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Daily Current Affairs 22nd Feb 2022 (Malayalam) 

നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  

2022-23 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്ലെ ഗുണപരമായ സ്വാധീനലെക്കുെിച്ചുള്ള 

ലെബിനാെിൽ ന്ദ്പധാനമന്ദ്രി ഈ ആശയം പരാമർശിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ 

സ്ർവ്വേൊശാെയുലെ ന്ദ്പെർെനം എന്ദ്രയും കെഗം ആരംഭിക്കുന്നുലെന്്ന 

ഉെപ്പാക്കാൻ എല്ലാ പങ്കാളിേകളാെും അകേഹം അഭയർത്ഥിച്ചു. 

 
പ്രധാന ഹൈഹൈറ്റുകൾ 

 2022-23 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ്, കേശീയ െിേയാഭയാസ് നയം (NEP) ഫെന്ദ്പേമായി 

നെപ്പിൊക്കാൻ സ്ഹായിക്കുന്നരിന് െക്ഷ്യമിെുന്നു. 

 െിേയാഭയാസ് കമഖെയുമായി ബന്ധലപ്പട്ട അഞ്ച ്ോരയങ്ങളിൊണ് ബജറ്റ ്

ഊന്നൽ നൽേുന്നര് –  

i. ഗുണനിെൊരമുള്ള െിേയാഭയാസ്െിന്ലെ സ്ാർെന്ദ്രിേെൽക്കരണം 

ii. നനപുണയ് െിേസ്നം 

iii. നഗര ആസ്ൂന്ദ്രണെും രൂപേൽപ്പനയും 

iv. അരർകേശീയെൽക്കരണെും AVGC (ആനികമഷൻ െിഷവൽ    

ഇഫേ്്റ്റ ്ലഗയിമിംഗ് കോമിേ)് 

 ലമച്ചലപ്പട്ട ലമഡിക്കൽ, സ്ാകങ്കരിേ െിേയാഭയാസ്ം നൽേി െിേയാർത്ഥിേലള 

ശാക്തീേരിക്കാനുള്ള നീക്കം പെ സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിെും ന്ദ്പാകേശിേ 

ഭാഷേളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

Note: മാരൃഭാഷയിെുള്ള െിേയാഭയാസ്ം െിേയാർത്ഥിേളുലെ മാനസ്ിേ 

െിോസ്െുമായി ബന്ധലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 NEP 2020, കേന്ദ്ര സ്ർക്കാരും എല്ലാ സ്ംസ്ഥാന സ്ർക്കാരുേളും 

െിേയാഭയാസ്രംഗലെ ലപാരുനികക്ഷ്പെിൽ ഗണയമായ െർദ്ധനെ ്

അസ്രിഗ്ധമായി അംഗീേരിക്കുേയും െിഭാെനം ലെയ്യുേയും ലെയ്യുന്നു. 

 െിേയാഭയാസ്കമഖെയിലെ ലപാരുനികക്ഷ്പം െർധിപ്പിച്്ച, ജിഡിപിയുലെ 6% 

കെഗെിൽ എെിക്കുന്നരിന് കേന്ദ്രെും സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുമിച്്ച 

ന്ദ്പെർെിക്കും. 
NEP ഉന്നരെിേയാഭയാസ്െിന്ലെ ഗുണനിെൊരം ലമച്ചലപ്പെുൊൻ െിഭാെനം ലെയ്യുന്നു 

േൂൊലര ആ െക്ഷ്യം നേെരിക്കുന്നരിന് െിെിധ പദ്ധരിേളും രൂപീേരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 രാഷ്ന്ദ്െീയ ഉച്ചരർ ശിക്ഷ്ാ അഭിയാൻ (RUSA) 

 അക്കാേമിേ് ആൻഡ് െിസ്ർച്്ച സ്ഹേരണെിന്ലെ (SPARC) കന്ദ്പാത്സാഹനെിനുള്ള 

പദ്ധരി 

 കലാബൽ ഇനികഷയറ്റീെ് കഫാർ അക്കാേമിേ് ലനറ്റ്െർക്്ക (GIAN) 

 ഗകെഷണം, ഇലന്നാകെഷൻ & ലെേ്കനാളജി (IMPRINT) സ്വാധീനിക്കുന്നു 

 സ്ാകങ്കരിേ െിേയാഭയാസ് നിെൊരം ലമച്ചലപ്പെുെൽ കന്ദ്പാന്ദ്ഗാം (TEQIP) 

 യുൊക്കൾക്കുള്ള സ്ജീെ പഠനെിന്ലെ പഠന ലെബ്സ്് (സ്വയം) 

 നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ നെന്ദ്ബെി, ോമ്പസ്് േണക്ട് കന്ദ്പാന്ദ്ഗാം 

 ഉച്ചരർഅെിഷ്കാർ അഭിയാൻ 

  ഉന്നര് ഭാരര് അഭിയാൻ 

 സ്ാമൂഹിേ ശാസ്്ന്ദ്രെിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഗകെഷണം (IMPRESS) 
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 ഇലന്നാകെഷൻ കനട്ടങ്ങലളക്കുെിച്ചുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുലെ അെൽ ൊങ്കിംഗ് (ARIIA) 

 കേശീയ സ്ഥാപന ൊങ്കിംഗ് െട്ടക്കൂെ് (NIRF) 

 Note:ഉന്നര-സ്ാകങ്കരിേ െിേയാഭയാസ്െിന്ലെ ഗുണനിെൊരം ലമച്ചലപ്പെുെുന്നരിനായി 

യുജിസ്ിയും എഐസ്ിെിഇയും നിരെധി സ്ംരംഭങ്ങൾ ഏലറ്റെുക്കുന്നു. 
Source: AIR 
 

താനന-ദിേ നെയിൽവേ ഹൈനുകൾ 

 മുംനബയിലെ രിരകക്കെിയ സ്ബർബൻ ലെയിൽ ശൃംഖെയിൽ 

രാലനയ്ക്കും േിെയ്ക്കും ഇെയിൽ പുരുരായി നിർമ്മിച്ച രണ്്ട അധിേ 

ലെയിൽകെ നെനുേൾ ന്ദ്പധാനമന്ദ്രി ന്ദ്ശീ നകരന്ദ്ര കമാേി (െീഡികയാ 

കോൺഫെൻസ്ിങ് െഴി) ഉേ്ഘാെനം ലെയ്തു. 

 മഹാരാഷ്ന്ദ്െ ഗെർണർ ഭഗര ്സ്ിംഗ ്കോശയാരിയും മുഖയമന്ദ്രി ഉദ്ധെ് 

രാക്കലെയും ഉേ്ഘാെന െെങ്ങിൽ പലങ്കെുെു. 

പ്രധാന ഹൈഹൈറ്റുകൾ 

 ഏേകേശ  620 കോെി രൂപ ലെെെിൊണ് അധിേ നെനുേൾ 

നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നര്.                                 

i. 1.4 േികൊമീറ്റർ നീളമുള്ള ലെയിൽ കമൽപ്പാെം 

 ii. 170 മീറ്റർ നീളമുള്ള രുരങ്കം 

 iii. 3 ന്ദ്പധാന പാെങ്ങൾ 

 iv. 21 ലെെിയ പാെങ്ങൾ 

Note: 21-ാാാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആധുനിേ ഇരയ ലേട്ടിപ്പെുക്കുന്നരിന ്ആെശയമായ 

അെിസ്ഥാന സ്ൗേരയ പദ്ധരിേളുലെ ആസ്ൂന്ദ്രണം മുരൽ നെപ്പാക്കൽ െലരയുള്ള 

എല്ലാ ന്ദ്പന്ദ്േിയേളും ോരയക്ഷ്മമാക്കുന്നരിൽ മൾട്ടികമാഡൽ 

േണേ്റ്റിെിറ്റിക്കായുള്ള ന്ദ്പധാനമന്ദ്രി ഗരി ശക്തി കേശീയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഒരു 

ന്ദ്പധാന പങ്ക ്െഹിക്കുന്നു. 
Source: AIR 
 

"Corbevax": 12-18 േയസ്സിനിടയിൈുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള COVID-19 

ോക്സിൻ 
 

 
 ന്ദ്ഡഗ്്സ് ്േൺകന്ദ്ൊളർ ജനെൽ ഓഫ് ഇരയ (DCGI) 12-18 െയസ്സിനിെയിെുള്ള 

േുട്ടിേൾക്കായി ലോെിഡ്-19 ൊേ്്സ്ിൻ Corbevax-ന ്എമർജൻസ്ി യൂസ്് 

ഓരനെകസ്ഷൻ അനുെേിച്ചു. 

 ഇര ്ഇരയ രകേശീയമായി െിേസ്ിപ്പിച്ച ആേയലെ െിസ്പ്റ്റർ നബൻഡിംഗ ്

ലഡാലമയ്ൻ കന്ദ്പാട്ടീൻ സ്ബ-്യൂണിറ്റ് COVID-19 ൊക്സിനാണ്. 

 നഹേരാബാേ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ േമ്പനിയായ 

ബകയാളജിക്കൽ ഇ െിമിറ്റഡാണ് ഇര ്െിേസ്ിപ്പിലച്ചെുെര്. 

 കോർലബൊക്സ ്ൊക്സിൻ ഇൻന്ദ്ൊമുസ്കു െർ െൂട്ടിെൂലെയാണ് നൽേുന്നര്. 
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 രണ്്ട കഡാസ്ുേൾ 28 േിെസ്ലെ ഇെകെളയിൽ ലഷഡയൂൾ ലെയ്യുേയും 2 

മുരൽ 8 ഡിന്ദ്ഗി ലസ്ൽഷയസ്് രാപനിെയിൽ സ്ൂക്ഷ്ിക്കുേയും ലെയ്യുന്നു. 
Source: AIR 
 

അട്ടാരി-ോഗ അതിർത്തി 

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾക്കായി ഇരയയിൽ നിന്്ന 10,000 െൺ കഗാരമ്പിന്ലെ 

ആേയ േയറ്റുമരി അട്ടാരി-ൊഗാ അരിർെി  െഴി അയയക്്കും. 

 
 അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കഗാരമ്്പ െിരരണം ലെയ്യുന്നരിന്ലെ ഉെരൊേിെമുള്ള 

കെൾഡ ്ഫുഡ ്കന്ദ്പാന്ദ്ഗാമിനല്െ (WFP) ഇരയയുലെയും പാേിസ്ഥാൻ 

ഉകേയാഗസ്ഥരുലെയും ന്ദ്പരിനിധിേളുലെയും സ്ാന്നിധയെിൽ അട്ടാരി-

ൊഗയിൽ നിന്നുള്ള ആേയ േയറ്റുമരി ഔകേയാഗിേമായി ഫ്ലാഗ് ഓഫ ്ലെയ്തു. 

 ആഴെ്േൾ നീണ്ട െർച്ചേൾലക്കാെുെിൽ പാേിസ്ഥാൻ ൊൻഡ ്െൂട്ടുേളിെൂലെ 

കഗാരമ്്പ േയറ്റി അയക്കുന്നരിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇരയയും പാേിസ്ഥാനും 

കെർന്്ന അരിമമാക്കിയരിന ്കശഷമാണ് േയറ്റുമരി നെെുന്നര്. 

 അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ െിരരണം ലെയ്യുന്നരിനായി ലഫന്ദ്ബുെരി 12-ന് WFP-

യുമായി ഇരയൻ സ്ർക്കാർ ഒരു ധാരണാപന്ദ്രം (MoU) ഒപ്പുെച്ചു. 

 ഇൊന്ലെ െബഹാർ രുെമുഖം െഴി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനികെക്്ക േൂെുരൽ കഗാരമ്പ് 

അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇരയൻ പക്ഷ്ം അകനവഷിക്കുന്നുണ്ട്. 
Source: AIR, HT 
 

മുർഷിദാബാദിനൈ ബാഷാ ഷാൈിദ ്ബർകത്ത ്സ്മാരകം 

 പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്ർക്കാർ ബാഷാ ഷാഹിേ് ബർേെിന്ലെ സ്മാരേം 

മുർഷിോബാേിലെ സ്ൊെിലെ ബബ്ല ന്ദ്ഗാമെിെുള്ള അകേഹെിന്ലെ 

െസ്രിയിൽ നിർമ്മിക്കും. 

 
ഷാൈിദ ്ബർകത്ത് 

 1952-ൽ അബ്ദുൾ ബർേെ് ബംഗ്ലാനയ പാേിസ്ഥാന്ലെ സ്ംസ്ഥാന 

ഭാഷേളിലൊന്നായി അംഗീേരിക്കണലമന്്ന ആെശയലപ്പട്്ട ഭാഷാ 

ന്ദ്പസ്ഥാനെിൽ പലങ്കെുെു. 

 ലഫന്ദ്ബുെരി 21-ന് ധാക്ക ലമഡിക്കൽ കോകളജ് കഹാസ്റ്റൽ പരിസ്രെ് 

െിേയാർത്ഥിേൾ സ്ംഘെിപ്പിച്ച ജാഥയ്ക്കിലെ അബ്ദുൾ ബർേെിന ്പരികക്കറ്റു, 

പിന്നീെ് അകേഹം മരിച്ചു. 
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 മരണാനരരം അകേഹെിന ്ബംലാകേശ ്ഗെൺലമന്െ ്എേുകഷ പേേ ്നൽേി 

ആേരിച്ചു. 
Source: AIR 

വമകരതി ഗൗതം നെഡ്ഡി അന്തരിച്ചു 

 
 ആന്ദ്ന്ധന്ദ്പകേശ ് െയെസ്ായ മന്ദ്രി കമേപരി ഗൗരം ലെഡ്ഡി ലരെങ്കാനയിലെ 

നഹേരാബാേിലെ സ്വോരയ ആശുപന്ദ്രിയിൽ അരരിച്ചു. 

 ഒരു േിെസ്ം മുമ്്പ േുബായ ് എേ്സ്്കപായിൽ നിന്്ന ഇരയയികെക്ക ് മെങ്ങി 

എെിയിരുന്നു. 

 േഴിഞ്ഞ രണ്ട് െർഷെിനുള്ളിൽ സ്ംസ്ഥാനകെക്ക് നല്ല നികക്ഷ്പം 

ആേർഷിക്കാൻ സ്ഹായിക്കുന്ന മിേച്ച െയെസ്ായ നയം ആന്ദ്ന്ധാന്ദ്പകേശിനായി 

രൂപേല്പന ലെയ്തരിന്ലെ ബഹുമരി ഗൗരം ലെഡ്ഡിയക്്കാണ ് 
Source: AIR 
 

ഇന്തയൻ പ്ഗാൻഡ്മാസ്റ്റർ ആർ പ്രഗ്നാനന്ദ എയർതിംഗ്സ് മാവസ്റ്റഴ്സ ്

വനടി 

 
 ലെസ്സിൽ, എയർരിംഗ്സ ് മാകസ്റ്റഴ്സ് മത്സരെിനല്െ എട്ടാം ൌണ്ടിൽ ഇരയൻ 

ന്ദ്ഗാൻഡ്മാസ്റ്റർ ആർ ന്ദ്പഗ്നാനര കൊേ ൊമ്പയനായ മാഗ്നസ്് ോൾസ്ലണ 

പരാജയലപ്പെുെി. 

 ോൾസ്ന്ലെ രുെർച്ചയായ മൂന്്ന െിജയങ്ങളുലെ രുെർച്ച  രെയാൻ ഇന്നലെ 39 

നീക്കങ്ങളിൽ േെുെ േരുക്കളുമായി േളിച്ച  ന്ദ്പഗ്നാനര സ്ാധിച്ചു . 

 എയർരിംഗ്സ ്മാകസ്റ്റഴ്സ്, 16-കപ്ലയർ ഓൺനെൻ ൊപ്പിഡ ്ലെസ്സ് െൂർണലമന്ൊണ.് 

 െിശവനാഥൻ ആനര,് പി ഹരിേൃഷ്ണ എന്നിെർക്ക ് കശഷം ോൾസ്ലണ 

കരാൽപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമലെ ഇരയക്കാരനാണ് ന്ദ്പഗ്നാനര. 
Source: AIR 
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േിവദശത്ത ് ഇന്തയൻ േിഷയങ്ങൾ രഠിക്കുന്നതിനുള്ള 

സ്വകാളർഷിപ്പുകൾ വകപ്ന്ദസർക്കാർ തടയുന്നു 

 നാഷണൽ ഓെർസ്ീസ് ്സ്്കോളർഷിപ്പിന ് (NOS) അകപക്ഷ്ിക്കുന്നരിൽ നിന്്ന 

െിേയാർത്ഥിേലള െിെക്കി സ്ാമൂഹയനീരി, ശാക്തീേരണ മന്ദ്രാെയം പുരിയ 

മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ പുെലപ്പെുെിച്ചു. 

 ഇരയൻ െരിന്ദ്രം, സ്ംസ്കാരം, നപരൃേം എന്നിെയുൾലപ്പലെ നിരെധി മാനെിേ 

െിഷയങ്ങൾ െികേശെ് പഠിക്കാൻ െിേയാർത്ഥിേൾക്ക ്െിെക്കുണ്ട.് 

 അെരം െിഭാഗെിന ്േീഴിൽ ഏര ്െിഷയലെ ഉൾലപ്പെുൊം എന്നരിന്ലെ 

അരിമ രീരുമാനം NOS-നല്െ രിരലഞ്ഞെുപ്്പ-േം-സ്്ന്ദ്േീനിംഗ ്

േമ്മിറ്റിയുകെരായിരിക്കും. 
Source: AIR 
 

"ഈവസ്റ്റൺ പ്ബിഡ്ജ് - VI": ഇന്തയയും ഒമാനി വേയാമവസനയും 

തമ്മിൈുള്ള സംയുക്ത അഭ്യാസം 

 
 2022 ലഫന്ദ്ബുെരി 21 മുരൽ 25 ലഫന്ദ്ബുെരി െലര കജാധ്പൂരിൽ ഇരയൻ, ഒമാനി 

കെയാമകസ്നേളുലെ സ്ംയുക്ത അഭയാസ്ങ്ങൾ നെക്കുന്നു. 

 ഗൾഫ ്കമഖെയിലെ ഇരയയുലെ ഏറ്റെും ശക്തമായ ന്ദ്പരികരാധ പങ്കാളിേളിൽ 

ഒന്നാണ ്ഒമാൻ. 

 ഇരയൻ എയർകഫാഴ്സ്ും (IAF) ഒമാൻ കൊയൽ എയർകഫാഴസ്്ും (RAFO) 

ഉഭയേക്ഷ്ി സ്ംയുക്ത അഭയാസ്ം ആരംഭിച്ചു. 

 ഇര് അഭയാസ്െിനല്െ ആൊമലെ പരിപ്പാണ്, രണ്ട് 

കെയാമകസ്നേൾക്കിെയിെുള്ള ന്ദ്പെർെന കശഷിയും പരസ്പര 

ന്ദ്പെർെനക്ഷ്മരയും െർദ്ധിപ്പിക്കുന്നരിനുള്ള അെസ്രം നൽോനാണ് ഇര ്

െക്ഷ്യമിെുന്നര.് 

 അെബിക്കെെിൽ ഇരയൻ നാെിേകസ്നയ്ക്ക ്ഒമാൻ ന്ദ്പെർെന പിരുണയും 

നൽേുന്നു. 

 
 
 
 
Source: Indian Express 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

വകരള സർക്കാർ ജീേനക്കാർക്കുള്ള മൈയാള ഭ്ാഷയിൈുള്ള 

അഭ്ിരുചി രരീക്ഷ സജ്ജീകരിക്കും. 
 

 
 

 പൊം ക്ലാസ്് െലര മെയാളം പഠിക്കാെ സ്ർക്കാർ ജീെനക്കാർക്ക ്അഭിരുെി 

പരീക്ഷ് നിർബന്ധമാക്കുലമന്ന ് മുഖയമന്ദ്രി പിണൊയി െിജയൻ രിങ്കളാഴ്ച 

പെഞ്ഞു. 

 ലന്ദ്പാകബഷൻ പിരീഡ ് പൂർെിയാേുന്നരിന ് മുമ്്പ സ്ർക്കാർ ഉകേയാഗസ്ഥർ 

അഭിരുെി പരീക്ഷ് പാസ്ാേണലമന്ന നിയമകഭേഗരി അരിമഘട്ടെിൊണ്. 

 ഭാഷാ നനപുണയമുള്ള ആളുേലള ഉൾലപ്പെുെി, മാരൃഭാഷയുലെ 

ന്ദ്പാധാനയലെക്കുെിച്ച ്ജീെനക്കാർക്കിെയിൽ അെകബാധം സ്ൃഷ്ടിച്ച ്സ്ിെിൽ 

സ്ർെീസ്സ്് മെയാളം അധിഷ്ഠ ിരമായി മാറ്റാനുള്ള ന്ദ്ശമങ്ങൾ സ്ംസ്ഥാന 

സ്ർക്കാർ നെെുന്നു. 

 ഈ െക്ഷ്യകൊലെയാണ് പിഎസ്്സ്ി പരീക്ഷ്േൾ മെയാളെിെും നെൊൻ 

രീരുമാനിച്ചര.് 
Source: Hindu 
 

KITE GNU Linux 2020 
 

 
 

 കേരള ഇൻന്ദ്ഫാസ്്ന്ദ്െക്ചർ ആൻഡ ് ലെേ്കനാളജി കഫാർ എഡയൂകക്കഷൻ 

(നേറ്റ)് ,  സ്വരന്ദ്രെും ഓപ്പൺ കസ്ാഴസ്്് കസ്ാഫ്റ്്റെയർ  (FOSS) 

അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഓപ്പകെറ്റിംഗ ് സ്ിസ്റ്റം - KITE GNU-Linux Lite 

2020 പുെെിെക്കി. 

 സ്ംസ്ഥാനലെ േശെക്ഷ്ക്കണക്കിന ് േമ്പയൂട്ടർ ഉപകയാക്താക്കൾക്ക് 

ന്ദ്പകയാജനലപ്പെുലമന്്ന ന്ദ്പരീക്ഷ്ിക്കുന്ന ഓപ്പകെറ്റിംഗ ് സ്ിസ്റ്റം, സ്ംസ്ഥാന 
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സ്ർക്കാർ െിേയാന്ദ്ശീ പദ്ധരിയുലെ ഭാഗമായി നൽേുന്ന ആയിരക്കണക്കിന ്

െിേയാർത്ഥിേളുലെ ൊപക്ൊപ്പുേളിൽ ഉൾലപ്പെുെും. 

 മെയാളം േമ്പയൂട്ടിംഗ ് കന്ദ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നരിനായി, മെയാളം 

യൂണികോഡ ് കഫാണ്ടുേളുലെ ഒരു െെിയ കശഖരെും ഒരു സ്മർപ്പിര 

ഇംലീഷ-്മെയാളം നിഘണ്ടുെും ഉൾലപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട.് 

 പുരിയ നെറ്റ ് കെർഷൻ ഓപ്പകെറ്റിംഗ ്സ്ിസ്റ്റം െിേസ്ിപ്പിലച്ചെുെര് െഴി , 

അരിന്ലെ കസ്റ്റാകെജ ് സ്്കപസ് ് ഫെന്ദ്പേമായി െിനികയാഗിക്കുേയും 

അരുെഴി എല്ലാ സ്ംകയാജിര പാകക്കജുേളും നൽേുേയും ലെയ്തുലോണ്ട ്

േുെഞ്ഞ േമ്പയൂട്ടിംഗ് പെർ ഉള്ള േമ്പയൂട്ടെുേളിൽ കപാെും ഇൻസ്റ്റാൾ 

ലെയ്യാൻ േഴിയും. 
 
Source: Hindu 
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