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CV00006410

CV00006411

CV00006414

RV00072767

RV00072769

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

702777

702778

18-JAN-16

18-JAN-16

बँक िनय ंण खाते

बँक िनय ंण खाते

बँक िनय ंण खाते

र पेढी िवभाग मुख

 यव  थापक येरवडा 
कार ह मु णालय पूणे 
6

04348290000

04348290000

04348290000

04336001398

04336001830

Deposite slip number 
377 Slip date : 19-
JAN-16
Deposite slip number 
187 Slip date : 19-
JAN-16
Deposite slip number 
112 Slip date : 19-
JAN-16
Deleted Voucher No 
5835 Voucher Dt. 18-
JAN-16 र युपमेट दयेक ँ
अदा 
Deleted Voucher No 
5836 Voucher Dt. 18-
JAN-16 अ.नगर मनपा  
पोट िनवडणुक 2015-16 
िनवडणुक  काय म 
मा.शासन  "राजप ात" 

िस द करणेकामी  झालेला
खच

          50,282.00

          30,308.00

           3,769.00

           5,000.00

          12,075.00

  

  

  

  

  

Opening Balance as on / Opening Balance as on / Opening Balance as on / Opening Balance as on / ारंिभक िश लकारंिभक िश लकारंिभक िश लकारंिभक िश लक    19/01/201619/01/201619/01/201619/01/2016  : : : : 59925387.2759925387.2759925387.2759925387.27
Voucher Voucher Voucher Voucher 
NumberNumberNumberNumber
माणक  माणक  माणक  माणक  ....

Cheque NoCheque NoCheque NoCheque No
धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश ....

Cheque DtCheque DtCheque DtCheque Dt
धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश दनांकदनांकदनांकदनांक

Payer / PayeePayer / PayeePayer / PayeePayer / Payee
देयकाचे नाव देयकाचे नाव देयकाचे नाव देयकाचे नाव 

Account CodeAccount CodeAccount CodeAccount Code
लेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांक

ParticularsParticularsParticularsParticulars
िववरण िववरण िववरण िववरण 

Amount Amount Amount Amount 
ReceivedReceivedReceivedReceived

ा  र मा  र मा  र मा  र म

AmountAmountAmountAmount
PaidPaidPaidPaid

देय र मदेय र मदेय र मदेय र म

RemarkRemarkRemarkRemark
शेरा शेरा शेरा शेरा 

VoucherVoucherVoucherVoucher
DateDateDateDate

माणक माणक माणक माणक दनांकदनांकदनांकदनांक
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RV00072770

CV00006417

CV00006420

CV00006423

CV00006426

CV00006430

CV00006433

CV00006437

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

702779
18-JAN-16

अि सस बँक आयकर

रोख िनय ंण खाते

रोख िनय ंण खाते

रोख िनय ंण खाते

रोख िनय ंण खाते

रोख िनय ंण खाते

रोख िनय ंण खाते

रोख िनय ंण खाते

04338191007

04348100001

04348100001

04348100001

04348100001

04348100001

04348100001

04348100001

Deleted Voucher No 
5837 Voucher Dt. 18-
JAN-16 द. 18/01/2016
रोजी अदा केले या 
दयेकातुन कपात केलेली 
आयकर र म अदा 
Cash Deposite slip 
number 532 Slip date :
19-JAN-16
Cash Deposite slip 
number 508 Slip date :
19-JAN-16
Cash Deposite slip 
number 569 Slip date :
19-JAN-16
Cash Deposite slip 
number 470 Slip date :
19-JAN-16
Cash Deposite slip 
number 514 Slip date :
19-JAN-16
Cash Deposite slip 
number 675 Slip date :
19-JAN-16
Cash Deposite slip 
number 856 Slip date :
19-JAN-16

             321.00

          66,918.00

           6,080.00

          99,508.00

           7,892.00

           8,502.00

          13,193.00

           6,016.00

  

  

  

  

  

  

  

  

Voucher Voucher Voucher Voucher 
NumberNumberNumberNumber
माणक  माणक  माणक  माणक  ....

Cheque NoCheque NoCheque NoCheque No
धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश ....

Cheque DtCheque DtCheque DtCheque Dt
धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश दनांकदनांकदनांकदनांक

Payer / PayeePayer / PayeePayer / PayeePayer / Payee
देयकाचे नाव देयकाचे नाव देयकाचे नाव देयकाचे नाव 

Account CodeAccount CodeAccount CodeAccount Code
लेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांक

ParticularsParticularsParticularsParticulars
िववरण िववरण िववरण िववरण 

Amount Amount Amount Amount 
ReceivedReceivedReceivedReceived

ा  र मा  र मा  र मा  र म

AmountAmountAmountAmount
PaidPaidPaidPaid

देय र मदेय र मदेय र मदेय र म

RemarkRemarkRemarkRemark
शेरा शेरा शेरा शेरा 

VoucherVoucherVoucherVoucher
DateDateDateDate

माणक माणक माणक माणक दनांकदनांकदनांकदनांक
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PV00006158

PV00006159

19-JAN-16

19-JAN-16

702780

702781

19-JAN-16

19-JAN-16

गणेश मजुर सह.सं  था, 
राळेगण

धाडगे एन.जी.

04336000181

04336000429

Voucher No 5857 
Voucher Dt. 19-JAN-
16   60 म  ये भाग 
सिमती  4 शेजारी 
महानगरपािलके  या 
िजजामाता दवाखाना 
दु  त करणे (part 2) 
िश लक . 101315 ( . 

. 1870 द. 21 जुले 15 
ला मुळ दयेक आह)े  
ग00006 गणेश मजुर 
सह.सं  था, राळेगण
Voucher No 5858 
Voucher Dt. 19-JAN-
16   23 म ये म न प 
या बेग पटांगण जे सी बी 
या सा ाने साफ करणेव 

डपंर या सा ाने उच लुन 
टाकणे बाबत दयेक अदा 
(पाट 1) िश लक . 
141100)  ध00005 धाडगे
एन.जी.

          50,000.00

          50,000.00

  

  

Voucher Voucher Voucher Voucher 
NumberNumberNumberNumber
माणक  माणक  माणक  माणक  ....

Cheque NoCheque NoCheque NoCheque No
धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश ....

Cheque DtCheque DtCheque DtCheque Dt
धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश दनांकदनांकदनांकदनांक

Payer / PayeePayer / PayeePayer / PayeePayer / Payee
देयकाचे नाव देयकाचे नाव देयकाचे नाव देयकाचे नाव 

Account CodeAccount CodeAccount CodeAccount Code
लेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांक

ParticularsParticularsParticularsParticulars
िववरण िववरण िववरण िववरण 

Amount Amount Amount Amount 
ReceivedReceivedReceivedReceived

ा  र मा  र मा  र मा  र म

AmountAmountAmountAmount
PaidPaidPaidPaid

देय र मदेय र मदेय र मदेय र म

RemarkRemarkRemarkRemark
शेरा शेरा शेरा शेरा 

VoucherVoucherVoucherVoucher
DateDateDateDate

माणक माणक माणक माणक दनांकदनांकदनांकदनांक
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PV00006160

PV00006162

PV00006163

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

702782

702783

702784

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

गोरे सागर ाने  वर

मे. बे ट कन शन 
कंपनी

नागुल अमृत बाल कसन

04336002108

04336001130

04336000430

Voucher No 5859 
Voucher Dt. 19-JAN-
16 . .11 मधील गंगा 
उ ान येथे असलेले 
गा यांम ये फरशी 
बसिवणे.  (part 1) िश लक
. 74080)  ग00049 गोरे

सागर ाने  वर
 Voucher Dt. 19-JAN-
16 मनपा ह ीतील ओढे व 
नदी खाजगी त वावर 
पोकलॅन मिशन व 
जे.िस.बी.मशीन ारे नाले 
सफाई बाबत दयेक.  (पाट 
1) िश लक . 310456  
म00076 मे. बे ट 
कन शन कंपनी
Voucher No 5861 
Voucher Dt. 19-JAN-
16 केडगाव भुषणनगर 
िविहरीितल गाळ काढणे 
कामाचे दअेक अदा करणे.  
(part 1) िश लक . 
30881  न00005 नागुल 
अमृत बाल कसन

          50,000.00

          50,000.00

          50,000.00

  

  

  

Voucher Voucher Voucher Voucher 
NumberNumberNumberNumber
माणक  माणक  माणक  माणक  ....

Cheque NoCheque NoCheque NoCheque No
धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश ....

Cheque DtCheque DtCheque DtCheque Dt
धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश दनांकदनांकदनांकदनांक

Payer / PayeePayer / PayeePayer / PayeePayer / Payee
देयकाचे नाव देयकाचे नाव देयकाचे नाव देयकाचे नाव 

Account CodeAccount CodeAccount CodeAccount Code
लेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांक

ParticularsParticularsParticularsParticulars
िववरण िववरण िववरण िववरण 

Amount Amount Amount Amount 
ReceivedReceivedReceivedReceived

ा  र मा  र मा  र मा  र म

AmountAmountAmountAmount
PaidPaidPaidPaid

देय र मदेय र मदेय र मदेय र म

RemarkRemarkRemarkRemark
शेरा शेरा शेरा शेरा 

VoucherVoucherVoucherVoucher
DateDateDateDate

माणक माणक माणक माणक दनांकदनांकदनांकदनांक
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PV00006164

PV00006165

PV00006166

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

702785

702786

702787

19-JAN-16

19-JAN-16

19-JAN-16

अि सस बँक आयकर

तहसीलदार अहमदनगर

महारा  रा य इमारत व
बांधकाम कामगार 
क याण मंडळ

04338191007

04338191009

04338191043

Voucher No 5862 
Voucher Dt. 19-JAN-
16 द. 19/01/2016 रोजी
अदा केले या दयेकातुन 
कपात केलेली आयकर र म
अदा  D1 अि सस बँक 
आयकर
Voucher No 5863 
Voucher Dt. 19-JAN-
16 द. 19/01/2016 रोजी
अदा केले या दयेकातुन 
कपात केलेली रॉय टीची 
र म अदा  D1 तहसीलदार
अहमदनगर
Voucher No 5864 
Voucher Dt. 19-JAN-
16 द. 19/01/2016 रोजी
अदा केले या दयेकातुन 
कपात केलेली कामगार 
क याण मंडळची र म अदा
 D1 महारा  रा य इमारत 
व बांधकाम कामगार 
क याण मंडळ

          16,023.00

              27.00

           2,384.00

  

  

  

Voucher Voucher Voucher Voucher 
NumberNumberNumberNumber
माणक  माणक  माणक  माणक  ....

Cheque NoCheque NoCheque NoCheque No
धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश ....

Cheque DtCheque DtCheque DtCheque Dt
धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश दनांकदनांकदनांकदनांक

Payer / PayeePayer / PayeePayer / PayeePayer / Payee
देयकाचे नाव देयकाचे नाव देयकाचे नाव देयकाचे नाव 

Account CodeAccount CodeAccount CodeAccount Code
लेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांक

ParticularsParticularsParticularsParticulars
िववरण िववरण िववरण िववरण 

Amount Amount Amount Amount 
ReceivedReceivedReceivedReceived

ा  र मा  र मा  र मा  र म

AmountAmountAmountAmount
PaidPaidPaidPaid

देय र मदेय र मदेय र मदेय र म

RemarkRemarkRemarkRemark
शेरा शेरा शेरा शेरा 

VoucherVoucherVoucherVoucher
DateDateDateDate

माणक माणक माणक माणक दनांकदनांकदनांकदनांक



12:33:43
20/01/2016Date Date Date Date / / / / दनांकदनांकदनांकदनांक::::

Time Time Time Time / / / / वेळ वेळ वेळ वेळ ::::
Page Page Page Page / / / / पाने पाने पाने पाने ::::From Date From Date From Date From Date / / / / दनांकापासून दनांकापासून दनांकापासून दनांकापासून :::: To Date To Date To Date To Date / / / / दनांकापयत दनांकापयत दनांकापयत दनांकापयत ::::19/01/2016 19/01/2016

General Bank Book General Bank Book General Bank Book General Bank Book / / / / सामा य बँक पु तक सामा य बँक पु तक सामा य बँक पु तक सामा य बँक पु तक 

अहमदनगर महानगरपािलकाअहमदनगर महानगरपािलकाअहमदनगर महानगरपािलकाअहमदनगर महानगरपािलका, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर

 6/6
Vijaya BankBank Name Bank Name Bank Name Bank Name / / / / बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  - - - - 

000222 - सवसाधारण िनधी (जनरल फंड )Account Name Account Name Account Name Account Name / / / / खाते नाव खाते नाव खाते नाव खाते नाव ----

PV00006167

CV00006446

19-JAN-16

19-JAN-16

702788

702789

19-JAN-16

19-JAN-16

िवमा संचालक महारा  
रा य गहिनमाण भवन 
( हाडा) मुंबै

16902-
3110007009-
अहमदनगर 
महानगरपािलका 
िडपॉिझट िनधी 

04338191011

04348210873

Voucher No 5865 
Voucher Dt. 19-JAN-
16 द. 19/01/2016 रोजी
अदा केले या दयेकातुन 
कपात केलेली शास कय 
िवमा र म अदा  D1 िवमा 
संचालक महारा  रा य 
गहिनमाण भवन ( हाडा) 
मुंबै
Contra Voucher No 
:2210   Contra Date 
:19-JAN-16, द. 
19/01/2016 रोजी अदा 
केले या दयेकातुन कपात 
केलेली अनामत र म दनेा 
बँक िडपॉ. िनधीकड ेवग

           2,384.00

          11,918.00

  

  

Voucher Voucher Voucher Voucher 
NumberNumberNumberNumber
माणक  माणक  माणक  माणक  ....

Cheque NoCheque NoCheque NoCheque No
धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश ....

Cheque DtCheque DtCheque DtCheque Dt
धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश दनांकदनांकदनांकदनांक

Payer / PayeePayer / PayeePayer / PayeePayer / Payee
देयकाचे नाव देयकाचे नाव देयकाचे नाव देयकाचे नाव 

Account CodeAccount CodeAccount CodeAccount Code
लेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांकलेखा सांकेतांक

ParticularsParticularsParticularsParticulars
िववरण िववरण िववरण िववरण 

Amount Amount Amount Amount 
ReceivedReceivedReceivedReceived

ा  र मा  र मा  र मा  र म

AmountAmountAmountAmount
PaidPaidPaidPaid

देय र मदेय र मदेय र मदेय र म

RemarkRemarkRemarkRemark
शेरा शेरा शेरा शेरा 

VoucherVoucherVoucherVoucher
DateDateDateDate

माणक माणक माणक माणक दनांकदनांकदनांकदनांक

Closing Balance as on Closing Balance as on Closing Balance as on Closing Balance as on / / / / अंितम िश लकअंितम िश लकअंितम िश लकअंितम िश लक    19/01/201619/01/201619/01/201619/01/2016  : : : : 59952515.2759952515.2759952515.2759952515.27


