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द.३१/७/२०१९
द.३१/७/२०१९

रोजी दै नक "पुढार मुंबई आव ृ ी, या वतमान प ात

स ध कर यात

आले या जा हरातीस अनस
ु न :द महारा

टे ट कॉ-ऑप.माक टंग फेडरे शन ल. मुंबई-९ या सं थेचे A.Y. २००६-०७ ते

२०१५-१६ चे आयकर वभाग व व

कर वभागातील असेसमट

या नोट स संबंधाने तारखेवर

उपि थत राहून संबं धत वषाचे असेसमट नकाल नघेपयत याचे नराकरण व पत
ु ता
कर या या कामासाठ सहकार आयु त व नबंधक, (सहकार सं था) महारा
शासन,पुणे
यांनी

सा रत केले या ना मकेतील अ-१ वगातील चाटड अकौटं ट फम यांचेकडून (Expression

of Interest) ऑफस माग व यात येत आहे त. सीलबंद पाक टात ऑफस १) तां क लफाफा २)
यापार

लफाफा द.०८/०८/२०१९

यांचेकडे
नाह त.

यावया या आहे त. दप
ु ार

महासंघा या

तां क लफाफा व
वतं

यापार

२.०० वाजेनंतर येणा-या ऑफस

न वदा स मतीसमोर

नवड झाल तरच यापार
आण

रोजी द.ु २.०० वाजेपयत वर ल प यावर
थम तां क

यव थापक ( व )
वीकार या जाणार

लफाफा उघड यात येईल.

यात

लफाफा उघड यात येईल.
यापार

लफाफा वेगळा राह ल. तां क

लफा याला ३० मा स असतील.

यापार

लफा याला ७० मा स

लफा याम ये

येक कामाची

फ नमूद करावी.

सी.ए. फमकडे खाल ल मा हती असणे अ याव यक आहे : फम चा रिज

े शन नंबर व सट फकेट

 सहकार आयु त व नबंधक (सह.सं था)महारा

शासन यां या नामताल केतील वग

अ-१असावा.

 आर.बी.आय. यां या नामताल केतील
 पॅन नंबर
 जीएसट नंबर

ेड १ व

ेड २ या पैक असावा.

 Scope of Work :SALES TAX
Appellate Proceedings MVAT / GST.
Drafting and filling of Appeal Miscellaneous
application to MVAT Mumbai .
Preparation and submission of paper book of
attending & making representation before the
member of MVAT/GST.
Appellate Proceedings- , MVAT/GST.
Preparation and filing of appeal to Mumbai.,
MVAT/GST.

INCOME TAX
Appellate Proceedings ITAT
Drafting and filling of Appeal Miscellaneous
application to ITAT Mumbai
Preparation and submission of paper book of
attending & making representation before the
member of ITAT
Appellate Proceedings- CIT (A)
Preparation and filing of appeal to CIT (A)
Mumbai.,

Drafting and submission to be made and attending Drafting and submission to be made and
and making representation MVAT/GST.
attending and making representation CIT (A).
Consultancy :- Application rectification
MVAT/GST Act.
Application for appeal effect/Grievance petition
etc.
Drafting of submissions/Assessment
Reassessment /Reply to audit objections
Preparation Representing before MVAT/GST.
Representing before ACIT/Deputy
CIT/FTO/STO.

Consultancy :- Application rectification U/s
154 of the Income tax Act 1961.
Application for appeal effect/Grievance
petition etc.
Drafting of submissions/Assessment
Reassessment /Reply to audit objections
Preparation Representing before CIT/Addl
CIT / CIT(A).
Representing before ACIT/Deputy
CIT/FTO/STO.

Returns/Revise Returns under
MVAT/GST/CST/WCT/TDS etc.

Returns/Revise Returns under WCT/TDS etc.

Written opinion under Direct/Indirect Taxes
Routine Matter.
Written opinion under Direct/Indirect Taxes
special Matter.

Written opinion under Direct/Indirect Taxes
Routine Matter.
Written opinion under Direct/Indirect Taxes
special Matter.

Reply to notice U/s MVAT Act
Appeal to DC
Appeal to JC

Reply to notice U/s IT Act
Appeal to CIT
Appeal to Addl CIT / CIT(A).

तां क लफा या संबंधी बाबी :तां क लफा या म ये खाल ल बाबी नमूद करणे आव यक आहे . :1. सी.ए. फम ह सट फाईड इ फरमेशन सी ट म ऑडीटर असावी. - ५ मा स.
2. फमचे हे ड ऑ फस मुंबईत असणे आव यक आहे . -

५ मा स

 सी.ए.फम टाफ -1)Total C.A …….2)Total Articles…………3) Total Staff ……….

3. सहकार आयु त व नबंधक (सहकार सं था) महारा

शासन यां या नामताल केत

वग अ-१ असावी. - ५ मा स

4.

आर.बी.आय. यां या नामताल केतील

ेड १ व

ेड २ या पैक एक असावी. - ५ मा स.

5. सी.ए. फम ह सट फाईड इ फरमेशन सी ट म ऑडीटर असावी. - ५ मा स.

6. शासक य/ नमशासक य/सहकार /खाजगी

खे ातील कामाचा अनभ
ु व असावा. - ५ मा स.

7. कमीत कमी २ सं थेतील कामाचा (Computer Accountancy Practically knowledge of
Tally/Sap ) अनभ
ु व असावा.- ५ मा स.
8.

टॅ स ऑडीट आ ण जीएसट ऑडीट कर याचा आ ण या या पुढ ल असेसमट
कामाचा अनभ
ु व असावा :- १० मा स.

9. ICAI चे

Peer Review Certificate असणे आव यक आहे . - ५ मा स.

10. सादर करण/मुलाखत (Presentation/Interview) - २० मा स
या १० मु यांना एकूण ७० मा स असतील.

यापार

लफा या संबंधी बाबी :-

A.Y.2006-07 ते 2015-16 चे वषवार असेसमट व अ पला संबं धत कामकाजा या तपशीलाचे
कोटे शन खाल ल

माणे दे यात यावे :-

SALES TAX
Reply to notice U/s MVAT Act
Drafting and filling of Appeal
Miscellaneous application to ITAT Mumbai
.
Preparation and submission of paper book
of attending & making representation before
the member of MVAT/GST.
Appellate Proceedings- , MVAT/GST.
Preparation and filing of appeal to Mumbai.,
MVAT/GST.
Drafting and submission to be made and
attending and making representation
MVAT/GST.
Consultancy :- Application rectification
MVAT/GST Act.
Application for appeal effect/Grievance
petition etc.
Drafting of submissions/Assessment
Reassessment /Reply to audit objections
Preparation Representing before
MVAT/GST.

RATE

INCOME TAX
Reply to notice U/s IT Act
Drafting and filling of Appeal
Miscellaneous application to ITAT
Mumbai
Preparation and submission of paper
book of attending & making
representation before the member of
ITAT
Appellate Proceedings- CIT (A)
Preparation and filing of appeal to CIT
(A) Mumbai.,
Drafting and submission to be made
and attending and making
representation CIT (A).
Consultancy :- Application
rectification U/s 154 of the Income tax
Act 1961.
Application for appeal
effect/Grievance petition etc.
Drafting of submissions/Assessment
Reassessment /Reply to audit
objections
Preparation Representing before
CIT/Addl CIT / CIT(A).

RATE

Representing before Deputy , STO.
Returns/Revise Returns under
MVAT/GST/CST, etc.
Written opinion under Direct/Indirect Taxes
Routine Matter.
Written opinion under Direct/Indirect Taxes
special Matter.
Appeal to DC
Appeal to JC
Appellate Proceedings MVAT / GST.

वर ल यापार

Representing before CIT / FTO/ACIT.
Returns/Revise Returns under
WCT/TDS etc.
Written opinion under Direct/Indirect
Taxes Routine Matter.
Written opinion under Direct/Indirect
Taxes special Matter.
Appeal to CIT
Appeal to Addl CIT / CIT(A).
Appellate Proceedings ITAT

लफा याला ३० मा स असतील.
Rs.10,000/-(Rs. Ten Thousand only.)खाल ल खा यात जमा

Earnest Money Deposit :करावेत.

१) The Maharashtra state Co-op Marketing Federation Ltd .
२) अक ट नंबर 6686394921
३) इं डयन बँक,शाखा मांडवी
४) IFSC Code - IDIB000M013.
आ थक उलाढाल साठ

:-

बॅल सशीट तसेच जीएसट

फम ने आ थक वष २०१६-१७,२०१७-१८,२०१८-१९ ची ऑडीटे ड
रटन सोबत दे यात यावे.

महासंघाची एकूण कायालये :1.

धान कायालयातील ८ वभाग

2. ५ कारखाने + १ सहयोग खामगाव
3. ३० िज हे
(िज

यांची

नावे

:-

ठाणे,

रायगड,

र ना गर ,

संधुदग
ु ,

ना शक,

धुळे,

जळगाव,

अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगल , को हापरू , सोलापूर, औरं गाबाद, जालना, परभणी, बीड,
नांदेड, उ मानाबाद, लातूर, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, वधा, भंडारा,
ग दया, चं पुर, गड चरोल )

सं थेचे कारखाने :- अ) भगीरथ दाणेदार म खत कारखाने(बल
ु ढाणा, नळदग
ु , औरं गाबाद)
ब) वैभव व पशुखा य कारखाने(बोर वह र, िज.धुळे , ने ती िज हा
अहमदनगर.

क) तेल

क प : - खामगाव ,िज हा बुलढाणा ,

ड) दग
ु ाडफाटा िज हा ठाणे.

सं थेचे तेल डेपो :- वडाळा डेपो, (मुंबई) , मनमाड (ना शक).

 आयकर वभाग व व

कर वभागाकडील असेसमट ची कामे पूण करताना आव यक ती

मा हती वर ल िज हा कायालये, कारखाने व
आव यक राह ल.


आयकर वभाग व व

याचा अहवाल
सी.ए.यांची राह ल.

व

धान कायालयीन

वभाग यांचेकडून घेणे

कर वभागाकडील असेसमट वेळेपूव आ ण बनचूक पूण क न

वभाग,

धान कायालय,मंब
ु ई यांना दे याची जबाबदार

संबं धत

