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Bank Of India - 2Bank Name Bank Name Bank Name Bank Name / / / / बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  - - - - 
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PV00006840

PV00006841

PV00006842

29-FEB-16

29-FEB-16

29-FEB-16

95

96

25-FEB-16

25-FEB-16

कोठारी ए सी

नृ सह मजुर सहकारी 
सं  था

अँ सीस बॅक अ.नगर 
(आयकर) 

04336000126

04336000450

04338191007

Voucher No 6504 
Voucher Dt. 29-FEB-
16  िनिवदा  1035 
अहमदनगर 
महानगरपािलका हददीतील

भाग  9 मधील नॅशनल 
कॉलनी येथील ब  बुभाई घर
ते अययाजभाई घरापयत  
र  ता कॉ टीकरण करणे 
क00006 कोठारी ए सी
Voucher No 6505 
Voucher Dt. 29-FEB-
16   21 म ये 
लाटेअग ली अँतगत 300 
एम एम ासाची नेेज 
लाइन टाकने .RTGS 
न00017 नृ सह मजुर 
सहकारी सं  था
Voucher No 6506 
Voucher Dt. 29-FEB-
16 BILL NO 6777 
नृ सह मजुर सं था D1 
अँ सीस बॅक अ.नगर 
(आयकर) 

        1,71,600.00

        1,49,664.00

           3,382.00

  

  

  

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    29/02/201629/02/201629/02/201629/02/2016  : : : : 9491494949149494914949491494
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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Bank Of India - 2Bank Name Bank Name Bank Name Bank Name / / / / बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  - - - - 
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PV00006844

PV00006845

CV00008688

CV00008689

29-FEB-16

29-FEB-16

29-FEB-16

29-FEB-16

99

100

97

98

25-FEB-16

25-FEB-16

25-FEB-16

25-FEB-16

महारा  रा य इमारत व
बांधकाम कामगार 
क याण मंडळ

िवमा संचालक महारा  
रा य गृहिनमाण भवन 
हाडा मुंबई

399413-
32119399413-
जनरल फंड(ऑनलाईन 
खाते ) 

16902-
3110007009-
अहमदनगर 
महानगरपािलका 
िडपॉिझट िनधी 

04338191043

04338191011

04348211200

04348210873

Voucher No 6507 
Voucher Dt. 29-FEB-
16 BILL NO 6777 
नृ सह मजुर सं था D1 
महारा  रा य इमारत व 
बांधकाम कामगार क याण 
मंडळ
Voucher No 6508 
Voucher Dt. 29-FEB-
16 BILL NO 6777 
नृ सह मजुर सं था D1 
िवमा संचालक महारा  
रा य गृहिनमाण भवन 
हाडा मुंबई

Contra Voucher No 
:2817   Contra Date 
:29-FEB-16, BILL NO 
6777 नृ सह मजुर सं था 
VAT
Contra Voucher No 
:2818   Contra Date 
:29-FEB-16, BILL NO 
6777 नृ सह मजुर सं था 
SD

           1,691.00

           1,691.00

           8,456.00

           4,228.00

  

  

  

  

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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Bank Of India - 2Bank Name Bank Name Bank Name Bank Name / / / / बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  - - - - 

066010210000016 - आमदार थािनक िवकास िनधी -सं ाम जगतापAccount Name Account Name Account Name Account Name / / / / खाते नाव खाते नाव खाते नाव खाते नाव ----

PV00006846

PV00006847

PV00006848

29-FEB-16

29-FEB-16

29-FEB-16

स ा ी मजुर सहकारी 
सं  था

स ा ी मजुर सहकारी 
सं  था

ित पती मजुर सहकारी 
सं था

04336000313

04336000313

04336001501

Voucher No 6509 
Voucher Dt. 29-FEB-
16 अहमदनगर मनपा 
ह ीतील . .10 मधील 
इथापे घर ते िब ा ल ी 
दकुानापयत 300 एम एम 

ा. बंद पाईप गटर करणे.  
स00033 स ा ी मजुर 
सहकारी सं  था
Voucher No 6510 
Voucher Dt. 29-FEB-
16 . .10 मधील िमरा 
कॉ युटर ते सरोद ेघरापयत 
300 एम एम ासाची बंद 
पाईप गटर करणे.  
स00033 स ा ी मजुर 
सहकारी सं  था
Voucher No 6511 
Voucher Dt. 29-FEB-
16 भाग  12 मधील 
गायकवाड घर ते भावसार 
घरादर  यान 300 एमएम 
 यासाची आर सी सी  पाईप

गटर करणे त00006 
ित पती मजुर सहकारी 
सं था

          98,500.00

          66,000.00

          84,700.00

  

  

  

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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PV00006849

PV00006850

PV00006851

29-FEB-16

29-FEB-16

29-FEB-16

जवाहर मजुर सहकारी 
सं  था

जवाहर मजुर सहकारी 
सं  था

ित पती मजुर सहकारी 
सं था

04336000303

04336000303

04336001501

Voucher No 6512 
Voucher Dt. 29-FEB-
16 भाग  12 मधील 
िन ड घर ते जोशी 
घरादर  यान 300 एमएम 
 यासाची आर सी सी पाईप 

गटर करणे ज00010 
जवाहर मजुर सहकारी 
सं  था
Voucher No 6513 
Voucher Dt. 29-FEB-
16 भाग  12 मधील 
िशवाजी चौक ते दळवी 
घरादर  यान 300 एमएम 
 यासाची आर सी सी पाईप 

गटर करणे ज00010 
जवाहर मजुर सहकारी 
सं  था
Voucher No 6514 
Voucher Dt. 29-FEB-
16 . . 23 मधील 
आयुवद चोक येथे हायमे स 
दवे बसिवणे बाबत बील 

दयेक त00006 ित पती 
मजुर सहकारी सं था

          79,600.00

          96,600.00

          63,600.00

  

  

  

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    29/02/201629/02/201629/02/201629/02/2016  : : : : 8661782866178286617828661782


