
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
      
 

  

SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI. 
  A/P- Shirdi-423109, Tal- Rahata, Dist- Ahmednagar,  

Tel-(02423) 258500, 258738 Website- www.sai.org.in 
 

Inviting Applications for Appointment  as 
“INTERNAL AUDITOR”   

Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi require qualified chartered Accountant 
Firm/Cost Accountant firm as a “Internal Auditor” for Sansthan’s various 
departments for the Financial Year 2022-23.  
 
Nature of work: - Internal Audit. Scope of work is given separately on website. 
Pre-qualification criteria :-  

1. The Audit Firm must be a partnership firm/Proprietary firm with minimum 
10 years Experience. (Attach Xerox copy of registration certificate.) 

2. Applicant must have experience in this field of Audit of 
Company/Firm/Trust/Institutions having Turnover per annum Rs.500 
cores & above. (Attach copy of appointment order, P&L Ac / Turnover of 
concern company/Trust of last three years.) 

3. With Considering the Volume of transactions of Sansthan Required 
minimum One senior Chartered Accountant/Cost Accountant (minimum 
with 10 years experience), Two Chartered Accountants and Three Audit 
Assistant, Minimum 100 working days. It will be strictly observed by the 
Sansthan. 

4. Chartered Accountant firm must have knowledge of Marathi language. 
 

Interested Chartered Accountant firms / Cost Accountant firm should send their 
complete information along with supporting document as a proof of pre-
qualification criteria in Envelop No.1 & expected annual fees in Envelop No.2 
separately. 
 Time limit to submit information on or before Dt. 11th March 2022 in Shirdi office 
up to 5.00 p.m. in prescribed form is display here under on our official website 
www.sai.org.in                                                                                                                                         

Chief Executive Officer 
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 



 
 

 (ENVELOP No.1) 

INFORMATION OF INTERNAL AUDITORS 
To, 
The Chief Executive Officer 
Shri Saibaba Sansthan Trust Shirdi. 
Tal. Rahata, Dist.- Ahmendnagar 
Pin-423109 

 
Sub:- INFORMATION  OF  CHARTERD ACCOUNTANT / COST  
           ACCOUNTANT  FIRM 
 

Sr. 
No. Particular Information 

1 Name of  the Firm and Address  

2 Name of  the Proprietor/Partners  

3 

a. Registration Certificate No.  
b. Date of Registration 
c. Years of Experience as on 31.12.2022 (from 

date of Registration.) 
(Attach Xerox copy of Firm registration certificate). 

 

4 

Work Experience (firm/trust/institutions having 
minimum turnover of Rs.500 Cores & above P.a. 
Attach copy of appointment order, P&L Ac / Turnover of concern 
company/Trust of last three years.) 

 

5 No. of Staff & their Qualification  

6 Knowledge of Languages  

Note:- All above fields are mandatory for participation  

 

      

       

                 Sign/- 

                                                                                                                                 Authorized Seal 

  



 
 

 
 

(ENVELOP No.2) 
INFORMATION OF INTERNAL AUDITORS 

To, 
The Chief Executive Officer 
Shri Saibaba Sansthan Trust Shirdi. 
Tal. Rahata, Dist- Ahmednagar 
Pin-423109 

 
Sub:- EXPECTED ANNUAL  INTERNAL  AUDIT  FEE  

FOR F.Y. 2022-23 
 

Sr.No. Particular Fees per Annum 

1. 

Expected annual fees for Internal Audit of 
Sansthan, and various department of Sansthan 
i.e. Hospital, Foreign Currency & Mumbai Office 
and Information center, Chennai Bangalore & 
Secunderabad (Financial year 2022-23) 
 
Note:- Required minimum 1 senior Chartered 
Accountant, 2 junior Chartered Accountant and 3 to 4 Jr. 
Assistant, minimum 100 working days. For internal audit. 

 

 C GST % 
 
 

 S GST %  

 Gross Annual Fees Rs.  

 
 
 
 

                                                                                                  Sign/- 
                                                                                                                                 Authorized Seal 
 

 



 
 

अंतगत लेखाप र ण िवभाग,  (लेखाशाखा) 
 

ी साईबाबा सं  थानचे अंतगत लेखाप र णा  या कामकाजाचे थोड  यात  व प 
 

स म अंतगत िनयं णाचे  टीने आपणास अंतगत लेखाप र ण करावयाचे आह.े तथापी थोड  यात कामाचे 
 व प व अटी शत  खालील माण-े  

 

१. अंतगत लेखाप र ण कामकाजाम  ये सं  थान िव िवध िवभाग यांचा सामावशे राहील. व  िनयु  ती कालावधी हा आिथक 
२०२२-२३ करीता राहील.  

२. लेखाप र णाचे कामकाजासाठी ठरललेे मानधन/फ  आपणास दरमहा ८०% व उवरीत २०% वैधािनक 
लेखाप र णातील दोष-दु  ती अहवालाचे कामकाज पणु झालेनतंर दे यात येईल. 

३. लेखाप र णाचे कामकाज सबंिंधत िवभागा या िठकाणी य  जाऊनच करावयाच ेआह.े याकामी यणेारा वासखच व 
राह याची यव था आपण वत: करावयाची आह.े  

४. लेखाप र ण कालावधीकरीता लेखाप र क ितिनध ना सं  थान माफत वेशप /ओळखप  दे  यात येईल.  
५. अंतगत लेखाप र णाच े कामकाज आपणास सबंधीत िवभागा या िठकाणी य  जाऊन करावयाचे आह.े 

लेखाप र णाचा ैमािसक अहवाल मा.कायकारी अिधकारी यांचेकडे सादर करावा लागले. लेखाप र णाम  य ेआढळुन 
आले या अपतुता/ टुी सबंधीत शासक य अिधकारी, मु यलेखािधकारी, लेखािधकारी, िव  त  यव  थापक  णालय,े 
वै क य सचंालक, सं  थान अंतगत लेखाप र ण िवभाग, व  सबंधीत िवभाग मखु यांचे िनदशनास आणनु, ता  काळ 
 याम  ये सधुारणा क न  य  कामकाज कर  यास सचुवावे. 

६. सन २०२२-२३ या आिथक वषाच ेअंतगत लेखाप र ण कामकाज साधारणत: िद.१५ म,े२०२३ पयत पणु कराव.े 
७. िद.३१ माच,२०२३ अखेर िविवध िवभागां या ता यात असलेली रोख र कमा, सादील व तचुा टॉक, डेड टॉक व त,ु 

गुंतवणकुा व यां या लेखापु  तकांमधील न दी यांची पडताळणी करण,े  याच ेमु  यांकन क न अिंतम यादी तयार करण.े 
 यासाठी आिथक वषा  या शेवटी आव  यक ते मनु  यबळ लावण.े 

८. ेमािसक लेखापु  तकांच े अंतगत लेखाप र ण क न दनैदंीन कामकाजात असणा-या टुी/अपतुता िनदशनास आणनु 
ता  काळ दनंैदीन कामकाजात सधुारणा करणे. जेण े क न वैधािनक लेखाप र णात आ ेपांच े माण कमी होईल, व 

ेमािसक Trial Balance, Income & Expenditure, Balance Sheet व अनशुगंीक िववरण ेतयार करण.े    
९. सं थानचे मळु अदंाजप क व सधुारीत अदंाजप क तयार करणेकामी मागदशन करण.े 
१०. आप  या अंतगत लेखाप र ण कालावधी  या वैधािनक लेखाप र णा दर  यान उपि थत केले या मु ाचंी पतूता 

कर याची जबाबदारी आपली राहील.  
११. सव आिथक यवहारांम ये, अिधिनयम-२००४ मधील तदतदु च े पालन होत आह े िकंवा नाही. याबाबत आपला प  

अिभ ाय दणे ेआव यक आह.े या िठकाणी अिधिनयमातील तरतदु च ेपालन होत नसले, ती बाब वरीत शासना या 
िनदशनास आणनू दणेे गरजेच े आह.े तसचे शासनमा यते या अटी व शत च े पालन  होत आहे िकंवा नाही, ह े
तपास याचीही जबाबदारी आपलेवर आह.े 

१२. सं थान या िविवध िवभागातील/लेखाशाखतेील,िवशषेक न दि णापटेी मोजणी, दणेगी व इतर सव काऊंटरवरील 
चलीत कायप दतीम ये आव यक त ेबदल/सधुारणा सचुिवण,े सगंणक करणाम  य े लखेािवषयक िनयमांचे पालन होत 

असलेबाबत आपले  प  ट िअ भ ाय ावते  हणजे  याचंी अंमलबजावणी करणे व यवहारांम ये आिथक िश त घडवनू 
आणण ेसोईच ेहोईल. 

१३. रोख र कम हाताळणा या िवभागां या िठकाणी, तसचे कायरत असले या सव काऊंटसवर अचानक जाऊनिश लक 
रकमचेी पडताळणी क न याचा अहवाल वरीत शासनास ावा. 



 
 

१४. दि णापटेी मोजणीचेवळेी अधनूमधनु तपासणीचेकामी उपि थत राहन अंतगत िनयं ण स  ाम असल े बाबत मागदशन 
कराव.े  

१५. अंतगत लेखाप र णाम  ये आिथक  यवहारांची १०० ट  के तपासणी करण े आपणावर बंधनकारक राहील.  यानंतर 
ेमािसक अहवाल ावा. 

१६. साईटेक क पांतगत िवकासीकरणा  या अंितम ट   यात असले  या ERP System ची तपासणी क न लेखािवषयक 
िनयमांच ेपालन कर  यास अनसु न ती वापरणे यो  य/अयो  य याबाबत वळेोवळेी आपला  प  ट िअ भ ाय दणे.े  

१७. अंतगत लेखाप र णासंबधीत दैनिंदन तपासणीच े िनयोजन  शासक य अिधकारी, मु  यलेखािधकारी, लेखािधकारी 
यांचशेी करण ेआव  यक आह.े 

१८. उपरो  िनयु या अनषुंगान ेयणेारे अिधकार आपणास दान कर यात येणार अस  यान े या ीन ेकत ये व जबाबदा या 
पार पाडणे. 

१९. या  यितरी  त वेळोवेळी सांिगतले या तपास या व यांच े अहवाल दणे.े लाग ु असले  या सव कार  या करासबंधीत 
मागदशन तथा स  ला दणे.े  

 

सं थान  या मािहती व सुिवधा क ांचे अंतगत लेखाप र णा  या कामकाजाचे थोड  यात  व प 

स म अंतगत िनयं णाचे  टीन ेआपणास अंतगत लेखाप र ण करावयाचे आह.े तथापी ी साईबाबा सं थान िव त 
यव था, िशड ,चचेे नई, बगलोर, व िसकंदराबाद मािहतीक ांच ेथोड  यात कामाचे  व प व अटी शत  खालील माण-े 

 

१. लेखाप र णाच ेकामकाज सबंंिधत िवभागा या िठकाणी य  जाऊनच करावयाच ेआह.े याकामी येणारा वासखच व 
राह याची यव था आपण वत: करावयाची आह.े  

२. लेखाप र णाचा ितमाही अहवाल मा.कायकारी अिधकारी यांचकेडे सादर करावा. लेखाप र णासबंधी आढळुन आले या 
टुी/अपतुतां संदभात सबंधीत िवभाग मखु, लेखािधकारी/ मु यलेखािधकारी, शासक य अिधकारीयांचेशी चचा क न 
टु ची पतुता क न पढुील तपासणी करावी. 

३. आप  या िनयु  ती कालावधीतील कामात वैधािनक लेखाप र कांनी उपि थत केले या मु ांची पतूता कर याची जबाबदारी 
आपणावर राहणार आह.े या ीन े वैधािनक लेखाप र णा या कालावधीत आपणास पणूवळे िशड  येथ े उपि थत रहाव े
लागले. 

४. भावी काळात आपली नेमणकू अस यास अगर नस यास, आपले नेमणकु कालावधीतील वैधािनक लेखाप र ण 
अहवालातील मु ांबाबत दोष-दु ती अहवाल तयार करणेसाठी मागदशन करण े व  पतूता क न दणे े आप यावर 
बंधनकारक राहील. 

५. आपणास नेमनू िदललेे कामकाज साधारणत: िद.१५ म,े २०२३ पवु  पणु होईल या ीन े य नशील राहाव.े 
६. शासनान ेवेळोवेळी सािंगतले या तपास या व यांच ेअहवाल िवना त ार व िदले या वेळेत पणु क न सादर कराव.े 

 

 सं थान  या परक य चलन  यवहार व मंुबई कायालय  यवहाराकंरीता अंतगतलेखाप र णा  या 
कामकाजाचे थोड  यात  व प 

 स म अंतगत िनयं णाचे  टीन ेआपणास अंतगत लेखाप र ण करावयाचे आह.े तथापी थोड  यात कामाच े  व प व  
अटी शत  खालील माण-े 

१. वैधािनक लेखाप र णातील दोष-दु  ती अहवालाचे कामकाज पणु झालेनंतर दे यात यईेल. 
२. लेखाप र णाचे कामकाज सबंंिधत िवभागा या िठकाणी य  जाऊनच करावयाच े आह.े याकामी येणारा वासखच व 

राह याची यव था आपण वत: करावयाची आह.े  



 
 

३. लेखाप र णाचा ितमाही अहवाल मा.कायकारी अिधकारी यांचकेडे सादर करावा. लेखाप र णासबंधी आढळुन आले या 
टुी/अपतुतां संदभात सबंधीत िवभाग मखु, लेखािधकारी, मु यलेखािधकारी, शासक य अिधकारी यांचेशी चचा क न 
टु ची पतुता क न पढुील तपासणी करावी. 

४. िद.३१माच,२०२२ रोजी सं थानचे मुबंई कायालयाचे ता यात असललेी रोख र कम, सादील व तचूा टॉक, डेड टॉक व त ुइ. 
ची  य  पडताळणी क न तस े माणप  ावे. याकरीता आव यक तवेढे ितिनधी पाठवनु पतुता कर यात यावी. 

५. सन २०२२-२३या आिथक वषासाठी सं थानच े परक य चलनाच े लखेाप र ण कामकाज तसचे याच े वािषक 
िववरणप िवहीत मदुतीत क शासनाला सादर करणे इ. कामकाज करावयाच ेआह.े 

६. ी साईबाबा सं थान िव त यव था शासनाकडून लेखाप र णा या ीने काही सचुना सांिगतल े गे यास याची पतुता 
आपणाकडून कर यात यावी. 

 

अंतगत लेखाप र ण िवभाग,  (लेखाशाखा) 

 ी साईबाबा हॉि पटल िवभागाचे अंतगत लेखाप र णा  या कामकाजाचे थोड  यात  व प 
 

स म अंतगत िनयं णाचे  टीन ेआपणास अंतगत लेखाप र ण करावयाचे आह.े तथापी थोड  यात कामाचे  
 व प व अटी शत  खालील माण-े 

१. अंतगत लेखाप र ण कामकाजाम  ये साईबाबा सपुर  पशेॅिलटी हॉि पटल व ी साईनाथ  णलयातील िव िवध िवभागांचा 
सामावेश राहील. व  िनयु  ती कालावधी हा आिथक २०२२-२३ करीता राहील. 

२. लेखाप र णाच ेकामकाजासाठी ठरललेे मानधन/फ  आपणास दरमहा ८०% व उवरीत २०% वैधािनक लखेाप र णातील 
दोष-दु  ती अहवालाचे कामकाज पणु झालेनतंर दे यात यईेल. 

३. लेखाप र णाच ेकामकाज सबंंिधत िवभागा या िठकाणी य  जाऊनच करावयाच ेआह.े याकामी येणारा वासखच व 
राह याची यव था आपण वत: करावयाची आह.े 

४. लेखापरी णाचे कामकाज सबंंिधत िवभागां या िठकाणी य  जाऊन करावयाचे आह.ेलेखाप र णाचा ैमािसक 
अहवाल मा.कायकारी अिधकारी यांचेकडे सादर करावा लागले. लेखाप र णाम  ये आढळुन आले या अपतुता/ टुी 
संबधीत शासक य अिधकारी, मु यलेखािधकारी, लेखािधकारी, िव  त  यव  थापक  णालये, वै क य संचालक, सं  थान 
अंतगत लेखाप र ण िवभाग, व  संबधीत िवभाग मखु याचं े िनदशनास आणनु, ता  काळ  याम  य ेसधुारणा क न  य  
कामकाज कर  यास सचुवाव.े 

५. लेखापरी णाचा ैमािसक अहवाल मा.कायकारी अिधकारी याचंकेडे पढुील मिह या या १५ तारखपेयत सादर करावा. 
लेखपरी णासबंंधीत आढळुन आले या अपतुता/ टु  सदंभात िव  यव थापक, वै क य सचंालक, सबंधंीत िवभाग 

मखु यांचशेी िवचारिवनीमय क न पतुता करावी व पढुील कामकाजात ता काळ सधुारणा क न यावी.  
६. अंतगत लेखापरी णासंबधंीत सव अिधकार आपणास दान कर यात येत आह.े  
७. वैधािनक लेखापरी णात अपतुता/ टुी/आ ेप कमीत कमी येतील यास अनसु न अंतगत लेखापरी ण करावे. स म 

अंतगत िनयं णासाठी िविवध िठकाणी असललेी रोख र कम, िश लक औषधसाठा, वाडमधील औधष साठा, कं झ शन 
रिज टर, डेड टॉक, सादील व तचुा टॉक, रिज टस, िलनन साठा यांची पडताळणी क न तस े मािणत के याचे माणप  

ाव.े खरेदी यवहारांसंबधंीत कोटेशन/िनिवदा मागिवण,े जािहराती दणे,े स म खरेदी कायप दतीच े व इतर सबिंधत 
कायदशेीर बाब चे पालन होत आह ेअथवा नाही, यास अनसु न दे यात यणेारे खरेदी आदशे तपासण,े तसचे लेखािवषयक 
सव न दी, हावचस ्, लजेस ्, हॉि पटल िबिलंग, हॉि पटलने चालिव यास िदले या मडेीकल टोअरचे यवहार, िजवनदायी 
योजनेअंतगत सपंणु आिथक यवहार, लेम, इ. ची १०० % तपासणी करावी. आव यक या िठकाणी आपल े प  लेखी 
अिभ ाय दऊेन कामात ता काळ सधुारणा क न ावी. 



 
 

८. िद.३१ माच २०२३ रोजी िविवध िवभागां या ता यात असललेी रोख र कम, सादील व तुचंा टॉक, िलनन, औषध साठा, 
मिशनरी व फिनचर वगैरेची य  तपासणी क न तस े माणप  ाव.े 

९. सन २०२२-२३ ह ेआिथक वष सपंताच या वषाच ेतरेीजप क, ताळेबंद ु टीनी करण.े अंितम िववरण ेतयार करणकेामी 
मदत करणे. 

१०. सन २०२२-२३ या आिथक वषासाठी नमेले या वधैािनक लेखापरी कानंी उपि थत केले या मु ांची पतुता कर याची 
सव वी जबाबदारी आपणावर राहणार आह,े या ीने वधैािनक लखेापरी णा या कालावधीत आपणास 
आव यकते माण ेवधैानीक लेखापरी कांसमवेत िशड  येथे उपि थत रहाव.े  

११. सव आिथक यवहारांम य,े अिधिनयम-२००४ मधील तरतदुी, शासनमा यता, मा. य.स.च ेसभतेील ठराव, लेखािवषयक 
िनयम इ. च ेअुचक पालन होत असलेबाबतची तपासणी कर याची जबाबदारी सव वी आपलेवर आह.े  

१२. सन २०२२-२३या आिथक वषा या वधैािनक लखेापरी ण अहवालातील मु ांबाबत दोष-दु ती अहवाल तयार 
करणेसाठी मागदशन करण.े 

१३. हॉि पटल या िविवध िवभागातील- खरेदी िवभाग, िव  िवभाग, िबल ग िवभाग, पी.आर.ओ िवभागात वै िकय सवलत, 
जीवनदायी योजनअेतंगत लेम, लेखािवषयक त वांस अनसु न संगणक करणात सधुारणा करणे व सव यवहारांम य े
आिथक िश त घडवनु आण याची जबाबदारी आपणावर राहील. 

१४. रोखर कम हाताळणा या िवभागां या िठकाणी, तसचे कायरत असले या सव काऊंटस ्वर अचानक जाऊन िश लक रोख 
रकमचेी पडताळणी क न याचंा अहवाल हॉि पटल शासनास दणे.े 

१५. आिथक यवहारां या सं यचेा िवचार करता आव  यक तेवढे त  मनु यबळ उपल ध क न ावे, दनैिंदन भटेीची व 
कामकाजाची न द िव  िवभागात ठेव यात आले या ि हजीट बकुात करावी. आव यकतनेसुार वत: चाटड अकौटंट यांनी 
कामाच ेिठकाणी भेटी दवेनु कामाची वळेेत पतुता करावी. 

१६. पवुलेखापरी णासबंधंीत काही अडचणी/त ारी अस यास सं थानचे मा.कायकारी, उप.कायकारी अिधकारी, मु य 
लेखािधकारी, वै िकय सचंालक, िव  यव थापक, यांचशेी सपंक साधावा. 

१७. लेखािवषयक त वे, चलीत कर णाली िवषयी (All Taxes) शकंाचं ेिनराकरण, आपले प  अिभ ाय, करारना यांम ये 
आव यक असणा?या करिवषयक तरतदुी, अटी-शत  इ. सबंिधत आपले अिभ ाय, णालयासबंिधत सगंणक णाली यांची 
स मता यािवषयी आपले अिभ ाय दे याचे जबाबदारी आपणावर सोपिव यात यते आह.े 

१८. वैधािनक लेखाप र नाच े ने िद.३१ माच अखेर सं थान व णालय ेयांच ेएकि त तरेीज प क, बॅल सिसट, संबिंधत 
सेडयु स कर यास मदत करणे. 

१९. ी साईबाबा सं थान िव त यव था, शासनाकडून लेखापरी णा या ीने काही सचुना के यास यांची पतुता 
आपणाकडुन कर यात यावी. 

अशा कारे   णालये िवभागाचे  अंतगत लेखाप र ण कर  यासबंधीत कामकाजाच े  व प आहे.  
 
 
 

 


