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റിമ ോട്ട് സെൻെിിംഗ ിം GIS ആപ്ലിമേഷന ിം 

എന്തോണ് റിമ ോട്ട് സെൻെിിംഗ്? 

 റിമ ോട്ട ്എന്നാൽ കൃത്യമായി സമ്പർക്കത്തില ാ ശാരീരിക ബന്ധത്തില ാ ഇല്ലാത്ത 

ഒന്ന,് സെൻെിിംഗ ്എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ, ഡാറ്റ, ത്ാപനി , മർദ്ദം, ല ാലടാ മുത് ായവ 

 ഭിക്കുന്നത്.് 

 റിലമാട ്സസൻസിംഗ ്എന്നത് ്ഒരു വസ്തു വുമായി സമ്പർക്കം പു ർത്താസത് ത്സന്ന 

അത്ിസനക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലശഖരിക്കാൻ ഉപലയാഗിക്കുന്ന ഒരു 

സാലേത്ികത്യാണ.് 

 പ്പത്ി  നത്തി ൂസെലയാ ഉദ്വമനത്തി ൂസെലയാ വസ്തു വിസന ത്ിരിച്ചറിയാനും 

മനസ്സി ാക്കാനുമുള്ള സാലേത്ികവിദ്യയാണ ്റിലമാട ്സസൻസിംഗ.് ഭൂമിയിസ  

വിഭവങ്ങളും പരിസ്ഥിത്ിയും സർലവ സെയ്യാനും മാപ്പ ്സെയ്യാനും നിരീക്ഷിക്കാനും 

റിലമാട ്സസൻസിംഗ ്സംവിധാനങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉപലയാഗിക്കുന്നു. മറ്റ ്

പ്ഗഹങ്ങസള പരയലവക്ഷണം സെയ്യാനും അവ ഉപലയാഗിക്കാം. 

 ഡി കയാമറകൾ അസല്ലേിൽ സ്കാനറുകൾ റിലമാട ്സസൻസറുകളുസെ 

ഉദ്ാഹരണങ്ങളാണ.് 

 1972  ാണ ്ആദ്യസത്ത ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപപ്ഗഹം വിലക്ഷപിച്ചത്.് 
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റിമ ോട്ട് സെൻെിിംഗിന്സറ തരങ്ങൾ 

1. െോറ്റലൈറ്റ ് റിമ ോട്ട ് സെൻെിിംഗ ് - റിലമാട ് സസൻസിംഗ ് ഉപപ്ഗഹങ്ങളിൽ 

ഭൂമിയില ക്ക ് ലനാക്കുന്ന സസൻസറുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ 

പ്ഭമണപഥത്തിൽ െുറ്റി സഞ്ചരിക്കുലമ്പാൾ ഭൂമിസയ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്ന 

“ആകാശത്തിസ  കണ്ണുകൾ” ആണ.്  
 ഭൂമിയുസെ സാറ്റല റ്റ് റിലമാട ് സസൻസിംഗിൽ, സസൻസറുകൾ ഭൂമിയുസെ 

ഉപരിത് ത്തിൽ നിന്ന ്സസൻസറുകസള ലവർത്ിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയി ൂസെ 

ലനാക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷ ഘെകങ്ങൾ ത്രംഗലദ്ർഘയസത്ത ആപ്ശയിച്ചുള്ള 

ആഗിരണത്തിനും വികിരണത്തിനസ്റ െിത്റിക്ക ിനും കാരണമാകുന്നു. 

2. ഒപ്റ്റ്റിേൽ, ഇൻഫ്രോസറഡ ് റിമ ോട്ട് സെൻെിിംഗ ് - ഒപ്റ്റിക്കൽ റിലമാട ്

സസൻസിംഗിൽ, ഒപ്റ്റിക്കൽ സസൻസറുകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന ് പ്പത്ി  ിക്കുന്നലത്ാ 

െിത്റിക്കിെക്കുന്നലത്ാ ആയ സൗരവികിരണം കസെത്തുന്നു, ബഹിരാകാശത്ത ് ഉയർന്ന 

കയാമറ എെുത്ത ല ാലടാകലളാെ ്സാമയമുെ്. 

 ത്രംഗലദ്ർഘയ ലമഖ  സാധാരണയായി ദ്ൃശയവും സമീപ-ഇൻപ് ാസറഡും മുത്ൽ 

പ്ഹസവ-ത്രംഗ ഇൻപ് ാസറഡ് വസര നീളുന്നു. 

3. ല മഫ്രോമേേ് റിമ ോട്ട ് സെൻെിിംഗ-് നിഷ്്പ്കിയലമാ സജീവലമാ ആയ 

ലമലപ്കാലവവ് സസൻസറുകൾ വഹിക്കുന്ന െി  റിലമാട ് സസൻസിംഗ ് ഉപപ്ഗഹങ്ങളുെ്. 

ആക്ടീവ് സസൻസറുകൾ ഇലമജ് സെലയ്യെ സ്ഥ ങ്ങസള പ്പകാശിപ്പിക്കുന്നത്ിന ്ലമലപ്കാലവവ് 

വികിരണ പൾസുകൾ പുറസപ്പെുവിക്കുന്നു.  

 ഭൂമിയില ാ കെ ില ാ െിത്റിക്കിെക്കുന്ന ലമലപ്കാലവവ് ഊർജം 

സസൻസറുകളില ക്ക ് ത്ിരിച്ച ് അളന്നാണ ് ഭൗലമാപരിത് ത്തിസ  െിപ്ത്ങ്ങൾ 

രൂപസപ്പെുന്നത്.് ഈ ഉപപ്ഗഹങ്ങൾ അവയുസെ  ക്ഷയങ്ങസള പ്പകാശിപ്പിക്കുന്നത്ിന ്

ലമലപ്കാലവവ് പുറസപ്പെുവിക്കുന്ന സവന്തം ഫ്ലാലലൈറ്്റ വഹിക്കുന്നു. അത്ിനാൽ, 

െിപ്ത്ങ്ങൾ രാവും പക ും സവന്തമാക്കാം. 

 

റിമ ോട്ട് സെൻെിിംഗ് ഉപ്റരരണങ്ങള സെ തരങ്ങൾ 

1. പ്റോസ്സീേ് റിമ ോട്ട ്സെൻെിിംഗ ്ഉപ്റരരണങ്ങൾ 

നിരീക്ഷിച്ച ദ്ൃശയത്തിൽ നിന്ന ് പ്പത്ി  ിക്കുന്നലത്ാ പുറന്തള്ളസപ്പെുന്നലത്ാ ആയ 

പ്പകൃത്ിദ്ത്ത ഊർജ്ജം അവ കസെത്തുന്നു. ഇൻസ്പ്െുസമനറ്ല്ലാത്ത ഒരു ലപ്സാത്സ്സിൽ 

നിന്ന ് ഒബ്ജക്റ്്റ വീക്ഷിക്കുന്നലത്ാ പ്പത്ി  ിപ്പിക്കുന്നലത്ാ ആയ വികിരണം മാപ്ത്ലമ 

പാസ്സീവ ്ഉപകരണങ്ങൾക്ക ്അനുഭവസപ്പെുകയുള്ളൂ. 

േിേിധ പ്റോെീേ് റിമ ോട്ട് സെൻെിിംഗ് ഉപ്റരരണങ്ങൾ 

a. മറഡിമ ോ ീറ്റർ: സസ്പക്പ്െത്തിസ  െി  ത്രംഗലദ്ർഘയങ്ങളിൽ 

ലവദ്യുത്കാന്തിക വികിരണത്തിനസ്റ ത്ീപ്വത് അളക്കുന്ന ഉപകരണം.  
b. ഇമ ജിിംഗ ് മറഡിമ ോ ീറ്റർ: ഇലമജിംഗ് ലറഡിലയാമീറ്റർ എന്ന ്വിളിക്കസപ്പെുന്ന  ഈ 

ഉപകരണം  ഒരു ഇലമജ ്നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന പിക്സ ുകളുസെ ദ്വിമാന ലപ്ശണി നൽകാനുള്ള 

സ്കാനിംഗ് കഴിവ ് ഇത്ിൽ ഉൾസപ്പെുന്നു. ഡിറ്റക്ടറുകളുസെ ഒരു നിര ഉപലയാഗിച്ച ് സ്കാനിംഗ് 

സമക്കാനിക്ക ാലയാ ഇ ക്ലപ്ൊണിക ്രീത്ിയില ാ നെത്താം. 
c. െ്സപ്റര്മഫ്െോ ീറ്റർ :ലവദ്യുത്കാന്തിക വികിരണത്തിനസ്റ സസ്പക്പ്െൽ ഉള്ളെക്കം 

കസെത്താനും അളക്കാനും വിശക നം സെയ്യാനും രൂപകൽപ്പന സെയ്ത  ഉപകരണസത്ത 

സ്സപക്ലപ്ൊമീറ്റർ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു.  
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2. െജീേ റിമ ോട്ട ്സെൻെിിംഗ ്ഉപ്റരരണങ്ങൾ 

അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്ന വസ്തു വിസനലയാ ദ്ൃശയസത്തലയാ പ്പകാശിപ്പിക്കുന്നത്ിന ് അവർ 

അവരുസെ ഊർജ്ജം (ലവദ്യുത്കാന്തിക വികിരണം) നൽകുന്നു. അവർ സസൻസറിൽ 

നിന്ന ്ഒരു പൾസ ്ഊർജ്ജം വസ്തു വില ക്ക ്അയയ്ക്കുകയും ത്ുെർന്ന ്ആ വസ്തു വിൽ നിന്ന ്

പ്പത്ി  ിക്കുന്ന വികിരണം സവീകരിക്കുകയും സെയ്യുന്നു.   

േിേിധ പ്റോെീേ ്റിമ ോട്ട ്സെൻെിിംഗ ്ഉപ്റരരണങ്ങൾ 

a. റഡോർ (മറഡിമ ോ ഡിറ്റക്ഷന ിം മറഞ്ിിംഗ ിം): ലവദ്യുത്കാന്തിക വികിരണം 

പുറസപ്പെുവിക്കാൻ ലറഡിലയാ അസല്ലേിൽ ലമലപ്കാലവവ് ആവൃത്തികളിൽ 

പ്പവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്ൊൻസ്മിറ്ററും വിദ്ൂര വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന ് പ്പത്ി  ിക്കുന്ന 

വികിരണത്തിനസ്റ ആഗമന സമയം അളക്കാൻ ഒരു ദ്ിശാസൂെന ആന്റിന അസല്ലേിൽ 

റിസീവറും റഡാർ ഉപലയാഗിക്കുന്നു. 

b. െ്രോറ്റമറോ ീറ്റർ: പ്പത്ി  ിക്കുന്ന വികിരണം അളക്കാൻ പ്പലത്യകം രൂപകൽപ്പന സെയ്

ത്ിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന പ് ീകവൻസി ലമലപ്കാലവവ് റഡാറാണ് സ്കാറ്റലറാമീറ്റർ. സമുപ്ദ് ഉപരിത് ത്തിൽ, 

ലമലപ്കാലവവ് സ്സപക്പ്െൽ ലമഖ യിസ  പ്പത്ി  ിക്കുന്ന വികിരണത്തിന്സറ അളവുകൾ ഉപരിത്  

കാറ്റിന്സറ ലവഗത്യുസെയും ദ്ിശയുസെയും ഭൂപെങ്ങൾ കസെത്തുന്നത്ിന് ഉപലയാഗിക്കാം. 

ഇന്തയൻ റിമ ോട്ട് സെൻെിിംഗ് െോറ്റലൈറ്്റ െിസ്റ്റത്തിന്സറ ചരിഫ്തിം 

 1979- ും 1981- ും വിലക്ഷപിച്ച ഭാസക്ര-1, ഭാസക്ര-2 എന്നീ ഉപപ്ഗഹങ്ങളുസെ 

വിജയകരമായ പ്പദ്ർശന പറക്ക ിസന ത്ുെർന്നാണ ്ഇന്തയയുസെ റിലമാട ്സസൻസിംഗ് 

ആരംഭിച്ചത്.് 

 ത്ലദ്ദശീയ അത്യാധുനിക ഓപ്പലററ്റിംഗ ് റിലമാട ് സസൻസിംഗ ് ഉപപ്ഗഹങ്ങളുസെ 

പരമ്പരയിസ  ആദ്യലത്തത്ായ IRS-1A, 1988 മാർച്ച ്17-ന ്ലബലക്കാനൂരിസ  ലസാവിയറ്റ ്

ലകാസല്മാലപ്ഡാമിൽ നിന്ന ്വിജയകരമായി വിലക്ഷപിച്ചു. ഐആർഎസ-്1എയുസെ 

വിജയകരമായ വിലക്ഷപണം ഐഎസആ്ർഒയുസെ പ്ശലേയമായ 

ലനടങ്ങളിസ ാന്നായിരുന്നു. 

 IRS-1A-സയ ത്ുെർന്ന ് 1991-ൽ സമാനമായ ഉപപ്ഗഹമായ IRS-1B വിലക്ഷപിച്ചു. IRS 

ലപ്ശണിയിസ  ഈ രെ് ഉപപ്ഗഹങ്ങളും കൃഷ്ി, വനം, ഭൂഗർഭശാസ്പ്ത്ം, ജ ശാസ്പ്ത്ം 

എന്നിങ്ങസന വിവിധ പ്പലയാഗ ലമഖ കളിൽ പ്പകൃത്ി വിഭവങ്ങളുസെ വിവരങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നത്ിനുള്ള വർക്കല്ഹാഴസ്ുകളാണ.് ത്ുെങ്ങിയവ. 

 ഇന്ന,് ലവദ്യുത്കാന്തിക സ്സപക്പ്െത്തിനസ്റ ദ്ൃശയ, ഇൻപ് ാസറഡ്, സത്ർമൽ, 

ലമലപ്കാലവവ് ലമഖ കളിസ  ഇലമജിംഗ ്കഴിവുകളുള്ള ഇന്തയൻ ഭൗമ നിരീക്ഷണ 

(ഇഒ) ഉപപ്ഗഹങ്ങളുസെ നിര, പ്പധാന പ്പവർത്തന പ്പലയാഗങ്ങൾ ത്ിരിച്ചറിയാൻ 

രാജയസത്ത സഹായിച്ചിടുെ്. 
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റിമ ോട്ട് സെൻെിിംഗ് െോറ്റലൈറ്റ രള സെ ആപ്ലിമേഷന രൾ 

 തീരമേശ ആപ്ലിമേഷന രൾ - ത്ീരസത്ത മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക, അവശിഷ്ട 

ഗത്ാഗത്ം പ്ൊക്ക ് സെയ്യുക, ത്ീരലദ്ശ സവിലശഷ്ത്കൾ മാപ്പ് സെയ്യുക. ത്ീരലദ്ശ 

മാപ്പിംഗിനും മസണ്ണാ ിപ്പ ്ത്െയുന്നത്ിനും ഡാറ്റ ഉപലയാഗിക്കാം. 
 

 രോൈോേസ്ഥോ േയതി ോന േിൈ ിര ത്തൽ - വിദ്ൂര സംലവദ്ന ഉപപ്ഗഹങ്ങൾ 

കാ ാവസ്ഥാ ഘെകങ്ങസള ഭൂത്കാ ത്തിൽ നിന്ന ്വർത്തമാനകാ ലത്തക്ക ്ത്ാരത്മയം 

സെയ്യാൻ വളസര സഹായകരമാണ.് 

 ഭൂവിനിലയാഗ പാലറ്റണുകൾ മാപ്പ ് സെയ്യാൻ കഴിയും. മണ്ണിന്സറ ഈർപ്പം 

നിർണ്ണയിക്കാനും വിള ഉൽപാദ്നം കണക്കാക്കാനും ഇത് ്സഹായിക്കുന്നു. 

 ഭൂമിയുസെ ഉപരിത് ത്തിനസ്റ ജിലയാളജി പഠിക്കുന്നു - ഭൂഗർഭശാസ്പ്ത്ത്തിസ  െി  

റിലമാട ്സസൻസിംഗ ്ആപ്ലിലക്കഷ്നുകളിൽ സബഡ്ലറാക്ക ്മാപ്പിംഗ,്  ിലത്താളജിക്കൽ 

മാപ്പിംഗ,് സ്പ്െക്ചറൽ മാപ്പിംഗ ്എന്നിവ ഉൾസപ്പെുന്നു.  

 

എന്തോണ് GIS? 

 ജിഐഎസ ് എന്നാൽ ജിലയാപ്ഗാ ിക് ഇൻ ർലമഷ്ൻ സിസ്റ്റം. ഭൂമിശാസ്പ്ത്പരവും 

സ്ഥ പരവുമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും പിെിസച്ചെുക്കാനും വി യിരുത്താനും 

ലകകാരയം സെയ്യാനും കാണാനും ഇത് ് രൂപകൽപ്പന സെയ്ത്ിരിക്കുന്നു. സ്ലപഷ്യൽ 

വിശക നം നെത്താനും വ ിയ ഡാറ്റ ലകകാരയം സെയ്യാനും അവത്രണത്തിനും 

വിശക നത്തിനുമായി മാപ്പുകളില ാ പ്ഗാ ിക്കൽ രൂപത്തില ാ ഡാറ്റ കാണാനും ഇത് ്

സഹായിക്കുന്നു. 

 ജിഐഎസ ്സ ാലക്കഷ്നുകസളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയപ്ന്തിക്കുകയും ജനസംഖയ, 

സാമ്പത്തിക വികസനം, സവഭാവസവിലശഷ്ത്കൾ, സസയങ്ങൾ 

എന്നിവയുൾസപ്പസെയുള്ള വയത്യസ്ത സ്ഥിത്ിവിവരക്കണക്കുകൾ വിശക നം 

സെയ്യുന്നത്ിനും പ്പദ്ർശിപ്പിക്കുന്നത്ിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു. ലഡനാമിക് 

ഡിസ്ലപ്ലകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്ിന ് ഡാറ്റാലബസുകസള  ിേുസെയ്യാനും ഇത് ്

അനുവദ്ിക്കുന്നു. 

 നമ്മുസെ ല ാകസത്ത ശാസ്പ്ത്ം സംഘെിപ്പിക്കുന്നത്ിനും ആശയവിനിമയം 

നെത്തുന്നത്ിനും മനസ്സി ാക്കുന്നത്ിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു െടക്കൂൊണ ് GIS. 

ഭൂമിശാസ്പ്ത്ത്തിൽ സംലയാജിപ്പിച്ച,് GIS നിരവധി ഡാറ്റാ ത്രങ്ങസള സമനവയിപ്പിക്കുന്നു, 

സ്ലപഷ്യൽ സ ാലക്കഷ്നുകൾ വിശക നം സെയ്യുന്നു, കൂൊസത് ഈ വിവരങ്ങളുസെ 

പാളികസള മാപ്പുകളില ക്കും 3D ദ്ൃശയവൽക്കരണങ്ങളില ക്കും പ്കമീകരിക്കുന്നു. 

 സ്ലപഷ്യൽ വിശക നത്തി ൂസെ, ശക്തമായ ഒരു പ്പശന്പരിഹാര ഉപകരണസത്ത 

അനുവദ്ിക്കുന്ന വിവിധ ത്രത്തി ുളള് വിവരങ്ങളുസെ സംലയാജനമാണ ്GIS. 

 1854-ൽ  െൻ നഗരത്തിൽ സപാടിപ്പുറസപ്പട ഒരു ലരാഗം മാപ്പ ്സെയ്യാൻ GIS ആദ്യമായി 

ഉപലയാഗിച്ചു. 
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റിമ ോട്ട് സെൻെിിംഗ ിം ജിഐഎെ ിം തമ്മിൈ ള്ള േയതയോെിം 

 ഭൂമിയിസ  സവിലശഷ്ത്കളും സംഭവങ്ങളും മാപ്പിംഗ ് സെയ്യുന്നത്ിനും വിശക നം 

സെയ്യുന്നത്ിനുമുള്ള കമ്പയൂടർ അധിലഠ ിത് ഉപകരണമാണ ് ജിലയാപ്ഗാ ിക് 

ഇൻ ർലമഷ്ൻ സിസ്റ്റം (ജിഐഎസ)്. ജിഐഎസ ്സാലേത്ികവിദ്യ, അലനവഷ്ണവും 

സ്ഥിത്ിവിവര വിശക നവും ലപാ ുള്ള സപാത്ുവായ ഡാറ്റാലബസ ് പ്പവർത്തനങ്ങസള 

മാപ്പുകളുമായി സംലയാജിപ്പിക്കുന്നു. മറുവശത്ത,് റിലമാട ് സസൻസിംഗ ് എന്നത് ് ഒരു 

വസ്തു വിസനലയാ ഒരു പ്പത്ിഭാസസത്തലയാ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ വസ്തു വുമായി 

ശാരീരിക ബന്ധമില്ലാസത് ലശഖരിക്കുന്ന ശാസ്പ്ത്മാണ.് 

ജിഐഎെിന്സറ ആപ്പ്ളിമേഷന രൾ  

1. പരിസ്ഥിത്ി - കാ ാവസ്ഥാ വയത്ിയാനം, ഭൂഗർഭജ  പഠനം, ആഘാത്ം വി യിരുത്തൽ 

എന്നിവയ്ക്കായി സംരക്ഷകർ GIS ഉപലയാഗിക്കുന്നു. 

2. മി ിടറിയും ഡി ൻസും - ജിഐഎസിനസ്റ കനത്ത ഉപലയാക്താക്കളാണ ്ലസനയം. 

സ ാലക്കഷ്ൻ ഇനറ് ിജൻസ,് ല ാജിസ്റ്റിക് മാലനജ്സമനറ്്, ൊര ഉപപ്ഗഹങ്ങൾ 

എന്നിവയ്ക്കായി അവർ ഇത് ്ഉപലയാഗിക്കുന്നു. 

3. കൃഷ്ി - കർഷ്കർ ഇത് ് കൃത്യമായ കൃഷ്ി, മണ്ണ ് മാപ്പിംഗ,് വിള ഉൽപ്പാദ്നക്ഷമത് 

എന്നിവയ്ക്കായി ഉപലയാഗിക്കുന്നു. 

4. വനവൽക്കരണം - വനപാ കർ GIS ഉപലയാഗിച്ച ് ത്െി, പ്ൊക്ക ് വനനശീകരണം, 

ഇൻസവന്ററി ല ാറസ്റ്റ ്സ്റ്റാൻഡ് എന്നിവ നിയപ്ന്തിക്കുന്നു. 

ഇന്തയ ിസൈ GIS ആപ്ലിമേഷന രൾ 

1. സക്ൂൾ ജിഐഎസ,് ത്പാൽ ജിഐഎസ,് സാമ്പത്തിക ഉൾസപ്പെുത്ത ിനായുള്ള 

ജിഐഎസ,് ബാേ ്ജിഐഎസ,് സെ ിലകാം ജിഐഎസ,് ബിബിഎൻഎൽ ജിഐഎസ,് 

ബിഎസ്എൻഎൽ ജിഐഎസ,് പ്ഗാമ, നഗര മപ്ന്താ യങ്ങളിസ  ജിഐഎസ ് പവർഡ് 

ഡാഷ്ല്ബാർഡ ് ത്ുെങ്ങിയ പേത്ികൾസക്കാപ്പം വളർച്ചയക്്കും സുസ്ഥിര 

വികസനത്തിനും ജിഐഎസിന്സറ ശക്തി ഇന്തയ പരമാവധി പ്പലയാജനസപ്പെുത്തുന്നു.  
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2. എൻഡ്-െു-എൻഡ് ജിലയാ-സ്ലപഷ്യൽ ഇ ക്ലപ്ൊണിക്സ ് സഡ ിവറി സംവിധാനങ്ങൾ 

സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇന്തയ സംരംഭത്തിനസ്റ  ക്ഷയം നിറലവറ്റുന്നത്ിന.് 

ഇന്തയയിൽ ഭരണം സമച്ചസപ്പെുത്തുന്നത്ിനും ആസൂപ്ത്ണവും നിരീക്ഷണവും 

സമച്ചസപ്പെുത്തുന്നത്ിനുമായി ജിഐഎസ ് പ്പാപ്തമാക്കിയ ഭാരത് ് മാപ്പുകൾ 

വികസിപ്പിസച്ചെുത്തിടുെ്. 
 

ഈ വിഷ്യത്തിൽ, റിലമാട ് സസൻസിംഗ,് റിലമാട ് സസൻസിംഗ ് ത്രം, ഇന്തയൻ റിലമാട് 

സസൻസിംഗ ് സാറ്റല റ്റ ് സിസ്റ്റത്തിനസ്റ െരിപ്ത്ം, റിലമാട ് സസൻസിംഗ ് ഉപപ്ഗഹങ്ങളുസെ 

ആപ്ലിലക്കഷ്നുകൾ, ജിലയാപ്ഗാ ിക് ഇൻ ർലമഷ്ൻ സിസ്റ്റം (ജിഐഎസ)്, റിലമാട ്

സസൻസിംഗും ജിഐഎസും ത്മ്മി ുള്ള വയത്യാസം, ജിഐഎസ ് പ്പലയാഗം, ഇന്തയയിസ  GIS 

ആപ്ലിലക്കഷ്നുകൾ എന്നിവ െർച്ചസെയ്യുന്നു. 

                                                                                              ***** 
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