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Vijaya Bank -िवकासभार िनधीBank Name Bank Name Bank Name Bank Name / / / / बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  - - - - 
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CV00007503

PV00006441

PV00006442

08-FEB-16

08-FEB-16

08-FEB-16

441958

441953

08-FEB-16

08-FEB-16

बँक िनय ंण खाते

लोणकर राज  ल  मण

अि सस बँक आयकर

04348290000

04336000482

04338191007

Deposite slip number 
1496 Slip date : 08-
FEB-16
Voucher No 6131 
Voucher Dt. 08-FEB-
16 इ िनिवदा  993   
21 म ये तु ंग नाका ते 

ीपाद ंथ भाँडार ते जे के 
अमतन शॉप ते लोकसेवा 
मतन शॉप पेि हगँ लॉक 
गटर व इले फ टग बसिवणे
बाबत . (part pay) 
ल00005 लोणकर राज  
ल  मण
Voucher No 6132 
Voucher Dt. 08-FEB-
16 द. 08/02/2016 रोजी
अदा केले या दयेकातील 
आयकर अदा.  D1 अि सस 
बँक आयकर

        8,84,481.00

        2,81,961.00

          19,878.00

  

  

  

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    08/02/201608/02/201608/02/201608/02/2016  : : : : 32896823.8932896823.8932896823.8932896823.89
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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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 
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Vijaya Bank -िवकासभार िनधीBank Name Bank Name Bank Name Bank Name / / / / बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  - - - - 

4089 - िवकासभार िनधीAccount Name Account Name Account Name Account Name / / / / खाते नाव खाते नाव खाते नाव खाते नाव ----

PV00006443

PV00006444

CV00007810

08-FEB-16

08-FEB-16

08-FEB-16

441955

441957

441954

08-FEB-16

08-FEB-16

08-FEB-16

तहसीलदार अहमदनगर्

महारा  रा य इमारत व
बांधकाम कामगार 
क याण मंडळ

399413-
32119399413-
जनरल फंड(ऑनलाईन 
खाते ) 

04338191009

04338191043

04348211200

Voucher No 6133 
Voucher Dt. 08-FEB-
16 द. 08/02/2016 रोजी
अदा केले या दयेकातील 
कपात केलेली रॉय टीची 
र म अदा  D1 तहसीलदार
अहमदनगर्
Voucher No 6134 
Voucher Dt. 08-FEB-
16 द. 08/02/2016 रोजी
अदा केले या दयेकातील 
कपात केलेली क याण 
मंडळची र म अदा  D1 
महारा  रा य इमारत व 
बांधकाम कामगार क याण 
मंडळ
Contra Voucher No 
:2506   Contra Date 
:08-FEB-16, द. 
08/02/2016 रोजी अदा 
केले या ी. लोणकर राजे  ँ
यांचे दयेकाितल कपात 
केलेली हॉट र म एकि त 
अदा करणेकामी एस. बी. 
आय. ऑन लाइन खा याकडे
वग

          15,826.00

           9,939.00

          49,695.00

  

  

  

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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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
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Vijaya Bank -िवकासभार िनधीBank Name Bank Name Bank Name Bank Name / / / / बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  बँकेचे नाव  - - - - 

4089 - िवकासभार िनधीAccount Name Account Name Account Name Account Name / / / / खाते नाव खाते नाव खाते नाव खाते नाव ----

CV0000781108-FEB-16 441956
08-FEB-16

16902-
3110007009-
अहमदनगर 
महानगरपािलका 
िडपॉिझट िनधी 

04348210873 Contra Voucher No 
:2507   Contra Date 
:08-FEB-16, द. 
08/02/2016 रोजी अदा 
केले या ी. लोणकर राजे  ँ
ल मण यांचे दयेकातील 
अनामत र म दनेा बँक 
िडपॉ. खा याकड ेवग

          24,848.00   

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    08/02/201608/02/201608/02/201608/02/2016  : : : : 33379157.8933379157.8933379157.8933379157.89


