ठाणे महानगरपा लका
ताळे बंद पEक Fद.३१/०३/२०१७
वषय

Code No.

३-१०
३-११
३-१२
३-२०
३-३०
३-३१

दा य व
राखीव व श लक नधी
महापा लका (सामा य) नधी
वशेष राखीव नधी
इतर राखीव #यव$था
एकूण राखीव व श लक नधी
व श ट कारणासाठ0 अनुदाने व अंशदाने
कज
सुर'(त कज*
असुर'(त कज*

परश ट
.

स या या वषाची
र कम

मागील वषाची
र कम

ब-१
ब-२
ब-३

४५५५७२९१३१२
३४३२२५३०७५

३८५४७३७३३५०
३०८७७०४६९६

४८९८९५४४३८७

४१६३५०७८०४६

९६७९३२५८३०

८९८७६५०२०९

२५८८८०६९७७

२८१९०८४६२७

२५८८८०६९७७

२८१९०८४६२७

३०३९९२२४६०
४८५०३५७२
१९६८३८६६५८
१९६४६५३४४

२३११७०३४१९
०
१५३२४७२०००
७७१३७९३२

५२५३२७८०३४

३९२१३१३३५१

६६५१०९५५२२८

५७३६३१२६२३४

ब-११

४३८७०२८०५७५
२१८८२२०७५३३
२१९८८०७३०४१
३०१८९५५८८३०
५२१७७६३१८७२

४०५४६३६९२९५
१८६४७९१९२६०
२१८९८४५००३५
२४१४६३६१२८१
४६०४४८११३१६

ब-१२
ब-१३

०
४६५९३३६२१२
४६५९३३६२१२

२५३७८२८१५८
४०५८२५३७३५
६५९६०८१८९३

ब-१४

६०९६०८८७

३८४६६५६१

ब-१५

१९७७२१११०६

१७८३४१८९६८

०

०

१९७७२१११०६

१७८३४१८९६८

७०६८१४८४७९
५६७६६६६७३
०

०
२३९२२०९७४५
५०८१३७७५२
०

५६७६६६६७३

५०८१३७७५२

९६७३९८७१४४

४७२२२३३०२५

-

०
०

६६५१०९५५२२८

५७३६३१२६२३४

ब-४
ब-५
ब-६

एकूण कज6
चालू दयी वे कज आ8ण तरतूद:
३-४०
३-४१
३-५०
३-६०

मळाले-या अनामत र.कमा
अनामत रकमांतग1त कामे
इतर दा य3वे (फुटकळ धनको )
तरतूद8
एकूण चालू दा य वे कज आ8ण तरतूद:

ब-७
ब-८
ब-९
ब-१०

एकूण दा य वे
मालम ता
४-१०
४-११
४-१२

४-२०
४-२१

४-३०
४-३१
४-३२
४-४०
४-५०
४-६०
४-६१

;थावर मालम ता
दोबळ गट
वजा - एक;<त घसारा
न#वळ गट
>गतीपथावर8ल भांडवल8 कामे
एकूण ;थावर मालम ता
गुंतवणुक=
गुंतवणूक-सामा य नधी
गुंतवणूक- इतर नधी
एकूण गंत
ु वणुक=
चालू मालम ता कज6 आ8ण आगाऊ रकमा
हाती असलेला साठा (व$तुंची याद8 )
फुटकळ ऋणको (येणी)
एकूण थDकत रकमा
वजा -संश यत वसूल8वर8ल एक;<त तरतूद8
नCवळ थDकत रकमा
आगाऊ केलेला खच1
रोख आGण बँक श-लक
कज1 आगाऊ रकमा आGण अनामत
वजा कज1फेडीसाठI एक;<त तरतूद8
नCवळ थDकत रकमा

ब-१६
ब-१७
ब-१८
ब-१८अ

एकंदर चालू मालम ता , कज आ8ण आगाऊ
४-७०
४-८०

इतर मालम3ता
संकJण1 खच1 ( नल*Gखत न केले-या मया1देपयKत
)
एकूण मालम ता

ब-१९
ब-२०

