
A
s  artifi�cial  intelligence
(AI)  continues  to  revolu
tionise  industries  and
change  how  we  live  and

work, the potential for this techno
logy to disrupt markets has become
a hot topic of debate. With AI poised
to  automate  many  tasks  once  per
formed by humans, the question of
what the future of work will look like
is one on the minds of experts and
the common person alike.

AI  has  the  potential  to  revolu
tionise  the  way  the legal  industry
operates,  making  it  more  effi�cient,
accurate  and  costeff�ective.  One  of
AI’s  most  signifi�cant  benefi�ts  and
use cases in the Indian legal system
is its potential to aid in clearing out
standing cases. With the evergrow
ing backlog of cases, AI could prove
to  be  a  valuable  tool  to  reduce  the
workload  of  courts  and  speed  up
case resolution processes. 

CAPABLE ASSISTANT

AI systems can assist in performing
various  tasks,  such  as  document
analysis, legal research and evidence
evaluation,  which  can  free  up
judges’ time to focus on more crit
ical aspects of the case. This can ulti
mately  lead  to  faster  resolution  of
cases  and  reduction  of  backlog.  AI
can  also  facilitate  drafting  legal  in
struments and pleadings, especially
in  litigations  based  on  big  datasets
and information. This can save sig
nifi�cant amounts of time and eff�ort
for legal professionals while ensur
ing that the drafted documents are
accurate and in compliance with the
law.

While the technology is still in its
early  stages,  some  other  key  use
cases being considered include case
management,  document  analysis,
automated drafting, predictive ana
lysis and chatbots. For example, AI
can assist in managing case inform

ation,  reducing  the  workload  of
judges and court staff�, and improv
ing  the  speed  of  decisionmaking.
Further, AI can also be used to ana
lyse  case  outcomes  and  make  pre
dictions  based  on  previous  de
cisions, helping judges and lawyers
in their decisionmaking processes.
Also,  AIpowered  chatbots  can
provide citizens with quick and easy
access to legal information and as
sistance, improving access to justice
for all.

Although AI has the potential to
bring many benefi�ts to the legal sys

tem, some potential adverse eff�ects
need  to  be  considered.  AI  al
gorithms are based on training data,
and, thus, can perpetuate or amplify
societal biases, leading to discrimin
atory outcomes. The use of AI in the
legal  system  also  raises  questions
about  accountability,  especially  in
cases of errors committed by AI sys
tems  that  do  not  have  meaningful
human oversight and review. It may
also result in job losses for lawyers,
paralegals  and  other  legal  and  ad
ministrative  professionals,  which
may  not  only  have  ill  economic  ef

fects but also perpetrate the digital
divide  by  declining  access  to  legal
services for the socioeconomically
backward groups.

The use of AI in the legal system
also raises privacy concerns, as per
sonal data and information may be
collected,  analysed  and  used  by  AI
engines, increasing the risk of mis
use  and  abuse.  In  addition,  AI  sys
tems may be vulnerable to hacking,
cyberattacks and data breaches, po
tentially exposing sensitive inform
ation and raising security concerns.
Lawyers always need to ensure that

their  clients’  confi�dential  informa
tion  is  protected.  AI  systems  may
not be able to provide the same level
of  security  and  protection,  as  they
may not be subject to similar strin
gent  confi�dentiality  requirements.
Most  importantly,  legal  system  re
lies on human judgment, and AI en
gines may not always be able to re
place  that  judgment  fully.
Moreover,  AI  systems  may  some
times be opaque and diffi�cult to un
derstand in their operations, which
goes  against  the  tenet  of  fairness
and transparency.

It is essential to recognise and ad
dress these negative aspects — such
as perpetuation of biases, account
ability  issues,  job  losses,  privacy
concerns, security risks and the lim
itations  of  AI  to  replace  human
judgment  —  as  AI  continues  to  be
introduced and integrated into the
Indian  legal  system.  In  the  initial
stages, human supervision is neces
sary as AI systems are not equipped
to handle complex legal issues that
require  human  judgment  and
interpretation.

ADD ON, DON’T REPLACE

Therefore,  AI  should  be  used  as  a
supplement  to  the  legal  system
rather  than  a  replacement  for  hu
mans in the coming years. A careful
and  wellinformed  approach  is
needed  to  ensure  that  the  benefi�ts
of AI in the legal system are realised
while minimising the potential risks
and negative eff�ects.

The  technology  may  initially  be
used  in  a  trial  run  in  cases  such  as
minor disputes, motor vehicle fi�nes,
consumer complaints and contrac
tual  disputes.  This  will  provide  an
opportunity to assess the capabilit
ies of AI systems in the Indian legal
system and help identify any poten
tial limitations or issues. If the trial
runs  are  successful,  the  use  of  AI
could  be  promoted  to  more  com
plex cases in the future.

The writers are advocates at 
Trinity Chambers, Delhi

AI IN LAW

Revolutionising justice
or perpetuating risks? 
TAKE STOCK. A careful approach is needed to ensure that the benefi�ts of
artifi�cial intelligence are realised while minimising the potential risks
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The Supreme Court of India, hearing the case
GAIL v IPCL, has found an action of GAIL “ex
facie discriminatory” that runs “contrary to
every commercial and common sense and is
manifestly arbitrary.” 

The dispute goes back to 2001 when GAIL
signed a gas supply
contract with IPCL. 

Under the contract,
IPCL was supposed to lay
the pipeline from Hazira
to Gandhar to transport
the ‘lean gas’ to Hazira.
IPCL duly laid this

pipeline, spending ₹�354 crore. The dispute
arose when GAIL wanted to levy a ‘loss of
transportation’ charge on IPCL.

Supreme Court judges Justice SK Kaul,
Justice Abhay S Oka and Justice Manoj Misra
noticed in their verdict that “GAIL exercised
unequal bargaining power at the time of signing
the contract”.

They added that IPCL was “faced with a
‘Hobson’s choice’, where it had to either give up
the contract or accept the clauses”. The judges
quashed the covenant but reduced the period
for relief of refund sought by IPCL. 

SC fi�nds GAIL arbitrary

COURTROOM. 

O
ver the last few months, various
crosscutting laws and policies
related  to  electric  vehicles

(EVs)  have  been  introduced  in  India,
spanning  several  discrete  pivots  and
ministries.

For  instance,  the  government  has
continued with its focus on ramping up
local  manufacturing through  FAME  2
and  the  ProductionLinked  Incentive
(PLI)  scheme  for  EVs  and  advanced
chemistry cells (ACCs), respectively. In
the  last  Budget,  the  government
doubled  its  fi�nancial  allocation  for
FAME  2  and  increased  customs  duties
on imports of semiknocked down and
built EV units. 

Next,  a  renewed  focus  on  emissions
and  waste  reduction  has  been  instru
mentalised  recently  through  amend
ments to the Energy Conservation Act,
2001 (ECA) and the Battery Waste Man
agement Rules (BWM Rules). Through
the amended ECA, which now includes
vehicular emissions, the central govern
ment has been empowered to specify a
carbon credit trading scheme. Further,
vehicle manufacturers who violate fuel
consumption  norms  will  be  further
penalised.

MORE PERKS

The  Bureau  of  Energy  Effi�ciency  may
also specify energy consumption stand
ards  for  vehicles,  along  with  a  carbon
credit system for compliance with cor
responding  regulations.  In  the  future,
charging  systems  could  thus  earn  car
bon credits for providing renewable en
ergy to run EVs. Owners of EV charging
stations could then generate additional
revenue  from  this  parallel  income
stream. 

Further,  a  regulatory  mandate  for
zero  emission  vehicles  (ZEV)  may  es
tablish percentage targets for annual EV
production/sales.  The  State  of  Califor
nia in the US, for example, has a percent
age  credit  requirement  for  ZEV  sales,
where  such  credits  can  be  traded.  Like
Europe, India could also redesign its fuel

economy  regulations  in  a  manner  that
champions  technological  innovation.
That way, domestic manufacturers may
be  incentivised  to  make  more  EVs  for
the  purpose  of  meeting  fl�eet  average
norms.

Meanwhile,  under  the  new  BWM
Rules  (which  cover  EV  batteries),
defi�ned  producers  are  required  to  col
lect and recycle/refurbish those batter
ies which they introduce into the market
under an ‘extended producer responsib
ility’  (EPR)  regime.  The  rules  aim  to
provide for an exchange of EPR certifi�c
ates between producers and recyclers to
comply  with  EPR  obligations.  In  gen
eral, the new rules intend to encourage
new industries and business opportun
ities  along  with  new  technologies  and
investments in the recycling industry.

REVISED GUIDELINES

In addition, charging infrastructure and
batteries  have  emerged  as  a  distinct
pivot. In this regard, revised guidelines
about  EV  charging  infrastructure  have
been  issued  by  the  Ministry  of  Power.
The Ministry of Housing and Urban Af
fairs has also amended the model build
ing  bylaws  of  2016  to  include  provi
sions  for  installing  EV  charging
infrastructure in buildings. Further, the
viability gap funding for battery energy
storage  systems  announced  in  the
Budget  may  create  additional  infra
structure. 

Moreover,  a  draft  battery  swapping
policy, released for comments by NITI
Aayog  in  April  2022,  may  be  fi�nalised
soon. On the other hand, in response to
incidents  of  fi�re  in  electric  twowheel
ers, amendments were introduced in EV
battery  testing  standards  by  the  Min
istry  of  Road  Transport  and  Highways
late last year. A few months before that,
performance standards for EV batteries
were formulated by the Bureau of Indian
Standards.

With all these developments in regu
lations, the electric vehicles segment is
really getting charged up. 

The writer is a lawyer with S&R Associates

New norms driving the electric
vehicles sector

From ramping up local manufacture to setting performance
standards for EV batteries, the govt has been busy 
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RENEWED FOCUS

T
he Government of India is hoping to
increase the gross enrolment ratio
(GER) in higher education to 50 per

cent by 2035 from 27.1 per cent in 201920. 
Over the years, the level of higher

education in the Indian landscape has
improved signifi�cantly — as many as 41
higher educational institutions (HEIs) from
India made it to the QS World University
Rankings 2023, and around 75 HEIs featured
in the Times Higher Education World
University Rankings 2023. However, India’s
HEIs have not yet found a place in the top
100 of these global rankings. Many students
tend to move abroad for higher degrees. As
per government data, over 6.5 lakh Indian
students went abroad in 2022 to pursue
higher education.

A signifi�cant step was taken by the
University Grants Commission (UGC) in
January to further liberalise the entry of
foreign institutions (FEIs) into India, when
the draft UGC (Setting up and operation of
campuses of foreign higher educational
institutions in india) Regulations, 2023, was
put up for comments.

As per the draft regulations, for the fi�rst
time in the history of Indian education, FEIs
can set up campuses in India and conduct
undergraduate, postgraduate, doctoral,
postdoctoral and other programmes and
award degrees, diplomas and certifi�cates in
all disciplines on a standalone basis, with
UGC approval.

The primary eligibility criteria for the
entry of foreign universities is a top500
overall/subjectwise global ranking. The FEI
must also be an institution of repute in its
home country. A standing committee
constituted by UGC will examine inter-alia
the FEI’s credibility, programmes to be
off�ered, proposed infrastructure, and its
potential to strengthen educational
opportunities in India, and make
recommendations to the UGC. 

Upon selection, a letter of intent will be
issued to the FEI, followed by a notifi�cation
for commencement of operations. Intially,
permission will be granted for 10 years.

‘MAJOR OVERHAUL’

A noteworthy aspect of the draft regulations
is that autonomy will be given to FEIs with
regard to the fee structure, recruitment of
faculty/staff�, salary structure, and other
services conditions (so long as the
qualifi�cations of the faculty are at par with
their main campus).

The higher education sector in India is
expected to witness a major overhaul if the
draft regulations are brought into force. For
students, it would mean access to
worldclass education from top universities
without the exorbitant cost of living abroad;
for faculty, it would mean better
opportunities; for universities, it would
mean an international level of competition;
and for the economy, it would mean
increased foreign investment in the
education sector. In a 2021 survey of top 200
universities, conducted by the National
Institute of Education Planning and
Administration (NIEPA), eight foreign
universities said they would ‘defi�nitely
consider’ India to set up a branch.

The writers are Partner and Senior Associate, respectively, at
Shardul Amarchand Mangaldas & Co

India, ‘defi�nitely’ 
on our radar, say
foreign universities 

Inder Mohan Singh 
Sargam Marwaha

OXFORD IN INDIA? According to NIEPA
2021 survey, eight foreign universities said
they would consider India to set up a branch
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രിലാത്്റ:വിശ്ദ്്ബൈൈിളി
മന്്്ഇംഗ്്ീഷ്ബകമേഴ്ത്്്പര്
തിതോറാക്്ിപശ്യദ്്േനാേിരി
ക്്്കോണ്കണ്്്ർരിലാത്്റ
േിമലബവേയ്്തിവക്പ്്്ഉയേ്ോ
േസ്്നാേമക.വിജേക്മാർ.
താമരയശരിര്രതൈിഷപ്്ിമന്്്
സാന്്ിധയ്ത്്ിൽകണ്്്ർര്രത
ൈിഷപ് യോ. അലകസ്് വെ
ക്്്ംതലബകമേഴ്ത്്്രതിപ്്്
പര്കാശനംമചയത്.്ഒര്വർഷ

മമട്ത്്ാണ്2,343യരജ്കള്ള്്
ബകമേഴ്ത്്്പര്തിഇയദ്്ഹംത
ോറാക്്ിേത.്ഒെിവ്സമേങ്്
ൾഉരയോേമപ്്ട്ത്്ിഅഞ്്്മ്
തൽ10വമരയരജ്കളാണ്ഓ
യോേിവസവം്പ്ർത്്ീകരിച്്
ത.്ഇതിനാേിയോണവിളിയം്
യോഷയ്ൽ മീഡിേ ഉരയോേ
വം്രരമാവധിഒെിവാക്്ി.ബൈ
ൈിളിമന്്്മലോളംബകമേഴ്
ത്്്രതിപ്്്ംവിജേക്മാർതോ
റാക്്ിേിര്ന്്്.ഹിദ്്ിബകമേ
ഴ്ത്്്പര്തിതോറാക്്്കോ
ണ്അട്ത്്ലക്്്യം.മചറ്താ
െംരഞ്്ാേത്്്അസിസ്്്്ന്്്്എൻ
ജിനിേർഅനിതോണ്ഭാരയ്.അ
ജയ്സവ്ര്ഗ,്യോനാസമർഥ്എ
ന്്ിവർമക്്ളാണ.്

വിദ്യാഭ്യാസം

ഫോംനഴ്സിംഗ്

മസപ്റ്്ിക്ടാങ്്്ക്്ീനിംഗ്

ബിസിനസ്

കൊത്വിറശഷം2023കെപ്ര്വരി 13തിങ്്ൾEKM08

വിദ്യാഭ്യാസം

നികുതിബഹിഷ്കരണമിലുു,
സമരം ശക്്മാക്്ാൻ കെ പി സി സി

കൊച്്ി:മകരിസിസിപ്നസംഘ
െനയ്മാേിൈന്്മപ്്ട്്്അനാവ
ശയ്ചർ്്ച്്കളിയലക്്്ംവിവാേങ്്
ളിയലക്്്ംയൊകര്മതന്്്മൊ
ച്്ിേിൽ്്യചർന്്മകരിസിസിനി
ർ്്വാഹകസമിതിയോേത്്ിൽ്്
നിർ്്യേശം.നിക്തിൈഹിഷ്കര
ണആഹവ്ാനത്്ിൽ്്നിന്്്രിൻ്്
മാറാനം്യോേംതീര്മാനിച്്്.
ഇത്മാേിൈന്്മപ്്ട്്്രാർ്്ട്്ിേി
മലയനതാക്്ൾ്്ക്്ിെേിൽ്്ആശ
േക്്്െപ്്മ്മണ്്ന്്തരത്്ിൽ്്ച
ർ്്ച്്കൾ്്നല്്തല്്.നിക്തിവർ്്ധ
നരിൻ്്വലിക്്ാത്്സർ്്ക്്ാരി
മനതിയരസമരംശക്്മാക്്്ം.
പ്ന:സംഘെനാനെരെികൾ്്

മാർ്്ച്്്15നകംഅന്്ിമഘട്്ത്്ി
മലത്്ിക്്ാനാണ്നീക്്ം. യന
താക്്ൾ്്തമ്്ില്ള്്വയ്തയ്സത്
അഭിപര്ാേങ്്ൾ്്രാർ്്ട്്ിയ്മെസ

മരരരിരാെികമള ൈാധിക്്ര്
മതന്്്ംയനത്തവ്ംനിർ്്യേശംന
ൽ്്കി.നിക്തിൈഹിഷക്്്രണ
വിഷേത്്ിൽപര്തിരക്്യനതാ
വ്വി.ഡി.സതീശനം്മകരിസി
സിഅധയ്ക്്ൻ്്മക.സ്ധാകര
നം്രണ്്്തട്്ിലാേിര്ന്്്.മക.
സ്ധാകരൻ്്ഡൽ്്ഹിേിൽ്്നെ
ത്്ിേവാർ്്ത്്ാസയമ്്ളനത്്ി
ലാണ്നിക്തിൈഹിഷ്കരണ
ആഹവ്ാനംരാർ്്ട്്ിേിൽ്്നിന്്്
ണ്്ാക്മമന്്്രറഞ്്ത.്എന്്ാ
ൽ്്അത്യൊണ്്പേ്സിമന്്്രീതി
േമല്്ന്്്ംഏത്സാഹചരയ്ത്്ി
ലാണ്അധയ്ക്്ൻ്്അങ്്മനര
റഞ്്മതന്്്അറിേിമല്്ന്്്മാേി
ര്ന്്്വി.ഡി.സതീശൻ്്പര്തിക
രിച്്ത.്അയതസമേംവിഷേ
ത്്ിൽ്്തങ്്ൾ്്ക്്്ഒയരഅഭിപര്ാ
േമാമണന്്്നിർ്്വാഹകസമിതി

യോേത്്ിൽ്്ഇര്വരം്വയ്ക്്
മാക്്ി.
യകരളത്്ിൽ്്രാർ്്ട്്ിക്്്അന്

ക്ലകാലാവസ്്ോണ്ള്്മത
ന്്്ംഎന്്ാൽ്്അത്യനതാക്്ൾ്്
മനസിലാക്്്ന്്ിമല്്ന്്്ംവിമർ്്
ശനംഉേർ്്ന്്്.ഹാഥ്യസഹാഥ്
അഭിോമന്്്ഭാേമാേിതങ്്ള്
മെപര്യേശത്്്ഭവനസദ്്ർ്്ശന
രരിരാെിേിൽ്്രമങ്്ട്ക്്ാത്്ഒ
ര്യനതാക്്ള്മ്ണ്്ാകര്മതന്്്
സ്ധാകരൻരറഞ്്്.മ്ന്്്മാ
സയത്്ക്്്ബ്ത്്്കളിയലക്്്പര്
വർ്്ത്്നംയകപദ്്്ീകരിക്്ണം.അ
ങ്്മനമചയ്്ാത്്വര്മെവിവര
ങ്്ൾ്്യനത്തവ്ത്്ിന്റിയപ്്ർ്്ട്്്
മചയ്്മപ്്െണം.രാരകൽ്്സമര
ത്്ിന്യശഷംത്െർ്്പര്യ്ഷ്ഭ
രരിരാെികൾ്്ക്്്15ന്യോേംയച
ർ്്ന്്്ര്രംനലക്ം്.

ദനതാക്്ള്യരഅഭിട്പാെൈ്യത്യാസംസമരങ്്യളൈാധിക്്ര്യതന്്്നിര്്ദദശം
റകരളത്്ിൽ്്രാർ്്ട്്ി

ക്്്അന്ക്ല
കാലാവസ്്യാണ്

ള്്കതന്്്ം
എന്്ാൽ്്അത്

റനതാക്്ൾ്്മനസി
ലാക്്്ന്്ിക്ല്ന്്്ം

വിമർ്്ശനം
ഉയർ്്ന്്്.

ഭിന്്തൊധ്യെസ്ഷ്്ി:
വി.ഡി.സതീശന്്
കൊച്്ി:നിക്തിൈഹിഷ്കരണ
വ്മാേിൈന്്മപ്്ട്്് മകരിസി
സിഅധയ്ക്്നം്പര്തിരക്്യന
താവം്തമ്്ിൽ്്ഭിന്്തയ്മ്ണ്
ന്്തരത്്ില്ള്്വാർ്്ത്്മാധയ്
മങ്്ൾഉണ്്ാക്്ിേതാമണന്്്പര്
തിരക്്യനതാവ്വി.ഡി.സതീശ
ൻ്്.താനം്മകരിസിസിപര്സിഡ
ന്്്്ംഒയരസമേത്്ാണ്രണ്്ിെ
ങ്്ളിലാേിരപത്സയമ്്ളനംനെ
ത്്ിേത.്രിണറാേിവിജേൻ്്
സംസ്്ാന മസപക്ട്്റിോേിര്
ന്്യപ്്ൾ്്നിക്തിൈഹിഷ്കരി
ക്്ണമമന്്്ആഹവ്ാനംമചയത്ി
ര്ന്്്.അതിമനരരിഹസിക്്ാ
നാണ്മകരിസിസിഅധയ്ക്്ൻ്്
ഡൽ്്ഹിേിൽ്്രപത്സയമ്്ളനംന
െത്്ിേത.്ഇന്്മലയം്തങ്്ൾ്്
രണ്്്യരരം്ഒന്്്തമന്്ോണ
യല്്രറഞ്്ത.്എന്്ിട്്്ംരണ്്ാ
മണന്്്രറഞ്്ാണയല്്മാധയ്മ
ങ്്ൾ്്വാർ്്ത്്നൽ്്കിേത.്
രാപ്്െല്്സമരം
ൈജറ്്ിമനതിരാേപര്യ്ഷ്ഭ

ത്്ിമോപ്്ംൈഫർ്്യോണ്്വി
ഷേത്്ിൽ്്72രഞ്്ാേത്്്കളി

ലം്യ്ഡിഎഫ്സമരംനെക്്്
കോണ.്ജനയപ്ോഹൈജറ്്ിമന
തിമരഇന്്്ംനാമളയം്എല്്ാ
ജില്്കളിലം്രാപ്്കൽ്്സമരംന
െക്്്ം.സതയ്പേ്ഹംനെത്്ാൻ്്മാ
പത്യമയ്ഡിഎഫിന്അറിയ്മവ
ന്്്രറഞ്്മ്ഖയ്മപന്്്ിആമരയര
െിച്്ിട്്ാണ്40യൊലീസ്വാഹന
ങ്്ള്മെഅകന്്െിയോമെയകര
ളത്്ിൽ്്നെക്്്ന്്ത.്
മോലീസികനതിമര
നെപെിമവണം
കളമയശരിേിൽ്്മകഎസ്യ്

യനതാവാേ മരണ്്ക്ട്്ിയ്മെ
യൊളിൽ്്യൊലീസ്ഉയേ്യാേസ്്
ൻ്്രിെിച്്്വലിക്്്കയം്മർ്്േി
ക്്്കയം്അസഭയ്ംരറയ്കയം്
മചയത്.്അതിമനതിമരനെരെി
എട്യത്്മതിോക.്ജില്്ായൊ
ണ്്പേ്സ്കമ്്ിറ്്ിഅധയ്ക്്ൻ്്നെ
രെിആവശയ്മപ്്ട്്്രരാതിനൽ്്
കിേിട്്്ണ്്്.മരണ്്ക്ട്്ികമളപ്
ര്ഷയൊലീസ്ആപക്മിക്്്മമ
ന്്സ്്ിതിഉണ്്ാോൽ്്ബകയം്
മകട്്ിയോക്്ിഇരിക്്ിമല്്ന്്്ം
വി.ഡി.സതീശൻ്്രറഞ്്്.

പിണറാെിരാഷ്ട്രീെ
യൊെൊളികള്യര
ബദൈം:ഷാഫിപറമ്്ിൽ

ക്ത്്്രറമ്്്: രാഷ്പെ്ീേമൊല
ോളികള്മെബേവമാേിമ്ഖയ്മ
പന്്്ിരിണറാേിവിജേൻമാറി
മേന്്്യ്ത്്്യൊണപേ്സ്സം
സ്്ാനപര്സിഡന്്്്ഷാഫിരറ
ന്്ിൽഎംഎൽഎ.യ്ത്്്യൊ
ണപേ്സ്യനതാവാേിര്ന്്ഷ്
ബഹൈിമന്്്അഞ്്ാംരക്്സാ
ക്്ിതവ്േിനാചരണംക്ത്്്രറ
ന്്്മായോളിഘട്്ിൽഉദഘ്ാെനം
മചയത്്പര്സംേിക്്്കോേിര്

ന്്്അയദ്്ഹം.രാർട്്ിഗ്ണ്്കമള
സംരക്്ിക്്ാൻരണ്്്യൊെിര്
രോണ്ഖജനാവിൽനിന്്്മച
ലവെിച്്ത.്നിക്തിരിരിവിമന്്്
യരരിൽഭീകരപര്വർത്്നമാണ്
മ്ഖയ്മപന്്്ിയം്ധനമപന്്്ിയം്ന
െപ്്ാക്്്ന്്ത.്മ്ഖയ്മപന്്്ിജനങ്്
മളമവല്്്വിളിച്്ാണ്ഭരിക്്്ന്്
മതന്്്ംഷാഫിരറഞ്്്.
ജില്്ാപര്സിഡന്്്്സ്ധീപ്ജ

േിംസ്അധയ്ക്്തവഹിച്്്.സം
സ്്ാനബവസ്പര്സിഡന്്്്മക.
എസ.്ശൈരിനാഥൻഎംഎൽ
എ,യ്ത്്്യൊണപേ്സ്അഖി
യലന്്്യാമസപക്ട്്റിവിേയ്ാൈാല
ക്ഷ്ണൻ,റഫീഖ്രാണപ്്്െ,
വി.സ്യരപദ്്്ൻ,െി.ഒ.യോഹനൻ,
രാജീവൻഎളോവ്ർ,മക.സി.
മ്ഹമ്്ദ,്റിജിൽമാക്്്റ്്ി,യതജ
സ്മ്ക്ദ്്ൻ,ബഫസൽഎന്്ി
വർപര്സംേിച്്്.മൊക്്ിലങ്്ാ
െിയകപദ്്്ീകരിച്്്ആേിരങ്്ൾര
മങ്്ട്ത്്റാലിയം്നെന്്്.

പാർട്്ിഗ്ണ്്െകളസംര
ക്്ിക്്ാനരണ്്്മോെിര്
പയാണ്ഖജനാവിലനിന്്്
കെലവഴിച്്ത്.നിക്തിപി
രിവിക്്്മപരിലഭീെരപ്പ
വർത്്നമാണ്നെപ്്ാക്്്
ന്്ത്.

റകരളത്്ികലആദ്യക്ത്ത്ംരാജ്യക്ത്ഏറ്്വ്ംവല്ത്മായലക്സസ്റോറ്ംകൊച്്ികളമറശരിയിൽ്്ഉദ്ഘാ
ടനംകചയ്തമ്ഖ്യമഗ്ത്്ിരിേറായിവിജയൻ്്,മഗ്ത്്ിരി.രാജീവ്,നിറ്പ്ൺ്്ഗ്ര്പ്്്കചയർ്്മാൻ്്എം.എ.എം.ബാബ്
മ്പ്്ൻ്്,ബവസ്കചയർ്്മാൻ്്കസബബാബ്മ്പ്്ൻ്്,ലക്സസ്ഇത്്്യഗ്രസിഡ്്്്നവീൻ്്റോേി,ലക്സസ്കൊ
ച്്ിഎംഡിആതിഫ്മ്പ്്ൻ്്,നിറ്പ്ൺ്്കൊറോട്്ഡയറക്്ർ്്മാരായമ്ഹമ്്ദ്ഫർ്്സാദ്,നയീംഷാഹ്ൽ്്ത്ടങ്്ിയവ
ർ്്ക്ക്പ്്ം.

ബൈൈിൾഇംഗ്്ീഷിയെഴ്തി
ബൈദ്യ്തിൈക്പ്്്ഉദ്ദോഗസ്്ൻ

വിജയക്മാർതയാറാക്്ിയബബബിളിക്്്ഇംഗ്്ീഷ്ബകകയഴ്ത്്്
ഗ്രതിക്രാഗ്നിബബബിൾകൺവൻഷൻനരരിയിൽകണ്്്ർര്രതബി
ഷപ്റോ.അലക്സ്വടക്്്ംതലഗ്രകാശനംകചയ്്്ന്്്.

കൊച്്ി:ജേിലിൽ്്കെിയ്ന്്ഗ്ജ
റാത്്്മ്ൻ്്ഐരിഎസ്ഉയേ്ോേ
സ്്ൻ്്സഞജ്ീവ്ഭട്്ിമനഭരണ
ക്െത്്ിന്ഇയപ്്ഴം്ഭേമമന്്്ഭാ
രയ്യശ്വതഭട്്്.അന്്രിച്്യോകയ്്
മമന്്്്റിഫിലിംസംവിധാേകൻ്്
മക.രിശശിയ്മെസമ്രണാർഥം
സംഘെിപ്്ിച്്'ലിവിംഗ്ഇൻ്്മറ
സിസ്്്്ൻ്്സ്'എന്്രരിരാെിേിൽ്്
രമങ്്ട്ത്്്സംസാരിക്്്കോ
േിര്ന്്്അവർ്്.
25ലക്്ംവമരോണ്സഞജ്ീ

വ്ഭട്്ിമനതിമരയ്ള്്യകസിമന്്്
ഓയോസിറ്്ിംേിലം്യകപദ്്്സർ്്
ക്്ാർ്്മചലവാക്്്ന്്ത.്നാല്വ
ർ്്ഷവം്അഞ്്് മാസവം്കെി
ഞ്്ിട്്്ംസർ്്ക്്ാരിമന്്്ഭേംമാറി

േിട്്ില്്.യകരളയത്്ട്എന്്്ംന
ദ്്ിയം്കെപ്്ാടം്ഉണ്്്.പര്തിസ
ന്്ിേിലാേകാലങ്്ളിൽ്്നിരവ
ധിമലോളികളാണ്രിന്്്ണന
ൽ്്കിേമതന്്്യശ്വതഭട്്്രറഞ്്്.

കാണ്്മാലിമലവർ്്േീേക
ലാരത്്ിമന്്്ഇരകമളപര്തിനി
ധീകരിച്്്ഫാ.അജയ്ക്മാർ്്സിം
ഗ,്യോ.മസൈാസ്്്്്യൻ്്യൊൾ്്,
രാജാജിമാതയ്്യൊമസ്എന്്ി
വരം്രമങ്്ട്ത്്്.സി.അചയ്്ത
യമയോൻ്്ഹാളിൽ്്നെന്്ചെങ്്ി
ൽ്്ശശിയ്മെരണ്്്ചിപത്ങ്്ൾ്്
പര്േർ്്ശിപ്്ിച്്്.മക.രിശശി.വര
ച്്കാർ്്ട്്്ണ്കൾ്്ഉൾ്്മ്ക്ള്്്
ന്്ഒര്ഇൻ്്സ്്്്യലഷനം്യവേിേി
ൽ്്അവതരിപ്്ിച്്്.

സഞ്ജീവ്ഭട്്ിമനഭരേക്ടത്്ിന്
ഇഫ്പ്ഴ്ംഭയമെന്്്ഫ്ശേതഭട്്്

കെ.പി.ശശിയ്കെസ്മരണാർഥംസ്ഹ്ത്വലയംസംഘെിപ്്ിച്്ലിവിംഗ്ഇന്്കെസിസ്്്്ന്്സില്്,അന്യായത്്െങ്്ലില്്
െഴിയ്ന്്സഞ്ജീവ്ഭട്്ിക്്്ഭാര്യമ്ശേതഭട്്്സംസാരിക്്്ന്്്.

മ്ംബബ:ആയോളസ്യൊർ്്ട്സ്
മായനജ്മമന്്്്കന്്നിോേയൊ
ർ്്യൊംമീഡിേമവയഞ്്ഴ്സ(്സി
എംവി) പര്ശസത്മാേആപഫ്ി
ക്്കപ്്്െി20,ആപഫ്ിക്്ൻ്്പര്ീമി
േർ്്ലീഗ്െി20,വ്മണ്്സ്ആപഫ്ി
ക്്കപ്്്െി20എന്്ിവഉൾ്്മപ്്മെ
ആപഫ്ിക്്േിൽ്്വരാനിരിക്്്ന്്
ട്ർ്്ണമമന്്്്കൾ്്സംഘെിപ്്ിക്്്
ന്്തിനം്വിരണനംമചയ്്്ന്്
തിനം്ആപഫ്ിക്് പക്ിക്്റ്്്അ
യോസിയേഷന്മാേി (എസി
എ)മൾ്്ട്്ിമിലയ്ണ്്യോളറിമന്്്
കരാറിൽ്്ഒപ്്്വച്്്.2023മ്തൽ്്
10വർ്്ഷയത്്ക്്ാണ്കരാർ്്.
എസിഎയ്മെേീർ്്ഘകാലര

ങ്്ാളികളാേിയൊർ്്യൊംമീഡി
േ മവയ്ഞ്ഴ്സിമന സവ്ാേതം
മചയ്്്ന്്തിൽ്് തങ്്ൾ്്ക്്് സ
യത്്ഷമ്മണ്്ന്്്ആപഫ്ിക്്പക്ി
ക്്റ്്്അയോസിയേഷൻ്്സിഇഒ
കാസിംസ്ബലമാൻ്്രറഞ്്്.

ശീൊട്്ിഫ്കാഫ്റ്്ഡ്ഫോഴിഫ്ക്ട്
ഉദ്ഘാടനംമെയ്ത്
കൊച്്ി:ശീമാട്്ിയ്മെമലൈാറി
മലആേയ്യോറം്ശീമാട്്ിപക്ാ
ഫറ്്്ഡിമന്്്ഉദ്ഘാെനംയൊെി
യക്്ട്്്ശീമാട്്ിസിഇഒൈീനക
ണ്്ൻ്് നിർ്്വഹിച്്്. തികച്്്ം
സപ്ത്ീകൾ്്ക്്്മാപത്മായ്ള്്ശീ
മാട്്ി പക്ാഫറ്്്ഡിമന്്്  യോറം്
ബഹബലറ്്്മാളിന്സമീരമാണ്
സജ്്ീകരിച്്ിട്്്ള്്ത.്ഓയോവ
ധ്വിമന്്്യം്വിവാഹസങ്്ലര്
ങ്്മളഉൾ്്മൊണ്്്വിവാഹസാ
രികൾ്്,മലഹങ്്ൾ്്ത്െങ്്ിേവ
പര്യത്യകമാേിതോറാക്്ിനൽ്്
ക്ന്്യൊമൊപ്്ം,ഒര്മരണ്്ക്

ട്്ിക്്്വിവാഹത്്ിന്ഒര്ങ്്്ന്്
തിനാേിആവശയ്മാേഎല്്ാത
രംവസപ്ത്ങ്്ളം്ശീമാട്്ി പക്ാ
ഫറ്്്ഡിൽ്്ലഭയ്മാണ.്യലഡീസ്
ക്ർ്്ത്്ികൾ്്,  സൽ്്വാർ്്, ഫാ
പൈ്ിക്മമറ്്ീരിേൽ്്ത്െങ്്ിേവ
യം്ലഭയ്മാണ.്

ആേയ്വിലപ്്നയൊർ്്രയററ്്്
കണ്്സൾ്്ട്്ന്്്്എ.എം.ആഷിക്്ി
ന്നൽ്്കിനിർവഹിച്്്.ഉദഘ്ാ
െനചെങ്്ിൽ്്മലൈാർ്്പര്്പ്്്മച
േർ്്മാൻ്്എം.രി.അഹമ്്ദ,്രി.വി.
ചപദ്്്ൻ്്ത്െങ്്ിേവർ രമങ്്ട്
ത്്്.

മ്വാറ്്്പ്ഴകബനിഓഡിറ്റ്റിയത്്ിൽനടന്്ലയനസറ്മ്ളനംറകരളറൊൺഗ്രസ്-ബികചയർമാൻരറേഷ്
ക്മാർഎംഎൽഎഉദ്ഘാടനംകചയ്്്ന്്്.

റബരകരഷകമരവഞ്്ിച്്്:ഗഫേഷ്ക്ൊര
മ്വാറ്്്പ്ഴ:മൻയോഹൻസിംഗ്സ
ർക്്ാർമ്തൽയകപദ്്്ംഭരിച്്ിട്്്ള്്
എല്്ാസർക്്ാര്കളം്യകരളത്്ി
മലറൈർകർഷകമരവഞ്്ിച്്്
മവന്്്ംഅവമരസംരക്്ിക്്ാൻ
ഒന്്്ംമചയത്ിട്്ിമല്്ന്്്ംയകരള
യൊണപേ്സ്-ൈിമചേർമാൻേ
യണഷ്ക്മാർഎംഎൽഎ.യകര
ളയൊണപേ്സിൽനിന്്്യകരള
യൊണപേ്സ്ൈിേിയലക്്്എത്്ി
േവര്മെ ലേന സയമ്്ളനം ഉ
ദഘ്ാെനംമചയത്്സംസാരിക്്്

കോേിര്ന്്്അയദ്്ഹം.രാർട്്ി
ചിലവിമർശനങ്്ൾരാർട്്ിയോ
റങ്്ളിൽനെത്്ിേത്മ്ലംമ്ന്്
ണിവിട്കോമണന്്്ള്്പര്ചാര
ണംമതറ്്ാമണന്്്ംഎൽഡിഫി
ൽഉറച്്്നിൽക്്്മമന്്്ംഅയദ്്
ഹംക്ട്്ിയച്്ർത്്്.

യോേത്്ിൽവിൻമസന്്്്യോ
സഫ്അധയ്ക്്ത വഹിച്്്.മ്
യന്്ക്്വികസനയൊർരയറഷ
ൻമചേർമാൻമക.ജി.യപ്രംജിത്
മ്ഖയ്പര്ഭാഷണംനെത്്ി.ലേന

യപ്രയമേംലാല്വർേീസ്അവ
തരിപ്്ിച്്്.സംസ്്ാനയനതാക്്
ളാേയൊൾസണമാതയ്,്യോമി
നിക്കാവ്ങ്്ൽ,രി.മക.രാഘവ
ൻ, അരവിദ്്ാക്്യമയോൻ, വി
യോയ്താണിക്യന്്ൽ,രി.ഡി.
യോഹനൻ,യോനാച്്ൻ,യോസ
ഫ്അന്്ലത്്ിങ്്ൽ,താത്്പ്്ിള്്ി
മ്രളി,മധ്യചർക്്രക്െി,ജിബ്
ആന്്്ണി,രി.സി.ചായക്,്യോ
സഫ്ഊരകത്്്ത്െങ്്ിേവർപര്
സംേിച്്്.

ആഫ്രിക്്യില്്
ഫ്കിക്്റ്്്
ഫ്ഫപാത്്ാഹിപ്്ിക്്ാന്്
ഫോര്്ഫോം
കരാര്്ഒപ്്്വച്്്

കൊച്്ി:മ്ന്്്േിനംനീണ്്്നിന്്
യകരളയോട്്ൽ്്ആൻ്്ഡ്റസ്്്്റന്്്്
അയോസിയേഷൻസംസ്്ാന
സയമ്്ളനംമൊച്്ിേിൽ്്സമാരി
ച്്്.യോട്്ല്കളിൽ്്നല്്ഭക്്
ണംവിളമ്്്ന്്ത്രരിയോധിക്്ാ
നാേിസംഘെനയ്മെകീെിൽ്്
തമന്്ആഭയ്ന്്രഎൻ്്യോഴ്സ്
മമന്്്്കമ്്ിറ്്ിര്രീകരിക്്്മമന്്്
അയോസിയേഷൻ്്സംസ്്ാന
പര്സിഡന്്്്ജി.ജേരാൽ്്അറിേി
ച്്്.

സംസ്്ാനസയമ്്ളനത്്ി
നമ്റഭാേമായ്ള്്പര്തിനിധിസ
യമ്്ളനത്്ിൽ്്തമിഴ്നാട്യോട്്
ൽ്്അയോസിയേഷൻ്്പര്സിഡ
ന്്്്മവങ്്ിെസ്ബ്്്മ്ഖയ്ാതിഥി
ോേി.ചാരിറ്്ിവിതരണത്്ിമന്്്
ഉദഘ്ാെനംയകരളയോപ്്്സ്ആ
ൻഡ്മൊയമഴ്സയ്ൽ്്എസ്്്്ാബ്്ി
ഷ്മമന്്്്മൊെിലാളിയക്്മനിധി
യോർ്്ഡ്മചേർ്്മാൻ്്ആർ്്.രാ
ജയോരാൽ്്നിർ്്വഹിച്്്.
യക്്മനിധിയോർ്്ഡ്സിഇഒ

എം.ഷജീനയോട്്ല്കളം്മൊ
െിലാളിയക്്മനിധിയം്എന്്വി
ഷേത്്ിൽ്് സംസാരിച്്്. സം
സ്്ാനജനറൽ്്മസപക്ട്്റിമക.
രി.ൈാലക്ഷണ്മൊത്വാൾ്്,
പെ്ഷറർ്്അബ്്്ൾ്്റസാഖ്ത്െങ്്ി
േവർ്്ചെങ്്ിൽ്്രമങ്്ട്ത്്്.

ഫോട്്ല്കളില്്പരിഫോധനയ്ക്്്

എന്്ഫോഴ്സ്മെന്്്്
കമ്്ിറ്്ിവര്ന്്്
സംസ്്ാന
സമ്മ്ളനംസമാപിച്്്

കാട്്ാനയെഅകറ്്ാൻ
ഉപകരണം
ചാലക്്്ടി:മലയോരപര്യേശങ്്
ളിൽഭീഷണിോേകാട്്ാനകളിൽ
നിന്്്ംവീട്കൾക്്്സംരക്്ണം
നലക്്ന്്പ്തിേസംവിധാനംഒ
ര്ക്്ിഇ.ജി.യോരാലക്ഷണ്ൻ.
ഓയട്ാ്മമാബൈൽമമക്്ാനിക്്്ം
ജീവൻരക്്ായവേിയ്മെആേയ്കാ
ലപര്വർത്്കന്മാേയോരാല
ക്ഷണ്ൻകട്്ാനആപക്മണംര്
ക്്മാേ സാഹചരയ്ത്്ിലാണ്
ഈ സംവിധാനംര്രകലര്ന
മചയത്ത.്10അെിഉേരത്്ിൽ
14മേയജ്്ചത്രബരപ്്ിൽയകാ
ണ്്പക്ീറ്്്നിറച്്്10എംഎംകന്്ി
ഒരറ്്ംക്ർപ്്ിച്്ത്ബരപ്്ിൽതാ
മെമ്തൽമ്കൾവമരച്റ്്്ംമവ
ൽഡ്മചയത്്ഘെിപ്്ിച്്താണ്
ഉരകരണം.


