श्री साईबाबा सस्ं थान व श््स्तव्य्स्था, शिर्डी.
पोस्ट–शिडी, तालक
ु ाराहाता, शिल्हा-अहमदनगर–४२३१०९
दरु ध्वनी ्रममाक–(०२४२३)२५८५००, २५८७८०
श्री साईबाबासस्थानशववस्तव्यवस्था, शिडीचेअॅडव्होके टपॅनलवरी मारसव्च्यायालय, शदल्ली वमार
उच्यायालयमुबईखडपी ठऔरगाबादयेथेअॅडव्होके टसची नेमणक
ु करणेेहेरयाकामी खाली लरमामाणे
अटी /ितीेहेर
१. मारसव्च ्यायालयाती ल सस्थानचे कामकाि पहायासाठी  ् ु क अिादाराचा मार सव्च
्यायालयाती लकामकािाचा २०वर्ााचाशनयशमतसरावअसावा, तरमारउच्यायालयाती लकामकाि
पाहयासाठी  ् ु क अिादाराचा मार उच  ्यायालयाती ल कामकािाचा १५ वर्ााचा शनयशमत सराव
असावार
२. अिादारशकवाफमा याची मारसव्च्यायालय, शदल्ली /मारउच्यायालयमबईख
डपी ठऔरगाबादयेथे
ु
नोंदणी झालेली असावी र
३. अिादारावर कोणयाही  स्वरुपपाचा फजिदारी  ग्ु हा कुठल्याही  ्यायालयात दाखल झालेला नसावा शकवा
रमालबी तनसावारतसेचकुठल्याही पोली सस्टेिनलायाचे शवरुपध्दफजिदारी त्रमारदाखलझालेली नसावी 
शकवारमालबी तनसावी रवयाबाबतयानी सम पमरमााशधका-यासमोरके लेले िपथपत्रदाखलकरणे ेवयक
ेहेर
४. शवनामल्ु यसेवादेणा-याअिादारानारमााधा्यदेय ातयेईलरतथापी िे शवशधञ फफसशस्वकारुप्श तातयानी 
मार सव्च ्यायालयाती ल / मार उच ्यायालयाती ल सस्थानया रमायेक शवधायक तारखेस शकती  फस
ेकारणार अथवा रमाकरणाची  एकुण फस शकती  ेकारणार सस्थानने एखाया ा शवर्याचेबाबती त ेपले
कायदेिी र मत मागवल्यास अिा रमाकरणात शकती  फस ेकारणार व ्तर तसम गो्टींसाठी  शकती  फस
ेकारणार, अिाररती ने ेपणाससस्थानकडनशकती मानधनाची /फसची अपेम पाेहे, याबाबतचास्प्ट
उल्लेखअिाामध्येकरावार
५. अिादारयानी यापुवीमारउच्यायालयातसस्थानयाशवरोधातकामके लेलेनसावेरतसेचसध्याही अिादार
सस्थानचेशवरोधातकामकरतनसावावसस्थानचेपॅनलवरनेमणकझाल्याससस्थानचेशहताचेशवरोधातकाम
करणारनाही , अिी लेखी हमी अिादारासया ावी लागेल.
६. सस्थानचे पॅनलवरनेमणकके लेल्याअॅडव्होके टची /कायदासल्लागाराची नेमणकही तापरु यास्वरुपपाची 
असनसवा अॅडव्होके टसचाकालावधी नेमणकतारखेपासनपढु ी लेदेिहोईपावेतोराही ल तसेचसस्थान
पॅनलवरनेमलेल्याअॅडव्होके टलासस्थानयासेवेतनोकरी वरहकसागतायेणारनाही र
७. पॅनलवरी लअॅडव्होके टयासख्येचेबधनराहणारनाही र
८. सस्थानचे पॅनलवर शनयु ती  झाल्यानतर अिादाराने शदलेली  माशहती  चक
ु सची  ेढळन ेल्यास शकवा
पॅनलवरी लशनयु ती नतरअिादारायाकाही ेम पेपाहा गो्टी सस्थानचे शहताचे शवरोधातेढळनेल्यास
यानाशवनानोटी ससस्थानचेपॅनलवरुपनकमी के लेिाईलरवसदरअिादारशवशधञ फाशवरुपध्दयाचेिी सबधी त
बारकज्सी लकडे/बारकज्सी ल फमहारा्रेशणगोवायाचेकडेत्रमारकरयाचाअशधकारसस्थानकडे
राखनठे वतेहेर
९. मारउच्यायालयवमारसव्च्यायालयातकामपहाणा-याअॅडव्होके टने सामा्यपणे ेकलनहोईल
अिी सवामाशहती वसल्लासस्थानलाया ावालागेलर
१०. सस्थानपॅनलवरनेमणकहोणेसाठी अिादार–अॅडव्होके टश्री साईबाबाचाभतअसावार
११. सस्थान पॅनलवर नेमणक के लेल्या अॅडव्होके टची  नेमणक कोणतेही  कारण न देता रद क करयाचा अशधकार
सस्थानलाराही लरवतिी नेमणकरद कके ल्यावरसबधी तवकसलाने कामनपहाणे वसपु ता के लेले कागदपत्र
सस्थानलापरतदेणेबधनकारकराही लर
् ु कअॅडव्होके टसनी मख्ु यकायाकारी अशधकारी , श्री साईबाबासस्थानशववस्तव्यवस्थाशिडीयाचे
नावे खाली ल ई- मेल ेयडी वर ेवयक कागदपत्रासह शद १५/०९/२०२० पावेतो ेपले अिा पाठवावे,
यानतररमाातझालेल्याअिााचाशवचारके लािाणारनाही र
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