ी साईबाबा सं थान िव तयव था, िशरडी
लेखाशाखा िवभाग
दरपक सच
ु ना
१. कामाचे नाव :
सं थानला देणगी वपात ा होणा-या सोने चादं ी वतु कस लावनू तपासणे व
बाजारभावामाणे िकंमत िनि'त करणेकामी तीन सोने-चांदी मं(ु याकनकारांची मािसक
मानधनावर नेमणक
ु करणेसाठी थानीक मु(याक
ं नकारांकडुन दर प,के मागिवणेबाबत.
२.
१. आपली नेमणक
ु िद.०१/१०/२०२० ते िद.३०/०९/२०२२ या दोन वषा4चे कालावधी करीता राहील.
२. सदरील मदु तीनतंर आपली नेमणक
ु आपोआप संप5ु टात येईल. मदु त संपलेनंतर र8 के लेचे वेगळे प, दे:यात
येणार नाही.
३. याकामी आपणास पढु ील नेमणक
ु <करीता ह=क सांगता येणार नाही.
४. आपली नेमणक
ु ही मािसक एकि,त मानधनावर कर:यात येत असनु , या कालावधीत आपणास िनि'त
झालेले मािसक मानधन दे:यात येईल.
५. देय मानधनातनु चिलत िनयमानसु ार कर कपात कर:यात येतील.
६. आपणास संथान Eया Eया वेळी बोलावील Fया Fया वेळी (अधा4 तासाचे आत) सोने-चांदी वतु
तपासणीकामी संथान काया4लयात येणे बधं ंनकारक राहील.
७. दिJणापेटया मोजणीKया वेळी सोने-चादं ी वतु तपासणीकामी (दरमहा साधारणणे ९ वेळेस दिJणा पेटया
माजणी असते) दिJणा पेटी मोजणी हॉलमMये सकाळी ८.३०वा. उपिथत राहणे बधं ंनकारक राहील.
याबाबत आपणास पवु 4 सचु ना दे:यात येईल. याकामी अ.न.ं ४ खेरीज कोणतेही जादा मानधन/भFता दे:यात
येणार नाही.
८. आपणास वास खच4 वत: करावयाचा आहे अ.न.ं ४ खेरीज कोणतेही जादा मानधन/भFता दे:यात येणार
नाही.
९. आपण तपासणी के ले(या वतचु ी शMु दता, वजन, बाजारभावामाणे िकंमत याबाबतचे माणप, आपले
सही िश=यािनशी Pावे लागेल.
१०. आपण तपासणी के ले(या वतु बाबत काही Qयायालयीन वाद िनमा4ण झा(यास Fयाकामी आपणास
Qयायालयात उपिथत राहणे बधं नं कारक राहील.
११. आपणास दिJणा पेटी मोजणीचे वेळी संथानने िदलेला गणवेश परीधान करणे बधं ंनकारक राहील.
१२. आपणास शासन माQयतााRत मु(यांकनकार अस(याबाबतचे माणप, व Eवेलस4 शॉप अॅ=ट माणप,
सादर करावे लागेल.
१३. दिJणा पेटी मोजणीचे वेळी चहा व अ(पोपहार संथानमाफ4 त िवनाम(ु य दे:यात येईल.
१४. थािनक मु(यांकनकारास ाधाQय दे:यात यईल.
१५. कामाची या ी :मागील तीन वषा4त देणगी पाने ाRत झाले(या सोने व चांदी वतंचु ा तपिशल पढु ीलमाणे. :अ.न.ं
वष%
सोने वजन
चांदी वजन
िकलो
Uॅम
िमली
िकलो
Uॅम िमली Uॅम
Uॅम
०१ २०१६-१७
२६ ७९८
७१० ३,९४ ६५६
६४०
०२ २०१७-१८
३९ २६७
७३० ४,०० ४०६
४२०
०३ २०१८-१९
२४ ७९५
१५० ४,२८ ५५५
४६०
एकुण
९० ८६१
५९० १२,२३ ६१८
५२०
उपरो=त अटी-शतV आपणास माQय अस(यास आपले मािसक मानधन दर (सव4 करांसह) सोबतKया नमQु यामाणे
नमदू कन बदं पाक<टात सं थानचे आवक िवभागाकडे िद.३०.०५.२०२० अखेर साय.ं ०५.०० वा. पयWत सादर
करावेत. अिधक मािहतीसाठी दरु Mवनी Xमांक (०२४२३) २५८७४४, २५८७२७
संथान Yयवथापनाने कोणतीही अथवा सव4 दरप,के कोणतेही कारण न देता नाकारणेचा अिधकार राखनु ठे वला आहे.
म1
ु य काय%कारी अिधकारी

िद.

/

/२०२०

3ित,
मा.मु1य काय%कारी अिधकारी
ी साईबाबा सं थान िव4व तयव था, िशड5

दरपक
कामाचे नांव :- सं थानला देणगी व8पात 3ा होणा-या सोने-चांदी व तु कस लावून तपासणे व
बाजारभावा3माणे िकंमत िनि<त क8न =याचे 3माणप देणे.
Zी साईबाबा संथान िव[वतYयवथा, िशडV येथील संथानला देणगी वपात ा होणा-या सोने-चांदी
वतू कस लावनू तपासणे व बाजारभावामाणे िकंमत िनि'त करणे कामाची दरप,क सचू ना मी वाचली आहे.
मी म(ु याक
ं नासाठीचे माझे दरमहा मानधन खालीलमाणे देत आहे.
अ.न.ं
कामाचे नांव
१) सं थानला देणगी वपात ा होणा-या सोने-चादं ी वतु कस
लावनू तपासणे व बाजारभावामाणे िकंमत िनि'त करणे

दरमहा मानधन 8. (सव% करांसह)

फम%चे नांव
सही व िशAका

