
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
      
 
 
 

  

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 2023-24.  
 

Nature of work: - Internal Audit. Scope of work is given separately 
on Sansthan’s website www.sai.org.in  
Pre-qualification criteria:-  

1. The Audit Firm must be a Partnership Firm/ Proprietary 
Firm with minimum 10 years’ Experience in the field of Audit 
(attach xerox copy of registration certificate of the firm.) 

2. Applicant must have experience in the field of Internal 
Audit/Statutory Audit/Tax Audit of Company/Firm/Trust/ or 
any Institutions having Annual Turnover Rs.500 Crores & 
above in last three years. (must attach copy of Appointment 
Order of the Clients and valid proof of turnover i.e. 
P&L/Balance Sheet/Declaration etc. and no need to attach 
Audit Firms own Turnover’s detail) 

3. With Considering the Volume of transactions of Sansthan 
Required minimum Two Chartered Accountant/Cost 
Accountant and Three Audit Assistant, Minimum 100 
working days. It will be strictly observed by the Sansthan. 

4. The Audit Firm must have knowledge of Marathi language. 
Priority will be given to nearest cities. 

 
 

Interested Audit Firms should send their complete information 
in ENVELOPE No.1 with fulfillment of pre-qualification criteria 
conditions and expected Annual Fees in ENVELOPE No.2 
separately. The proposal must be submit on or before to Dt.14th 



 
 (ENVELOPE 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 FIRM 
 

Must fill the following mandatory fields and are checked with attached documents only. 
 

Sr. No. Particular Information 

1 
Name of the Audit Firm  

and Address 
 

2 

Firms Registration Number with Date 

(attach copy of Regi. certificate)  

Number of years of the Firm (Required 

minimum 10 Years) 

(experience will be counted from 

registration certificate date) 

 

3 

Number of CA Partners 

Number of CA Staff 

Number of other audit Staff 

(Attach the certified list) 

 

4 

Audit experience of the Clients: Firm/ 

Trust/ Company/ any Institutions 

having Annual Turnover of Rs.500 

Crores & above, in last 3 years.  

(Must attach copy of appointment 

orders of the clients with P&L & 

Balance Sheet and no need to attached 

Audit Firms own T.O. details.) 

 

5 

The Audit firm must have knowledge of 

Marathi language.  

(Priority will be given to nearest cities) 

 

 

 

                  Sign/-                                                                                                                   

Authorised Seal of the firm 

  



 
 

(ENVELOPE 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. 2023-24 
 

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 2023-24) 

Note:- Required 2 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 

  



अंतग�त    लेखाप�रण    िवभाग,  (लेखाशाखा) 
 

�ी    साईबाबा    सं� थानचे    अंतग�त    लेखाप�रणा� या    कामकाजाचे    

थोड$ यात    � व%प 
 

स�म अंतग�त िनयं�णाचे �� टीने आपणास अंतग�त लेखाप�र�ण करावयाचे 

आहे. तथापी थोड" यात कामाचे # व$प व अटी शत& खालील 'माणे-  
 

१. अंतग�त लेखाप�र�ण कामकाजाम) ये सं# थान िव िवध िवभाग यांचा सामावेश राहील. व  
िनयु" ती कालावधी हा आिथ�क २०२२-२३ करीता राहील.  

२. लेखाप�र�णाचे कामकाजासाठी ठरलेले मानधन/फी आपणास दरमहा ८०% व 
उव�रीत २०% वैधािनक लेखाप�र�णातील दोष-दु$# ती अहवालाचे कामकाज पुण� 
झालेनंतर दे8ात येईल. 

३. लेखाप�र�णाचे कामकाज संबंिधत िवभागा;ा िठकाणी '<� जाऊनच करावयाचे 
आहे. याकामी येणारा 'वासखच� व राह8ाची >व#था आपण ?त: करावयाची आहे.  

४. लेखाप�र�ण कालावधीकरीता लेखाप�र�क 'ितिनधीनंा सं# थान माफ� त 
'वेशप�/ओळखप� देB यात येईल.  

५. अंतग�त लेखाप�र�णाचे कामकाज आपणास संबधीत िवभागा;ा िठकाणी '<� 
जाऊन करावयाचे आहे. लेखाप�र�णाचा �ैमािसक अहवाल मा.काय�कारी अिधकारी 
यांचेकडे सादर करावा लागेल. लेखाप�र�णाम) ये आढळुन आलेDा अपुत�ता/�ुटी 
संबधीत 'शासकीय अिधकारी, मुEलेखािधकारी, लेखािधकारी, िवF त G यव# थापक 
$H णालये, वैIकीय संचालक, सं# थान अंतग�त लेखाप�र�ण िवभाग, व  संबधीत 
िवभाग'मुख यांचे िनदश�नास आणुन, ताF काळ F याम) ये सुधारणा क$न 'F य� 
कामकाज करB यास सुचवावे. 

६. सन २०२२-२३ या आिथ�क वषा�चे अंतग�त लेखाप�र�ण कामकाज साधारणत: िद.१५ 
मे,२०२३ पयLत पुण� करावे. 

७. िद.३१ माच�,२०२३ अखेर िविवध िवभागां;ा ताMात असलेली रोख रNमा, सादील 
वOुचा Pॉक, डेडPॉक वOु, गंुतवणुका व <ां;ा लेखापु# तकांमधील नोदंी यांची 
पडताळणी करणे, F याचे मुR यांकन क$न अंितम यादी तयार करणे. F यासाठी आिथ�क 
वषा�S या शेवटी आवT यक ते मनु� यबळ लावणे. 

८. �ेमािसक लेखापु# तकांचे अंतग�त लेखाप�र�ण क$न दैनंदीन कामकाजात असणा-या 
�ुटी/अपुत�ता िनद�शनास आणुन ताF काळ दैनंदीन कामकाजात सुधारणा करणे. जेणे 
क$न वैधािनक लेखाप�र�णात आ�ेपांचे 'माण कमी होईल, व �ेमािसक Trial 

Balance, Income & Expenditure, Balance Sheet व अनुशंगीक िववरणे तयार 
करणे.    

९. सं#थानचे मुळ अंदाजप�क व सुधारीत अंदाजप�क तयार करणेकामी माग�दश�न 
करणे. 

१०. आपR या अंतग�त लेखाप�र�ण कालावधीS या वैधािनक लेखाप�र�णा दरU यान 
उपV#थत केलेDा मुIांची पूत�ता कर8ाची जबाबदारी आपली राहील.  

११. सव� आिथ�क >वहारांमXे, अिधिनयम-२००४ मधील तदतुदीचें पालन होत आहे 
िकंवा नाही. याबाबत आपला Z[ अिभ'ाय देणे आव\क आहे. ]ा िठकाणी 
अिधिनयमातील तरतुदीचें पालन होत नसेल, ती बाब ^रीत 'शासना;ा िनदश�नास 
आणून देणे गरजेचे आहे. तसेच शासनमा_ते;ा अटी व शत&चे पालन  होत आहे 
िकंवा नाही, हे तपास8ाचीही जबाबदारी आपलेवर आहे. 

१२. सं#थान;ा िविवध िवभागातील/लेखाशाखेतील,िवशेषक`न दि�णापेटी मोजणी, 
देणगी व इतर सव� काऊंटरवरील 'चलीत काय�प)दतीमXे आव\क ते 
बदल/सुधारणा सुचिवणे, संगणकीकरणाम) ये  लेखािवषयक िनयमांचे पालन होत 
असलेबाबत आपले # प� ट िअ भ'ाय Iावेत U हणजे F यांची अंमलबजावणी करणे व 
>वहारांमXे आिथ�क िशO घडवून आणणे सोईचे होईल. 



१३. रोख रNम हाताळणाcया िवभागां;ा िठकाणी, तसेच काय�रत असलेDा सव� 
काऊंटस�वर अचानक जाऊनिशdक रकमेची पडताळणी क`न <ाचा अहवाल 
^रीत 'शासनास Iावा. 

१४. दि�णापेटी मोजणीचेवेळी अधूनमधुन तपासणीचेकामी उपV#थत राeन अंतग�त 
िनयं�ण सf ाम असले बाबत माग�दश�न करावे.  

१५. अंतग�त लेखाप�र�णाम) ये आिथ�क G यवहारांची १०० ट" के तपासणी करणे 
आपणावर बंधनकारक राहील. F यानंतर �ेमािसक अहवाल Iावा. 

१६. साईटेक 'कgांतग�त िवकासीकरणाS या अंितम टh h यात असलेR या ERP 

System ची तपासणी क$न लेखािवषयक िनयमांचे पालन करB यास अनुस$न ती 
वापरणे योH य/अयोH य याबाबत वेळोवेळी आपला # प� ट िअ भ'ाय देणे.  

१७. अंतग�त लेखाप�र�णासंबधीत दैनंिदन तपासणीचे िनयोजन  'शासकीय 
अिधकारी, मुi यलेखािधकारी, लेखािधकारी यांचेशी करणे आवT यक आहे. 

१८. उपरोj िनयुjी;ा अनुषंगाने येणारे अिधकार आपणास 'दान कर8ात 
येणार असR याने <ा�[ीने कत�>े व जबाबदाcया पार पाडणे. 

१९. याG यितरी" त वेळोवेळी सांिगतलेDा तपास8ा व <ांचे अहवाल देणे. लागु 
असलेR या सव�'कारS या करासंबधीत माग�दश�न तथा सR ला देणे.  

  



 

• सं�थान� या    मािहती    व    सुिवधा    क) *ांचे    अंतग�त    लेखाप�रणा� या    कामकाजाचे    

थोड$ यात    � व%प 

स�म अंतग�त िनयं�णाचे �� टीने आपणास अंतग�त लेखाप�र�ण करावयाचे आहे. 
तथापी kी साईबाबा सं#थान िवlO >व#था, िशड&,चेचेmई, बnगलोर, व िसकंदराबाद 
मािहतीकn oांचे थोड" यात कामाचे # व$प व अटी शत& खालील 'माणे- 
 

१. लेखाप�र�णाचे कामकाज संबंिधत िवभागा;ा िठकाणी '<� जाऊनच करावयाचे 
आहे. याकामी येणारा 'वासखच� व राह8ाची >व#था आपण ?त: करावयाची आहे.  

२. लेखाप�र�णाचा ितमाही अहवाल मा.काय�कारी अिधकारी यांचेकडे सादर करावा. 
लेखाप�र�णासंबधी आढळुन आलेDा �ुटी/अपुत�तां संदभा�त संबधीत िवभाग'मुख, 

लेखािधकारी/ मुEलेखािधकारी, 'शासकीय अिधकारीयांचेशी चचा� क$न �ुटीचंी 
पुत�ता क$न पुढील तपासणी करावी. 

३. आपR या िनयु" ती कालावधीतील कामात वैधािनक लेखाप�र�कांनी उपV#थत केलेDा 
मुIांची पूत�ता कर8ाची जबाबदारी आपणावर राहणार आहे.<ा�[ीने वैधािनक 
लेखाप�र�णा;ा कालावधीत आपणास पूण�वेळ िशड& येथे उपV#थत रहावे लागेल. 

४. भावी काळात आपली नेमणूक असDास अगर नसDास, आपले नेमणुक 
कालावधीतील वैधािनक लेखाप�र�ण अहवालातील मुIांबाबत दोष-दु`Oी अहवाल 
तयार करणेसाठी माग�दश�न करणे व  पूत�ता क`न देणे आपDावर बंधनकारक 
राहील. 

५. आपणास नेमून िदलेले कामकाज साधारणत: िद.१५ मे, २०२३ पुव& पुण� होईल या�[ीने 
'यpशील राहावे. 

६. 'शासनाने वेळोवेळी सांिगतलेDा तपास8ा व <ांचे अहवाल िवना तqार व िदलेDा 
वेळेत पुण� क$न सादर करावे. 
 

• सं�थान� या    परकीय    चलन    + यवहार    व    मंुबई    काया�लय    + यवहारांकरीता    
अंतग�तलेखाप�रणा� या    कामकाजाचे    थोड$ यात    � व%प 

 स�म अंतग�त िनयं�णाचे �� टीने आपणास अंतग�त लेखाप�र�ण करावयाचे आहे. 
तथापी थोड" यात कामाचे # व$प व  

अटी शत& खालील 'माणे- 
१. वैधािनक लेखाप�र�णातील दोष-दु$# ती अहवालाचे कामकाज पुण� झालेनंतर दे8ात 

येईल. 
२. लेखाप�र�णाचे कामकाज संबंिधत िवभागा;ा िठकाणी '<� जाऊनच करावयाचे आहे. 

याकामी येणारा 'वासखच� व राह8ाची >व#था आपण ?त: करावयाची आहे.  
३. लेखाप�र�णाचा ितमाही अहवाल मा.काय�कारी अिधकारी यांचेकडे सादर करावा. 

लेखाप�र�णासंबधी आढळुन आलेDा �ुटी/अपुत�तां संदभा�त संबधीत िवभाग'मुख, 

लेखािधकारी, मुEलेखािधकारी, 'शासकीय अिधकारी यांचेशी चचा� क$न �ुटीचंी पुत�ता 
क$न पुढील तपासणी करावी. 

४. िद.३१माच�,२०२२ रोजी सं#थानचे मंुबई काया�लयाचे ताMात असलेली रोख रNम, 

सादील वOूचा Pॉक, डेडPॉक वOु इ. ची 'F य� पडताळणी क`न तसे 'माणप� 
Iावे. <ाकरीता आव\क तेवढे 'ितिनधी पाठवुन पुत�ता कर8ात यावी. 

५. सन २०२२-२३या आिथ�क वषा�साठी सं#थानचे परकीय चलनाचे लेखाप�र�ण कामकाज 
तसेच <ाचे वािष�क िववरणप�िवहीत मुदतीत कn oशासनाला सादर करणे इ. कामकाज 
करावयाचे आहे. 

६. kी साईबाबा सं#थान िवlO>व#था 'शासनाकडून लेखाप�र�णा;ा �[ीने काही सुचना 
सांिगतले गेDास <ाची पुत�ता आपणाकडून कर8ात यावी. 

 

अंतग�त    लेखाप�रण    िवभाग,  (लेखाशाखा) 



    �ी    साईबाबा    हॉ-.टल    िवभागाचे    अंतग�त    लेखाप�रणा� या    कामकाजाचे    थोड$ यात    

� व%प 
 

स�म अंतग�त िनयं�णाचे �� टीने आपणास अंतग�त लेखाप�र�ण करावयाचे आहे. तथापी 
थोड" यात कामाचे  

# व$प व अटी शत& खालील 'माणे- 
१. अंतग�त लेखाप�र�ण कामकाजाम) ये साईबाबा सुपर # पेशॅिलटी हॉVZटल व kी 

साईनाथ $H णलयातील िव िवध िवभागांचा सामावेश राहील. व  िनयु" ती कालावधी हा 
आिथ�क २०२२-२३ करीता राहील. 

२. लेखाप�र�णाचे कामकाजासाठी ठरलेले मानधन/फी आपणास दरमहा ८०% व उव�रीत 
२०% वैधािनक लेखाप�र�णातील दोष-दु$# ती अहवालाचे कामकाज पुण� झालेनंतर 
दे8ात येईल. 

३. लेखाप�र�णाचे कामकाज संबंिधत िवभागा;ा िठकाणी '<� जाऊनच करावयाचे 
आहे. याकामी येणारा 'वासखच� व राह8ाची >व#था आपण ?त: करावयाची आहे. 

४. लेखापरी�णाचे कामकाज संबंिधत िवभागां;ा िठकाणी '<� जाऊन करावयाचे 
आहे.लेखाप�र�णाचा �ैमािसक अहवाल मा.काय�कारी अिधकारी यांचेकडे सादर 
करावा लागेल. लेखाप�र�णाम) ये आढळुन आलेDा अपुत�ता/�ुटी संबधीत 'शासकीय 
अिधकारी, मुEलेखािधकारी, लेखािधकारी, िवF त G यव# थापक $H णालये, वैIकीय 
संचालक, सं# थान अंतग�त लेखाप�र�ण िवभाग, व  संबधीत िवभाग'मुख यांचे 
िनदश�नास आणुन, ताF काळ F याम) ये सुधारणा क$न 'F य� कामकाज करB यास 
सुचवावे. 

५. लेखापरी�णाचा �ैमािसक अहवाल मा.काय�कारी अिधकारी यांचेकडे पुढील मिह_ा;ा 
१५ तारखेपयLत सादर करावा. लेखपरी�णासंबंधीत आढळुन आलेDा अपुत�ता/�ुट& 
संदभा�त िवs >व#थापक, वैIकीय संचालक, संबंधीत िवभाग 'मुख यांचेशी 
िवचारिवनीमय क$न पुत�ता करावी व पुढील कामकाजात ताtाळ सुधारणा क$न 
uावी.  

६. अंतग�त लेखापरी�णासंबंधीत सव� अिधकार आपणास 'दान कर8ात येत आहे.  
७. वैधािनक लेखापरी�णात अपुत�ता/�ुटी/आ�ेप कमीत कमी येतील <ास अनुस$न 

अंतग�त लेखापरी�ण करावे. स�म अंतग�त िनयं�णासाठी िविवध िठकाणी असलेली 
रोख रNम, िशdक औषधसाठा, वाड�मधील औधष साठा, कंwझxन रिजPर, डेड 
Pॉक, सादील वOुचा Pॉक, रिजPस�, िलनन साठा यांची पडताळणी क$न तसे 
'मािणत केDाचे 'माणप� Iावे. खरेदी >वहारांसंबंधीत कोटेशन/िनिवदा मागिवणे, 

जािहराती देणे, स�म खरेदी काय�प)दतीचे व इतर सबंिधत कायदेशीर बाबीचें पालन 
होत आहे अथवा नाही, <ास अनुस$न दे8ात येणारे खरेदी आदेश तपासणे, तसेच 
लेखािवषयक सव� नोदंी, yावच�स् , लेज�स् , हॉVZटल िबिलंग, हॉVZटलने चालिव8ास 
िदलेDा मेडीकल Pोअरचे >वहार, िजवनदायी योजनेअंतग�त संपुण� आिथ�क >वहार, 

{ेम, इ. ची १०० % तपासणी करावी. आव\क <ा िठकाणी आपले Z[ लेखी 
अिभ'ाय देऊन कामात ताtाळ सुधारणा क$न Iावी. 

८. िद.३१ माच� २०२३ रोजी िविवध िवभागां;ा ताMात असलेली रोख रNम, सादील 
वOंुचा Pॉक, िलनन, औषध साठा, मिशनरी व फिन�चर वैगरेची '<� तपासणी क$न 
तसे 'माणप� Iावे. 

९. सन २०२२-२३ हे आिथ�क वष� संपताच <ा वषा�चे तेरीजप�क, ताळेबंद |ुटीनी करणे. 
अंितम िववरणे तयार करणेकामी मदत करणे. 

१०. सन २०२२-२३ या आिथ�क वषा�साठी नेमलेDा वैधािनक लेखापरी�कांनी 
उपV#थत केलेDा मुIांची पुत�ता कर8ाची सव�?ी जबाबदारी आपणावर राहणार 
आहे, <ा�[ीने वैधािनक लेखापरी�णा;ा कालावधीत आपणास आव\कते'माणे 
वैधानीक लेखापरी�कांसमवेत िशड& येथे उपV#थत रहावे.  



११. सव� आिथ�क >वहारांमXे, अिधिनयम-२००४ मधील तरतुदी, शासनमा_ता, 
मा.>.स.चे सभेतील ठराव, लेखािवषयक िनयम इ. चे अुचक पालन होत 
असलेबाबतची तपासणी कर8ाची जबाबदारी सव�?ी आपलेवर आहे.  

१२. सन २०२२-२३या आिथ�क वषा�;ा वैधािनक लेखापरी�ण अहवालातील 
मुIांबाबत दोष-दु$Oी अहवाल तयार करणेसाठी माग�दश�न करणे. 

१३. हॉVZटल;ा िविवध िवभागातील- खरेदी िवभाग, िवs िवभाग, िबलीगं िवभाग, 

पी.आर.ओ िवभागात वैIिकय सवलत, जीवनदायी योजनेअंतग�त {ेम, लेखािवषयक 
त^ांस अनुस$न संगणकीकरणात सुधारणा करणे व सव� >वहारांमXे आिथ�क िशO 
घडवुन आण8ाची जबाबदारी आपणावर राहील. 

१४. रोखरNम हाताळणाcया िवभागां;ा िठकाणी, तसेच काय�रत असलेDा सव� 
काऊंटस् �वर अचानक जाऊन िशdक रोख रकमेची पडताळणी क$न <ांचा अहवाल 
हॉVZटल 'शासनास देणे. 

१५. आिथ�क >वहारां;ा संEेचा िवचार करता आवT यक तेवढे त} मनु~बळ 
उपल� क$न Iावे, दैनंिदन भेटीची व कामकाजाची नोदं िवs िवभागात ठेव8ात 
आलेDा Vyजीट बुकात करावी. आव\कतेनुसार ?त: चाट�ड� अकौटंट यांनी कामाचे 
िठकाणी भेटी देवुन कामाची वेळेत पुत�ता करावी. 

१६. पुव�लेखापरी�णासंबंधीत काही अडचणी/तqारी असDास सं#थानचे 
मा.काय�कारी, उप.काय�कारी अिधकारी, मुE लेखािधकारी, वैIिकय संचालक, िवs 
>व#थापक, यांचेशी संपक�  साधावा. 

१७. लेखािवषयक त^े, 'चलीत कर'णाली िवषयी (All Taxes) शंकांचे िनराकरण, 

आपले Z[ अिभ'ाय, करारना�ांमXे आव\क असणा?या करिवषयक तरतुदी, 
अटी-शत& इ. सबंिधत आपले अिभ'ाय, $�ालयासबंिधत संगणक'णाली यांची 
स�मता यािवषयी आपले अिभ'ाय दे8ाचे जबाबदारी आपणावर सोपिव8ात येत 
आहे. 

१८. वैधािनक लेखाप�र�नाचे �[&ने िद.३१ माच� अखेर सं#थान व $�ालये यांचे 
एकि�त तेरीज प�क, बॅल�िसट, संबंिधत सेडयु� कर8ास मदत करणे. 

१९. kी साईबाबा सं#थान िवlO >व#था, 'शासनाकडून लेखापरी�णा;ा �[ीने 
काही सुचना केDास <ांची पुत�ता आपणाकडुन कर8ात यावी. 

अशा 'कारे  $H णालये िवभागाचे  अंतग�त लेखाप�र�ण करB यासंबधीत 
कामकाजाचे # व$प आहे.  

 
 

 
 


