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जि. प. प्रा. शाळा, ---------------, ता. --------------, जि. ---------------- 

 

प्रति , 

मा. गटजशक्षणाजिकारी साहेब, 

पंचायि सतििी, (तिक्षण तिभाग),  

िा.-------------. ति. ------------- 

यांचे सेिेि.  

जिषय – ति.प.प्राथतिक िाळा, -------------, िा.-------------. 

              ति. ------------- येथील िाळेचा चािज घेिल्याबद्दल.  

 

चािज देणार – चािज घेणार – 

श्री. --------------------------------- 

ति.प.प्राथतिक िाळा, -------------, 

िा.-------------. ति. ------------- 

श्री.-------------------------------- 

ति.प.प्राथतिक िाळा, -------------, 

िा.-------------. ति. ------------- 
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श्री. ------------------------------ यांनी श्री.----------------------- यांना आि  

तिनांक   /  /२०१.. रोिी खालील प्रिाणे चािज घेिला असे – 

(चािज घेणाऱ्याने प्राप्त तकंिा अप्राप्त तकंिा सद्यतथथिीबाबि िातििी द्यािी) 
 

अ.नं. साजहत्याचे नाि संख्या तपशील 

१ रतिथटर नं.१    

२ तिक्षक ििेरी    

३ तिद्याथी ििरेी     

४ र.नं. ४  बकु नं. २ िधील सातित्य अ.नं. 

.. िे .. 

५ र.नं. ५   बकु नं. २ िधील सातित्य अ.नं. 

.. िे .. 

६ िातसक पत्रक फाईल    

७ िातषजक िपासणी फाईल     

८ िािक बारतनिी रतिथटर    

९ आिक बारतनिी रतिथटर    

१० िखु्याध्यापक लॉग बकु 

रतिथटर 

   

११ िाखले फाईल     

१२ िेरे बकु रतिथटर    

१३ पररपत्रक फाईल     

१४ ठेपे बकु रतिथटर    

१५ रिा फाईल     

१६ थथळप्रि फाईल    

१७ िाळा प्रिेि फाईल    

१८ तनकाल पत्रक नोंििह्या     

१९ िालचाल रतिथटर     

२० िोफि पाठ्यपथुिक िाटप    
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रतिथटर  

२१ गणिेि, सातित्य िाटप 

रतिथटर  

२२ तिष्यितृ्ती फाईल     

२३ आरोग्य िपासणी फाईल    

२४ ितैनक पट रतिथटर    

२५ िाखला िागणी फाईल    

२६ गं्रथालय पथुिक ििे घिे 

रतिथटर 

   

२७ पटनोंिणी फाईल    

२८ पालक भेट रतिथटर    

२९ िाझी सिदृ्ध िाळा फाईल    

३० िाळा व्यिथथापन सतििी 

प्रोतसत ंग  

   

३१ थथािर िालित्ता (प्रॉपंटी) 

फाईल 

   

३२ संचयी नोंि पत्रक     – १ ली िे ४  

३३ U – DISE फाईल    

३४ गाि आराख ा फाईल    

३५ सिुणज ियंिी आतििासी 

तिष्यितृ्ती  

   

३६ सा.फुले.ि.पा.योिना फाईल 

िाटप  

     

३७ उप. भत्ता िागणी  िाटप 

फाईल 

    

३८ तिक्षक पालक संघ 

प्रोतसत ंग  

   

३९ िािा पालक तिक्षक संघ 

प्रोतसत ंग  

   

४० िकृ्षारोपण रतिथटर     

 

साजदल 
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अ.नं

. 

साजहत्याचे नाि संख्या तपशील 

१ पासबकु     खािे नं 

२ कॅि बकु     

३ ३२ नं.   

४ ३३ नं.    

५ लेिर     

६ चेक बकु   चेक नं.      िे  

७ तबल फाईल    

 

MPSP – AIE & EGS 

अ.नं

. 

साजहत्याचे नाि संख्या तपशील 

१ पासबकु       

२ कॅि बकु    

३ ३२ नं.   

४ ३३ नं.    

५ लेिर     

६ चेक बकु     

७ तबल फाईल   

 

SSA MPSP SCHOOL 

अ.नं

. 

साजहत्याचे नाि संख्या तपशील 

१ पासबकु     

२ कॅि बकु     

३ ३२ नं.   

४ ३३ नं.    

५ लेिर     

६ चेक बकु   चेक नं.-          िे  

७ तबल फाईल   
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शाळा सुिार  

अ.नं

. 

साजहत्याचे नाि संख्या तपशील 

१ पासबकु    खािे नं.          ति.        पासनू पढेु 

२ कॅि बकु     

३ ३२ नं.    

४ ३३ नं.     

५ लेिर     

६ चेक बकु    चेक नं.-           िे  

७ तबल फाईल    

८ ििा पाििी 

पथुिक  

   

 

शालेय पोषण आहार 

अ.नं

. 

साजहत्याचे नाि संख्या तपशील 

१ पासबकु     

२ चेक बकु    चेक नं.-          िे  

३ नोंिििी १   

४ नोंिििी २   

५ नोंिििी ३   

६ नोंिििी ४   

७ तबले फाईल     

८ परुिठा पाििी फाईल     

९ तिधापतत्रका    

१० गॅस पथुिक    
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आि जदनांक -            रोिीची आजथजक देिाण घेिाण  

 

अ.नं

. 

खात्याचे नाि  शाखा  खाते नंबर जशल्लक 

१ AIE & EGS - -  

२ SSA MPSP    

३ 
सातिल 

  
 

 

 

४ िाळा सधुार    

५ 
िा.पो.आिार 

 
 

 

 

६ सा.फुले.ि.पा.योिना    
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महत्िपूणज नोंदी – (येथे पुढील सदंर्ाजचा िापर करून पररजथथतीजनहाय नोंदी 

कराव्यात ) 

अ ) MPSP ि EGS and AIE आजण SSA MPSP  

या खात्यांच्या आतथजक व्यििारासाठी एकूण ........ कॅि बकु प्राप्त झालेले आििे. त्याि  

कॅश बुक नं.१  -  

पान नं. १ िे पान ....पयंि थटेपलरने बंि केलेले आि.े पान .... च्या िागील बाि ू (आरंभी 

तिल्लक ........../-)  

ति.          पासनू व्यििार सरुु िोिो. िेिटचा व्यििार ति.         (अखेर तिल्लक ......../-) 

आि.े पान नं.... िर (अखरे तिल्लक - ........../-) व्यििार संपिो. पान नं.... िर 

नोंितिल्याप्रिाणे पढुील व्यििार बकु नं.२ िध्ये आि.े 

कॅश बुक नं.२ -  

पान नं. १ िे ...  थटेपलरने बंि केलेले आि.े पान .. लाल िािीने नििू केल्याप्रिाणे कॅि बकु 

नं.१ िरून पढेु चाल ूम्िणनू पान ..िर (आरंभी तिल्लक ........./-) ति.         पासनू व्यििार 

सरुु िोिो. त्यापढेु पान ... पयंि                                                      (अखरे तिल्लक 

........../-) व्यििार तलतिलेला आि.े  

कॅश बुक नं.३ -  

या कॅिबकु चा व्यििार पान १ (आरंभी तिल्लक ............/-) ति.        पासनू सरुु िोिो. िो 

पान ...िर संपला.त्याि पान .. िे .. थटेपलर ने बंि . पढेु पान .. िर (आरंभी तिल्लक 

.........../-) ति.         व्यििार सरुु िोिो. िे पान .. (अखरे तिल्लक ......../-) पयंि ति.       

पयंि च्या व्यििाराच्या पाित्या तिळाल्या आििे. यापढुील व्यििार याच कॅि बकु िधील 

पान नं. -१ (आरंभी तिल्लक ......../-) ि १ (अखरे तिल्लक ......./-) यातठकाणी 

तलतिलेला आि.े त्याि ति.         िे       पयंिचा खचज नोंितिलेला आि ेि सिर च्या पाित्या 

तिळाल्या आििे. 

 कॅि बकु िीन िरील पासबकुािर ति.           ला .........../- अखरे तिल्लक तिसनू 
येिे. 

एकूण तिल्लक - २६९०/-) 

 

 

 

 

 

ड) र.न. ३२/३३ िरून प्राप्त झालेल्या िथतू  - 
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नोंिीि िाळिेळ आढळि नािी. ३२/३३ सारखचे नोंितिलेले आि.े िरीिी त्यािनू 

पािून खालील तटकाऊ िथि ूतनििजनाि आल्या. त्या प्राप्त झाल्या असे. - 

रू्जमती पेटी , ग्रह तारे Model, Fennel Board, Hand Drill, ितजमान 

पत्र stand, चप्पल stand, प्रदशजन फलक, अध्ययन कोपरे. इगं्रिी 

Model, संगणक टेबल, युपीएस, की बोडज, माउस, छोटे थपीकर,  या िथतू 

प्रत्येकी एक नग. 

 

 

टीप – शौचालय बांिकाम अपूणज असून त्याचे समायोिन सदर केलेले नाही. 

(येथे महत्िपूणज बाबींचा उल्लेख करािा) 
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चािज देणार – चािज घेणार – 

िी श्री. ----------------------------------- 

आि  

 तिनांक             रोिी िरील प्रिाणे चािज 

ििेाना िरील चािज िध्ये नोंितिलेली 

िातििी िथितुनष्ठ असनू िरील सिज 

प्रकारच्या कायाजलयीन नोंिी ि खचज िी 

थििः केलेले आििे ि त्याची सिजथिी 

िबाबिारी िाझी असले. 

 

 

 

श्री. -------------------------------------- 

िी श्री. ----------------------------------- 

आि  

 तिनांक             रोिी िरील प्रिाणे चािज 

घेिाना िरील चािज िध्ये नोंितिलेली िातििी 

िथितुनष्ठ असनू िरील प्रिाणे सिज रतिथटर ि 

िथि ूिाझ्या िाब्याि तिळाल्या. 

असे - 

 

 

 

श्री.-----------------------------------------

---------- 

 

                                                                        

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     umeshugade.blogspot.in                                                                                                                                                                                    


