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Daily Current Affairs 25th Feb 2022 (Malayalam) 

റഷ്യയ്ക്കെതിരായ പ്രമേയത്തിൽ UNSC മ ാട്ട ്ക്കെയ്യും 

Context: യുക്രെയിനിൽ നിന്ന ് സൈനിെക്െ ഉടനടി നിെുപാധിെം 

പിൻവലിക്കണക്െന്ന് മൊൈമ്ൊമയാട് ആവശ്യക്െടുന്ന െെട് രപമെയത്തിൽ മവാട്്ട 

ക്െയ്യാൻ യുഎൻ െക്ഷാൈെിതി (യുഎൻഎൈ്ൈി) തീെുൊനിച്ചു. 193 അംഗ യുഎൻ 

ജനറൽ അൈംബ്ലി ഇത ്ഏക്െടുക്കുക്െന്ന് രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

എന്താണ് UNSC? 

 ഐെയൊഷ്്രടൈഭയുക്ട (UN) ആറ ്രപധാന അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ ്യുഎൻ 

ക്ൈെയൂെിെി ൌൺൈിൽ (UNSC). ഇതിനുള്ള അധിൊെങ്ങൾ ഇവക്യല്ലാൊണ ്

- അന്താൊഷ്്രട ൈൊധാനവും ൈുെക്ഷയും ഉറൊക്കുന്നു 

- ജനറൽ അൈംബ്ലിയിൽ പുതിയ യുഎൻ അംഗങ്ങളുക്ട രപമവശ്നം ശ്ുപാർശ് 

ക്െയ്യുന്നു 

- യുഎൻ ൊർട്ടറിക്ല എക്ന്തങ്കിലും ൊെങ്ങൾ അംഗീെെിക്കുന്നു 

 അംഗൊജയങ്ങളുക്ട ൊെയത്തിൽ നിർബന്ധിത രപമെയങ്ങൾ പുറക്െടുവിക്കാൻ 

അധിൊെെുള്ള ഏെ യുഎൻ മബാഡിയാണ് UNSC. 

 അംഗൊജയങ്ങൾ: 15, ഓമൊ അംഗത്തിനും ഒെു മവാട്ടുണ്്ട. 

 192-ൽ 184 മവാട്ടുെൾ മനടിയതിന ്മശ്ഷ്ം 2021 െുതൽ 2022 വക്െ, ഇന്തയ എട്ടാം 

തവണയും  യുഎൻ ൈുെക്ഷാ ൌൺൈിലിമലക്ക ്തിെക്െടുക്കക്െട്ടു. 

Note: ഐെയൊഷ്്രടൈഭയുക്ട ൊർട്ടർ രപൊെം, എല്ലാ അംഗൊജയങ്ങളും ൌൺൈിൽ 

തീെുൊനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാധയസ്ഥൊണ.് 

 മലാെ മബാഡിയുക്ട സ്ഥാപെ അംഗങ്ങളിക്ലാന്നായ ഇന്തയ, ൌൺൈിലിക്ല 

സ്ഥിൊംഗെല്ലാത്ത അംഗൊയി ഏഴ ്തവണ തിെക്െടുക്കക്െട്ടിട്ടുണ്്ട. 

 യുഎൻഎൈ്ൈിയിൽ 15 അംഗങ്ങൾ ഉൾക്െടുന്നു, ഇതിൽ 10 

സ്ഥിെെല്ലാത്തതും അഞ്ച ്സ്ഥിെം അംഗങ്ങളും ഉൾക്െടുന്നു. 
Source: AIR 

ഉക്പ്ൈൻ രാർലക്കേന്റ് അടിയന്തരാ സ്ഥ പ്രഖ്യയാരി്യ. 

 

 റഷ്യൻ അധിനിമവശ് ഭീഷ്ണിക്ക്കതിക്െ രപതിെെിക്കാൻ 

ൈഹായിക്കുന്നതിന് ഉക്രെയ്നിക്ല പാർലക്െന്റ് മേശ്ീയ അടിയന്തൊവസ്ഥ 

ഏർക്െടുത്തി. 

 െർശ്നൊയ ഐഡിയും വാഹന പെിമശ്ാധനയും െുതൽ െൂടുതൽ 

െർശ്നൊയ മപാലീൈിംഗ ്വക്െയുള്ള ഉയർന്ന ൈുെക്ഷാ നടപടിെൾ 

ൈവീെെിക്കാൻ അടിയന്തൊവസ്ഥ ഉക്രെയ്നിക്ല രപാമേശ്ിെ ൈർക്കാെുെക്ള 

അനുവേിക്കുന്നു. 
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 റഷ്യ അതിന്ക്റ സെവ് എംബൈി ഒഴിെിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അമത േിവൈം 

തക്ന്ന ഈ നടപടിക്്ക അംഗീൊെം ലഭിച്ചു. 

Source: AIR 

റഷ്യയ്ക്കെതിക്കര അമേരിെ രയതിയ ഉരമരാധും ഏർക്കെടയത്തി 

Context: യുസരെൻ അധിനിമവശ്ത്തിന് റഷ്യക്യ ശ്ിക്ഷിക്കുന്നതിനായി യുഎൈ ്

രപൈിഡന്റ് മജാ സബഡൻ റഷ്യക്ക്കതിക്െ പുതിയ ഉപമൊധം രപഖ്യാപിച്ചു. 

പ്രധാനക്കെട്ട മരായിന്റയൈൾ 

 െയെുെതി നിയരന്തണങ്ങൾ ഉൾക്െക്ടയുള്ള ഒെു െൂട്ടം ഉപമൊധങ്ങൾ 

റഷ്യൻ ൈമ്പേവ്യവസ്ഥയ്ക്്ക മെൽ അടിമച്ചൽെിക്കുന്നതിന്  അമെെിക്കൻ 

രപൈിഡൻറ് ഉത്തെവിട്ടു. 

 അമെെിക്കയിക്ല എല്ലാ റഷ്യൻ ആസ്തിെളും െെവിെിക്കും.പുതിയ 

ഉപമൊധത്തിൽ നാല ് റഷ്യൻ ബാങ്കുെളും അഴിെതിക്കാൊയ 

ശ്തമൊടീശ്വെന്മാെും ക്രെംലിനുൊയി അടുെെുള്ള അവെുക്ട 

െുടുംബങ്ങളും ഉൾക്െടുന്നു. 

 നാമൊയുക്ട െിഴക്കൻ ഭാഗമത്തക്്ക െെ-മവയാെ മൈനെക്ള പുതിയതായി 

വിനയൈിക്കുന്നതായും രപൈിഡന്റ് രപഖ്യാപിച്ചു, യുക്രെയിനിൽ യുഎൈ ്

സൈനിെർ മനെിട്ടുള്ള മപാൊട്ടത്തിൽ ഏർക്െടിക്ല്ലന്ന് അമേഹം 

ആവർത്തിച്ചു. 

 യുക്രെയിനിൽ യുദ്ധം ക്െയ്യാൻ യുഎൈ് മൈന യൂമറാെിമലക്്ക മപാെില്ല, 

െറിച്്ച അവെുക്ട നാമൊ ൈഖ്യെക്ഷിെക്ള രപതിമൊധിക്കുെയും െിഴക്കൻ 

ൈഖ്യെക്ഷിെൾക്്ക ഉറെ ്നൽെുെയും ക്െയ്യും. 
Source: AIR 

പ്രാഫ്റ്റ ്ഇന്തയ രാറ പ്രമ ശനക്ഷേത & ഉരമയാഗ നയും, 2022 

 

Context: ഇലെ്മരടാണിെൈ്് ആൻഡ് ഇൻഫർമെഷ്ൻ ക്ടെ്മനാളജി െരന്താലയം (MEITY) 

"രഡാഫ്െ ്ഇന്തയ ഡാെ ആെ്ൈൈിബിലിെി & യൂൈ ്മപാളിൈി, 2022" എന്ന മപെിൽ ഒെു നയ 

നിർമേശ്ം പുറത്തിറക്കി. 

പ്രധാനക്കെട്ട മരായിന്റയൈൾ  

 "ക്പാതുമെഖ്ലാ ഡാെ രപമയാജനക്െടുത്താനുള്ള ഇന്തയയുക്ട െഴിവിക്ന 

ൈെൂലൊയി പെിവർത്തനം ക്െയ്യുെ" എന്നതാണ ്നയം ലക്ഷയെിടുന്നത.് 
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എന്തയക്കൈാണ്ടാണ ്പ്രാഫ്റ്റ ്രാറ പ്രമ ശനക്ഷേത നയും നിർമേശി്ത?് 

 അടുത്ത േശ്െത്തിൽ പൗെന്മാെുക്ട ഡാെയുക്ട ജനമറഷ്ൻ ഗണയൊയി 

വർദ്ധിക്കുെയും ഇന്തയയുക്ട 5 രടിലയൺ മഡാളർ ഡിജിെൽ ൈമ്പേവ്യവസ്ഥയുക്ട 

െൂലക്കല്ലായി ൊറുെയും ക്െയ്യും. 

ൈരട ്രാറ പ്രമ ശനക്ഷേത നയത്തിന്ക്കറ പ്രധാന നിർമേശും: 

 മെരര ഗവൺക്െന്റ ് ൈൃഷ്ട്ിച്ചതും മശ്ഖ്െിച്ചതും െൂടാക്ത ആർസക്കവ ് ക്െയ്

തതുൊയ എല്ലാ ഡാെയ്ക്കും വിവെങ്ങൾക്കും നയം ബാധെൊയിെിക്കും. 

 ൈംസ്ഥാന ൈർക്കാെുെക്ള അതിനക്്റ വയവസ്ഥെൾ ൈവീെെിക്കാനും ഇത ്

അനുവേിക്കും. 

 ക്ൊത്തത്തിലുളള് ൊമനജക്്െന്റിനായി MEITY യുക്ട െീഴിൽ ഒെു ഇന്തയാ ഡാെ 

ഓഫീൈ ് (IDO) സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂക്ട അതിനക്്റ രപവർത്തനക്ഷെത 

സെവെിക്കാനാെും, ഓമൊ ൈർക്കാർ സ്ഥാപനവും ഒെു െീഫ ്ഡാെ ഓഫീൈക്റ 

നിയെിക്കും. 

Note: നിർബന്ധിതവും അെിതവുൊയ ഡാെ മശ്ഖ്െണം അക്ല്ലങ്കിൽ ഡാൊ ലംഘനങ്ങൾ 

മപാലുളള് ൈവൊെയത ലംഘനങ്ങൾക്ക ് ഉത്തെവാേിത്തവും രപതിവിധിയും നൽൊൻ 

െഴിയുന്ന ഒെു ഡാൊ ൈംെക്ഷണ നിയെം ഇന്തയയിലില്ല. 
Source: The Hindu 

സയസ്ഥിര നഗരങ്ങളയക്കട ഇന്തയ മപ്രാപ്ഗാും 

 

Context: മവൾഡ് ഇക്കമണാെിെ് മഫാറവും (ഡബ്ലയുഇഎഫ)് നാഷ്ണൽ ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട ്ഓഫ ്

അർബൻ അഫമയഴൈ്ും (എൻഐയുഎ) ൈംയുക്തൊയി െൂപെൽെന ക്െയ്ത 'ൈുസ്ഥിെ 

നഗെങ്ങളുക്ട ഇന്തയ പെിപാടി'യുൊയി ൈഹെെിക്കുന്നതിന ് ധാെണാപരതത്തിൽ 

(എംഒയു) ഒെുവച്ചു. 

പ്രധാന മരായിന്റയൈൾ 
 

 COP26-ൽ ൊലാവസ്ഥാ ലഘൂെെണ രപതിെെണക്െന്ന നിലയിൽ 2070-ഓക്ട ക്നെ ്

പൂജയൊക്കാനുള്ള ഇന്തയയുക്ട രപതിജ്ഞാബദ്ധത രപധാനെരന്തി നമെരര മൊേി 

രപസ്താവിച്ചതിന ്പിന്നാക്ലയാണ ്ഈ ൈംെംഭം രപമതയെിച്ചും രശ്മദ്ധയൊയത്. 

 'ൈുസ്ഥിെ നഗെങ്ങളുക്ട ഇന്തയ പെിപാടി' നഗെങ്ങക്ള വയവസ്ഥാപിതവും 

ൈുസ്ഥിെവുൊയ െീതിയിൽ ഡീൊർബസണൈ ് ക്െയ്യാൻ രപാപ്തൊക്കാൻ 

ഉമേശ്ിക്കുന്നു, അത് ഉേവ്െനം െുറയ്ക്കുെയും രപതിമൊധമശ്ഷ്ിയുള്ളതും 

തുലയവുൊയ നഗെ ആവാൈവയവസ്ഥെൾ നൽെുെയും ക്െയ്യും. 

 ഡബ്ലയുഇഎഫും എൻഐയുഎയും മഫാറത്തിന്ക്റ ൈിെി ൈ്രപിന്റ ് രപരെിയയും 

ടൂൾമബാെ്ൈ ്ഓഫ ്ക്ൈാലയൂഷ്നും െണ്്ട വർഷ്ത്തിനിക്ട അഞ്ച ്െുതൽ ഏഴ ്വക്െ 

ഇന്തയൻ നഗെങ്ങളുക്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡീൊർബസണമൈഷ്നായി 

ൈവീെെിക്കും. 
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 ഡീൊർബസണമൈഷ്ൻ രപാപ്തൊക്കുന്നതിന,് ബിൈിനസ്സ,് ഗവൺക്െന്റ,് ൈിവിൽ 

ക്ൈാസൈെി മനതാക്കൾ എന്നിവെടങ്ങുനന് െൾട്ടി-ക്ൈക്ടറൽ, െൾട്ടി-

മസ്റ്റക്ക്മഹാൾഡർ വർെ്മക്ഷാെുെളുക്ട ഒെു പെമ്പെയാണ് ൈിെി ൈ്രപിനറ്് 

രപരെിയ. 
Note:  

 മവൾഡ് ഇക്കമണാെിെ് മഫാറത്തിനക്്റ മലാബൽ റിൈെ്് റിമൊർട്ട ് 2022 രപൊെം, 

ഇന്തയക്യമൊലുള്ള ൊർഷ്ിെ മെഖ്ലക്യ വളക്െയധിെം ആരശ്യിക്കുന്ന 

ജനൈാരരതയുള്ള ൊജയങ്ങൾ ൊലാവസ്ഥാ അെക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്ക ് രപമതയെിച്ചും 

ഇെയാെുന്നു. 

 നഗെങ്ങളിക്ല ഡീൊർബസണമൈഷ്ൻ ആമഗാളതാപനം 2 ഡിരഗി ക്ൈൽഷ്യൈിൽ 

താക്ഴ നിലനിർത്താനുള്ള ഒെു യഥാർത്ഥ അവൈെൊണ,് ഈ ലക്ഷയം 

സെവെിക്കുന്നതിന ്ഇന്തയയിക്ല നഗെങ്ങൾക്ക ്വലിയ ൈംഭാവന നൽൊനാെും. 
Source: PIB 
 

Ombudsperson App for Mahatma Gandhi NREGA 
Context: Union Minister for Rural Development and Panchayati Raj Giriraj Singh launched the 
Ombudsperson App for Mahatma Gandhi NREGA.  

 
പ്രധാന മരായിന്റയൈൾ  

 ഓംബുഡ്ൈമ്പഴ്ൈൺ ആെ ് ഇ-ഗമവണൻൈിമലക്കുള്ള ഒെു െുവടുവയ്പാണ്; 

ൈുതാെയതയും ഉത്തെവാേിത്തവും ഉറൊക്കാൻ ഇത ്ൈഹായെൊെും. 

േഹാത്മാഗാന്ധി NREGA: 

 മേശ്ീയ രഗാെീണ ക്താഴിലുറെ ് നിയെം 2005 (അക്ല്ലങ്കിൽ, NREGA, പിന്നീട ്

"െഹാത്മാഗാന്ധി മേശ്ീയ രഗാെീണ ക്താഴിലുറെ ് നിയെം" അക്ല്ലങ്കിൽ MGNREGA 

എന്ന ് പുനർനാെെെണം ക്െയ്യക്െട്ടു), 'ക്താഴിൽ ക്െയ്യാനുള്ള അവൊശ്ം' 

ഉറൊക്കാൻ ലക്ഷയെിടുന്ന ഒെു ഇന്തയൻ ക്താഴിൽ നിയെവും ൈാെൂഹിെ ൈുെക്ഷാ 

നടപടിയുൊണ.് 

 ഈ നിയെം 2005 ഓഗസ്റ്റ ്23-ന ്പാൈാക്കി. 

  ഒെു ൈാമ്പത്തിെ വർഷ്ത്തിൽ െുറെത ് 100 േിവൈക്ത്ത മവതന ക്താഴിൽ 

നൽെിക്ക്കാണ്്ട രഗാെീണ മെഖ്ലെളിൽ ഉപജീവന ൈുെക്ഷ വർദ്ധിെിക്കാൻ ഇത ്

ലക്ഷയെിടുന്നു. 
Source: PIB 
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ബമയാക്കേരിെൽ ഇക്കനാമ ഷ്നയും സുംരുംഭൈതവ യും 

സുംബന്ധി് ICMR/ DHR നയും 

 
Context: ക്െഡിക്കൽ, ക്ഡന്റൽ, പാൊ ക്െഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ടുെൾ/മൊമളജുെളിക്ല 

ക്െഡിക്കൽ ക്രപാഫഷ്ണലുെൾ, ശ്ാൈ്രതജ്ഞർ, ൈാമങ്കതിെ വിേഗ്ധർ എന്നിവർക്കുള്ള 

ബമയാക്െഡിക്കൽ ഇക്ന്നാമവഷ്ൻ & എന്റർരപണർഷ്ിെ ് ൈംബന്ധിച്ച 

ഐൈിഎംആർ/ഡിഎച്ചആ്ർ നയം മെരര ആമൊഗയ െുടുംബമക്ഷെ െരന്തി മഡാ. 

െൻൈുഖ്് ൊണ്ഡവയ പുറത്തിറക്കി. 

പ്രധാന മരായിന്റയൈൾ 
 

 ഈ നയം, െൾട്ടി-ഡിൈിപ്ലിനറി ൈഹെെണം ഉറൊക്കുെയും, സ്റ്റാർട്ട-്അെ് 

ൈംസ്കാെം മരപാത്സാഹിെിക്കുെയും, ഇന്തയാ ഗവൺക്െന്റിനക്്റ മെക്ക-്ഇൻ ഇന്തയ, 

സ്റ്റാർട്ട-്അെ്-ഇന്തയ, ആത്മനിർഭർ ഭാെത ്ൈംെംഭങ്ങൾ എന്നിവ 

മരപാത്സാഹിെിക്കുന്നതിലൂക്ട ൊജയത്തുടനീളെുള്ള ക്െഡിക്കൽ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടുെളിൽ ഒെു നവീെെണ മനതൃതവത്തിലുള്ള ഇമക്കാൈിസ്റ്റം 

വിെൈിെിക്കുെയും ക്െയ്യും. 

 നയം അനുൈെിച്ച,് സ്റ്റാർട്ട-്അെ് െമ്പനിെൾ െൂപീെെിച്ച,് െമ്പനിയിൽ- മനാൺ-

എെൈ്ിെയൂട്ടീവ ്ഡയറെ്ടർ അക്ല്ലങ്കിൽ ൈയനറ്ിഫിെ് അസഡ്വൈർ സ്ഥാനം 

ഏക്െടുത്തുക്ൊണ്്ട ൈംെംഭെതവ ൈംെംഭങ്ങൾ പിന്തുടൊൻ ക്െഡിക്കൽ 

ക്രപാഫഷ്ണലുെൾ/മഡാക്ടർൊക്െ  മരപാത്സാഹിെിക്കും. 

 DHR- ICMR (ഡിൊർട്ടക്്െന്റ ്ഓഫ ്ക്ഹൽത്ത ്റിൈർച്ച-് ഇന്തയൻ ൌൺൈിൽ ഓഫ ്

ക്െഡിക്കൽ റിൈർച്ച)് DPIIT, DST, WIPO, DSIR, AIIMS, IIT ഡൽഹി തുടങ്ങിയ െെ ്

ൈർക്കാർ വെുെ/്െരന്താലയങ്ങൾ/ഓർഗസനമൈഷ്നുെളുൊയി 

െൂടിയാമലാെിച്ചാണ് ഈ നയം െൂപീെെിച്ചത.് 
Source: PIB 
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സ്പർഷ്് സുംരുംഭും 
Context:രപതിമൊധ െരന്താലയത്തിക്ല ഡിഫൻൈ ് അക്കൗണ്്ടൈ് ഡിൊർട്ടക്്െന്റ ്

(ഡിഎഡി) ൈിഎൈൈ്ി ഇ-ഗമവണൻൈ ് ൈർവീൈൈ ് ഇന്തയ ലിെിെഡുൊയി ഒെു 

ധാെണാപരതം ഒെുവച്ചു ,  ൊജയത്തുടനീളെുള്ള നാല ്ലക്ഷത്തിലധിെം ക്പാതു മൈവന 

മെരരങ്ങളിൽ സ്പർശ്്  ൈംെംഭം ആെംഭിക്കും. 

 
പ്രധാന മരായിന്റയൈൾ 

• ധാെണാപരതം ക്പൻഷ്ൻൊർക്കും, രപമതയെിച്ച ് ൊജയത്തിനക്്റ വിേൂെ രപമേശ്ങ്ങളിൽ 

താെൈിക്കുന്നവർക്കും സ്പർഷ്ിൽ മലാഗിൻ ക്െയ്യാനുള്ള ൊർഗമൊ ൈാമങ്കതിെ വിേയമയാ 

ഇല്ലാത്തവർക്കും ലാസ്റ്റ ്സെൽ െണെ്െിവിെി നൽെും. 
 

ക്കരൻഷ്ൻ അര്േിനിസ്മപ്ടഷ്ൻ സും ിധാനും (രക്ഷ) {SPARSH}: 

'ഡിജിെൽ ഇന്തയ', 'ഡയറക്ട് ക്ബനിഫിെ ് രടാൻസ്ഫർ (ഡിബിടി)', 'െിനിെം ഗവൺക്െന്റ,് 

പെൊവധി ഗമവെണ്ൻൈ ് ' എന്നീ ഗവൺക്െന്റിന്ക്റ ൊഴ്ചൊടിന ് അനുൈൃതൊയി 

രപതിമൊധ ക്പൻഷ്ൻൊർക്ക ്ക്പൻഷ്ൻ നൽെുന്നതിന ്ൈെരഗൊയ പെിഹാെം നൽൊൻ 

ലക്ഷയെിട്ടുള്ള രപതിമൊധ െരന്താലയത്തിനക്്റ ഒെു ൈംെംഭൊണ് സ്പർഷ്.് ഭരണും'. 
Source: PIB 
 

മേശീയ യയദ്ധ സ്മാരൈും 

 
Context: നാഷ്ണൽ വാർ ക്െമമാറിയൽ (NWM) അതിന്ക്റ െൂന്നാം വാർഷ്ിെം 2022 

ക്ഫരബുവെി 25-ന ്ആമഘാഷ്ിക്കും. 

 മേശീയ യയദ്ധ സ്മാരൈും (NWM): 

 NWM 2019 ക്ഫരബുവെി 25-ന ്രപധാനെരന്തി നമെരര മൊേി ൊഷ്്രടത്തിന ്ൈെർെിച്ചു. 

 ൈവാതരന്തയത്തിനു മശ്ഷ്ം ധീെൊയ സൈനിെർ നടത്തിയ തയാഗങ്ങളുക്ട 

ൈാക്ഷയൊണ ്ഇത.് 

 അതിനക്്റ ഉേഘ്ാടനം െുതൽ, മേശ്ീയ േിനങ്ങളിൽ ഉൾക്െക്ട എല്ലാ ആേൊഞജ്ലി 

െടങ്ങുെളും NWM-ൽ ൊരതൊണ ്നടത്തുന്നത.് 
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Source: newsonair 
 

രിആർരിഒയയും ഐഐടി രൽഹിയയും മെർന്  പ്രയാഗ്

രാജിനയും  ിന്ധയാെലിനയും ഇടയിൽ  ൈവാണ്ടും ൈീ  ിതരണും 

പ്രേർശിെി്യ. 

 
Context: ഡിഫൻൈ ്റിൈർച്ച ്ആൻഡ് ക്ഡവലപക്്െന്റ ്ഓർഗസനമൈഷ്ൻ (ഡിആർഡിഒ), 

ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ്ഓഫ ് ക്ടെ്മനാളജി (ഐഐടി) ഡൽഹി എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള 

ശ്ാൈ്രതജ്ഞെുക്ട ൈംയുക്ത ൈംഘം ൊജയത്ത ് ആേയൊയി ഉത്തർരപമേശ്ിക്ല രപയാഗ്

ൊജിനും വിന്ധയാെലിനും ഇടയിലുള്ള െവാണ്ടം െീ വിതെണ ബന്ധം വിജയെെൊയി 

രപേർശ്ിെിച്ചു.  

പ്രധാനക്കെട്ട മരായിന്റയൈൾ  
 

 ഈ ഫീൽഡിൽ ഇതിനെം ലഭയൊയ വാണിജയ മരഗഡ് ഒപ്െിക്കൽ 

സഫബറിലൂക്ടയാണ് ഈ ൈാമങ്കതിെ െുമന്നെം സെവെിച്ചത.് 

 ഈ വിജയമത്താക്ട, െിലിട്ടറി മരഗഡ് െമയൂണിമക്കഷ്ൻ ക്ൈെയൂെിെി െീ 

മരശ്ണിക്യ ബൂട്ടൈ്്രടാെുക്െയ്യുന്നതിന ് ൈുെക്ഷിതൊയ െീ സെൊെത്തിനക്്റ 

തമേശ്ീയ ൈാമങ്കതിെവിേയ ൊജയം രപേർശ്ിെിച്ചു. 

 രപെടന പാൊെീെറുെൾ അളന്നു, 10 KHz വക്െയുള്ള രപധാന നിെക്കുെളിൽ 

റിമൊർട്ട ് ക്െയ്യക്െട്ട അന്താൊഷ്്രട ൊനേണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 

ആവർത്തിച്ചുള്ളതായി െക്ണ്ടത്തി. 
 

ൈവാണ്ടും ൈീ  ിതരണും (QKD): 

 QKD, െവാണ്ടം രെിപ്മൊരഗഫി എന്നും അറിയക്െടുന്നു, ൈുെക്ഷിതൊയ 

ആശ്യവിനിെയം വിെൈിെിക്കുന്നതിനുള്ള ഒെു ൈംവിധാനൊണ.് 

 രെിപമ്ൊരഗാഫിെ് മരപാമട്ടാമക്കാളുെൾക്ക ്ആവശ്യൊയ െഹൈയ െീെൾ വിതെണം 

ക്െയ്യുന്നതിനും പങ്കിടുന്നതിനുെുള്ള ഒെു ൊർഗം QKD നൽെുന്നു. 
Source: PIB 
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