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     ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിമേഷൻ ടെകമ്നോളജി 

1981 നവംബറിൽ മിഷിഗണിലെ ജിം ഡ ാംസിക്കാണ ്'ഇൻഫർഡമഷൻ ലെക്ഡനാളജി' എന്ന 

പദം ആദയമായി  അവതരിപ്പിച്ചത.് 

ലെെിഡഫാൺ ലനറ്റവ്ർക്കുകളും ഓ ിഡയാ-വിഷവൽ സിസ്റ്റങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ ലനറ്റ്

വർക്കുകളുമായി ഒലരാറ്റ ഡകബിൾ ലനറ്റവ്ർക്കിെൂലെ സംഡയാജിപ്പിക്കുന്നതാണ ്

ഇൻഫർഡമഷൻ ആൻ ് കമ്മ്യൂണിഡക്കഷൻ ലെക്ഡനാളജി (ICT). 

ICT യുടെ ആപ്ലിമേഷനുകൾ 

വിദ്യോഭ്യോസം: കമ്പ്യൂട്ടറുകളുലെയും ഇനറ്ർലനറ്റിന്ലറയും സഹായഡതാലെ അറിവ ്

സമ്പ്ാദിക്കാൻ വിദയാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഗഡവഷകർക്കും ഐസിെി 

സൗകരയലമാരുക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

ബോങ്ിംഗ:് ഇെക്ഡ്ൊണിക ്ഫണ്്ട ്ൊൻസ്ഫർ, ഓഡട്ടാഡമറ്റ ് ലെല്ലർ ലമഷീൻ (എെിഎം), 

ഇന്റർലനറ്റ ്ബാങ്ിംഗ,് യൂണിഫഫ ് ഡപയ്ലമന്റ ്ഇന്റർഡഫസ ്(യുപിഐ) തുെങ്ങിയവ. 

വയവസോയം: ഉൽപ്പാദനം, ആസൂ്തണം, നിയ്രണ സംവിധ്ാനങ്ങൾ, വിതരണ ശ ംഖെ, 

മാഡനജല്മനറ് ്മുതൊയവയിൽ നിന്ന ്വയാവസായിക ഡമഖെയിൽ ഐസിെി വെിയ 

സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്്ട. ഐസിെി ഡമഖെയുലെ സംഭാവന ലകാണ്ടാണ ്ഓഹരി 

വിപണിയിൽ വയാപാരം സാധ്യമായത്. 

സയൻസ ്ആൻഡ ്എഞ്ചിനീയറിംഗ:് കമ്പ്യൂട്ടർ-എയ്ഡ ്  ിഫസൻ (CAD), കമ്പ്യൂട്ടർ-എയ്ഡ ് 

മാനുഫാക്ചറിംഗ് (CAM) ഡ്പാ്ഗാമുകൾ 

ബിസിനസും വോണിജയവും: സാമ്പ്തിക, ബിസിനസ ്ലറഡക്കാർ ുകൾ, 

ലതാഴിൊളികളുലെയും ജീവനക്കാരുലെയും  ാറ്റാഡബസുകൾ തുെങ്ങിയവ ഫകകാരയം 

ലെയ്യുന്നു. 

വവദ്യശോസ്്രം: വിദൂര സ്ഥെങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സല്പഷയെിസ്റ്റുകൾ നെതുന്ന 

ഡറാഡബാട്ടിക് സർജറികൾ ഡപാലെയുള്ള പുതിയ ഉയർന്നുവരുന്ന സാഡങ്തികവിദയകൾ, 

ഇൻഫർഡമഷൻ ആന്റ ്കമ്മ്യൂണിഡക്കഷൻ ലെക്ഡനാളജീസ ്ഉപഡയാഗിക്കുന്നു. 

ഇ-ടകോമേഴസ്്: ഇ-ലകാഡമഴസ്് ്പവർതനങ്ങൾ നെതാൻ ഉപഡഭാക്താക്കലളയും 

വിതരണക്കാലരയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന ്കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ഇനറ്ർലനറ്റ,് ഡസാഫ്റ്റല്വയർ, 

ലെെികമ്മ്യൂണിഡക്കഷൻ സാഡങ്തികവിദയകൾ എന്നിവ ്പഡയാജനലപ്പെുതുന്നു. 

ഭ്രണം: ICT ഭരണലത മികച്ചതും സുഗമവും പൗരഡക്രീക തവുമാക്കി; ഉദാഹരണതിന,് 

ഇൻഫർഡമഷൻ ആന്റ ്കമ്മ്യൂണിഡക്കഷൻ ലെക്ഡനാളജീസിനല്റ ്പഡയാഗതിെൂലെ 

ആദായനികുതി റിഡട്ടണുകൾ ഓൺഫെനായി ഫയൽ ലെയ്യുന്നത ്സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

വിമനോദ്ം: ഓൺഫെൻ ലഗയിമുകൾ, സ്് െീമിംഗ ്സംഗീതം,  ിജിറ്റൽ ലെെിവിഷൻ 

്പഡേപണം, സാറ്റഫെറ്റ ്ഡറ ിഡയാ മുതൊയവ. 

 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

      
 

വിവര സോമങ്രിക വിദ്യടയ സംബന്ധിച്ച മദ്ശീയ നയം 

 രാജയതിനല്റ സാമ്പ്തിക വികസനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ലവല്ലുവിളികലള 

അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന ്ഐസിെിലയ ്പഡയാജനലപ്പെുതുന്നതിനായി 

വിവരസാഡങ്തികവിദയലയക്കുറിച്ചുള്ള ഡദശീയ നയം ആരംഭിച്ചു. 

  2020 ഓലെ 10 ദശെേം ലതാഴിെവസരങ്ങൾ സ ഷ്ടിക്കാൻ  ഐ.െി.യിലെ ഡദശീയ നയം 

വിഭാവനം ലെയ്യുന്നു. 

ഡിജിറ്റൽ സിമേച്ചർ: ഒരു ഇെക്ഡ്ൊണിക ്്പമാണതിനല്റ ആധ്ികാരികത ഉറപ്പാക്കുന്ന 

ഒരു തരം ഇെക്ഡ്ൊണിക ്സിഡേച്ചർ ആണ ്ഇത.് ഇത ്ഡ ാകയുലമന്റിനല്റ 

ഉെമലയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ആ വയക്തി സ ഷ്ടിച്ചതിന ്ഡശഷം 

ഡ ാകയുലമന്റിൽ മാറ്റം വരുതുകഡയാ ക ്തിമം കാണിക്കുകഡയാ ലെയ്തിട്ടിലല്ലന്ന ്

ഉറപ്പാക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. 

കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പരിണോേം 

ഒന്ോം രലേുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ (1946-1959): ഇവ സർകയൂട്ടുകൾക്കായി വാകവം െയൂബുകൾ 

ഉപഡയാഗിച്ചു. മാേറ്റിക് ് മ്മ്ുകൾ ഓർമ്മ്യ്ക്കായി ഉപഡയാഗിച്ചു. അവരുലെ അെിസ്ഥാന 

ഡ്പാ്ഗാമിംഗ ്ഭാഷ യ്രഭാഷയായിരുന്നു. 

രണ്ോം രലേുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ (1956-1963): ഇവയിൽ വാകവം െയൂബുകൾക്ക ്പകരം 

്ൊൻസിസ്റ്ററുകൾ ഉപഡയാഗിച്ചു. 

േൂന്ോം രലേുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ (1964-1971): ഇവ ്ൊൻസിസ്റ്ററുകൾക്ക ്പകരം ഇന്റഡ്ഗറ്റ ് 

സർകയൂട്ടുകളും ഫമഡ്കാെിപ്പുകളും ഉപഡയാഗിക്കുന്നു. ഇനറ്ഡ്ഗറ്റ ് സർകയൂട്ടിൽ നിരവധ്ി 

്ൊൻസിസ്റ്ററുകൾ, ്പതിഡരാധ്ങ്ങൾ, കപ്പാസിറ്ററുകൾ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മ്ിക്കുന്ന മറ്റ ്

സർകയൂട്ട ്ഘെകങ്ങൾ എന്നിവയുണ്്ട. 

നോലോം രലേുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ (1971-ഇമപോൾ): മൂന്നാം തെമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ 

ഉപഡയാഗിക്കുന്ന ഇനറ്ഡ്ഗറ്റ ് സർകയൂട്ടുകൾ ഫമഡ്കാല്പാസസ്സറുകൾ അലല്ലങ്ിൽ ലവരി 

ൊർജ ്സല്കയിൽ ഇന്റഡ്ഗറ്റ ് (VLSI) സർകയൂട്ട ്സാഡങ്തികവിദയ ഉപഡയാഗിച്ച ്മാറ്റി. 

ആദയലത ഫമഡ്കാല്പാസസർ 1971 ൽ ഇന്റൽ നിർമ്മ്ിച്ചു. 

അഞ്ചോം രലേുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ: ക ്തിമ ബുദ്ധിലയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള െിരാ 

യ്രങ്ങൾ എന്നും ഇവ അറിയലപ്പെുന്നു. അവർക്ക ്മനുഷയലരഡപ്പാലെ െിരിക്കാനും 

തീരുമാനങ്ങൾ എെുക്കാനും കഴിയും. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇഡപ്പാഴും വികസന ഘട്ടതിൊണ.് 

സൂപർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ 

സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന്ലറ തെമുറയിലെ മറ്റ ്കമ്പ്യൂട്ടറുകഡളക്കാൾ വളലര ഡവഗതിൽ 

ഡജാെികൾ ലെയ്യാൻ  കഴിവുള്ള മികച്ച ഡവഗതയും ലമമ്മ്റിയും ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ.് 

1957-ൽ ടസയമ്േോർ മ്ക യുഫണറ്റ ് ഡസ്റ്ററ്റസ് ് ിഫൻസ ് ിപ്പാർട്ടല്മന്റിനായി ആദയലത 

സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മ്ിച്ചു. വാകവം െയൂബുകൾക്ക ്പകരം ്ൊൻസിസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ച 

ആദയലത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ CDC 1604 ആയിരുന്നു. 
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ഇരയയിലെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ: 1974-ൽ ഇരയയുലെ ആദയ ആണവ പരീേണതിന ്

ഡശഷം ഇരയയ്ക്ക ്ഡമൽ ഏർലപ്പെുതിയ ആയുധ് ഉപഡരാധ്ം കാരണം യു.എസ.്എയിൽ നിന്ന ്

ഡ്ക സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുലെ ഇറക്കുമതി നിരസിച്ചതിന ്ഡശഷം 1980-കളിൽ ഇരയ സൂപ്പർ 

കമ്പ്യൂട്ടറുകളുലെ വികസനം ആരംഭിച്ചു. 

1991-ൽ ഇരയ വികസിപ്പിച്ച ആദയലത സൂപ്പർ കംപയൂട്ടറാണ ്പോരം 8000. ലസനറ്ർ ഡഫാർ 

ല വെപല്മന്റ ്ഓഫ ്അ വാൻസ്ഡ ്കംപയൂട്ടിംഗ ്ആണ ്ഇത ്വികസിപ്പിച്ചത.് 

്പരയുഷും േിഹിറും യഥാ്കമം പൂലനയിലെ ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ്ഓഫ ്ഡ്ൊപ്പിക്കൽ 

ലമറ്റീരിഡയാളജി (IITM), ഡനായി യിലെ നാഷണൽ ലസന്റർ ഡഫാർ മീ ിയം ഡറഞ്ച ്ലവതർ 

ഡഫാർകാസ്റ്റ ്(NCMRWF) എന്നിവിെങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ.് 

2018 ജനുവരിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച,് ്പതയുഷും മിഹിറും ഇരയയിലെ ഏറ്റവും 

ഡവഗതഡയറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ,് പരമാവധ്ി ഡവഗത 6.8 ലപറ്റാഡലാപ്പുകളും , ലമാതം 

െിെവ ്438.9 ഡകാെി രൂപയും. 

സൂപർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ്പമയോഗങ്ങൾ 

1. കാൊവസ്ഥാ ഗഡവഷണം 

 2. അക്കാദമിക് ഗഡവഷണം 

3. ബഹിരാകാശ പരയഡവേണം 

4. എയഡറാഫ നാമിക്സ ്

5. ബിഗ്  ാറ്റ ഫമനിംഗ ്

6. ലമ ിക്കൽ സയൻസ ്

7. ആണവ ഗഡവഷണം 

8. എണ്ണ പരയഡവേണം 

ആശയവിനിേയ സോമങ്രികവിദ്യയിൽ ഇ-ലമയിൽ, ലെക്സ്റ്റിംഗ,് തൽേണ 

സഡരശമയയ്ക്കൽ, ഡസാഷയൽ ലനറ്റവ്ർക്കിംഗ,് െവീറ്റിംഗ,് ഡലാഗിംഗ,് വീ ിഡയാ 

ഡകാൺഫറൻസിംഗ ്എന്നിവ ഉൾലപ്പെുന്നു. 

 ഇെക്ഡ്ൊണിക ്ആശയവിനിമയതിനല്റ ഏറ്റവും ജന്പിയമായ മാർഗ്ഗമാണ ്ഇ-

ലമയിൽ.  ിജിറ്റൽ വിവരങ്ങൾ ഫകമാറുന്നതിനും സവീകരിക്കുന്നതിനും ഇത ്

ഉപഡയാഗിക്കുന്നു. സഡരശങ്ങൾ, െി്തങ്ങൾ, ഫയെുകൾ, മറ്റ ്അറ്റാച്ചല്മന്റുകൾ 

എന്നിവ അയയ്ക്കുന്നതിൽ ഇ-ലമയിെുകൾ ്പധ്ാനമാണ.് 

 ഫാക്സ:് ആധ്ുനിക ഫാക്സ് ലമഷീനുകൾ  ിജിറ്റൊണ,് വയർലെസ ്കണേനിെൂലെ ഒരു 

സഡരശം അയയ്ക്കുന്നത ്സാധ്യമാക്കുന്നു. 

 ലവബ്ഫസറ്റുകൾ വഴിയും തൽേണ സഡരശമയയ്ക്കൽ ആപ്ലിഡക്കഷനുകൾ 

വഴിയും തൽേണ സഡരശമയയ്ക്കൽ നെതാം. െർച്ചകളിലെ വിജയതിന ്ഇത ്

വെിയ സംഭാവന നൽകുന്നു. 

 ഡസാഷയൽ ലനറ്റവ്ർക്കിംഗ:് ഡഫസ്ബുക്കും െവിറ്ററും ഉൾലപ്പലെയുള്ള ഡസാഷയൽ 

മീ ിയ ഫസറ്റുകൾ കൂെുതൽ ലപാതുജനങ്ങളിഡെക്ക ്സഡരശം 

്പെരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻഗണനാ ഡമാ ായി മാറുകയാണ.്  
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 വയതയസത് സമയ ഡമഖെകളിഡൊ രാജയങ്ങളിഡൊ ഉള്ള വയതയസത് ആളുകളിഡെക്ക ്

കമ്പ്നികൾക്ക ്എതിഡച്ചരാൻ കഴിയുന്ന ആശയവിനിമയ ൊനൊണ ്വീ ിഡയാ 

ഡകാൺഫറൻസിംഗ.് ഒഡര സമയം വയതയസ്ത ആളുകലള ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന ്ഈ 

മാധ്യമം കയാമറ, ൌ ് സ്പീക്കർ, ഇന്റർലനറ്റ ്കണേനുകൾ, ഫമഡ്കാഡഫാൺ 

എന്നിവ ഉപഡയാഗിക്കുന്നു. 

ഇന്റർടനറ്റ് 

കമ്പ്യൂട്ടറുകലളഡയാ ഡനാ ുകലളഡയാ ഒരുമിച്ചു ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതും 

പരാജയലപ്പൊതതുമായ ഒരു ലനറ്റവ്ർക്കാണ ്ഇന്റർലനറ്റ.് 

ല ാണാൾ ് ഡ വിസിലനഡപ്പാെുള്ള ്ബിട്ടീഷ ്ശാസ്്തജ്ഞർ നെതിയ ്പവർതനങ്ങലള 

അെിസ്ഥാനമാക്കി  ിഫൻസ ്അ വാൻസ്ഡ ്റിസർച്ച ്ഡ്പാജക്ട് ഏജൻസി (DARPA) ആണ ്

ഇന്റർലനറ്റ ്്പധ്ാനമായും സ ഷ്ടിച്ചത;് അതിന്ലറ ്പാരംഭ ഡസാഫ്റ്റല്വയർ 

ആപ്ലിഡക്കഷനുകൾ ഇ-ലമയിെും കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയൽ ഫകമാറ്റവുമായിരുന്നു. 

ഇൻ്െോടനറ്റ:് ഒരു ഡക്രീക ത അഡ്മിനിസ്ഡ്െറ്റീവ് എനറ്ിറ്റിയുലെ നിയ്രണതിെുള്ള 

ഡനാ ുകളുലെ അെച്ച ശ ംഖെയാണ ്ഇൻ്ൊലനറ്റ.് 

അഡ്മിനിസ്ഡ്െറ്റീവ് എനറ്ിറ്റി സാധ്ാരണയായി അതിന്ലറ അംഗീക ത ഉപഡയാക്താക്കൾക്ക ്

ഇൻ്ൊലനറ്റിഡെക്കുള്ള ്പഡവശനം നിയ്രിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു സ്ഥാപനതിനല്റ 

ആരരിക LAN ആണ ്ഇൻ്ൊലനറ്റ.് 

ഒരു കമ്പ്നിയും അതിന്ലറ ബിസിനസ്സ ്പങ്ാളികളും തമ്മ്ിെുള്ള ഇന്റർലനറ്റ ്ഡപാെുള്ള ലനറ്റ്

വർക്കുകളാണ ്എകസ്്്െോടനറ്റുകൾ. 

മവൾഡ ്വവഡ ്ടവബ്: 1969 മുതൽ ഇന്റർലനറ്റ ്നിെവിെുണ്ടായിരുന്നുലവങ്ിെും, 

്ബിട്ടീഷ ്ശാസ്്തജ്ഞനായ െിം ലബർഡണഴസ്്-െീ ഡവൾ ് ഫവ ് ലവബ് കണ്ടുപിെിച്ചത ്1989-

90 കാെഘട്ടതിൊയിരുന്നു. ഇന്റർലനറ്റ ്എളുപ്പതിൽ ആക്സസ ്ലെയ്യാവുന്ന ഒരു 

ശ ംഖെയായി മാറിയത ് അഡേഹം 1991-ൽ ഡവൾ ് ഫവ ് ലവബ് അവതരിപ്പിച്ചതിനു 

ഡശഷമാണ.് 

 

ടേോവബൽ ആശയവിനിേയങ്ങൾ 

GPRS അലല്ലങ്ിൽ ജനറൽ പാക്കറ്റ ്ഡറ ിഡയാ ഡസവനം ഒരു പാക്കറ്റ ്സവിച്ചിംഗ ്

സാഡങ്തികവിദയയാണ്. ഇത് ഒരു ലസല്ലുൊർ ലനറ്റവ്ർക്കിെൂലെ  ാറ്റ ഫകമാറ്റം 

സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇത ്ലമാഫബൽ ഇന്റർലനറ്റ,് എംഎംഎസ,് മറ്റ ് ാറ്റാ ആശയവിനിമയങ്ങൾ 

എന്നിവയ്ക്കായി ഉപഡയാഗിക്കുന്നു. 

 

ആദ്യടെ ടേോവബൽ ജനമറഷൻ (1G): ആദയലത ്പവർതന ലസല്ലുൊർ 

കമ്മ്യൂണിഡക്കഷൻ സിസ്റ്റം 1981-ൽ ഡനാർഡവയിൽ സ്ഥാപിച്ചു, യുഎസിെും യുലകയിെും 

സമാനമായ സംവിധ്ാനങ്ങൾ പിരുെർന്നു. ഡവഗത-2.4 ലകബിപിഎസ ്

വയർലെസ ്ലമാഫബൽ ലനറ്റവ്ർക്കിനല്റ രണ്ോം രലേുറ (2G) ഡൊ-ബാൻ ിനല്റ 

 ിജിറ്റൽ  ാറ്റ സിേെിംഗിൽ ഡക്രീകരിച്ചു. ഏറ്റവും സാധ്ാരണമായ 2G വയർലെസ ്

സാഡങ്തികവിദയ ഡലാബൽ സിസ്റ്റംസ ്ഡഫാർ ലമാഫബൽ കമ്മ്യൂണിഡക്കഷൻസ ്(GSM) 
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എന്നാണ ്അറിയലപ്പെുന്നത.് രണ്ടാം തെമുറ (2G) ഒരു  ിജിറ്റൽ സാഡങ്തികവിദയയാണ്, 

കൂൊലത 64kbps വലര  ാറ്റ ഡവഗതയുള്ള ലെക്സ്റ്റ ്ലമഡസജിംഗിലന പിരുണയ്ക്കുന്നു. 

േൂന്ോം രലേുറ (3G) ടേോവബൽ സോമങ്രികവിദ്യ  2 Mbps ഡവഗതയിൽ ഉയർന്ന  ാറ്റാ 

്ൊൻസ്മിഷൻ നിരക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ച ഡശഷിയും മൾട്ടിമീ ിയ പിരുണയും നൽകി.  

മൾട്ടി-മീ ിയ, നയൂസഡ്പപ്പറുകൾ, െി.വി ഡ്പാ്ഗാമുകൾ തുെങ്ങിയ അധ്ിക ഡസവനങ്ങളും 4G 

നൽകുന്നു. മുൻ തെമുറകഡളക്കാൾ വളലര ഡവഗതിൽ ഇത ് ാറ്റ അയയ്ക്കുന്നു. 

5G എന്നത ്അെുത തെമുറയിലെ ലസല്ലുൊർ സാഡങ്തികവിദയയാണ,് അത് വളലര കുറഞ്ഞ 

ഡെറ്റൻസിയിൽ ഡവഗതിെും കൂെുതൽ വിശവസനീയവുമായ ആശയവിനിമയം നൽകും. 5G 

സാഡങ്തികവിദയ '1Gbps-ഡനക്കാൾ ഉയർന്ന' ഡവഗത നൽകുന്നു. 

മദ്ശീയ വസബർ നയം, 2013 ്പകോരേുള്ള ര്രങ്ങൾ 

 ഫസബർ സുരേിതമായ ഒരു ഇഡക്കാസിസ്റ്റം സ ഷ്ടിക്കുന്നു 

 ഡദശീയ സംവിധ്ാനങ്ങളിെൂലെ സുരോ ഭീഷണികൾക്കും ്പതികരണങ്ങൾക്കും 

സംവിധ്ാനങ്ങൾ സ ഷ്ടിക്കുന്നു 

 

മദ്ശീയ കമ്പ്യൂട്ടർ എേർജൻസി ടറസ്മപോൺസ ്െീം (സിഇആർെി-ഇൻ) : എല്ലാ 

ഫസബർ സുരോ ്ശമങ്ങളുലെയും അെിയരര ്പതികരണങ്ങളുലെയും ്പതിസന്ധി 

മാഡനജല്മനറ്ിനല്റയും ഏഡകാപനതിനുള്ള ഡനാ ൽ ഏജൻസിയായി ്പവർതിക്കുന്നു. 

ഇരയൻ വസബർ-വ്കം മകോർഡിമനഷൻ ടസന്റർ (I4C) സീ്ം 
 ഫസബർ കുറ്റക തയങ്ങൾലക്കതിരായ ഡപാരാട്ടതിൽ ഒരു ഡനാ ൽ ഡപായിനറ്ായി 

്പവർതിക്കുക 

 LEA-കളുലെ ഗഡവഷണ ്പശ്നങ്ങൾ/ആവശയങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക, ഇരയയിെും 

വിഡദശതുമുള്ള അക്കാദമിക്/ഗഡവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച ്പുതിയ 

സാഡങ്തികവിദയകളും ഡഫാറൻസിക് ഉപകരണങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഗഡവഷണ-വികസന ്പവർതനങ്ങൾ ഏലറ്റെുക്കുക. 

 തീ്വവാദ ്ഗൂപ്പുകൾ  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത ്കാരണം, ഫസബർസ്ഡപസ ്ദുരുപഡയാഗം 

ലെയ്യുന്നത ്തെയാൻ 

 അതിഡവഗം മാറിലക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സാഡങ്തികവിദയകൾക്കും അരാരാഷ്്െ 

സഹകരണതിനും അനുസ തമായി ഫസബർ നിയമങ്ങളിൽ ആവശയലമങ്ിൽ 

ഡഭദഗതികൾ നിർഡേശിക്കുക 

 MHA യിലെ ബന്ധലപ്പട്ട ഡനാ ൽ അഡതാറിറ്റിയുമായി കൂെിയാഡൊെിച്ച ്ഫസബർ 

കുറ്റക തയങ്ങളുമായി ബന്ധലപ്പട്ട മറ്റ ്രാജയങ്ങളുമായി പരസ്പര നിയമ സഹായ ഉെമ്പ്െികൾ 

(MLAT) നെപ്പിൊക്കുന്നതുമായി ബന്ധലപ്പട്ട എല്ലാ ്പവർതനങ്ങളും ഏഡകാപിപ്പിക്കുക  

 

വസബർ സവച്ഛരോ മക്രം2017: ഇനറ്ർലനറ്്റ ഉപഡയാക്താക്കൾക്ക ്ഫവറസുകളും 

മാൽലവയറുകളും തുെച്ചുനീക്കി കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഉപകരണങ്ങളും വ തിയാക്കാൻ 

അവതരിപ്പിച്ചു.                                                                   

                                                                                                     ***** 
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