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श्री साईबाबा ससं् थान व श् ् स् तव् य्स् था, शिर्डी. 

पोस्ट–शिडी, तालकुाराहाता, शिल्हा-अहमदनगर–४२३१०९ 

दरुध्वनी ्रममा क–(०२४२३)२५८५००, २५८७८० 

श्री साईबाबास स्थानशववस्तव्यवस्था, शिडीचेअॅडव्होकेटपॅनलवरी मारसव्च्यायालय, शदल्ली वमार

उच्यायालयमु बईख डपी ठऔर गाबादयेथेअॅडव्होकेट सची नेमणकुकरणेेहरेयाकामी खाली लरमामाणे

अटी /ितीेहरे 

१. मारसव्च ्यायालयाती ल स स्थानचे कामकाि पहायासाठी  ् ुक अिादारा चा मार सव्च

्यायालयाती लकामकािाचा२०वर्ााचा शनयशमतसरावअसावा, तरमार उच ्यायालयाती लकामकाि

पाहयासाठी  ् ुक अिादारा चा मार उच  ्यायालयाती ल कामकािाचा १५ वर्ााचा शनयशमत सराव

असावार 

२. अिादारशक वाफमाया ची मारसव्च्यायालय, शदल्ली /मारउच्यायालयमु बईख डपी ठऔर गाबादयेथे

नोंदणी झालेली असावी र 

३. अिादारावर कोणयाही  स्वरुपपाचा फजिदारी  ग्ुहा कुठल्याही  ्यायालयात दाखल झालेला नसावा शक वा

रमाल बी तनसावारतसेच कुठल्याही पोली सस्टेिनला या चे शवरुपध्दफजिदारी त्रमारदाखलझालेली नसावी 

शक वारमाल बी तनसावी रवयाबाबतया नी सम पमरमााशधका-या समोरकेलेलेिपथपत्रदाखलकरणेेवयक

ेहरे 

४. शवनामलु्यसेवादणेा-याअिादारा नारमााधा्यदेयात येईलरतथापी िे शवशधञ फफस शस्वकारुप्श तातया नी 

मार सव्च ्यायालयाती ल / मार उच ्यायालयाती ल स स्थानया रमायेक शवधायक तारखेस शकती  फस

ेकारणार अथवा रमाकरणाची  एकुण फस शकती  ेकारणार स स्थानने एखाया ा शवर्याचेबाबती त ेपले

कायदिेी र मत मागवल्यास अिा रमाकरणात शकती  फस ेकारणार व ्तर तसम गो्टींसाठी  शकती  फस

ेकारणार, अिाररती नेेपणासस स्थानकड नशकती मानधनाची /फसची अपेम पाेह,े याबाबतचास्प्ट

उल्लेखअिाामध्येकरावार 

५. अिादारया नी यापुवीमारउच्यायालयातस स्थानयाशवरोधातकामकेलेलेनसावेरतसेचसध्याही अिादार

स स्थानचेशवरोधातकामकरतनसावावस स्थानचेपॅनलवरनेमण कझाल्यासस स्थानचेशहताचेशवरोधातकाम

करणारनाही , अिी लेखी हमी अिादारासया ावी लागेल.  

६. स स्थानचे पॅनलवर नेमण क केलेल्याअॅडव्होकेटची  /कायदासल्लागाराची  नेमण कही तापरुया स्वरुपपाची 

अस नसवाअॅडव्होकेट सचाकालावधी नेमण कतारखेपास नपढुी लेदिेहोईपावेतोराही ल तसेचस स्थान

पॅनलवरनेमलेल्याअॅडव्होकेटलास स्थानयासेवेतनोकरी वरहकसा गतायेणारनाही र 

७. पॅनलवरी लअॅडव्होकेटयास ख्येचेब धनराहणारनाही र 

८. स स्थानचे पॅनलवर शनयुती  झाल्यान तर अिादाराने शदलेली  माशहती  चकुसची  ेढळ न ेल्यास शक वा

पॅनलवरी लशनयुती न तरअिादारायाकाही ेम पेपाहागो्टी स स्थानचेशहताचेशवरोधातेढळ नेल्यास

या नाशवनानोटी सस स्थानचेपॅनलवरुपनकमी केलेिाईलरवसदरअिादारशवशधञ फाशवरुपध्दया चेिी स ब धी त

बारकज्सी लकडे/बारकज्सी ल फमहारा्रेशणगोवाया चेकडेत्रमारकरयाचाअशधकारस स्थानकडे

राख नठेवतेहरे 

९. मारउच्यायालयवमारसव्च्यायालयातकामपहाणा-याअॅडव्होकेटनेसामा्यपणेेकलनहोईल

अिी सवामाशहती वसल्लास स्थानलाया ावालागेलर 

१०. स स्थानपॅनलवरनेमण कहोणेसाठी अिादार–अॅडव्होकेटश्री साईबाबा चाभतअसावार 

११. स स्थान पॅनलवर नेमण क केलेल्याअॅडव्होकेटची  नेमण ककोणतेही  कारण न दतेा रद क करयाचाअशधकार

स स्थानलाराही लरवतिी नेमण करद ककेल्यावरस ब धी तवकसलानेकामनपहाणेवसपु ता केलेलेकागदपत्र

स स्थानलापरतदणेेब धनकारकराही लर 

् ुकअॅडव्होकेट सनी मखु्यकायाकारी अशधकारी , श्री साईबाबास स्थानशववस्तव्यवस्थाशिडीया चे

ना वे खाली ल ई- मेलेयडी वरेवयक कागदपत्रासह शद १५/०९/२०२० पावेतो ेपले अिा पाठवावे, 

यान तररमाातझालेल्याअिााचाशवचारकेलािाणारनाही र 

ई-मेल आयर्डी- saibaba@sai.org.in, legal@sai.org.in                                                        
 

   (कान् हूराब बटा े ) 

           मुख् य काययककारी धशककारी 

श्री साईबाबा ससं्थान व श् ् स्तव्य्स्था,शिर्डी. 
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