SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI.
A/P- Shirdi-423109, Tal- Rahata,
Tel-(02423) 258500, 258738 Website- www.sai.org.in
Inviting Applications for Appointment as

“PRE AUDITOR”
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi require qualified Chartered
Accountant/Cost Accountant firm as a “Pre Auditors” for Sansthan and Hospital
Group for the financial year 2022-23.
Pre-qualification criteria:1. The Chartered Accountant/Cost Accountant firms must be a partnership
firm/Proprietary firm (attach Xerox copy of registration certificate.)
2. Applicant must have 10 years’ experience in Audit field & Audit
experience of firm/Trust/Institutions/Company having Turnover Rs.500
cores & above per annum. (Attach copy of appointment order, P&L Ac
/Turnover of Concern Company/ Trust etc. In last 3 years)
3. With Considering the Volume of transactions of Sansthan required
minimum Two full time & experienced staff (one is for Sansthan Office
& one is for Hospital Group) for pre audit work.
4. The Audit firm must have knowledge of Marathi language.
Firm’s appointment is for one year & will be increased accordingly. Interested
Chartered Accountant/Cost Accountant firms should send their complete information
in ENVELOP-1 & expected annual fees in ENVELOP-2 separately. The proposal
should be submit on or before Dt. 11 March, 2022 in Shirdi office up to 5.00 p.m.
Format of information & the scope of work is given on our official www.sai.org.in
Chief Executive Officer
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.

(ENVELOP No.1)
INFORMATION OF PRE 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

1

Name of the Firm

2

Name of the Proprietor/Partners

3

Registration Certificate No. & Date
(Attach Copy)

4

Registered Address of Firm

5

No. of Staff & their Qualification

6

Information

Experience of Audit work:Name of firm/trust/institution having
minimum turnover of Rs.500 Crores per
annum (Attach copy of appointment
order, P&L Ac, Turnover of concern
company/Trust etc.)

Sign/Authorised Seal of the firm

(ENVELOP No.2)
To,

The Chief Executive Officer
Shri Saibaba Sansthan Trust Shirdi.
Tal. Rahata, Dist- Ahmednagar
Pin-423109
Sub:- EXPECTED ANNUAL PRE AUDIT FEE

FOR F.Y. 2022-23

(A) Sansthan
Sr.No.

Particular

Fees per Annum

Expected annual fees for Pre Audit of Sansthan,
(Financial year 2022-23 )
1.

Note:- (Considering minimum one full time
experienced staff in the Sansthan Office for pre
audit work.)
C GST %
S GST %
Gross Annual Fees Rs.

(B) Hospital Branch
Sr.No.

Particular

Fees per Annum

Expected annual fees for Pre Audit of Hospital
Branc ( Financial year 2022-23)
1

Note:- (Considering minimum one full time
experienced staff in the Sansthan Office for pre
audit work.)
C GST %
S GST %
Gross Annual Fees Rs.

Sign/Authorised Seal of the firm

पुव लेखाप र क कामकाजाचे थोड यात व प (सं थान)
Pre Audit Scope of work
१. सदर िनयु १ एि ल,२०२२ ते ३१ माच २०२३ या कालावधीकरीता राहील.
२. लेखाशाखेकडून अदा कर यात येणा या येक देयकाची, र कम आदा हो यापवू खच मंजरु ी, मा.
यव थापन सिमतीचे िनणय, िविवध लागू होणारे कर, अनामत र कम, खचापोटी िदलेली आगाऊ र कम,
उवरीत देय र कमा, लेखािशष इ. लेखािवषयक न दी इ. सव संबधीत िनयमाच
ं े पालन होत असलेबाबतची
आपण संपणू पडताळणी करणे.
३. रोखपालांकडून र कमा अचक
ु लेखािशषाना टाकलेबाबत दैनदं ीन डे बक
ु , रसी ट, पेमट,जनल हाउचस,
कॉ ा हाउचरस इ. रोजचेरोज तपासणी कर याची जाबाबदारी आपली राहील.
४. सव आिथक यवहारांम ये, अिधिनयम-२००४ मधील तरतुद चे पालन होत आहे िकंवा नाही, याबाबत
आपला प अिभ ाय देणे आव यक आहे. या िठकाणी अिधिनयमातील तरतुद चे पालन होत नसेल, ती
बाब वरीत शासना या िनदशनास आणनू देणे गरजेचे आहे. तसेच शासनमा यते या अटी व शत चे पालन
होत आहे िकंवा नाही, हे तपास याचीही जबाबदारी सव वी आपलेवर रािहल.
५. आठवड्यातून िकमान ०२ वेळेस रोख र कम हाताळणा या िवभागां या िठकाणी, तसेच कायरत असले या
सव काऊंटसवर अचानक जाऊन िश लक रकमेची पडताळणी क न याचा अहवाल वरीत शासनास
ावा.
६. आिथक वष संपताच या वषाचा ताळे बंद तयार करणेकामी मदत करावी.
७. पवू लेखाप र णाचे कामकाजाचा ितमाही अहवाल लेखी व पात मा.कायकारी अिधकारी साहेब याच
ं ेकडे
सादर करावा.
८. आपली नेमणूक सन २०२२-२३ या आिथक वषासाठी असलेन,े वैधािनक लेखाप र क यांनी उपि थत
के ले या मु ांची पतू ता कर यास आपण मदत करावी.
९. लेखाशाखेमाफत आदा होणा या िबलांची तपासणी करताना यातुन के लेली कर कपात िनयमा माणे
के लेली आहे िकंवा नाही याची तपासणी कर यात यावी.
१०. शासनाने वेळोवेळी सांिगतले या तपास या व यांचे अहवाल िवना त ार व िदले या वेळेत पुण क न
सादर करावे.
११. सं थानचे मळ
ु अंदाजप क व सुधा रत अंदाजप क तयार करणेकामी मागदशन तसेच होणारा खच
अंदाजप क य तरतुदीनसु ार होत आहे याबाबत आव यक तपासणी करावी लागेल.
१२. आिथक यवहार हे आपले मागदशनानसु ार होणार अस याने, अंतगत िनयं ण व आव यक या िठकाणी
(उदा.िनिवदा मागिवणे, जािहराती देणे, कायदेशीर बाब ची पतू ता करणे वगैरे) प लेखी अिभ ाय दे यात
यावेत. तसेच यासंबंधी पवू लेखाप र णाचा, द री ठे व यासाठी वतं ताव बनिव यात यावा.
१३. सं थान या िविवध िवभागातील/लेखाशाखेतील चलीत कायप दतीम ये आव यक ते बदल/सुधारणा
सचु िवणे तसेच सव यवहारांम ये आिथक िश त घडवून आण याची जबाबदारी आपणांवर राहील.
१४. सव कामकाजाचा वाढता याप सांभाळ यासाठी दररोज सं थान िवभागासाठी ०१ (एक) त मनु यबळ
उपल ध क न ावेत. तसेच यांचा साईटेक क पा या ERP System म ये य सहभाग असावा.

परु िवले या त मनु यबळाने अंतगत लेखाप र ण िवभागात ठे वले या वतं रिज टरम ये दैनंिदन झाले या
कामकाजाची थोड यात न द क न सही करावी.
१५. पवु लेखाप र णा संबधीत अडचणी/ त ारी अस यास मु यलेखािधकारी, लेखािधकारी यांचेशी संपक
साधावा.
१६. ी साईबाबा सं थान िव त यव था शासनाकडून लेखाप र णा या ीने काही सुचना के ली गे यास
याची पतु ता आपणाकडून कर यात यावी.

पुव लेखाप र क कामकाजाचे थोड यात व प ( णालये िवभाग )
Pre Audit Scope of work
१. सदर िनयु िद.०१एि ल २०२२ ते िद.३१माच २०२३, या कालावधीकरीता राहील. तथापी पढु ील
लेखापरी कांची नेमणक
ु होईपयत िकमान तीन महीने पुव याच मानधन रकमेत सेवा देणे आपणावर
बंधनकारक राहील.
२. लेखापरी णाचे कामकाज संबंिधत िवभागा या िठकाणी य जाऊन करावयाचे आहे.
३. पवु लेखापरी णासंबंधीत सव अिधकार आपणास दान कर यात येत आहे.
४. कामा या व पात :- अ)िव िवभागाकडून अदा कर यात येणारी सव कारची देयके अदा हो यापूव सव
िनयम, अटी, अिधिनयम २००४ मधील तरतुदी, मा.उ च यायालयाचे आदेश, शासनाचे जीआर,
मा. य.स.िनणय, टडर अटी-शत , खरे दी आदेश, साठा रिज टस, इतर कायालयीन मंजु या, णालय
दरप क, अंदाजप क, आयकर, हॅट कर, क टम ड्यटु ी, पीएफ, पीटी, वै िकय िबलात सवलत िनयमावली,
लेखापु तकांमधील न दी, ड हा सेस, िडपॉिझटस्, लेखािशष,् औषध/इतर सािह य साठा माण, इ. चे
पालन होत असलेबाबत आपणाकडून सवागीन तपासणी होणे अिनवाय राहील.
ब)दैनिं दन तयार कर यात आलेली पेमट, रिस ट, जे ही, कॉ ा इ. हावचस व डेबक
ु तपासणी क न
तािवत के ले माणे (Pass for payment) अक ट ग झालेबाबत तपासणी करणे.
५. अदायगीपुव िबलाचं ी तपासणी कर यासाठी िव िवभागात लेखापरी णासंदभात अनभु व असलेले िकमान
एक त मनु यबळ कायालयीन वेळेत उपल ध क न देणे अिनवायराहील. हॉि पटलम ये वापरात
असले या संगणक णाली बाबत कायप दती व ितची अचक
ु ताबाबत आपला प अिभ ाय ावा व
याम ये आपला य सहभाग ठे वावा. दैनंिदन कामाची थोड यात न द ऑडीटस् ि हजीट बक
ु ात करावी.
तसेच आव यकतेनसु ार वत: चाटड अकौटंट यांनी कामाचे िठकाणी भेटी देणे आव यक आहे.
६. अदं ाजप क व सधु ा रत अंदाजप क तयार करणे, णालयाचे जमा खच व ताळे बंद प काची ु टीनी क न
तयार करणेकामी मदत करणे.
७. पवु लेखापरी णाचा ितमाही अहवाल मा.कायकारी अिधकारी याच
ं ेकडे पढु ील मिह या या १५तारखेपयत
सादर कर यात यावा. लेखापरी णासंबंधीत आढळुन आले या अपतु ता/ ुटी संदभात िव यव थापक,

वै क य संचालक, सबं ंधीत िवभाग मख
ु यांचेशी िवचारिवनीमय क न ता काळ कामकाजात सुधारणा
क न यावी.
८. सन २०२२-२३ या आिथक वषासाठी नेमले या वैधािनक लेखापरी कांनी उपि थत के ले या मु ांची पतु ता
कर याची सव वी जबाबदारी आपणावर राहणार आहे, या ीने वैधािनक लेखापरी णा या कालावधीत
आव यकते माणे वैधानीक लेखापरी कासमवेत िशड येथे उपि थत रहावे लागेल.
९. लेखािवषयक त वे, चलीत कर णाली िवषयी (All Taxes) शंकांचे िनराकरण, करारना यामं ये
आव यक असणा-या करिवषयक तरतुदी, अटी-शत , णालयासबंिधत संगणक णाली यांची स मता
यािवषयी आपले अिभ ाय दे याची जबाबदारी आपणावर सोपिव यात येत आहे.
१०. अदायगीपुव लेखापरी णासंबंधीत काही अडचणी/त ारी अस यास वै िकय संचालक, िव यव थापक,
याचं ेशी संपक साधावा.
११. शासनाने वेळोवेळी सांिगतले या तपास या, अिभ ाय, अहवाल इ. िवनात ार व िदले या वेळेत क न
सादर करावा.
१२. रोख र कम हाताळणा या िवभागां या िठकाणी तसेच कायरत असले या सव काऊंटसवर अचानक जाऊन
(Surprise Visit) रकमेची पडताळणी क न याचा अहवाल सादर करावा.
१३. वैधािनक लेखाप र णाचे ने िद.३१ माच अखेर सं थान व णालये यांचे एकि त तेरीज प क,
बॅल सिसट, संबंिधत शेड्यु स कर यास मदत करणे.
१४. शासनामाफत वेळोवळी सोपिवले या तपास याचे कामकाज करणे.

