കകേരള സസംസസ്ഥാന നനിയമ കസവന അകതസ്ഥാറനിറനി

നനിയമ സഹസ്ഥായ ഭവൻ , ഹഹകകസ്ഥാടതനി കകേസ്ഥാമമ്പൗണണ്ട് എറണസ്ഥാകുളസം, കകേസ്ഥാചനി - 682031, കഫസ്ഥാൺ -0484 – 2396717
കഫസ്ഥാൺ:0484-2396717, ഇ കമയനിൽ : kelsakerala@gmail.com, website: www.kelsa.nic.in

(സസ്ഥി ര രം ലലലോകക് അദലോലതക് )
ലലീഗൽ

സർവലീസസക്

അലതലോറസ്ഥിറസ്ഥി

നസ്ഥിയമപ്രകലോരരം

സരംസലോന

അലതലോറസ്ഥിറസ്ഥിയയുടടെ കലീഴസ്ഥിൽ പ്രവർതസ്ഥികയുന്ന സസ്ഥിരരം ലലലോകക് അദലോലതക്

നസ്ഥിയമ

ലസവന

(Permanent Lok

Adalat) ലകരള സരംസലോനതക് തസ്ഥിരയുവനന്തപയുരതയുരം, എറണലോകയുളതയുരം, ലകലോഴസ്ഥിലകലോടെയുരം
പ്രവർതസ്ഥികയുന്നയുണക്. ഈ സലോപനങ്ങളസ്ഥിൽ പരലോതസ്ഥിടപ്പെടെലോൻ ഒരയു തരതസ്ഥിലയുള്ള

ഫലീസയുരം

ആവശശ്യമസ്ഥില. വകലീൽ മയുഖലോന്തസ്ഥിരലമലോ ലനരസ്ഥിലടലോ പരലോതസ്ഥികൾ സമർപ്പെസ്ഥികലോവയുന്നതലോണക് . പരലോതസ്ഥി
സമർപ്പെസ്ഥികയുവലോൻ പ്രലതശ്യക ലഫലോറങ്ങൾ ഇല.
പരലോതസ്ഥികൾ എതസ്ഥിർ കകസ്ഥികളയുമലോയസ്ഥി ലയലോജസ്ഥിചക് ഒതയു തലീർപ്പെസ്ഥിലലൂടടെ വസ്ഥിധസ്ഥി പ്രസലോവസ്ഥികലോൻ
ശ്രമസ്ഥികയുന്നതയുരം,

അതസ്ഥിനയു

കഴസ്ഥിയയുന്നസ്ഥില

എങസ്ഥിൽ

ഇരയു

കകസ്ഥികളയുരം

ഹലോജരലോകയുന്ന

ടതളസ്ഥിവയുകളയുടടെ അടെസ്ഥിസലോനതസ്ഥിൽ അദലോലതസ്ഥിനയു വസ്ഥിധസ്ഥി പ്രസലോവസ്ഥികലോവയുന്നതയുമലോണക് .

ഈ

വസ്ഥിധസ്ഥി അന്തസ്ഥിമവയുരം സസ്ഥിവസ്ഥിൽ ലകലോടെതസ്ഥി വഴസ്ഥി നടെപ്പെസ്ഥിലലോകലോവയുന്നതയുമലോണക്.
ടപലോതയു ലസവനരരംഗടത പരലോതസ്ഥി ക ളലോണക് അദലോലതസ്ഥി ൽ പരസ്ഥി ഗ ണസ്ഥി ക യുന്നതക്: കര, ജല, വലോയയു മലോർഗ്ഗതസ്ഥിലലൂടടെയയുള്ള യലോത്രടയ സരംബനസ്ഥിചയുള്ളലതലോ
 ചരകയുകളയുടടെ നലീകടത സരംബനസ്ഥിചയുള്ളലതലോ ആയ പരലോതസ്ഥികൾ
 തപലോൽ, ടടെലലഫലോൺ എന്നസ്ഥിവയയുടടെ ലസവനങ്ങടള സരംബനസ്ഥിചയുള്ള പരലോതസ്ഥികൾ
 വവദശ്യയുതസ്ഥിയയുരം ജല വസ്ഥിതരണവയുമലോയസ്ഥി ബനടപ്പെട പരലോതസ്ഥികൾ
 ആശയുപത്രസ്ഥി സരംബനമലോയ പരലോതസ്ഥികൾ
 ഇൻഷയുറൻസയുമലോയസ്ഥി ബനടപ്പെട പരലോതസ്ഥികൾ
 ടപലോതയുശയുചലീകരണ പ്രവർതനങ്ങളസ്ഥിൽ ഉണലോകയുന്ന വലീഴക്ച
 വസ്ഥിദശ്യലോഭശ്യലോസലമലോ വസ്ഥിദശ്യലോഭശ്യലോസ സലോപനങ്ങളയുമലോലയലോ ബനടപ്പെട പരലോതസ്ഥികൾ
 വലീടെക് നസ്ഥിർമലോണലമലോ റസ്ഥിയൽ എസക്ലററക് സരംബനമലോലയലോ ഉള്ള പരലോതസ്ഥികൾ
കലൂടെലോടത ബഹയുമലോനടപ്പെട വഹലകലോടെതസ്ഥിയയുടടെ ഉതരവയുപ്രകലോരരം ടവള്ളടപ്പെലോകവയുമലോയസ്ഥി
ബനടപ്പെടക്

അപ്പെലീൽ

അധസ്ഥികലോരസ്ഥിയലോയ

ജസ്ഥിലലോ

ദയുരന്ത

നസ്ഥിവലോരണ

അലതലോറസ്ഥിറസ്ഥിയയുടടെ

ടചയർമലോനലോയ

ജസ്ഥിലലോ

കളക്ടറയുടടെ

ഉതരവസ്ഥിലന്മേൽ

ഉതരവസ്ഥിടന്റെ

പകർപ്പെക്

കസ്ഥിടസ്ഥി

60

ദസ്ഥിവസതസ്ഥിനകരം രണലോരം അപ്പെലീൽ അധസ്ഥികലോരസ്ഥിയലോയ സസ്ഥിരരം ലലലോകക് അദലോലതസ്ഥിൽ അപ്പെലീൽ
സമർപ്പെസ്ഥികലോവയുന്നതലോണക്.

അവകലോശതർകങ്ങളയുടടെ

പരസ്ഥിധസ്ഥി

ഒരയുലകലോടെസ്ഥി

രലൂപ

വടരയലോയസ്ഥി

നസ്ഥിജടപ്പെടെയുതസ്ഥിയസ്ഥിടയുണക്.
ലകരളതസ്ഥി ൽ

നസ്ഥി ല വസ്ഥി ല യുള്ള

മലൂന്നക്

സസ്ഥി ര രം

ലലലോകക്

അദലോലതുയുകളയുടടെ

വസ്ഥി ല ലോസവയുരം, ലഫലോൺ നമ്പറയുരം, അധസ്ഥി ക ലോര പരസ്ഥി ധ സ്ഥി യ യുരം തലോടഴ ടകലോടെയുകയുന്നയു:-

സസ്ഥി ര രം ലലലോകക് അദലോലതക്, തസ്ഥി ര യുവനന്തപയുരരം
(തസ്ഥി ര യുവനന്തപയുരരം,ടകലോലരം,പതനരംതസ്ഥി ട ജസ്ഥി ല കൾ)
ADR ബസ്ഥി ൽ ഡസ്ഥി രം ഗക്
ജസ്ഥി ല ലോ ലകലോടെതസ്ഥി സമയുചയരം
വഞസ്ഥി യ ലൂർ ,തസ്ഥി ര യുവനന്തപയുരരം-695035
PH :0471 2474855
സസ്ഥി ര രം ലലലോകക് അദലോലതക്, എറണലോകയുളരം
(ആലപ്പെയുഴ ,ലകലോടയരം,ഇടെയുകസ്ഥി ,എറണലോകയുളരം,തതൃശലൂർ ജസ്ഥി ല കൾ)
തലോടഴ നസ്ഥി ല , ADR ടസന്റെർ
ജസ്ഥി ല ലോലകലോടെതസ്ഥി സമയുചയരം
കലലൂർ,എറണലോകയുളരം -682017
PH :0484 -2345950

സസ്ഥി ര രം ലലലോകക് അദലോലതക്,ലകലോഴസ്ഥി ല കലോടെക്
(പലോലകലോടെക് ,മലപ്പെയുറരം ,കണലൂർ,ലകലോഴസ്ഥി ല കലോടെക് , കലോസറലഗലോഡക് , വയനലോടെക് ജസ്ഥി ല കൾ)
ടമലടലോ ടെവർ ,
ടചറലൂടസ്ഥി ലറലോഡക്
ലകലോഴസ്ഥി ല കലോടെക് -682017

Sd/ടമമ്പർ ടസക്രടറസ്ഥി

