్యయన్ాం చేసుత ాంద. 

 

క్ష్ర్టర శాట్  

ఇసో్ర పోత్యయకాంగ్ర పూరి్ దేశ్మయ పర్జా్ఞన్ాంతో రూపాందాంచిన్ భూ పర్శ్మలన్ ఉపగా్హాం.. కారోట శాట్. ఇపెటి వరక్ట 5 

కారోట శాట్ ఉపగా్హాలను ఇసో్ర పోయోగ్ాంచిాంద. భారత్ అాంత్ర్క్ష కారయకామాలో్లని ర్మోట్ స్పనిసాంగ్ వయవసథ  (ఐఆర్ఎస్) ల్ల 

భాగ్ాంగ్ర కారోట శాట్ శా్రణి ఉపగా్హాలను ఇసో్ర అభవృది చేసిాంద.  

ఉప్గ్ర హం ప్ర యోగ్ నౌక ప్ర యోగ్ తేది 

కారోట శాట్ - 1 పీఎస్ఎల్వీ-స్క్6 మే 5, 2005 

కారోట శాట్ - 2 పీఎస్ఎల్వీ-స్క్7 జన్వర్ 10, 2007 

కారోట శాట్ - 2 ఏ పీఎస్ఎల్వీ-స్క్9 ఏపో్టల్ 28, 2008 

కారోట శాట్ - 2బీ పీఎస్ఎల్వీ-స్క్15 జూలై 12, 2010 

కారోట శాట్ - 2స్క్ పీఎస్ఎల్వీ-స్క్34 జూన్ 22, 2016 

 

ఈ ఉపగా్హాలను పోధాన్ాంగ్ర కారోట గా్ఫీ అనువరిన్నలను విసత ర్ాంచేాంద్యక్ట ఉదేేశిాంచారు. భారీ సారథ యి భూ ఉపర్త్ల 

పటాలను రూపాందాంచడాం, గా్రమీణ పట్ట ణ పో్ాంతాలో్ల మౌలికసద్యప్యాల అభవృదికి ఈ ఉపగా్హాలు తోడెడతాయి.  

ముఖ్ా ఉప్యోగాలు 

 గా్రమీణ పో్ాంతాలో్ల మెరుగైన్ రవాణా వయవసథ  రూపకలెన్. 

 జల, భౌమ, జీవ, ఖనిజ, అట్వీ వన్రుల సమాచార సేకరణ, నిరాహణ. 
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 త్తర పో్ాంత్ ఆవరణ వయవసథ ల అధ్యయన్ాం, వాతావరణ పర్శోధ్న్. 

 ల్మయాండ్ ఇన్ఫరేాషన్ సిసట ాం అాండ్ జయోగా్రఫికల్ ఇన్ఫరేాషన్ సిసట ాం అభవృది. 

ఈ ఉపగా్హాలో్ల అతాయధునిక ప్న్కాొమాటిక్ కెమెరాలు అనే ర్మోట్ స్పనిసాంగ్ స్పన్సరోు ఉాంటాయి. ద్ృగ్గగ చర కాాంతిల్ల 

అధిక సృషట త్తో భూమి ఉపర్త్ల్మనిన చిత్తు కర్ాంచేాంద్యక్ట ఇవి ఉపయోగ్పడతాయి. కారోట శాట్ -2స్క్తో ఇసో్ర 

అత్యధికాంగ్ర 0.6 మీట్రో ర్జల్యయషన్ శకిిని సారధిాంచిాంద. 

 

బ్ాండ్విడ్త ్ - టా్రనస్పండ్ర్ల  ఉప్యోగాలు 

ఉపగా్హ కమూయనికషన్ల్ల సమాచార పోసారరానికి ఉపయోగ్ాంచే ఒక అప్లిాంక్, డౌన్లిాంక్ పౌన్:పున్నయల కలయిక బాయాండ్

విడత ్. గా్ాండ్ సేట షన్ నుాంచి అాంత్ర్క్ష కక్షయల్లని ఉపగా్హానికి సమాచారానిన పోసారరాం చేసే పౌన్:పున్యాం.. అప్ లిాంక్. 

ఉపగా్హాం నుాంచి తిర్గ్ భూమిపైె ఉన్న ఎరి్ సేట షన్కి సమాచారానిన పోసారరాం చేసే పౌన్:పున్యాం.. డౌన్లిాంక్. 

సమాచారానిన పోసారరాం చేసే అప్లిాంక్, డౌన్లిాంక్ పౌన్:పున్నయలు వేరుగ్ర ఉాంటాయి. ఈ రకమైెన్ సమాచార పోసారరానిన 

నిరాహాంచేాంద్యక్ట కమూయనికషన్ ఉపగా్హాలో్ల ఉన్న పోత్యయక ఎలకాట ీనిక్ పర్కరాలు టాు న్స్ప్ాండరోు. 

 

ర్స్క్వర్, మాడుయల్టట్ర్, టాు న్స్మిట్ర్ల కలయిక టాు న్స్ప్ాండర్. ఇద అప్లిాంకిాంగ్ ద్రారా సమాచారానిన సేకర్ాంచి, 

మాడుయల్టషన్ ద్రారా కొదేగ్ర మార్ా, డౌన్లిాంకిాంగ్ ద్రారా భూమికి పోసారరాం చేసుత ాంద. జెనీవాల్లని ఇాంట్రేనషన్ల్ 

టెలీకమూయనికషన్ యూనియన్.. పౌర సేవలక్ట సాంబ్ాంధిాంచి దేశాలక్ట బాయాండ్విడత ్లను కటాయిసుత ాంద. 

 

ఇస్ట్ర  నిర్వహిస్తత నన వివిధ బ్ాండ్విడ్త ్లు/టా్రనస్పండ్ర్లల  

 s బ్ాండ్: అప్లిాంకిాంగ్ 5.855 - 5.935 GHz, డౌన్లిాంకిాంగ్ 2.555 - 2.635 GHz 
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 cబ్ాండ్ లోయర్: అప్లిాంకిాంగ్ 5.725 - 5.925 GHz, డౌన్లిాంకిాంగ్ 3.4 - 3.7 GHz 

 cబ్ాండ్: అప్లిాంకిాంగ్ - 5.925 - 6.425 GHz, డౌన్లిాంకిాంగ్ - 3.7 - 4.2 GHz 

 cబ్ాండ్ (అప్పర్):అప్లిాంకిాంగ్ 6.425 - 7.075 GHz, డౌన్లిాంకిాంగ్ 4.2 - 4.8 GHz 

 ku బ్ాండ్ : అప్లిాంకిాంగ్ 12.75 - 14.25 GHz, డౌన్లిాంకిాంగ్ 10.7 - 13.25 GHz 

 kaబ్ాండ్: అప్లిాంకిాంగ్ 27 - 31.0 GHz, డౌన్లిాంకిాంగ్ 18.3 - 22.20 GHz 

టాు న్స్ప్ాండరో ద్రారా దూరద్రశన్ కారయకామాల పోసారరాం, మొబైల్ కమూయనికషన్, డెరైెకట ్- టు -హాం టీవీ బోాడ్కాసిట ాంగ్, 

వీడియో కాన్ఫరెనిసాంగ్, టెలీ ఎడుయకషన్, టెలీ మెడిసిన్ వాంటివి అాంద్యబాటుల్లకి వచాాయి. 
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