
  

۳۱۰۲۳۱۰۲مالی نگدالمالی نگدال   

 گلیں باسکاں
 

نہ کنت کہ ادارہ گوں مہلوک ِء بیسہ ء برجاہ مان انت ُء حسابِء تچکیء دیمء روان کن چہ اے ھبر ء کس ناکار کت 

انت۔ وھدے یک ادارہے ِء حساب تچک بہ بیت ُء مہلوک ِء بیسہ گوں آئیء گون بہ بنت ، آادارہ پہ تچکیں منزلء 

ت ، آ ادارہ ُرنگ راھاں کپیت ُء دیمروی کنان کنت۔ اگاں یک ادارہے ِء حساب تچک مہ بیت ُء مہلوک ِء بیسہ گون مہ بن

سرء پہ گاری ء دنت۔ پمیشکا المی انت کہ چہ درستیں چیزاں پیش حساب ِء تچکی ُء مہلوک ِء بیسہ برجاہ دارگ بہ بیت۔ 

ِء ھرچ ُء درچ ِء حساب چوش ۳۱۰۲  چہ اولی روچ ء بگرداں مروچی مئے جہد ھمے بیتگ کہ حساب تچک بہ بیت۔

۔انت  

۔:درچدرچ  

کلدار ھپتاد ُء ھشت ھزار ُء چارسد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔باسکی بّجاری  =/78,400   

کلدار سی ُء نھ ھزار ھپت سدُء نود ُء پنچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کتاب، سی ڈیُء اسٹیکرانی بہاِء زّر ۔۔۔۔۔۔ =/39,795   

کلدار زار شش سدھشتاد ُء ھپت ھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کورسانی داخلہ ُء چکاس ِء زّر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ =/87,600    

کلداربیست ُء دو ھزار  کابینہ ِء اگدہ دارانی ھمک ماھی خاصیں بّجاری =/22,000 

کلدارسے ھزار  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔گچینکاری ِء بّجاری =/3,000   

کلدار چل ُء سے ھزار یک سد سی ُء دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(دگہ باسک ُء دوزواھانی)خاصیں بّجاری =/43,132   

کلدار یک لکّ بیست ُء پنچ ھزار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(قی واجہ ناصر صاد)خاصیں بّجاری  =/125,000   

کلداریک لکّ بیست ھزار ۔۔۔۔۔۔(وش نیوز -واجہ احمد اقبال )خاصیں بّجاری =/120,000    

کلدار یک لکّ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔( واجہ ڈاکٹرناگمان)خاصیں بّجاری =/100,000   
   

کلدارکلدارشش لکّ ھژدہ ھزار نھ سدبیست ُء ھپتشش لکّ ھژدہ ھزار نھ سدبیست ُء ھپت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ِء رستگیں کل زّر ۔۔۔ِء رستگیں کل زّر ۔۔۔۳۱۰۲۳۱۰۲سال سال   ==//729,816729,816     
 

۔۔::ھرچھرچ   

کلدارسے ھزار ُء سی   ڈاک ُء پوسٹ ِء ھرچ =/3030  
کلدارھشتاد ُء ھشت ھزارنھ سد نود ُء شش ِء ھرچ رنگ ُء روگنُء نوکاریُء لین =/88996    

کلدار د نو دُء نھسیزدہ ھزار ھپت س ھرچ  ساز ُء سامانی کمپیوٹر ءِ  =/13799   
کلدار ھشتاد ُء نھ ھزار دوسد سی ُء سے  انی ھرچدیوان ُء مراگش =/89233     

کلدارچل ُء پنچ ھزار ھپت سد ُء چل انی ھرچچاپ ُء کتاب =/45740    

کلدار دو لکّ بیست ھزار ُء شش سد  کارمندانی پگار =/220600 

کلدارشش ھزار نھ سد ُء سے  ھرچ (اسٹشنری)نویسمان  =/6903   

کلدارھبدہ ھزار ھپت سد چل ُء سے   کارگس ِء ھرچ =/17743 
   

ر کلدارر کلدارچار لکّ ھشتاد ُء شش ھزار چل ُء چاچار لکّ ھشتاد ُء شش ھزار چل ُء چا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ھرچھرچکل کل ِء ِء ۳۱۰۲۳۱۰۲سال سال   ==//497644497644     
 

کلدارکلدار((شش لکّ ھژدہ ھزارنھ سد بیست ُء ھپت شش لکّ ھژدہ ھزارنھ سد بیست ُء ھپت ) )   729872981616۔ ُکل درچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ُکل درچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔::سرجمیں حساب چوش انتسرجمیں حساب چوش انت    

کلدارکلدار((چار لکّ ھشتاد ُء شش ھزارچل ُء چارچار لکّ ھشتاد ُء شش ھزارچل ُء چار/= )/= )497644497644ُکل ھرچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ُکل ھرچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

کلدارکلدار((یک لکّ سی ُء دو ھزار ھشت سد ھشتاد ُء سےیک لکّ سی ُء دو ھزار ھشت سد ھشتاد ُء سے/= )/= )211991211991پشت کپتگیں زّر یا دستِء زّر۔۔۔۔۔۔ پشت کپتگیں زّر یا دستِء زّر۔۔۔۔۔۔     

یک لکّ ھپتاد ھشت ھزار ھشت سدُء پنجاہ نھیک لکّ ھپتاد ھشت ھزار ھشت سدُء پنجاہ نھ/= )/= )296988296988ِء پشت کپتگیں زّر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ِء پشت کپتگیں زّر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۱۰۳۳۱۰۳سالسال    

کلدارکلدار((سے لکّ بیست ھزار ھپت سد چل ُء دوسے لکّ بیست ھزار ھپت سد چل ُء دو))  116641116641کل زّر کہ داں اے وھدء کتابجاہِء ْگورء پشت کپتگ انت کل زّر کہ داں اے وھدء کتابجاہِء ْگورء پشت کپتگ انت     
  

اشاں چہ ابید انتاشاں چہ ابید انت  ((سے لک یک سد ھپتاد ُء ھپتسے لک یک سد ھپتاد ُء ھپت))  166،266166،266زّر زّر   شہید پروفیسر صبا دشتیاری ِء اکائونٹ َء گرنچیگیںشہید پروفیسر صبا دشتیاری ِء اکائونٹ َء گرنچیگیں: : دلگوشدلگوش   

 

منتوارمنتوارےےشمشم   

  حسابدار ۔سید ھاشمی ریفرنس کتابجاہحسابدار ۔سید ھاشمی ریفرنس کتابجاہ


