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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.5th January, 2023 in Shirdi 

office before 5.00 p.m. Kindly confirm format of information duly given on our official 

website www.sai.org.in. 

   Chief Executive Officer 

Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 

http://www.sai.org.in/
http://www.sai.org.in/


 

 (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 
  



अंतर्गत लेखापरिक्षण दिभार्,  (लेखाशाखा) 

 

श्री साईबाबा संस् थानचे अंतर्गत लेखापरिक्षणाच् या कामकाजाचे थोडक् यात स् िरुप 
 

िक्षम अतंर्गत वियंत्रणाचे दृष् टीिे आपणाि अतंर्गत लेखापरिक्षण किाियाचे आि.े तथापी थोडक् यात कामाचे स् िरुप ि 

अटी शती खालील प्रमाण-े  
 

१. अतंर्गत लेखापरिक्षण कामकाजामध् ये िंस् थाि विविध विभार् यांचा िामािेश िािील. ि  वियकु् ती कालािधी िा आवथगक २०२२-

२३ किीता िािील.  

२. लेखापरिक्षणाचे कामकाजािाठी ठिलेले मािधि/फी आपणाि दिमिा ८०% ि उिगिीत २०% िैधाविक लेखापरिक्षणातील दोष-

दरुुस् ती अििालाचे कामकाज पणुग झालेितंि दणे्यात येईल. 

३. लेखापरिक्षणाचे कामकाज िंबंवधत विभार्ाच्या वठकाणी प्रत्यक्ष जाऊिच किाियाचे आि.े याकामी येणािा प्रिािखचग ि 

िािण्याची व्यिस्था आपण स्ित: किाियाची आि.े  

४. लेखापरिक्षण कालािधीकिीता लेखापरिक्षक प्रवतविधींिा िंस् थाि माफग त प्रिेशपत्र/ओळखपत्र दणे् यात येईल.  

५. अतंर्गत लेखापरिक्षणाचे कामकाज आपणाि िंबधीत विभार्ाच्या वठकाणी प्रत्यक्ष जाऊि किाियाच ेआि.े लेखापरिक्षणाचा 

त्रैमाविक अििाल मा.कायगकािी अवधकािी यांचेकडे िादि किािा लार्ेल. लेखापरिक्षणामध् ये आढळुि आलेल्या अपतुगता/त्रटुी 

िंबधीत प्रशािकीय अवधकािी, मखु्यलेखावधकािी, लेखावधकािी, वित् त व् यिस् थापक रुग् णालय,े िैद्यकीय िंचालक, िंस् थाि 

अतंर्गत लेखापरिक्षण विभार्, ि  िंबधीत विभार्प्रमखु यांचे विदशगिाि आणिु, तात् काळ त् यामध् य े िधुािणा करुि प्रत् यक्ष 

कामकाज किण् याि िचुिािे. 

६. िि २०२२-२३ या आवथगक िषागच ेअतंर्गत लेखापरिक्षण कामकाज िाधािणत: वद.१५ म,े२०२३ पयंत पणुग किािे. 

७. वद.३१ माचग,२०२३ अखेि विविध विभार्ांच्या ताब्यात अिलेली िोख िक्कमा, िादील िस्तचुा स्टॉक, डेडस्टॉक िस्तु, 

र्ुंतिणकुा ि त्यांच्या लेखापसु् तकांमधील िोंदी यांची पडताळणी किण,े त् याचे मलु् यांकि करुि अवंतम यादी तयाि किण.े त् यािाठी 

आवथगक िषागच् या शेिटी आिश् यक ते मिषु् यबळ लािण.े 

८. त्रेमाविक लेखापसु् तकांच ेअतंर्गत लेखापरिक्षण करुि दिैंदीि कामकाजात अिणा-या त्रटुी/अपतुगता विदगशिाि आणिु तात् काळ 

दिैंदीि कामकाजात िधुािणा किण.े जेण ेकरुि िैधाविक लेखापरिक्षणात आक्षपेांच ेप्रमाण कमी िोईल, ि त्रेमाविक Trial 

Balance, Income & Expenditure, Balance Sheet ि अिशुंर्ीक विििण ेतयाि किण.े    

९. िंस्थािचे मळु अदंाजपत्रक ि िधुािीत अदंाजपत्रक तयाि किणकेामी मार्गदशगि किण.े 

१०. आपल् या अतंर्गत लेखापरिक्षण कालािधीच् या िैधाविक लेखापरिक्षणा दिम् याि उपवस्थत केलेल्या मदु्यांची पतूगता किण्याची 

जबाबदािी आपली िािील.  

११. ििग आवथगक व्यििािांमध्ये, अवधवियम-२००४ मधील तदतदुींचे पालि िोत आि ेवकंिा िािी. याबाबत आपला स्पष्ट अवभप्राय 

दणे ेआिश्यक आि.े ज्या वठकाणी अवधवियमातील तितदुींचे पालि िोत ििेल, ती बाब त्ििीत प्रशाििाच्या विदशगिाि आणिू 

दणे ेर्िजेचे आि.े तिेच शाििमान्यतेच्या अटी ि शतीचे पालि  िोत आि ेवकंिा िािी, ि ेतपािण्याचीिी जबाबदािी आपलेिि 

आि.े 

१२. िंस्थािच्या विविध विभार्ातील/लेखाशाखतेील,विशेषकरूि दवक्षणापेटी मोजणी, दणेर्ी ि इति ििग काऊंटिििील प्रचलीत 

कायगपध्दतीमध्ये आिश्यक ते बदल/िधुािणा िचुविण,े िंर्णकीकिणामध् ये  लेखाविषयक वियमांच ेपालि िोत अिलेबाबत 

आपले स् पष् ट वअ भप्राय द्यािेत म् िणजे त् यांची अमंलबजािणी किण ेि व्यििािांमध्ये आवथगक वशस्त घडििू आणण ेिोईच ेिोईल. 

१३. िोख िक्कम िाताळणाऱ्या विभार्ांच्या वठकाणी, तिेच कायगित अिलेल्या ििग काऊंटिगिि अचािक जाऊिवशल्लक िकमचेी 

पडताळणी करूि त्याचा अििाल त्ििीत प्रशाििाि द्यािा. 

१४. दवक्षणापेटी मोजणीचेिेळी अधिूमधिु तपािणीचेकामी उपवस्थत िािूि अतंर्गत वियंत्रण िक्ष ााम अिले बाबत मार्गदशगि किािे.  

१५. अतंर्गत लेखापरिक्षणामध् ये आवथगक व् यििािांची १०० टक् के तपािणी किण ेआपणािि बंधिकािक िािील. त् याितंि त्रेमाविक 

अििाल द्यािा. 

१६. िाईटेक प्रकल्पांतर्गत विकािीकिणाच् या अवंतम टप् प् यात अिलेल् या ERP System ची तपािणी करुि लेखाविषयक वियमांच े

पालि किण् याि अििुरुि ती िापिण ेयोग् य/अयोग् य याबाबत िेळोिेळी आपला स् पष् ट वअ भप्राय दणे.े  

१७. अतंर्गत लेखापरिक्षणािंबधीत दिैंवदि तपािणीचे वियोजि  प्रशािकीय अवधकािी, मखु् यलेखावधकािी, लेखावधकािी यांचेशी 

किण ेआिश् यक आि.े 

१८. उपिोक्त वियकु्तीच्या अिषंुर्ािे येणािे अवधकाि आपणाि प्रदाि किण्यात येणाि अिल् यािे त्यादृष्टीिे कतगव्ये ि जबाबदाऱ्या पाि 

पाडण.े 

१९. याव् यवतिीक् त िेळोिेळी िांवर्तलेल्या तपािण्या ि त्यांचे अििाल दणे.े लार् ुअिलेल् या ििगप्रकािच् या किािंबधीत मार्गदशगि 

तथा िल् ला दणे.े  

  



 

• ससं्थानच् या मादिती ि सदुिधा कें द्ांचे अंतर्गत लेखापरिक्षणाच् या कामकाजाचे थोडक् यात स् िरुप 

िक्षम अतंर्गत वियंत्रणाचे दृष् टीि ेआपणाि अतंर्गत लेखापरिक्षण किाियाचे आि.े तथापी श्री िाईबाबा िंस्थाि विश्वस्त 

व्यिस्था, वशडी,चेचने्िई, बेंर्लोि, ि विकंदिाबाद मावितीकें द्ांच ेथोडक् यात कामाच ेस् िरुप ि अटी शती खालील प्रमाण-े 
 

१. लेखापरिक्षणाचे कामकाज िंबंवधत विभार्ाच्या वठकाणी प्रत्यक्ष जाऊिच किाियाचे आि.े याकामी येणािा प्रिािखचग ि 

िािण्याची व्यिस्था आपण स्ित: किाियाची आि.े  

२. लेखापरिक्षणाचा वतमािी अििाल मा.कायगकािी अवधकािी यांचेकडे िादि किािा. लेखापरिक्षणािंबधी आढळुि आलेल्या 

त्रटुी/अपतुगतां िंदभागत िंबधीत विभार्प्रमखु, लेखावधकािी/ मखु्यलेखावधकािी, प्रशािकीय अवधकािीयांचेशी चचाग करुि त्रटुींची 

पतुगता करुि पढुील तपािणी किािी. 

३. आपल् या वियकु् ती कालािधीतील कामात िैधाविक लेखापरिक्षकांिी उपवस्थत केलेल्या मदु्यांची पतूगता किण्याची जबाबदािी 

आपणािि िािणाि आि.ेत्यादृष्टीिे िैधाविक लेखापरिक्षणाच्या कालािधीत आपणाि पणूगिेळ वशडी येथे उपवस्थत ििािे लार्ेल. 

४. भािी काळात आपली िमेणकू अिल्याि अर्ि ििल्याि, आपले िमेणकु कालािधीतील िैधाविक लेखापरिक्षण अििालातील 

मदु्यांबाबत दोष-दरुूस्ती अििाल तयाि किणिेाठी मार्गदशगि किण ेि  पतूगता करूि दणे ेआपल्यािि बंधिकािक िािील. 

५. आपणाि िमेिू वदलेले कामकाज िाधािणत: वद.१५ म,े २०२३ पिुी पणुग िोईल यादृष्टीि ेप्रयत्िशील िािािे. 

६. प्रशाििाि ेिेळोिेळी िांवर्तलेल्या तपािण्या ि त्यांचे अििाल वििा तक्राि ि वदलेल्या िेळेत पणुग करुि िादि किािे. 

 

• ससं्थानच् या पिकीय चलन व् यििाि ि मंुबई कायागलय व् यििािांकिीता अंतर्गतलेखापरिक्षणाच् या 

कामकाजाचे थोडक् यात स् िरुप 

 िक्षम अतंर्गत वियंत्रणाचे दृष् टीि ेआपणाि अतंर्गत लेखापरिक्षण किाियाचे आि.े तथापी थोडक् यात कामाच ेस् िरुप ि  

अटी शती खालील प्रमाण-े 

१. िैधाविक लेखापरिक्षणातील दोष-दरुुस् ती अििालाचे कामकाज पणुग झालेितंि दणे्यात येईल. 

२. लेखापरिक्षणाच ेकामकाज िंबंवधत विभार्ाच्या वठकाणी प्रत्यक्ष जाऊिच किाियाच ेआि.े याकामी येणािा प्रिािखचग ि िािण्याची 

व्यिस्था आपण स्ित: किाियाची आि.े  

३. लेखापरिक्षणाचा वतमािी अििाल मा.कायगकािी अवधकािी यांचकेडे िादि किािा. लेखापरिक्षणािंबधी आढळुि आलेल्या 

त्रटुी/अपतुगतां िंदभागत िंबधीत विभार्प्रमखु, लेखावधकािी, मखु्यलेखावधकािी, प्रशािकीय अवधकािी यांचेशी चचाग करुि त्रटुींची 

पतुगता करुि पढुील तपािणी किािी. 

४. वद.३१माचग,२०२२ िोजी िंस्थािच ेमुंबई कायागलयाच ेताब्यात अिलेली िोख िक्कम, िादील िस्तचूा स्टॉक, डेडस्टॉक िस्त ुइ. ची 

प्रत् यक्ष पडताळणी करूि तिे प्रमाणपत्र द्यािे. त्याकिीता आिश्यक तेिढे प्रवतविधी पाठििु पतुगता किण्यात यािी. 

५. िि २०२२-२३या आवथगक िषागिाठी िंस्थािचे पिकीय चलिाच े लेखापरिक्षण कामकाज तिेच त्याच ेिावषगक विििणपत्रवििीत 

मदुतीत कें द्शाििाला िादि किण ेइ. कामकाज किाियाचे आि.े 

६. श्री िाईबाबा िंस्थाि विश्वस्तव्यिस्था प्रशाििाकडूि लेखापरिक्षणाच्या दृष्टीि े कािी िचुिा िांवर्तले र्ेल्याि त्याची पतुगता 

आपणाकडूि किण्यात यािी. 

 

अंतर्गत लेखापरिक्षण दिभार्,  (लेखाशाखा) 

 श्री साईबाबा िॉदस्पटल दिभार्ाचे अंतर्गत लेखापरिक्षणाच् या कामकाजाचे थोडक् यात स् िरुप 

 

िक्षम अतंर्गत वियंत्रणाचे दृष् टीि ेआपणाि अतंर्गत लेखापरिक्षण किाियाचे आि.े तथापी थोडक् यात कामाच े 

स् िरुप ि अटी शती खालील प्रमाण-े 

१. अतंर्गत लेखापरिक्षण कामकाजामध् ये िाईबाबा िपुि स् पेशॅवलटी िॉवस्पटल ि श्री िाईिाथ रुग् णलयातील विविध विभार्ांचा 

िामािेश िािील. ि  वियकु् ती कालािधी िा आवथगक २०२२-२३ किीता िािील. 

२. लेखापरिक्षणाचे कामकाजािाठी ठिलेले मािधि/फी आपणाि दिमिा ८०% ि उिगिीत २०% िैधाविक लेखापरिक्षणातील दोष-

दरुुस् ती अििालाचे कामकाज पणुग झालेितंि दणे्यात येईल. 

३. लेखापरिक्षणाचे कामकाज िंबंवधत विभार्ाच्या वठकाणी प्रत्यक्ष जाऊिच किाियाचे आि.े याकामी येणािा प्रिािखचग ि 

िािण्याची व्यिस्था आपण स्ित: किाियाची आि.े 

४. लेखापिीक्षणाचे कामकाज िंबंवधत विभार्ांच्या वठकाणी प्रत्यक्ष जाऊि किाियाचे आि.ेलेखापरिक्षणाचा त्रैमाविक अििाल 

मा.कायगकािी अवधकािी यांचेकडे िादि किािा लार्ले. लेखापरिक्षणामध् ये आढळुि आलेल्या अपतुगता/त्रटुी िंबधीत प्रशािकीय 

अवधकािी, मखु्यलेखावधकािी, लेखावधकािी, वित् त व् यिस् थापक रुग् णालय,े िैद्यकीय िंचालक, िंस् थाि अतंर्गत लेखापरिक्षण 

विभार्, ि  िंबधीत विभार्प्रमखु यांच ेविदशगिाि आणिु, तात् काळ त् यामध् य ेिधुािणा करुि प्रत् यक्ष कामकाज किण् याि िचुिािे. 

५. लेखापिीक्षणाचा त्रमैाविक अििाल मा.कायगकािी अवधकािी यांचेकडे पढुील मविन्याच्या १५ तािखेपयतं िादि किािा. 

लेखपिीक्षणािंबंधीत आढळुि आलेल्या अपतुगता/त्रटुी िंदभागत वित्त व्यिस्थापक, िैद्यकीय िंचालक, िंबंधीत विभार् प्रमखु 

यांचेशी विचािवििीमय करुि पतुगता किािी ि पढुील कामकाजात तात्काळ िधुािणा करुि घ्यािी.  

६. अतंर्गत लेखापिीक्षणािंबंधीत ििग अवधकाि आपणाि प्रदाि किण्यात येत आि.े  

७. िैधाविक लेखापिीक्षणात अपतुगता/त्रटुी/आक्षेप कमीत कमी येतील त्याि अििुरुि अतंर्गत लेखापिीक्षण किािे. िक्षम अतंर्गत 

वियंत्रणािाठी विविध वठकाणी अिलेली िोख िक्कम, वशल्लक औषधिाठा, िाडगमधील औधष िाठा, कंन्झम्शि िवजस्टि, डेड 

स्टॉक, िादील िस्तचुा स्टॉक, िवजस्टिग, वलिि िाठा यांची पडताळणी करुि तिे प्रमावणत केल्याच े प्रमाणपत्र द्यािे. खिेदी 



व्यििािांिंबंधीत कोटेशि/विविदा मार्विण,े जावििाती दणे,े िक्षम खिेदी कायगपध्दतीचे ि इति िबंवधत कायदशेीि बाबींच ेपालि 

िोत आि ेअथिा िािी, त्याि अििुरुि दणे्यात येणािे खिेदी आदशे तपािण,े तिेच लेखाविषयक ििग िोंदी, व्िािचगि  , लेजगि  , 

िॉवस्पटल वबवलंर्, िॉवस्पटलिे चालविण्याि वदलेल्या मेडीकल स्टोअिचे व्यििाि, वजििदायी योजिेअतंर्गत िंपणुग आवथगक 

व्यििाि, क्लेम, इ. ची १०० % तपािणी किािी. आिश्यक त्या वठकाणी आपले स्पष्ट लेखी अवभप्राय दऊेि कामात तात्काळ 

िधुािणा करुि द्यािी. 

८. वद.३१ माचग २०२३ िोजी विविध विभार्ांच्या ताब्यात अिलेली िोख िक्कम, िादील िस्तुंचा स्टॉक, वलिि, औषध िाठा, 

मवशििी ि फविगचि िैर्िेची प्रत्यक्ष तपािणी करुि तिे प्रमाणपत्र द्याि.े 

९. िि २०२२-२३ ि ेआवथगक िषग िंपताच त्या िषागचे तेिीजपत्रक, ताळेबंद स्कु्रटीिी किण.े अवंतम विििण ेतयाि किणकेामी मदत 

किण.े 

१०. िि २०२२-२३ या आवथगक िषागिाठी िमेलेल्या िैधाविक लेखापिीक्षकांिी उपवस्थत केलेल्या मदु्यांची पतुगता किण्याची ििगस्िी 

जबाबदािी आपणािि िािणाि आि,े त्यादृष्टीिे िैधाविक लेखापिीक्षणाच्या कालािधीत आपणाि आिश्यकतेप्रमाण ेिैधािीक 

लेखापिीक्षकांिमिेत वशडी येथे उपवस्थत ििािे.  

११. ििग आवथगक व्यििािांमध्ये, अवधवियम-२००४ मधील तितदुी, शाििमान्यता, मा.व्य.ि.चे िभेतील ठिाि, लेखाविषयक वियम 

इ. च ेअुचक पालि िोत अिलेबाबतची तपािणी किण्याची जबाबदािी ििगस्िी आपलेिि आि.े  

१२. िि २०२२-२३या आवथगक िषागच्या िैधाविक लेखापिीक्षण अििालातील मदु्यांबाबत दोष-दरुुस्ती अििाल तयाि किणिेाठी 

मार्गदशगि किण.े 

१३. िॉवस्पटलच्या विविध विभार्ातील- खिेदी विभार्, वित्त विभार्, वबलींर् विभार्, पी.आि.ओ विभार्ात िैद्यवकय ििलत, 

जीििदायी योजिेअतंर्गत क्लेम, लेखाविषयक तत्िांि अििुरुि िंर्णकीकिणात िधुािणा किण ेि ििग व्यििािांमध्ये आवथगक 

वशस्त घडििु आणण्याची जबाबदािी आपणािि िािील. 

१४. िोखिक्कम िाताळणाऱ्या विभार्ांच्या वठकाणी, तिेच कायगित अिलेल्या ििग काऊंटि  गिि अचािक जाऊि वशल्लक िोख िकमेची 

पडताळणी करुि त्यांचा अििाल िॉवस्पटल प्रशाििाि दणे.े 

१५. आवथगक व्यििािांच्या िंख्येचा विचाि किता आिश् यक तेिढे तज्ञ मिषु्यबळ उपलब्ध करुि द्यािे, दिैंवदि भेटीची ि कामकाजाची 

िोंद वित्त विभार्ात ठेिण्यात आलेल्या वव्िजीट बकुात किािी. आिश्यकतेििुाि स्ित: चाटगडग अकौटंट यांिी कामाच ेवठकाणी 

भेटी दिेिु कामाची िेळेत पतुगता किािी. 

१६. पिुगलेखापिीक्षणािंबंधीत कािी अडचणी/तक्रािी अिल्याि िंस्थािचे मा.कायगकािी, उप.कायगकािी अवधकािी, मखु्य 

लेखावधकािी, िैद्यवकय िंचालक, वित्त व्यिस्थापक, यांचेशी िंपकग  िाधािा. 

१७. लेखाविषयक तत्िे, प्रचलीत किप्रणाली विषयी (All Taxes) शंकांचे वििाकिण, आपले स्पष्ट अवभप्राय, किाििाम्यांमध्ये 

आिश्यक अिणा?या किविषयक तितुदी, अटी-शती इ. िबंवधत आपले अवभप्राय, रुग्णालयािबंवधत िंर्णकप्रणाली यांची 

िक्षमता याविषयी आपले अवभप्राय दणे्याचे जबाबदािी आपणािि िोपविण्यात यते आि.े 

१८. िैधाविक लेखापरिक्षिाचे दृष्टीिे वद.३१ माचग अखिे िंस्थाि ि रुग्णालये यांचे एकवत्रत तेिीज पत्रक, बॅलन्िविट, िंबंवधत िेडयलु्ि 

किण्याि मदत किण.े 

१९. श्री िाईबाबा िंस्थाि विश्वस्त व्यिस्था, प्रशाििाकडूि लेखापिीक्षणाच्या दृष्टीिे कािी िचुिा केल्याि त्यांची पतुगता आपणाकडुि 

किण्यात यािी. 

अशा प्रकािे  रुग् णालये विभार्ाचे  अतंर्गत लेखापरिक्षण किण् यािंबधीत कामकाजाच ेस् िरुप आि.े  

 

 

 

 


