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अनुच्छेद ५१ क 

मूलभूत कत्तव्छे – प्रत्छेक भारती् नागररकाचछे हछे कत्तव् असछेल की त्ानछे –

(क)	 प्रत्येक	 नागरिकानये	 संविधानाचये	 पालन	 किािये.	 संविधानातील	 आदराांचा,	 िाष्ट्रधिज	 ि	
िाष्ट्रगीताचा	 आदि	 किािा.

(ख)	 सिातंत््ाच्ा	 चळिळीला	 प्रयेिणा	 दयेणाऱ्ा	 आदराांचये	 पालन	 किािये.

(ग)	 दयेराचये	 साि्वभौमति,	 एकता	 ि	 अखंडति	 सुिवषित	 ठयेिण्ासाठी	 प्र्तनरील	 असािये.

(घ)	 आपल्ा	 दयेराचये	 िषिण	 किािये,	 दयेराची	 सयेिा	 किािी.

(ङ)	 सि्व	 प्रकािचये	 भयेद	 विसरून	 एकोपा	 िाढिािा	 ि	 बंधुतिाची	 भािना	 जोपासािी.	
स्सरि्ांच्ा	 प्रवतष्येला	 कमीपणा	 आणतील	 अरा	 प्रथांचा	 त्ाग	 किािा.

(च)	 आपल्ा	 संवमश्र	 संसककृतीच्ा	 िािराचये	 जतन	 किािये.

(छ)	 नैसवग्वक	 प्ा्वििणाचये	 जतन	 किािये.	 सजीि	 प्राण्ांबद्दल	 द्ाबुद्ी	 बाळगािी.

(ज)	 िैज्ावनक	 दृष्ी,	 मानितािाद	 आवण	 वजज्ासूिृतती	 अंगी	 बाळगािी.

(झ)	 साि्वजवनक	 मालमततयेचये	 जतन	 किािये.	 विंसयेचा	 त्ाग	 किािा.

(ञ)	 दयेराची	 उततिोतति	 प्रगती	 िोण्ासाठी	 व्स्तिगत	 ि	 सामूविक	 का्ा्वत	 उच्चतिाची	
पातळी	 गाठण्ाचा	 प्र्तन	 किािा.

(ट)	 ६	 तये	 १४	 ि्ोगटातील	आपल्ा	 पाल्ांना	 पालकांनी	 वरषिणाच्ा	 संधी	 उपलबध	करून	
द्ाव्ात.

भारताचछे संविधान
भाग ४ क

नागररकांची मूलभूत कत्तव्छे



शासन ननर्णय क्रमांक  : अभयास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ निनांक २५.४.२०१६ अन्वये स्ापन करणयात आलेलया
समन्वय सनमतीचया नि. २०.०६.२०१९  रोजीचया बैठकीमधय ेहे पाठ्यपुसतक सन २०१९-२० या शैक्षनरक ्वरा्णपासून  

ननरा्णररत करणयास मानयता िेणयात आली आहे

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व अभयासक्रम संशोरन मंडळ, परुे - ४११ ००४.
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प्रसता्वना

 शैक्षदणक वष्स २०१९-२० पासूि इ्तता ११ वरी च्ा पिुर्सदित अभ्ासक्मािुसार त्ार करण्ात 
आलेले पुसतपालि व लेखाकम्स ्ा दवष्ािे पुसतक आपणास सािर करतािा दवशेष आिंि ्होत आ्ेह.
 वादणज् शाखिेा दवद्ार्थी व्वसा्, व्वसर्ापि, दवतत अर््सशासत्र, कॉससटंग, इत्ािरी दवष्ांिा   
अभ्ास करतो. पुसतपालि व लेखाकम्स ्हा वादणज् शाखेतरील एक अदतश् म्हत्वािा दवष् आ्हे. 
्ामध्े दवदवि व्ावसाद्क संघटि प्रकाराच्ा आदर््सक व्व्हारांिा अभ्ास केला जातो. अकरावरीिे 
दवद्ार्थी ्हा दवष् प्रर्मि दशकत असल्ामुळे प्रत्ेक घटकािा तपशरील सोप्ा पद्धतरीिे िेण्ात 
आलेला आ्हे. पुसतपालि व लेखाकम्स ्ा दवष्ातरील घटकांिरी मांडणरी करतािा त्ामिरील मूलभूत 
संकलपिा स्हज सपष् ्होतरील असा दविार केलेला आ्हे. पुसतकामध्े आवश्क त्ा दठकाणरी तके्, 
दित्रे इत्ािींिा समावेश केलेला आ्हे. प्रत्ेक घटकाच्ा शेवटरी सवाध्ा् दिलेला आ्हे. तसिे दवदवि 
संकलपिा सपष् ्होण्ासाठरी दवदवि उिा्हरणे सोडदवण्ासाठरी दिलेलरी आ्हेत. प्रत्ेक घटकाच्ा शेवटरी 
QR कोड िेण्ात आलेला आ्हे, ्ा माध्मातिू दवद्ार्थी संबंदित घटकािे दवशेष ज्ाि प्राप्त करू 
शकेल व सपष्ता दमळवू शकेल.
 सिर पुसतकामध्े पुसतपालि व लेखाकम्स दवष्ाच्ा मूलभूत संकलपिा, उसदिष्ट्े, अर््स व ्हेतू, 
लेखांकिाच्ा संकलपिा, संकेत, खात्ांिे वगथीकरण, िोंिरी करण्ािे दि्म, दवदवि म्हत्वािरी कागिपत्रे 
व िसतऐवजे, रोजकरीि्स, खातेव्हरी इत्ािरी ते अदंतम खात्ाप्यंतिा सव्स समावेश केला आ्हे. तसेि 
्ामध्े का्हरी िवरीि व्व्हारात उप्ोगात ्ेत असलेल्ा संकलपिांिा / साििांिा्हरी समावेश केलेला 
आ्हे. उिा. GST, NEFT, RTGS, Debit Card, Credit Card, e-wallet इत्ािरी. ्ादशवा् 
दवद्ार्ायंिे प्रत्क्ष व्ाव्हाररक ज्ाि वाढवण्ासाठरी त्ांिा दवदवि प्रकारिे का््स/ उपक्म्हरी दिलेले 
आ्हेत.
 ्ापुसतकािे सदमतरी सिस्, अभ्ासगट सिस्, समरीक्षक, गुणवतता पररीक्षक आदण ज्ांिरी ्हे 
पाठ्यपुसतक दिदम्सतरीसाठरी स्हका््स केले त्ा सवायंिे मि:पूव्सक आभार.
 दवद्ार्थी, दशक्षक व दवष्तजज् ्ा पाठ्यपुसतकािे सवागत करतरील अशरी अपके्षा आ्हे.

          
          
        
             (डॉ. सुननल मगर) 

     संचालक 
                                           म्हाराष्ट्र राज् पाठ्यपुसतक दिदम्सतरी 

           अभ्ासक्म संशोिि मंडळ, पुणे. 
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विषय : पुस्तपालन Am{U लेखाकर्म
अकरािी िाविजय

क्षर्ता विधाने

घटक 
क्र.

घटक क्षर्ता विधाने

१. पुस्तपालन ि 
लेखाकर्म पररचय

• विद्यार्थयायालया लेखयाकरयायाचया अरया, गुणिैविष्ट्े ि िगगीकरणयाचे रहत्ि
आकलन होते.

• विद्यार्थयाांनया लेखयांकी्थ पररभयाषया ि संकलपनयांचे आकलन होते.
• विद्यार्थयाांनया पुसतपयालनयाची भूवरकया ि फया्थदे ज्यात होतयात.
• विद्यार्थयाांनया अससतत्ियात असलेल्थया लेखयाकरयायाच्थया रयानयांकनयासंबंधी

जयागरूकतया ्थेते.

२. पुस्तपालनाची 
X²{dZm|X पद्ध्ती - 
अर्म ि रुल्तत्िे

• विद्यार्थयाांनया X²{dZm|Xr पद्धतीच्थया प्ररुख रुलभूत तत्ियांचे आकलन होते.
• विद्यार्थयाांनया खयात्थयांचे प्रकयार ि िगगीकरण ्थयांचे आकलन होते.
• विद्यारगी व्थिहयारयाचे िगगीकरण करतयानया सोनेरी वन्थरयांचया ियापर करतो.
• विद्यारगी व्थिहयारयांचे िगगीकरण ि लेखयांकी्थ सूत्याचया तक्या त्थयार करतो.

३. रोजकीर्म / पंजी

• विद्यारगी लेखयांकनयाची कयागदपत्े / दसतऐिजे त्थयार करतो.
• आवरयाक व्थिहयारयांच्थया परीणयारयांचे (नयािे - जरया) आकलन विद्यार्थयाांस

होते.
• विद्यारगी रोजवकदगीच्थया प्ररयावणत रचनया करतो.
• विद्यारगी िसतू खरेदी विक्ीिरील िसत ूि सिेया करयाची (GST) गणनया

करू िकतो.
• विद्यारगी िसतू विक्ीिरील िसतू ि सेिया करयाची गणनया करू िकतो.
• विद्यारगी रोजकीदया नोंद वबनचूक करू िकतो.

४. खा्तेिही / प्रपंजी
• विद्यारगी रोजकीदया िरून खयातिेहीत नोंद करू िकतो.
• विद्यारगी विविध खयात्थयांचे संतुलन करतो.
• विद्यारगी तेरीजपत्क त्थयार करू िकतो.

५. सहाययक पुस्तके

• विद्यार्थयाांनया सहयाय्थक पुसतकयांचया अरया ि गरजयांचे आकलन होते.
• विद्यार्थयाांनया वििेष रोजवकदयारध्थे प्रत्थक्ष नोंदी करतया ्थेतयात.
• विद्यारगी विविध रोख ि उधयारीच्थया व्थिहयारयांचे िगगीकरण करू िकतो.
• विद्यारगी रोख पुसतकयांरध्थे आवरयाक व्थिहयारयांची नोंद करून संतुलन

करतो.
• विद्यारगी बँक व्थिहयारयांचे लेखयांकन ि प्रवत नोंदी करू िकतो.
• विद्यारगी विविध सहयाय्थक पुसतके त्थयार करू िकतो.



६. बँक मेळ पत्रक

 • दवद्ार्थी बँकेशरी संबंदित वेगवेगळ्ा कागि पत्रांिे िमिुे त्ार करू 
शकतो.

 • दवद्ार्थी रोख पुसतक व बँक पासबुक ्ामिरील फरक ओळखतो.
 • दवद्ार्थी रोख पुसतकािरी दशल्लक व पासबुक दशल्लक ्ामध्े ्ेणाऱ्ा 

फरकािरी कारणे शोिू शकतो.
 • दवद्ार्थी बँक मेळ पत्रक त्ार करू शकतो.

७. घसारा

 • दवद्ार्ायंिा घसाऱ्ािरी संकलपिा, दवदवि पद्धतरी व म्हत्वांिे 
आकलि ्होते.

 • दवद्ार्ायंिा ससर्र व िल संपततरीच्ा फरकािंे आकलि ्होते.
 • दवद्ार्थी दवदवि ससर्र संपततरीवररील घसाऱ्ािरी गणिा करू शकतो.
 • दवद्ार्थी सरळ रेषा पद्धतरी व ऱ्हासमाि घसारा पद्धतरीतरील घसाऱ्ाच्ा 

राशरीिा फरक ओळखतो.

८. चुका ्व तयांची िुरुसती

 • दवद्ार्ायंिा िुकांच्ा िदुरुसतरीिा अर््स व पररणामांिे आकलि ्होते.
 • दवद्ार्ायंिा िुकांिे प्रकार व त्ांिरी उिा्हरणे समजतात.
 • दवद्ार्थी िुकांिा शोि व िदुरुसतरी करतो. 
 • दवद्ार्ा्सला दिलंदबत खात्ािा अर््स व म्हत्व समजते.
 • दवद्ार्थी दिलंदबत खाते त्ार करू शकतो.

९.
स्वानमत्व संस्ेची 
अंनतम खाती

 • दवद्ार्ा्सला सवादमतव संसर्चे्ा अंदतम खात्ांिा अर््स, उसदिष्ट्े व 
म्हत्वािे आकलि ्होते.

 • दवद्ार्ा्सला दवदवि समा्ोजि िोंिरीिे आकलि ्होते.
 • दवद्ार्थी व्ापार खाते, िफा तोटा खाते आदण ताळेबिं कौशल् वापरूि 

त्ार करू शकतो.

१०. एकेरी नोंि पद्धती

 • दवद्ार्ा्सला एकेररी िोंि पद्धतरीिा अर््स समजतो.
 • दवद्ार्थी एकेररी िोंि पद्धत व X²{dZm|X पद्धतरीिा फरक ओळखतो.
 • दवद्ार्थी सवादमतव संसर्ेिे प्रारदंभक व अंदतम दववरण पत्रक आदण िफा 

दकंवा तोटा पत्रक त्ार करू शकतो.
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1 पुस्तपालन व लेखाकरामाची ओळख
(Introduction of Book-Keeping & Accountancy)

अभ्ास घटक

१.१ अर्थ, व्याख्या आणि उद्देश

१.२ पुस्तपयालनयाचदे महत्त्व 

१.३ पुस्तपयालन त्व लदेखयाकम्थ ्या्तील फरक 

१.४ लदेखयाकमया्थची अर्थ आणि व्याख्या 

१.५  लदेखयाकमया्थच्या पद्ध्तीचया पया्या 

१.६ लदेखयाकमया्थच्या मयाणह्तीची गुियातमक त्वैणशष्दे 

१.७ लदेखयाकमया्थच्या मूलभू्त संकलपनया

१.८ लदेखयाकमया्थची संकलपनया, णन्मयात्वली आणि ्तत्त्वदे

१.९ लदेखयांकी् मयानयांकन (AS) IFRS
क्षमता विधाने  
o णत्वद्यार्याांनया लदेखयाकमया्थचया अर्थ, गुितै्वणशष्ट्दे त्व त्वगगीकरियाचदे महत्त्व इ. आकलन होदे्तदे.
o णत्वद्यार्याांनया लदेखयंाकी् पररभयाषया त्व संकलपनयांचदे आकलन हो्तदे.
o  णत्वद्यार्याांनया पुस्तपयालनयाची भूणमकया त्व फया्ददे ज्या्त हो्तया्त. 
o णत्वद्यार्याांनया असस्ततत्वया्त असलदेल्या लदेखयाकमया्थच्या मयानयांकनयासंबंधी जयागरूक्तया ्दे्तदे. 

प्रस्तावना : 

	 पुस्तपालन	ह	े व्यवसा्या्तील	व्यवहार	नोंदववण्याशी	संबंवि्त	आहे.	 व्यवसाव्यक	संस्ा	आवि	इ्तर	संस्ा	आव्थिक	 व्यवहार	
मोठ्ा	संख्येने	 मोठ्ा	प्रमािा्त	 ववत्त	 वकंवा	 ववत्ती्य	 सवरूपा्त	कर्ता्त.	 हे	सवथि	 व्यवहार	 व्यवसा्या्त	महत्वाचे	 वनिथि्य	घेण्यासाठी	
नोंदववले	 जा्ता्त.	 ्ते	 व्यवसा्यासाठी	 फा्यदेशीर	आहे्त	 वकंवा	 नाही्त.	 व्यवसा्याबद्दल	आवि	 इ्तर	 संघटनाबद्दल	 मावह्ती	 केवळ	
व्यवसा्याच्या	मालक	आवि	इ्तर	संस्ाकडूनच	आवश्यक	नाही	्तर	सरकार,	गु्ंतविूकदार,	ग्ाहक,	कमथिचारी	आवि	संशोिनासारख्या	
इ्तर	वह्तिारकांनादेखील	करिे	आवश्यक	आहे..

लेखांकनाची उत्कां्ती (Evolution of Accounting) :
	 भार्तामध्ये	चंदगुप्त	मौ्यथि	्यांच्या	काळा्त	मंत्ी	कौवटल्य	्यांनी	अ्थिशासत्	नावाचे	पुस्तक	वलवहले	हो्ते,	ज्यामध्ये	काही	संदभथि,	
खा्ती	सांभाळण्यास	ठेवण्याच	ेमागथि	शोिले	गेले.	त्यानं्तर	आपल्या	देशाच्या	काही	भागा्तील	‘देशीनामा’	महिून	वापरल्या	जािाऱ्या	
पद्ध्तीचा	वापर	केला	गेला.			

	 	सभ्य्तेच्या	पूववीच्या	काळा्त	त्यानंी	मालमत्ता	मालकांसाठी	वन्यवम्तपिे	खा्ेत	्त्यार	केले.	१२	व्या	श्तका्त	नावे	आवि	जमा	
नोंदी	आढळलेल्या	प्रव्तवनिीने	(एजंटने)	लेखालेखन	केले,	जे	श्ीमं्त	लोकांच्या	मालमत्तेचे	व्यवस्ापन	कर्ेत.	
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	 १४९४	मध्ये	‘ल्युका	वड	बगगो	पवॅसओली’	्या	इटावल्यन	व्यापाऱ्यान	ेपुस्तपालनाची	दुहेरी	नोंद	पद्ध्ती	ववकसी्त	केली.	१८	व्या	
आवि	१९	व्या	श्तका्तील	औद्ोवगक	कां्तीमुळे	माेठ्ा	प्रमािावर	मोठ	ेव्यवसा्य	सं्युक्त	सकंि	प्रमंडळा्त	एकवत््त	करण्या्त	आले.	
सं्युक्त	सकंि	प्रमंडळ	एक	महत्वाचे	सवरूप	महिून	उभे	रावहले,	ज्या्त	व्यवस्ापनापासून	व्यवसा्याची	मालकी	वेगळ	ेकरण्याची	गरज	
हो्ती.	महिूनच	मालक	व	गुं्तविूकदारांच	ेवह्त	सुरवषि्त	करण्यासाठी	व्यवसा्याववष्यी	्तपशीलवार	मावह्ती	आवश्यक	आहे.	ज्यामुळे	
व्यापक	ववत्ती्य	लेखांकी्य	मावह्ती	प्रिालीच्या	ववकासाचा	मागथि	प्रशस्त	झाला.	

	 २०	व्या	श्तका्त	व्यवस्ापकी्य	वनिथि्यासाठी	आव्थिक	मावह्तीच्या	ववशलषेिाची	गरज	असल्यामुळे	व्यवस्ापन	लेखांकनाची	
सव्तंत्	शाखा	उद्यास	आली.	‘उतकां्तीच्या	सुरुवा्तीच्या	काळा्त	लेखांकन	व्ैयक्क्तकररत्या	केंवरि्त	असल	े्तरी	 ्ेत	 ववववि	षिेत्ांमध्ये	
ववकासाच्या	पररिामी	व्यवसा्या्तील	वाढीमुळे	२१	व्या	श्तका्त	हळूहळू	सामावजक	जबाबदारीचे	खा्ते	बनले	आहे.’	

अरमा व संकलपना :
	 सवथिसामान्यपिे	पुस्तपालन	महिजे	व्यवसा्या्तील	व्यवहार	खात्याच्या	पुस्तका्त	शासत्ी्य	पद्ध्तीने	नोंदवीिे	हो्य.	सवथि	व्यवा्या्त	
घडिारे	व्यवहार	हे	्तारखेनुसार	व	अचूक	वलवहले	जा्ता्त.	त्यांचा	शेवट	प्रत्येक	वषाथिच्या	शेवटी	महिज	े३१	माचथिला	हो्तो.

	 पुस्तपालन	ह	ेकला	व	शासत्	असून	त्यामध्ये	ववत्ती्य	व्यवहारांची	नोंद	शासत्ी्य,	वगवीकृ्त	व	सारांश	रूपाने	ववववि	कालाविीसाठी	
प्रामुख्याने	एक	वषाथिसाठी	केल्या	जा्ता्त.	

पुस्तपालनाची व्ाख्ा (Definition of Book-Keeping)
 रिचरमा ई. सट्ाहेलर : व्यवसा्याच्या	 व्यवहाराचे	 ववशलषेि	करिे	आवि	नोंदववण्याची	कला,	भववष्या्तील	का्याांवर	 वन्यंत्ि	
ठेवण्यासाठी	प्रभावी	्तपशीलांसह	व्यवसा्य	पररिामांचा	अहवाल	दिेे	आवि	अशा	पररिामांचे	सपष्ीकरि	पुस्तपालन	कर्ते.	

 जे. आि. बाटलीबॉ् : 	पुस्तपालन	ही	पुस्त	संचामध्ये	व्यवसा्याच्या	व्यवहाराची	नोंद	करण्याची	कला	आहे.	

 नोरकॉट : पुस्तपालन	ही	पैशांमध्ये	व्यक्त	होिारी	व्यावसाव्यक	वकंवा	आव्थिक	व्यवहार	नाेंद	लेखापुस्तकी	करण्याची	कला	
आहे.	

 आि. एन. काटमाि : पुस्तपालन	 महिजे	 व्यवसा्या्तील	 व्यवहार	 पैशाच्या	 संबंिी्त	 असलेले	 	 ्योग्य	 पद्ध्तीने	 पुस्तकांमध्ये	
नोंदववण्याची	ववज्ान	आवि	कला	आहे.		त्या	सवथि	व्यवसा्यांच्या	व्यवहाराच्या	पररिामामुळे	पैसा	वकंवा	पैशाची	वकंम्त	हस्तां्तरर्त	हो्ते.	

पुस्तपालनाची वैशिष्ट्े : - 
१)	 ह	ेदररोजच्या	व्यवसा्याच्या	व्यवहाराची	नोंद	करण्याची	पद्ध्त	आहे.	

२)	 केवळ	आव्थिक	व्यवहार	नोंदववल	ेजा्ता्त.	

३)	 सवथि	नोंदी	वववशष्	कालाविीसाठी	्त्यार	केल्या	जा्ता्त	ज्या	भववष्या्तील	संदभाथिसाठी	उप्युक्त	आहे्त.	

४)	 व्यवहारांच्या	नोंदी	्या	वन्यम	व	वन्यमनावर	आिारर्त	आहे.	

५)		 व्यावसाव्यक	व्यवहार	वैज्ावनकररत्या	नोंदववण्याची	ही	कला	आहे.
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पुस्तपालनाची उद् शदष्ट्े : 
१)	 पुस्तपालनाच	ेमुख्य	उक्द्दष्	ह	ेसवथि	आव्थिक	व्यवहारांचे	व्यवक्स््त	आवि	्तक्कशुद्ध	पद्ध्तीने	पिूथि	आवि	अचूक	मावह्ती		ठेविे	

आहे.		
२)	 सवथि	व्यावसाव्यक	व्यवहारांची	नोंद	्तारखेनुसार	आवि	खात्यानुसार	करिे.	
३)	 पुस्तपालन	व्यवसा्याच्या	व्यवहाराच	ेका्यमसवरूपी	मावह्ती	महिून	का्यथि	कर्ते	आवि	जेवहाही	आवश्यक	असेल	्तेवहा	्ते	पुराव	े

महिून	सादर	केले	जाऊ	शक्ेत.	
४)	 व्यवसा्याचा	आव्थिक	वषाथि्तील	नफा	वकंवा	्तोटा	जािून	घेिे.			
५)	 व्यवसा्याची	एकिू	मालमत्ता	आवि	दाव्यतवे	जािून	घेिे.	
६)	 व्यवसा्याचा	मालकाची	व्यावसाव्यक	दिेी	जािून	घेिे.	
७)	 	व्यवसा्याला	गेल्या	वषवीच्या	प्रग्तीबद्दल	वकंवा	समान	व्यवसा्याशी	जोडलेल्या	इ्तर	व्यवसा्याशी	्ुतलना	करिे.	

२.  पुस्तपालनाचे रहत्व : 
पुस्तपालनाचे	महत्व	खालील	प्रमािे	सांग्ता	्ेयईल.	:	
१) नोंदी  (Record)  : 	नोंदववलेल	ेसवथि	व्यवहार	काेिालाही	लषिा्त	ठेविे	शक्य	नाही.	पर्ंतु	पुस्तपालन	सवथि	व्यवहारांची	नोंदी	

का्यम	सवरूपी	आवि	शासत्ी्य	पद्ध्तीन	ेसांभाळ्ते.	
२) आशरमाक राशह्ती  (Financial Information) :	व्यवसा्या्तील	नफा,	्तोटा,	मालमत्ता,	दाव्यतवे,	गुं्तविूक	आवि	सकंि	

इ.	मावह्ती	वमळववण्यासाठी	पुस्तपालन	उप्युक्त	आहे.	
३) शनरमा् घेण्ास उप्ुक्त (Decision Making) :	 वनिथि्य	घेण्याकरर्ता	पुस्तपालन	व्यवसाव्यकांना	आव्थिक	मावह्ती	प्रदान	

कर्ते.	
४) शन्ंत्रर किण्ासाठी (Controlling) : पुस्तपालनाद्ार	े उपलबि	 झालेल्या	 आव्थिक	 मावह्ती	 आवि	आकडेवारीद्ार	े

व्यवसा्यावर	वन्यंत्ि	ठेव्ता	्ेय्ते.	
५)  पुिावे (Evidence) : कोित्याही	वववादासपद	प्रकरिा्त	व्यावसाव्यकांना	न्या्याल्या्त	पुरावा	महिून	वापरण्यास	उप्युक्त	ठर्ते.	
६) कि दाश्तव (Tax Liability) : सवथि	कर	दे्यके	शोिण्यासाठी	पुस्तपालन	उप्युक्त	आहे	उदा.	आ्यकर,	वस्तू	व	सेवा	कर,	

मालमत्ता	कर,	इत्यादी.	

पुस्तपालनाची उप्ोशि्ता (Utility of Book-keeping) :
१) रालक : व्यावसाव्यक	कोित्याही	वेळी	व्यवसा्याचा	नफा,	्तोटा,	मालमत्ता	आवि	दाव्यतवे	शोिू	शक्तो.	
२) व्वसरापन : व्यवसा्यासाठी	वन्योजन,	वनिथि्य	घेण्याचे	आवि	संपूिथि	व्यावसाव्यक	उपकमांवर	वन्ंयत्ि	व्यावसाव्यकाला	ठेव्ता	

्ये्ते.	
३) िंु्तवरूकदाि : गुं्तविूक	करा्यची	की	नाही	हा	वनिथि्य	घेण्यासाठी	गुं्तविूकदाराला	पुस्तपालन	उप्योगी	ठर्ेत.	
४) ग्ाहक : ग्ाहक	व्यवसा्याची	आव्थिक	क्स््ती	सहजपिे	समजू	शक्तो.	वस्तूंच्या	पुरवठ्ाबद्दल	्तो	खात्ी	बाळगू	शक्तो.	
५) सिकाि : ववववि	सत्ो्तांद्ारे	कर	शोिून	काढण्यासाठी	शासनाच्या	ववववि	ववभागाला	पुस्तपालन	उप्योगी	ठर्ते.	
६) कजमादाि : 	लेखा	पुस्तकाच्या	माध्यमा्तून	व्यवसा्याला	पुढेही	कजथि	पुरवठा	करिे	सुरू	ठेवाव	ेवकंवा	ठेव	ून्ये	्याबाब्तचे	वनिथि्य	

कजथि	दिेारे	घेऊ	शक्ता्त.		
७) शवकास : व्यावसाव्यक	व्यवसा्या्तून	लेखांकनाच्या	मद्तीने	व्यवसा्याचा	ववकास	करू	शक्तो.	
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१.३ पुस्तपालन आशर लेखाकरमा ्ा्तील फिक

रुद्दे पुस्तपालन लेखाकरमा 

अ्थि पुस्तपालन	ह	ेव्यवसा्या्तील	व्यवहारांच्या	नोंदी	
व	वगवीकरि	कर्ते.

लेखाकमथि	 व्यवसा्या्तील	 व्यवहाराच्या	 नोंदी,	
वगवीकरि,	सारांश,	ववशलेषि	व	पृ्ःकरि	कर्ेत.	

अवस्ा पुस्तपालन	ही	लेखाकमाथिची	प्रा्वमक	अवस्ा	
आहे.	हा	लेखाकमाथिचा	पा्या	आहे.

लेखाकमथि	ही	दुसरी	अवस्ा	असून	त्यामध्ये	वगवीकरि	
व	पृ्ःकरि	सामाववष्	आहे.	

उद्देश	 पुस्तपालनाचा	उद्दशे	सवथि	आव्थिक	व्यवहारांची	
नोंद	्योग्य	व	पद्ध्तशीरपिे	ठेविे	हा	आहे.

लेखाकमाथिचे	 ध्ये्य	 ह	े नफा	 वकंवा	 ्तोटा	शोिून	काढिे	
आवि	व्यवसा्याची	ववत्ती्य	क्स््ती	दशथिवीिे.	

जबाबदारी पुस्तपालनाच्या	नोंदी	ठेवण्यास	कवनष्ठ	कमथिचारी	
जबाबदार	अस्ताे.

लेखाकमाथिच्या	 नोंदी	 ठेवण्यास	 वररष्ठ	 वलवपक	 व	
कमथिचारी	जबाबदार	अस्ताे.	

पररिाम रोजकीदथि	आवि	खा्ते	पुस्तक	हा	पुस्तपालनाच्या	
नोंदीचा	पररिाम	आहे

नफा्तोटा	 खा्ेत	 व	 ्ताळेबंदपत्क	 हा	 लेखाकमाथिचा	
पररिाम	आहे.	

कालाविी पुस्तपालन	प्रत्येक	वदवसाची	मावह्ती	दे्ेत. लेखाकमथि	हे	एका	वषाथिची	सववस्तर	मावह्ती	दे्ते.	

ववशलेषि	 पुस्तपालनाची	व्याप्ती	म्याथिवद्त	आहे.	 लेखाकमाथिची	व्याप्ती	मोठी	आहे.	

वनिथि्य	प्रवक्या पुस्तपालनामध्ये	दुहेरी	नोंद	पद्ध्तीच्या	मूलभू्त	
वन्यमांच	ेपालन	करून	दररोजच्या	व्यवहाराच्या	
नाेंदी	करिे	समाववष्	आहे.

लेखाकमाथिमध्ये	 पुस्तकांमिून	 उपलबि	 असलेल्या	
प्रा्वमक	मावह्तीची	प्रवक्या	आवि	आव्थिक	वववरिांची	
्त्यारी	समाववष्	आहे.	

कौशल्य पुस्तपालनासाठी	 रोजकीदथि	 आवि	 ख्ताविीचे	
प्रा्वमक	ज्ान	्तत्वांची	आवश्यक्ता	अस्ते.	

लेखाकमाथिसाठी	 सवथि	 लेखाकमाांच्या	 ्तत्वांची	
आवश्यक्ता	अस्ते.	

१.४ लेखाकरामाचा अरमा आशर परिभाषा : 
पुस्तपालनापषेिा	लेखाकमथि	ही	एक	व्यापक	संकलपना	आहे.	पुस्तपालन	हा	लेखाकमाथिचा	वहससा	आहे.	महिूनच	असे	महटले	जा्ते	की	
पुस्तपालनचेे	का्यथि	जे्े	संप्ते	्ते्े	लेखाकमाथिचे	सुरू	हो्ते.	

व्ाख्ा (Definitions) :
१)	 कोहलि	्यांच्या	म्ते,	‘‘एखाद्ा	व्यवहाराची	सवथि	सैधदांव्तक	बाजू	आवि	लेखांकी्य	कृ्ती	महिून	लेखाकमाथिचा	उल्ेख	करावा	

लागेल.’’	
२)	 प्रो. िॉबटमा एन. ॲनरोनी यांनी वयाखया केली आहे की, ‘‘जवळपास सव्वच वयापारी वयक्तींची सवत:ची अशी एक लेखांकीय 

पद्धत असते की, जो वयापाररक वयवहाराचे एकत्ीकरण सारांशीकरण ववशलेषण आवण मौद्ीक मावहतीचा अहवाल देते.’’
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१.५ लेखांकनाचे रुख् घटक (Basis of Accounting) 

सामानयत: खातयाचे तीन आधार आहेत. 
	 (१)	 नगदी	आिार	/	रोख	घटक

	 (२)		 उपवजथि्त	व्यापारी	आिार

	 (३)	 वमवश््त	वकंवा	संकरर्त	आिार

(१)  िोख घटक (Cash basis) :

	 रोखीच्या	व्यवहारांमध्ये	प्रत्यषि	रोख	जमा	व	प्रत्यषि	रोख	खचथि	नोंदववले	जा्ता्त.

	 ववववि	घटकांच्या	आिार	ेलेखापुस्तके	्त्यार	केली	जा्ता्त.	्या	ववववि	घटकांपैकी	जेवहा	रोख	प्राप्त	हो्ते.	्तेवहा	उतपन्ाची	नोंद	
केली	जा्ते.	आवि	खचाथिची	नोंद	प्रत्यषि	वदलेला	खचथि	अशा	नोंदी	केल्या	जा्ता्त.	

्या	आिारावर		(१)	कोि्तेही	वमळालेल	ेउतपन्,				(२)	कोि्ताही	केलेला	खचथि,	लेखांकनाची	ही	पद्ध्त	व्यावसाव्यकांना	उप्युक्त	
आहे.	जसे.	डॉकटर,	वकील,	सी.ए.	आवि	नफा	न	वमळवविाऱ्या	संस्ा.	

(२)  उपशजमा्त घटक (Accrual basis)

	 ्या	पद्ध्तीमध्ये	प्राप्त	झालेल	ेउतपन्	व	्येिे	उतपन्	्तसेच	प्रत्यषि	केलेला	खचथि	व	द्ेय	खचथि	नोंदववले	जा्ता्त.		व्यापारी	्तत्वांचे	
लेखांकन	्या	नावाने	सुद्धा	ही	पद्ध्त	ओळखली	जा्ते.

(३)  संकरि्त शकंवा शरशरि्त घटक (Hybrid or Mixed basis)

	 ह	ेरोख	घटक	आवि	उपवजथि्त	घटक	्यांच	ेवमश्ि	आहे.	लेखांकनाच्या	वमश्ी्त	घटकांवर	आिारी्त	रोख	घटक	आवि	उपवजथि्त	घटक	
्यांचे	अनुकरि	केले	जा्ते.	महसूल	आवि	संपत्ती	सामान्यपिे	 रोख	घटकावर	आिारर्त	नोंदववल	ेजा्ता्त.	्तर	 ववववि	खचथि	उपवजथि्त	
घटकांच्या	आिारे	नोंदववले	जा्ता्त.	भार्ती्य	का्यद्ाप्रमािे	ह्ा	पद्ध्तीचा	उप्योग	केला	जा्तो.	

१.६  लेखांकी् राशह्तीची िुरातरक वैशिष्ट्े (Qualitative characteristics of accounting information)

	 लेखांकन	 महिजे	आव्थिक	सवरूपा्तील	व्यवसाव्यक	व्यवहाराच्या	आकडेवारीचे	गुिातमक	सादरीकरि	हो्य.	लेखापुस्तका्त	
लेखांकी्य	मावह्तीची	नोंद	करी्त	अस्ताना	आपि	खालील	लेखांकी्य	गुिातमक	वैवशषट्े	लषिा्त	ठेवली	पावहजे्त.	

लेखांकी् राशह्तीची िुरातरक 
वैशिष्ट्े 

		१.		 लेखांकी्य	मावह्तीची	
ववशवसवन्य्ता

		३.		 लेखांकी्य	मावह्तीचा	सुगमपिा

२.		 लेखांकी्य	मावह्तीची	समपथिक्ता

		४.	लेखांकी्य	मावह्तीची	्तुलनातमक्ता	
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१.  लेखांकी् राशह्तीची शवशवसशन््ता :  ववशवसनी्य्ता	ह	ेगिुातमक	वैवशषट्ांपैकी	एक	महत्वाचे	वैवशषट्	आहे.	ववशवसनी्य्ता	
महिजे	प्रत्येक	लेखांकी्य	मावह्ती	ही	ववववि	दस्तऐवजी	पुराव्यावरच	आिारर्त	असावी.	लेखांकी्य	्तथ्य	वनरपेषिपिे	सादर	केले	
गेले	 पावहजे.	 लेखांकी्य	 मावह्तीची	 ववशवसनी्य्ता	 ्ेयण्यासाठी	 मावह्तीमध्ये	 भववष्या्त	 सत्य्ता	 पड्ताळून	 पाहण्याची	 षिम्ता	
सहज्ता	आवि	प्रमाविकपिा	वैवशषट्	असिे	आवश्यक	आहे.	ववशवसनी्य्ता	प्रत्येक	घटकानुसार	बदल्ते.	

२.  लेखांकी् राशह्तीची सरपमाक्ता :  लेखापुस्तकाद्ारे	लेखांकी्य	मावह्ती	प्रकट	केली	जा्ेत	आवि	आव्थिक	वववरिे	समपथिक	
असली	पावहजे.	्याचा	अ्थि	असा	की	लेखांकी्य	मावह्तीमध्ये	अवास्तव	आवि	असमपथिक	मावह्तीचा	समावेश	असू	न्ये.	संपूिथि	
मावह्ती	ही	समपथिकच	असाव्यास	पावहजे.	्तरच	कोि्तीही	मावह्ती	व्यावसाव्यक	पररिाम	बदलवू	शक्ेत.	महिजे	प्रत्येक	उप्योगी,	
महत्वाची	आवि	समपथिक	मावह्ती,	लेखापुस्तका्त	आपली	जागा	बनवव्ते.	मावह्ती	ही	 वचरं्तन	शाशव्तपिा	सव्त:ला	 वसद्ध	
करिारी	आवि	कोित्याही	चौकशीला	सकारातमक	प्रव्तसाद	देिारी	असावी.	

३.  लेखांकी् राशह्तीचा सिुरपरा : लेखांकी्य	मावह्ती	अशा	पद्ध्तीने	नाेंदली,	सादर	केली	आवि	सपष्	केली	गेलेली	असावी	
की,	वापरिाऱ्याला	्ती	सहज्तेने	समज	ूशकेल.	मावह्ती	ही	मुद्देसुद,	सपष्,	संवषिप्त	आवि	जशीच्या	्तशीच	असावी.	आव्थिक	
लेखांकनाची	 मावह्ती	 जािून	 घेिाऱ्या	 पषिांना	 त्यांच्या	 जािून	 घेण्याच्या	 षिम्तेनुसार	आव्थिक	 लेखांकनाची	 मावह्ती	आवि	
आकडेवारी	ही	त्यांच्या	संकलपनाविष्ी्तपिे	सादर	कर्ता	आली	पावहजे.	

४.  लेखांकी् राशह्तीची ्तुलनातरक्ता : वनिथि्य	घे्तांना,	लेखाच्या	्तुलनातमक	पद्ध्तीचा	वापर	कर्तांना,	लेख्यांची	नोंदी	कर्तांना	
आवि	 लेखांच	े सादरीकरि	 कर्तांना	 त्या्त	 अचूक्ता	 ्ेयण्यासाठी	 प्रत्येक	 वषाथिला	 मावह्ती्त	 बदल	 हो्ता	 कामा	 न्ये	 नाही्तर	
्तुलनातमक	ववसकळी्त	झाल्यावशवा्य	राहिार	नाही.	एकल	संस्ा	वकंवा	दोन	अ्वा	त्यापेषिा	जास्त	संस्ेच्या	कालाविीची	
मावह्तीमध्ये	्ुतलनातमक	फरक	असल्यास	व्यावसाव्यक	वनिथि्य	घेिाऱ्या	पषिांना	व्यवसा्याशी	संबंवि्त	ववत्ती्य	षिम्ता	अ्वा	
कम्तर्ता	जािून	घेण्याची	आशा	अस्ते.	

१.७ लेखांकनाच्ा रूलभू्त संकलपना

	 लेखाकमथि	चांगले	समजून	घेण्यासाठी	लेखाकमाथिमध्ये	वापरल्या	जािाऱ्या	अ्थि	आवि	मूलभ्ूत	शबद	जािून	घेिे	आवश्यक	आहे.	
लेखाकमथि	एक	बहुमुखी	प्रिाली	आहे	जी	आिुवनक	व्यावसाव्यक	जगा्त	मोठ्ा	प्रमािावर	उद्देश	प्रदान	कर्ेत.	महिून	खालील	संज्ा	
समजून	घेिे	आवश्यक	आहे.	

१.७.१ व्वहाि (Transactions)
 दोन	व्यक्ततींमिील	पैशा्त	मोज्ता	्येिाऱ्या	वस्तू	व	सेवांची	देवािघेवाि	महिज	ेव्यवहार	हो्य.	
(अ) रौशरिक व्वहाि (Monetary Transactions) : 
 (१)  िोखव्वहाि : जया वयवसायात रोख पैसे वदले जातात वकंवा घेतले जातात अशा वयवहारांना रोख वयवहार महणून 

ओळखले जाते
	 	 उदा.	 i)	रोखीने	वस्तू	खरेदी	रु.	१५,०००/-
	 									 	 ii)	वे्तनाचे	वदले		`	५,०००/-

मौवरिक	व्यवहार

रोख	व्यवहार

व्यवहारांच	ेप्रकार

अमौवरिक	व्यवहार

उिारीचे	व्यवहार वस्तुवववनम्याचे	व्यवहार

व्यवहार
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 २)  उधािीचे व्वहाि :	उिारीच	ेव्यवहार	महिजे	व्यवहाराच्या	वेळी	्ताबड्तोब	रोख	रक्कम	वदली	वकंवा	घ्ेतली	जा्त	नाही.	 
ज्या	वेेळेस	रोखीचा	वापर	केला	जा्त	नाही	वकंवा	रोख	प्राप्त	झाली	नाही,	पर्ंतु	न्ंतरच्या	्तारखेला	रोख	वदली	वकंवा	
घे्तली	जा्ते.	

	 	 उदा.	 i)		श्ी.	अमनला	उिारीवर	माल	ववकला	`	८,०००/-
						 	 	 ii)	श्ी.	अमरवसंग	्यांना	`	२०,०००/-	ची	मशीनरी	उिारीवर	ववकली	

(ब) अरौशरिक व्वहाि (Non-Monetary Transactions) : 

	 ज्या	व्यवहारांमध्ये	पैशाचा	प्रत्यषि	अ्वा	अप्रत्यषि	वापर	हो्त	नाही	अशा	व्यवहारांना	अमौवरिक	व्यवहार	असे	महि्ता्त.	एका	
वस्तूच्या	बदल्या्त	दुसरी	वस्तू	वमळिे	्याला	वस्तुवववनम्य	महि्ता्त.	

 १)  नोंद :  जमाखचाथिच्या	पुस्तका्त	्योग्य	पद्ध्तीने	व्यवसा्याचे	व्यवहार	वलवहिे	महिजे	नोंद	वकंवा	प्रववष्ी	करिे	हो्य.	

 २) नोंदीचे वरमान : व्यवसा्याच्या	ज्या	व्यवहाराची	नोंद	केली	जा्ेत	त्या	नोंदी	खाली	व्यवहाराचे	संवषिप्त	विथिन	केले	जा्ते.	
त्याला	नोंदीच	ेविथिन	(सपष्ीकरि)	असे	महि्ता्त.	हे	सपष्ीकरि	नेहमी	केलेल्या	नोंदीखाली	‘केल्याबद्दल’	्या	शबदाने	
वलवह्ता्त.	

 ३) वस्त ू/राल :  व्यापारा्त	व्यापारी	ज्या	वस्तू	वकंवा	्त्यार	केलेल्या	वस्तू	खरेदी,	ववकीसाठी	वापर्तो	त्यास	व्यापारी	वस्तू	
असे	महि्ता्त.	व्यापारा्त	्या	खरेदी	केलेल्या	वकंवा	्त्यार	केलेल्या	वस्तू	व्यापाऱा्त	नफा	होऊन	ववकण्यासाठी	खरेदी	
वकंवा	्त्यार	केल्या	जा्ता्त.	

	 उदा.	 i)	औषिी	ववकेत्याकरर्ता,	औषि	वस्तू	आहे.	

						 	 ii)	भाजीपाला	ववकेत्यासाठी,	भाजीपाला	वस्तू	आहे.	

	 	 iii)	 गाडांचे	 सुट	े भाग	 जस	े टा्यर,	 इंजीन,	 वगअरबॉकस	 इ.	 ची	 वाहनवनवमथि्ती	 करिाऱ्या	 बजाज	 ऑटो	 वहरो	 
	 	 						मोटसथिच्या	दृष्ीने	वस्तू	आह्ेत.	

१.७.२  भांरवल आशर उचल (Capital and Drawings):

अ) भारंवल (Capital) : व्यावसाव्यकाने	 व्यवसा्या्त	गु्ंतववलेल्या	संपूिथि	 रकमेला	भांडवल	असे	 महि्ता्त.	लेखांकी्य	भाष्ेत	
सांगाव्याच	ेझाल्यास	संपत्तीचे	दे्य्तेवरील	आविक्य	महिजे	भांडवल	असे	महि्ता	्येईल.	ह	ेसूत्	रूपाने	खालील	प्रमािे		मांड्ता	
्ेयईल.	

	 		 भांडवल	=	संपत्ती	-दे्य्ता

	 व्यवसा्य	बंद	कर्ताना	व्यवसा्य	मालकाला	भांडवलाची	राशी	व्यवसा्याकडून	घेिे	असल्यामुळ	ेभांडवल	व्यवसा्याची	द्ेय्ता	
ठर्ते.	

ब) उचल (Drawings) : 	जर	व्यवसा्य	मालक	आपल्या	व्यक्क्तग्त	उप्योगासाठी	व्यवसा्या्ूतन	संपत्ती	वकंवा	वस्तू	वकंवा	रोख	
राशी	घ्ेत	असेल	्तर	त्यास	उचल	असे	महि्ता्त.	

	 उदा		:		 i)	मालकाने		व्यवसा्या्तून	मुलाचे	महाववद्ाल्य	शुलक	वदले.		
	 		 ii)	मुलाच्या	खचाथिचे	शोिन	व्यवसा्या्तून	केले.	जसे	-	औषिाचा	खचथि,	मोबाईल	वबल	इत्यादी. 
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१.७.३. ऋरको आशर धनको (Debtors and Creditors) :

अ) ऋरको (Debtor) : जी	व्यक्ती	वस्तू	वकंवा	सेवांचा	उिारीवर	उपभोग	घे्तल्यामुळे	व्यवसा्यास	दिेे	लाग्त	असेल	्तर	त्या	
व्यक्तीला	व्यवसा्याचा	ऋिको	असे	महि्ता्त.	ऋिको	ही	अशी	व्यक्ती	आहे	की,	जी	व्यवसा्याला	पैसे	देिे	लाग्ते.	

ब) धनको (Creditor) : ज्या	व्यक्तीकडून	वस्तू	वकंवा	सेवा	उिार	ववक्त	घ्ेतल्यामुळे	आपि	त्या	व्यक्तीला	पैसे	देिे	लाग्तो,	
्ती	व्यक्ती	महिजे	िनको	हो्य.	दुसऱ्या	शबदा्त	सांगा्यचे	झाल्यास	िनको	महिजे	अशा	व्यक्ती	हो्य		की	ज्यांना	व्यवसा्य	देिे	
लाग्तो.	

(क) बरुी्त कजमा (Bad Debts) : ऋिकोकडून	वसूल	न	होिारी	राशी	महिज	ेबुडी्त	कजथि	हो्य.	ह	ेव्यवसा्याचे	महसुली	नुकसान	
समजले	जा्ते.	

१.७.४ खचमा आशर खचामाचे प्रकाि (Expenditure and Types of Expenditure)

खचमा (Expenditure) : कोित्याही	कारिामुळे	व्यवसा्याला	ज्या	राशीच	ेशोिन	करावे	लाग्ते	त्याला	खचथि	असे	महि्ता्त.	

i)  भांरवली खचमा (Capital Expenditure) : हा	खचथि	क्स्र	संपत्ती	वमळववण्यासाठी	वकंवा	क्स्र	संपत्तीच्या	मूल्या्त	वाढ	
करण्यासाठी	केलेला	खचथि	आहे.	हा	खचथि	दीघथिकाळप्यां्त	लाभ	देिारा	आवि	पुनहा	पुनहा	न	उद्भविाऱ्या	सवरूपाचा	आहे.		
उदा.	:	्यंत्ाची	खरेदी,	इमार्तीचा	ववस्तार,	संगिकाची	खरेदी	इत्यादी.	

ii)  रहसुली खचमा (Revenue Expenditure) :	महसुली	खचथि	हा	असा	खचथि	आहे	की	ज्यापासून	भववष्या्त	नफा	वमळण्याची	
अपषेिा	 नस्ते.	 पर्ंतु	 ्ताबड्तोब	 वकंवा	अलपाविी्त	अ्ाथि्त	 एका	 वषाथिच्या	आ्त	लाभ	 वमळण्याची	शक्य्ता	अस्ते.	 हा	खचथि	
संघटनेची	लाभ	प्राप्त	करण्याची	षिम्ता	वाढवव्त	नाही.	हा	व्यवसा्य	वकंवा	संस्ा	संचालनानुसार	प्रत्येक	वदवशी	होिारा	सामान्य	
खचथि	आहे.	

	 उदा.	:	भाडे	वदले,	व्ेतन	वदले,	मजुरी	वदली	इत्यादी.	

iii)  असराशि्त रहसुली खचमा (Deferred Revenue Expenditure) : असे	खचथि	की	ज	ेमूल्त:	महसुली	सवरूपाचे	आहे्त.	
पर्ंतु	ज्यांचा	लाभ	एका	वषाथिच्या	आ्त	पूिथिपिे	उप्योगी	आि्ता	्ेय्त	नाही	अशा	खचाांना	अस्वग्त	वदसिारे	महसुली	सवरूपाच	े
खचथि	महि्ता्त.	असे	खचथि	काही	वषाथिनं्तर	अपलके्ख्त	कर्ता्त.	असा	अपलेक्ख्त	केलेला	खचथि		नफा्तोटा	खात्याच्या	नावे	बाजूवर	
दशथिवव्ता्त.	अपलके्ख्त	न	केलेला	खचथि	्ताळेबंद	पत्काच्या	संपत्ती	बाजूला	दशथिवव्ता्त.	

	 उदा.	:	खूप	मोठ्ा	प्रमािा्त	केलेला	जावहरा्त	खचथि,	

	 			 खूप	मोठ्ा	प्रमािा्त	केलेला	का्यदेशीर	खचथि

१.७.५ िोख कसि आशर व्ापािी कसि (Cash Discount and Trade Discount) :

कसर	ही	ववकते्याने	ग्ाहकाला	वदलेली	सुट	वकंवा	सवल्त	हो्य.	

i) व्ापािी कसि (Trade Discount)  : व्यापारी	कसर	ही	वस्तूचं्या	ववकीचे	वेळी	वस्तूचं्या	वकम्तीमिून	कमी	केलेली	राशी	
हो्य.	ही	कसर	 ववकेत्यांना	वस्तूंच्या	छापील	वकम्तीमध्ये	वस्तूंची	 ववकी	कर्तांना	नफा	 वमळवून	देण्यास	मद्त	कर्ते.	महिून	
व्यापारी	कसरीची	लेखापुस्तका्त	नाेंद	घिेे	गरजेचे	नाही.	उदा.	̀  १,०००/-	वकम्तीचा	माल	५%	व्यापारी	कसरीवर	ववकल्यास		
कसर	` ५०/-	मालाच्या	वकम्ती्तून	वजा	केली	जा्ते.	

ii) िोख कसि (Cash Discount) :  ही	अशी	रक्कम	हो्य,	की	जी	रोख	राशी	घे्ेतवेळी	वजा	करून	घे्तलेली	अस्ते.	शोिन	
करण्यासाठी	प्रोतसाहन	वमळावे	महिून	वदलेली	ही	सूट	हो्य.	प्रत्यषि	रक्कम	दे्ेतवेळी	वकंवा	काही	कालाविी्त	रक्कम	घे्तेवेळी	
अशा	 प्रकारची	 सूट	 वदली	 जा्ेत.	 व्यापारी	कसर	 वदल्यानं्तर	 रोख	कसरीचा	 वहशोब	केला	 जा्त	असल्यामुळे	 रोख	कसर	 ही	
ववकते्याचे	नुकसान	आवि	ग्ाहकाचा	फा्यदा	अस्तो.	्या	कसरीची	लेखापुस्तका्त		नोंद	केली	जा्ेत.	
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१.७.६  िोधनक्षर (शदवाळखोि नसलेला) आशर अिोधनक्षर (शदवाळखोि) (Solvent and Insolvent) :
i)  िोधनक्षर (शदवाळखोि  नसलेला) (Solvent)  : जर	एखाद्ा	व्यक्तीची	संपत्ती,	त्याच्या	दे्य्तेपेषिा	जास्त	वकंवा	दे्य्ते	बरोबर	

अस्ते,	 त्यावेळी	त्या	व्यक्तीला	शोिनषिम	वकंवा	 वदवाळखोर	नसलेली	व्यक्ती	असे	 महि्ता्त.	अशा	व्यक्ती	आव्थिकदृषट्ा	
सकु्स््ती्त	अस्ता्त	आवि	आपली	देिी	देण्यास	सम्थि	अस्ता्त.	

	 उदा.	:	एखाद्ा	व्यक्तीची	संपत्ती	वकंवा	मालमत्ता	`	५०,	००,	०००/-	ची	आहे	आवि	त्या	व्यक्तीची	एकूि	दे्य्ता	वकंवा	
कजथि	` ३०,००,०००/-	च	ेआहे.	अशा	पररक्स््ती्त	्ती	व्यक्ती	आव्थिकदृषट्ा	सुक्स््ती्त	असून	आपले	कजथि	फेडण्यास	सम्थि	
आहे.	महिून	अशा	व्यक्तीला	शोिनषिम	आहे	असे	महि्ता्त.	

ii)  अिोधनक्षर शकंवा शदवाळखोि (Insolvent)  : अशी	व्यक्ती	की	जी	आपल्या	संपत्ती्तून	आपली	संपूिथि	देिी	देण्यास	असम्थि	
अस्ते.	अशा	व्यक्तीची	दे्य्ता	ही	त्यांच्या	संपत्तीपेषिा	जास्त	अस्ेत.	

	 उदा.		:	जर	एखाद्ा	व्यक्तीची	संपत्ती	वकंवा	मालमत्ता	संपूिथि	वहशेब	झाल्यानं्तर	`	२०,००,०००/-	ची	आहे	आवि	अशा	
व्यक्तीची	संपूिथि	दे्य्ता	`	५०,	००,०००	ची	आहे.	्तसेच	्तो	कोित्याही	मागाथिने	पुनहा	उतपन्	उभारण्यास	असम्थि	असेल	आवि	
न्या्याल्य	जर	समािानी	असेल	्तर	अशा	व्यक्तीला	वदवाळखोर	महिून	घोवष्त	करण्या्त	्येईल.	

लेखावषमा / जराखचामाचे वषमा (Accounting Year) :

	 व्यापारी	 ठेव्त	 असलेल्या	 लेखा	 पुस्तकांच्या	 वहशोबाचा	 अविी	 १२	 मवहन्यांचा	 अस्तो.	 वहशेबाच	े वषथि	 कोि्ते	 ठेवावे	
हे	 सवथिसवी	 त्या	 व्यापाऱ्यावर	 अवलंबून	 अस्ते.	 परं्ुत	 सध्या	आ्यकराच्या	 दृृष्ीने	 लेखांकन	 वषथि	 १	 एवप्रलपासून	 सुरू	 हो्ते	 आवि	 
३१	माचथिला	बंद	हो्ते.	लेखांकन	वषाथिच्या		शेवटी	व्यवसा्याचा	मालक,	व्यापारलेखा,	नफा्तोटा	लेखा	आवि	्ताळेबंद	्त्यार	कर्तो.	
्यावरून	त्याला	आपल्या	व्यापाराची	आव्थिक	वस््ती	कळ्ेत.	

       विद्ार्थी कृती : 
							व्यापारी	कसरी	संबंिी	जावहरा्ती	गोळा	करून	वहीमध्ये	वचटकवा.	

व्ापािी संसरा आशर नफ्ाचा उद्ेि नसलेल्ा संसरा (Trading Concern and Not for Profit Concerns)
i) व्ापािी संसरा (Trading Concern) :  व्यापारी	संस्ा	्या	अशा	संस्ा	हो्य	की	ज्या	नफा	वमळववण्याच्या	उद्देशाने	वस्तूची	

ववकी	करण्याकरर्ता	स्ापन	झालेल्या	अस्ता्त.	्यांना	व्यावसाव्यक	संघटना	वकंवा	नफा	वमळवविाऱ्या	संघटना	्या	नावाने	सुद्	िा	
ओळखल	ेजा्ेत.	

ii) नफ्ाचा उदे्ि नसलेल्ा संसरा (Not for Profit Concern) :  नफ्याचा	उद्देश	सोडून	समाजाच्या	सेवेसाठी	वकंवा	
सेवाप्रदान	करण्यासाठी	ज्या	संस्ा	स्ापन	केल्या	जा्ता्त.	त्या	संस्ांना	नफ्याचा	उद्दशे	नसलेल्या	संस्ा	असे	महि्ता्त.	कला,	
ववज्ान,	कीडा,	सांसकृव्तक	का्यथि,	िमाथिदा्य	का्यथि,	उपवजववकेचे	उद्ोग	इत्यादी	का्याांना	प्रोतसाहन	देण्यासाठी	अशा	प्रकारच्या	
संस्ा	स्ापन	केल्या	जाऊ	शक्ता्त.	

	 उदा.	शाळा,	दवाखाना,कीडामंडळे	इत्यादी.	

१.७.८ ख्ा्ती / लौशकक रूल् (Goodwill) :

	 ख्या्ती	महिजे	व्यवसा्याचा	पैशा्त	मोज्ता	्ेयण्यासारखा	नावलौवकक	/प्त	/	प्रव्तष्ठा	/	की्तवी	हो्य.	ही	व्यवसा्याची	अमू्तथि	
संपत्ती	आहे.	ख्या्ती	ह	ेदुसरे	-व्तसरे	काही	नसून	व्यवसा्याने	बाजारपेठे्त	प्रस्ावप्त	केलेले	आपले	नाव	हो्य.	ख्या्ती	ही,	व्यवसा्याच्या	
इ्तर	अमू्तथि	संपत्तीला	जोडलेली	अव्तररक्त	मूल्य	असलेली	अमू्तथि	संपत्ती	आहे.	

u	 ख्या्ती	महिजे	व्यवसा्याचा	पैशा्त	मोज्ता	्येण्यासारखा	नावलौवकक

u	 ख्या्ती	ही	अमू्तथि	संपत्ती	आहे.	
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१.७.९ नफा शकंवा ्तोटा (Profit or Loss)

अ) नफा / लाभ (Profit)  : जेवहा	मालाची	ववकीची	वकंम्त	व्तच्या	परीव्य्य	मूल्यापेषिा	जास्त	अस्ते	्तेवहा	त्यास	नफा	असे	
महि्ता्त.	नफ्यामुळे	व्यवसा्याच्या	भांडवला्त	वाढ	हो्ेत.	

	 उदा.	 	 एका	आव्थिक	 वषाथि्त	 `	 ५०,०००/-	 रुप्यांच्या	 वस्तू	 ववकल्या	 अस्तील	आवि	 त्या	आव्थिक	 वषाथि्त	 संपूिथि	 खचथि	 
`	३०,०००/-	आला	असेल	्तर	एका	आव्थिक	वषाथि्त	व्यवसा्याला		`		२०,०००/-		नफा	झाला	असे	महि्ता	्येईल.	

ब)	 ्तोटा (Loss)  :  जेवहा	मालाची	ववकीची	वकंम्त	व्तच्या	परीव्य्य	मूल्यापेषिा	कमी	अस्ते	्तेंवहा	त्यास	्तोटा	असे	महि्ता्त.	
्तोट्ामुळे	व्यवसा्याचे	भांडवल	कमी	हो्ेत.	

	 उदा.	जर	एका	आव्थिक	वषाथि्त	संपिूथि	वस्तूंची	ववकी	` ५०,	०००/-	केली	गेली	असेल	आवि	त्या	वषाथि्त	होिारा	संपिूथि	खचथि	 
` ६०,०००	असेल	्तर	्या	प्रसंगी	व्यवसा्याला	` १०,०००	्तोटा	झाला	असे	महि्ता्त.	

क)  उतपन्न (Income) :		ही	व्यावसाव्यक	व्यवहारा्तून	वनमाथिि	झालेली	महसुली	प्राप्ती	हो्य.	वस्तू	ववकीपासून	वकंवा	ग्ाहकांना	
पुरववलेल्या	सेवेपासून	प्राप्त	झालेली	राशी	हो्य.	्या्त	इ्तर	घटकापासून	वमळालेल्या	उतपन्ाचाही	समावेश	हो्तो.	उदा.	प्राप्त	
भाडे,	प्राप्त	व्याज,प्राप्त	व्तथिन,	प्राप्त	लाभांश	इ.	

र)  रहसुली (Revenue) :	महसुली	उतपन्	महिजे	व्यवसा्याला	वस्तूचं्या	ववकीपासून	वकंवा	ग्ाहकांना	वदलेल्या	सेवेपासून	प्राप्त	
झालेल	ेउतपन्	हो्य.	

१.७.१० संपत्ती, दे््ता, शनववळ शकंर्त/रूल् :
अ) संपत्ती (Assets) : मौवरिक	 वकंम्त	असलेली	कोित्याही	 प्रकारची	 भौव्तक	 वस्तू	 महिजे	 संपत्ती	 वकंवा	 मालमत्ता	 हो्य.	

मालमत्तेची	मालकी	ही	व्यवसा्याच्या	संबंिी	असली	पावहजे.	उदा.	भूमी	व	इमार्त,	सं्यंत्	व	्यंत्,	ख्या्ती	इ.	
ब) संपत्तीचे प्रकाि (Types of Assets) :

 अ) ससरि संपत्ती (Fixed Assets)  : 	ही	अशी	संपत्ती	आहे	की,	जी	व्यवसा्याला	दीघथिकाळप्यां्त	लाभ	दे्त	राह्ते.	अशी	
संपत्ती	व्यवसा्याच्या	दीघथिकालीन	उप्योगासाठी	खरेदी	केली	जा्ेत.	ही	संपत्ती	म्ूतथि	वकंवा	अम्ूतथि	अस्ेत.	उदा.	इमार्त,	
्यंत्,	ख्या्ती	इत्यादी.	

 ब) चल संपत्ती (Current Assets)  :  अलपाविीसाठी	व्यवसा्या्त	राहिारी	आवि	सहज्तेन	ेपैशा्त	रूपां्तरी्त	कर्ता	
्येिाऱ्या	संपत्तीला	चल	संपत्ती	असे	महि्ता्त.	उदा.	ऋिको,	प्राप्त	ववपत्,	रोख,	वशल्क	माल	इ.

 क) कालपशनक संपत्ती (Fictitious Assets)  : ही	संपत्ती	दृश्य	वकंवा	मालमत्तेच्या	सवरूपा्त	दशथिवव्ता	्ेय्त	नाही.	अशी	
संपत्ती	कालपवनक	सवरूपाची	अस्ेत.	परं्ुत	व्तची	मूल्याच्या	सवरूपा्त	देवाि	घेवाि	कर्ता	्ये्त	नाही.	उदा.	प्रारंवभक	
खचथि,	महसुली	सवरूपाच	ेखचथि,	जसे	जावहरा्त	खचथि	४	वषाथिसाठी	वदला.		

क)  दे््ता (Liabilities) : व्यवसा्याला	इ्तरांना	द्ावी	लागिारी	संपूिथि	राशी	दे्य्ता	महिून	ओळखली	जा्ेत.	ह	ेकजथि	आहे	वकंवा	
व्यवसा्याने	 इ्तरांकडून	प्राप्त	केलेल्या	लाभाच्या	मोबदल्या्त	त्यांना	दे्य	असलेली	 राशी	हो्य.	उदा.	घे्तलेले	कजथि,	िनको,	
अविकोष	अविववकषथि	इत्यादी.	

र)  दे् ्तेचे प्रकाि (Types of Liabilities) :

 अ) ससरि दे् ्ता (Fixed Liabilities) : क्स्र	द्ेय्ता	ही	व्यवसा्य	वनिीचा	एक	मुख्य	स्ो्त	आहे.	भांडवल,	सुरवषि्त	कजथि,	
दीघथि	मुद्तीची	बँकेकडून	व	आव्थिक	संस्ांकडून	घे्तलेली	कजथि	इ.	
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	 ब)	 चल	देयता	(Current	Liabilities)	:	एका वराषात द्ाव्ा लागणाऱ्ा दे् तांना चल दे् ता असे म्हणतात. अशा 
दे्ता व्वसा्ात नन्नित घडणाऱ्ा घडािोडीतून उद्भवतात. साधारणत: अशा दे्ता सुरनषित नसतात. उदा. धनको, 
देय्नवपते् इत्ादी. 

इ)		 शुद्ध	संपततती	किंवा	मालिाचा	किधती	किंवा	भांडवल	(Net	worth	or	Owners	Equity	or	Capital)	:
 व्वसा्ाच्ा िालकाकडून व्वसा्ाला जो ननधी पुरवला जातो त्ास भांडवल असे म्हणतात. तसेच व्ावसान्क दे् तेपषेिा 

जासतीची असणारी संपतती म्हणजे भांडवल ्हो्. ्ालाच शुद्ध िूल् असे्ही म्हणतात. भांडवल आनण संनचती ्ाचा सिावेश 
शुद्ध िूल्ात ्होतो. भांडवल रोख नकंवा वसतू / िालितता सवरूपात असते.

शुद्ध	मूलय		=	वयवसाय	मालिाचा	किधती	=	भांडवल
किंवा	

वयवसाय	मालिाचा	किधती	(भांडवल	)	=	एिूण	किधती	(संपततती)	-	धििोचा	किधती	(देयता)	

 उदा.   अ) जर भांडवल  ` ४,००,००० आ्हे आनण  ` २,००,००० चा धनकोचा ननधी (दे् ता) आ्हे. तर

 एकूण ननधी (संपतती) = दे्ता + भांडवल  

               ` ६,००,०००=  २,००,००० + ४,००,०००

                   ब)  जर व्वसा्ाची संपणूषा संपतती ` १,५०,००० रुप्ाची आ्हे आनण भांडवल ` १,००,००० ची दे्ता आ्हे तर 
 धनकोचा ननधी (दे्ता) =  संपतती – भांडवल

  `  ५०,०००  =  ̀   १,५०,०००- ` १,००,०००

  क) जर व्वसा्ाची एकूण संपतती `  ५,००,००० आ्हे आनण दे्ता `  २,००,००० आ्हे. तर िालकाचा ननधी 
(भांडवल) पुढीलप्रिाणे- 

   िालकाचा ननधी (भांडवल) =   संपतती – दे् ता

   `  ३,००,०००  =   ` ५,००,०००-  `  २,००,०००

संभावय	देयता	/	आिस्मि	देणती	(Contingent	Liabilities)	:

 ज्ा दे् ता भनवष्ात घडणाऱ्ा नकंवा न घडणाऱ्ा अचानक घटनांतून ननिाषाण ्होत असतात. त्ांंना संभाव् / आकससिक 
देणी म्हणतात. अशा प्रकारच्ा दे् ता ह्ा ननस्चत सवरूपाच्ा नसल्ािुळे त्ाचा व्वसा्ाच्ा आन्षाक सस्तीवर पररणाि ्होत 
ना्ही. त्ािुळे आकससिक देणी ताळेबंदाच्ा दे्ता बाजूवर दशषानवल्ा जात ना्ही. परंतु िान्हती म्हणून टीपद्ारे ताळेबंदाच्ा तळाशी 
दशषानवतात. 

 उदा. एखाद्ा कािगाराने नुकसान भरपाई म्हणून ` ५,०००/- चा दावा केला असेल आनण प्रकरण न्ा्ाल्ात असेल तर 
न्ा्ाल्ाच्ा ननणषा्ावर ती भनवष्कालीन दे्ता असू शकते.
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१.८ लेखांकनाच्ा संकलपना, संक्ेत आशर ्तत्वे (Accounting Concepts, Conventions and Principles)

लेखांकी् संकलपनेचा अरमा आशर रहत्व (Meaning and Importance of Accounting Concepts) 

	 लेखाकमथि	ह	ेव्यवसा्या्तील	घडामोडीचे	पररिाम	वेगवेगळ्ा	वह्तसंबंि	असिाऱ्या	घटकांना	कळववण्या्त	्ये्ता्त.	उदा.	मालक,	
िनको,	गुं्तविूकदार,	बँका,	ववत्त	संस्ा,	सरकार	आवि	इ.	संस्ा.	व्यवसा्याची	भाषा	महिजे	लेखाकमथि	असे	महटले	जा्ते.

	 लेखाकमथि	हे	फक्त	व्यवसा्याची	वनगडी्त	नसून	्ते	प्रत्येकाशी	वनगडी्त	आह	ेजे	पैशासंबंिी	वहशोब	ठेव्ता्त.	सामान्यपिे	लेखाकमथि	
ही	 संकलपना	आव्थिक	 लेखाकमाथिशी	 संबंवि्त	आहे.	 पुस्तपालन	 व	 लेखाकमथि	 ही	 एक	 नोंदववण्याची,	 ववभागिी	 व	 ववशलेषिातमक	
व्यवसा्याची	पररपिूथि	कला	आहे.

लेखांकी् ्तत्वाचे रहत्व (Importance of Accounting Concepts) :

१)	 ववशवसनी्य	आव्थिक	वववेचन	(Reliable	financial	statements)

२)	 सादरीकरिा्त	एकसारखेपिा	(Uniformity	in	presentation)

३)	 मोजमापाच	ेसािारि	सवीका्यथि	्तत्व	(Generally	acceptable	basis	of	measurement)	

४)	 सवाांकरर्ता	्योग्य	मावह्ती	(Proper	information	to	all)

५)	 का्यदेशीर	आवि	्योग्य	गृही्ेत	(Valid	and	appropriate	assumptions)	

काही रहत्वाची ्तत्वे खालीलप्ररारे आहे्त :

१)  व्वसा्ाचे सव्तंत्र असस्ततव (Business Entity) : व्यवसा्याचे,	 व्यवसा्य	मालकापासून	 सव्ंतत्	अक्स्ततव	अस्ते.	 हा	
व्यवसा्याच्या	सव्तंत्	अक्स्ततवाचा	मूळ	अ्थि	आहे.	्या	संकलपनेनुसार	एकल	व्यापार	आवि	एकल	व्यापारी	्या	दोन	वेगवेगळ्ा	
सव्तंत्	संकलपना	महिून	लषिा्त	घे्तल्या	जा्ता्त.	्या	्तत्वानुसार	केवळ	व्यावसाव्यक	व्यवहारांचा	व्यवसा्याच्या	लेखा	पुस्तका्त	
नोंदी	केल्या	जा्ता्त.	व्यापाऱ्याच्या	व्यक्क्तग्त	व्यवहाराच्या	नोंदी	व्यवसा्याच्या	लेखा	पुस्तका्त	केल्या	जा्त	नाही.	व्यवसा्या्त	
गु्ंतवलेले	भांडवल	व	वै्यक्क्तक	उपभोगासाठी	घे्तलेली	उचल	लेखा	पुस्तका्त	वलवह्ता्त.

	 उदा.	संपिूथि	इमार्तीपैकी	अिाथि	भाग	व्यवसा्यासाठी	आवि	अिाथि	भाग	व्यवसा्य	मालक	सव्त:	राहण्यासाठी	उप्योगा्त	आि्त	
असेल	आवि	इमार्तीचे	भाड	ेवावषथिक		̀  ५०,०००/-	द्ावे	लाग्त	असेल	्तर	अशा	वेळी	केवळ	̀ 	२५,०००/-		उचल	महिून	
व्यवसा्य	मालकाच्या	भांडवला्तून	वजा	करून	दाखवावे	लागेल.

२)   पैिा्तील रोजराप (Money Measurement) : व्यावसाव्यक	व्यवहार	मोजमापाच्या	घटकामध्ये	व्यक्त	करिे	आवश्यक	
आहे.	प्रत्येक	व्यवहार	पैशाच्या	सवरूपा्त	नोंदववला	जा्तो.	भार्तामध्ये	सवथि	लेखापाल	फक्त	भार्ती्य	चलनाचाच	वापर	कर्ता्त.	
ज्या	व्यवहारामध्ये	पैशाचा	संबंि	नस्तो	असे	व्यवहार	लेखा	पुस्तकामध्ये	नाेंदववल	ेजा्त	नाही.	उदा.	कामाच्या	का्यथिपद्ध्ती,	
कामगारांचा	संप,	व्यवस्ापनाची	का्यथिषिम्ता	इ.	गोष्ी	पुस्तका्त	वलवहल्या	जा्त	नाही्त.	कारि	त्यांना	पैशांमध्ये	व्यक्त	केले	
जा्त	नाही्त.	जस	े` ्या	संकलपनेमुळे	फक्त	पैशाच्या	सवरूपा्तीलच	घटक	नोंदववले	जा्ता्त.		

	 वनदशथिन		-	व्यवसा्याची	मालमत्ता	खालील	प्रमािे	आहे.	५	संगिक,	२	टेबल,	३	खुच्याथि	
	 ही	मावह्ती	पैशामध्ये	नोंदववली	जाईल	जस	ेसंगिक	प्रत्येकी	` १५,०००/-	टेबल	प्रत्येकी	` २५००	/-	आवि	खुचवी	प्रत्येकी	

` २५००/-
	 ्या	वठकािी	संपूिथि	संपत्तीचे	मोजमाप	पैशामध्ये	नोंदववले	जाईल	आवि	लेखापुस्तका्त	त्याचे	मूल्य	वलवहले	जाईल.	

३)  रूल् संकलपना (Cost Concept) : खरेदी	कर्ेतवेळी	संपत्तीची	जी	वकंम्त	वदली	जा्ेत.	त्याच	मूल्याने	त्या	संपत्तीची	नोंद	
लेखापुस्तका्त	केली	जा्ते	आवि	वदलेल	ेमूल्य	हे	पुढील	सवथि	लेखांकनाकरर्ता	आिार	महिून	ग्ाह्	िरले	जाईल	भववष्या्त	अशा	
संपत्तीचे	वेगवेगळे	मूल्य	असू	शक्ते.	जसे	बदल्ता	्ेयण्याजोगे	मूल्य	वकंवा	त्यांच्या	्योग्य	वकम्तीने	नोंदववलेली	वस्र	संपत्ती	
वकंवा	चलसंपत्ती.
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	 	 वनदशथिन	 :	 	` ३,००,०००/-	ला	 उपसकर	 ववक्त	घे्तले	आवि	लेखा	 पुस्तका्त	हीच	 वकंम्त	नोंदववली	गेली.	समजा	्या	
उपसकराच	ेबाजारमूल्य		` १,००,०००/-	वकंवा		` १,५०,०००/-	झाले	्तर	हे	मूल्य	ववचारा्त	घे्तले	जािार	नाही.	

४)  सा्तत् संकलपना (Consistency Concept) :  व्यवसा्यामध्ये	लेखांकनाबाब्त	कोि्तेही	 िोरि	सा्तत्याने	 राबवविे	
गरजेचे	अस्ते.	सािारि्त:	पररक्स््ती	उद्भवेप्यां्त	्या	िोरिा्त	बदल	करण्याची	गरज	नाही.	्तसेही	नवीन	्ंतत्ाच्या	प्रग्तीमध्ये	
्याचा	कोि्ताही	अड्ळा	हो्त	नाही.	परं्ुत	हे	वटप	देऊन	सपष्	केले	पावहजे.	

	 उदा.	 :	 कंपनीने	 आपल्या	 क्स्र	 संपत्तीवर	 सुरूवा्तीपासून	 संपत्तीच्या	 अनुमावन्त	 आ्युष्याप्यां्त	 क्स्र	 पद्ध्तीने	 घसारा	
आकारण्याची	पद्ध्त	सवीकारली.	

५)  पुिारर्तवाद (Conservatism) : व्यावसाव्यक	 व्यवहारांच्या	 नाेंदी	कर्तांना,	 त्या	 नफ्यासाठी	 नसून	शक्य	 ्ेतवढ्ा	सवथि	
्तोट्ांच्या	्तर्तुदीसाठी	कर्तो	आहे,	हे	आपिास	अपेवषि्त	असावे	ही	बाब	्तोटा	भरून	काढण्यासाठी	प्रोतसावह्त	कर्ते.	आव्थिक	
वववरिा्त	कमी	उतपन्	दाखवविे	आवि	्ताळेबंद	जास्त	दे्य्ता	व	वास्तववक्तेपषेिा	कमी	संपत्ती	दाखवविे	शक्य	आहे.	नोंदी	
करण्याच्या	्या	िोरिामुळे	लेखापाल	सुरवषि्तपिे	लेखे	वलहू	शक्तो.	

	 उदा.	:	कंपनीच्या	अंव्तम	सकंिाच	ेलाग्त	मूल्य	` २५,०००/-	आहे	आवि	्या	सकंिाची	बाजार	वकंम्त		` ३५,०००/-	आहे.	
परं्ुत	लेखा	पुस्तका्त	नोंदी	कर्ताना	सकंिाची	कमी	वकंम्तच	महिजे		` २५,०००/-	ववचारा्त	घे्तली	जाईल.

६)  चालू संसरा (Going Concern) :	बऱ्याच	कालाविीप्यां्त	व्यवसा्य	सुरू	राहील	असे	गृही्त	िरल	ेआहे.	व्यवसा्य	हा	
मध्येच	बंद	न	पड्ता	चाल्तच	राहील.	व्यवसा्य	हा	अगदी	अलपाविी्त	बंद	केला	जािार	नाही	्तर	व्यवसा्याला	दीघाथि्युष्य	महिजे	
फार	दीघथिकाळप्यां्त	्तो	चाल्तच	राह्तो.	ही	संकलपना	गुं्तविुकदारांना	गुं्तविूकीसाठी,	पुरवठा	करिाऱ्यांना	उिार	देण्यासाठी	
आवि	बऱ्याचशा	कमथिचाऱ्यांना		सेवा	देण्यासाठी	मद्त	कर्ेत.	

	 उदा.	सामान्यपिे	संपत्तीचे	मूल्यांकन	ऐव्तहावसक	पद्ध्तीने	केले	जा्ते.	अलपाविी्त	संपत्तीच्या	मूल्या्त	झालेली	वाढ	वकंवा	घट	
दलुथिवषि्त	केली	जा्ते.	

७)  िोखीकिर (Realization) : उतपन्	मग	्ेत	वमळालेले	असो	की	प्राप्त	झालेले	असो	केवळ	प्रत्यषि	वसूल	झालेल्या	उतपन्ाचीच	
नाेंद	केली	जा्ते.	महिजे	उतपन्ाची	वसुली	झाल्यावशवा्य	नोंद	केली	जा्त	नाही.	ववकी	केल्यानं्तर	वकंवा	सेवा	वदल्यानं्तरच	
प्राप्तीची	नोंद	केली	जा्ेत.	लेखांकी्य	वषाथि्त	ववकी	झाली	असेल	परं्तु	जोप्यां्त	त्या	ववकीपासून	रोख	प्राप्त	झाली	वकंवा	नाही	हे	
कळ्त	नाही	्तोप्यां्त	्ती	ववकी	महसुली	ववकी	महिून	समजली	जा्त	नाही.	

	 उदा.	 :	 	 मे	 	 २०१७	 	 मध्ये	 	 	 कंपनीला	 	 ` १,००,०००/-	 च्या	 वस्तूंच्या	 ववकी	आदेश	 वमळाला.	 जून	 २०१७	 मध्ये																																
` 	६०,०००/-	च्या	वस्तू	ववकल्या	व	पाठववल्या		` ६०,०००/-	ची	रोख	राशी	सपटेंबर	२०१७	ला	प्राप्त	झाली.	रोखीकरि	
संकलपनेच्या	्तत्वानुसार	जून	२०१७	ला	ववकीची	नोंद	केली	जाईल	.	

८)  उपशजमा्त / प्राप्त (Accrual) :  जेवहा	उतपन्	उपवजथि्त	हो्ेत	आवि	खचथि	देय्य	अस्तो	्ेतवहा	त्याची	नोंद	केली	जा्ते.	सवथि	खचथि	
आवि	उतपन्	लेखांकी्य	कालाविीशी	संबंवि्त	अस्ता्त.	्यावेळी	उतपन्	रोख	वमळाले	वकंवा	नाही,	खचथि	रोख	केला	गेला	वकंवा	
नाही	ह	ेलषिा्त	घे्तले	जा्त	नाही.	

	 उदा.	एका	कंपनीने	१	ऑकटोबर	२०१५	रोजी	` १,००,०००/-	बँके्त	गु्ंतववले.	गुं्तविुकीच्या	पररपक्व	क्स््तीला	महिजे	३०	
सपटेंबर	२०१६	रोजी	बँक	वावषथिक	१०%	दराने	व्याज	दे्ेत.	

९)  दुहिेी पैलू (Dual Aspect)  :  नफ्याच्या	मोबदल्या्त	होिाऱ्या	प्रत्येक	व्यापारी	व्यवहाराचे	दोन	प्रभाव	हो्ता्त.	लेखापुस्तका्त	
लाभ	दिेारा	आवि	लाभ	होिारा	अस	ेदोनही	पैलू	नोंदववल	ेजा्ता्त.	दोनही	पैलू	लेखापुस्तका्त	नोंदववण्याच्या	्या	पद्ध्तीला	
क्द्नोंद	पद्ध्ती	असे	महि्ता्त.	

	 उदा.	अषि्यने		̀  	५,००,०००/-		व्यापारा्त	गु्ंतववले.	एका	बाजूने	ववचार	केल्यास	व्यापाऱाला	संपत्ती	(रोख)		̀  ५,००,०००/-	
वमळाली	आवि	दुसरी	बाज	ूव्यापार	̀  ५,००,०००	/-	व्यावसाव्यकाचे	भांडवल	महिून	देिे	लाग्तो.	अशा	रर्तीने	पुस्तका्त	नावे	
आवि	जमा	बाज	ूसारख्या	हो्तील.	

	 भांडवल	+	द्ेय्ता	=	संपत्ती	
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१०)		 प्रिटतीिरण	(Disclosure)	: लेख्ानंी सवषा ि्हत्वाची िान्हती उघड केलीच पान्हजे. सवषा संबनंधत पषिांना, संपूणषा वसतुसस्तीची 
िान्हती प्रकट करणारे लेखांकी् अ्हवाल असावे. व्ापाराची आन ष्ाक नस्ती म्हणजे व्वसा्ाचा ताळेबंद आनण आन्षाक 
कृती म्हणजे नफा-तोटा लेख्ातील व्ावसान्क पररणाि म्हणून नफा नकंवा नुकसान आनण उतपन्न व खचषा ्हो्. 

 सवषा संबंनधत अनधकाऱ्ांनी प्रकट केलेली संपूणषा िान्हती संपूणषा नव्वसनी्, तुलना करता ्ेण्ाजोगी आनण सिजू शकेल अशी 
असावी.  

११)		 महत्वपूण्णता	 (Materiality)	 :	लेखांकन करतांना छोट्ा तथ्ांची्ही नोंद करतांना काटकसर करणे ्ोग् ्होणार ना्ही. 
्ा संकलपनेच्ा तत्वानुसार तुलनातिक दृषट्ा ि्हत्वाची आनण पैशात व्क्त ्होणारी िान्हती नोंदनवली गेली पान्हजे. ्ा 
संकलपनेचा वेळ प्र्तन आनण वेळेच्ा उप्ोगीतेची संबनंधत नसलेल्ा पररव्् लेखांकनाशी अत्ंत ि्हत्वाचा संबंध आ्हे. 

 आन्षाक नववरणात केवळ नववरणे नोंदनवली आनण प्रकट केली पान्हजे. की जी आन्षाक सस्ती ठरनवण्ासाठी उप्ुक्त आनण 
ि्हत्वपूणषा आ्ेहत. किी ि्हत्वाची नकंवा गौण िान्हती एकतर टाळली पान्हजे नकंवा ि्हत्वाच्ा िान्हतीिध्े समिीनलत तरी 
केली पान्हजे. नकंवा अशी गौण िान्हती खाली नटप म्हणून्ही दशषानवता ्ेईल. 

१२)		 जुळवणतीचती	सिंलपिा	(Matching	Concept)	:  लेखांकी् वराषात झालेल्ा खचाषाची जुळवणी उतपन्नाशी (प्राप्ीशी) 
िान्ता प्राप् काळात केली पान्हजे. जसे जर नवनशष्ट कालखंडातील वसतू नवक्ीचे िान्ता प्राप् उतपन्न आ्हे, त्ा कालखंडात 
नवक्ीत वसतूंची नकंित सुद्धा आकारली गेली पान्हजे. 

 ्ही संकलपना उपानजषात तत्वाशी संबंधीत आ्हे आनण म्हणून पवूषादतत खचषा, देणे खचषा, उपानजषात उतपन्न अशा सवषा सिा्ोजना 
नवचारात घेतल्ा जातात. जुळवणी ्ाचा अ्षा असा नव्हे की खचषा, उतपन्नाशी तंतोतंत जुळलेच पान्हजे.  

 एका नवनशष्ट कालखंडात केलेला खचषा त्ा कालखंडातील वैध उतपन्नाशी संबंनधत असू शकतो. नकंवा नसू्ही शकतो. लेखांकी् 
कालखंडात उनचत नकितीशी उनचत सवाांची जुळवणी झाली पान्हजे. 

             विद्यार्थी कृती :
             १) आन्षाक व अनान्षाक कृतीचे उदा्हरणे द्ा. 
             २) तुिच्ा घरातील संपतती व दे्तांची ्ादी त्ार करा.

१.९	 	 लेखांिीय	मािांिि	/	प्रमाण	 (Accounting	Standards)	
 लेखांकी् िानांकनािध्े फ्ेिवक्क आनण नन्िांचे पालन करतात जेणेकरून वेगवेगळ्ा संस्ांचे आन ष्ाक नववरण तुलनातिक 
्होईल. नवतती् अ्हवालाची सुसंगतता, तुलनातिकता, प्ाषाप्ता आनण नव्वासा्हषाता सुननन्चत करण्ासाठी लेखांकनाच्ा तत्वांचे 
पालन करणे आव््क आ्हे. 
 िोहलर ्ांच्ा शबदात रोख लेखापालाच्ा नकंवा सािान् लेखापालाच्ा न्हतासाठी परंपरेने लादलेली सांकेनतक पद्धत नन्ि 
नकंवा व्ावसान्क िंडळ ्ेह लेखांकनाचे आदशषा आ्हेत. 
 ्ोडक्ात, लेखांकी् आदशषा ्ेह तजज्ञ लेखांकन करणाऱ्ा िंडळीकडून नकंवा सरकारकडून नकंवा इतर नन्िांच्ा चौकटीत 
त्ार झालेल्ा िंडळीकडून खालील नवनवध घटकांचा अंतभाषाव असलेले नलसखत सवरूपाचे धोरणातिक दसतऐवज ्हो्.
 १) िान्ता  (Recognition) २) िोजदाद (Measurement)  ३) कृती (Treatment)  ४) सादरीकरण (Presentation)  

लेखािंीय	मािांििाचती	 गरज	 (Need	 for	Accounting	Standards)	 :

लेखांकी् िानांकनाची गरज खालीलप्रिाणे  :

१) नवतती् नववरणाला चांगले सिजून घेण्ासाठी ्हातभार लावणे. 

२) लेखापालाला एकसिान प्रनक््ा आनण पद्धतींचे पालन व सराव करण्ास िदत करणे. 

३) दोन नकंवा अनधक घटकांच्ा आन्षाक नववरणाची अ्षापणूषा तुलना सुलभ करण्ासाठी. 
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४)	 आव्थिक	वववरिाची	ववशवसनी्य्ता	वाढवण्यासाठी

५)	 का्यदेशीर	आवश्यक्ता	पिूथि	करण्यासाठी

आं्तििाष््ी् आशरमाक लेखांकन रानक (International Financial Reporting Standards) (IFRS)

	 आ्ंतरराष्ट्ी्य	आव्थिक	लेखांकन	मानक	(IFRS)		आं्तरराष्ट्ी्य	लेखा	मानक	मंडळाद्ारे	(IASB)जारी	केल	ेजा्ता्त.		IFRS		
ववत्ती्य	वववरिामध्ये	वववशष्		प्रकारच	ेव्यवहार	आवि	इ्तर	घटक	कशा	नोंदववल्या	पावहजे्त	्या	ववष्यी	आं्तरराष्ट्ी्य	लेखामानकांचा	
एक		संच	आहे.	आ्ंतरराष्ट्ी्य	आव्थिक	अहवाल	लेखांकन	मानक	ववकवस्त	करण्यासाठी	जारी	केले	जा्ता्त.	जे	जगभरा्त	सवीका्यथि	
अस्तील	आवि	आं्तरराष्ट्ी्य	स्तरावर	आव्थिक	अहवाल	सुिार्तील.	

भाि्ता्तील लेखांकन रानक (Accounting Standards in India)

	 भार्ता्तील	लेखांकनाची	मानके	इवनसटट्ूट	ऑफ	अकाऊंटंट	आॅफ	इंवड्या	्या	संस्ेद्ारे	(ICAI)जारी	केल	ेजा्ता्त.	भार्ती्य	
चाटथिडथि	अकाऊटंटस	ऑफ	इवनसटट्ूट	ऑफ	कौक्नसलने	भार्ता्त	लेखांकन	मानक	मंडळ		(ASB)	२१	एवप्रल	१९७७	रोजी	भार्ता्तील	
मानकांची	गरज	पूिथि	करण्यासाठी	्त्यार	केले.	ASB	लेखांकी्य	मानदंड	्त्यार	कर्ते	जेिेकरून	अशा	मानकांची	स्ापना	इवनसटटू्ट	ऑफ	
इवंड्याद्ारे	केली	जाऊ	शक्ेत.	भार्ता्तील	लेखामानक	मंडळ		ASB	्त्यार	लाग	ूका्यदे,	सानुकूल,	वापर,	व्यवसा्य,	प्याथिवरि	आवि	
आ्ंतरराष्ट्ी्य	लेखामानक	मानेल.	

	 जागव्तकीकरिामुळे,	भार्ता्त	्त्यार	केलेल	ेखा्ते	आवि	इ्तर	देशांमध्ये	्त्यार	केलेल्या	खात्याशी	सुसंग्त	असले	पावहजे्त.	्याचा	
पररिाम	महिून	ववद्मान	ASF,	IFRS	सह	एकवत््त	केले	गेल	ेआहे.	्या	अवभसरिाने	पररिामी		Ind	AS	महिून	ओळखले	जा्ते.	
भार्ती्य	मूलभू्त	पद्ध्ती,रर्तीररवाज	अावि	परंपरा	्यांच्यानुसार	मूलभू्तपिे	आं्तरराष्ट्ी्य	लेखा	मानकांचे	रूपां्तर	केले	गेल	ेआहे.	सध्या,	
सवथि	मोठ्ा	कंपन्यांना	वन्यम	महिून	इंडेकसचे	अनुसरि	करावे	लाग्ते.	परं्तु	लहान	व्यवसा्य	घटक	(्युवनटस)	वापरिे	सुरू	ठेवण्याची	
परवानगी	आहे.	भववष्या्त	अशी	अपेषिा	केली	जा्ेत	की,		Ind	AS	मध्ये	सवथि	भार्ता्तील	व्यावसाव्यक	संस्ा	स्लां्तरर्त	हो्तील.	

(Ind	AS.-	भार्ती्य	दजाथि)	

 काही लेखांकी् प्ररारे (AS) ः	वद	इवनसट्ूट	ऑफ	चाटथिडथि	अकौनटंट	ऑफ	इंवड्या	पररषदेने	एक्तीस	लेखांकी्य	आदशथि	वनददेवश्त	
केलेले	आहे्त.	त्यापैकी	काही	पुढीलप्रमािे	आहे. 

१) AS-1 लेखांकी् आदिमा : लेखांकी् धोिराचे प्रकटीकिर (Disclosure of Accounting Policies) 
	 लेखांकनाच्या	्या	आदशाथिनुसार	लेखांकी्य	िोरिा्त,	आव्थिक	वववरिाची	्त्यारी	आवि	सादरीकरि	ह	ेआव्थिक	वववरिाचा	एक	

भाग	असला	पावहजे	आवि	्ते	एका	वठकािी	प्रकट	केले	गेले	असले	पावहजे.		
	 (१-४-१९९१	पासून	कंपनीकरर्ता	आवि	१-४-१९९९	पासून	इ्तरांसाठी)	

२) AS-2 सकंधाचे रूल्ांकन (Valuation of Inventories) : 
	 लेखांकनाच्या	्या	आदशाथिनुसार	सािारि	संपत्तीचे	मूल्यांकन	भू्तकाळा्तील	कमी	वकम्तीने	आवि	वास्तववक	शुद्ध	वकम्तीने	

केल	ेपावहजे.	(०१-०४-१९९९)	

३) AS-3 िोख प्रवाह शवविर (Cash Flow Statements)  (०१-०४-२००१)
	 लेखांकनाच्या	्या	आदशाथिनुसार	ज्यावेळी	/	लाभालाभ	लेखा	्त्यार	केला	जा्तो	त्याच	काळा्त	वनिी	प्रवाह	वववरिे	्त्यार	आवि	

सादर	केली	पावहजे.	

४) AS-6 घसािा लेखा (Depreciation Accounting) : 
	 लेखाकनांच्या	्या	आदशाथिनुसार	संपत्तीचा	वापर	हो्त	अस्तानाच्या	कालखंडा्त	प्रत्येक	लेखांकी्य	कालाविीसाठी	संपत्तीच्या	

वकम्तीवर	वन्योवज्त	पद्ध्तीन	ेघसारा	आकारला	गेला	पावहजे.	(०१-०४-१९९५)		
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५) AS-8 संिोधन आशर शवकासाकरि्ता लेखांकन (Accounting for Research and Development) : 
	 लेखांकनाच्या	्या	आदशाथिनुसार	शोि	आवि	ववकासावर	खचथि	झालेली	राशी	ज्या	प्रत्यषि	कालखंडा्त	खचथि	केली	गेली	असेल,	

त्या	वववशष्	कालखंडा्त	खचथि	महिून	दाखवावी.	
	 (कंपनीकरर्ता	०१-०४-१९९१	आवि	इ्तरासाठी	०१-०४-१९९३)	

६) AS-9 रहसुली रान््ता (Revenue Recognition) :
	 व्यवसा्य	चालकान	े्त्यार	केलेल्या	लाभा	लेख्या्तील	मान्य्ता	प्राप्त	(विै)	उतपन्	घटकाच्या	आवश्यक	्तत्वाशी	्या	आदशाथिचा	

संबिं	आहे.	मान्य्ता	प्राप्त	उतपन्	हे	 व्यवसा्य	चालकाच्या	 ववववि	व्यवहारा्तून	उतपन्	झालेल	ेअसावे,	अशी	अट	घालून	
देण्या्त	आली	आहे.	(०१-०४-१९९१)		

७) AS-10 ससरि संपत्तीसाठी लेखांकन (Accounting for Fixed Assets) :

	 लेखाकनांच्या	 आदशाथिनुसार	 क्स्र	 संपत्तीच्या	 वकम्तीची	 ्ुतलना	 व्तच्या	 खरेदी	 वकंम्तीशी	 आवि	 संपत्तीच्या	 हे्तू	 पुरसपर	
उप्योगासाठी	 चाल	ू क्स््ती्त	 संपत्ती	आि्तांना	 बहाल	केलेल्या	 वकम्तीशी	 केली	 पावहजे	 ज्यावेळी	 क्स्र	 नष्	केली	 जा्ते	
वकंवा	 व्तच्या	उप्योगापासून	भववष्या्त	कोि्ताही	लाभ	अपेवषि्त	नस्तो.	अशावेळी	आव्थिक	 वववरिा्तून	्ती	काढून	टाकली	
पावहजे.	 (०१-०४-१९९१)

8) As-12 िासकी् अनुदानासाठी लेखांकन (Accounting for Government Grants) 
	 ज्यावेळी	संस्ा	शासकी्य	नी्ती	 वन्यम	आवि	अटीशी	बांिील	 राहील	अशी	खात्ी	अस्ते.	 त्यावेळी	शासकी्य	अनुदानाच्या	

लेखांकनास	मान्य्ता	वदली	जा्ते.	(०१-०४-१९९४).	

9) As-13 शवशन्ोजनाकरि्ता / िंु्तवरुकीकरि्ता लेखांकन (Accounting for Investments) 
	 लेखाकनांच्या	्या	आदशाथिनुसार	व्यवसा्याने	अापल्या	आव्थिक	वववरिा्त	चालू	आवि	दीघथिकालीन	वववन्योग	प्रकषाथिने		प्रकट	केले	

पावहजे	आव्थिक	वववरिा्त	चाल	ूगुं्तविूक	व्तच्या	कमी्त	कमी	वकम्तीने	वकंवा	्योग्य	वकम्तीने	दशथिवावी.	दीघथिकालीन	गुं्तविूक	
मात्	आव्थिक	वववरिा्त	व्तच्या	प्रचवल्त	वकम्तीने	दशथिवावी.	(०१-०४-१९९५).	

10) AS-१४ आ्किाकरि्ता लेखांकन (Accounting for Taxes on Income) : 
	 लेखाकनांच्या	्या	आदशाथिनुसार	वववशष्	चालू	कर	आवि	अस्वग्त	कर	्यांची	्ुतलना	कर्ताना	करावरील	खचथि	शुद्ध	नफा	वकंवा	

त्या	कालखंडा्तील	्तोटा	वनक्शच्त	कर्तांना	समाववष्	केला	पावहजे.	(०१-०४-२००१).	

          विद्ार्थी कृती : 

									icai.org	्या	संके्त	स्ळाला	भेट	द्ा.	आवि	लेखांकी्य	मानक	आवि	भार्ती्य	दजाथि	्या	ववष्यी	मावह्ती	वमळवा.	

ppppppppppppp सवाध्ा्  ppppppppppppp

प्र.१ एका वाक्ा्त उत्तिे शलहा. : 
	 १)		 पुस्तपालन	महिजे	का्य?	
	 २)		 वस्तू	/	माल	महिजे	का्य?	
	 ३)	 भांडवल	महिजे	का्य	?	
	 ४)			 उचल	महिजे	का्य	आहे?	
	 ५)			 ख्या्ती	महिजे	का्य?	
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प्र.२ खालील शवधानासाठी एक िबद िबदसरूह शकंवा संज्ा द्ा :
	 १)	 व्यवसा्याच्या	व्यवहाराची	नोंद	करिे.	
	 २)			 व्यवसा्याच्या	मालकाने	व्यवसा्या्त	गुं्तविूक	केलेली	रक्कम.	
	 ३)		 एखादा	व्यक्ती	ज्याला	रक्कम	दिेे	आहे.	
	 ४)			 दोन	व्यक्ततींमिील	वववनम्य	
	 ५)		 उतपन्ावरील	खचाथिच	ेअविक्य	
	 ६)		 ज्या	व्यक्तीची	मालमत्ता	देिी	पिूथि	करण्यासाठी	पुरेशी	आहे	्ती	व्यक्ती.	
	 ७)	 	पुस्तपालन	व्यवसा्यासाठी	आवश्यक	सवथि	आव्थिक	मावह्ती	व्यावसाव्यकाला	पुरवी्त	अस्ते.	
	 ८)	 	व्यवसा्याच्या	मालकीच्या	कोित्याही	्तपशीलाची	संपत्ती.	
	 ९)		 मालमत्ता	ज्या	केवळ	्ोडा	काळासाठी	राह्ता्त	आवि	्ेत	सहजपि	रोख	सवरूपा्त	पराव्तवी्त	होऊ	शक्ता्त.	
	 १०)	 सूट	जी	वस्तूच्या	पुस्तकी	मूल्यावर	वदलेली	अस्ेत.	

प्र.३  खाली शदलेल्ा प्ामा्ारधून ्ोग् प्ामा्ाची शनवर किा आशर शवधाने पुनहा शलहा. 
	 १)		 खचाांवरील	उतपन्चे	अविक्य		______________.
					 अ)	नफा	 ब)	्तूट	 क)	्तोटा	 ड)	आव्थिक	संस्ा.	

	 २)		 ____________	लेखाचे	आिार,	वास्तववक	रोख	प्राप्ती	आवि	प्रत्यषि	रोख	शोिून	नोंदववली	अस्ता्त.	
					 अ)	संच्य	 ब)	संकरर्त	 क)	रोख	 ड)	व्यापाररक	

	 ३)		 ग्ाहकाकडून	पर्त	वमळण्या्योग्य	नसलेली	रक्कम	______________		महिून	ओळखली	जा्ेत.		
	 अ)	बुडी्त	कजथि	 ब)	कजथि	 क)	कजथिदार	 ड)	संश्यासपद	कजदे	

	 ४)		 प्रामाविकपिे	्त्यार	केलेले	लेखे	आवि	सवथि	भौव्तक	मावह्तीचा	उले्ख	असलेले	लेखे	_________महि्ता्त.
						 अ)	प्रवेश	संकलपना		 ब)	दुहेरी	दृष्ीकोन	संकलपना		क)	प्रकटीकरि	संकलपना	ड)	खचाथिची	संकलपना	

	 ५)		 व्यावसाव्यक	व्यवहार	कर्ता्त	त्या	वस्तू	महिजे		_______________.	
					 अ)	माल	 ब)	उतपन्	 क)	मालमत्ता	 ड)	खचथि	

	 ६)		 _________	महिज	ेव्यवसा्याची	पैशामध्ये	नमूद	केलेली	प्रव्तष्ठा	हो्य.	
				 अ)	व्यापारवचनह		 ब)	मालमत्ता	 क)	ववशेष	हक्क	 ड)	ख्या्ती	

	 ७)		 लेखांकनाच्या	्या	आदशाथिनुसार	ज्यावेळी	लाभालाभ	लेखा	्त्यार	केले	जा्ते	त्याच	काळा्त	वनिीप्रवाह	वववरिे	्त्यार	
आवि	सादर	केली	जा्ता्त.	

				 अ)	एएस	-	३	 ब)	एएस	-१०	 क)	एएस	-६	 ड)	एएस	-	२

	 ८)		 नुकसानीची	्ततकाळ	ओळख	करून	्ताबड्तोब	त्याची	्तर्ूतद	करिार	े्तत्व	महिजे	__________.
	 अ)	पुरािम्तवाद	 ब)	उक्द्दष्	 क)		जुळविी	्तत्व		 ड)	सा्तत्य	संकलपना	

	 ९)		 रोजकीदथि	नोंवदच्या	सववस्तर	वववरिाला		_________अस	ेमहि्ता्त.	
				 अ)	पान	कमांक	 ब)	सपष्ीकरि	 क)	ख्ताविी	 ड)	पंजी्यन	

	 १०)		 दोनही	पषिामंिील	भ्ूतकाळा्तील	बदल	वकंवा	गोष्तींचा	एक	का्यदा	महिजे	______.

			 अ)	ख्ताविी	 ब)	हस्तां्तरि	 क)	व्यवहार	 ड)	व्यवसा्य
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प्र.४ खालील शवधाने सत् आहे की असत् आहे हे सपष् किा.  :

	 १)	 पुस्तपालन	आवि	लेखाकमथि	एक	सारख्या	गोष्ी	आहे्त.	

	 २)		 पुराणमतवादाचा	अ्थि	सुरवषि्त	अनुसरि	करिे	हो्य.	

	 ३)		 दुहेरी	नोंद	पद्ध्ती	दुहेरी	संकलपनेवर	आिारी्त	आहे.	

	 ४)		 अविकोश	अविववकषथि	ही	व्यवसा्याची	मालमत्ता	आहे.	

	 ५)		 शोिनषिम	व्यक्ती	ही	अशी	व्यक्ती	आहे	वजची	संपत्ती	त्याच्या	दे्य्ेतपेषिा	जास्त	आहे.	

	 ६)		 वहशोब	पुस्तका्त	रोख	कसर	वलहली	जा्त	नाही.	

	 ७)		 व्यवहाराचा	संबंि	पैशाशी	वकंवा	पैशाच्या	मूल्याशी	अस्तो.	

	 ८)	 लेखांकन	हे	व्यवसा्याची	पररभाषा	आहे.	.

j j j
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2 पुस्तपालनाची द्विनोंद पद्ध्ती अर्थ आणि मूल्तत्त्वे 
(Meaning & Fundamental of Double Entry Book-Keeping)

अभ्ास घटक 

२.१	 पुस्तपालनाच्ा	द्विनोंद	पद्ध्तीचा	अर्थ	आणि	व्ाख्ा	

२.२	 लेखांकनाच्ा	पद्ध्ती	(भार्ती्,	एकेरी	नोंद,	द्विनोंद)

२.३	 पुस्तपालनाच्ा	द्विनोंद	पद्ध्तीचे	फा्दे	

२.४	 खात्ाचंे	वर्गीकरि		

२.५	 खा्ते	/	लेखे	नावे	आणि	जमा	करण्ाचे	सुवि्थ	णन्म	(परंपरार््त	दृष्ीकोन)

२.६	 आधणुनक	संकलपनेनुसार	खात्ाचे	णन्म

२.७	 सवाध्ा्	

२.८	 लेखांकी्	सूत्र

क्षम्ता णत्धानवे  : 

o	 णवद्ार्ाांना	द्विनोंद	पद्ध्तीच्ा	प्रमुख	मूल्तत्वाचे	आकलन	हो्ेत.

o	 णवद्ार्ाांना	खात्ांचे	प्रकार	आणि	वर्गीकरिाचे	आकलन	हो्ेत.	

o	 णवद्ारगी	व्वहारांचे	वर्गीकरि	कर्ताना	सोनेरी	णन्मांचा	वापर	कर्तो.	

o	 णवद्ारगी	व्वहारांचे	वर्गीकरि	व	लेखांकी्	सूत्रांचा	्तक्ा	्त्ार	कर्तो.		

२.१ पुस्तपालनाच्ा द्विनोंद पद्ध्तीचा अर्थ आणि व्ाख्ा :
	 व्यापयारयात	घडणयारया	 प्रत्येक	आर्थिक	 व्वहयार	लयेखया	 पुसतकयात	 नोंदरवण्याची	 द्विनोंद	
पद्धती	ही	एक	शयासत्रशुद्ध	पद्धत	आहये.	पुसतपयालनयाची	द्विनोंद	पद्धतीचया	शोध	१०	नोवहेंबर	
१४९४	 रोजी	 इटयारल्न	 व्यापयारी	 ‘‘ल्ुकया	 डी	 बर्गो	 पॅरिओली’	 ्यंानी	 लयावलया	 महणून	 १०	
नोवहेंबर	१४९४	्या	रदवियालया	‘आंतररयाष्ट्ी्	लयेखयांकन	रदवि’	महणून	ियाजरया	करण्यात	्येतो.	
व्यापयारयात	घडणयाऱ्या	प्रत्येक	व्वहयारयाचया	दोन	खयात्यावर	प्रभयाव	पडतो.	हया	्या	पद्धतीचया	मूळ	
आधयार	आहये.	प्रत्येक	व्यापयारी	व्वहयारयात	दोन	पक्ष	प्रभयारवत	होतयात.	एक	पक्ष	फया्दया	/	लयाभ	
घयेतो	तर	दिुरया	पक्ष	फया्दया	/	लयाभ	दयेत	अितो.	एखयाद्या	व्वहयारयात	कयाही	्येत	अियेल	तर	तयेच		
दुिऱ्या	व्विया्यातून	जयात	अितये.		

	 आर्थिक	व्वहयारयात	दोन	प्रभयाव	होत	अितयात,	त्यापैकी	एक	खयातये	रवकलन	(नयावये)	तर	
दुिरये	खयातये	िमयाकलन	(जमया)	होतये.	्या	पद्धतीलया	पुसतपयालनयाची	द्विनोंद	/	दुहयेरी	नोंद	पद्धती	
अिये	महणतयात.	

	 आधरुनक	िंकलपनयेनुियार,	प्रत्येक	व्वियार्क	व्वहयार	हया	िंपतती,	दये्तया,	भयांडवल,	
खचथि	आरण	उतपन्याशी	िंबरंधत	अितो.	िंपतती	आरण	खचयाथित	वयाढ	झयाली	तर	नयावये	करया	आरण	
िंपतती	आरण	खचयाथित	झयालयेली	घट	जमया	केली	जयातये.	

‘ल्ुकया	डी	बर्गो	पॅरिओली
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२.२ लवेखांकी् माणि्ती नोंदणत्ण्ाची पद्ध्ती : 

लवेखांकी् माणि्ती 

	 भयारती्	पद्धत	 इंग्रजी	पद्धत	

  

	 एकेरी	नोंद	पद्धती		 दुहयेरी/द्विनोंदी	पद्धती	

१) भार्ती् पद्ध्ती : 
	 लयेखयांकनयाच्या	्या	पद्धतीत	िवथि	व्वहयार	भयारती्	भयाषयेत	नोंदरवलये	जयातयात,	जिये	मरयाठी,	रहंदी,	उदुथि,	रु्जरया्ी	इत्यादी	्यालयाच	

महयाजनी	‘‘दयेशी	नयामया’	पद्धत	अिये	महटलये	जयातये.
	 व्विया्यात	घडलयेलये	व्वहयार	भयारती्	पद्धतीनिुयार	ज्या	पुसतकयात	नोंदरवलये	जयातयात,	त्या	पुसतकयालया	वही	खयातये	रकंवया	रकदथि	अिये	

महणतयात.	लयेखयंाकनयाची	भयारती्	पद्धत	ही	द्विनोंद	/दुहयेरी	पद्धतीवर	अवलंबून	नयाही.	जरी	ही	पद्धत	शयासत्रशुद्ध	निली	तरी	
आजही	ही	पद्धत	भयारतयातील	छोटये	व्यापयारी	उप्ोर्यात	आणतयात.	

२) इंग्रजी पद्ध्त :  

 अ) एकेरी नोंद पद्ध्ती (Single Entry System) : 

	 	 ्यापद्धतीनुियार	फक्त	रोकड	/	रोख	पुसतक	आरण	वै् द्क्तक	खयातयेच	फक्त	ठयेवली	जयातयात.	एक	नोंद	पद्धती	ही	अशयासत्री्	
पद्धत	अिून	रतलया	रहशोबयाची	अपूणथि	पद्धत	अियेही	महटलये	जयातये.	कयारण	व्यापयारी	आपल्या	िो्ीप्रमयाणये	्या	पद्धतीत	
बदल	करीत	अितो.	

	 	 एकेरी	नोंद	पद्धत	जमयाखचथि	रलरहण्याियाठी	व्विया्याची	आर्थिक	द्स्तीबद्दलची	अचूक/ित्	मयारहती	पूरवू	शकत	
नयाही.	महणून	ही	छोट्या	व्वियार्कयाियाठी	उप्ोर्ी	आहये.		

 ब) दिुवेरी नोंद / द्विनोंद पद्ध्ती (Double Entry System) : 
  पुसतपयालनयाची	दुहयेरी	/	द्विनोंद	पद्धती	ही	व्वियार्क	व्वहयार	लयेखयापुसतकयात	नोंदरवण्याची	शयासत्री्	पद्धत	आहये.	्या	

पद्धतीमध्ये	प्रत्येक	घडलयेल्या	आर्थिक	व्वहयारयानये	दोन	लयेखये	प्रभयारवत	होतयात.	
	 	 दुहयेरी	नोंद	पद्धतीनुियार	नोंद	झयाल्यानंतर	एक	खयातये	ज्या	रकमयेनये	नयावये	होत	अियेल	रततक्याच	रक्कमयेनये	दुिरये	खयातये	जमया	

करयावये	लयार्तयात.	

दुहयेरी	नोंद	पद्धतीच्या	मुख्	रन्मयानुियार	‘‘प्रत्येक	नयावये	रक्कम	हीच	जमया	रक्कम	अितये.	तयातप्थि	नयावये		आरण	जमया	
अशया	दोन	वयेर्वयेर्ळ्या	खयात्याच्या	रवरुद्ध	बयाजूवर	नोंद	हयायेतयानया	ती	िमयान	रक्कमयेनये	होतये.		 	 		

ब)  दुिवेरी नोंद / द्विनोंद पद्ध्तीची व्ाख्ा
दिुवेरी नोंद / द्विनोंद पद्ध्तीची व्ाख्ा खालील प्रमािवे आिवे:
“प्रत्येक	 व्यापयारी	 व्वहयारयाचये	 दोन	 रवरुद्ध	बयाजूवर	 प्रभयाव	करणयारये	 पररणयाम	घडत	अितयात.	अशया	 व्वहयारयांच्या	 नोंदी	करयाव्याच्या	
अिल्याि	त्या	एकया	लयेख्याच्या	नयावये	बयाजूवर	आरण	दुिऱ्या	लयेख्याच्या	जमया	बयाजूवर	करणये		आवश्क	अितये.	अिये	दोन	पररणयाम	करणयारये	
व्वहयार	द्विनोंद	/	दुहयेरी	नोंद	पद्धतीि	जनम	दयेतये.’’	-	जवे. आर. बॉटलीबा्  
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द्विनोंद / दुिवेरी नोंद पद्ध्तीची मूल्तत्त्वे (Principles of Double Entry Book-keeping System) :
१)	 प्रत्येक	व्यापयारी	व्वहयारयाचये	कमीत	कमी	दोन	खयात्यावर	पररणयाम	होतयात.	एक	नयावये	तर	दुिरया	जमया.	
२)	 दोन	लयेखयंापैकी	एक	लयाभ	घयेणयारया	तर	दुिरया	लयाभ	दयेणयारया	अितो.	
३)	 प्रभयारवत	होणयाऱ्या	दोन	खयात्यापैकी	एक	खयातये	नयावये	होतये	तर	दिुरये	खयातये	जमया	जयातये.	
४)	 प्रत्येक	खयातये	ज्या	रकमयेनये	नयावये	होतये	त्याच	रकमयेनये	तये	खयातये	जमया	होतये.	

२.३ पुस्तपालनाच्ा द्विनोंद / दुिवेरी नोंद पद्ध्तीचवे फा्दवे : (Advantages of Double Entry Book-keeping 
System) :

१) पररपूि्थ नोंदी (Complete Record) : 
	 ्या	पद्धतीमध्ये	िवथि	व्यापयारी	व्वहयारयंाची	नोंद	होतये.	ही	शयासत्री्	पद्धत	अिून	त्यामध्ये	प्रत्येक	व्वहयारयाचये	दोनही	पररणयामयांची	

नोंद	केली	जयातये.	

२) अचूक्ता (Accuracy) : 
	 ्या	पद्धतीनुियार	लयेखयापुसतकयात	दोनही	पक्षयांची	नोंद	केली	जयातये.	त्यामुळये	लयेखयांकनयाच्या	कया्याथित	अचूकपणया	प्रस्यारपत	होतो.	

्यामध्ये	र्रणती्	अचूकतया	तपयािली	जयातये.	
३) व्त्साण्क णनषप्ती (Business Results ) : 
	 िवथि	खचथि,	 नुकियान,	उतपन्,	लयाभ,	दये्तया,	 िंपतती,	ऋणको,	 (अधमणथि)	आरण	धनको	 (उततमणथि)	्यंाच्याशी	 िंबंरधत	िवथि	

व्वहयार	नोंदरवलये	जयातयात.	्याच्याच	आधयारये	व्वियार्कयालया	एकया	रवरशष्	कयालयावधीत	व्विया्याची	अचूक	आर्थिक	द्स्ती	
जयाणून	घयेतया	्येतये.		

४) सत््थमान््ता (Common Acceptance) :
	 ियावथिरत्रक	 व	 व्यापक	 मयान्तया	 अिलयेल्या	 लयेखया	 मूलततवयांचये	 पयालन	 केलये	 जयात	 अिल्यामुळये	 ्या	 पद्धतीनुियार	 रलरहलयेल्या	

व्यावियार्क	नोंदीवर	रवतती्	िंस्या,	शयािकी्	अरधकयारी	इत्यादीची	मयान्तया	आहये.		

लवेखांकनाची परंपराग्त पद्ध्त (Conventional Accounting) 
	 परंपरयार्त	लयेखयांकन	पद्धत	व्यावहयाररकतयेवर	आधयारलयेली	आहये.	िवथिियामयान्	मयान्तयेवर	आधयाररत	रन्मयांनुियार	लयेखयांकन	करणये	
महणजये	परंपरयार्त	लयेखयंाकन	पद्धत	हो्.	तियेच	्यामध्ये	लयेखयांकनयाच्या	िंकलपनया	व	िंकेतयाबयाबत	सपष्तया	नयाही.	लयेखयांकनयाची	भयारती्	
पद्धत	ही	परंपरयार्त	पद्धतीचये	उदयाहरण	अयाहये.	्या	पद्धतीमध्ये	द्विनोंद	पद्धतीच्या	रन्मयांचये	पयालन	केलये	जयात	नयाही.	लयेखयांकनयाची	ही	
पद्धत	अपूणथि	महणून	ओळखली	जयातये.	

पुस्तपालनाच्ा दुिवेरी नोंद पद्ध्तीचवे मित्त्ाचवे घटक

अंतीम	लयेखये	
त्यार	करणये

खयात्यांचये	
िंतुलन

तयेरीज	 त्यार	
करणये

व्वहयारयांचये	 दोन	
प्रभयाव

रोजरकददीतील	
नोंदीची	खतयावणी

रोजरकददीतील	
व्वहयारयांच्या	

नोंदी

१६

५ 2

३४
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२.४ लवेखांचवे / खात्ांचवे त्गगीकरि (Classification of Accounts)  :

लवेख्ाचंा/ खात्ाचा अर्थ (Meaning of Account) :

लयेख्याचं्या	/	खयात्याचया	अ्थि	रवरशष्	व्क्ततींच्या	िंदभयाथित	रवरशष्	िंपतती,	दये्तया,	रवरशष्	उतपन्	व	खचयाथिवरील	पदये	तियेच	रवरशष्	
रठकयाणी	नोंदरवलयेलया	खचथि	ज्या	खयात्यात	रलरहलया	जयातो	त्यालया	खयातये/	लयेखया	महणतयात.	रदविें	रदवि	व्यापयारयात	होणयाऱ्या	व्वहयारयांची	
िंख्या	 वयाढत	अिून	 ही	िंख्या	अनयेक	लयेख्यानंया	 प्रभयारवत	करतये.	कयाही	 रवरशष्	कयालयावधीत	तर	 व्वियार्कयालया	खयालील	मयारहती	
शोधण्याियाठी	खयात्यांचये	/	लयेख्याचंये	िंतुलन	करणये	अरनवया्थि	अितये.	जिये	एकूण	भयांडवल,	एकूण	दये्तया	आरण	एकूण	िंपतती,	एकूण	
उतपन्	आरण	खचथि	इत्यादी.	

लवेख्ाचंी / खात्ाची व्ाख्ा (Definition of Account) :

‘‘खयातये	महणजये	एकया	व्क्तीवर,	एकया	प्रकयारच्या	िंपततीवर	रकंवया	एकया	प्रकयारचया	लयाभ	रकंवया	हयानीवर	प्रभयाव	करण्याचया	व्वहयारयांच्या	
ियारयांश	रूपयानये	केलयेली	नोंद	हो्.’’	

(जी आर  बॉटलीबा्)  

‘‘खयातये		महणजये	रवरशष्	वसतू	रकंवया	व्क्ततींच्या	िंदभयाथित	घडलयेल्या	िवथि	व्वहयारयांची	ियारयांश	रुपयानये	लयेखयापुसतकयांत	केलयेली	नोंद	हो्.’’	

(आर. एन. काट्थर)  

खात्ाचवे त्गगीकरि

त्ै्द्तिक खा्तवे 

नैसणग्थक 
त्ै्द्तिक खा्तवे

त्ास्तणत्क खा्तवे 

खचथि	व	नुकियान

मतूथि	वयासतरवक अमूतथि	वयासतरवक

कृणरिम त्ै्द्तिक 
खा्तवे 

नामधारी खा्तवे

उतपन्	/	प्रयाप्ी	

प्रण्तणनधीक 
त्ै्द्तिक खा्तवे

अत्ै्द्तिक खा्तवे 

१.	िुरनतयाचये	खयातये	
२.	अशोकचये	खयातये
३.	िहुयािचये	खयातये	

१.	पुणये	मनपया	खयातये	
२.	रयारधकया	सपोटथिि	खयातये	
३.	बकँ	ऑफ	इरंड्या	
खयातये	

१.	िरं्णक	खयातये	
२.	रोकड	खयातये
३.	्तं्र	खयातये	

१.	लयेखन	ियामुग्री	खयातये
२.	खरयेदी	खयातये	
३.	जयारहरयात	खयातये

१.	प्रयाप्	व्याज	खयातये	
२.	प्रयाप्	किर	खयातये	
३.	रवक्ी	खयातये

१.	ख्याती	खयातये	
२.	एकसवयाधीकयार	खयातये
३.	प्ररतरलपी	हक्क	खयातये	

१.	अदतत	खचथि	खयातये	
२.	पवूथिदतत	खचथि	खयातये	
३.	आर्याऊ	रमळयालयेलये	
उतपन्	खयातये.	



23

लवेख्ांचवे उदािरिासि णत्त्वेचन खालीलप्रमािवे कर्ता ्वेईल. -

१) त्ै्द्तिक / व्द्तिग्त लवेखवे (Personal Accounts)  :
	 व्क्ती	रकंवया	व्क्ती	िमूहयािोबत	घडणयाऱ्या	व्वियार्क	व्वहयारयाच्या	लयेख्यांचया	वै् द्क्तक	लयेख्यात	िमयावयेश	होतो	अिये	लयेखये	

तीन	भयार्यात	रवभयार्लये	जयातयात.	:-
 अ) नैसणग्थक त्ै्द्तिक लवेखवे (Natural Person's Account) : 
	 	 निैरर्थिक	वै्द्क्तक	लयेखये	हये	व्द्क्तर्त	व्वहयारयांशी	िंबंरधत	अितयात.	उदया.	रयाजयेशचया	लयेखया,	िुरमतचया	लयेखया,	िुदयामयाचया	

लयेखया,	वैभवचया	लयेखया	इत्यादी.
 ब) कृणरिम त्ै्द्तिक लवेखवे (Artificial Person's Account) :
	 	 कृरत्रम	व्क्ती	महणजये	कया्द्यानये	कृरत्रम	व्क्ती	महणून	मयान्तया	पयावलयेल्या	िंघटनया/	िंस्या	/	क्लब	इ.	् यांची	व्वियार्क	

दृpîQ>कोनयातून	झयालयेल्या	लयेख्यांचया	अंतभयाथिव	अशया	लयेख्यांमध्ये	होतो.	
	 	 उदया.	बँक	ऑफ	महयारयाष्ट्,	अबक	आरण	कंपनी	लयेखया,	मनोरंजन	/	करमणूक	मंडळ	लयेखया.
 क) प्रण्तणनधीक त्ै्द्तिक लवेखवे (Representative Personal Account) :
	 	 हये	लयेखये	रवरशष्	व्क्ती	रकंवया	व्क्ती	िमूहयाच्या	घडयामोडीचये	प्ररतरनधीतव	कतयात.	अदतत	व	पूवथिदतत	सवरूपयाचये	व्वहयार	

वरील	लयेखयेत	िमयारवष्	अितयात.		
	 	 उदया.	अदतत	भयाडये	खयातये,	आर्याऊ	रमळयालयेलये	उतपन्,	अदतत	मजूरी	इ.		

२) अत्ै्द्तिक खा्तवे (Impersonal Account) :
	 अवै् द्क्तक	खयात्याचये	दयायेन	भयार्यात	रवभयाजन	करतया	्येईल:-	

१.  त्ास्तणत्क खा्तवे (Real Accounts) : 
	 मयालमततया	आरण	िंपततीचये	व्वहयार	नोंदरवण्याियाठी	जये	खयातये	उघडलये	जयातयात	त्यांनया	वयासतरवक	खयातये	अिये	महणतयात.	वयासतरवक	

खयात्याचये	खयालील	प्रमयाणये	उप	प्रकयार	पडतयात.	
 अ) म्ूत्थ त्ास्तणत्क खा्तवे (Tangible Real Account) : 
	 	 अशी	मयालमततया	व	िंपतती	जी	डोळ्यांनी	रदितये.	ज्या	िंपततीलया	सपशथि	करतया	्येतो	आरण	ज्या	िंपततीचये	मोजमयाप	करतया	

्येतये	अशया	 प्रकयारच्या	िंपततीच्या	लयेख्यांचया	अंतभयाथिव	 ज्या	लयेख्यात	 होतो.	 त्या	लयेख्यालया	 मतूथि	 वयासतरवक	लयेखये	अिये	
महणतयात.	

	 	 उदया.	्ंत्र	खयातये,	मोटयारवयाहन	खयातये,	मयालियाठया	खयातये	इ.		
 ब) अम्ूत्थ त्ास्तणत्क खा्तवे (Intangible Real Account) :
	 	 अशी	िंपतती	जी	डोळ्यानंया	रदित	नयाही	त्यालया	सपशथि	िुद्धया	करतया	्येत	नयाही.	परंत	ुत्याचये	पैशयाच्या	सवरूपयात	मोजमयाप	

करतया	्येतये.	अशया	िंपततीच्या	लयेख्यांनया	अमूतथि	वयासतरवक	लयेखये	अिये	महणतयात.	
	 	 उदया.	ख्याती	/	लौरककमूल्,	एकसवयाधीकयार	खयातये,	बोधरचनह	खयातये,	ग्रं्	हक्क	लयेखया	इत्यादी.	

२. नामधारी खा्तवे (Nominal Accounts) :
	 खचथि	आरण	नुकियान,	उतपन्	आरण	प्रयाप्ी	्या	िंदभयाथितील	लयेख्यांनया	नयामधयारी	लयेखये	अिये	महणतयात.	
	 उदया.	मजुरी	खयातये,	लयेखनियामुग्री	खयातये,	वयेतन	खयातये,	घियारया	खयातये,	प्रयाप्	वतथिन,	प्रयाप्	किर	इ.	

नात्वे आणि जमा (Debit and Credit) 
१) णत्कलन (नात्वे) Debit : 
							 लयेख्याचं्या	डयाव्या	बयाजूलया	नयावये	बयाजू	महणतयात.	
२) समाकलन (जमा) Credit) :
		 लयेख्याचं्या	उजव्या	बयाजूलया	जमया	बयाज	ूमहणतयात.	
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२.५ नात्वे आणि जमा करण्ाचवे सोनवेरी णन्म : (परंपराग्त पद्ध्त) :

त्ै्द्तिक लवेखा 
u लयाभ	घयेणयाऱ्याचये	खयातये	नयावये	
u लयाभ	दयेणयाऱ्याचये	खयातये	जमया

त्ास्तणत्क खा्तवे 
u ्येणयारी	िंपततीचये	खयातये	नयावये
u जयाणयारी		िंपततीचये	खयातये	जमया

नामधारी लवेखा 
u खचथि	आरण	नुकियान	
खयातये	नयावये

u उतपन्	आरण	प्रयाप्ी	
खयातये	जमया	

I) खालील व्त्िारात्रून शोधा -
	 १)	दोन	पैलू						२)		दोन	लयेखये							३)	लयेख्यांचये	वर्दीकरण
१)	 ` २०,०००/-	र्ुंतवून	व्विया्	िुरू	केलया.	
२)	 श्ी	अज्कडून		` १०,०००/-	ची	उधयार	मयालयाची	खरयेदी	केली.	
३)	 रोख	रवक्ी		` ७,०००/-
४)	 वतथिन	रमळयालये		` ५००/-	
५)	 भयाडये	रदलये		` ८००/-	

१) दावेन पैलू
अ.क्र. पैलू एक पैलू दोन
१) व्विया्यात	रोख	आली.	 मयालक	हया	भयंाडवल	दयेणयारया	आहये.	

२) खरयेदी	हया	खचथि	आहये.	 अज्	हया	फया्दया	दयेणयारया	आहये.	

३) रोख	व्विया्यात	आली.	 रवक्ी	हये	उतपन्	आहये.	

४) रोख	व्विया्यात	आली.	 प्रयाप्	वतथिन	हये	उतपन्	आहये.	

५) भयाडये	दयेणये	हया	खचथि	आहये.	 व्विया्यातून	रोख	र्येली	.	

२) दोन पैलू आणि दोन लवेखवे : 

अ.क्र दोन पैलू दोन लवेखवे 
१ व्विया्यात	रोख	आली	

मयालक	हया	भयंाडवल	दयेणयारया	आहये.	
रोख	खयातये

-------------
-------------	

भयांडवल	खयातये
२ खरयेदी	हया	खचथि	आहये

अज्	हया	फया्दया	दयेणयारया	आहये.
खरयेदी	खयातये

-------------
-----------	
अज्चये	खयातये	

३ रोख	व्विया्यात	आली
रवक्ी	हये	उतपन्	आहये.	

रोख	खयातये
-------------

-----------	
रवक्ी	खयातये

४ व्विया्यात	रोख	आली.	
प्रयाप्	वतथिन	हये	उतपन्	आहये.	

रोख	खयातये
-------------

---------------	
प्रयाप्	वतथिन	खयातये

५ भयाडये	दयेणये	हया	खचथि	आहये.	
व्विया्यातून	रोख	र्येली	

भयाडये	खयातये	
-------------

---------	
रोख	खयातये.
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३) दोन पैलू, दोन लवेखवे आणि लवेख्ांचवे त्गगीकरि : 

अ.क्र दोन पैलू दोन लवेखवे लवेख्ांचवे त्गगीकरि

१. व्विया्यात	रोख	आली.	
मयालक	हया	भयांडवल	दयेणयारया	आहये.	

रोख	खयातये	
भयांडवल	खयातये	

वयासतरवक	खयातये	
वै्द्क्तक	खयातये

२. खरयेदी	हया	खचथि	आहये.	
अज्	हया	लयाभ	दयेणयारया	आहये

खरयेदी	खयातये
अज्चये	खयातये

नयामधयारी	खयातये	
वै्द्क्तक	खयातये	

३. व्विया्यात	रोख	आली	
रवक्ी	हये	उतपन्	आहये.	

रोख	खयातये	
रवक्ी	खयातये	

वयासतरवक	खयातये	
नयामधयारी	खयातये

४ व्विया्यात	रोख	आली	
प्रयाप्	वतथिन	हये	उतपन्	आहये

रोख	खयातये	
वतथिन	खयातये

वयासतरवक	खयातये
नयामधयारी	खयातये

५ रदलयेलये	भयाडये	हया	खचथि	आहये.	
व्विया्यातून	रोख	र्येली.	

भयाडये	खयातये	
रयायेख	खयातये	

नयामधयारी	खयातये
वयासतरवक	खयातये.	

का््थ / कृ्ती करा - १

खयाली	 रदलयेल्या	 व्वहयारयंाचये	
	 १)	दोन	पैलू	 २)	दोन	लयेखये	
	 ३)	लयेख्यांचये	वर्दीकरण	करून	खयालील	तक्तये	पूणथि	करया.	
१)	 रोख		`  	५०,०००/-	र्ुंतवून	व्यापयार	िुरू	केलया.	
२)	 श्ी	अरवनयाशकडून	` २०,०००/-	चये	ि्ंत्र	उधयारीनये	खरयेदी	केलये.
३)	 श्ी	रयाहूल	कडून	` ५,०००	/-	च्या	वसतू	रोखीनये	खरयेदी	केल्या.	
४)	 श्ी	अरनकेत	्यांनया	` ६,०००	/-	चया	मयाल	उधयारीवर	रवकलया.	
५)	 वयेतन	रदलये		` १,०००/-
६)	 जुनये	उपसकर	रवकलये	` ३,०००/-	

उत्तर :

१) दोन पैलू 

अ.क्र. पैलू एक लवेखवे दोन

१

२

३

४

५

६
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२) दोन पैलू आणि दोन लवेखवे 

अ.क्र.  दोन पैलू दोन लवेखवे

१.

२.

३.

४

५

६
  

क) दोन पैलू, दोन लवेखवे आणि लवेख्ांचवे त्गगीकरि

अ. क्र. दोन पैलू दोन लवेखवे लवेखांचवे त्गगीकरि
१.
२.
३.
४
५

६
 

नात्वे त् जमा करण्ाच्ा णन्मानुसार व्त्िारांचवे त्गगीकरि 
(परंपराग्त संकलपनवेनुसार) 

अ. 
क्र.

व्त्िार दोन प्रकार अ्ंतभ्ूत्थ लवेखवे लवेख्ाचंवे 
त्गगीकरि

अत्लणंबलवेलवे 
णन्म 

नात्वे िोिारवे 
खा्तवे

जमा िोिारवे 
खा्तवे 

१  ` ५०,०००		रोख	
रंु्तवणकू	व्विया्	
िरुू	केलया

१.	रोख	
व्विया्यात	
आली

२.	मयालक	हया	
भयाडंवल	
दयेणयारया	

१.	रोख	लयेखया	

२.	भयाडंवल	
लयेखया	

१.	वयासतरवक	
खयातये	

२.	वै् द्क्तक	
खयातये

१. यणेाऱया 
सपंत्तीचे 
खा्े 

२.	लयाभ	दयेणयारया	
लयेखया

रोख	खयातये	

------

---

भयाडंवल	खयातये

२ जयारहरयातीियाठी		̀  
५,०००		इम्यानलया	रदलये

१.	जयारहरयात	हया	
खचथि	आहये.	

२.	रोख	
व्यापयारयातनू	
र्येली

१.	जयारहरयात	
लयेखया	

२.	रोख	लयेखया

१.	नयामधयारी	खयातये

२.	वयासतरवक	
खयातये

१.	खचथि/	
नकुियान	नयावये	

२.	जयाणयाऱ्या	
िपंततीलया	
जमया	

जयारहरयात	लयेखया	

---

---

रोख	लयेखया
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३ बँक	ऑफ	इंरड्या	मध्ये		
` १०,०००	रोख	जमया	
कलेये	

१.	बकँ	ऑफ	
इरंड्या	लयाभ	
घयेणयारया	

२.	व्विया्यातून	
रोख	र्येली	

१.	बकँ	ऑफ	
इरंड्या	
लयेखया

२.	रोख	लयेखया	

१.	वै् द्क्तक	
लयेखया	

२.	वयासतरवक	
लयेखया

१.	लयाभ	
घयेणयाऱ्याचये	
लयेखया	नयावये	

 
२.	जयाणयाऱ्या	
िपंततीचये	
खयातये	जमया

बकँ	ऑफ	
इरंड्या	लयेखया

------

---

रोख	लयेखया

४ िरुनलकडून													
` १३,०००	चया	मयाल	
खरयेदी	कलेया

१.	खरयेदी	हया	
खचथि	आहये.	

२.	लयाभ	दयेणयारया	
िुरनल	आहये.

१.	खरयेदी	
लयेखया	

२.		िरुनल	
लयेखया	

१.	नयामधयारी	
लयेखया	

२.	वै् द्क्तक	
लयेखया

१.	खचथि	नकुियान	
नयावये		

२.	लयाभ	
दयेणयाऱ्याचये	
खयातये	जमया		

खरयेदी	लयेखया	

	---

---

िरुनल	लयेखया

५  ̀  	१२,०००	मयाल	
रोखीनये	रवकलया.

१.	व्विया्यात	
रोख	आली.

 
२.	मयालयाची	
रवक्ी	हये	
उतपन्	आहये.

१.	रोख	लयेखया

२.	रवक्ी	
लयेखया

१.	वयासतरवक	
लयेखया	

२.	नयामधयारी	
लयेखया

१.	्येणयाऱ्या	
िपंततीचये	
खयातये	नयावये

२.	उतपन्	/	
प्रयाप्ी	जमया	

रोख	लयेखया	

---

---

रवक्ी	लयेखया	

६ वतथिन	रमळयालये	 
` ४,५००

१.	व्विया्यात	
रोख	आली.

 
२.	प्रयाप्	वतथिन	हये	
उतपन्	आहये.	

१.	रोख	लयेखया	

२.	वतथिन	
लयेखया

१.	वयासतरवक	
लयेखया	

२.	नयामधयारी	
लयेखया	

१.	्येणयाऱ्या	
िपंततीचये	
खयातये	नयावये	

२.	उतपन्/
प्रयाप्ी	जमया

रोख	लयेखया

---

---

वतथिन	लयेखया

  

णटप :  १)  व्त्िार क्र. २ :	 	जयारहरयात	खचथि	 इम्यानलया	 रदलया.	्या	 रठकयाणी	 इम्यानच्या	खयात्यावर	कोणतयाही	पररणयाम	होत	नयाही.	 
फक्त	जयारहरयात	हया	खचथि	अिल्यामुळये	तयायेच	रवचयारयात	घयेतलया	जयाईल.	

  २) व्त्िार क्र. ४ :		हया	व्वहयार	उधयारीचया	आहये	अिये	र्ृहीत	धरण्यात	आलये	कयारण	व्वहयारयात	रवक्ेत्याचये	नयाव	रदलयेलये	आहये.	
परंतु	रोखीनये	खरयेदी	केलये	अिये	दशथिरवण्यात	आलयेलये	नयाही.	
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का््थ / कृ्ती २. खाली णदलवेला ्ततिा पूि्थ करा. 

नात्वे त् जमाच्ा णन्मानुसार लवेख्ांचवे त्गगीकरि करा. 
(परंपराग्त संकलपनवेनुसार) 

अ.
क्र

व्त्िार दोन प्रभात् अं्तभू्थ्त 
लवेखवे

लवेख्ांचवे 
त्गगीकरि

अत्लंणबलवेलवे 
णन्म 

नात्वे िोिारवे 
खा्तवे 

जमा िोिारवे 
खा्तवे 

१.  ` ९०,०००	रोख	
र्ुंतवून	व्विया्	िुरू	
केलया.

२. दयेनया	बँकेत	` 		९,०००	
जमया	केलये.

३ खयाजर्ी	वयापरयाियाठी	
` १,५००	ची	रोख	
कयाढली.

४ श्ी.	मंदयारकडून		` 
१२,०००	लया	मयाल	
खरयेदी	केलया.	

५ वयेतन	रदलये		` २,९००

६. व्याज	रमळयालये	
` ४,०००

खात्ाचवे त्गगीकरि 

संपत्ती लवेखा भांडत्ल लवेखादवे््तवेचा लवेखा उतपन्न त् लाभ लवेखा खचा्थनुसार लवेखा 

१.	्तं्र	लयेखया
२.	इमयारत	लयेखया
३.	ख्याती	लयेखया
४.	उपसकर	लयेखया	

१.	धनकोचया	लयेखया
२.	अरधकोष	अरधरवकषथि	
लयेखया	

३.	अरधकोष	कजथि	लयेखया
४.	अदतत	खचथि	लयेखया	

१.	आरदत्	भयाडंवल	लयेखया	
२.	रर्रीश	भयाडंवल	लयेखया
३.	मये.	हररलयाल	भयाडंवल	लयेखया
४.	मये.	शमयाथि	भयाडंवल	
लयेखया	

१.	प्रयाप्	वतथिन	लयेखया
२.	प्रयाप्	लयाभयाशं	लयेखया
३.	प्रयाप्	भयाडये	लयेखया
४.	प्रयाप्	व्याज	लयेखया	

१.	मजरूी	लयेखया
२.	अकंके्षण	शलुक	लयेखया
३.	आर्ीमळुये	नकुियान	
लयेखया

४.	छपयाई	व	लयेखन	
ियामग्री	लयेखया	

२.६ खात्ाचवे त्गगीकरि (आधुणनक संकलपनवेनुसार)

वर	रदलयेल्या	तक्तयामध्ये	वयेर्वयेर्ळ्या	खयात्याचये	रवशलयेषण	करण्यात	आलयेलये	आहये.	व्यापयारयात	घडलयेलये	व्वहयार	नोंदरवण्याियाठी	िंबंरधत	
िवथि	लयेखये	पयाच	र्टयात	रवभयार्लयेलये	आहयेत.		

महणजयेच	जिये		-	 १)	िंपतती	 	 	 २)	दये्तया		 ३)	भयांडवल	

	 	 	 ४)	खचथि	नुकियान	 	 ५)	उतपन्	व	लयाभ	
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व्त्िाराचवे त्गगीकरि नात्वे जमाच्ा णन्मानुसार (आधुणनक संकलपना) 

अ. 
क्र. 

व्त्िार दोन पलूै / 
प्रभात्

अं्तभू्थ्त लवेखवे गट/ णत्भाग अत्लणंबलवेलवे 
णन्म

नात्वे लवेखा जमा लवेखा

१.. िजं्नये		` 
७०,०००	रंु्तवनू	
व्यापयार	िुरुू	कलेया

१.	रोख	
व्यापयारयात	
आली.	

२.	मयालक	हया	
भयाडंवल	
दयेणयारया	

१.	रोख	लयेखया

२.	भयाडंवल	
लयेखया

१.	िपंतती	
लयेखया	

२.	भयाडंवल	
लयेखया

१.	िपंतती	वयाढ

२.	भयाडंवलयात	
वयाढ

रोख	लयेखया	

---

---

भयाडंवल	लयेखया

२.. श्ी.	अमोललया	
भयाडये	बद्दल	रदलयेलये							
` ५,०००

१.	भयाडये	दयेणये	हया	
खचथि	

२.	रोख	
व्यापयारयातनू	
र्येली.	

१.	भयाडये	लयेखया	

२.	रोख	लयेखया

१.	खचथि	लयेखया	

२.	िपंतती	
लयेखया

१.	खचथि	वयाढ	

२.	िपंततीत	घट

भयाडये	लयेखया	 ---

रोख	लयेखया

३. कया्याथिल्ीन	
कयामयाियाठी		बकँतेनू	
` १०,०००	कयाढलये		

१.	रोख	
व्यापयारयात	
आली	

२.	बकँ	ही	लयाभ	
दयेणयारी	आहये.	

१.	रोख	लयेखया	

२.	बकँ	लयेखया

१.	िपंतती	
लयेखया	

२.	िपंतती	
लयेखया

१.	िपंततीत	
वयाढ	

२.	िपंततीत	घट	

रोख	लयेखया	

--

--- 

बँक	लयेखया

४. पतनीच्या	मोबयाईलचये	
रबलयाियाठी		 
` ४२००	रदलये.

१.	उचलीमळुये	
मयालकयाचया	
लयाभ	होतो.	

२.	रोख	
व्यापयारयातनू	
बयाहयेर	र्येली.	

१.	उचल	लयेखया	

२.	रोख	लयेखया

१.	भयाडंवल	
लयेखया	

२.	िपंतती	
लयेखया

१.	भयाडंवलयात	
घट

२.	िपंततीत	घट

उचल	लयेखया

-----

---

रोख	लयेखया

५. श्ी.	िरुनल	कडून		
`१३,०००	चया	मयाल	
खरयेदी	कलेया

१.	खरयेदी	हया	
खचथि	आहये.	

२.	लयाभ	दयेणयारया	
िरुनल	आहये

१.	खरयेदी	लयेखया

२.	िरुनलचया	
लयेखया

१.	खचथि		लयेखया	

२.	दय्े तया	लयेखया	

१.	खचयाथित	वयाढ	

२.	दय्े तयेत	वयाढ	

खरयेदी	लयेखया	

---

---

िरुनल	लयेखया	

खालील खात्ा्त नोंदीमध्वे बदल करण्ासाठी दोन मूलभू्त णन्म णदलवेलवे आिवे्त. :
	 १)	 िंपतती	आरण	खचथि	(नुकियान)	्या	नोंदीत	बदल	करणये.	
	 		 अ)	िंपततीत	झयालयेली	वयाढ	नयावये	करया	आरण	िंपततीत	झयालयेली	घट	जमया	करया.	
	 	 ब)	खचथि	/	नुकियानीत	झयालयेली	वयाढ	नयावये	करया	आरण	खचथि	/	नुकियानीत	झयालयेली	घट	जमया	करया.	

२.	 भयांडवल,	दये्तया,		उतपन्	/	लयाभ	नोंदीत	बदल	करणये.	
	 १)	 दये्तयेत	झयालयेली	वयाढ	जमया	करयावी	आरण	दये्तयेत	आलयेली	घट	नयावये	करयावी.	
	 २)	 भयांडवलयात	झयालयेली	वयाढ	जमया	करयावी	आरण	भयांडवलयात	झयालयेली	घट	नयावये	करयावी.	
	 ३)		 महिुली	उतपन्यात	/	लयाभयात	वयाढ	झयाल्याि	जमया	करयावी	आरण	महिुली	उतपन्यात	/	लयाभयात	झयालयेली	घट	नयावये	करयावी.	
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६.	 वतथिन	रमळयालये								
` ४,५००

१.	रोख	
व्यापयारयात	
आली.	

२.	वतथिन	हये	
उतपन्	आहये.	

१.	रोख	लयेखया	

२.	वतथिन	लयेखया

१.	िपंतती	
लयेखया	

२.	उतपन्	
लयेखया	

१.	िपंततीत	
वयाढ

२.	उतपन्	वयाढ

रोख	लयेखया	

---

---

वतथिन	लयेखया	

का््थ/कृ्ती : ३               
नात्वे आणि जमाच्ा णन्मानुसार खालील व्त्िाराचवे त्गगीकरि करा. 

(आधुणनक संकलपना )  

अ. 
क्र.

व्त्िार दोन पलै ू/ 
प्रभात्

अ्ंतभू्थ्त लवेवेखवे गट / 
णत्भाग

अत्लणंबलवेलवे 
णन्म

नात्वे लवेखा जमा लवेखा 

१. रोख		` ८०,०००	आणून	
रयाजयेशनये	व्यापयार	िुरु	कलेया.	

२. दरूधवनी	(टयेरलफयायेन)	रबल	
(कया्याथिल्)		` ५,०००	

३. रोखीनये	मयालयाची	खरयेदी	कलेी	
 ` ८,०००.

४. श्ी.	मनोजलया		` ६,०००	चया	
मयाल	रवकलया

५. श्ी.	िरुयेश	कडून	` १५,०००
चये	ि्तं्र	उधयारीवर	खरयेदी	कलेये.

६. भयाडये	रमळयालये.	` २,५००
     
२.७ णनदश्थनवे : १  
खालील व्त्िारा्त सामणत्ष्ट िोिारवे दोन खा्तवे सपष्ट करा. 
१)	 रोख		` ७०,०००	आणून	व्विया्	प्रयारभं	केलया.	
	 १)	 रोख	खयातये	
	 २)		 भयाडंवल	खयातये	
२)	 बँक	ऑफ	इरंड्या	मध्ये		` १०,०००	जमया	केलये.
	 १)	 बँक	आफॅ	इरंड्या	खयातये
	 २)		 रोख	खयातये	
३)	 कया्याथिल्ीन	कयामयाियाठी	बकँ	ऑफ	इंरड्यामधनू	कयाढलये		` ५,५००.
	 १)		 रोख	खयातये	
	 २)		 बँक	ऑफ	इरंड्या	खयातये	
४)		 रोखीनये		` ५,०००	/-	च्या	मयालयाची	खरयेदी	कलेी.	
	 १)	 खरयेदी	खयातये		
	 २)	 रोख	खयातये
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५)	 रकरण	सटोअिथि	कडून		` ६,०००/-	चया	मयाल	उधयारीवर	खरयेदी	कलेया.	
	 १)	 खरयेदी	खयातये	
	 २)		 रकरण	सटोअिथि	खयातये	
६)	 रोखीनये	मयालयाची	रवक्ी	
	 १)				रोख	खयातये	
	 २)	 रवक्ी	खयातये	
७)	 रोहीणीलया		` ९,०००/-	चया	मयाल	रवक्ी	केलया.	
	 १)	 रोरहणी	खयातये	
	 २)	 रवक्ी	खयातये	
८)	 लयाभयाशं	रमळयालये		` ४,५००.
	 १)	 रोख	खयातये	
	 २)	 लयाभयाशं	खयातये	
९)		 अकेंक्षण	शलुक	रदलये		` १,०००/-
	 १)		 अकेंक्षण	खयातये	
	 २)	 रोख	खयातये	

णनदश्थनवे  – २
खालील लवेख्ांचवे त्ै् द्तिक लवेखवे, त्ास्तणत्क लवेखवे आणि नामधारी लवेख्ामध्वे त्गगीकरि करा. 

१) लयेखन	ियामग्री	लयेखया २) महयेशचया	लयेखया
३) ्ंत्र	लयेखया ४) भयांडवल	लयेखया
५) आर्ीमुळये	नुकियान	लयेखया ६) पुणये	महयानर्रपयारलकया	लयेखया	
७) इमयारत	लयेखया ८) बँक	ऑफ	महयारयाष्ट्	लयेखया
९) प्ररतरलपी	हक्क	लयेखया १०) दुरुसती	लयेखया
११) िंर्णक	लयेखया १२) मजुरी	लयेखया

उत्तर  :

त्ै्द्तिक लवेखा त्ास्तणत्क लवेखा नामधारी लवेखा
महयेशचया	लयेखया ्ंत्र	लयेखया लयेखन	ियामग्री	लयेखया
भयंाडवल	लयेखया इमयारत	लयेखया आर्ीमुळये	नुकियान	लयेखया

पुणये	महयानर्रपयारलकया	लयेखया प्ररतरलपी	हक्क	लयेखया दुरुसती	लयेखया
बँक	ऑफ	महयारयाष्ट्	लयेखया िंर्णक	लयेखया	 मजुरी	लयेखया	
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णनदश्थनवे : ३
खालील लवेख्ांचवे त्ै्द्तिक लवेखवे, त्ास्तणत्क लवेखवे आणि नामधारी लवेख्ामध्वे त्गगीकरि करा. 

१) रोख	लयेखया २) अदतत	वयेतन	लयेखया ३) रोहीतचया	लयेखया
४) उपसकर	लयेखया ५) जीवन	रवमया	महयामंडळ	लयेखया ६) ख्याती	लयेखया
७) पवूथिदतत	रवमया	खचथि	लयेखया ८) बोधरचनह	लयेखया ९) वतथिन	लयेखया
१०) कजथि	लयेखया ११) उचल	/	अयाहरण	लयेखया १२) व्याज	लयेखया

उत्तर  :

त्ै्द्तिक लवेखा त्ास्तणत्क लवेखा नामधारी लवेखा 
अदतत	वयेतन	खयातये								 रोख	खयातये वतथिन	खयातये
रोहीतचये	खयातये उपसकर	खयातये व्याज	खयातये
जीवन	रवमया	महयामंडळ	खयातये	 ख्याती	खयातये	
पूवथिदतत	रवमया	खचथि	खयातये बोधरचनह	खयातये
कजथि	खयातये
उचल	/	आहरण	खयातये

णनदश्थन -४ 
खालील लवेख्ांचवे संपत्ती, दवे््ता, उतपन्न आणि खच्थ ्ामध्वे त्गगीकरि करा. 
१)	 पवूथिदतत	भयाडये	लयेखया	 २)	 वयेतन	लयेखया	 ३)	 बँक	कजथि	लयेखया	
४)	 मोटयार	कयार	लयेखया	 ५)	 दये्	भयाडये	लयेखया	 ६)	 बुडीत	कजथि	लयेखया
७)	 प्ररतरलपी	हक्क	लयेखया	 ८)	 प्रयाप्	व्याज	लयेखया	 ९)	 प्रयाप्	लयाभयांश	लयेखया
१०)		 पररिर	लयेखया	 ११)	रवमया	प्रव्याजी	लयेखया	 १२)	अंकेक्षण	शुलक	लयेखया		
उत्तर  : 

संपत्ती दवे््ता उतपन्न खच्थ
पूवथि	दतत	भयाडये	लयेखया बँक	कजथि	लयेखया प्रयाप्	व्याज	लयेखया वयेतन	लयेखया
मोटयार	कयार	लयेखया दये्	भयाडये	लयेखया प्रयाप्	लयाभयांश	लयेखया बुडीत	कजथि	लयेखया	
ग्रं्	हक्क	लयेखया रवमया	प्रव्याजी	लयेखया
पररिर	लयेखया अंकेक्षण	शुलक	लयेखया

णनदश्थन -५
खालील लवेख्ांचवे संपत्ती, दवे््ता, उतपन्न आणि खच्थ भागभांडत्ल ्ामध्वे त्गगीकरि करा.  
१)	 भूमी	व	इमयारत	 २)	 प्रयाप्	व्याज	लयेखया	 ३)	 िंर्णक	लयेखया
४)	 रवरवध	धनको	 ५)	 प्रयाप्	रवपत्र	लयेखया	 ६)	 रदलयेली	किर	
७)	 रवरवध	ऋणको	 ८)		 ख्याती	 ९)	 वयाहन	व््	
१०)		 प्रयाप्	किर		 ११)		दये्	रवपत्र	 १२)		 अरमतचये	भयांडवल	खयातये	
१३)	 मुदत	ठयेवीवरील	व्याज		 १४)	अरधकोष	अरधरवकषथि		 १५)	 रजवंत	मयाल	ियाठया	
१६)	 छपयाई	व	लयेखन	 १७)	बँक	रशल्लक	 १८)	 प्रयाप्	भयाडये	
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१९)	 दुरुसतीचये	व	दयेखभयाल	खचथि		 २०)	वयाहन	खचथि	 २१)		 अदतत	भयाडये	
२२)	 प्रयाप्	वतथिन		 २३)	बँक	कजथि	 २४)	 रवद्ुत	दये्क
२५)	 ग्रं्	हक्क	लयेखया		 	 	 	

उत्तर  :

संपत्ती दवे््ता उतपन्न / लाभ खच्थ / ्तोटा भांडत्ल
भूमी	व	इमयारत	 रवरवध	धनको प्रयाप्	व्याज रदलयेली	किर अरमतचया	भयांडवल	

लयेखया	
िंर्णक	लयेखया दये्	रवपत्र प्रयाप्	किर वयाहतूक	खचथि

प्रयाप्	रवपत्र अरधकोष	अरधरवकषथि मुदत	ठयेवीवरील	व्याज दुरुसती	व	दयेख	भयाल	खचथि

रवरवध	ऋणको	 प्रयाप्	भयाडये वयाहन	खचथि

ख्याती	लयेखया अदतत	भयाडये प्रयाप्	वतथिन रवद्ुत	दये्क

पशुधन बँक	कजथि	खयातये छपयाई	व	लयेखन	ियामग्री

बँक	रशल्लक

प्ररतरलपी	हक्क	लयेखया

    

२.८ लवेखांकी् सूरि : 
	 लयेखयंाकी्	िूत्र	हये	दशथिरवतये	की,	व्यापयारयातील	िंपतती	नयेहमी	व्यापयारयातील	भयंाडवल	व	दये्तयेच्या	बयेरजये	एवढी	अितये.	

	 हये	िूत्र	खयालील	प्रमयाणये	ियांर्तया	्येईल.	-	

	 	 िंपतती	=	दये्तया	+	भयंाडवल	

	 मूलभूत	िूत्रये	पुसतपयालनयाच्या	द्विनोंद	/	दुहयेरी	नोंद	पद्धतीचया	पया्या	आहये.	
	 िूत्रये	खयालील	प्रमयाणये	आहयेत.	-	

	 	 भयांडवल	=	एकूण	िंपतती	-	बयाह्य	दये्तया		

	 	 िंपतती		=	भयंाडवल	+	बयाह्य	दये्तया	

	 	 िंपतती		=	दये्तया
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उदािरिार्थ  : -
१.	 रयाहुलनये	रोख		` ५०,०००	/-	आणून	व्यापयार	िुरू	केलया.	
	 लयेखयांकी्	िूत्र	खयालील	प्रमयाणये	
  संपत्ती =    भांडत्ल    +   दवे््ता 
	 	 रोख		 =	 	भयांडवल					+	 दये्तया		
  ` ५०,०००		 =	 	` ५०,०००		+	 ०	
  ` ५०,०००		 =			` ५०,०००

२.	 एच.	पी.	कंपनीकडून	रयाहुलनये		` १०,०००/-	चये	्ंत्र	उधयारीवर	खरयेदी	केलये.	
	 लयेखयांकी्		िूत्र	खयालीलप्रमयाणये	-
  संपत्ती =   भांडत्ल +  दवे््ता 
	 	 रोख	+	्ंत्र		 =		 भयांडवल		 +	रवरवध	धनको	
  ` ५०,०००	+	` १०,०००		 =	 ` ५०,०००		 +		`१०,०००
  ` ६०,०००		 =		 ` ६०,०००

३.	 रयाहुलनये	` २०,०००/-	चया	मयाल	खरयेदी	केलया.
	 लयेखयांकी्	िूत्र	खयालील	प्रमयाणये		-
  संपत्ती  = भांडत्ल  +     दवे््ता  
	 																		रोख	+		्ंत्र		+	मयालियाठया		 	 =		 भयांडवल			+	रवरवध	धनको
जुनी	रशल्लक	 						` ५०,०००			+		` १०,०००	+		०	 	 =		 ` ५०,०००		+	` १०,०००
नवीन	व्वहयार	 									` ३०,०००	+		` १०,०००	+	` २०,०००	=			 ` ५०,०००		+	` १०,०००	
नवीन	रशल्लक			 										`३०,०००		+	` १०,०००	+	` २०,०००	=			 ` ५०,०००	+		` १०,०००
                  ` ६०,०००	 =			 ` ६०,०००

णनदश्थन क्र –१ : 
खालील व्त्िारांत्रून लवेखांणक्त सूरि दश्थत्ा. 
१)	 रोरहत	शमयाथि	्यांनी	रोख		` ५०,०००	/-	र्ुंतवून	व्यापयार	िुरू	केलया.	
२)	 धोनीकडून		` १०,०००/-	चया	मयाल	उधयारीवर	खरयेदी	केलया.	
३)	 रवरयाटलया	उधयारीवर	मयालयाची	रवक्ी	केली	` २०,०००.
४)	 लयाभयांश	रमळयालया		` ५००/-	
५)	 जयारहरयातीियाठी	रदलये		` ५००/-
उत्तर  :

व्त्िार संपत्ती 
(`)

= दवे््ता 
(`)

+ भांडत्ल   
(`)

१. रोरहत	शमयाथिनये		` ५०,०००	र्ुंतवून	व्यापयार	िुरू	
केलया.	

५०,००० = ० + ५०,०००

५०,००० = ० + ५०,०००

२. धोनीकडून	` १०,०००	चया	मयाल	उधयारीवर	खरयेदी	
केलया

(+)	१०,००० = १०,००० + ०



35

६०,००० = १०,००० + ५०,०००

३ रवरयाटलया	उधयारीवर	मयालयाची	रवक्ी	केली
 ` २०,०००.

(-)	२०,०००

(+)	२०,००० = ० + ०

६०,००० = १०,००० + ५०,०००

४ लयाभयांश	रमळयालया		` ५०० (+)	५०० = ० + (+)५००

५ जयारहरयाती	बद्दल	रदलये	` ५००
६०,५००
(-)	५००

=
=

१०,०००
०

+
+

५०,५००
(-)	५००

एकूि ६०,००० = १०,००० + ५०,०००

णनदश्थनवे क्र – २ : 
खालील व्त्िारांत्रून लवेखांकी् सरूि दश्थत्ा - 
१)	 रूपयालीनये		` २५,०००/-		बँकेतील	रशल्लकीच्या	आधयारये	व्यापयार	िुरु	केलया.	
२)	 ्ंत्रयाची	रोखीनये	खरयेदी	केली		` ५,०००/-	
३)	 सवरयाकडून		` ३,०००/-	मयाल	उधयारीनये	खरयेदी	केलया.	
४)	 वयेतनयाबद्दल	रदलये		` ३,०००/-
५)	 व्याज	रमळयालये		` २००/-	

उत्तरवे  :

व्त्िार संपत्ती (`) = दवे््ता  (`) + भांडत्ल (`)

१) रूपयालीनये	बँकेतील	रशल्लकीच्या	आधयारये	व्यापयार	
िुरू	केलया

२५,००० = ० + २५,०००

२५,००० = ० + २५,०००

२) ्ंत्रयाची	रोखीनये	खरयेदी	केली	` ५,०००/- (+)	५,०००

(-)	५,००० = ० + ०
२५,००० = ० + २५,०००

३) सवरयाकडून	` ३,०००/-	मयाल	उधयारीनये	खरयेदी	
केलया.

(+)	३,०००
= ३,००० + ०

२८,००० = ३,००० + २५,०००

४) वयेतनयाबद्दल	रदलये		` ३,०००/- (-)	३,००० = ० + (-)३,०००

२५,००० = ३,००० + २२,०००

५) व्याज	रमळयालये		` २०० (+)	२०० = ० + (+)	२००

एकूण	 २५,२०० = ३,००० + २२,२००



36

णनदश्थनवे  – ३ : 
लवेखांकी् सूरिाच्ा आधारवे खालील व्त्िाराचवे प्रभात् सपष्ट करा. -
१)	 अजुथिननये		` ९०,०००/-	आणून	व्यापयार	िुरू	केलया.	
२)	 होंडया	कंपनीकडून	उधयारीवर	मोटयार	कयार	खरयेदी	केली		` ३०,०००/-	
३)	 करन	कडून	` १०,०००	चया	मयाल	उधयारीवर	खरयेदी	कlयेलया.	
४)	 आर्ीमुळये	मयाल	नष्	झयालया	` १,०००/-	
५)	 मोटयारकयार	वर	एक	वषयाथिचया	घियारया	आकयारलया		` १,०००/-
६)	 मयालयाची	रोखीनये	रवक्ी	केली		` ५,०००/-	

व्त्िार संपत्ती  (`) = दवे््ता  (`) + भांडत्ल (`)

१) अजुथिननये	रोख	` ९०,०००	आणून	व्यापयार	िुरू	
केलया	

९०,००० = ० + ९०,०००

९०,००० = ० + ९०,०००

२) होंडया	कंपनीकडून	उधयारीवर	मोटयारकयार	खरयेदी	केली		
` ३०,०००/-	

(+)	३०,००० = ३०,००० + ०

१,२०,००० = ३०,००० + ९०,०००

३) करन	कडून	` १०,०००/-	चया	मयाल	उधयारीवर	
खरयेदी	केलया.	

(+)	१०,००० = १०,००० + ०

१,३०,००० = ४०,००० + ९०,०००

४) आर्ीमुळये	मयाल	नष्	झयालया		` १,०००/-	 (-)	१,००० = ० + (-)१,०००

१,२९,००० = ४०,००० + ८९,०००

५) मोटयारकयार	वर	एक	वषयाथिचया	घियारया	आकयारलया	
` १,०००/-	

(-)	१,००० = ० + (-)	१,०००

६)	 मयालयाची	रोखीनये	रवक्ी	केली	` ५,०००/- १,२८,०००
(-)५,०००
(+)५,०००

= ४०,०००
०
+ ८८,०००

०

एकिू १,२८,००० = ४०,००० + ८८,०००

णनदश्थनवे  – ४ : 
खालील व्त्िारातं्रून लवेखांकी् सरूि दश्थत्ा - 
१)	 रनमयानये	रोख	` ६०,०००/-	आणून	व्यापयार	िुुरू	केलया.	
२)	 बँक	ऑफ	इंरड्या	मध्ये	रयायेख	` २०००/-	जमया	केलये.
३)	 रनमयानये	जयादया	भयंाडवल	महणून	आणलये		` ७,०००/-
४)	 वमयाथिकडून		` १०,०००/-	रकमतीचया	मयाल	रोखीनये	खरयेदी	केलया.
५)	 वमयाथि	्यांनया	` ७,०००/-	चया	मयाल	रवकलया.
६)	 वयाहन	खचथि	रदलया		` ५,०००/-
७)	 व्याज	रमळयालये	` २००/-
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उत्तर  :

व्त्िार संपत्ती (`) = दवे््ता (`) + भांडत्ल (`)

१) रनमयानये	रोख	` ६०,०००/-	आणून	व्यापयार	िुरू	
केलया.	

६०,००० = ० + ६०,०००

६०,००० = ० + ६०,०००

२) बँक	ऑफ	इंरड्यामध्ये	रोख		` २०००/-	जमया	
केलये.

(-)	२,०००
(+)२,०००

= ० + ०

६०,००० = ० + ६०,०००

३)	 रनमयानये	जयादया	भयांडवल	महणून	आणलये		 
` ७,०००/-

(+)	७,००० = ० + (+)	७,०००

४) वमयाथिकडून		` १०,०००/-	रकमतीचया	मयाल	खरयेदी	
केलया.

६७,०००
(+)	१०,०००

=
= (+)	१०,०००

+ ६७,०००

५) वमयाथि	्यांनया		` ७,०००/-	चया	मयाल	रोखीनये	
रवकलया.

७७,०००	
(-)	७,०००
(+)७,०००

= १०,०००
-

+ ६७,०००
-

७७,००० = १०,००० + ६७,०००

६)	 वयाहन	खचथि	रदलया	` ५,०००/-	 (-)	५,००० = ० + (-)	५,०००

७२,००० = १०,००० + ६२,०००

७) व्याज	रमळयालये		` २००/-	 (+)	२०० = ० + (+)	२००

एकिू ७२,२०० = १०,००० + ६२,२००

णनदश्थन क्र – ५ : 
खालील व्त्िारांत्रून लवेखांकी् सरूि दश्थत्ा - 
१)	 श्ी.	मयेहतया	्यांनी		` ८०,०००/-	आणून	व्यापयार	केलया.
२)	 आरशवन	कडून	` १२,०००/-	चया	मयाल	उधयारीवर	खरयेदी	केलया.	
३)	 एि.एम.	फरनथिचर	मयाटथिकडून		` ६,०००/-	चये	उपसकर	(फरनथिचर)	उधयारीवर	खरयेदी	केलये.
४)	 आनंद	्यंानया		` १०,०००/-	रकमतीचया	मयाल	रवकलया.
५)	 खयाजर्ी	वयापरयाियाठी	रोख		` २,५००/-	ची	उचल	केली.
६)	 	` १२,०००/-	रकमतीचया	मयाल	` २,०००/	नफ्यानये	रवकलया.
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उत्तर  :

व्त्िार संपत्ती(`) = दवे््ता (`) + भांडत्ल (`)

१) श्ी.	मयेहतया	्यांनी	` ८०,०००/-	आणून	व्यापयार	
केलया.

८०,००० = ० + ८०,०००

८०,००० = ० + ८०,०००

२) अयाद्शवन	कडून		` १२,०००/-	चया	मयाल	
उधयारीवर	खरयेदी	केलया.

(+)	१२,००० (+)	१२,००० + ०

९२,००० = १२,००० + ८०,०००

३) एि.	एम.	फरनथिचर	मयाटथिकडून		` ६,०००/-	चये	
उपसकर	(फरनथिचर)	उधयारीवर	खरयेदी	केलये.	

(+)	६,००० = (+)	६,००० + ०

९८,००० = १८,००० + ८०,०००

४) आनंद	्यांनया		` १०,०००/-	रकमतीचया	मयाल	
रवकलया.

(-)	१०,०००
(+)१०,०००

= ० + ०

९८,००० = १८,००० + ८०,०००

५) खयाजर्ी	वयापरयाियाठी	रोख		` २,५००/-	ची	उचल	
केली.

(-)	२,५०० = ० + (-)	२,५००

९५.५०० = १८,००० + ७७,५००

६)  ` १२,०००/-	रकमतीचया	मयाल		` २,०००	
नफ्यानये	रवकलया.

(-)	१२,०००
(+)१४,०००

= ० + (+)	२,०००

एकिू ९७,५०० = १८,००० + ७९,५००

का््थ / क्ृती : ०४

लवेखांकी् सरूिाच्ा आधारवे खालील णदलवेल्ा व्त्िाराच्ा नोंदी ्तकत्ा्त नोंदत्ून ्ततिा पूि्थ करा.  

१)	 श्ी	मनोहरनये	` ७५,०००/-	आणून	व्यापयार	िुरू	केलया.	

२)	 लयेखन	ियामग्री	खरयेदी	केली		` १,०००

३)	 मोहनकडून	` ६,०००/-	चया	मयाल	खरयेदी	केलया.	

४)	 रयाधयालया	मयाल	रवकलया	` १०,०००/-

५)	 व्विया्याियाठी		` २,०००/-	चया	मोबयाईल	खरयेदी	केलया.	

६)	 ` २०,०००/-	रकमतीचया	मयाल		` ५,०००/-	नफ्यानये	रवकलया.

७)	 वयेतन	रदलये		` २,५००/-	
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उत्तर

अ.क्र. व्त्िार संपत्ती = दवे््ता + भांडत्ल

१)

२)

३)

४)

५)

६)

एकिू

     कार्य / कृती : ५
					तुमच्या	महयारवद्याल्याचये	कयाही	रन्म	व	ततवये	प्रत्येक	रवद्यार्याांकररतया	अितयात.	िमजया	रवद्यार्याांनी	रन्मयांचये	उल्लंघन						

केलये?	िमजया	रवद्यार्याांियाठी	कयाही	रन्म	व	ततवच	नितील	तर	कया्	होईल?	

ppppppppppppp सत्ाध्ा् ppppppppppppp

प्र.१ एका त्ाक्ा्त उत्तरवे णलिा.
१)	 दुहयेरी	नोंद	पद्धती	महणजये	कया्?	
२)	 खयातये	रकंवया	लयेखया	महणजये	कया्?	
३)	 एक	नोंद	पद्धतीचया	अ्थि	सपष्	करया.	
४)	 वै्द्क्तक	खयातये	महणजये	कया्?	
५)	 नयामधयारी	खयात्याचया	रन्म	सपष्	करया?	
६)	 अमूतथि	रकंवया	अदृश्	िंपततीचये	दोन	उदयाहरण	द्या?	
७)	 वयासतरवक	खयात्याचया	अ्थि	सपष्	करया?	
८)	 उतपन्	व	प्रयाप्ीची	दोन	उदयाहरणये	द्या?	
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९)		 वै् द्क्तक	खयात्याच्या	रन्म	सपष्	करया?	
१०)		 लयेखयांकी्	मयारहती	नोंदरवण्याच्या	रकती	पद्धती	आहयेत?		

प्र.२ पुढील णत्धानासाठी एक शबद णकंत्ा एक संज्ा णकंत्ा शबदसमूि द्ा. 

१)	 लयेखयांकनयाची	अशी	पद्धत	ज्यात	व्वहयारयाचये	प्रभयाव	दोन	खयात्यावर	होतयात.

२)	 लयेख्याची	/	खयात्याची	उजवी	बयाजू

३)	 व्विया्याच्या	मयालकयानये	व्विया्याचया	पैिया	वै्द्क्तक	कयारणयाियाठी	वयापरल्यामुळये	नयावये	होणयारये	खयातये	

४)		 िंपतती	आरण	मयालमततयेचये	खयातये

५)	 खचथि,	नुकियान	आरण	उतपन्	रकंवया	लयाभयाचये	खयातये.	

६)	 लयेख्याची	/	खयात्याची	डयावी	बयाजू.

७)	 अशी	िंपतती	जी	डोळ्यानंया	रदित	नयाही,	सपशथि	करतया	्येत	नयाही	व	अनुभवतया	्येत	नयाही.

८)	 द्विनोंद	/	दुहयेरी	नोंद	पद्धतीचया	शोध	लयावणयारी	व्क्ती	

९)	 व्वियार्क	व्वहयार	नोंदरवण्याची	अपूणथि	पद्धत	

१०)		 व्वियार्क	व्वहयार	नोंदरवण्याची	शयासत्री्	पद्धत.

प्र.३ खालील णदलवेल्ा प्ा्थ्ा्ूतन ्ोग् प्ा्थ् णनत्डून णत्धानवे पूि्थ करा. 

	 १)	 आंतररयाष्ट्ी्	लयेखयंाकन	रदवि		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	रोजी	ियाजरया	करण्यात	्येतो.	

	 	 अ)	१०	नोवहेंबर		 	 	 	 ब)	१२	नोवहेंबर	

	 	 क)	१०	रडिेंबर	 	 	 	 ड)	१५	रडिेंबर

	 २)	 लयेखयांकनयाची	परंपरयार्त	पद्धती		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

	 अ)	इंग्रजी	नोंद	पद्धती		 	 ब)	दुहयेरी	नोंद	पद्धती	

	 क)	भयारती्	पद्धत		 	 ड)	वरील	प्रमयाणये	एकही	नयाही.

	 ३)	 प्रत्येक	नयावये	होणयारये	खयातये		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.होतये

	 	 अ)	नयावये	 	 	 	 	 ब)	जमया

	 		 क)	उजवी	बयाजू		 	 	 	 ड)	वरीलपैकी	एकही	नयाही.	

	 ४)	 रयाधयाचये	खयातये	हये	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	प्रकयारचये	खयातये	हो्.	

	 	 अ)	नयामधयारी		 			ब)	वै्द्क्तक			 	 क)	वयासतरवक	 	 ड)	खचथि

	 ५)	 ्ंत्र	खयातये	हये		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	खयातये	हो्.	

	 अ)	नयामधयारी		 ब)	उतपन्		 क)	वै् द्क्तक		 ड)	वयासतरवक

	 ६)	 ख्याती	ही		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	िंपतती	आहये.	

	 	 अ)	मूतथि		 	 			ब)चल	/	तरल		 	 क)	अमूतथि		 	 ड)	्यापैकी	कोणतीही	नयाही	

	 ७)	 पवूथिदतत	खचथि	हये		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	खयातये	हो्.		

	 अ)	वयासतरवक		 ब)	वै् द्क्तक		 क)	नयामधयारी		 ड)	उतपन्		
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	 ८)	 लयाभ	घयेणयाऱ्याचये	खयातये	नयावये	तर	जमया	होणयारये	खयातये		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	 अ)	बयाहयेर	जयाणये		 ब)	लयाभ	दयेणयाऱ्याचये	 क)	उतपन्	आरण	प्रयाप्ी	 ड)	्येणयाऱ्याचये	खयातये.	

	 ९)	 ्येणयारी	िंपतती	नयावये	होत	अियेल	तर	जमया	होणयारी	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	 अ)	दयेणयारया	 	 ब)	खचथि	आरण	नुकियान
	 क)	बयाहयेर	जयाणयारी	 	 ड)	वरील	पैकी	एकही	नयाही.		

	 १०)	 िवथि	नयावये		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	आरण	उतपन्	आरण	प्रयाप्ी	जमया	होतयात.		
	 अ)	दयेणयारया	 	 ब)	खचथि	आरण	नुकियान
	 क)	बयाहयेर	जयाणये		 	 ड)	वरील	पैकी	एकही	नयाही.	

प्र.४ खालील णत्धानवे चूक णकंत्ा बरोबर ्तवे सकारि णलिा. 
१)	 अदतत	खचथि	हये	नयामधयारी	खयातये	आहये.	
२)	 भयांडवल	खयातये	वयासतरवक	खयातये	हो्.
३)		 प्रत्येक	नयावये	होणयारी	खयातये	जमया	खयात्यालया	िमयान	अितये.	
४)	 प्रयाप्	किर	ही	नयामधयारी	खयातये	आहये.	
५)	 उचल	खयातये	ही	नयामधयारी	खयातये	हो्.
६)	 अदतत	वयेतन	हये	नयामधयारी	खयातये	आहये.	
७)	 कजथि	खयातये	हये	वै्द्क्तक	खयातये	आहये.	
८)	 ख्याती	खयातये	हये	वयासतरवक	खयातये	आहये.	
९)	 व्यापयारी	किर	हये	नयामधयारी	खयातये	
१०)		 मयालकयाचये	खयाजर्ी	सवरूपयाच्या	व्वहयारयाच्या	नोंदी	व्विया्याच्या	लयेखयापुसतकयात	घयेतल्या	जयात	नयाही.		
११)	 मोटयार	र्याडी	हये	एक	वयासतरवक	खयातये	आहये.
१२)	 फया्दया	घयेणयाऱ्याचये	खयातये	नयावये	आरण	फया्दया	दयेणयाऱ्याचये	खयातये	जमया	हया	नयामधयारी	खयात्याचया	रन्म	आहये.
१३)	 बँक	कजथि	खयातये	हये	नयामधयारी	खयातये	आहये.
१४)	 िंपतती	=	भयंाडवल	+	दये्तया
१५)	 व्यापयारी	रचनह	लयेखया	हये	वै्द्क्तक	खयातये	आहये.

प्र.५ ररकाम्ा जागा भरा. 
१)	 िंपततीच्या	मूल्यात	झयालयेली	वयाढ	नयावये	होतये,	तर	िंपततीच्या	मूल्यात	झयालयेली	घट		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	होतये.
२)	 िंपतती	=	दये्तया		+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
३)	 भयांडवलयात	झयालयेली	वयाढ	जमया	होतये	तर	भयांडवलयातील	घट		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		होतये.
४)	 नोंद	करण्याची	शयासत्रोक्त	आरण	पररपूणथि	पद्	धतीलया	.	.	.	.	.	.	.	.	
५)	 िवथि	खचथि	आरण	नुकियान	नयावये	होतये	तर		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	जमया	होतये.
६)	 भूमी	इमयारत	खयातये	हये		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	खयातये	आहये.	
७)		 केवळ	रोकड	पुसतक	आरण	वै् द्क्तक	खयातये	उघडलये	जयातयात	ती	पद्धती	महणजये	.	.	.	.	.	.	.			
८)	 ्येणयारी	िंपतती	नयावये	आरण	जयाणयारी	िंपतती	जमया	होतये,	हया	रन्म	.	.	.	.	.	.	.	.	.		खयात्याचया	आहये.
९)	 प्रवयाि	खचथि	हया		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.्या	खयात्याचया	प्रकयार	आहये.		
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१०)		 प्रत्येक	व्वहयारयालया			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	प्रभयाव	/	बयाजू	अितयात.		
११)	 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	खयातये	महणजये	मयालमततया	आरण	िंपततीचये	खयातये	हो्.		
१२)		 िंर्णक	खयातये	हये		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	खयातये	आहये.		

प्र.६ खालील लवेख्ांचवे / खात्ांचवे त्गगीकरि त्ै्द्तिक खा्तवे, त्ास्तणत्क खा्तवे आणि नामधारी खात्ा्त करा. 

१)	 रोरहतचये	भयंाडवल	खयातये	 २)		 िुटी	अवजयारये	खयातये	

३)		 उचल	खयातये	 ४)		 र्याडी	भयाडये	खयातये

५)	 पवूथिदतत	भयाडये	खयातये	 ६)	 प्ररतरलपी	हक्क	लयेखया	

७)	 एकसवयाधीकयार	खयातये	 ८)		 अप्रयाप्	उतपन्	खयातये	

९)		 पूवथि	दतत	खचथि	खयातये	 १०)		 प्रयाप्	वतथिन	खयातये	

११)		 वयाहतूक	खचथि	खयातये	 १२)		 ्ंत्र	व	ि्ंत्र	खयातये	

१३)		 रवरवध	उतपन्	खयातये	 १४)		 पशुधन	खयातये	

१५)		 मोफत	वयाटलयेल्या	वसतू		 १६)	 रयारधकयाचये	खयातये	

१७)		 अदतत	मजुरी	खयातये		 १८)		 उपसकर	रवक्ीवरील	तोटया	खयातये	

१९)		 बँक	ऑफ	महयारयाष्ट्	खयातये		 २०)	 कजथि	खयातये	

२१)	 िंर्णक	खयातये		 २२)		 कया्दयेशीर	खचथि	खयातये	

२३)		 मुदत	ठयेव	खयातये	 २४)	 अप्रयाप्	उतपन्	खयातये	

२५)		 अंकेक्षण	शुलक		 २६)	 बोधरचनह	खयातये	(Trademark	A/c)

२७)	 आर्ीमुळये	नुकियान	खयातये	 २८)		 मोटयारकयार	खयातये	

२९)		 आ्कर	खयातये		 ३०)		 वसतू	व	ियेवयाकर	खयातये	(GST)

३१)	 रिद्द्धरवनया्क	टट्सट	खयातये	 ३२)		 कया्याथिल्ीन	उपकरणये	खयातये	

३३)	 लयेखन	ियामग्रीचया	सकंध	खयातये	 ३४)		 भयारती्	रयेलवये	खयातये	

३५)	 पूवथिप्रयाप्	उतपन्	खयातये	 ३६)	 र्ुंतवणुकीवरील	लयाभयांश	खयातये	

३७)		 किर	खयातये	 ३८)	 रयाज	आरण	कंपनी	खयातये	

३९)	 दुरुसती	खयातये	 ४०)		 अरधकयार	शुलक	खयातये

     ggggggggggggggg   प्रात्णक्षक उदािरिवे  gggggggggggggggg

प्र.१  खालील णदलवेल्ा व्त्िाराचवे लवेखांकनाच्ा परंपराग्त पद्ध्तीनवे ्तकत्ा्त णत्शलवेषि करा. :
१.	 रयाजयाियाहयेब	्यांनी	रोख		` ८५,०००/-	रंु्तवणूक	व्यापयार	िुरू	केलया.	
२.	 रोखीनये	मयालयाची	खरयेदी	केली	` ५,०००/-
३.	 उधयारीनये	मयालयाची	रवक्ी	केली		` ६,०००	/-	
४.	 बँक	ऑफ	महयारयाष्ट्	मध्ये		` १२,०००/-	जमया	केलये.	
५.	 रयारधकयाकडून	व्याज	रमळयालये		` ७००/-
६.	 घरमयालकयालया		` २,०००/-	भयाडये	रदलये.	
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७.	 ररिजमोहन	्यांच्याकडून			` ७	,०००/-	मयाल	उधयारीनये	खरयेदी	केलया.
८.	 कया्याथिल्ीन	कयामयाियाठी	बँकेतून	रोख	रक्कम	कयाढली		` १,०००/-
९.	 	` ९,०००/-	चया	िंर्णक	रोखीनये	खरयेदी	केलया.	
१०.	 भ्रमणधवनीचये	दये्क	(कया्याथिल्ीन)	रदलये.	` ५००/-
११.	 जुनया	भ्रमणधवनी	रवकलया		` २,०००.
१२.	 भयाडयेकरूकडून		` १,०००/-	भयाडयेबद्दल	रमळयालये.	

प्र.२ लवेखांकनाच्ा आधुणनक पद्ध्तीनुसार खालील णदलवेल्ा व्त्िारांचवे णत्शलवेषि ्तकत्ा्त करा. 
१.	 श्ी.	मयेघरयाज	्यांनी	रोख		` ३०,०००/-	आणून	व्यापयार	िुरू	केलया.	
२.	 बँक	ऑफ	इंरड्या	मध्ये		` २,०००/-	रोख	जमया	केलये.	
३.	 खयाजर्ी	उप्ोर्याकररतया		` १,०००/-	रोख	कयाढलये.
४.	 रनलयेशकडून		` २,०००/-	च्या	मयालयाची	उधयारीवर	खरयेदी	केली.	
५.	 रोख	खरयेदी		` ३,०००/-
६.	 मजुरी	रदली	` ४००/-
७.	 कया्याथिल्याियाठी	खुचदी	खरयेदी	केली		` ३,२००/-
८.	 मोहन	्यांनया		` १,२००/-	रकमतीचया	मयाल	रवकलया.	
९.	 कया्याथिल्ीन	कयामयाियाठी	रोख		` ३,०००/-	कयाढलये.
१०.	 जुनये	उपसकर	(फरनथिचर)	रवकलये		` ९,०००/-
११.	 लयाभयांश	रमळयालया		` १,०००/-		
१२.	 पयावतीपुसतक	छपयाईबद्दल	रदलये	` २००/-	

प्र.३ खाली णदलवेल्ा व्त्िाराचवे लवेखांकी् सूरिवे ्त्ार करा :

 १.	 श्ी.	 वैभव	्यांनी	 रोख	` १,००,०००/-	आणून	 व्यापयार	िुरू	केलया.	

	 २.	 ररतया	 सटोअिथि	कडून	` ९,०००/-	चया	 मयाल	 उधयारीवर	खरयेदी	केलया.
३.	 कया्याथिल्ीन	उप्ोर्याियाठी	लॅपटॉप	खरयेदी	केलया		` १०,०००/-
४.	 ररनयालया	उधयारीवर	मयाल	रवकलया		` १२,०००/-.
५.	 व्याज	रमळयालये		` २,५००/-
६.	 दूरधवनी	दये्क	रदलये		` १,३००/-

प्र.४. खाली णदलवेल्ा व्त्िाराचवे लवेखांकी् सूरिवे ्त्ार करा :
१.	 श्ी.	सवरयाज्	्यांनी	बँकेत	` १,१०,०००/-	जमया	करून	व्यापयार	िुरू	केलया.	
२.	 एि.	एम.	फरनथिचर	मयाटथि	्यांचयेकडून		` २५,०००/-	चये	उपसकर	(फरनथिचर)	उधयारीवर	खरयेदी	केलये.	
३.	 ्ुवरयाजकडून		` १५,०००/-	मयाल	उधयारीनये	खरयेदी	केलया.	
४.		 ि्ंत्र	खरयेदी	केलये		` १०,०००/-
५.	 रवद्ुत	दये्कयाबद्दल	रदलये		` ३,५००/-
६.	 आर्ीमुळये	मयाल	नष्	झयालया		` १,५००/-.
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प्र.५ खाली णदलवेल्ा व्त्िाराचवे लवेखांकी् सूरिवे दश्थत्ा :
१.	 रोरहतनये	रोख		` ५०,०००/-	आणून	व्यापयार	िुरु	केलया.	
२.		 मनोज	्यांचये	कडून		` ६,०००/-चया	मयाल	उधयारीनये	खरयेदी	केलया.
३.	 रोख	खरयेदी		` ५,०००/-
४.	 हरं्यामी	कयामर्यारयांनया	मजुरी	रदली		` ३,०००.
५.	 िंतोषलया		` ७,०००/-चया	मयाल	उधयारीवर	रवकलया.
६.	 वैशयालीकडून	` १,०००/-	वतथिन	रमळयालये.	

प्र.६ खाली णदलवेल्ा लवेखांकी् सूरिाचवे कोष्टक / ्ततिा पूि्थ करा ः

अ.क्र. व्त्िार संपत्ती(`) = दवे््ता(`) + भांडत्ल(`)

१)  `	५०,०००/-	आणून	व्विया्	िुरू	केलया. ? = ? +

२) `	१०,०००/-	चया	मयाल	खरयेदी	केलया. ? = ? +

३) `	१,०००/-	चया	मयाल	चोरीलया	र्येलया. ? = ? +

४) रोखीनये	मयालयाची	रवक्ी	केली	`	५,०००/- ? = ? +

५) बँकेकडून	`	७,०००/-	कजथि	घयेतलये. ? = ? +

प्र.७ संपत्ती, भांडत्ल आणि दवे््ता ्ामधील त्ाढ त् घटीचा पररिाम दश्थणत्िारवे व्त्िार णलिा ः

१.	 	 िंपततीत	झयालयेली	वयाढ
	 		 िंपततीत	झयालयेली	घट

२.	 	 भयांडवलयात	झयालयेली	वयाढ
	 		 िंपततीत	झयालयेली	वयाढ	

३.	 	 दये्तयेत	होणयारी	घट
	 		 िंपततीत	होणयारी	घट	

४.	 	 िंपततीत	होणयारी	घट
	 		 भयांडवलयात	होणयारी	घट

j j j
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3 रोज िकर्द / पंजी  (Journal)

अभ्यास घटक 

३.१   लेखांकीय दस्तऐवजाचा अर्थ, महत्व, आणि उपयोणि्ता

३.२  रोजणकददीचा अर्थ, महत्व, आणि उपयोणि्ता

३.३   रोजणकददीचा नमुना

३.४  जीएसटी (GST) वस्ततू व सेवाकरासह रोजणकददी्त नोंदी करिे.

क्षमतया ििधयाने

o णवद्ारदी लेखांकनाची कािदपते्/दस्तएवजे ्तयार कर्तो. 

o    आणर्थक वयवहाराचया पररिामांचे (नावे-जमा) आकलन णवद्ारयाांस हो्ते. 

o   णवद्ारदी रोजणकददीचया प्रमाणि्त रचना कर्तो. 

o  णवद्ारदी वस्ततू खरेदीवरील वस्ततू व सेवाकराची (GST) ििना करू शक्तो. 

o  णवद्ारदी वस्ततू णवक्ीवरील वस्ततू व सेवाकराची (GST) ििना करू शक्तो. 

o   णवद्ारदी रोजणकददी्तील नोंदी अचतूकपिे करू शक्तो. 

३.१ प्रसतयािनया : 
           स्त्रोत दस्तऐवजांच्ा साह्ाने ररोजच्ा व्वसा्ातील व्वहाराच्ा नोंदी लेखापसु्तकात नाेंदववण्ात ्ेतात. स्त्रोत दस्तऐवज 
महणजे का्देशीर व्वहार झाल्ाची मावहती पुरववणारा कागद हरो्. जेवहा आपण ररोखीने  ` ३०,००० चे संगणक खरेदी करतरो, तेवहा 
त्ाच्ाकडून ररोख बीजक घेतरो. हे ररोख बीजक महणजे स्त्रोत (मूल) दस्तऐवज हरो्. मालक वकंवा लेखापाल ्ा दस्तऐवजाच्ा आधारे 
व्वहाराची वास्तववकता आवण खात्ी करून घेतरो. त्ानंतर लेखापसु्तकात नोंद करतरो. लेखापसु्तकातील प्रत्ेक नोंद ही संबंवधत 
स्त्रोत दस्तऐवजाच्ा आधारेच पुराव्ावनशी करण्ात ्ेते. ्ाच कागदपत्ांना स्त्रोत दस्तऐवज असे महणतात. जमाखचाचाच्ा पुस्तकात 
आव्चाक व्वहार नोंदववण्ाचा लेखांकी् दस्तऐवज हाच एक आधार असतरो. 

लेखयंाकी् रसतऐिजयाचे महत्ि ि उप्ोिितया
१.  लेखापसु्तकात सवचा व्वहाराच्ा नोंदी करण्ाकररता स्त्रोत दस्तऐवजांची गरज  असते. 
२.  लेखांकी् व्वहाराच्ा नाेंदी कागदपते् वकंवा संगणकाच्ा आधारे नोंदववण्ात ्ेतात. 
३.  स्त्रोत दस्तऐवजांची साठवणूक करण्ासाठी भौवतक स्वरुपाच्ा फाईल वकंवा संगणकाचा वापर केला जातरो. 
४. न्ा्ाल्ीन प्रकरणात स्त्रोत दस्तऐवज का्देशीर पुरावा मानला जातरो. 
५.  ववशवस्त आ्ुक्त का्ाचाल्ास स्त्रोत दस्तऐवजांची आवश्कता असते. 
६.  सरकार वकंवा स््ावनक स्वराज् संस््ा ्ांच्ा शरोधनासाठी ्ा दस्तऐवजांची आवश्कता असते. 

काही महत्वाची लेखांकी् दस्तऐवजे खालील प्रमाणे आहेत  :
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प्रमयाणक (VOUCHER)  :
      प्रमाणक दस्तऐवजाच्ा आधारेच व्वसा्ाचा मालक शरोधन करीत असतरो. वववशष्ट व्क्तीला / पक्ाला ठरावीक रक्कम 
देण्ासंबंधीचा हा का्देशीर पुरावा असतरो. व्ावसाव्काकडून ववववध प्रकारची प्रमाणके त्ार करण्ात ्ेतात. ररोखप्रमाणक, बँक 
प्रमाणक, खरेदी प्रमाणक, ववक्ी प्रमाणक, प्रवासी दे्के, मजुरीची दे् के, पगार दे् के इ. 
 प्रमाणकाचे आंतररक प्रमाणक व बाह् प्रमाणक असे दरोन भाग आहेत. 
 आंतररक प्रमाणक (Internal  vouchers) : संस््ेत त्ार करण्ात ् ेणाऱ्ा दस्तऐवजांना आंतररक प्रमाणक असे महणतात. 
जे प्रमाणक व्वसाव्काने स्वत: त्ार केले असतील आवण त्ावर आदात्ाची (payee)  पैसे घेणाऱ्ाची सही असेल अशा 
दस्तऐवजाला अंतगचात प्रमाणक असे महणतात. जेवहा आपण एखाद्ा व्वहाराची पावती वकंवा पुरावा सादर करू शकत नाही तेवहा 
अंतगचात प्रमाणके त्ार करण्ात ्ेतात. उदा. टॅकसी भाडे, बस भाडे, ऑटरो ररक्ा भाडे इ. 
 बयाह्य प्रमयाणके (External voucher) : बाह्प्रमाणक हा असा एक दस्तऐवज आहे की, जरो एखाद्ा व्वहारासाठी 
बाहेरील व्क्ती वकंवा ससं््ेकडून प्राप्त हरोतरो. उदा. ववक्ेत्ाकडून मालाची उधार खरेदी केल्ामुळे करपत् (Tax Invoice ) 
लेखनसामग्ीची खरेदी, ववजेचे वबल, नावेपत्, जमापत् ररोख बीजक इ. 
 पंिज्न प्रमयाणक (Journal voucher) : पंवज्न प्रमाणक हे पा्ाभूत / मूळ दस्तऐवज असून त्ांच्ाआधारे ररोजवकददीमध्े 
पवंज्न केले जाते. 

पंिज्न प्रमयाणकयाचया नमुनया Specimen of Journal voucher
 Journal voucher

संस््ेचे नाव

प्रमाणक क्.   :                                                 व्वहार क्.  :                                     वदनांक  :

नावे हरोणाऱ्ा खात्ाचे नाव  :                        

जमा हरोणाऱ्ा खात्ाचे नाव  :                                               

तपशील  राशी (`)

                                              
राशी शबदात  `           

पास करणाऱ्ाची सही                              अवधकृत सही                                             सही                        

                              
रोख प्रमयाणक (Cash Voucher)  
 अ्चा (Meaning) : ररोख रक्कम वदल्ाचा अ्वा घेतल्ाचा कागदरोपत्ी पुरावा महणजेच ररोख प्रमाणक हरो्. ररोख रक्कम खचचा 
केल्ास ररोखप्रमाणक त्ार करणे आवश्क असते. रक्कम प्राप्तकत्ाचाकडून  दस्तऐवज प्राप्त झाल्ास त्ाचा प्रमाणक महणून  उप्रोग 
करण्ात ्ेतरो आवण त्ाला एखादा बाह् दस्तऐवज जरोडता ्ेतरो. 
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रोख प्रमयाणक
नकुल आिण कंपनी 

प्रमाणक क्.  :                                                 बानद्ा ररोड, मुंबई                     वदनांक  :
G.S.T. I.N. No. :

्ांना रक्कम द्ावी 

्ा कारणासाठी (on account of )

नावे खाते (Debit account) 

एकूण रक्कम (Total `)                                                                                                                                         फक्त 

`

             त्ार करणारा                                 मंजुरी देणारा                                     रक्कम प्राप्त करणाऱ्ाची सही

करचलनपत्र 
सुिनल जनरल सटोअस्द 

Cash bill No.:                                       दुकान नं ५, लक्मी ररोड, पुणे 

G.S.T. I.N. No. :                                         वदनांक:
नाव : (ग्ाहकाचे नाव)

पतता  :  

Sr.
No.

Particulars HSN
No.

Rate
`

Qty Taxable 
amount  `    

CGST 
% `

SGST
% `

Total 
Amount (`)

राशी शबदात

E & O.E.                                                                                                             Signature

बँक तपशील :
बँकेचे नाव  :
बँकेचा IFSC करोड :
A/c No. :

कर चलनपत्र (TAX INVOICE) 
 ववक्ेता, खरेदीदाराला मालाचा पुरवठा करतरो. त्ासंबंधीची मावहती कर चलनपत्ादवारे वदली जाते. त्ामध्े मालाचे वणचान 
संख्ा, दर, शरोधनासंबंधीच्ा शतदी व व्ापारी कसर (trade discount) इ. संबंधीचा तपशील असतरो. ्ातील CGST and 
SGST ची रक्कम त्ाला दे्  हरोते. हे आवक बीजक वकंवा खरेदी बीजक (purchase invoice' or inward invoice) 
खरेदीसाठी वापरतात. तर ववक्ीसाठी ववक्ीपत्क (sales invoice)वकंवा जावक बीजक (outward invoice) वापरतात. 
खरेदीपसु्तकातील नोंदी ह्ा आवक बीजकाच्ा आधारे करतात. ववक्ीपुस्तकातील नोंदी ह्ा जावक बीजकाच्ा आधारे केल्ा 
जातात. जेवहा ववक्ेत्ाकडून क्ेत्ाला वस्तूंचा पुरवठा हरोतरो त्ासरोबत करचलनपत् पाठववले जाते.   
करचलन पत्रयाचया नमुनया (Specimen of Tax Invoice) 

रोख प्रमयाणकचया नमुनया
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उधयार बीजक (CREDIT  MEMO)
   उधारबीजकाला उधारीचे बील असे देखील महणतात. जेवहा मालाची उधार खरेदी करण्ात ् ेते. तेवहा ववक्ेता त्ाच्ा ग्ाहकाला 
मालववक्ी व कराच्ा (Tax)  तपशीलासह उधारीचे बीजक पाठववतरो. जेवहा ववके्त्ाकडून के्त्ाला जे बीजक प्राप्त हाेते तेवहा त्ाला 
आवक बीजक असे महणतात. तर तेच बीजक ववक्ेत्ासाठी जावक बीजक असते. ्रोडक्ात उधारीचे बीजक महणजे ववके्त्ाकडून 
त्ाच्ा ग्ाहकाला उधारीवर पुरवलेल्ा मालासंबंधीचे वकंमतीचे वववरण हरो्. ्ाच आधारे खरेदी व ववक्ीपुस्तकात नोंदी करण्ात 
्ेतात. 

पयािती / रसीर ( RECEIPT) : 
 आधुनिक व्यवसा्यात िफा वाढनवण्यासाठी उधारीचे व्यवहार हे सामान्य सवरूपाचे झाले आहे. ्या व्यवहारात मालाचा पुरवठा 
करण्यात ्येतो. परंतु त्यासंबंधीची रक्कम एका नवनिष्ट मुदतीिंतर प्ाप्त होते. जेवहा रक्कम प्ाप्त होते. तेवहा प्ाप्तकत्यायािे िोधि 
नमळाल्याची, िोधिकत्यायाला पोच ( Acknowledgement)  देणे आवश्क असते. त्ाकररता ज्ा दस्तऐवजाचा उप्ाेग केला 
जातरो. त्ाला पावती अ्वा रसीद असे महणतात. रक्कम प्राप्तकत्ाचाने रक्कम प्राप्त झाल्ाबररोबर त्ा संबंधीची पावती त्ार करून 
देणे आवश्क असते. 

 पयािती 
                                          बयालयाजी ॲन्ड सनसस्   पावती क् ----------
                                       सरोमवार पेठ, नावशक  वदनांक  -----------
G.S.T.I.N. No. :---------------

श्ी. M/s-------------------------------------------ं्ांच्ाकडून सधन्वाद वबल------

`---------------------------------------------------------क्मांकाच्ा 

बीलाबद्दल वदनांक ---------------------ररोख / चेक  क्. ----------------------------

-------- ------वदनांक ---------------बँकेचे नाव व शाखा --------------------

       `  

                                                                                        वतकीट             

धनादेश जमा हरोण्ाच्ा शतदीवर                                                        प्राप्तकत्ाचाची सही 
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धनयारेश (CHEQUE)
 व्वसाव्क व्वहारातील देवाण-घेवाण पूणचा करण्ासाठी रकमेचे शरोधन व एका वठकाणाहून दुसऱ्ा वठकाणी पैसे पाठव्ाचे 
असतात तेवहा व्वसाव्क वववभन्न प्रकारच्ा धनादेशाचा उप्रोग करीत असतरो. जे खातेदार ठरावीक रक्कम आपल्ा खात्ात ठेवीत 
(Deposit) असतात. त्ानंा बँकेकडून धनादेशपुसस्तका (Cheque book ) पुरववण्ात ्ेते. 
 धनादेश महणजे असा आदेश जरो खातेदाराद्ारे बँकेला त्ा धनादेशावर वलवहलेल्ा व्क्तीला अ्वा वाहकाला त्ावरील 
रकमेचे शरोधन करण्ासाठी वदला जातरो. खातेदाराच्ा मागणीनुसार बँक त्ाला छापील धनादेशपुस्तीका प्रदान करते.    

धनयारेशयाची व्याख्या (Definition of Cheque)
          “धनादेश हा वलखीत वबनशतचा आदेश आहे की, ज्ाद्ारे जमाकताचा त्ावर आपली स्वाक्री करून एका वववशष्ट बँकेला वनददेश 
देतरो की, धनादेशामध्े ज्ाचे नांव वलहलेले आहे त्ाला वकंवा वाहकाला त्ांनी मागणी केल्ावर एक ठरावीक रक्कम द्ावी”.

धनयारेशयाचे पक्ष (Parties to a Cheque)
 

 (अ) आरेशक (Drawer) : जरो व्क्ती धनादेश काढतरो त्ाला आदेशक असे महणतात.  

 (ब) आरेिशती (Drawee) : ज्ा बँकेवर धनादेश काढलेला आहे, त्ास आदेेवशती असे महणतात. बँक आदेवशती असते 

 (क) आरयातया (The Payee) : ज्ा व्क्तीकररता धनादेश वलवहला जातरो त्ाला आदाता असे महणतात. 

धनयारेशयाचे घटक (Contents of Cheque) 
१) बँकेचे नाव व पतता शाखा इ. 
२) धनादेश वलवहण्ाचा वदनांक
३) आदात्ाचे नांव  
४) धनादेशाची रक्कम शबदात व अंकात
५) खातेदाराचे नाव व सही 
६) धनादेश क्मांक 
७) MICR करोड क्मांक 
८) IFSC करोड नंबर 
९) खाते क्मांक 

धनयारेशयाचे प्रकयार (Types of Cheques) 
 धनादेशाचे प्रकार पुढील प्रमाणे 
 १) वाहक धनादेश  २) आदेवशत धनादेश  ३) रेखांवकत धनादेश

१) वाहक धनादेश (Bearer Cheque) : ज्ा धनादेशाचे पैसे बँकेच्ा सखडकीवर (countar) करोणत्ाही व्क्तीला वमळू 
शकतात त्ास वाहक धनादेश असे महणतात. धनादेश धारण करणारा व्क्ती बँकेत भौवतकररत्ा हजर हरोऊन धनादेशाच्ा 
पृष्ठभागावर बँक अवधकाऱ्ासमरोर सही करून त्ा धनादेशाची रक्कम प्राप्त करू शकतरो.
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ियाहक धनयारेशयाचया नमुनया (Specimen of a Bearer Cheque)

                                                                                                                                       DD  MM  YY

Pay_______________________________________________
_________________OR BEARER

RUPEES ____________________________________________
_________________________    

A/C NO.

State Bank of India,                                                                                                         
M.G. Road,  Mumbai.
IFSC No.  SBIN 1234001.                                                                                           Signature                                      

                                                123456 ''4110150351 : 00796411                                       
 

२) आरेिशत धनयारेश (Order cheque) : जेवहा धनादेशातील रक्कम वववशष्ट व्क्तीला दे्  असते तेवहा त्ास आदवेशत 
धनादेश असे महणतात. ्ा धनादेशातील रक्कम धनादेशात नमूद केलेल्ा व्क्तीला अ्वा त्ाच्ा आदेशाप्रमाणे तरो सांगेल 
त्ाला वदली जाते. जे्े वाहक चेक समाप्त हरोतात ते् े आदवेशत चेक बनतात. 

आरेिशत धनयारेशयाचया नमुनया (Specimen of an Order Cheque)

                                                                                                                                       DD  MM  YY

Pay_______________________________________________
_________________OR BEARER

RUPEES ____________________________________________
___________    

A/C NO.

State Bank of India,   
M.G. Road,  Mumbai.
IFSC No. SBIN1234001.                                                                                                 Signature 
                                         123456 ''4110150351 : 00796411                

`

`
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३) अ) रेखयांिकत धनयारेश (Crossed Cheque) : खातेदार आवण आदात्ाला रक्कम वमळण्ाच्ा सुरवक्ततेसाठी जेवहा 
धनादेशावर दरोन समांतर रेषा काढल्ा जातात, तेवहा त्ा धनादेशास ‘रेखांवकत धनादेश’ असे महणतात. रेखांवकत धनादेशाचे 
पैसे प्र्म बँक खात्ात जमा हरोते आवण तद्ंतर त्ाला पैसे काढता ्ेतात. रेखांवकत धनादेशाचा प्रभाव असा हरोतरो की, 
धनादेशावर ज्ा व्क्तीचे नांव आहे त्ाच माणसाला त्ाचे शरोधन हरोते. 

रेखयांिकत धनयारेशयाचया नमुनया (Specimen of a Crossed Cheque)

                                                                                                                                       DD  MM  YY

Pay_______________________________________________
_________________OR BEARER

RUPEES ____________________________________________
___________________________

A/C NO.

State Bank of India,                                                                                                          
M.G. Road,  Mumbai.
IFSC No. SBIN1234001.                                                                                           Signature 
                                                  123456 ''4110150351 : 00796411                

३) ब) अकयांउटपे् ी रेखयांिकत धनयारेश (Crossed Account Payee Cheque) : रेखांवकत अकाऊंटपे् ी धनादेश हा 
रेखावंकत धनादेशासारखा असतरो. ्ा धनादेशामध्े वलहण्ात आलेली रक्कम ही केवळ धनादेशामध्े ज्ा व्क्तीचे / ससं््ेचे 
नाव वलहण्ात आलेले आहे त्ाच व्क्तीच्ा बँक खात्ात जमा हरोईल. जेवहा एखाद्ा धनादेशावर दरोन समांतर रेषा, 
ओढून त्ामध्े केवल पैसे प्राप्त करणारा “Account payee” only हे शबद वलवहले जातात अशा धनादेशाला रेखांवकत 
अकाऊंटपे् ी धनादेश असे महणतात. 

रेखयांिकत अकयाऊंटपे्ी धनयारेशयाचया नमुनया

                                                                                                                                       DD  MM  YY

Pay_______________________________________________
_________________OR BEARER

RUPEES ____________________________________________
___________________________

A/C NO.

State Bank of India,                                                                                                         
M.G. Road,  Mumbai.
IFSC No. SBIN1234001.                                                                                          Signature 
                                                 123456 ''4110150351 : 00796411                

A/c p
aye

e

`

`
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३.२ रोजिकरदीचया अर्द, व्याख्या महत्ि आिण उप्ोिितया     
प्रसतयािनया :
    व्ावसाव्क दर वदवशी असंख् व्वहार पणूचा करीत असतरो. हे सवचा व्वहार तरो स्मरणात ठेवू शकत नाही. महणून ्ा व्वहारांची 
नोंद करण्ाकररता तरो ववववध प्रकारच्ा पुस्तकांचा उप्रोग करतरो. ्ांची संख्ा व्वसा्ाचा आकार, स्वरूप आवण व्वहारांच्ा 
संख्ेवर अवलंबून असते. परंतु असे असले तरीही काही महत्वाची लेखापुस्तके ही प्रत्ेक व्वसाव्काला ठेवावी लागतात. ती 
ररोजकीदचा आवण खातेवही आहे. खातेवहीत नोंद करणे सरोईस्कर वहावे अशा स्वरूपात व्वहारांचे वगदीकरण करणारे पसु्तक महणजे 
ररोजकीदचा हरो्. ररोजकीदचा ररोजच्ा आव्चाक व्वहारांच्ा नोंदी ठेवते. ररोजकीदचा हे मूळनोंदीचे पुस्तक आहे. जेवहा ररोजवकददीतील व्वहार 
ररोजवकददीत नोंदववले जातात. तेवहा ती ररोजवकददीतील नोंद हरोते.आव च्ाक व्वहारातील नावे व जमा ्ांचा समावेश ररोजवकददीत असतरो. 
त्ाचबररोबर व्वहाराचे सवंक्प्त स्पष्टीकरण वदलेले असते. ररोजकीदचा हे असे पसु्तक आहे. की, ज्ामध्े व्वसा्ातील आव्चाक 
व्वहार कालक्मानुसार तारीखवार (Chronological )सवचाप्र्म वलहले जातात. व्वहार ज्ा क्माने केले जातात.  त्ाच क्माने 
वलहले जातात.
 सामान्पणे व्वसा्ातील आव्चाक व्वहारांच्ा नोंदी करण्ाकररता व्वसाव्क ववववध प्रकारच्ा पुस्तकांचा उप्रोग करीत 
असतरो. ्ात प्रा्वमक व दुय्म स्वरूपाच्ा पसु्तकांचा समावेश असतरो. प्रा्वमक पसु्तकात मूळररोज/वकदचा (Proper Journal) 
ववशेष ररोजकीदचा (Special Journal ) ्ांचा समावेश असतरो. जसे खरेदीपसु्तक, ववक्ी पसु्तक, खरेदीपरत पुस्तक, ववक्ीपरत 
पुस्तक, प्राप्तववपत्पुस्तक, दे्ववपत् पसु्तक आवण दुय्म पसु्तकात खातेवही (Ledger) चा समावेश असतरो. 
 
३.२.१ अर्द (Meaning) :
 इंग्जीतील Journal हा शबद फ्ेनच भाषेतील  “JOUR” ् ा शबदापासून घेतला आहे. JOUR  ् ा शबदांचा अ्चा “Day”अ्ाचात 
वदवस असा हरोतरो. महणून ररोजकीदचा महणजे दैनवंदन नोंद हरो्. ररोजवकददीत व्वसा्ातील आव्चाक व्वहारांच्ा नोंदी केल्ा जातात. 
्ावठकाणी असे व्वहार झाल्ाबररोबर लगेच ते नावे आवण जमा केले जातात. आवण त्ांचे स्पष्टीकरणही वदले जाते. सवचाप्र्म 
तारीखवार नोंदी ररोजवकददीत केल्ा जातात. ज्ाक्माने त्ा केल्ा जातात त्ाच क्माने त्ा वलहल्ा  जातात. ररोजकीदचा हे मूळनोंदीचे 
वकंवा प्रा्वमक नोंदीचे पुस्तक हरो्. 

व्याख्या (Definition) : 
१) खातेवहीत नोंद करणे सरो्ीस्कर वहावे अशा स्वरूपात व्वहारांचे वगदीकरण करणारे पसु्तक महणजे ररोजकीदचा हरो्.’
 एल. सी. काॅपर 
  “A journal is a book, employed to classify or sort out transactions in a form convenient for their 

subsequent entry in the Ledger”                                                              
२)  Accountant Dictionary written by Eric Kohler -  “ A Journal is the book of original entry are 

recorded transaction not provided for in specialised journals”. 
३) ररोजकीदचा हे मूळनोंदीचे वकंवा प्रा्वमक नोंदीचे पुस्तक आहे. 
 
३.२.२  ररोजवकददीचे महत्व आवण उप्रोवगता  (Importance and utility of Journal) :  
 ररोजवकददीचे महत्व :  पुस्तपालनातील ररोजकीदचा हे महत्वाचे पुस्तक आहे. सवचा लहान-मरोठे व्ापारी ररोजकीदचा ठेवतात. 
ररोजवकददीचे महत्व आवण उप्रोवगता पुढीलप्रमाणे :-
  १)   ररोजकीदचा हे जमाखचाचाचे प्रमुख पुस्तक आहे. ्ात व्वसा्ातील सवचा प्रकारच्ा खात्ांचा समावेश हरोतरो.  
 २)  हे व्वहाराशी संबंवधत आवश्क मावहती ररोजवकदचामध्े दशचाववली जाते. 
 ३)  ररोजवकददीत सवचा व्वहार सववस्तरपणे तारीखवार नोंदववले जातात. ् ातील खात्ांच्ा आधारे घडलेल्ा गरोष्टी करोणत्ा 

वठकाणी वलवहलेल्ा आहेत ते समजते.  
  ४) ररोजकीदचा हे दुय्मपुस्तक आहे. ज्ामध्े ररोजचे व्वहार नोंदववले जातात. सवचाप्र्म हे व्वहार ज्ा क्माने ते केले 

जातात त्ा क्माने वलवहले जातात. ते नावे व जमा केले जातात. प्रत्ेक व्वहाराची राशी वदली जाते.  
 ५)  लेखांकन प्रवक््ा ही लेखांकी् दस्तऐवजाच्ा आधारे केली जाते. 
  ६)   ररोजवकददीत झालेल्ा नोंदीच्ा स्पष्टीकरणामुळे व्वहाराचे संवक्प्त स्वरूप वदसून ्ेते. ्ामुळे व्वहारात सुस्पष्टपणा 

वदसण्ास मदत हरोते.  
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  ७) वकदचानोंदीमुळे हरोणाऱ्ा चुका शरोधणे आवण त्ांना प्रवतबंध घालणे सरोपे हरोते. 
 ८) वकदचानोंदीमुळे व्वहारांची अंकगवणती् अचूकता तपासण्ास मदत हरोते. 
 ९)  वकदचानोंदीचा व्वसा्ाचे अंतीम लेखे त्ार करण्ास मदत हाेते. 

३.३   रोजिकरदीचया नमुनया / सिरूप / आखणी खयालीलप्रमयाणे-

      श्ी  ------------------------------------------------------------्ांची 
ररोजकीदचा 

वदनांक तपशील / वववरण खा.पा नावे राशी
`

जमा
राशी
`

वषचा/ 
मवहना/ 
तारीख

नावे कराव्ाच्ा खात्ाचे नाव नावे.         
        जमा कराव्ाच्ा खात्ाचे नाव 
 (.......................................बद्दल)

रकयान्यांचे सपष्ीकरण (Explanation of columns) :
१)   िरनयंाक (Date) : ्ा रकान्ात प्रत्ेक व्वहाराचा वदनांक वलवहण्ात ्ेते. वदनांक वलवहतांना प्र्म वषचा, त्ाखाली मवहना व 

तारीख वलहावी. 
२)  तपशील / िििरण (Particulars) : रकयान्यात रोजकीर्द नोंर ही तीन भयाियात केली जयाते.  
 i)  नयािे खयाते (Debit A/c) :  तपिीलच्या रकान्यात प्थम िावे होणाऱ्या खात्याचे िाव नलहावे.  
 ii)  जमयाखयाते (Credit A/c ) :  ्यात जमया होणयाऱ्या खयात्याचे नयाि िलिहले जयाते.  
  ्ासाठी नावे व जमा करण्ासंबंधीचे वन्म अंमलात आणले जातात. नेहमी सवचाप्र्म नावे हरोणाऱ्ा खात्ाचे नांव 

वलवहले जाते. अगदी खाते पान क्मांकाच्ा रकान्ाजवळ “नावे’’.  हा शबद वलवहतात. पुढच्ा ओळीवर वदनांकच्ा 
ओळीच्ा बाजूला ्रोडी जागा सरोडून जमा हरोणाऱ्ा रकान्ाचे नाव वलवहतात. त्ाखाली व्वहाराचे स्पष्टीकरण 
वलवहण्ात ्ेते.  

 iii)  स्पष्टीकरण (Narration)  महणजे व्वहारासंबंधीची मावहती हरो्. हे  स्पष्टीकरण नेहमी कंसामध्े वलहावे आवण 
वाक्ाच्ा शेवटी बद्दल (Being) जरोडला जातरो. 

३)  खयाते पयान क्रमयांक (Ledger Folio Number)  : पृष्ठ (Folio) महणजे पाि क्रमांक  (page number) आवण महणून 
खातेवही पान महणजे खातेवहीतील पान क्मांक - ररोजवकददीत वलवहलेल्ा व्वहारांची खातेवहीत खतावणी करण्ात ्ेते.  
 खतावणी करतांना खातेवहीत ज्ा पानावर संबंवधत दरोन खाती दशचाववली असतात त्ामध्े नोंद करून त्ा पृष्ठाचा क्मांक खाते 
पान क्मांक ्ा रकान्ात वलहण्ात ्ेतरो.
  पान क्मांक मरोठ्ा अक्रात वलहण्ात ्ावा. 
४)  नयािे रयाशी (Debit Amount) :  नावे झालेल्ा खात्ाची रक्कम ्ा रकान्ात त्ाच ओळीत वलवहली जाते. 
५)  जमया रयाशी (Credit Amount)  :  जमा झालेल्ा खात्ाची रक्कम ्ा रकान्ात त्ाच ओळीत वलवहली जाते. 
 ररोजवकददीची बेरीज (Casting of Journal) : ररोजवकददीच्ा प्रत्ेक पानाच्ा शेवटी नावे व जमा रक्कम ्ा रकान्ांची बेरीज 
करण्ात ्ेते. ्ामुळे व्वहारांची अचूकता तपासता ्ेते. दरोनही रकान्ाची बेरीज सारखीच असा्ला हवी. 
  ररोजवकददीत व्वहारांच्ा नोंदी केल्ानंतर आवण पानाच्ा शेवटी रक्कम ्ा रकान्ाची बेरीज केल्ानंतर ती बेरीज पुढील 
पानावर ओढली जाते. ज्ा पानावरून ही बेरीज पुढे नेण्ात ्ेते, त्ा पानावर तपशील ्ा रकान्ात शेवटी ‘बेरीज पुढे नेली’ Total 
c/f असे वलवहण्ात ्ेते. हीच बेरीज पुढील पानावर सवचा प्र्म ‘बेरीज’ पुढे आणली. (Total  b/f) असे वलहून पुढे आणली जाते. 
ररोजवकददीच्ा शेवटच्ा पानावर एकूण बेरीज वलवहण्ात ्ेते. 
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रोजिकरदीत नोंरी करणे / पंजी्न (Journalising) :
 ररोजवकददीत व्वहारांच्ा नोंदी करण्ाच्ा वक््ेला ररोजवकददी्न वकंवा पंजी्न असे महणतात. 

रोजिकरदीत नोंर करयाि्याच्या पया्ऱ्या (Steps for Journalising ) :
 १)  वववशष्ट व्वहारांमध्े असलेल्ा दरोन खात्ांची ओळख पटववणे.
 २)  ती खाती करोणत्ा प्रकारात मरोडतात हे वनसशचत करणे. 
 ३)  संबवंधत खात्ाला नावे आवण जमा करण्ासंबंधीचे वन्म वनसशचत करणे. 
 ४)  करोणते खाते नावे व करोणते खाते जमा हरोईल हे वनसशचत करणे. 
 ५)  वदनांकाच्ा रकान्ात व्वहाराची वदनांक वलहावी. 
 ६)  तपशीलाच्ा रकान्ात प्र्म नावे हरोणाऱ्ा खात्ाचे नाव वलवहण्ात ्ावे. हे नाव डावीकडील वदनांक खात्ाच्ा 

जवळ वलवहले जाते. दुसऱ्ा ओळीवर डावीकडील वदनांक रकान्ापासून काही जागा सरोडून जमा हरोणाऱ्ा खात्ाचे 
नांव वलवहले जाते. 

 ७)  नावे हरोणाऱ्ा खात्ाच्ा शेवटी नावे  ‘नावे.’ असे वलवहले जाते. जमा हरोणाऱ्ा खात्ाच्ा शेवटी ‘ला’ असा शबद 
वलवहला जातरो. 

 ८) वववशष्ट खात्ात नावे हरोणारी रक्कम ‘नावे राशी’ ्ा रकान्ात वलवहली जाते, तसेच जमा हरोणारी रक्कम ‘जमा राशी’ 
्ा रकान्ात वलवहली जाते. 

 ९)  व्वहाराच्ा नोंदीचे खाली कंसात सवंक्प्त स्पष्टीकरण वदले जाते. स्पष्टीकरणाच्ा शेवटी ‘बद्दल’ असा शबद वलवहला 
जातरो.  

 १०)  प्रत्ेक नोंदीनंतर तपशील रकान्ात एक सरळ रेषा ओढली जाते जेणे करून एक व्वहार दुसऱ्ा व्वहारापासून 
स्पष्टपणे वेगळा वदसून ्ेईल. 

 ११)  खातेवही मध्े ज्ा पानावर खाते उघडले जाते त्ा पानाचा क्मांक खा.पा. ्ा रकान्ात वलवहण्ात ्ेतरो. 

तुमहयालया हे मयाहीत आहे ???
व्िहयार कसया प्रियास करतो 

स्त्रोत दस्तऐवज
Source documents

दरोन प्रभाव
Ascertain two accounts

दरोन पररणाम वनसशचत करणे 
Ascertain two effects

ररोज वकदचा
Journal

व्वहार
Transactions

खात्ांचे वगदीकरण 
Classification of accounts

खाते नावे व जमा करणे 
A/c to be debited and A/c to be credited
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३.३.१ िसततू ि सेियाकर (GST) 

 
 वस्त ूव सेवाकराच्ा GST ची अंमलबजावणी हरोण्ापूवदी प्रत्ेक राज्ामध्े व्वसा्ाच्ा ववववध टपप्ावर (stages) ववववध 
प्रकारच्ा करांची आकारणी केली जात असे. पूवदी असस्ततवात असलेले कर जसे इकसाईज डु्टी, कस्टम ड्ुटी, (VAT) वहॅट, 
मनरोरंजनकर, सेनट्रल सेलस टॅकस, सेवाकर (Service Tax), ऑकट्रा्  इ. हे सवचा कर  GST अंतगचात समाववष्ट करण्ात आले आहेेत, 
महणूनच  GST एक देश एक कर एक बाजार’ असे ठरववण्ात आले. GST ची अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून झाली आहे.  

 कर पावत्ामध्े काही सांकेतांक (code) समाववष्ट करण्ात आले आहेत. वस्तचू्ा (Goods) बाबतीत 

 HSN - Harmonised System of  Nomenclature 

 सेवेच्ा बाबतीत(services) - सेवांचे वगदीकरण करून त्ांना ववशेष करोड नंबर देण्ात आलेला आहे. 

 SAC -  Service Accounting Code.  

 HSN मुळे वस्तूंचे व SAC मुळे सेवांचे वगदीकरण करण्ात आलेले आहे. 

अ.क्र. प्रकयार करयाचे रर िसततू ि सेिेचया प्रकयार

१ शून् दराच्ा 
वस्तू

०% िसततू (Goods) : महत्वाच्या उप्योग्य वसततू जसे अन्न, धान्य, फळे, भाजीपाला, 
दूध, मीठ, मातीची भांडी इ. 
सेिया : धमाचादा् ससं््ेची का्दे, रस्ते, पूल,  इ. बांधकाम पाणीसेवा, सावचाजवनक 
ग्ं्ाल् कृषी का्दे - वशक्ण व आररोग् संबंधीच्ा सेवा. 

२ कमी दराच्ा 
वस्तू 

५% िसततू : LPG , नसलेंडर, चहा, कॉफी, तेल, मध, गोठवलेल्या वसततू, भाजीपाला / 
नतखट, चटण्या गोड पदाथया (Sweets) इ.  

३ जास्त दराच्ा 
वस्तू 

(स्लॅब I )

१२% िसततू : बटर, तूप, सुका मेवा, ड्रा् फू्ट, रस, आचार, लरोणचं, मरोबाईल, जाम, जेली
सेवा : फरोन,  छपाई, Tobwork  ववश्ामगृह, बांधकाम व्वसा् इ. संबंधीत सेवा. 

४ जास्त दराच्ा 
वस्तू 

(स्लॅब II )

१८%
(वस्तू व सेवा )

िसततू : परफ्ुम, धातूच्ा वस्त,ू संगणक, वप्रंटर,  गे्नाईट, छपाई, ्ंत्, सीसी.
टी.वही, मॉनीटर इ.    
सेिया  : टपाल सेवा, कुररअर सेवा, आऊटडरोअर केटररंग, सक्कस, नाटक, वसनेमा, 
प्रदशचाने, भागदलाल सेवा, भागबाजारातील सेवा. चलन वववनम्. 

५ उच्चदराच्ा 
वस्तू/ सेवा

२८% िसततू  : चैनीच्ा वस्तू, मरोटारसा्कल, सुटे भाग, अवलशान गाडी, वहकॅ्ुम सलिनर, 
ए. सी. , वॉवशंग मशीन, फ्ीज,  मसाला, तंबाखू पदा्चा.
सेिया : Five star हॉटेल, पाक्कस्, वाॅटर पाक्क, ्ीम पाक्क, रेस करोसचा, आ्पीएल, 
करमणूक केंद्, गेमस्, ववमानसेवा (व्ावसाव्क वगचा) कॅसीनरो इ.  

सतूचनया : हे प्रकरण वलवहताना सरकारने वस्तू व सेवाकरांबाबत वरील दर व प्रकार सुचववलेले आहेत. वीज, पेट्ररोल, वडझेल, इंधन, गॅस 
इत्ादी बाबतीत  GST चे दर बदलणारे असतील. 
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GST व्िहयारयांच्या िकर्दनोंरी 

उरया. १:  जलराम आवण कंपनीकडून  ` ५०,००० वकमतीचा लॅपटॉप खरेदी केला. त्ावर  १८% दराने GST आकारण्ात आला. 
शरोधन चेकद्ारे करण्ात आले. 

  लॅपटॉपची वकंमत  =  `  ५०,०००
      + केंद् सरकार CGST ९% =  `    ४,५००    
           + राज् सरकार SGST ९%  =  `       ४,५००                            

       एकूण मूल्    =             `          ५९,०००

रोजिकरदीत नोंर 

िरनयंाक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना
वदनांक

संगणक खाते ............................ नावे 
CGST खाते ...........................  नावे   
SGST खाते ............................ नावे
बँकखात्ाला  
(१८% GST ने लॅपटॉप खरेदी केल्ाबद्दल)

५०,०००
   ४,५००
  ४,५००

५९,०००

उरया. २:  ` १,००,०००  ला मरोटारकार २८% GST ने ववकली व रक्कम चेकने वमळाली.  

  मरोटारीची वकंमत  =  `  १,००,०००
     + CGST १४% =  `  १४,०००    
           + SGST १४%  =  `  १४,०००                            

  एकूण मूल्  =      `   १,२८,०००

रोज िकर्द (Journal Entry) 

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना
वदनांक

बँक खाते .....................................नावे 
       मरोटारकार खात्ाला
       CGST खात्ाला 
        SGST खात्ाला 
 (२८% GST वर मरोटारकारची ववक्ी केल्ाबद्दल)

१,२८,०००
१,००,०००
  १४,०००
  १४,०००

३.४  रोजिकरदीत नोंरी करणे (Recording of Journal Entries)

मयाल / िसततू खयाते (Goods Account) :
          व्वसाव्क ज्ा वस्तू पुनहा ववकण्ाच्ा हेतूने खरेदी करतरो त्ांना माल वकंवा वस्तू असे महणतात. माल खात्ाचे वववभन्न 
खात्ामध्े वगदीकरण करण्ात ् ेते. जसे खरेदीखाते, ववक्ी खाते, खरेदी परत खाते, ववक्ी परत खाते, मालकाद्ारे उचल खाते, नमुना 
माल ववतरण खाते, आगीमुळे माल नष्ट खाते, मागचास्् मालाची तूटफूट हरोणे वकंवा हरववणे खाते इ. 

१)  खरेरी खयाते (Purchase Account)  : व्वसा्ासाठी वस्तूंची खरेदी महणजे व्ापार वकंवा उतपादनका्ाचासाठी माल / वस्तू 
आणणे हरो्. 

 खरेदी दरोन प्रकारची असते. 
   i)  ररोख खरेदी (Cash Purchases)          ii) उधार खरेदी (Credit  Purchases)
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i)  रोख खरेरी (Cash Purchases) : जेवहा माल/ वस्त ू खरेदी करून ववक्ेत्ाला ताबडतरोब ररोख वकंवा धनादेशाच्ा 
माध्मातून शरोधन केले जाते, अशा खरेदीला ररोख खरेदी असे महणतात. 

उरयाहरण १: सरोनूकडून  ` २,००० वकमतीचा माल नगदी खरेदी केला.
      रोजिकरदीत नोंर

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना
वदनांक

खरेदी खाते .....................................नावे       
       ररोकड खात्ाला 
 (मालाची नगदी खरेदी केल्ाबद्दल) 

२,०००
२,०००

ii)  उधयार खररेी (Credit Purchases) : माल खरेदी केल्ानंतर ववक्ेत्ाला भववष्ामध्े देणे वदले जाते. ज्ा खरेदीच्ा 
बाबतीत ववक्ेता खरेदीदाराला मालाच्ा शरोधनासाठी एक वनसशचत मुदत देत असतरो. वतला उधार खरेदी असे महणतात. 

उरयाहरण २ :  सौ. सरोनाली ्ांच्ाकडून  ` १५,००० वकमतीच्ा वस्त ूउधार खरेदी केल्ा. 

रोजिकरदीत नोंर

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना
वदनांक

खरेदी खाते ...................................नावे        
       सौ. सरोनाली खात्ाला 
(मालाची उधार खरेदी केल्ाबद्दल) 

१५,०००
१५,०००

खरेरी पुसतक हे प्रयामुख्याने केिळ मयालयाच्या उधयार खरेरीची नोंर करण्यासयाठी ठेिण्यात ्ेते. 

२)  खरेरीपरत / क्र् प्रत्या् / िनि्दत प्रत्या् खयाते (Return Outward/Purchase Return Account) : 
 वकत्ेकदा खरेदी करण्ात आलेला माल काही कारणास्तव पुरवठादाराला परत करण्ात ्ेतरो  जसे - 
       i) माल नमुन्ाप्रमाणे नसणे. 
 ii) माल हलक्ा प्रतीचा असणे. 
 iii) रस्त्ात मालाची तूट-फूट हरोणे. 
 iv) मालात खराबी असणे.  
 v) अवतररक्त प्रमाणात माल प्राप्त हरोणे. 
 vi) मालाचा पुरवठा उवशरा झाल्ास. 
 अशा ररतीने खरेदी केलेला माल जेवहा खरेदीदाराकडून, पुरवठादाराला परत करण्ात ्ेतरो. तेवहा त्ास खरेदी परत असे 
महणतात. 

उरयाहरण ३ : वरील उदाहरण क्. २ मध्े खरेदी करण्ात आलेल्ा मालापैकी   ` २०० वकमतीचा माल सौ सरोनालीला परत केला. 
रोजिकरदीत  नोंर

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना
वदनांक

सौ. सरोनालीचे खाते.............................. नावे 
       खरेदी परत खात्ाला 
(माल परत केल्ाबद्दल) 

२००
२००
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३)  ििक्री :  व्वसा्ासाठी ववक्ी महणजे मालाची ववक्ी हरो्. ववक्ी दरोन प्रकारची असते. -
 अ) ररोख ववक्ी           ब) उधार ववक्ी
अ)   रोख ििक्री : जेवहा मालाची ववक्ी करण्ात ्ेते आवण त्ासंबंधीची रक्कम ताबडतरोब वमळते, तेवहा अशा ववक्ीला ररोख ववक्ी 
असे महणतात. 

उरयाहरण  ४ : गरोववंदाला  ` ५,००० वकमतीच्ा वस्त ूनगदी ववकल्ा. 

रोजिकरदीत  नोंर

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना
वदनांक

ररोकड खाते ....................................नावे 
         ववक्ी खात्ाला 
(वस्तूंची नगदी ववक्ी केल्ाबद्दल) 

५,०००
५,०००

ब)  उधयार ििक्री (Credit sales)  : जेवहा मालाची ववक्ी हरोते आवण त्ासंबंधीची रक्कम भववष्ात प्राप्त हरोते. तेवहा त्ास उधार 
ववक्ी असे महणतात. 

उरयाहरण  ५ : गरोववंदाला ` ३०,००० वकमतीचा माल ववकला. - 

रोजिकरदीत  नोंर

िरनयंाक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना
वदनांक

गरोववंदचे खाते ...................................नावे       
       ववक्ी खात्ाला 
 (मालाची उधार ववक्ी केल्ाबद्दल ) 

३०,०००
३०,०००

४)  ििक्री परत / आितप्रत्् : जेवहा ग्ाहकाला माल ववकल्ानंतर, खरेदीदाराकडून तरो काही कारणास्तव ववक्ेत्ाला परत केला 
जातरो, ्ास ववक्ी परत असे महणतात. 

उरयाहरण  ६: गरोववंदने खरेदी केलेल्ा   `  ३०,००० च्ा मालापैकी  ` ८, ००० वकमतीचा माल परत केला. 

रोजिकरदीत  नोंर 

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना
वदनांक

ववक्ी परत खाते ..................................नावे 
        गरोववंदच्ा खात्ाला 
 (गरोववंदने माल परत केल्ाबद्दल) 

८,०००
८,०००

५)  मयालकयाद्यारे मयालयाची उचल / आहरण (Goods withdrawn by Proprietor )
 जेवहा मालक व्वसा्ातून खाजगी, वै्सक्तक वकंवा घरगुती उप्रोगासाठी वस्तूंची उचल करतरो तेवहा, त्ास उचल / आहरण 

असे महणतात. अशावेळी उचल खाते नावे करतात. मालकाने वस्तूचंी उचल केल्ामुळे धंद्ातील वस्तू कमी हरोतात महणून 
वस्तू / माल खाते जमा करतात. मालकाद्ारे जेवहा मालाची उचल केली जाते तरो तेंवहा माल एकूण खरेदीतून वजा हरोतरो.   
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रोजिकरदीत  नोंर   

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना
वदनांक

उचल खाते ..............................नावे 
       मालाचे खाते  / खरेदी खात्ात 
 (मालाची उचल केल्ाबद्दल )

xxx
xxx

६)  नमुनया महणतून मोफत ियाटलेल्या िसततू (Goods distributed as free sample) : मालाची जावहरात करण्ाच्ा उद्देशाने 
व्वसा् ससं््ेद्ारा ग्ाहकांना मालाचा नमुना महणून मरोफत ववतरण केले जाते. अशा मालाच्ा वकमतीने जावहरात खचचा खाते 
नावे केले जाते आवण व्वसा्ामधून माल बाहेर जात असल्ाने मालखाते / खरेदी खाते जमा करण्ात ्ेते. 

रोजिकरदीत  नोंर

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना
वदनांक

जावहरात खाते .........................नावे   
         नमुना माल ववतरण वकंवा खरेदी खात्ाला 
 (माल मरोफत वाटल्ाबद्दल) 

xxx
xxx

७)  आिीमुळे / अपघयातयामुळे मयाल नष् होणे (Goods Destroyed by fire/Accident) : आगीमुळे / अपघातामुळे माल 
नष्ट झाला तर ते मालाचे भौवतक स्वरुपाचे नुकसान आहे. ्ाकररता नुकसानीचे खाते नावे करण्ात ्ेईल आवण एक प्रकारे 
माल व्वसा्ातून बाहेर जात असल्ाने ‘माल नष्ट खाते’ वकंवा ‘खरेदी खाते’ जमा करण्ात ्ेईल. 

अ)  मयालयाचया ििमया कयाढण्यात आलेलया नसेल (If goods are not Insured (Uninsured) : 
 i)  जेवहा आगीमुळे माल नष्ट झाला असेल आवण ववमा कंपनीने दावा स्वीकारला नसेल तेवहा खालील प्रकारची नोंद 

हरोईल. :
रोजिकरदीत  नोंर

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना
वदनांक

आगीमुळे नुकसानीचे खाते .........................नावे 
    आगीमुळे नष्ट माल खाते / खरेदी खात्ाला  
(आगीमुळे माल नष्ट झाल्ाबद्दल)

xxx
xxx

ब)  मयालयाचया ििमया कयाढण्यात आलेलया असेल (If goods are insured) : 
 i) ववमा कंपनीने संपूणचा दावा मान् केल्ास खालील नोंद करावी. :
रोजिकरदीत  नोंर

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना/
वदनांक

ववमा कंपनी खाते .........................नावे.      
     आगीमुळे माल नष्ट खाते / खरेदी खात्ाला  
(आगीमुळे माल नष्ट झाला ववमा कं. दावा मान् 
केल्ाबद्दल) 

xxx
xxx



60

ii) ववमा ववमाकंपनीने अंशत: दावा मान् केल्ास - if the claims is partly accepted. : 

रोजिकरदीत  नोंर   

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना/
वदनांक

ववमा कंपनी खाते ................नावे 
(नुकसान भरपाईच्ा रकमेने) 
आगीमुळे नुकसान खाते ...........नावे 
 नुकसानीच्ा रकमेने आगीमुळे माल नष्ट / खरेदी खात्ाला 
(नष्ट झालेल्ा मालाचा अंशत: ववमा कंपनीने मान् 
केल्ाबद्दल) 

xxx

xxx
xxx

 
८)  मयाि्दसर मयालयाची ततूटफूट होणे / हरििणे (Goods damaged or Lost in transit) :

   जेवहा माल खरेदीदाराला ववतरीत केला जातरो, परंतु जरोप्यंत गंतव् स््ानी परोहचत नाही तरोप्यंत तरो माल मागचास्् आहे असे 
समजले जाते. माल मागचास्त असताना त्ाची तूटफूट हरोेणे वकंवा गहाळ झाल्ास मालाचे भौवतक नुकसान हरोते. 

रोजिकरदीत  नोंर   

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना/
वदनांक

मागचास्् नुकसानीचे खाते...........................नावे   
      मागचास्् गहाळ/ खरेदी खात्ाला 
 (माल मागचास्् असताना गहाळ झाल्ाबद्दल) 

xxx
xxx

 
    i) मागचास्् मालाचा ववमा काढलेला असेल आवण ववमा कंपनीने संपूणचा दावा मान् केला असेल 

रोज िकर्द   नोंर   

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना/
वदनांक

ववमा कंपनी खाते  .............................. नावे 
(ववम्ाची रक्कम)
     माल नष्ट / खरेदी खात्ाला 
(माल मागाचात नष्ट झाल्ाबद्दल) 

xxx
xxx
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 iii) मागचास्् मालाचा ववमा काढलेला असेल आवण ववमाकंपनीने अंशत: दावा मान् केला असेल - 

रोज िकर्द   

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना/
वदनांक

ववमा कंपनी खाते (मान् दाव्ाची रक्कम) नावे
मागचास्् नुकसान खाते ................. नावे
(नुकसानीच्ा रकमेने) 
      मागचास्् माल / खरेदी खात्ाला 
(मागचास्् माल गहाळ झाला आवण ववमाकंपनीने अंशत: 
दावा स्वीकारण्ास) 

xxx
xxx

xxx

९)  चोरीलया िेलेलया िकंिया उचललेलया मयाल (Pilfered goods or stolen) :
 जेवहा माल चरोरीला जातरो वकंवा उचलला (उचलेवगरी) जातरो. तेवहा भौवतक स्वरूपाचे नुकसान हरोते. 

रोज िकर्द नोंर 

िरनयांक तपशील खया.पया नयािे 
रयाशी (`)

जमया
रयाशी  (`)

वषचा
मवहना/
वदनांक

चरोरीला गेलेला माल खाते  ...................... नावे  
    माल नुकसान खाते / खरेदी खात्ाला
 (माल चरोरीला गेल्ाबद्दल)

xxx

xxx

३.३ रोजिकरदी - नोंरीचे लेखन -   

ररोज वकदचा नोंदीचे प्रकार 

   साधी/ सरळ वकदचानाेंद   सं्ुक्त वकदचा नोंद 

१.  सयाधी / सरळ िकर्दनोंर (Simple Journal Entry) :

 साध्ा ररोजकीदचा मध्े केवळ दरोन खाती  प्रभावी हरोतात. ती  महणजे एक खाते नावे दुसरे खाते जमा. साध्ा ररोजवकददीच्ा नोंदीचे 
व्वहार खाली वदले आहेत. खालील उदाहरणावरून ररोजकीदचा नोंदी संबंधी प्रवक््ा स्पष्ट हरोईल. 
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उरयाहरण -अ

 रोज िकर्द  नोंरीची प्रिक्र्या (Process of Journalising) :

व्िहयार रोन प्रभयाि रोन खयाती खयात्यांचे प्रकयार लयाितू होणयारे 
िन्म

नयािे होणयारे 
खयाते 

जमया होणयारे 
खयाते 

१. ` १,००,००० 
ने व्वसा्ाची 
सुरुवात केली

१. ररोख रक्कम  
    आली
२. मालक लाभ     
    देणारा आहे

ररोकड खाते 

भांडवल खाते

वास्तववक 
 
वै् सक्तक

्ेणारे ते नावे 
करा 

देणाऱ्ाचे खाते
जमा करा

ररोकडखाते

भांडवल खाते

२. ` २०,००० 
चे संगणक ररोख 
खरेदी केले. 

१. संगणक  
   आले
२. ररोख गेली

संगणक खाते

ररोकड खाते

वास्तववक खाते

वास्तववक खाते

्ेणारे खाते  

जाणारे खाते 

संगणक खाते

ररोकड खाते

३. मजुरीचेेे वदले  
` ९,०००

१.मजुरी हा खचचा 
२. ररोख रक्कम 
    गेली.

मजुरी खाते
ररोकड खाते 

नामधारी खाते
वास्तववक खाते

खचचा व हानीचे 
खाते नावे करा. 
जाणऱ्ा रकमेचे 
खाते जमा करा.

पगार खाते  

ररोकड खाते 

उरयाहरण  - ब :
रोज िकर्द  नोंर (Journal entries)

िरनयांक तपशील खया.पया. नयािे रयाशी(`) जमया रयाशी (`)

१. ररोकड खाते  .................................... नावे.   
    भांडवल खात्ाला
 (ररोख रकमेने व्वसा् सुरू केल्ाबद्दल ) 

१,००,०००
१,००,०००

२. संगणक खाते  .................................. नावे .   
    ररोकड खात्ाला
 (संगणक ररोखीने खरेदी केल्ाबद्दल ) 

२०,०००
२०,०००

३. मजुरी खाते ..................................... नावे.   
    ररोकड खात्ाला
 (मजुरी वदल्ाबद्दल )

९,०००
९,०००

                               एकूण १,२९,००० १,२९,०००

उरयाहरण -१
श्ी नरेंद् जनरल स्टरोअसचा ्ांच्ा पुस्तकात खालील व्वहारांच्ा वकदचानोंद करा.
२०१९ एवप्रल  १   श्ी. नरेंद् ्ांनी ररोख रक्कम ` ८०,००० ने व्वसा्ास सुरूवात केली. 
                   ३   वकरण कडून मालाची उधार खरेदी ` ४०,००० 
                   ५   ररोख भाडे वदले  ` २,०००
                  १०   ववकासला उधारीवर माल ववकला ` ५५,०००
                  १५  फवनचाचर १८%  GST वर ररोख खरेदी  ` ३०,००० 
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                  १८   ववकासकडून वाहक धनादेश वमळाला ` २५,००० 
                  २१  वकरणला देना बँकेचा  ` २०,००० चा धनादेश वदला
                  ३०   पगाराचे वदले  ` ५,००० 
      

 श्ी. नरेंद्र जनरल सटोअस्द ्यांची रोज िकर्द 

तयारीख तपशील खयात्यांचया प्रकयार खया.
पया.

नयािे रयाशी
 (`)

जमया रयाशी  
(`)

२०१९
एवप्रल १

ररोकड खाते ............            नावे
   भांडवल खात्ाला  
(ररोख रक्कम आणून व्वसा्ाला प्रारंभ 
केल्ाबद्दल) 

वास्तववक खाते
वै् सक्तक खाते 

८०,०००
८०,०००

३ खरेदी खाते.........................     नावे
    वकरणच्ा खात्ाला 
(वकरणकडून माल उधार खरेदी केल्ाबद्दल) 

नामधारी खाते
वै् सक्तक खाते

४०,०००
४०,०००

५ भाडे खाते ................           नावे
   ररोकड खाते ...............   
(भाडे वदल्ाबद्दल) 

नामधारी खाते
वै् सक्तक खाते

२,०००
२,०००

१० ववकासचे खाते........................... नावे 
   ववक्ी खात्ाला 
(मालाची उधार ववक्ी केल्ाबद्दल) 

वै्सक्तक खाते 
नामधारी खाते

५५,०००
५५,०००

१५ फवनचाचर खाते ................           नावे
सीजीएसटी (प्राप्त) खाते                  नावे 
एस.जी. एस् टी (प्राप्त) खाते ............. नावे 
   ररोकड खात्ाला 
(१८% GST वर फवनचाचर खरेदी केल्ाबद्दल) 

वास्तववक खाते 
नामधारी खाते 
नामधारी खाते

वास्तववक खाते

३०,०००
  २,७००
  २,७००

३५,४००

१८ ररोकड खाते ................           नावे 
   ववकासच्ा खात्ाला 
(ववकासकडून वाहक धनादेश वमळाला) 

वास्तववक खाते
वै् सक्तक खाते

२५,०००
२५,०००

२१ वकरणचे खाते.................           नावे
   देना बँक खात्ाला 
(वकरणला चेक वदल्ाबददल) 

वै् सक्तक खाते 
वै्सक्तक खाते

२०,०००
२०,०००

३० पगार खाते ...............           नावे 
   ररोकड खात्ाला 
(पगाराबद्दल ररोख वदले.) 

नामधारी खाते 
वास्तववक खाते

५,०००
५,०००

                     एकूण २,६२,४०० २,६२,४००
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सपष्ीकरणयातमक िटपया :

१. १८ एिप्रलची नोंर 
        ववकासकडून वाहक धनादेश वमळाला वाहक धनादेश वमळाला महणजे ररोख वमळाली असे मानले जाते. ररोख वमळाली वास्तववक 

खाते व ववकास लाभ देणारा. 
 वै् सक्तक खाते - ररोकड खाते नावे आवण ववकासचे खाते जमा करण्ात आले.

२.  २१ एिप्रलची नोंर
   ` २०,००० च्ा देना बँकेच्ा धनादेशाद्ारे वकरणला शरोधन करण्ात आले. ्ा वंठकाणी वकरण (वै् सक्तक खाते) लाभ 

घेणारा आहे - त्ामुळे वकरणचे खाते नावे व देना बँकेचे खाते जमा केले. 
कसर / अपहयार / सतूट (Discount) : 
 कसर महणजे माल ववक्ेत्ाने खरेदीदाराला वदलेली सवलत / सूट हरो्. 
कसर दरोन प्रकारची असते   १) व्ापारी कसर    २) ररोख कसर

 १)   व्यापयारी कसर (Trade Discount) : ही कसर मालाच्ा वकंमत पत्ावर वदली जाते. तसेच ही कसर मालाच्ा ररोख वकंवा 
उधारी खरेदी / ववक्ी प्रसंगी वदली जाते. त्ाची जमाखचाचाच्ा पुस्तकात नोंद हरोत नाही. 

उरयाहरण  : अमरने राकेशकडून ` २०,००० वकंमतीचा माल १०% व्ापारी कसरीवर खरेदी केला.

अमरच्या (खरेरीरयार) पुसतकयात िकर्द नोंर

तयारीख तपशील खया.
पया.

नयािे रयाशी
 (`)

जमया रयाशी  (`)

वषचा
मवहना/
वदनांक

खरेदी खाते ...........................           नावे 
   राकेशच्ा खात्ाला 
(१०% कसरीवर राकेशकडून वस्तू खरेदी केल्ाबद्दल ) 

१८,०००
१८,०००

ििक्रेतया रयाकेशच्या पुसतकयात िकर्द नोंर

तयारीख तपशील खया.
पया.

नयािे रयाशी
 (`)

जमया रयाशी  (`)

वषचा
मवहना/
वदनांक

अमरचे खाते ......................           नावे 
   ववक्ी खात्ाला 
(अमरला १०% कसरीवर मालाची ववक्ी केल्ाबद्दल)

१८,०००
१८,०००

२)  रोख कसर (Cash Discount) : रकमेचे वेळेवर शरोधन करता ्ेण्ासाठी प्ररोतसाहन महणून वदलेली ही सवलत असते.

 कसर हे नामधारी खाते आहे.

 ववके्त्ासाठी ररोख कसर ही हानी (loss) असते तर के्त्ासाठी लाभ (gain) असतरो. लेखापुस्तकात ररोख कसरीची स्वतंत् नोंद 
केली जाते. ररोख कसर ही धनकरोसाठी हानी आहे तर क्ेत्ासाठी (ऋणकरोसाठी) लाभ आहे. जेवहा जेवहा धनकरोला पैसे वदले 
जातात तेवहा कसर खाते जमा करावे आवण ज्ाला ररोख रक्कम वमळते तरो कसर खाते नावे देतरो. व्ापारी कसर वजा केल्ानंतर 
ररोख कसर वदली जाते. ररोख कसर लेखांकनाच्ा पुस्तकात वलवहली जाते. 

 ररोख कसरीचे दरोन प्रकार पडतात . 
 १) दततकसर / वदलेली कसर (Discount Allowed)
 २) प्राप्त कसर / वमळालेली कसर (Discount Received) 
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उरयाहरण  १: कावतचाक कडून ` १,९०० ररोख वमळाले व  त्ाला ` १०० कसर वदली. 
िकर्द नोंर 

तयारीख तपशील खया.
पया.

नयािे रयाशी
 (`)

जमया रयाशी  (`)

वषचा
मवहना/
वदनांक

ररोकड खाते ............................नावे
कसर खाते .............................नावे 
   कावतचाकच्ा खात्ाला 
(ररोख वमळाली व कसर वदल्ाबद्दल) 

१,९००
    १००

 २,०००

            एकूण २,००० २,०००

उरयाहरण  २: चंदाला ` ९८० ररोख वदले व वतच्ाकडून ` २० कसर वमळाली  
िकर्द नोंर 

तयारीख तपशील खया.
पया.

नयािे रयाशी
 (`)

जमया रयाशी  (`)

वषचा
मवहना/
वदनांक

चंदाचे खाते ......................            नावे
   ररोकड खात्ाला
   कसर खात्ाला 
(ररोख वदले व कसर वमळाल्ाबद्दल) 

१,०००
९८०
 २०

             एकतूण १,००० १,०००

२) सं् ुक्त िकर्द नयाेंर (Combined Journal Entry)
 अनेक व्वहारांमध्े  दाेनपेक्ा अवधक खाती प्रभावी हाेतात. अशावेळी ररोजवकददीत एकच खाते नावे व एकच खाते जमा हरोईल 
असे नवहे. 
 ज्ा वकदचानोंदीमध्े एकापेक्ा अवधक खाती नावे वकंवा एकापेक्ा अवधक खाती ‘जमा’ वकंवा दरोनही असू शकतात. तेवहा अशा 
वकदचानोंदींना सं् ुक्त वकदचानोंद असे महणतात. 
 अशा प्रकारच्ा सं्ुक्त वकदचानोंदीत. 
 (i)  अनेक खाती नावे केली जातात आवण एक खाते जमा केले जाते. 
 (ii)  एक खाते नावे केले जाते आवण अनेक खाती जमा केली जातात. 
 (iii)   एकापेक्ा अवधक खाती नावे केली जातात. व एकापेक्ा अवधक खाती जमा केली जातात. 
उरयाहरण १:  सयाध्या आिण सं् ुक्त नोंरीचया व्िहयार  : 
 ररोख  ` १५०,००० , माल  ` ३०,०००  लॅपटॉप ` ५०,००० आणून व्वसा्ाला सुरूवात केली. 

सयाधी नोंर सं्ुक्त नोंर

अ) ररोकड खाते ................नावे १,५०,०००  
        भांडवल खात्ाला               १५०,०००

ररोकड खाते ..............नावे   १,५०,०००  
मालसाठा खाते............नावे  ३०,०००
लॅपटॉप खाते .............नावे   ५०,०००
      भांडवल खात्ाला                             २,३०,०००
(ररोख, मालसाठा व लॅपटॉप आणून व्वसा्ाला सुरुवात 
केल्ाबद्दल )

ब) मालसाठा खाते ...........नावे  ३०,०००  
        भांडवल खात्ाला               ३०,०००

क) लॅपटॉप खाते ...............नावे ५०,०००  
        भांडवल खात्ाला               ५०,०००
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वरील तीनही नोंदीमध्े भांडवल खाते सामाईकपणे जमा हरोते. महणून त्ांच्ा तीन नोंदी करण्ाऐवजी त्ांच्ाकररता एक सं्ुक्त नोंद 
करता ्ेते. 
उरयाहरण  २:   वकशरोरला ` ३०,००० वकंमतीचा माल ववकला, त्ाच्ाकडून ` १०,००० नगदी वमळाले. 

सयाधी नोंर सं्ुक्त नोंर

अ) वकशरोरचे खाते .............नावे   ३०,०००  
        ववक्ी खात्ाला                             ३०,०००

वकशरोरचे खाते ........नावे          २०,००० 
ररोकड खाते .........नावे              १०,०००
      ववक्ी खात्ाला              ३०,०००
(वकशरोरला माल ववकला त्ाच्ाकडून काही रक्कम वमळाली)

ब) ररोकड खाते .................नावे  १०,०००  
        वकशरोरचे खात्ाला               १०,०००

  वरील दरोनही साध्ा नोंदीमध्े वकशरोरचे खाते नावे  ` ३०,००० व लगेच  `१०,००० जमा करण्ात आले. त्ाचा पररणाम 
महणून सं् ुक्त नोंदीमध्े वकशरोरचे खाते नावे ` २०,००० करण्ात आले आहे.                                  `              `
उरयाहरण  ३: :  मजुरी वदली  ` ५,००० पगार वदला   ` २,००० मजुरी खाते ........नावे                 ५,०००
                                                                       पगार खाते ............नावे  २,०००
                                                                               ररोकड खात्ाला                ७,०००

उरयाहरण ४: कवमशन वमळाले ` ७००, लाभांश वमळाला ` ५०० ररोकड खाते .........नावे      १,२००
                                                                                 कवमशन खात्ाला                     ७००
                                                                                 लाभांश खात्ाला                      ५०० 
उरयाहरण -२
श्ी. संकलप जनरल स्टरोअसचा ्ांच्ा पसु्तकात खालील व्वहारांच्ा वकदचानोंदी करा. 
२०१९
जुलै  १  ररोख `  १,००,०००, मालसाठा  ` ५०,०००, व संगणक  ` ५०,००० व्वसा्ात आणून प्रारंभ केला.
        ४  कररनाकडून ५% व्ापारी कसरीवर  ` १०,००० चा माल उधारीने खरेदी केला. 
       १० वप्र्ांकाला १०% व्ापारी कसरीवर ` २०,००० चा माल ववकला.   
      १३ स्टेट बँक ऑफ इंवड्ामध्े ` ५०,००० जमा केले.
       १५  ` २,००० च्ा वस्तू चरोरीला गेल्ा . 
       १८  भाडे वदले  ` ४,०००.
       २०  वप्र्ांकाकडून पूणचा लेखा शरोधना्चा वमळाले  ` १७,५००
       २५  लेखनसामग्ीबद्दल वदले   ` ८,०००.   
उततर :        

श्ी संकलप जनरल सटोअस्द ्यांची रोज िकर्द

तयारीख तपशील खया.
पया.

नयािे रयाशी
 (`)

जमया रयाशी (`)

२०१७
जुलै१

ररोकड खाते ..........................................नावे 
मालसाठा खाते .......................................नावे 
संगणक खाते..........................................नावे 
          भांडवल खात्ाला
(वरील संपतती आणून व्वसा्ाला प्रारंभ केला) 

१,००,०००
   ५०,०००
   ५०,०००

२,००,०००
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४ खरेदी खाते............................................नावे
    करीनाच्ा खात्ाला 
(५% व्ापारी कसरीवर मालाची उधार खरेदी केल्ाबद्दल) 

९,५००
९,५००

१० वप्र्ांका खाते ........................................नावे 
    ववक्ी खात्ाला 
 (१०% व्ापारी कसरीवर वस्तूंची उधार ववक्ी केल्ाबद्दल)

१८,०००
१८,०००

१३ स्टेट बँक ऑफ इंवड्ाचे खाते.............................नावे   
   ररोकड खात्ाला 
(स्ट्ेट बँकेत पैसा जमा केल्ाबद्दल) 

५०,०००
५०,०००

१५ चरोरांकडून हानी खाते....................................नावे  
    खरेदी खात्ाला / माल नुकसान खात्ाला
(मालाची चरोरी झाल्ाबद्दल) 

२,०००
२,०००

१८ भाडे खाते.................................................नावे 
    ररोकड खात्ाला 
(भाडे वदल्ाबद्दल)

४,०००
४,०००

२० ररोकड खाते .........................................नावे
कसर खाते ..........................................नावे
 वप्र्ांकाच्ा खात्ाला 
(ररोख वमळाल्ाबद्दल व कसर वदल्ाबद्दल) 

१७,५००
     ५००

१८,०००

२५ लेखनसामग्ी खाते  ...................................नावे
    ररोकड खात्ाला  
(लेखनसामग्ीबद्दल वदले) 

८,०००
८,०००

                   एकूण ३,०९,५०० ३,०९,५००

उरयाहरण -३

धान्ववक्ेता श्ी. राजकुमार ्ांच्ा पुस्तकात खालील व्वहारांच्ा वकदचानोंदी करा.
२०१९
एवप्रल   १  ररोख  ` २,००,०००, इमारत ` २,००,००० व राकेशकडून उधार  ` ५०,००० घेऊन व्वसा्ाला सुरूवात केली. 

          ४  देना बँकेत जमा केले  ` ५०,०००. 

          ७  वरिजेशकडून १८% GST  ` ३०,००० चा संगणक खरेदी केला व धनादेशाने रक्कम वदली.   

         १०  ररोख ववक्ी  ` ९०,०००..

          १२  ५% व्ापारी कसरीवर गणेशला ` १०,००० चा माल उधार ववकला.  

          १५  गणेशने ` ९५० च्ा वस्तू परत केल्ा.

          १८  राजकुमारने वै्सक्तक उप्रोगासाठी वस्तू उचलल्ा.   ` १,०००.

          २०  टेलीफरोन शुलक  ` ५०० व टॅकसी भाडे ` २०० वदले. 

         २२   वाहतूक खचाचाचे  ` ५,००० ५% GST ने वदले. 

          २४   अंकेक्क शुलकाबद्दल ` ५,००० चा धनादेश वदला.    
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         २६   १२% GST वर ` ७०,०००ची फवनचाचरची खरेदी.  

         २८   १८% GST वर ` १,००,०००ची मरोटार कारची ववक्ी केली.  

         ३०   कववताला ` १५,५०० ररोख वदले, वतच्ाकडून ` ५०० कसर वमळाली.   
         
उततर :                              धयान्ििक्रेतया श्ी रयाजकुमयार ्यांची रोज िकर्द 

तयारीख तपशील खया.
पया.

नयािे रयाशी
 (`)

जमया रयाशी  (`)

२०१८
एवप्रल१

ररोकड खाते  नावे 
इमारत खाते                                                        नावे  
    भांडवल खात्ाला
    राकेशच्ा कजचा खात्ाला
 (ररोख, इमारत आवण कजचा घेऊन व्वसा्ाला प्रारंभ 
केल्ाबद्दल)

२,५०,०००
२,००,०००

४,००,०००
   ५०,०००

४ देना बँक खाते                                                    नावे 
     ररोकड खात्ाला      
(देना बँकेत जमा केल्ाबद्दल) 

५०,०००
५०,०००

७ संगणक खाते  नावे   
Input CGST खाते  नावे  
Input SGST खाते नावे  
    देना बँक खात्ाला 
 (१८% GST वर संगणक खरेदी केले व धनादेश वदल्ाबद्दल) 

३०,०००
२,७००
२,७००

३५,४००

१० ररोकड खाते                                                        नावे   
    ववक्ी खात्ाला
 (मालाची ररोख ववक्ी केल्ाबद्दल) 

९०,०००
९०,०००

१२ गणेशचे खात े                                                     नावे 
    ववक्ी खात्ाला
(गणेशला माल उधार ववकल्ाबद्दल) 

९,५००
९,५००

१५ ववक्ी परत खाते  नावे   
    गणेशच्ा खात्ाला
 (गणेशकडून वस्तू परत आल्ा बद्दल) 

९५०
९५०

१८ उचल खाते   नावे 
    मालकाने उचललेल्ा वस्तू खात्ाला
(मालकाने वै्सक्तक उप्रोगासाठी वस्तू उचलल्ाबद्दल) 

१,०००
१,०००
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२० टेलीफरोन खचचा खाते  नावे 
टॅकसी भाडे खाते नावे   
    ररोकड खात्ाला 
 (टेलीफरोन खचचा व टॅकसी भाडे वदल्ाबद्दल)

५००
२००

७००

२२ वाहतूक खचचा खाते  नावे 
Input CGST  खाते                                          नावे  
Input SGST  खाते नावे  
    ररोकड खात्ाला 
 (५% GST सह वाहतूक खचचा वदल्ाबद्दल) 

५,०००
 १२५

  १२५
५,२५०

२४ अंकेक्ण शुलक खाते  नावे 
    देना बँक खात्ाला
 (अंकेक्ण शुलकाबद्दल धनादेश वदला.)

५,०००
५,०००

२६ फवनचाचर खाते  नावे 
Input CGST  खाते                                          नावे  
Input SGST  खाते नावे  
    ररोकड खात्ाला 
 (१२% GST वर फवनचाचर खरेदी केल्ाबद्दल)

७०,०००
  ४,२००
  ४,२००

७८,४००

२८ ररोकडखाते  नावे 
    मरोटारकार खात्ाला
    Output CGST  खात्ाला                                            
    Output SGST खात्ाला    
    (१८ % GST वर मरोटारकारची ववक्ी केल्ाबद्दल)

१,१८,०००
१,००,०००
    ९,०००
    ९,०००

३० कववताचे खाते  नावे 
    ररोकड खात्ाला
    कसर खात्ाला
 (कववताला ररोख वदले व वतच्ाकडून कसर वमळाल्ाबद्दल) 

१६,०००
१५,५००

५००

                     एकूण ८,६०,२०० ८,६०,२००
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कया््द टीपया 
 १)  ७ एवप्रल   २०१९ चा व्वहार
            संगणकाची मूळ वकंमत  =  ` ३०,०००
             + ९%  CGST =   `   २,७००
                       ९%  SGST =    `   २,७००

                      एकूण मूल्    =     ` ३५,४००

 २)  २२ एवप्रल  २०१९ चा व्वहार 
    वाहतूक खचचा     =  `  ५,०००
                   + २.५%  CGST  =  `    १२५
                     २.५%  SGST   =  `    १२५

                         एकूण राशीचे शरोधन =  `  ५,२५०

 ३) २६ एवप्रल २०१९ चा व्वहार 

  फवनचाचरची वकंमत   =  ` ७०,०००
  + ६% CGST =  `   ४,२००
   ६% CGST =  `   ४,२००

   एकूण मूल् =  ` ७८,४००
         

उरयाहरण - ४
श्ीदेवी मेडीकल स्टरोअसचा ्ांच्ा पुस्तकात खालील व्वहारांच्ा वकदचानोंदी करा. 
२०१९

ऑगस्ट १  श्ीदेवी ्ांनी स्वत:चे ररोख ` ९०,००० , माल साठा  ` ४०,०००, ्ंत्  ` ७०,००० वकमतीचे आवण करोवनकाकडून  
` ५०,००० उसने वावषचाक १२% दराचे घेऊन व्वसा्ास सुरुवात केली. 

            ४   १०% व्ापारी कसरीवर माधुरी कडून ` ५०,००० च्ा वस्त ू/ माल खरेदी केला. 

            ६   नमुन्ाप्रमाणे माल नसल्ामुळे ` ४५० चा माधुरीला परत केला.        

            ८   १०% व्ापारी कसरीवर वकरणला  ` ८०,००० वकंमतीच्ा वस्त ूववकल्ा आवण वतच्ाकडून ५% ररोख कसर वजा 
करून ररोख वमळाले

           १३   भाडे वदले  ` ४,०००.

           १७  बजाज वल. कडून २८% GST ने ` १,००,००० ची ्ंत्सामग्ी खरेदी करुन डेवबट काडचाने रक्कम वदली.

           २०  पगारा बद्दल वदले ` २७,०००.

   २७  १८%  GST ने ` १,२०,०००चे संगणक खरेदी केले व रक्कम डेबीटकाडचाने वदली.

           ३१   खाजगी उप्रोगाकररता बँकेतून ` १०,००० काढले. 
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उततर : 
श्ीरेिी मे्डीकल सटोअस्द ची रोज िकर्द

तयारीख तपशील खया.
पया.

नयािे रयाशी
 (`)

जमया रयाशी (`)

२०१८
ऑगस्ट१

ररोकड खात े नावे 
मालसाठा खाते  नावे  
्ंत् खाते                    नावे
    भांडवल खात्ाला 
    करोवनकाचे कजचा खात्ाला 
(ररोख, माल, ्ंत्सामग्ी व कजचा घेऊन व्वसा्ाला प्रारंभ 
केल्ाबद्दल)  

१,४०,०००
   ४०,०००

७०,०००
२,००,०००
   ५०,०००

४ खरेदी खाते                नावे   
    माधुरीच्ा खात्ाला
 (१०% व्ापारी कसरीवर माधुरीकडून वस्तूंची उधार खरेदी 
केल्ाबद्दल)

४५,०००
४५,०००

६ माधुरीचे खाते  नावे  
    खरेदीपरत खात्ाला
 (माधुरीला वस्तू परत केल्ाबद्दल)

४५०
४५०

८ ररोकड खाते  नावे   
कसर खाते नावे  
    ववक्ी खात्ाला 
 ( १०% कसरीवर वस्तूंची ररोख ववक्ी व  ५% ररोख कसर व 
रक्कम वदल्ाबद्दल)

६८,४००
  ३,६००

७२,०००

१३ भाडे  खाते                                                        नावे 
    ररोकड खात्ाला 
(भाडे वदल्ाबद्दल)

४,०००
४,०००

१७ ्ंत् खाते  नावे  
Input CGST  खाते नावे   
Input SGST खाते नावे  
    बँक खात्ाला
  (२८% GST  सह ्ंत् खरेदी करून Debit cardद्ारे शरोधन 
केल्ाबद्दल)

१,००,०००
   १४,०००
   १४,०००

१,२८,०००

२० पगार खाते    नावे 
    ररोकड खात्ाला 
(पगार ररोख वदल्ाबद्दल)

२७,०००
२७,०००
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२७ संगणक खाते  नावे 
Input CGST  खाते  नावे  
Input SGST  खाते नावे  
     बँक खात्ाला
    (१८% GST सह संगणक खरेदी केले व धनादेश 
वदल्ाबद्दल) 

१,२०,०००
१०,८००
१०,८००

१,४१,६००

३१ उचल खाते    नावे 
   बँक खात्ाला
 (खाजगी उप्रोगाकररता बँकेतून काढल्ाबद्दल)

१०,०००
१०,०००

                     एकूण ६,७८,०५० ६,७८,०५० 

उरयाहरण - ५

ववशाल इलेकट्रॉवनकस च्ा पुस्तकात खालील व्वहारांच्ा वकदचा नोंदी करा. 

२०१८

एवप्रल  १  ररोख ` ९०,०००, उपस्कर ` ६०,००० इमारत ` १,००,००० ची आणून ववशालने व्वसा्ाला सुरूवात केली. 

          ४  १८ % GST सह हाेंडा कंपनीकडून मरोटारकार खरेदी केली व चेक ` ५५,००० चा वदला.

          ५  ्ुना्टेड इवंड्ा इंशुरनस कंपनीला वरील मरोटारकारची ववमा प्रव्ाजी वदली   ` ३,००० 

           १०  स्टेट बँक ऑफ इंवड्ात जमा केले  ` ४०,०००.

           १२  पगाराबद्दल वदले  ` १०,००० भाड्ाबद्दल वदले  ` ३,०००

           १५  राजेशकडून  ` ८०,००० चा माल  आणला आवण लगेच १/४ रक्कम ररोख वदली. 

           १८  ५% GST सह ररोख ववक्ी ` ६०,०००

           २०  ` १,००० भाडे वमळाले  व  ` ४,००० कवमशन वमळाले.

           २५  दूरधवनी शुलक वदले  ` १,५००.

           २७  कॅटररनाला  ५%  GST सह ` ७५,००० चा माल पाठववला. 

           २९  सुनीताने ५% GST सह ` ४५,००० माल घेतला. 

           ३०   SBI च्ा डेबीटकाडचा द्ारे लेखन सामग्ीचे ` १७,००० शरोधन केले.     
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उततर :   
ििशयाल इलेकट्रॉिनकसची रोज िकर्द

तयारीख तपशील खया.
पया.

नयािे रयाशी
 (`)

जमया रयाशी  (`)

२०१८
एवप्रल १ ररोकड खाते नावे 

उपस्कर खाते  नावे  
इमारत खाते                                                        नावे
    भांडवल खात्ाला 
(ररोख, फवनचाचर आवण इमारत आणून व्वसा्ाला प्रारंभ 
केल्ाबद्दल ) 

  ९०,०००
  ६०,०००

१,००,०००
२,५०,०००

४ मरोटारकार खाते  नावे  
Input CGST खाते नावे 
Input SGST खाते नावे  
    ररोकड खात्ाला
 (१८% GST सह मरोटारकार खरेदी केल्ाबद्दल)

५५,०००
  ४,९५०
  ४,९५०

६४,९००

५ ववमाप्रव्ाजी खाते  नावे   
    ररोकड खात्ाला 
 (मरोटाकारवरील ववमा प्रव्ाजी वदल्ाबद्दल) 

३,०००
३,०००

१० स्टेट बँक ऑफ इंवड्ा खाते  नावे   
    ररोकड खात्ाला
 (स्टेट बँकेत जमा केल्ाबद्दल) 

४०,०००
४०,०००

१२ पगार खाते               नावे 
भाडे खाते  नावे 
    ररोकड खात्ाला 
(पगार व भाडे ररोख वदल्ाबद्दल) 

१०,०००
  ३,०००

१३,०००

१५ खरेदी खाते नावे   
    राजेशच्ा खात्ाला
    ररोकड खात्ाला 
 (माल खरेदी केला व  १/४ रक्कम ररोख वदल्ाबद्दल)

८०,०००
६०,०००
२०,०००

१८ ररोकड खाते    नावे 
    ववक्ीखात्ाला 
    Output CGST खात्ाला  
    Output SGST खात्ाला
(५% GST सह मालाची ववक्ी केल्ाबद्दल)

६३,०००
६०,०००
  १,५००
  १,५००
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२० ररोकड खाते   नावे
    भाडे खात्ाला
    कवमशन खात्ाला
 (भाडे व कवमशन वमळाल्ाबद्दल) 

५,०००
१,०००
४,०००

२५ दूरधवनी शुलक खाते  नावे 
    ररोकड खात्ाला 
 (दूरधवनी शुलक वदल्ाबद्दल)

१,५००
१,५००

२७ ररोकड खाते    नावे 
    ववक्ीखात्ाला
   Output CGST खात्ाला  
    Output SGST खात्ाला 
(५% GST सह मालाची ववक्ी केल्ाबद्दल )

७८,७५०
७५,०००
   १,८७५
   १,८७५

२९ सुनीताचे खाते  नावे  
    ववक्ी खात्ाला 
    Output CGST खात्ाला  
    Output SGST खात्ाला
 (५% GST सह सुनीताला माल उधार ववकल्ाबद्दल)

४७,२५०
४५,०००
   १,१२५
   १,१२५

३० लेखनसामग्ी खाते  नावे  
    स्टेट बँक ऑफ इवंड्ा खात्ाला
 (डेबीट काडचा ने लेखनसामग्ी खरेदी केल्ाबद्दल) 

१७,०००
१७,०००

                     एकूण ६,६७,४०० ६,६७,४००

उरयाहरण - ६
श्ी राजवाडे ट्रेवनंग कंपनीच्ा पुस्तकात खालील व्वहारांच्ा वकदचा नोंदी करा. 
२०१९
मे   १  ररोख ` १,००,०००, बँक वशल्लक ` २,००,००० व इमारत ` २,००,००० आणून व्वसा्ाला सुरुवात केली. 
         ३   १८% GST  वर रामकडून ` ५०,००० चा मालखरेदी केला. 
         ५  १८% GST  राकेशला वस्तूंची / मालाची  ` ७०,००० ची ररोख ववक्ी केली. 
         ७  दुरुस्तीबद्दल  ` ५,००० वदले.
       १०   १२%GST  वर रणवीर ॲनड सनसला माल पुरवठासंबंधीचा ` ६०,००० चा आदेश पाठववला.      
       १५  ` १५,००० मजुरी वदली.
       १८  १२% GST  वर माेहनकडून ` १,००,००० चा माल खरेदी केला. 
        २०  वाहतूक खचाचाबद्दल ` ७,००० वदले. 
       २५  २८% GST  सह वकशरोरकडून ` ५०,००० चा माल खरेदी केला व रक्कम धनादेशाद्ारे वदली.   
       ३०  १८% GST  सह ` ५०,००० चे ्ंत् खरेदी करण्ात आले, अधदी रक्कम लगेचच धनादेशाद्ारे वदली.   
       ३१  वै्सक्तक उप्रोगासाठी बँकेतून  ` १०,००० काढले. 
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उततर :   
 रयाजिया्ेड ट्ेि्डंि कंपनी ्यांची रोज िकर्द

तयारीख तपशील खया.
पया.

नयािे रयाशी
 (`)

जमया रयाशी  (`)

२०१९
मे १ ररोकड खाते  नावे 

बँक खाते  नावे  
इमारत खाते   नावे 
    भांडवल खात्ाला
 (वरील संपतती आणून व्वसा्ाला प्रारंभ केल्ाबद्दल) 

१,००,०००
२,००,०००
२,००,०००

५,००,०००

३ खरेदी खाते    नावे  
Input CGST  खाते  नावे  
Input SGST खाते  नावे 
    रामच्ा खात्ाला 
(१८% GST सह वस्तूंची खरेदी केल्ाबद्दल)

५०,०००
  ४,५००
  ४,५००

५९,०००

५ ररोकड खाते  नावे   
   ववक्ी खात्ाला
    Output CGST  खात्ाला    
    Output SGST खात्ाला
 ( १८% GST वर राकेशला मालाची ररोख ववक्ी केल्ाबद्दल)

८२,६००
७०,०००
   ६,३००
   ६,३००

७ दुरुस्ती खाते  नावे   
    ररोकड खात्ाला
 (दुरुस्ती केल्ाबद्दल)

५,०००
५,०००

१५ मजुरी खाते  नावे  
    ररोकड खात्ाला 
 (मजुरी वदल्ाबद्दल) 

१५,०००
१५,०००

१८ खरेदी खाते  नावे 
Input CGST  खाते नावे   
Input SGST खाते नावे
    मरोहनच्ा खात्ाला
(मरोहनकडून १२% GST सह माल उधार खरेदी केला)

१,००,०००
   ६,०००
  ६,०००

१,१२,०००

२० वाहतूक खचचा खाते  नावे 
    ररोकड खात्ाला 
 (वाहतूक खचचा केल्ाबद्दल) 

७,०००
७,०००
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२५ खरेदी खाते    नावे 
Input CGST  खाते  नावे  
Input SGST  खाते  नावे  
    वकशरोरचे खात्ाला
    बँक खात्ाला 
 (वकशरोरकडून माल खरेदी केला व अधदी रक्कम धनादेशाद्ारे 
वदल्ाबद्दल) 

५०,०००
   ७,०००
   ७,०००

३२,०००
३२,०००

३० ्ंत् खाते       नावे 
 Input CGST  खाते  नावे   
 Input SGST खाते  नावे
    ररोकड खात्ाला 
 (१८% GST सह ्ंत् खरेदी केल्ाबद्दल) 

५०,०००
   ४,५००
   ४,५००

५९,०००

३१ उचल खाते    नावे 
    बँक खात्ाला
 (वै्सक्तक उप्रोगासाठी बँकेतून काढल्ाबद्दल) 

१०,०००
१०,०००

                     एकतूण ९,१३,६०० ९,१३,६००
          
सतूचनया  : वदनांक  १० मे २०१९  च्ा व्वहाराचा करोणताही आव्चाक पररणाम हरोत नाही महणून ररोजवकददीत त्ाची नोंद हरोणार नाही. 

उरयाहरण -७
खालील व्वहारांच्ा वकदचानोंदी सावन्ा इलेकट्रॉवनकस पुणे, ्ांच्ा पुस्तकात करा. 
१ एवप्रल  २०१९ ररोजी खालील खात्ावर नावे वशलका हरोत्ा. 
 बँकेतील ररोख वशल्लक  ` ५०,०००, 
 ववववध ऋणकरो     ` १५,०००, 
 मालसाठा     ` ३५,०००, 
 सं्ंत् व ्ंत्     ` १,००,०००, 
 जमा वशलका      
 धनकरो (वषाचा)     ` १०,००० 
 बँक कजचा     ` ४०,०००

२०१९
एवप्रल     १  कंगना कडून ` ९०,००० चा १२% GST ची आकारणी करून माल खरेदी केला व रक्कम धनादेशाने वदली.   
            ५  नेहाला १८% GST सह माल ववकण्ात आला   `३०,००० 
        १०   संज्ला २८% GST सह मालाची ववक्ी करण्ात आली. त्ाबद्दल चेक वमळाला ` ५०,०००
         १४  १८% GST  सह ` ५०,००० माल ररोख खरेदी केला त्ावर १० % ररोख कसर वमळाली.   
         १८  ` ८,००० जावहरातीचे वदले.
         २०  ` ४०,००० ला घरोडा खरेदी केला ` २,००० वाहन खचचा वदला.
         २२  ` ११,००० छपाई व लेखनसामग्ीबद्दल वदले.
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         २६  १२% GST  सह ` १३,००० ची अलरोकला वस्तूंची ररोखववक्ी केली, त्ाला १०% ररोख कसर वदली. 
         २८  बुडीत कजचा महणून अपलसेखत केलेले  ` १,००० वषाचाकडून प्राप्त झाले. 
         ३०  ` ५,००० चा नमुना महणून मरोफत माल वाटला.  
 उततर :     

 सयािन्या इलेकट्रॉिनकस ्यांची रोज िकर्द

तयारीख तपशील खया.
पया.

नयािे रयाशी
 (`)

जमया रयाशी  (`)

२०१९
एवप्रल १ बँक खाते नावे. 

ववववध ऋणकरोचे खाते  नावे.  
मालसाठा खाते  नावे. 
सं्ंत् व ्ंत् खाते  नावे. 
    वषाचाच्ा खात्ाला
    बँक कजचा खात्ाला
    भांडवल खात्ाला
 (मागील वषाचाच्ा वशलका पुढे आणल्ाबद्दल) 

  ५०,०००
  १५,०००
  ३५,०००

१,००,०००
   १०,०००
   ४०,०००
१,५०,०००

१ खरेदी खाते    नावे.   
Input CGST खाते  नावे.   
Input SGST खाते नावे. 
    बँक खात्ाला 
(१०%  व्ापारी कसरीवर १२% GST सह माल खरेदी करून 
धनादेश वदल्ाबद्दल) 

९०,०००
  ५,४००
५,४००

१,००,८००

५ नेहाचे खाते  नावे.   
    ववक्ी खात्ाला 
    Output CGST  खात्ाला 
    Output SGST खात्ाला 
   (नेहाला १८%  GST सह माल ववकल्ाबद्दल) 

३५,४००
३०,०००
   २,७००
   २,७००

१० बँक खाते  नावे.   
    ववक्ी खात्ाला 
    Output CGST  खाते  
     Output SGST खाते 
 (२८% GST सह मालाची ववक्ी करून धनादेश 
वमळाल्ाबद्दल) 

६४,०००
५०,०००
  ७,०००
  ७,०००

१४ खरेदी खाते    नावे. 
Input CGST  खाते नावे.   
Input SGST खाते नावे. 
    ररोकड खात्ाला 
    कसर खात्ाला
(१८% GST सह वस्तू ररोख खरेदी केल्ा व १०% ररोख कसर 
वमळाल्ाबद्दल) 

५०,०००
   ४,५००
   ४,५००

५४,०००
   ५,०००
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१८ जावहरात खाते नावे  
    ररोकड खात्ाला
 (जावहरात खचचा केल्ाबद्दल) 

८,०००
८,०००

२० पशुधनखाते                                                       नावे 
    ररोकड खात्ाला
(पशुधन खरेदी केले व त्ावर वाहतूक खचचा केल्ाबद्दल) 

४२,०००
४२,०००

२२ छपाई व लेखनसामग्ी खचचा खाते नावे 
    ररोकड खात्ाला
 (छपाई व लेखनसामग्ी वदली) 

११,०००
११,०००

२६ ररोकड खाते  नावे 
कसर खाते    नावे  
    ववक्ी खात्ाला 
    Output CGST  खात्ाला 
    Output SGST  खात्ाला
 (अलरोकला १२ % GST सह माल ववकला व त्ाला १०% 
कसर वदल्ाबद्दल) 

१३,२६०
  १,३००

१३,०००
     ७८०
    ७८०

२८ ररोकड खाते  नावे 
    बुडीत कजचा अपलेसखत खात्ाला
 (अपलसेखत झालेले बुडीत कजचा वमळाल्ाबद्दल) 

१,०००
१,०००

३० जावहरात खाते  नावे 
    मरोफत नमुना वस्तू खात्ाला 
(मरोफत नमुना वस्तू वाटल्ाबद्दल) 

५,०००
५,०००

                     एकूण ५,४०,७६० ५,४०,७६०
          

िर. २६ एिप्रल च्या नयाेंरीचे सपष्ीकरण                                      `  
 १)  मालाची वकंमत                              १३,०००
     + ६% CGST                                     ७८०
     + ६% SGST                                      ७८०

      एकूण मूल्                                    १४,५६०
     - १३,०००  वर १०% कसर  -   १,३००   

                 ररोख प्राप्त                     १३,२६०
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उरयाहरण -८
रेमंड ्ांच्ा खालील व्वहारांची वकदचानोंदी करा.
२०१९

एवप्रल     १  ५% व्ापारी कसर व १८% GST ने ` २,००,००० चा काजलकडून माल खरेदी केला. त्ातील १/२ रक्कम  
धनादेशाद्ारे वदली.

           ४  मवहनद्ा कंपनीचे ` ६०,००० चे भाग खरेदी केले व दलाली  ` १,००० वदली. 

           ९  १०% व्ापारी कसर व १८% GST ने ` ६०,००० चा रववकांतला माल ववकला.त्ातील १/३ रक्कम ररोख 
वमळाली व त्ाला ५% ररोख कसर वदली.     

        १०  मालकाच्ा मुलाची कॉलेजची फी वदली ` १,०००. 

        १२  १८% GST ने ` ५०,००० चा संगणक खरेदी केला.   

        १५   वरील संगणकासाठी वाहतूक खचचा केला  ` २,०००.

        २०  ` १५,००० पगार वदला.

        २६  ` ५,००० भाडे वदले व ` १५,००० ची जावहरात वदली.

        २७  १८% GST सह सलमानला ` २०,००० चा माल ववकला.   

        ३०  १२% GST  सह माल खरेदी केला व त्ाबद्दलचा धनादेश वदला. ` १,००,००० 

 ३०  ` २०,००० मजुरीचे दे् आहे.

उततर :   

 श्ी रेमन्डच्या पुसतकयात रोज िकर्द नोंरी 

तयारीख तपशील खया.
पया.

नयािे रयाशी
 (`)

जमया रयाशी  (`)

२०१९
एवप्रल १

खरेदी खाते  नावे 
Input CGST खाते नावे  
Input  SGST खाते नावे 
    बँक खाते 
    काजलच्ा खात्ात 
 (५% व्ापारी कसरीवर व ८% GST वर माल खरेदी करून 
अधदी राशी धनादेशाद्ारे वदली) 

१,९०,०००
   १७,१००
   १७,१००

१,१२,१००
१,१२,१००

४  मवहंद् कंपनीतील भाग गुंतवणूक खाते नावे   
    बँक खात्ाला 
 (दलालीसह मवहनद्ा कंपनीच्ा भागात गुंतवणूक केल्ाबद्दल) 

६१,०००
६१,०००
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९ ररोकड खाते नावे   
कसर खाते  नावे   
रववकांत चे खाते  नावे   
    ववक्ी खात्ाला 
    Output CGST खात्ाला
    Output SGST खात्ाला 
(रववकांत १०% कसरीवर मालाची ववक्ी करून १८% GST 
आकारला व  १/३ रक्कम वमळाली त्ाला ५% ररोख कसर 
वदल्ाबद्दल) 

२०,३४०
   ९००

४२,४८०
५४,०००
  ४,८६०
४,८६०

१० उचल खाते  नावे   
   ररोकड खाते 
 (मालकाच्ा मुलाच्ा कॉलेजची फी भरण्ाबद्दल) 

१,०००
१,०००

१२ संगणक खाते  नावे 
Input CGST  खाते  नावे  
 Input SGST  खाते नावे 
    ररोकड खात्ाला 
( १८% GST सह संगणक खरेदी केल्ाबद्दल)

५०,०००
  ४,५००
  ४,५००

५९,०००

१५ संगणक खाते  नावे    
    ररोकड खात्ाला 
 (संगणकावर वाहतुक खचचा )

२,०००
२,०००

२० पगार खाते    नावे 
    ररोकड खात्ाला 
(पगाराचे वदल्ाबद्दल) 

१५,०००
१५,०००

२६ भाडे खाते  नावे 
जावहरात खाते नावे 
    ररोकड खात्ाला 
 (भाडे व जावहरातीवर खचचा केल्ाबद्दल) 

  ५,०००
१५,०००

२०,०००

२७ सलमानाचे खाते  नावे  
   ववक्ी खात्ाला 
    Output CGST  खात्ाला 
    Output SGST  खात्ाला 
 (सलमानला १८%  GST सह मालाची ववक्ी केल्ाबद्दल) 

२३,६००
२०,०००
  १,८००
  १,८००

३० खरेदी खाते    नावे 
Input CGST  खाते  नावे  
Input SGST  खाते  नावे 
    बँक खात्ाला 
 (१२% GST सह माल खरेदी केला व धनादेशाने शरोधन 
केल्ाबद्दल) 

१,००,०००
   ६,०००
   ६,०००

१,१२,०००
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३० मजुरी खाते    नावे. 
    दे् मजुरी खात्ाला
 (मजुरी दे् झाल्ाबद्दल) 

२०,०००
२०,०००

                     एकूण ६,०१,५२० ६,०१,५२०

  ििशलेषणयातमक कया््द िटप
 १)  एवप्रल ९ ची वकदचा नोंद 
       अ) बीजकातील वकंमत   =        `     ६०,०००
    वजा १०% व्ापारी कसर   =   - `        ६,०००
                    वस्तूंची वकंमत        `      ५४,०००
    +  ९% CGST                           +  `        ४,८६०
            +  ९%SGST                        +  `        ४,८६०
           एकूण वकंमत                         `       ६३,७२०

        (१/३) (२/३)
      ` २१,२४० ` ४२,४८०
       - ५% कसर ` १८,००० वर  =      - ` ९००
           ररोख वमळाले        =        ` २०,३४०

 
         कृती करया - Activity :
 १)  तुमच्ा पॉकेटमधून खचचा हरोणाऱ्ा पैशाच्ा व्वहारांच्ा आधारे दहा व्वहारांची GST सह बीजके वमळवा व 

ररोजकीदचा त्ार करा.  

 २)      एका मवहन्ातील तुमचे घर अ्वा कुटुंबाची ररोजकीदचा त्ार करा. 

 ३)  घरगुती वापराच्ा वस्तूंचे १० संगणकी् वबले गरोळा करून त्ा आधारे ररोजकीदचा त्ार करा. 

 ४)  सी. ए. का्ाचाल्ाला भेट देऊन लेखांकनांच्ा ववववध पद्धतीची मावहती वमळवा. 
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ppppppppppppp सियाध्या् ppppppppppppp

प्र. १  िसतुिनष्ठ प्रशन :

  अ) एकया ियाक्यात उततरे िलहया. 
 १) ररोजकीदचा महणजे का्? 
 २)  स्पष्टीकरण महणजे का्? 
 ३) GST (जी. एस.टी.) महणजे का् ? 
 ४) केंद् सरकारने भारतात जी. एस. टी. करोणत्ा वषदी लागू केला? 
 ५) साधी नोंद (साधारण नोंद) चा अ्चा स्पष्ट करा? 
 ६)  वमश् नोंद चा अ्चा स्पष्ट करा? 
 ७) जर डेबीट काडचा  द्ारे भाडे वदले तर करोणते खाते नावे हरोईल? 
 ८) करोणती कसर खाते पुस्तकात नोंदवीली जात नाही? 
 ९)  करोणत्ा क्माने मावसक व्वहारा हे ररोजवकददीमध्े नोंदववले जातात? 
 १०)  करोणते खाते जमा करण्ात ्ेईल जेवहा माल हा उधारीवर ववकण्ात आला असेल? 

प्र.२  खयालील ििधयानयासयाठी एक शबर / शबर समतूह सतूचिया.:
 १)  मूळ नोंदीचे पुस्तक. 
 २) एक कर जरो ‘‘वस्तू व सेवा’’ ्ावर केंद् सरकारकडून लावण्ात ्ेतरो. 
 ३) नोंदीचे सवंक्प्त स्पष्टीकरण. 
 ४) ररोजवकददीत व्वहार नोंदववण्ाची वक््ा. 
 ५) करोणत्ा फ्ेंच शबदापासून  Journal हा शबद बनला आहे. 
 ६) अशी कसर ज्ाने तवररत ्ेणे (उधारी) वमळतेेे. 
 ७) एका पेक्ा जास्त खाते नावे वकंवा जमा हरोणारी  नोंद. 
 ८) व्वसा्ातून व्वसा् मालकाने स्वत:च्ा उप्रोगासाठी घेतलेली करोणतीही रक्कम / माल. 
 ९) मालाच्ा खरेदीवर सरकारला देण्ात ्ेणारा कर. 
 १०) खाते वहीतील पानावरील क्मांक

प्र.३  ्ोग् प्या्द् िनि्डून ििधयाने पतूण्द करया. 
 १)  ……… महणजे ररोजवकददीत नोंदववण्ात आलेल्ा व्वहाराचे संवक्प्त वववेचन हरो्. 
 अ) स्पष्टीकरण ब) ररोजवकदचा्न  क) खतावणी ड) बेरीज
 २) ……… कसर ही खातेवहीत नोंदववण्ात ्ेत नाही. 
 अ) व्ापारी ब) ररोख क)  GST ड) VAT
 ३) ररोजवकददीत व्वहार नोंदववण्ाला महणतात.  ……
 अ) खतावणी  ब) ररोजवकदचा्न क) स्पष्टीकरण ड) मूळ नोंद
 ४) प्रत्ेक ररोजकीदचा नोंदीला आवश्क असते.  ……
 अ) बेरीज ब) खतावणी क) स्पष्टीकरण ड) ररोजवकदचा्न 
 ५) ररोजकीदचा मधील  ……… हा रकाना ररोजवकदचा्न करतावेळी करोरा सरोडण्ात ्ेतरो. 
 अ) वदनांक ब) वववरण क) खाते पान क्मांक ड) रक्कम 
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 ६) उधारीवर मालाची ववक्ी केल्ास ..……… नावे हरोते.
 अ) खरेदी खाते ब) लाभ घेणाऱ्ाचे खाते क) ववक्ी खाते ड) ररोख खाते
 ७) ्ंत्सामग्ी बसववण्ासाठी देण्ात ्ेणारी मजुरी ही ..…… नावे करण्ात ्ेते.
 अ) मजुरी खाते ब) फवनचाचर खात े क) ररोख खाते ड) स््ापना खाते
 ८) दलालाला वदलेली दलाली ही  ………्ा खात्ात नावे केली जाते. 
 अ) उचल खाते ब) ररोख जाते क) दलाली खाते ड) दलालाचे खाते. 
 ९) देना बँकेतून घेतलेले कजचा ....... खात्ात जमा करण्ात ्ेते. 
 अ)भांडवल खाते ब) देना बँक खाते क) ररोख खाते ड) देना बँक कजचा खाते. 
 १०) प्राण्ांची ररोखीने खरेदी केली तर ..............हे खाते नावे हरोईल. 
 अ) पशुधन खाते ब) माल खाते क) ररोख खाते ड) बँक खाते. 

प्र.४  खयालील ििधयाने चतूक की बरोबर ते सकयारण सयांिया. 
 १)  प्रत्ेक नोंदीसाठी स्पष्टीकरणाची आवश्कता नसते. 
 २) ररोजवकददीत सवचा व्वहारांच्ा नोंदी करण्ाकररता बीजकाची गरज असते.
 ३) ररोख कसर वदली असता कसर खात्ात नावे करण्ात ्ेते. 
 ४) ररोजकीदचा हे मूळ नोंदीचे पुस्तक आहे. 
 ५) व्ापारी कसर खातेवहीत नोंदववण्ात ्ेते. 
 ६) चरोरीने मालाचे नुकसान ही माल खात्ात नावे करण्ात ्ेते. 
 ७) जर घरमालकाला भाडे वदले तर घरमालकाचे खाते नावे हरोईल. 
 ८) पुस्तपालनामध्े ररोखीकृत (Monetry) व अररोखीकृत (Non-monetry) अशा सवचा व्वहारांच्ा नोंदी केल्ा  
  जातात. 
 ९) मालकाद्ारे उचलमुळे त्ाच्ा भांडवलात वाढ हरोते. 
 १०) मालाच्ा खरेदीवर GST वदला तर आगम कर खाते नावे हरोईल. 

प्र.५  ररकयाम्या जयािया भरया. 
 १)  प्र्म नोंदीचे पुस्तकाला  ……… महणतात. 
 २) ररोजवकदचामध्े व्वहार नोंदववण्ाच्ा वक््ेला ……
 ३) ररोजवकददीत नोंदीचे संवक्प्त वववेचनाला  …… महणतात. 
 ४) …… कसर खातेवहीत नाेंदववत नाहीत. 
 ५) …… ही सूट ठरोक मालाच्ा खरेदी वकंवा तवररत ्ेणे (उधारी) वसुलीसाठी देण्ात ्ेते. 
 ६) प्रत्ेक ररोजकीदचा नोंदीसाठी …… देण्ात ्ेते. 
 ७) …… कसर नेहमी लेखा पुस्तकामध्े नोंदववण्ात ्ेते. 
 ८) …… दस्तऐवज हे  प्रत्ेक ररोजकीदचा नोंदीचे स्त्रोत दस्तऐवज असते ज्ाद्ारे ररोजवकददीत नोंदी नोंदववण्ात ्ेते. 
 ९) धनादेशात …… पक्कार असतात. 
 १०)  ……  हे (चेक) धनादेश इतर धनादेशापेक्ा जास्त सुरवक्त असातात. कारण ्ाचे पैसे बँकेच्ा काऊंटरवर वमळत 

नाहीत.  

प्र.६ १)  ‘कर बीजक’ चा नमुना त्ार करा. 
 २) ‘पावती’ चा नमुना त्ार करा. 
 ३) ‘रेखांवकत धनादेश’ चा नमुना त्ार करा. 
 ४) ‘ररोख पावती’ चा नमुना त्ार करा.
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प्र.७  खयालील ििधयाने रुरुसत करून पुनहया िलहया.  
 १)  सवचा व्ावसाव्क व्वहारांच्ा नोंदी ररोजवकददीत हरोतात.
 २) ररोख कसर जमाखचाचाच्ा पुस्तकात नोंदवत नाही.
 ३) ररोजकीदचा हे दुय्म नोंदीचे पुस्तक आहे.
 ४) भारत सरकारकडून GST ची अंमलबजावणी १ जुलै २०१८ पासून झाली.
 ५) ्ंत्सामग्ी खरेदी केल्ास मालकाचे भांडवल कमी हरोते.

प्र.८  खयालील ििधयानयाशी तुमही सहमत आहयात की असहमत ते सयांिया.  
 १)  प्रत्ेक नोंदीसाठी स्पष्टीकरण गरजेचे आहे.
 २) GST हा वस्तू आवण ववक्ी करासाठी आहे.
 ३) जमाखचाचाच्ा पुस्तकात व्ापारी कसर वलवहली जात नाही.
 ४) ्ंत् स््ापनेवरील मजुरी ही मजुरी खात्ाच्ा नावे बाजूला वलवहली जाते.
 ५) ररोजवकददीमध्े व्वहार नोंदववण्ाच्ा प्रवक््ेला ररोजवकददी्न असे महणतात.

प्र.९  खयालील ििधयाने सो्डिया.  
 १)  टाटा आवण कंपनीकडून ` २,००,००० मरोटारकार खरेदी केली त्ावर १८% GST आकारला. GST ची रक्कम 

शरोधून काढा.
 २) ५% GST सह वाहतूक खचचा वदले. CGST & SGST काढा.
 ३) रंजनकडून ५% GST आवण १०% ररोख कसरीवर वस्तू आणल्ा ` १०,००० ररोख कसर काढा.
 ४) ` १,००,००० च्ा पूणचा लेखाशरोधना्चा वकरणकडून ` ९०,००० चा चेक वमळाला. कसरीचा दर काढा.
 ५) रामला १०% व्ापारी कसर आवण १०% ररोख कसरीवर ` १,००,००० चा माल ववकला आवण त्ाच्ाकडून ५०% 

राशीचा धनादेश वमळाला. वमळालेल्ा धनादेशाची रक्कम काढून दाखवा.

प्र.१०  खयालील कोष्क पतूण्द करया. 

अ.क्र. व्िहयार नयािे रयाशी जमया रयाशी
१) धनादेशद्ारे आ्कर भरला ` ५०,००० ?

-
-

बँक खाते
२) RTGS च्ा माध्मातून सुनीलकडून ` २०,००० वमळाले. बँक खाते

-
-
?

३) संज् नादार झाला त्ाच्ाकडून ` ५०० वमळाले नाहीत. ?
-

-
संज् खाते

४) ` १०,००० चा घरोडा खरेदी केला. ?
-

-
ररोकड खाते

५) मालकाच्ा मुदती ठेव खात्ातून वै्सक्तक बँक खात्ात ` ५०,००० 
हस्तांतरीत करण्ात आले.

बँक खाते
-

-
?
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gggggggggggggggg प्रयात्यािक्षक उरयाहरणे ggggggggggggggggg

१. आनरं मचचंट ्यांच्या पुसतकयात खयालील व्िहयार नोंरिया.
२०१९
एवप्रल १ आनंद ्ांनी  ` ६०,००० भांडवल आणून व्वसा् सुरू केला. 

 ५ ररोखीने  ` ३०,०००.चा माल खरेदी केला. 

 ७ सुरेशला ` १०,००० ची मालाची ववक्ी केली. 

 १० गोंववदकडून  ` ३०,००० वकंमतीचे उधारीवर फवनचाचर घेतले.

 १५ डेवबटकाडचा द्ारे  ` ३,०००  चे भाडे वदले. 

 २१ उवमचालाकडून उधारीवर ` ७०,००० ची मालाची खरेदी केली.

 २७ ्ुनाईटेड ट्रानसपरोटचाला वाहतूक खचचा  ` १,००० वदला.

 ३० शवमचालाच्ा वतीने उवमचालाला वदले  ` २०,००० 

२. खयालील व्िहयार िजयानन ्यांच्या पुसतकयात िलहया.
२०१९
मे ३  ` ९०,००० च्ा मालाची खरेदी केली आवण बँकेने त्ाचे शरोधन केले.

 ७ सतीशला मालाची उधार ववक्ी केली  ` ३०,०००.

 ९ टपालखचाचाचे वदले  ` १०,०००

 १२ मजुरी वदली  ` १५,०००.

 १५ ` ३०,००० चा सतीशकडून धनादेश वमळाला. 

 २१ ` ५००० लाभांश वमळाला.  

 २५ संगणक खरेदी  ` ४०,००० व त्ाचे शाेधन धनादेशाद्ारे केले. 

 २८ ` १०,००० स्टेट बँक ऑफ इंवड्ामध्े जमा केले.  

 ३१ मालाची खरेदी  ` ४०,००० व शरोधन RTGS ने केले. 

३. ‘अशोक जनरल सटोअस्द’ ्यांच्या पुसतकयात व्िहयार नोंरिया. 
२०१९
मे १ भरतच्ा वतीने रामकडून  ` ५,००० वमळाले.

 ४ ररोखीने मालाची खरेदी ` ५५,०००.

 ८ वेतन वदले  ` ८,०००.

 १२ गणेशकडून मालाची उधार खरेदी  ` ३०,०००

 १७ श्ीमती नेहाला मालाची उधार ववक्ी  ` ६०,००० 

 २० ्ंत्ाची खरेदी  ` ८०,०००, १२% GST ने केली व रक्कम धनादेशाद्ारे वदली.

 २५ एस.जी. ॲनड सनसला धनादेश वदला  ` ३०,०००.

 २८ गणेशकडून कवमशन वमळाले.  ` १०,००० 

 ३० भाडे वदले ` ५०००.

 ३१ वडमॅट च्ा माध्मातून अतुल ॲनड कंपनीचे शेअर खरेदी केले  ` १०,००० .
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४. खयालील व्िहयार ‘संज् जनरल सटोअस्द’ ्यंाच्या पुसतकयात िलहया.
२०१९

जून १ व्वसा् सुरू केला ररोख ` ५०,०००, बँक ` १,००,०००, माल  ` ५०,०००.

 ५ मरोहन कडून १०% व्ापारी कसरीवर मालाची उधार खरेदी केली ` ८०,००० 

 ९ ५% व्ापारी कसरीवर उवमचालाला मालाची ववक्ी केली ` ३०,०००.

 १२ ` ४०,००० देना बँकेत भरले.

 १५ ` ५,००० वकमतीचा माल मरोफत नमुना महणून वदला. 

 २२ ` ५,००० आनंदला कवमशन वदले.

 २४ उवमचालाकडून पूणचाशरोधना्चा  ` २८,००० डेवबट काडचाने वमळाले. 

 २९ जावहरातीचे वदले  ` ९,०००/

 ३० २८% जी.एस.टी.  ने ` २०,००० ला लॅपटॉप खरेदी केला व त्ाचे शरोधन NEFT ने केले.

५. खयालील व्िहयार ‘कुणयाल सटोअस्द’ ्यांच्या पुसतकयात नोंरिया. 
२०१८

ऑगस्ट  १ राकेशकडून ` ९०,०००  चा माल १०% व्ापारी कसर व १०% ररोख कसरने खरेदी केला. त्ातील १/३ शरोधन 
धनादेशाद्ारे केले. 

 ५ भारती् स्टेट बँक मध् े` ६०,००० भरून चालू खाते उघडले.

 ८ ररोखीने खरेदी ` ८५,०००.
 १० १०% व्ापारी कसरीवर तुषारला मालाची ववक्ी केली ` २०,००० 
 १२ वेतन वदले  ` ४,०००.
 १६ तुषारकडून माल परत आला  ` २५०.
 १७ वै्सक्तक उप्रोगाकररता  ` २,००० वकंमतीच्ा मालाची कुणालने उचल केली. 
 २० धनादेशाद्ारे  ` ४०,००० वकंमतीच्ा लॅपटॉपची खरेदी १८% GST ने केली.
 २२ धनादेशाद्ारे भाड्ाचे वदले  ` १५,०००.
 २५ ररोखीने  ` २,००,००० वकंमतीच्ा कारची खरेदी १८% GST ने केली व रक्कम बँकेद्ारे वदली. 
 २६ नमुना महणून मालाचे वाटप ` ४,०००.
 २८ उधारीवर अवमतकडून मालाची खरेदी  ` ६०,०००.
 ३० अवमतला ECS द्ारे वदले  ` ५८,५००, त्ाने कसर वदली  ` १,५००.
 ३० ` १,००० तरोटा सहन करून ` ५,००० चा माल ववकला.
 ३१ ररोखीची ववक्ी ` २०,०००
 
६. नीनया जनरल सटोअस्द ्यांच्या पुसतकयात व्िहयार नोंरिया. 
२०१८

सपटेंबर १ राजला ̀  ५०,००० चा माल १०% व्ापारी कसर व १०% ररोख कसरीवर ववकला, त्ातील ५०% रक्कम धनादेशाने 
व २०% ररोखीने वमळाली.

 ३ प्रशांतकडून ७.५% व्ापारी कसरीवर ` ६०,००० मालाची खरेदी केली. अधदी रक्कम ररोख वदली. 
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 ५ ` ५५० वकमतीचा माल प्रशांतला परत केला. 

 ७ १०% व्ापारी कसरीवर  ` ९०,००० वकमतीच्ा मालाची रणवीरला उधारीवर ववक्ी केली. 

 १२ कवमशन वमळाले  ` ४,५००.

 १५ रणवीरने त्ाच्ा खात्ाच्ा पूणचाशरोधना्चा ररोख  ` ८०,००० वदले. 

 १८ धनादेशाने ` ८,००० संगणकाची खरेदी ररला्नस कंपनीकडून २८% GST ने केली.

 २२ मजुरी वदली ` १३,०००.

 २३ आ्ुववचामा हप्ता वदला  ` १७,०००.

 २७ तुषारला ` २८,००० वकमतीच्ा मालाची ववक्ी केली व त्ाने ` १८,००० ताबडतरोब वदले. 

७. िरूणच्या पुसतकयात व्िहयार नोंरिया. 
२०१८

ऑकटरो १ वरुणने ` ९५,००० ची ्ंत्सामग्ी खरेदी केली. त्ावर ` ५,००० वाहतूक खचचा वदला. 

 ३ मालाची ` १,५०,००० ला खरेदी केली व रक्कम धनादेशाद्ारे वदली. 

 ६ १८%  GST ने नागेश ॲनड कंपनीकडून ` १,८०,००० वकमतीच्ा लॅपटॉपची खरेदी केली.

 १० बँक ऑफ बडरोदा मधे जमा केले  ` ७०,०००.

 १२ भाडे वदले ` ४,०००  आवण कवमशन वदले  ` ३,०००.

 १५ तुषार ॲनड कंपनीकडून १२% GST  दराने  ̀  १,२०,००० वकमतीच्ा मालाची खरेदी केली, त्ापैकी १/२ रक्कम 
बँकेतून RTGS द्ारे वदली. 

 १६ मालाची खरेदी केली व ` ५०,००० धनादेशाद्ारे वदले. 

 २० सतीशला ` ८०,००० चा १२% GST  ने माल पाठववला व राशी धनादेशाने वमळाली. 

 २५ टेवलफरोन वबलाचे वदले  ` ९०,०००.

 २७ श्ीमती वषाचाने ` ९०,००० चा १२% व्ापारी कसरीवर आपल्ाकडून माल खरेदी केला.

 २८ अवभवजत ॲनड सनसकडून ` १,५०,००० चा माल १८% GST ने खरेदी केला.  

 ३० १०% ररोख कसर वमळवून अवभवजत ॲनड सनस ला पणूचाशरोधन केले. 

 ३१. जावहरातीसाठी ` ८,००० आवण दलालीचे ` १२,००० वदले. 

८. धोनी ॲटो कयार सेंटर’ च्या पुसतकयात खयालील व्िहयार नोंरिया.
२०१८
नरोवहें १ ` १०० चे १,००० भाग १% दलालीने ववकले व बँकेच्ा खात्ात राशी जमा झाली.  
 ४ आवशष ॲनड कंपनीकडून  ` २,००,०००. वकमतीच्ा मालाची खरेदी केली. 
 ६ ` १,५०,०००. वकमतीच्ा मालाची ववराट ॲनड कंपनीला ववक्ी केली. 
 ८ जावहरातीचे बील  ` ३०,००० टाईमस ऑफ इंवड्ाला वदले.
 १० छपाई आवण लेखनसामुग्ीचे वदले  ` ७,०००.
 १२ प्रकाश ॲनड कंपनीकडून मालाची १८% GST ने ` १,५०,००० ची खरेदी केली. 
 १५ वाहतूक खचचा ` १०,००० १२% GST ने वदला.
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 २० मालाची १८% GST  वर ववक्म ॲनड सनस कडून  ` १,८०,००० ची खरेदी केली. त्ापैकी अधदी रक्कम तवररत 
वदली.

 २५ प्रकाश ॲनड सनसच्ा खात्ाच्ा पूणचाशरोधना्चा १० % ररोख कसरीवर वदले. 
 ३० संज्ला ` ६०,००० ची मालाची ववक्ी केली.
 ३१ संज्ने ` १०,००० चा माल परत केला.
 ३१ संज् नादार झाल्ाने रुप्ातले पन्नास पैसे फक्त त्ाच्ाकडून वमळाले. 

९. िहरो एंटरप्रयाईजेस पुणे’ ्यांच्या पुसतकयात खयालील व्िहयारयाच्या नोंरी करया. 
 १एवप्रल २०१९ ररोजीचे नावे वशल्लक
 बँकेतील ररोख ` ८०,०००,  स्कंध ` ५५,०००,   इमारत  ` १,५०,०००.
 ऋणकरो :    राम ` २०,०००,   
      रवहम ` ३०,०००,   
   १ एवप्रल २०१९ ररोजीचे जमा वशल्लक  
    धनकरो - स्वपना ` २०,०००,
    ररोवहत  ` ३०,०००, 
   बँक कजचा ` ५०,०००.
२०१९

एवप्रल  १ ` १,५०,००० वकंमतीच्ा मालाची १०% व्ापारी कसरीवर प्रशांत ॲनड कंपनीकडून खरेदी केली.
 ४ अवमत शमाचाला ` ७०,००० च्ा मालाची उधार ववक्ी वजा १०% व्ापारी कसरीवर केली. 
 ९ २८% GST.  ने  ` २,००,००० वकमतीच्ा मालाची ररोखीने खरेदी व राशी NEFT ने वदली.
 १२  ` ९०,००० च्ा मालाची आवदत् रॉ् ला २८% GST ववक्ी केली.
 १५ भाडे ` ५००० आवण वेतन  ` १८,००० वदले.
 १७ मालकाच्ा घरभाड्ाचे  ` १२,००० वदले.
 २० आवदत् रॉ्कडून ९ एवप्रल ररोजी खरेदी केलेल्ा मालापैकी १/२ माल २०%  नफ्ावर २८% GST ने ववकला.
 २५ मजुरीचे  ` १५,००० वदले.
  २५ ` १, ८०,००० चे उपस्कर १२% GST ने खरेदी केले व रक्कम R.T.G.S ने वदली.
 २८ जुने उपस्कर ` २०,००० चे ` १२,००० ला ववकले.
 ३० ` १०,००० वकमतीचे भाग ` १५,००० ला ववकले व राशी धनादेशाने वमळाली.

१०. १ एिप्रल २०१९ सयाठी हरभजन ॲन्ड कंपनीच्या पुसतकयात खयालील व्िहयार नोंरिया. 
१ एवप्रल २०१९

  हस्तस्् ररोख    ` ३५,०००,  ऋणकरो - संगीता      ` ४०,०००,

  बँकेतील ररोख    ` २५,०००,       वीरू      ` ३०,०००

  उपस्कर         ` १,५०,०००,   धनकरो -  गणेश      ` १०,०००

  लॅपटॉप        `१,००,०००,                गररमा        `४०,०००

            बँक कजचा    ` ५०,०००
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एवप्रल  १  १० % व्ापारी कसरीवर ` २,५०,००० वकमतीचा माल १८% GST ने अज्कुमारकडून खरेदी केला, त्ापैकी 
अधदी रक्कम तवरीत ररोख वदली. 

 ५ इनफरोवसस कंपनीचे भाग  ` ५०,००० चे खरेदी केले व त्ाकररता ` ५०० दलाली  वदली. 

 ८  ` ९०,०००  वकंमतीच्ा मालाची वमस्टर राज ्ांना  १०%  व्ापारी कसरीवर ववक्ी करण्ात आली तसेच १/३ 
रक्कम ५% ररोख कसरीवर वमळाली. 

 १२ मालकाच्ा घराचे भाडे वदले  ` ९,००० व ` ५,००० का्ाचाल् भाडे वदले.

 १५ १८% GST वर   ` ६०,००० वकमतीचा लॅपटॉप खरेदी केला व राशी धनादेशाने वदली. 

 २० वरील लॅपटॉपच्ा वाहतुकीचा खचचा ` १,००० १८% GST ने वदला.

 २५ रामला कवमशन वदले  ` २०,०००.

 २६ टेवलफरोनचे वदले  ` १,०००.

 २८ मालकाच्ा खाजगी बँक खात्ातील ` ४०,००० रक्कम व्वसा्ाच्ा देना बँकेतील खात्ात हस्तांत वरत केली. 

 ३० धनादेशाद्ारे  ` १,५०,००० वकमतीचा माल १२% s GST ने खरेदी केला व रक्कम धनादेशाद्ारे वदली.
 ३० ` ३०,००० ची मरोटार कार घेतली.

               कृती करा
                  १.          एका मवहन्ातील तुमच्ा कुटुंबातील व्वहारांची ररोज वकदचा त्ार करा. 
                  २.          ववववध प्रकारची GST ची बीले गरोळा करून दरांची तुलना करा. 
                  ३.         लेखांकनासाठी लागणारे ववववध प्रकारची कागदपत्े गरोळा करा.  

j j j
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4 खातेवही / प्रपंजीयन (Ledger)

अभयास घटक

४. १ खातेवहीचा अर्थ, व्ाख्ा आणि महत्व
४.२ खातेवहीचा नमुना / सवरूप
४.३ रोजणिर्दीवरून / सहाय्ि पुसतिावरून खातेवहीत खताविी (posting) िरिे.
४.४ खातेवहीतील खात्ाांचे सांतुलन (Balancing of Ledger Accounts.) 
४.५ तेरीज त्ार िरिे (Preparation of Trial Balance.)

क्षमता ववधाने 

o णवद्ारदी रोजणिर््थवरून खातेवहीत नोंर् िरू शितो. 
o णवद्ारदी णवणवध खात्ाांचे सांतुलन िरतो. 
o णवद्ारदी तेरीजपत्रि त्ार िरू शितो. 

प्रसतावना (Introduction)
लेखांकनाच्ा प्रक्रि्ेमध्े व्ावसाक््क व्वहार त्ांच्ा कालरिमानुसार( chronological order) रोजक्कर्दीत नोंर्क्वण्ात ्ेतात.
्ा सव्व व्वसाक््क व्वहारांची नोंर् जमाखचा्वच्ा मूळ पुसतकात करण्ात ्ेते. त्ा जमाखचा्वच्ा पुसतकांचे खालील गट (group) 
पाडण्ात अाले आहेत. 

लेखाकमामाची पुसतके
Books of Accounts

रोजकीर््व/ सहाय्क पुसतके मूळनोंर्ीचे / 
प्राथक्मक नाेंर्ीचे पुसतक

खातेवही (Ledger)  
र्ुय्मनोंर्ीचे / अकं्तम पुसतक

 सव्व व्ावसाक््क व्वहाराच्ा नोंर्ी ह्ा रोजक्कर्दीत होतात. ्ाची आमहाला जाणीव असली पाक्हजे. जसे संपतती, र्े्ता, 
खच्व, उतपन्न, रोख उधारी इ. संबंधीचे व्वहार ठरावीक कालावधीनंतर क्वक्िष्ट बाबीवर क्कती खच्व, उतपन्न, रोख, उधारी इ. संबंधीेचे 
व्वहार ठरावीक कालावधीनंतर क्वक्िष्ट बाबीवर क्कती खच्व झाला हे माहीत करू िकतो, क्कंवा कोणत्ा व्क्ीला, पक्ाला 
(Party) क्कती पैसे रे्णे आहे. ्ा सव्व प्रशनांची उततरे रोजक्कर्दीवरून सहज क्मळू िकणार नाहीत. 

 रोजक्कर्दीच्ा ्ा म्ा्वर्ेवरून आमहाला खातेवहीची गरज भासते. खातेवहीला लेखांकनाचे मुख्पुसतक (Principal Book)  
असे महणतात. एकाचवेळी रोजकीर््व व सहाय्क पुसतकात व्वहारांची नोंर् करण्ात ् ेते, रु्सरीकडे तेच व्वहार खातेवहीत सथानांतररत 
करून संबंक्धत खाते उघडले जाते. 

४.१ खातेवहीचा अरमा व महत्व (Meaning and Importance of Ledger)
अरमा आवि वयाखया (Meaning and Definitions) :
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 खातेवही हे लेखांकनाचे मुख् पुसतक आहे. ्ाला अकं्तम नोंर्ीचे (Final entry) पुसतक असे रे्खील महणतात. ्ात सव्व 
खात्ांच्ा माक्हतीचा गोषवारा असतो. उर्ा. संपतती खाते, र्े्तेची खाती, भांडवल खाते, उतपन्नाचे खाते, खचा्वचे खाते इ. 
  ‘LEDGER’ लेजर हा िबर् लॅटीन भाषेतील ‘Ledger’ ्ा िबर्ापासून बनला आहे. त्ाचा अथ्व होतो. ‘समाक्वष्ट करणे’ 
To Contain' खातेवही महणजे सव्व खात्ांची माक्हती ज्ात समाक्वष्ट आहे. सव्व खाती ज्ाक्ठकाणी एकत्र केली जातात, त्ाला 
खातेवही असे महणतात. 
  १. “ एका क्वक्िष्ट कालावधीत व्वसा्ात घडलेले व्वहार हे व्क्ीिी, संपततीिी, खचा्विी आक्ण उतपन्नािी संबकं्धत 

असतात आक्ण अिा व्वहारांचा िुद्ध प्रभाव आक्ण पररणाम ज्ा पुसतकात म्ा्वक्र्त आक्ण संक्क्प्त सवरूपात र्ि्वक्वले 
जाते अिा पुसतकाला खातेपुसतक क्कंवा लेखापुसतक असे महणतात. - एस्. पी. जैन, के. एल. नारंग 

 २. “लेखांकनाच्ा परंपरागत पद्धतीनुसार खातेवही हे एक मोठे पुसतक आहे. ्ा पुसतकाच्ा प्रत्ेक पानावर एक खाते 
उखडलेले असते महणून खातेवही हे व्वसा्ाचे मुख् आक्ण महत्वाचा पुरावा असतो. तर लेखांकनाच्ा आधकु्नक 
संकलपनेनुसार वेगवेगळ्ा खात्ाचंी ् ार्ी एकत्र करून संगणकी् खातेवही त्ार केली जाते.’’- ऑकसफरमा वरक्शनरी

 ३. “ व्वसाक््क संसथेचे सव्व व्वहार क्कंवा इतर लेखांकन घटकांचे वगदीकरण संपणू्वररत्ा क्कंवा संक्क्प्तपणे, ज्ा 
पुसतकात समाक्वष्ट केले जातात त्ा पुसतकाला खातेवही क्कंवा खाते पुसतक असे महणतात. ” -ई. एल. कोलहर 

 खातेवहीचे महत्व (Importance of Ledger) 
 १. खातेवही हे सव्व व्वहारांच्ा माक्हतीचा गोषवारा आहे. जसे - संपतती खाते, रे््तेची खाते, उतपन्नाची खाते, खचा्वचे खाते. 

इ. 
२. पुरवठार्ारांना कोणत्ा कारणासतव क्कती रक्कम र्ेणे आहे, कोणत्ा ग्ाहकाकडून क्कती रक्कम घेणे आहे, ्ाची क्कमान खात्री 

करून घेणे हा पुसतपालनाचा अकं्तम उद्ेि आहे. खतावणीच्ा ्ा प्रक्रि्ेमध्े ऋणको आक्ध धनकोंच्ा खात्ावरून सव्व 
माक्हती व पररणाम तवररत उपलबध होतात. 

३. तेरीजपत्रक त्ार करण्ासाठी खातेवहीची गरज असते. 
४. क्वक्वध संपतती व र्े्तांचे आधारे, व्वसा्ाची आक्थ्वक ससथती सहज माहीत करून घेता ्ेते. 
५. खातेवहीतील क्वक्भन्न खात्ाच्ा आधारे उतपन्नाची क्ववरणे त्ार करणे िक् असते. 
६. क्वक्वध वाढत्ा खचा्ववर क्न्ंत्रण ठेवण्ासाठी खातेवहीचा उप्ोग केला जातो. 
७. खातेवहीfत व्वसा्ाचा पररणाम र्ि्वक्वला जातो, त्ावरून भक्वष्ातील ्ोजना, अनुमान इ. बाबत उप्ोजना करता ्ेतात. 

खातेवहीचे सवरूप (Contents of Ledger)
 खातेवही हे बंधपुसतक असून त्ामध्े अनेक पानांचा समावेि असतो. खातेवहीतील प्रत्ेक पानाला अनरुिमांक असतो. 
प्रत्ेक खात्ाला सवतंत्र पान असते. खाते वहीच्ा पान रिमांकाला ‘खतावणी पृषांक’ (L.F.)) असे महणतात. खाते हे र्ोन भागात 
क्वभागलेले असते. खात्ाच्ा डाव्ा बाजूला नावे बाजू तर उजव्ा बाजूला जमा बाजू असे महणतात. असे र्ि्वक्वण्ासाठी खात्ाच्ा 
वरती डाव्ाबाजूला संक्क्प्त सवरूपात (नावे) तर उजव्ा बाजूला जमा क्लक्हतात. 
 प्रत्ेक खातेवहीला अनरुिमक्णका असते. अनरुिमक्णका ही आद्ाक्रानुसार त्ार केली जाते. खातेवहीतील प्रत्ेक खात्ाला 
जो पृषरिमांक क्र्लेला असतो तो पृषरिमांक अनरुिमक्णकेमध्े त्ा संबंक्धत खात्ाच्ा नावासमोर क्लक्हला जातो. त्ामुळे 
खातेवहीतील असलेले खाते िोधण्ास मर्त होते.
  खातेवहीच्ा र्ोनही बाजूला चार रकाने असतात ते खालीलप्रमाणे :-
  १) विनांक (Date) :  ्ा रकान्ात व्वहाराचा क्र्नांक क्लक्हण्ात ्ेतो. वष्व, मक्हना, व क्र्नांक सपष्टपणे क्लहावी.  
 २) तप्शील / वववरि (Particulars) :  सविनोंर् पद्धतीप्रमाणे ्ा रकान्ात जमा व नावे होणाऱ्ा खात्ािी संबकं्धत 

क्वरुद्ध नांव क्लहावा, नावे बाजूच्ा सुरूवातीला चे खाते To तर जमा बाजूला ‘ला’ By असे क्लहावे. 
 ३) रोज वकिमा पान क्रमांक (J.F.) : पंजी पृषांक (Folio) महणजे पान रिमांक रोजक्कर्दीमध्े संबकं्धत व्वहाराची नोंर् 

ज्ा पानावर केलेली असते. त्ा पानाचा रिमांक ्ा रकान्ात क्लक्हण्ात ्ेतो. 
 ४) रा्शी :  नावे व जमा होणाऱ्ा खात्ाची रक्कम ्ा रकान्ात क्लक्हण्ात ्ेते. 
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४.२ खातेवहीचा नमुना (Specimen of Ledger)

खातेवहीची रचना इंग्रजी ‘T’ प्रमािे असते, ती खालीलप्रमािे :
 ………………..च्ा पुसतकात 

--------चे खाते (खात्ाचे नाव) 
नाव े जमा

क्र्नांक तपिील रो.
पा.

रािी
(`)

क्र्नांक तपिील रो.
पा

रािी(`)

वववरिपत्र सवरूपानुसार खाते (Specimen of the ‘Statement form of an Account’)

क्र्नांक तपिील रो. 
पा

नावे रािी 
(`)

जमा रािी
(`)

क्िल्लक 
(`)

अद्ाक्रे िेरा

तुमहाला माहीत आहे का? ????  
संगणकी् खाते कसे क्र्सते?
आधकु्नक लेखांकनाच्ा पद्धतीत व्वहारांच्ा नोंर्ी करण्ासाठी क्वक्वध संगणक प्रणालीचा (softwares) उप्ोग करण्ात 
्ेतो. 
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Orion Computer Repair Company
General Ledger

Accounts Receivable
Date Description P.R. Debit (`) Credit (`)

९/८/२० १८ Computer Repair Sales GJ १  १८,०००

  
Orion Computer Repair Company

General Ledger

Accounts Receivable
Date Description P.R. Debit (`) Credit (`)

९/८/२० १८

२५/९/२० १८

३०/९/२० १८

Computer Spare Parts Order

Computer Spare Parts Order

Closing Outstanding Spare Part Bills

GJ १

GJ १

GJ १  १४,०००

७,५००

६,५००

४.३ रोजकीिमा वकंवा सहाययक पुसतकावरून खोतवहीत खताविी करिे (Posting of entries from Journal/Sub-
sidiary books to Ledger)  
  व्वहार जेवहा हाेतो तेवहा त्ाची नोंर् मूळनोंर्ीच्ा क्वक्वध पुसतकात होते. मूळनोंर्ीच्ा पुसतकावरून ्ोग् माक्हतीची नाेंर् 
खातेवहीत करण्ात ्ेते. रोजकीर््व व इतर सहाय्क पुसतकातील नोंर्ी खातेवहीत संबंक्धत खात्ामध्े सथानांतररत करण्ाच्ा क्रि्ेला 
खतावणी / प्रपंजी्न करणे असे महणतात.  

नोंर् करण्ाची प्रक्रि्ा :
 खातेवहीत व्वहारांच्ा नोंर्ी करण्ासाठी खालील पद्धतीचा अवलंब करावा. :
  १) सव्वप्रथम रोजक्कर्दीतील नोंर्ीवरून खातेवही त्ार करावी. 
 २) ्ोग् नावाने खातेवहीत आवश्क खाते उघडावे. 
 ३) खातेवहीत खात्ाच्ा सुरूवातीला क्िल्लक असल्ास प्रथम ती क्लहावी. जसे .क्िल्लक खाली आणली क्कंवा 

.क्िल्लक पुढे नेली. 
 ४) खातेवहीत व्वहाराची नोंर् करतांना सव्वप्रथम व्वहाराची तारीख क्र्नांकाच्ा रकान्ात क्लहावी. 
 ५) रोजकीर््व नोंर्ीमध्े जे खाते ‘नावे’ होत असेल, खातेवहीत खतावणी करतांना त्ा खात्ाच्ा नावे बाजूवर तपिीलाच्ा 

रकान्ात त्ा क्वक्िष्ट नोंर्ीकररता जे खाते जमा करण्ात आले असेल त्ा खात्ाचे नाव क्लहावे. तसेच रोजक्कर्दीमध्े 
जे खाते नावे करण्ात आले त्ा खात्ाचे नांव क्लहावे. 

  खालील उर्ाहरणाच्ा मर्तीने व्वहार खातेवहीत कसा नोंर्क्वता ्ेईल ्ाचा अभ्ास करता ्ेईल 
उिाहरि   १
 १) १ जानेवरी २०१८ - सुरुवातीला रोख क्िल्लक `  १५,०००
२) ५ जानेवारी  २०१८ - राजने व्वसा्ात गुंतवणूक केली.  ` १०,००० ्ा व्वहाराची रोजक्कर्दीत नोंर्. 
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्ा व्वहाराची रोजक्कर्दीत नोंर्
२०१८   रोकड खाते ……………………….नावे      १५,०००
जाने  ५          राजच्ा भांडवल खात्ाला                                १०,०००
 
नावे  रोख खाते जमा

क्र्नांक तपिील रो.
पा.

रािी (`) क्र्नांक तपिील रो. 
पा.

रािी
 (`)

२० १८
जाने १
जाने ५

 
क्िल्लक पुढे आणली
राजचे भांडवल खाते

१५,०००
१०,०००

 
नाव े राजचे भांडवल खाते  जमा

क्र्नांक तपिील रो.
पा.

रािी (`) क्र्नांक तपिील रो. 
पा.

रािी
 (`)

२०१८
जाने ५

रोकड खाते  १०,०००

उिाहरि - २
संयुक्त नोंिीची खताविी  
               भाडे क्र्ले  `  ३,००० 
                पगार क्र्ला     ` ५,००० 

संयुक्त रोज वकिमा नोंि :

क्र्नांक तपिील रो.
पा.

नावे रािी (`) जमा रािी
 (`)

भाडे खाते............नावे
पगार खातेे...........नावे
   रोकड खात्ाला 
(भाडे व पगार क्र्ल्ाबद्ल) 

-
-

३,०००

५,०००

 ८,०००

 

 रोजक्कर्दीत भाडे खाते आक्ण पगार क्वरुद्ध रकमेच्ा एकूण रकमेने नावे करण्ात आले. रोकड खाते  ` ८,०००  ने जमा 
करण्ात आले. र्ोन क्वक्भन्न खच्व खाते जमा बाजूला क्लक्हण्ात आले. ज्ाची एकूण बेरीज  ` ८,००० आहे. 

 ्ा नोंर्ीत तीन खाती समाक्वष्ट आहेत. महणून तीन खाती उघडावे लागतील. 
नाव े भाडे खाते   जमा

क्र्नांक तपिील रो.
पा.

रािी (`) क्र्नांक तपिील रो. 
पा.

रािी
 (`)

२०१८
जाने  १८

रोकड खाते ३,०००
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नावे पगार खाते   जमा

क्र्नांक तपिील रो.
पा.

रािी (`) क्र्नांक तपिील रो. 
पा.

रािी
 (`)

२०१८
जाने  १८

रोकड खाते ५,०००

नाव े रोकड खाते   जमा

क्र्नांक तपिील रो.
पा.

रािी (`) क्र्नांक तपिील रो. 
पा.

रािी
 (`)

२०१८
जाने  १८
जाने  १८

भाडे खाते
पगार खाते

३,०००
५,०००

उिाहरि ३
GST  ्शी संबंवधत संयुक्त नोंिीची खताविी (Posting of combined entries related to GST)
Intra State - ` ४०,००० च्ा वसतू खरेर्ी करण्ात आली असून िोधन चेकविारे करण्ात आले. 
रोजक्कर्दीत पान रि. ५ वर रोजकीर््व नोंर्  
प्राप्तकर SGST २.५%             प्राप्तकर  CGST २.५%           प्राप्तकर IGST ५%

रोज वकिमा (पान नं. ५)

विनांक तप्शील खा.पा. नावे
रा्शी (`)

जमा
रा्शी (`)

२०१८  
जाने ३१ खरेर्ी खाते  नावे 

प्राप्त कर SGST खाते नावे  
प्राप्त कर  CGST खाते नावे 
    बँक खात्ाला 
 (५% GST सह माल खरेर्ी केला व चेक क्र्ल्ाबद्ल ) 

 १ १
 १५
 १६
 १७

४०,०००
   १,०००
   १,०००

४२,०००

नावे खरेिी खाते (खताविी पान नं. ११) जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
जाने ३१  बँक खाते

०५ ४०,०००

नाव े प्राप्त SGST खाते   (खताविी पान नं. १५) जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८  
जाने ३१

बँक खाते ०५  १,०००
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नावे प्राप्त CGST Account  (खताविी पान नं.  १६) जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८ 

 जाने ३१ बँक खाते ०५  १,०००

नावे बँक खाते (Bank Account)  (खताविी पान नं.  १७) जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८  

जाने. ३१
खरेर्ी खाते 
प्राप्त SGST खाते
प्राप्त CGST खाते

०५
०५
०५

४०,०००
   १,०००
   १,०००

तुम्हालहा महा्ीत आ्े कहा? 
वसतू व सेवा क्वक्वध प्रकारच्ा असतात. त्ाप्रमाणे त्ावर वसत ूव सेवाकराची आकारणी केली जाते.
करर्े्ता (Tax liability) ही राज्ाच्ा खरेर्ी-क्वरिी वर आकारली जाते. सध्ा तीन प्रकारचा GST लागू आहे. 
 १) SGST-  राज् वसत ूव सेवाकर (State Goods and Service Tax)
२) CGST- केंद्ी् वसतू व सेवाकर (Central Goods and Service Tax)
३) IGST–  सरकारच्ा धोरणानुसार क्वक्वध (Integrated GST).
*    िासनाच्ा धोरणानुसार वसत ूव सेवा कराचे र्र बर्लते असू िकतात. 

सहाययक लेखा पुसतकावरून खताविी
 १) रोकरवहीवरून खताविी
 रोख व बँक हे सवतंत्र रकाने, रोकड खाते व बँक रकान्ाची सेवा रे्तात. तेवहा खतावणी करताना रोकड खाते व बँक खाते 
उघडण्ाची गरज नसते. रोख पुसतक हे रोजक्कर््वही आहे, तसेच खातेवहीही आहे. जेवहा रोकड पुसतकाच्ा नावे बाजूला नोंर् हाेते  
त्ाच वेळेला वै् सक्क खाते, वासतक्वक खाते, नामधारी खाते जमा होते. त्ाचबरोबर जेवहा रोकड पुसतकाच्ा जमा बाजूला नोंर्ी 
होतात, त्ाच नोंर्ी खातेवहीत नावे बाजूला नोंर्क्वतात . 

लघुरोख पुसतकावरून खताविी
मुख् रोखपालाने लघुरोखपालास काही रक्कम हसतांतररत केल्ास  

  लघुरोख पुसतक खाते  .......................................................नावे.

          रोकड / बँक खात्ाला

 प्राप्त झालेल्ा रािीतून लघुरोखपाल क्वक्भन्न प्रकारच्ा क्करकोळ खच्व करतो. अिा क्वक्वध खचा्वच्ा रोजक्कर्दीत नोंर्ी करून 
ठेवतो.  

  क्वक्वध/ प्रत्ेक खच्व खाते   ................................................नावे 

                लघु रोख खात्ाला

 अिा क्वक्वध खचा्वची नाेंर् रोजक्कर्दीत लगेच करण्ात ्ेईल.  :

  प्रवास आक्ण वाहतूक खच्व खाते   ...........................................नावे.



97

  टपाल खच्व खाते    .........................................................नावे.

  छपाई व लेखनसामग्ी खाते  .................................................नावे.

  क्वक्वध खच्व खाते  ..........................................................नावे.

   लघुरोख खात्ाला

 खतावणी करतांना अिी क्वक्वध / प्रत्ेक खच्व खात्ाला नोंर् होईल, तिीच नोंर् लघुरोख खात्ाला होईल.

उिाहरि  ४
खरेिीपुसतकातील नोंिीची खताविी करिे
एका मक्हन्ाच्ा खररे्ी पुसतकाची बेरीज ही खररे्ी खात्ाच्ा नावे बाजूला र्ाखवावी आक्ण पुरवठार्ारांच्ा खात्ाच्ा जमा बाजूला 
र्ाखवावी. 

खरेिी पुसतक 

विनांक पुरवठािारांचे नाव आवक बीजक 
क्र.

खा.
पा. रा्शी (`)

२०१८  
क्डसें  ५
क्डसें  २१ 

मुद्ा सटोअस्व 
आकाि कंपनी क्ल.

 १५,०००
 १२,०००

एकूण २७,०००

नाव े खरिेी खाते जमा

विनांक तप्शील रो.
पा.

रा्शी 
(`)

विनांक तप्शील रो. 
पा

रा्शी  (`)

२०१८
क्डसें ३१ क्वक्वध पुरवठार्ारांचे खाते 

(खरेर्ी पुसतकावरून) 
२७,०००

 
नाव े मुद्ा सटोअसमाचे खाते जमा

विनांक तप्शील रो. 
पा.

रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.
पा.

रा्शी (`)

२०१८
क्डसें५ खरेर्ी खाते  १५,०००

नाव े आका्श कंपनी खाते जमा

विनांक तप्शील रो. 
पा.

रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.
पा.

रा्शी (`)

२०१८
क्डसें २१ खरेर्ी खाते  १२,०००
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उिाहरि ५
ववक्री पुसतकातील नोंिीची खताविी (Posting of entries in Sales Book)
एका मक्हन्ातील पुसतकाची ही क्वरिी खात्ाच्ा जमा बाजूला र्ाखवावी तर प्रत्ेक ग्ाहकाच्ा खात्ाच्ा नावे बाजूला (debit 
side) त्ाचा पररणाम र्ि्ववावा. 

ववक्री पुसतक

विनांक ग्राहकाचे नाव जावक वबजक
क्र

रो. 
पा रा्शी (`)

२०१८  
क्डसें.   १७
क्डसें.   २२ 

नरेंद्
र्ेवदे् 

२२,०००
 १८,०००

एकूण ४०,०००

नावे ववक्री खाते जमा

विनांक तप्शील रो. 
पा.

रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.
पा.

रा्शी (`)

२०१८
क्डसेंबर ३१

क्वक्वध ग्ाहकांचे खाते 
(क्वरिी पुसतकावरून )

४०,०००

नाव े नरेंद्चे खाते जमा

विनांक तप्शील रो. 
पा.

रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.
पा.

रा्शी (`)

२०१८
क्डसेंबर ७ क्वरिी खाते २२,०००

नावे िेवेंद्चे खाते जमा

विनांक तप्शील रो. 
पा.

रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.
पा.

रा्शी (`)

२०१८
क्डसें २२ क्वरिी खाते.  १८,०००

उिाहरि ६
 खरेिी परत पुसतकातील नोंिींची खताविी
 खरेर्ीच्ा पुसतकाची बेरीज ही खररे्ी परत खात्ाच्ा जमा बाजूला क्लहावी, तर प्रत्ेक पुरवठार्ाराचे खाते हे नावे  करण्ात 
्ावे. 

खरिेी परत पुसतक 

विनांक तप्शील नावे पत्र रो. पा. रा्शी (`)

२०१८  
क्डसें    ७ मुद्ा सटोअस्व २,२००

एकूण २,२००
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नावे खरेिीपरत खाते  जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
क्डसें ३१

क्वक्वध खाती 
(ख. परत पुसतकावरून)

२,२००

 
नावे मुद्ा सटोअसमाचे खाते जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
क्डसें  ७ खरेर्ी परत खाते २,२००

उिाहरि ७
ववक्री परत पुसतकातील नाेंिीची खताविी
मक्हन्ातील क्वरिी परत पुसतकाची बेरीज क्वरिी परत खात्ाच्ा नावे बाजूला र्ाखवावी, तर त्ाचा र्ुसरा पररणाम प्रत्ेक ग्ाहकाच्ा 
खात्ाच्ा नावे बाजूला करण्ात ्ावा. .

ववक्रीपरत पुसतक

विनांक ग्राहकांचे खाते जमापत्र क्र खा.पा रा्शी(`)

२०१८  
क्डसें २४ र्ेवेंद् ९००

एकूण ९००

नावे                                                              ववक्रीपरत खाते                                                                      जमा
विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)

२०१८
क्डसें  ३१

क्वक्वध खाती
(क्वरिी परत पुसतकावरून )

९००

 
नावे  िेवेंद्चे खाते जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
क्डसें  २४ क्वरिी परत खाते ९००

मूळ रोजवकिदीतील नोंिीची खताविी 
 मूळरोजक्कर्दीतील नोंर्ी ह्ा खातेवहीत संबंक्धत खात्ाला र्ि्वक्वण्ात ्ेईल. 

खातेवहीतील खातयांचे संतुलन
खातेवहीतील खात्ांच्ा र्ोनही बाजूंच्ा बेरजा समान करण्ाच्ा क्रि्ेला खाते संतुलन असे महणतात. मोठी बाजू व लहान बाजू 
्ातील फरक िोधून काढला जातो. आक्ण तो फरक लहान बाजूला क्लहून र्ोनही बाजूच्ा बेरजा समान केल्ा जातात. 
 खात्ाचं्ा क्िलका काढण्ाची पद्धत
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  १) नावे व  जमा र्ोनही बाजूची बेरीज करा. 
 २) र्ोनही बाजूतील फरक िोधून काढा. 
 ३) िेवटी नावे बाजूची बेरीज, जमा बाजूच्ा बेरजेपेक्ा जासत असल्ास, फरकाची रक्कम खात्ाच्ा जमा बाजूला 

तपिीलाच्ा रकान्ात क्िल्लक खाली नेली (‘By Balance c/d’) असे क्लहून रािीच्ा रकान्ात फरकाची रक्कम 
क्लहावी. 

 ४) त्ाचप्रमाणे नावे बाजूच्ा बेरजेपेक्ा जमा बाजूची बेरीज जासत असल्ास ्ेणारा फरक नावे बाजूला तपिीलच्ा 
रकान्ात क्िल्लक खाली नेली (‘To Balance c/d’) असे क्लहून रािीच्ा रकान्ात फरकाची रक्कम क्लहावी. 

 ५) पुढील कालावधीच्ा प्रारंभी खातेवहीतील क्वक्वध खात्ाच्ा िेवटच्ा क्िलका, प्रारंभीच्ा क्िलका महणून 
र्ाखक्वण्ात ्ेतात. खातेवहीतील नावे बाजूची िेवटची क्िल्लक ही खात्ाच्ा सुरूवातीला जमा बाजूला क्िल्लक 
पुढे आणली. (‘By Balance b/d’) अिा नावाने र्ाखक्वण्ात ्ेते. 

 ६) खात्ाच्ा जमा बाजूवरील िेवटची क्िल्लक ही खात्ाच्ा सुरूवातीला नावे बाजूला ‘क्िल्लक पुढे आणली’  
(‘To Balance b/d’) असे क्लहून र्ाखक्वण्ात ्ते. 

तुमहाला हे माहीत आहे का? ?
 जर खात्ाच्ा नावे बाजूची बेरीज जमा बाजूच्ा बेरजेपेक्ा जासत असल्ास  
खात्ावर नावे क्िल्लक (Debit balance) असे महणतात. त्ाचप्रमाणे ---
-------

४.४  ववववध खातयांचया व्शलका काढिे
 १. वै्सक्क खाते
२. वासतक्वक खाते
३. नामधारी खाते

वैयक्क्तक खातयाची व्शल्लक काढिे
्ा खात्ावर नावे क्िल्लक, जमा क्िल्लक क्कंवा कोणतीही क्िल्लक क्र्सणार नाही. ्ा खात्ाची नावे क्िल्लक ऋणको (Debtor) 
तर जमा क्िल्लक धनको (Creditor) र्ि्वक्वते  पुढील लेखांकन वषा्वत ्ा खात्ांच्ा क्िलका पुढे नेल्ा जातात. 
अ) नावे व्शल्लक : जमा बाजूच्ा बेरजेपेक्ा, नावे बाजूची जासत असल्ास, ती नावे क्िल्लक र्ि्वक्वते. 

उिाहरि ८
२० १८ 
फेब्ु   १  राघवला माल क्वकला  ` ६,०००.
 ३  राघवकडून रोख क्मळाले  ` ५,४०० त्ाला कसर क्र्ली  `६००.
  १७  राघवला माल पाठक्वला  `  १४,०००.
 २०  राघवकडून रोख क्मळाले  ` ६,०००.

रोज वकिमा नोंि

विनांक तप्शील खा.
पा.

नावे रा्शी 
 (`)

जमा रा्शी (`)

२०१८
फेब्ु  १ राघवचे खाते  नावे 

    क्वरिी खात्ाला
 (राघवला माल क्वकल्ाबद्ल)

६,०००
६,०००
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३ रोकड खाते  नावे 
कसर खाते  नावे    
    राघवच्ा खात्ाला 
 (राघवकडून रोख क्मळाले व त्ाला कसर क्र्ल्ाबद्ल) 

५,४००
  ६००

६,०००

 १७ राघवचे खाते  नावे   
    क्वरिी खात्ाला
 (राघवला माल क्वकल्ाबद्ल) 

 १४,०००
 १४,०००

२० रोकड खाते  नावे   
   राघवच्ा खात्ाला
 (राघवकडून रोख क्मळाल्ाबद्ल)

६,०००
६,०००

                     एकूि ३२,००० ३२,०००

नाव े राघवचे खाते  जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
फेब्ु  १
        १७

क्वरिी खाते
क्वरिी खाते

  ६,०००
 १४,०००

 २०१८
फेब्ु ३
     ३

२०
२८

रोकड खाते
कसर खाते
रोकड खाते 
क्ि/खा.ने

५,४००
   ६००
६,०००
८,०००

२०,००० २०,०००
माच्व   १ क्ि/ खा. आ ८,०००

वनषकषमा : राघवच्ा खात्ाची ‘नावे बाकी’ आहे महणून तो व्वसा्ाचा ऋणको आहे. 

ब) जमा व्शलका : नावे बाजूच्ा बेरजेपेक्ा, जमा बाजूची, बेरीज जासत असते. तेवहा खात्ावर जमाबाकी आहे असे महणतात . 

उिाहरि  ९
२० १९
जाने.  १  अनुपमकडून माल आणला  ` ८,०००.
  १०  अनुपमला माल परत केला  ` ७००.
 २०  अनुपमला रोख क्र्ले  ` ७,०००.
उततर  :   रोज वकिमा नोंि 

विनांक तप्शील खा.
पा.

नावे रा्शी 
 (`)

जमा रा्शी (`)

२०१९
जाने  १ खररे्ी खाते  नावे 

    अनुपमच्ा खात्ाला
(अनुपमकडून माल आणल्ाबद्ल) 

८,०००
८,०००
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    १० अनुपमचे खाते नावे 
    खरेर्ीपरत खात्ात 
(वसतू परत केल्ाबद्ल) 

७००
७००

   २० अनुपमचे खात े नावे   
   रोकड खात्ाला
 (अनुपमाला रोख क्र्ल्ाबद्ल)

७,०००
७,०००

                     एकूि  १५,७००  १५,७००

अनुपमचया खातयावर वरील नोंिीची खताविी

नाव े अनुपमचे खाते  जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९

जाने  १०

       २०

       ३१

खरेर्ी परत खाते

रोकड खाते 

 क्ि /खा/ने

   ७००

७,०००

   ३००

२०१९

जाने  १ खररे्ी खाते ८,०००

८,००० ८,०००
फेब्ु  १ क्ि/खा/आणली ३००

वनषक्शमा: अनुपमच्ा खात्ाची क्िल्लक जमाबाकी र्ि्वक्वते महणजे तो अापला धनको आहे. र्ुसऱ्ा िबर्ात वै् सक्क खात्ाची 
जमाबाकी महणजे त्ाला रक्कम रे्णे आहे.  

उिाहरि  १०
आभा व नभा ्ांच्ात झालेल्ा खालील व्वहारांच्ा आधारे आभाच्ा पुसतकात नभाचे खाते आक्ण नभाच्ा पुसतकात अभाचे 
खाते त्ार करा. 
२०१९
सपटें.  १  आभाला, नभाचे र्ेणे आहे  ` २२,०००.
 ३  नभाला, आभाकडून रोख क्मळाले  `  १६,००० 
 ९  आभाने, नभाकडून माल आणला ` ५,०००.
 २०  आभाने, नभाला रोख क्र्ले  ` ६,००० क्तच्ाकडून ५% कसर क्मळाली. 
 २५  नभाला, आभाकडून वसतू परत क्मळाल्ा ` ५५०.
 ३०  आभाने ` १,५०० नभाला क्र्ले.
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नभाच्ा पुस्तका्त
नाव े आभाचे खा्ते   जमा

दिनांक ्तपशील रो.पा. राशी (`) दिनांक ्तपशील रो.पा. राशी (`)
२०१९

सप्टें  १

सप्टें ९

शि/खा/आ

शिक्री खाते

२२,०००

  ५,०००

२०१९

सप्टें  ३

२०

        २०       

२५

३०

३०

रोकड खाते

रोकड खाते

कसर खाते

शिक्री परत खाते 

रोकड खाते

शि/खा.नेली

 १६,०००

   ५,७००

      ३००   

५५०

    १,५००

   २,९५०
२७,००० २७,०००

२०१९
ऑक्टो  १ शि/खा/ अाणली

  
 २,९५०

आभाच्ा पुस्तका्त 
नावे नभाचे खा्ते  जमा

दिनांक ्तपशील रो.पा. राशी (`) दिनांक ्तपशील रो.पा. राशी (`)
२०१९
सप्टें ३
        २०
        २०
        २५
        ३० 
        ३०

रोकड खाते
रोकड खाते
कसर खाते 
शिक्री परत खाते 
रोकड खाते
शि/खा/ नेली 

 १६,०००
   ५,७००
      ३००
       ५५०
    १,५००
    २,९५०

२०१९
सप्टे   १
        ९

शि/खा/आ.
खरेदी खाते

२२,०००  
   ५,०००

२७,००० २७,०००
२०१९
ऑक्टो   
१

शि/खा/आ   २,९५०

दनषकर्ष : नभाच्ा पुसतकात,आभाच्ा खात्ाची नािे बाकरी आहे. महणून ती ऋणको आहे.अाभाच्ा पुसतकात, नभाच्ा खात्ाची 
जमाबाकरी महणजे ती धनको आहे. 

वास्तदवक खात्ांचे सं्तुलन
संपतती ि मालमततेिी संबंशधत खात्ांना िासतशिक खाती असे महणतात. उदा. रोकड खाते, फशननिचर खाते, िासतशिक खात्ांची 
नािे बाकरी असते. 
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उिाहरि   ११
खालील व्वहारांच्ा क्कर््वनोंर्ी करा व फक् रोकड खाते क्लहून र्ाखवा 
२०१९
माच्व.   १  रोकड बाकी   `  १०,०००.
 ६  माल आणला   ` २,५००.
 ७  सुधीर कडून रोख क्मळाले  ` ३,०००.
  १०  माधुरीला रोख क्र्ले  ` २,०००.
  १२  रोख क्वरिी  ` ७,०००.
 २०  भाडे क्र्ले   ` ३,५००.
उततर  :   रोज वकिमा नोंि 

विनांक तप्शील खा.
पा.

नावे रा्शी 
 (`)

जमा रा्शी (`)

२०१९
माच्व ६ खरेर्ी खाते  नावे 

    रोकड खात्ाला 
 (माल खरेर्ी केल्ाबद्ल)

२,५००
२,५००

   ७ रोकड खाते  नावे 
    सुधीरचे खाते
 (सुधीरकडून रोख क्मळाल्ाबद्ल)

३,०००
३,०००

    १० माधुरीचे खात े नावे   
    रोकड खात्ाला
(माधुरीला रोख क्र्ल्ाबद्ल) 

२,०००
२,०००

    १२ रोकड खात े नावे   
    क्वरिी खात्ाला 
 (मालाची रोख क्वरिी झाल्ाबद्ल)

७,०००
७,०००

   २० भाडे खात े नावे   
    रोकड खात्ाला 
 (भाडे क्र्ल्ाबद्ल)

३,५००
३,५००

                     एकूि  १८,०००  १८,०००

वरील किर्दनोंरीची फक्त रोिड खात्ात खतावणी राखकवली आहे.

नाव े रोकर खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व  १
        ७
         १२

क्ि/खा/ आणली 
सुधीरचे खाते
क्वरिी खाते

 १०,०००
   ३,०००
   ७,०००

२०१९
माच्व   ६
         १०
        २०
        ३ १

खरेर्ी खाते
माधुरीचे खाते 
भाडे खाते
क्ि/खा/ नेली

  २,५००
  २,०००
  ३,५००
 १२,०००

२०,००० २०,०००

एक्प्रल  १ क्ि/खा/ आणली  १२,०००
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वनषकषमा :  रोकड खाते नावे बाकी र्ि्वक्वते. रोकड खात्ाची नेहमी नावे बाकी असते. कारण कोणीही क्िल्लक असलेल्ा रकमेपेक्ा 
जासत िोधन करू िकत नाही. 

नामधारी खातयांचे संतुलन

 खच्व, उतपन्न, हानी व लाभ इ. च्ा खात्ांना नामधारी खाते असे महणतात. ्ा खात्ाचंी नावे व जमा क्िल्लक 
असते. आक्थ्वक वषा्वच्ा िेवटी नामधारी खात्ांच्ा क्िलका व्ापारी क्कंवा नफा-तोटा खात्ाला सथानांतररत करतात. 

उिाहरि   १२
२०१९
फेब्ु   १   पगार खाते (नावे बाकी)    `   ३०,०००
 ५  पगाराबद्ल चेक क्र्ला    `     ५,०००.
माच्व ५  पगाराबद्ल क्र्ले    `     ३,०००.
प्रतयके वषदी ३१ माचमाला खाते बंि होते.
नाव े पगार खाते  जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
फेबु्     १
         ५

क्ि/खा/ आणली 
बँक खाते 

३०,०००
  ५,०००

२०१९
फेब्ु २८ क्ि/खा/ नेली  ३५,०००

३५,००० ३५,०००
माच्व    १
         ५

क्ि/खा/आ
रोकड खाते 

३५,०००
  ३,०००

माच्व  ३ १ नफा-तोटा खाते ३८,०००

३८,००० ३८,०००

      कृती   १
 साहील लाकडी उपसकर बनवतो. तो सविनोंर् पद्धतीने त्ाची पुसतके ठेवतो. १ जाने २०१८  रोजी त्ाच्ा रोकड खात्ावर  
` ५०,००० ची .क्िल्लक होती. ७ जानेवारी २०१८ रोजी त्ाने डेकोर माट्व कडून  ` ६,००० ची उपसकरची कच्ी सामग्ी खररे्ी 
केली. ९-१-२०१८ रोजी त्ाने अक्वनािला एक खुचदी  ` ९,००० ला क्वकली. 

   १२-१-२०१८ रोख खरेर्ी  ` ४,५०० १५-१-२०१८ रोजी एक सटडी टेबल  ` २,५०० ला क्वकले. २०-१-२०१८ ला 
डेकोर माट्वला  ` ४,२०० क्र्ले. २४.१.२०१८ ला अक्वनाि टेडस्वकडून  ` ७,००० क्मळाले. २८-१-२०१८ ला साफसफाई खच्व 
केला  ` ८००. 
 १-२-२०१८ रोजी डेकोर माट्वला पणू्व लेखा िोधनाथ्व `  १,५००  िोधन करण्ात आले. ७-२-२०१८ रोजी अक्वनाि 
ट्ेडस्वकडून पणू्व लेखा िोधनाथ्व ` १९०० क्मळाले. १५-२-२०१८ रोजी पगाराबद्ल क्र्ले ` ८०००. २५-२-२०१८ रोजी 
भाड्ाबद्ल क्र्ले ` ९००० 
वरील माक्हतीच्ा आधारे खालील प्रशनाचंी उततरे द्ा. 
 १. ३१-१-२०१८ व २८-२-२०१८ रोजी रोकड खात्ाची क्िल्लक क्कती होती?  
 २. ३१-१-२०१८ रोजी कोण ऋणको होते क्कती रकमेसाठी? 
 ३. २८-२-१०१८ रोजी कोण धनको होते क्कती रकमेसाठी?
 ४. २८.२.२० १८ रोजी ऋणको अाक्ण धनको कोण आहेत.?
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      कृती  ३

 क्गरीि हा अनुभव नसलेला लेखापाल आहे. त्ाने एक अपूण्व खाते क्लक्हले आहे. खातेवहीतील ते खाते तपासा. आक्ण 
सुटलेल्ा रािी िोधून काढण्ास मर्त करा. व खालील प्रशनांची उततरे द्ा. 

मवनषचया पुसतकात 
नावे महे्श चे खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
माच्व  १
        ३
         १ १
        २४
        २५

क्ि/खा. आणली
क्वरिी खाते
रोकड खाते 
क्वरिी खाते 
खरेर्ी परत खाते

६४,०००
६०,०००
  ५,०००
३ १,०००
…?…

२०१८
माच्व  ६
          ९
         १६
        २२
        २२

३१
        ३१

क्वरिी परत खाते 
खरेर्ी खाते
खरेर्ी खाते
रोकड खाते
कसर खाते 
बँक खाते 
कसर खाते

…?…
९,०००

३०,०००
२४,०००
३,०००

८५,०००
…?…

१,६२,०००  १,६२,०००

 ३  माच्वला ज्ा वसतू महेिला क्वकल्ा त्ापैकी १०% वसतू / माल त्ाने ६ माच्वला परत केल्ा. 

 १) ६ माच्व आक्ण २५ माच्वला खतावणी केलेला व्वहार क्लहून र्ाखवा. 

२) २२ माच्व व ३१ माच्व ला खतावणी केलेल्ा व्वहाराची रोज क्कर््व नोंर् करून र्ाखवा. 

३) ३१ माच्वला महेि ऋणको आहे की धनको ते सांगा? 

४.५ तेरीजपत्रक तयार करिे 

तेरीज

तेरीज महणजे क्वक्िष्ट तारखेस व्ापाऱ्ाच्ा खातेवहीतील सव्व खात्ांची नावे व जमा क्िलकांची सूची र्ि्वक्वणारे सारांि हो्. 
साधारणपणे ते लेखांकन वषा्वखेरीस त्ार केले जाते. ते माक्सक, त्रैमाक्सक अथवा सहामाही / अध्ववाक्ष्वक कालावधी क्कंवा 
व्वसा्ाच्ा गरजेनुसार त्ार केली जाते. 

      कृती २
 तुमचे क्कंवा तुमच्ा पालकांचे बँकेत खाते आहे. आपण बँकेिी केलेल्ा व्वहारांचे सव्व तपिील बँकेच्ा पासबुकात क्र्लेले 
असतात. हे पुसतक नाही पण ग्ाहकाचे बँकेत खाते असल्ाची ग्ाहक पुससतका असते. हे एक क्वक्िष्ट नमुन्ात छापलेले संगणकी् 
खाते असते. बँकेच्ा पासबुकात झालेल्ा नोंर्ी वाचण्ाचा प्र्तन करा आक्ण त्ाची खाते नोंर्ी ओळखा. उर्ा. बँकेत जमा झालेले 
धनार्ेि बँकेतून काढलेली रक्कम, पासबुकाच्ा नोंर्ीतील क्ववरणा संबंधीचा तपिील सक्वसतर वाचून पासबुकात क्लक्हलेल्ा व नोंर् 
झालेले १० व्वहार क्लहून र्ाखवा.
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तेरजेचे प्रकार :
( १) ढोबळ तेरीज : सध्ा ्ा पद्धतीचा वापर करीत नाही. कारण ्ावरून प्रत्ेक खात्ाची  

क्िल्लक / सपष्ट होत नाही. ्ा प्रकारांमध्े नावे खात्ाची रािी नावे बाजूलाच क्लक्हली जाते व जमा खात्ाची रािी जमा 
बाजूला क्लक्हली जाते. 

(२) ्ुशद्ध तेरीज : तेरीज त्ार करण्ाच्ा ्ा पद्धतीत खातेवहीतील खात्ांच्ा केवळ क्िलका त्ांच्ा नावाने र्ाखक्वण्ात 
्ेतात. जर खात्ाची जमा क्िल्लक ्ेत असेल तर तेरजेच्ा जमा रािीच्ा रकान्ात क्लक्हली जाईल व खात्ाची नावे 
क्िल्लक ्ेत असल्ास नावे रािीच्ा रकान्ात क्लक्हली जाईल. तेरीज त्ार करण्ासाठी जासत करून हीच पद्धत वापरली 
जाते. 

तेरीज तयार करणयाचया पद्धती :
तेरीज त्ार करण्ाच्ा र्ोन पद्धती आहेत. 
( १) रोजकीर््व प्रारूप (उभी) तेरीज - Vertical or Journal form of Trial Balance
(२) खातेवही प्रारुप (T)  तेरीज - Horizontal or Ledger form of Trial Balance

रोज वकिमा प्रारूप तेरजेचा नमुना 
………..रोजीची तेरीज (उभा) 

विनांक खातयांची नावे रो.
पा.

नावे रा्शी 
 (`)

जमा रा्शी (`)

खातेवही प्रारूप तेरजेचा नमुना
…………..रोजीची तेरीज - (आरवा) 

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)

तेरजेची उपयोवगता :
 १) खातेवहीतील क्वक्वध खात्ांच्ा क्िलका र्ाखक्वणे.  
२) जमाखचा्वच्ा पुसतकाची अंकगक्णती् अचूकता क्सद्ध करणे. 
३) व्वसा्ाची अकं्तम खाती त्ार करण्ास मर्त करणे. 

उिाहरि   १३
खालील व्वहार रोजक्कर्दीत नोंर्वा. आवश्क खाती उघडा, खाते संतुलन करा, आक्ण ३१ माच्व २०१९ रोजीची तेरीज त्ार करा. 
२०१९
माच्व    १  क्वराट ने खालील संपतती आणून व्वसा्ाला सुरुवात केली 
  रोख   ` ५०,०००, 
  बँक ऑफ इंक्ड्ामध्े रोख ` ७,०००,
   फक्न्वचर  `  १०,०००.
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   ३  १०% व्ापारी कसर व ५% रोख कसरीवर रोक्हतकडून माल खररे्ी केला  ` १०,००० 
   ७  ५% व्ापारी कसरीवर सुनीलला माल क्वकला.   ` ५,००० 
  १०  बँक ऑफ इंक्ड्ामध्े जमा केले  ` ५,०००.
  १२  वमा्वकडून उधार फक्न्वचरची खररे्ी  ` २०,०००.
  १५  नेटबँकींगच्ा माध्माने वमा्वला िोधन केले  ` ८,०००.
  १७  छपाई क्बलाचे िोधन  ` २००.
 २०  कक्मिन क्मळाले   ` २००.
 २५  बँकेतून ATM ने काढले  `  १,००० 
 २८   वमा्वला पणू्व लेखा िोधनाथ्व क्र्ले  `  ११,५०० 
 ३०  जाक्हरातीबद्ल क्र्ले  `  ५००

उततर :                        ववराटचया पुसतकात 

विनांक तप्शील रो.
पा.

नावे रा्शी 
 (`)

जमा रा्शी (`)

२०१९
माच्व  १ रोकड खात े नावे 

बँक ऑफ इकं्ड्ा खाते नावे 
उपसकर खाते  नावे 
    क्वराटच्ा भांडवल खात्ाला
 (वरील संपतती आणून व्वसा्ाला प्रारंभ केल्ाबद्ल) 

५०,०००
  ७,०००
 १०,०००

६७,०००

  ३ खरेर्ीखाते  नावे 
    रोहीतच्ा खात्ात 
 (१०% कसरीवर रोक्हतकडून माल खरेर्ी केल्ाबद्ल) 

९,०००
९,०००

   ७ सुनीलचे खाते  नावे   
    क्वरिी खात्ाला 
(५% कसरीवर सुनीलला वसतचूी क्वरिी केल्ाबद्ल) 

४,७५०
४,७५०

    १० बँक ऑफ इंक्ड्ा खाते  नावे   
    रोकड खात्ातून 
 (बँकेत रोख जमा केल्ाबद्ल ) 

५,०००
५,०००

    १२ उपसकर खाते  नावे   
    वमा्वच्ा खात्ाला 
 (वमा्वकडून उपसकर खरेर्ी केल्ाबद्ल)

२०,०००
२०,०००

    १५ वमा्वचे खाते  नावे   
    बँक खात्ाला
 (वमा्वला धनारे्ि क्र्ल्ाबद्ल) 

८,०००
८,०००

    १७ छपाई खच्व खाते  नावे   
    रोकड खात्ाला 
 (छपाई खच्व केल्ाबद्ल) 

२००
२००
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   २० रोकड खाते  नावे   
    कक्मिन खात्ाला 
 (कक्मिन क्मळाल्ाबद्ल )

२००
२००

   २५ रोकड खाते  नावे   
    बँक ऑफ इंक्ड्ा खात्ाला 
(एटीएम च्ा माध्मातून  बँकेतून पैसे काढल्ाबद्ल) 

 १,०००
 १,०००

   २८ वमा्वचे खाते   नावे   
    रोकड खात्ाला 
    कसर खात्ाला
 (वमा्वला पूण्वलेखा िोधनाथ्व क्र्ल्ाबद्ल) 

 १२,०००
 ११,५००
    ५००

    ३० जाक्हरात खच्व खाते  नावे   
   रोकड खात्ाला 
(जाक्हरात खच्व केल्ाबद्ल) 

    ५००
    ५००

                     एकूि  १,२७,६५०  १,२७,६५०

ववराटची खातेवही
नाव े ववराटचे भांरवल खाते  जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व ३ १ क्ि/खा/ नेली ६७,०००

२०१९
माच्व    १
           १
        
           १

रोकड खाते 
बँक ऑफ इंक्ड्ा 

फक्न्वचर खाते

५०,०००
  ७,०००

 १०,०००
६७,००० ६७,०००

एक्प्रल  १ क्ि/ खा./ आ ६७,०००

नाव े रोकर खाते  जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व  १
      २०
      २५

भांडवल खाते 
कक्मिन खाते 
बँक आॅफ इकं्ड्ा खाते

५०,०००
    २००

   १,०००

२०१९
माच्व   १०
         १७
        २८
        ३०
        ३ १

बँक ऑफ इंक्ड्ा खाते
छपाई खच्व खाते 
वमा्वचे खाते 
जाक्हरात खच्व 
क्ि/खा/ नेली

५,०००
   २००

 ११,५००
    ५००
३४,०००

५१,२०० ५ १,२००

एक्प्रल  १ क्ि/खा/ आ ३४,०००
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नावे बँक ऑफ इंवरया खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व  १
       १०
      

भांडवल खाते
रोकड खाते

७,०००
५,०००

२०१९
 माच्व          

१५
        २५
        ३१

वमा्वचे खाते 
रोकड खाते 
क्ि/खा/ नेली 

८,०००
 १,०००
३,०००

 १२,०००  १२,०००

एक्प्रल   १ क्ि/खा/ आ/ ३,०००

नाव े फवनमाचर खाते जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व  १
       १०

भांडवल खाते 
वमा्वचे खाते

 १०,०००
२०,०००

२०१९
माच्व  ३ १ क्ि/खा/नेली ३०,०००

३०,००० ३०,०००

एक्प्रल   १ क्ि/खा/ आनली ३०,०००

नावे खरिेी खाते  जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व ३ रोक्हतचे खाते ९,०००

२०१९
माच्व  ३ १ क्ि/खा/ नेली ९,०००

९,००० ९,०००

एक्प्रल   १ क्ि/खा/ आनली ९,०००

नावे रोवहतचे खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व ३ १ क्ि/खा/ ने ली ९,०००

२०१९
माच्व ३ खरेर्ी खाते ९,०००

९,००० ९,०००
एक्प्रल   १ क्ि/खा/आ ९,०००
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नावे सुनीलचे खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व ७ क्वरिी खाते ४,७५०

२०१९
माच्व  ३१ क्ि/खा/नेली ४,७५०

४,७५० ४,७५०
एक्प्रल  १ क्ि/खा/ आ. ४,७५०

नाव े ववक्री खाते    जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व ३१ क्ि/खा/ नेली ४,७५०

२०१९
माच्व  ३१ सुनीलचे खाते ४,७५०

४,७५० ४,७५०
एक्प्रल  १ क्ि/खा/आ ४,७५०

नावे वमामाचे खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व १५
      २८
      २८

बँक ऑफ इंक्ड्ा 
रोकड खाते 
कसर खाते

  ८,०००
 १ १,५००
    ५००

२०१९
माच्व  १० फक्न्वचर खाते २०,०००

२०,००० २०,०००

नावे छपाई खचमा खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व  १७ रोकड खाते २००

२०१९
माच्व  ३१ क्ि/ खा/ ने २००

२०० २००

एक्प्रल   १ क्ि/खा/ आ २००

नावे कवम्शन खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व ३१ क्ि/खा/ने २००

२०१९
माच्व   २० रोकड खाते २००

२०० २००
एक्प्रल  १ क्ि/खा/आ/ २००
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नावे कसर खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व ३ १ क्ि/खा/नेली ५००

२०१९
माच्व  २८ वमा्वचे खाते ५००

५०० ५००

एक्प्रल  १ क्ि/खा/ आ ५००

नावे जावहरात खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
माच्व  ३० रोकड खाते ५००

२०१९
माच्व   ३१ क्ि/खा/ नेली ५००

५०० ५००

एक्प्रल  १ क्ि/खा/ आ/ ५००

ववराटची ३१ माचमा २०१९ रोजीची तेरीज

नावे व्शलका रा्शी (`) जमा व्शलका रा्शी (`)

रोकड खाते 

बँक आॅफ इकं्ड्ा खाते 

फक्न्वचर खाते 

खरेर्ी खाते 

सुनीलचे खाते 

छपाईखच्व खाते 

जाक्हरात खाते  

३४,०००

३,०००

३०,०००

९,०००

४,७५०

२००

५००

क्वराटचे भांडवल खाते 

रोक्हतचे खाते 

क्वरिी खाते 

कक्मिन खाते 

कसर खाते  

६७,०००

९,०००

४,७५०

२००

५००

८१,४५० ८ १,४५०

उिाहरि   १४
१ जानेवरी २०१८ रोजी करणच्ा खातेवहीत खालील क्िलका क्र्सून आल्ा. 

नावे व्शलका रा्शी (`) जमा व्शलका रा्शी  (`)

रोकड खाते 
खरेर्ी खाते 
बँक ऑफ महाराष्टच्े खाते

६०,०००
८०,०००

 १,००,०००

करणचे भांडवल खाते 
क्वरिी खाते

२,००,०००
४०,०००

जान े ५  ऋषीकडून माल आणला `  १०,०००.
 १० बँकेतून का्ा्वल्ाकररता काढले ` २०,००० व खाजगी उप्ोगाकररता  ` ६,००० 
 १७  ऋषीला माल परत केला २,०००.
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 १९  रोख खरेर्ी   `  १४,०००.
 २२  रोख क्वरिी   ` २०,०००.
 २६  बँकेत जमा केले  ` १६,०००.
 २८  बँकेने व्ाज जमा केले  ` ७,००० 
उततर  : वरील वयवहारांचया रोजकीिमा नोंिी करा व संबंवधत आवशयक खाती तयार करा आवि तेरीज तयार करा. 

करिची रोज वकिमा

विनांक तप्शील खा.
पा.

नावे रा्शी 
 (`)

जमा रा्शी (`)

२०१८
जाने  १ खररे्ी खाते  नावे 

    ऋषीच्ा खात्ाला 
 (ऋषीकडून माल खरेर्ी केल्ाबद्ल) 

 १०,०००
 १०,०००

 १० रोकड खाते  नावे   
उचल खाते  नावे  
    बँक ऑफ महाराष्ट् खाते 
 (का्ा्वल्ीन व खाजगी उप्ोगासाठी बँकेतून काढल्ाबद्ल)

२०,०००
  ६,०००

२६,०००

 १७ ऋषीचे खाते  नावे   
   खरेर्ीपरत खात्ात 
 (ऋषीला माल परत केल्ाबद्ल) 

२,०००
२,०००

 १९ खररे्ी खाते  नावे   
   रोकड खात्ाला 
 (मालाची रोख खरेर्ी केल्ाबद्ल) 

 १४,०००
 १४,०००

२२ रोकड खाते                                                         नावे 
    क्वरिी खात्ाला 
 (मालाची रोख क्वरिी केल्ाबद्ल) 

२०,०००
२०,०००

२६ बँक ऑफ महाराष्ट ्खाते  नावे  
    रोकड खात्ाला 
 (बँकेत जमा केल्ाबद्ल) 

 १६,०००
 १६,०००

२८ बँक ऑफ महाराष्ट ्खाते    नावे 
    व्ाज खात्ाला 
(बँकेने व्ाज जमा केल्ाबद्ल) 

७,०००
७,०००

                     एकूि ९५,००० ९५,०००
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 करिची खातेवही  :
नाव े खरेिी खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
जाने. १
      ५
      १९

क्ि/खा/आ
ऋषीचे खाते 
रोकड खाते 

८०,०००
 १०,०००
 १४,०००

२०१८
जाने. ३१
 

क्ि/खा/नेली १,०४,०००

 १,०४,०००  १,०४,०००
फेबु्   १ क्ि/खा/आ  १,०४,०००

नावे ऋषीचे खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
जाने.  
१७
 ३१

खररे्ीपरत खाते  
क्ि/खा/ नेली

२,०००
८,०००

२०१८
जाने ५
 

खररे्ी खाते  १०,०००

 १०,०००  १०,०००
फेब्ु    १ क्ि/खा/आ ८,०००

नावे रोकर खाते  जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
जाने १
जाने  १०
      २२
      

क्िल्लक पुढे आणली

बँक ऑफ महाराष्ट् खाते
क्वरिी खाते 

६०,०००

२०,०००
२०,०००

२०१८
जाने  १९
      २६
      
      ३ १
 

खररे्ी खाते
बँक ऑफ महाराष्ट ्खाते

क्ि/खा/ नेली

 १४,०००
 १६,००० 

 ७०,०००

१,००,००० १,००,०००
फेब्ु    १ क्ि/खा/आ ७०,०००

नाव े करिचे उचल खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
जाने  
१०

बँक ऑफ महाराष्ट् ६,०००
२०१८
जाने ३१ क्ि/खा/ नेली ६,०००

६,००० ६,०००
फेबु्   १ क्ि/खा/ आ ६,०००
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नावे खरेिीपरत खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
जाने ३१ क्ि/खा/ नेली २,०००

२०१८
जाने १७ ऋषीचे खाते २,०००

२,००० २,०००
फेब्ु   १ क्ि/खा/ आ/ २,०००

नाव े ववक्री खाते   जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
जाने ३१ क्ि/खा/ नेली ६०,०००

२०१८
जाने   १
     २२

क्ि/खा.आ.
रोख खाते

४०,०००
२०,०००

६०,००० ६०,०००
फेब्ु   १ क्ि/खा/आ ६०,०००

नाव े बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
जाने २६
       २६
     

क्िल्लक पुढे आणली
रोकड खाते 
व्ाज खाते 

१,००,०००
 १६,०००
  ७,०००

२०१८
जाने  १०
        १०
        ३१
  
        

रोकड खाते 
उचलखाते 
क्िल्लक/खा/ नेली

२०,०००
   ६,००० 
९७,०००

१,२३,००० फेब्ु   १ क्ि/खा/नेली १,२३,०००
फेब्ु १ क्िल्लक खा आ ९७,०००

नाव े वयाज खाते  जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
जाने ३१ क्ि/खा/नेली ७,०००

२०१८
जाने   २८ बँक ऑफ महाराष्ट् खाते ७,०००

७,००० ७,०००
फेब्ु   १ क्ि/खा/नेली ७,०००

नाव े करिचे भांरवल खाते  जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१८
जाने ३१ क्िल्लक (खाली नेली) २०,०००

२०१८
जाने   १ क्िल्लक (पुढे आणली) २०,०००

२०,०००
फेब्ु   १ क्िल्लक (खाली आणली) २०,०००
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  तुमहाला माहीत आहे का?
  व्वहाराचे कसे भ्रमण होते? 

तेरीज

श्ी करि यांची  ३१ जानेवारी  २०१८ ची तेरीज

विनांक तप्शील खा.
पा.

नावे रा्शी 
 (`)

जमा रा्शी (`)

 १.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

रोकडखाते  
खरेर्ी खाते
खरेर्ी परत खाते 
ऋषीचे खाते 
बँक ऑफ महाराष्ट् खाते 
करणचे भांडवल खाते 
करणचे उचल खाते 
क्वरिी खाते 
व्ाज खाते  

७०,०००
 १,०४,०००

९७,०००

६,०००

२,०००
८,०००

२,००,०००

६०,०००
७,०००

             एकिू २,७७,००० २,७७,०००

ppppppppppppp सवाधयाय ppppppppppppp

प्र.१  एका वाकयात उततरे वलहा
 १)  खातेवही महणजे का्? 
 २) खातेवहीतील खतावणी महणजे का्? 
 ३)  खात्ाची क्िल्लक क्नरंक केवहा असते? 
 ४) खाते पान रिमांक महणजे का्? 
 ५) खात्ाच्ा क्ववरणाचा प्रत्क् व्वहारात कोठे उप्ोग होतो? 
 ६) मालकाचे भांडवल खाते व्वसा्ाची र्े्ता का मानली जाते? 
 ७) रोकड खात्ाची जमाक्िल्लक का नसते?
 ८)  तेरीज महणजे का्?  

प्र.२ खालील ववधानाकररता ्शबि, ्शबिसमूह वकंवा संज्ा वलहा. 
  १) लेखांकनाचे मुख् पुसतक.
 २) रोजक्कर्दीतील नोंर्ीचे खातेवहीत संबंक्धत खात्ाला सथानांतर करणे. 
 ३) खातेवहीतील ज्ा पानावर नोंर् केली आहे तो पान रिमांक. 
 ४) खात्ाच्ा लहान बाजूला क्िल्लक क्लहून र्ोनही बाजूच्ा बेरजा समान करण्ाची प्रक्रि्ा. 
 ५) वै् सक्क खात्ाची नावे क्िल्लक. 
 ६)  बँक खात्ाची जमा क्िल्लक 
 ७) क्वतरीत केलेला माल आगीमुळे नष्ट झाला तेवहा कोणते खाते नावे होईल? 
 ८) खातेवहीतील खात्ांच्ा केवळ क्िलका सथानांतररत केल्ा जातात ती तेरीज कोणती? 

     रोज क्कर््व 
सत्रोत          

   र्सतऐवज खातेवही



117

प्र.३ योगय पयामाय वनवरून संपूिमा ववधाने पुनहा वलहा. 
  १) उधारीच्ा व्वहारामध्े क्कमान एक खाते .............असते.
 अ) रोख ब) उधार क) वै् सक्क  ड) नावे 
 २) क्िल्लक खाली नेली .................र्ि्वक्वते.
   अ)सुरूवातीची   ब) िेवटची क) धनातमक   ड) ऋणातमक
 ३) खाते वहीच्ा............... ्ा रकान्ाचा उप्ोग रोजकीर््व पृष रिमांक क्लक्हण्ाकररता केला जातो.
 अ)  रो.पा.   ब) खा.पा.    क) क्र्नांक ड) तपिील
 ४) ऋणकोच्ा खात्ाची ...........क्िल्लक र्ि्वक्वते. 
 अ) वासतक्वक ब) ऋणातमक क) जमा  ड) नावे
 ५) खातेवहीतील प्रत्ेक खात्ाची नावे व जमा बाजूच्ा बेरजेतील फरक िोधून काढण्ाची प्रक्रि्ा ………..हो्. 
 अ) बेरीज करणे ब) रोजक्कर्दी्न क) खाते संतुलन ड) खतावणी.
 ६) खरेर्ी पुसतकाच्ा बेरजेची ..........खरेर्ी खात्ात केली जाते. 
 अ) खतावणी ब) सथालंतर क) र्ेणे  ड) नोंर्णी
 ७) वासतक्वक खात्ाची ..........क्िल्लक असते. 
 अ) क्कमान ब) कमाल क) नाव े जमा
 ८) …………..त्ार करणे महणजे खातेवहीची अंकगक्णती् िुद्धता तपासणे हो्. 
 अ) तेरीज पत्रक ब) खातेवही क) रोजक्कर्दी ड) ्ार्ी 

प्र.४ खालील ववधाने चूक की बरोबर ते सकारि सांगा.
  १) खातेवही हे मूळ नोंर्ीचे पुसतक आहे. 
 २) रोजक्कर्दीत व्वहार नोंर्क्वण्ाची प्रक्रि्ा महणजे खतावणी हो्.
 ३) व्वसाक््कात धंद्ातून रोख रकमेची उचल केल्ास उचल खाते जमा केले जाईल. 
 ४) नामधारी खात्ांच्ा क्िलका ्ा पुढच्ा पुढे नेल्ा जातात. 
 ५) जेवहा खात्ाच्ा नावे बाजूची बेरीज, जमा बाजूच्ा बेरजेपेक्ा जासत असते तेवहा खात्ावर नावे क्िल्लक असते. 
 ६) जेवहा खात्ाचे नांव, प्रत्ेक खात्ाच्ा वर क्लक्हले जाते तेवहा त्ास खात्ाचे िीष्वक असे महणतात.  
 ७) तेरीज त्ार करणे महणजे जमाखचा्वची अचूकता क्सद्ध करणे.
 ८)  तेरीज ही सविनोंर् पद्धतीच्ा क्सद्धांतावर आधाररत आहे की क्जतके नावे असतात क्ततकेच जमा असतात.

 प्र.५ ररकामया जागा भरा 

  १) ………….. क्िल्लक ही नामधारी खात्ाची खच्व क्कंवा हानी र्ि्वक्वते. 
 २) रोकड खात्ाची .........क्िल्लक असते. 
 ३) खात्ाच्ा उजव्ा बाजूला ...........बाजू असे महणतात. 
 ४) धनकोच्ा खात्ाची ............क्िल्लक असते. 
 ५) ………..खात्ाचं्ा क्िलका नफा-तोटा खात्ाला सथांनातरीत करून ते खाते बरं् करतात. 
 ६) क्ि/खा/ आ महणजे ………….
 ७) मालकाच्ा राहत्ा घराचे भाडे ...............खात्ाला नावे होते. 
 ८) ` २४,००० क्कंमतीचा माल २०% नफ्ावर क्वकल्ास त्ाचे रिममूल् ................. राहील.

 प्र.६ खालील कोष्क पूिमा करा. 

१) रोजकीर््व रोजक्कर्दी्न
? खतावणी
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२) विक्रीपरत अागतप्रत्ा्
क््प्रत्ा् ?

३) खा.पा.क्. रोजकरीर्द
? खातेिही

४) संपतती नािे विल्लक
रे्ता ?

५) जमीन ि इमारत िासतविक खाते
प्राप्त कवमिन ?

प्र.७	 खालील	शिलकांच्ा	बाबतीत	्ोग्	खूण	करा.	

नािे विल्लक जमा विल्लक

 १) भांडिल खाते √
२) ख्ाती 

३) अविकोष अविविकष्द  

 ४) प्राप्त विपत्े √
५) िनको √
६) उचल 

७) जावहरात 

८) पूि्दरतत भाडे 

९) अरतत भाडे 

१०) बुडीत कज्द  

gggggggggggggggg प्रात्ाशषिक	उदाहरण	ेggggggggggggggggg

प्र.१		 खातेवहीतील	खालील	खात्ांच्ा	आधारे	रोजशकददीत	नोंदी	शलहा.	
					सोपनाच्ा	खातेवहीत	

नावे	 रोकड	खाते			 जमा

शदनांक	 तपिील रो.पा. रािी	(`) शदनांक तपिील	 रो.पा. रािी	(`)
२०१९
फेब्ु   १

३
६
८

वि/खा/आ 
विक्री खाते
व्ाज खाते
ज्श्ीची खाते 

८,०००
   ७००
   ६००

   १,५००

२०१९
फेब्ु  ५ 

९
२८

टेलीफोन खाते 

खरेरी खाते
वि/खा/ने

   ७५०

  ८००
९,२५०

 १०,८००  १०,८००
माच्द १ वि/खा/आणली ९,२५०
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नावे खरेिी खाते  जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
फेब्ु  ९ रोकड खाते ८००

२०१९
फेब्ु २८ क्ि/खा/ने ८००

८०० ८००
माच्व १ क्ि/खा/आ ८००

नाव े जयश्ीचे खाते  जमा

विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`) विनांक तप्शील रो.पा. रा्शी (`)
२०१९
फेब्ु  १५ क्वरिी खाते ५,०००

२०१९
फेब्ु  ८

२८
रोकड खाते
क्ि/खा/ नेली

 १,५००
३,५००

५,००० ५,०००
माच्व  १ क्ि/खा/ आ ३,५००

प्र.२  खालील साहाययक पुसतकावरून खाते वहीत आवशयक खाती तयार करा. 

खरिेी पुसतक 

विनांक ग्राहकाचे नाव आवक वबजक 
क्र खा.पा रा्शी (`)

 २०१९  
ऑकटो २

७
 १ १
 १७
२७

अमोल
एेशव्ा्व
क्ववेक
सेठ
िबरी

७,५००
२,४००
३,९००
६,५००
 १,०००

एकूण २ १,३००

खरिेी परत पुसतक

विनांक ग्राहकाचे नाव नावे पत्र क्र रो.पा रा्शी (`)

 २०१९  
ऑकटो   

१०
२०
२८

ऐशव्ा्व
िेठ
िबरी

४८०
६५०
२००

एकूण  १,३३०
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प्र. ३  खालील मावहतीवरून ववनयचया पुसतकात आवशयक खाती उघरा व खातयांचया व्शलका काढा. 
२०१९
जाने.   १   `  १०,०००आणून व्वसा्ाला प्रारंभ केला.
         ६  क्वकासकडून माल अाणला   ` ३,०००
        ९   भूषणला माल क्वकला` २,४००
        १२  क्वकासला क्र्ले `  १,६००
        १९  भूषणला क्मळालेे  `  १,०००
       २५  रोख खरेर्ी   ` ३,६००
       ३०  रोख क्वरिी   ` ५,०००
       ३ १  मजुरी क्र्ली   ` ४००

प्र.४ खालील वयवहार रोजवकिदीत नाेंिवा. व फक्त रोकर खाते तयार करा. 
२०१९
जुल ै   १   `  १५,००० रोख व  ्ंत्र   ` २०,००० चे आणून हाक्र््वक ने व्वसा्ाला प्रारंभ केला. 
 ४  १०% रोख कसरीवर माल खरेर्ी केला.   ` ९,०००
 ९  अमरला माल क्वकला  `  ३,०००
  १२  मोफत वसतू वाटल्ा   ` ७००
  १४  का्ा्वल्ाकररता लेखनसाक्हत् आणले   ` ५५०
  १८  धनश्ीकडून  ` ९५० क्मळाले, क्जचे खाते बुडीत कज्व महणून अपलेसखत करण्ात आले होते.
 २ १  अक्भरामने आपल्ाला  ` ३,००० चा माल पाठक्वला.
 २४  अक्भरामचे खाते िोधनाथ्व क्मळाले. त्ाने ५% रोख कसर क्र्ली. 
 २७  ` २,५०० वसतू च्ा बर्ली तेवढ्ाच क्कमतीचे फक्न्वचर घेतले. 
 २९  ATM  च्ा माध्मातून का्ा्व्लाकररता ` ५,००० आक्ण वै् सक्क उप्ोगाकररता  ` ३,००० काढले 

प्र.५  सुपिामाचया पुसतकात अपिामाचे खाते तयार करा. 
२०१९
जाने  १  अपणा्वकडून ्ेणे रक्कम  ` ६०,०००
 ४  १०% व्ापारी कसरीवर अपणा्वला माल क्वकला . `  १५,००० 
 ७  अपणा्वकडून माल परत आला `  १,५०० (ढोबळ)
 ११  अपणा्वकडून रेखांक्कत धनार्ेि क्मळाला. ` ५०,०००
 १७  अपणा्वला माल पाठक्वला  `  १२,०००
 २५  अपणा्वला रोखीने माल पाठक्वला   ` ६,०००
 ३०  अपणा्वकडून पूण्वखाते लेखा िोधनाथ्व क्मळाले  ` ३३,००० 

प्र.६  मिनलालचया पुसतकात रोकर खाते, बँक खाते, खरेिी खाते, ववक्री खाते व भांरवल खाते उघरून तयांचया  व्शलका 
काढा. 

२०१९
ऑगसट १  बँक क्िलकेसह मर्नलालने व्वसा्ाला प्रारंभ केला.   ` ४०,०००.
 २  १०% व्ापारी कसरीवर असीमकडून माल खरेर्ी केला  `  १५,००० 
 ३  अरुणला माल रोख क्वकला. ` ८,०००.
 ४ भाडे  ` ३,००० क्र्ले व क्वद्ुत बील भरले   ` ५००.
 ५ नेटबँकींगच्ा माध्मातून मर्नलालने प्रत्ेकी ` ५५ रु प्रमाणे परफेकट टेकननॉलनॉजीचे १०० भाग खरेर्ी केले. व 

र्लाली महणून ` २५० क्र्ले. 
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 ६ वै्सक्क उप्ोगासाठी वसतू घेतल्ा  ` ५००.
 ७ १०% रोख कसरीवर माल क्वकला  ` ५,००० 
 ८ बँकेत जमा केले  ` २,०००.
 ९ बँकेच्ा डेबीट काड्वच्ा माध्मातून मुलीची ट्ुिनफी क्र्ली  ` ३,००० 
 १० टेबल खरेर्ी केले.  ` २,०००.
 १९ भंगार क्वकून क्मळाले  `  १,५०० .
 २७ ` २,००० क्िल्लक ठेवून जासतीचे पैसे बँकेत भरले.

प्र.७  खालील मावहतीवरून रोजकीिमा तयार करा, खताविी करा. 

फेबु्वारी २०१९
 १  सुनीलने  ` २०,००० क्कमतीच्ा वसतू रोख  `  १,७०,००० व्वसा्ाला प्रारंभ केला. रोख रकमेपैकी  ` ५०,००० त्ाने 

त्ाचा क्मत्र करे्ारकडून १०% वाक्ष्वक र्राने आणले. 
५  पुरवठार्ार, मोहनकडून  ` ७,००० क्कमतीच्ा वसतू खररे्ी केल्ा व त्ाला अग्ीम महणून ` ५,५०० क्र्ले. 
९  का्ा्वल्ाकररता लेखनसाक्हत् खरेर्ी केले.   ` ४,५००
१२  मोफत नमुना वसतू वाटल्ा   ` २,०००
१७  श्ी. र्ेवच्ा वतीने भाडे क्र्ले ` ४०० 
२४  माेहनच्ा सूचनेप्रमाणे त्ाचा ५ तारखेची ऑड्वर पूण्व करून खाते क्नरंक करण्ात आले. 
२७  २०% व्ापारी कसरीवर िेखरकडून र्ोन मक्हन्ाच्ा मरु्तीवर माल खररे्ी केला आक्ण तो लगेच सागरला पाठक्वला.
२८  िेखरने सागरला मालाचे जावक बीजक छापील क्कमतीच्ा १०% व्ापारी कसरने पाठक्वले.

प्र.८  संजीवचया पुसतकात खालील वयवहारांचया वकिमानोंिी करून खातेवहीत योगय खाती उघरा. 
२०१९
जून  १  कक्मिनबर्दल राजूकडून रोख क्मळाले   `  १०,०००.
 ३  राकेिला आंतरराज् माल क्वकला  ` ३,००० SGST @२.५%  व CGST @२.५% लागू आहे. 
 ५  राकेिकडून पूण्व रक्कम क्मळाली. 
 ८  मंगेिकडून आंतरराज् माल खरेर्ी केला  ` २,००० अाक्ण SGST @२.५% व CGST @२.५%लागू आहे.
 ११  मंगेिला रकमेचे िोधन केले.
 १८   भाडे क्र्ले    ` २,५०० 
 २४  मोबाईल खचा्वचे क्बल क्र्ले  `  १,००० त्ातील  ` ७००  का्ा्वल्ाकररता व ३०० रु वै् सक्क उप्ोगाकररता 

वापरले. 

प्र.९  १ जुलै २०१९ रोजी पवन पवार, पुिे यांचया खातेवहीत खालील व्शलका विसून आलया.

नावे व्शलका रा्शी (`) जमा व्शल्लक रा्शी (`)

्ंत्र खाते
रशमीचे खाते 
खररे्ी खाते 
क्वरिीपरत खाते 
रोकड खाते 
बँक खाते 
लेखनसामग्ी खाते 

४,४०,०००
७०,०००

 १,३०,०००
४०,०००

 १,००,०००
 १,८०,०००

२,०००

खरेर्ी परत खाते
क्वरिी खाते 
पवनचे भांडवल खाते
व्ाज खाते 
राकेिचे खाते 

६०,०००
३,६०,०००
४,८०,०००

६,०००
५६,०००
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जुलै २०१९ मधये खालील वयवहार झाले. खातेवहीत तयाचंी नोंि करून ३१ जुलै २०१९ चे तेरीज पत्र तयार करा. 
१  अक्तररक् भांडवल आणले  ` ४०,०००
४  १०% व्ापारी कसरीवर राकेि कडून माल आणला ` ८०,०००  
७ रशमीला माल क्वकला  ` ३०,०००
९  राकेिला माल परत केला  ` २०,००० (ढोबळ)
१ १   रशमीकडून माल परत आला  ` ४००
१४  राकिेला रोख क्र्ले व त्ाच्ाकडून २% रोख कसर क्मळाली ` ४०,००० 
२२  रोख खररे्ीबद्ल धनारे्ि क्र्ला.  `  १७,०००
२४  रोख क्वरिी  ` ८,०००
२७  लेखनसामग्ी आणली   ` ३,०००
२८  RTGS च्ा माध्मातून रशमीकडून ` ३९,००० क्मळाले व ` १,००० कसर क्र्ली.  
२९  पगार क्र्ला   `  १०,०००
२९  रशमीला माल क्वकला  ` २०,०००
३१  राकेिकडून माल आणला व त्ाला ` ३६,००० चा धनार्ेि क्र्ला.

j j j
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5 सहाय्यक पुस्तके (Subsidiary Books)

अभ्यास घटक

५.१	 ओळख,	अर्थ,	आवश्यकता	आणि	सहाय्यक	पुसतकांची	देखरेख
५.२	 केवळ	रोख	रकाना	असलेले	साचे	रोख	पुसतक
५.३	 रोख	व	बँक	रकाने	असलेल	ेरोख	पुसतक
५.४	 णवशलेषिात्मक	लघ	ुरोख	पुसतक	-	अग्रघन	पद्धती
५.५	 खरेदी	पुसतक
५.६	 खरेदी	परत	पुसतक	
५.७	 णवक्री	पुसतक
५.८	 णवक्री	परत	पुसतक
५.९	 ्मूळ	रोज	णकद्थ

क्षम्ता विधाने

o	 णवद्ार्याांना	सहाय्यक	पुसतकांचा	अर्थ	व	गरजांचे	आकलन	होते.

o	 णवद्ार्याांना	णवशेष	रोजणकद्थ्मध्ये	प्रत्यक्ष	नोंद	करता	्येते.
o		 णवद्ारथी	रोख	व्यवहाराचे	आणि	उधारीच्या	व्यवहाराचे	वगी	्थ	करि	करू	शकतो.
o		 णवद्ारथी	णवणवध	रोख	पुसतकां्मध्ये	आणर्थक	व्यवहारांची	नोंद	करून	संतुलन	करतो.
o		 णवद्ारथी	बँक	व्यवहारांच	ेलेखांकन	व	प्रती	नोंदी	करू	शकतो.
o		 णवद्ारथी	णवणवध	सहाय्यक	पुसतके	त्यार	करू	शकतो.

५.१ प्रस्तािना
	 लहान	 प्रमाणावरील	 व्ापारात	 घडून	 ्ेणाऱ्ा	 व्वहारांची	 संख्ा	 जासत	 नसते.	 त्ामुळे	 अशा	 व्ापारी	 संस्ाना	 रोज	िकर्द	
आिण	खातेवही	अशा	रोन	पुसतकात	सव्द	व्वहार	िलिहणे	सो्ीचे	असते.	परंत	ुव्ापाराचा	व्ाप	वाढल्ावर	ज्ावेळी	व्वहारांची	
संख्ा	 वाढत	 जात	े त्ावेळी	 रोजिकरदीच	े िवभाजन	करुन	 एका	 िकरदीऐवजी	 लहान	 लहान	अशा	अनेक	 िकरदी	 ठेवण्ात	 ्ेतात.	 ्ा	
छोट्ा	 िकरदीनांच	 रैिनक	पुसतके,	 'रुय्म	 िकर्द'	 (Subsidiary	 Journals)	 िकंवा	 'सहाय्क	पुसतके'	 (Subsidiary	Books)	
असे	 महणतात.

५.१ अर्थ : (Meaning)
 रोजिकरदीच्ा	उपिवभाजनाला	सहाय्क	पुसतके	असे	महणतात.		एक	प्रकारे	व्वहारांच्ा	सवरुपाच्ा	आधारावर	रोजिकरदीचे	अनेक	
िविशष्ट	रोजिकरदीमध्े	उपिवभाजन	करण्ात	्ेते.

	 सहाय्क	पुसतके	 ही	मूळ	नोंरीची	प्र्म	 िकंवा	प्रा्िमक	नोंरीची	 पुसतके	 होत.	कारण	 व्वहाराची	प्र्म	नोंर	ही	सहाय्क	
पुसतकात	करण्ात	्ेते	आिण	त्ाची	नोंर	खातेवहीतील	िविशष्ट	खात्ात	करण्ात	्ेते.

५.१.१ सहाय्यक पुस्तके ठेिण्याची आिश्यक्ता
१) विशवेिकरण (Specialisation) : 	कम्दचाऱ्ाला	एकाच	प्रकारच	ेका््द	सोपिवल	ेजात	ेत्ामुळे	तो	ते	का््द	करण्ात	िनषणात	

होतो	आिण	त्ाच्ा	का््दक्षमतेत	वाढ	होते.
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२)	 वेळेची	बचत	आणि	णितव्य्यी	: एकाच वेळी लेखांकनाच्ा ववविन्न पद्धती उप्ोगात आणल्ा जाऊ शकतात.  त्ामुळे 
वेळेची व खचाचाची बचत होते.

३)	 का्यायाचे	 णवभाजन	 : सहाय्क पुसतकामध्े व्वहारांच्ा नोंदी करण्ाचे का्चा आवण खातेवहीमधील खात्ामधे खतावणी 
(नोंद) करण्ाचे का्चा हे एकाच वेळी अनेक कमचाचाऱ्ामध्े वविागले जाऊ शकते.

४)	 जलद	िाणिती	आणि	भावी	संदभया	: समान व्वहारांची नाेंद एकाच पुसतकात एकत्रवत्रत्ा करण्ात ्ेत असल्ाने आवश्क 
मावहती लवकर उपलबध होते आवण त्ा मावहतीचा िववष्काळात उप्ोग करणे सोपे होते.

५)	 अंतरयात	पडताळिी	:	सहाय्क पुसतकामुळे अंतगचात वन्ंत्रण शक् होते.  त्ामुळे लेखापुसतकातील अचूकचता पडताळून पाहता 
्ेते.

व्यविारांच्या	आधारावर	सिाय्यक	पुसतकांचे	प्रकार

्ा प्रकरणात आपण खालील ववशेष हेतू पुसतकावर चचाचा करणार आहोत.
१) रोख पुसतक 
२) लघू रोख पुसतक
३) खरेदी पुसतक
४) खरेदी परत पुसतक (वनगचात प्रत्ा् पुसतक)
५) ववक्री पुसतक
६) ववक्री परत पुसतक (आगत प्रत्ा् पुसतक) 
७) मूळ रोज  करीदचा 

५.२	 रोख	पुसतक	 (Cash	book)	 :
 रोख पुसतक ः सवचा प्रकारचे रोख व बँक व्वहार ्ा पुसतकात नोंदववले जातात. रोख पुसतकाला दोन बाजू असतात, डाव्ा 
बाजुस प्राप्ी बाजू वकंवा नावे बाजू आवण उजव्ा बाजूस शोधन बाजू वकंवा जमा बाजू असे महणतात.  जेवहा रोख रक्कम वकंवा धनादेश  
देण्ात ्ेतो तेवहा अशा व्वहारांची तपशीलवार नोंद ही उजव्ा बाजूस करण्ात ्ेते. ह्ा बाजूस शोधनबाजू वकंवा जमाबाजू असे 
महणतात.  रोख पुसतकात संबवंधत सवचा व्वहार हे काल-क्मानुसार नोंदववले जातात. तसेच प्राप् होणारी रक्कम ही डाव्ा बाजूस 
महणजे नावे बाजूवर (प्राप्ी बाजू) वलहीली जाते. रोख पुसतक हे मूळ नोंवदचे पुसतक आहे. ्ा मधे रोखीशी संबवंधत सवचा व्वहारांचे 
रोख खात्ाप्रमाणे वगगीकरण करण्ात ्ेते. त्ामुळे एका वववशष्ट कालावधीची रोख आवण बँक वशल्लक शोधण्ास मदत होते. महणून 
रोख पुसतकामुळे रोज  करीदचा आवण खातेवही असे दोनही उदे्श साध् होतात.

रोख/बँक 
व्वहार

ववपत्रांचे
व्वहार

उधारीचे 
व्वहार

१
खरेदी
पुसतक

२
ववक्री
पुसतक

३
खरेदी परत

पुसतक

४
ववक्री परत

पुसतक

मूळ 
रोजकरीदचा

शेष वकंवा अन्
व्वहार

एक रकानी
रोख

पुसतक

दोन रकानी
रोख

पुसतक

बँक
पुसतक

लघू
रोख

पुसतक

प्राप्
ववपत्र
पुसतक

दे्
ववपत्र
पुसतक
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साधे रोख पुस्तकाचा नमुना
नािे साधे रोख पुस्तक जमा

	िरनांक 						प्राप्ी पावती	
क्मांक

खा.पा. रक्कम
`

	िरनांक शोधन प्रमाणक	
क्मांक

खा.पा. रक्कम
`

साधे रोख पुस्तक उदाहरणे

१) साधे रोख पुस्तक ्त्यार करा.
	 माच्द	२०१९	 १	 हसतस्	रोख		 ` २,५००
	 	 ५	 सुरेश	्ांना	रोख	िरली	 ` १,०००
	 	 ७	 रोख	खरेरी	 ` ५००
	 	 १४	 प्रकाश	्ांचेकडून	रोख	िमळाली	 ` १,०००
	 	 १६	 रोखीन	ेमालाची	िवक्री	 ` ८००
	 	 २०	 गाडी	भाड	ेिरले	 `  १००
	 	 २५	 वेतन	िरले	 ` ५००

............... ्यांचे पुस्तका्त
नािे साधे रोख पुस्तक जमा 
 वदनांक प्राप्ी पा. 

क्र.
खा.
पा.

रक्कम
`

वदनांक शोधन  प्र. 
क्र.

खा.
पा.

रक्कम
`

२०१९
माच्द

१

१४ 

१६

िशल्लक	पु	/	आ

प्रकाश	खाते
(रक्कम	
िमळाल्ाबद्ल)

िवक्री	खाते
(रोख	िवक्री	
केल्ाबद्ल)

 

२,५००

१,०००

८००

२०१९
माच्द

५
 

७
 

२०

२५
 

३१

सुरेश	खाते
(रक्कम	िरल्ाबद्ल)

खरेरी	खाते
(माल	खररेी	
केल्ाबद्ल)

गाडी	भाडे	खाते
(गाडी	भाडे	
िरल्ाबद्ल)

वेतन	खाते
(वेतन	िरल्ाबद्ल)

िशल्लक	पु	/	ने

 

१,००० 

५०० 
 

१००
 

५०० 

२,२००
४,३०० ४,३००

१	एिप्रल
२०१९ िशल्लक	पु/आ.

 
२,२००
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२. पुढील व्यिहारांची नोंद सौरभ ट्ेडस्थ ्यांच्या साध्या रोख पुस्तका्त करा.
	 जुल	ै२०१८	 १	 रोख	रकमेसह	व्वसा्	प्रारंभ	केला	 ` १,००,०००
	 	 ३	 बँकेत	रक्कम	जमा	केली	 `  ८०,०००
	 	 ५	 रोखीने	स्ेशनरी	खरेरी	केली	 `  २,०००
	 	 ७	 रोख	खरेरी	 `  १५,०००
	 	 ८	 रोखीने	मालाची	िवक्री	 `  २०,०००	८	%	व्ापारी	कसरीवर
	 	 १०	 िवम्ाचा	हप्ा	भरला	 `  ५,०००
	 	 १२	 िरिक्षत	्ांना	रक्कम	िरली	 `  १०,०००
	 	 १५	 सकसेना	्ांच्ाकडून	रक्कम	िमळाली	 `  ८०,०००
	 	 १७	 किमशन	िमळाले	 `  २,०००
	 	 १८	 व्क्तिगत	उप्ोगासाठी	व्वसा्ातून	उचलले	 `  ४,०००
	 	 २२	 उपसकर	िवक्री	 `  ५,०००
	 	 २५	 रामला	वेतन	िरले	 `  ६,०००	
	 	 ३०	 व्ाज	िमळाले	 `  ४,०००
उत्तर :

सौरभ ट्ेडस्थ ्यांचे पुस्तका्त
नािे साधे रोख पुस्तक जमा

वदनांक प्राप्ी पा. 
क्र.

खा. 
पा.

रक्कम
`

वदनांक शोधन प्र. 
क्र.

खा. 
पा.

रक्कम
`

जुलै
२०१८

१

८ 

१५ 

१७ 
 
 
२२ 

३०

भांडवल	खाते
(व्ावसा्ात	भांडवल	
गुंतिवल्ाबद्ल)

िवक्रीकर	खाते
(िवक्री	केल्ाबद्ल)

सकसेना	खाते
(रोख	िमळाल्ाबद्ल)

किमशन	खाते
(किमशन	िमळाल्ाबद्ल)

उपसकर	खाते	
(उपसकर	िवकल्ाबद्ल)

व्ाज	खाते
(व्ाज	िमळाल्ाबद्ल)

 

१,००,०००

१८,४०० 

८०,००० 

२,००० 
 

५,००० 
 

४,०००

जुलै
२०१८

३ 
 

५
 
७
 
 
१० 
 

१२
 
१८ 

 
२५
३१

बँक	खाते 
(बँकेत	रक्कम	जमा	
केल्ाबद्ल)
स्ेशनरी	खाते 
(स्ेशनरी	खररेीबद्ल)
खरेरी	खाते 
(माल	खरेरी	
केल्ाबद्ल)
िवमा	हप्ा	खाते 
(िवमा	हप्ा	
भरल्ाबद्ल)
िरिक्षत	खाते 
(रक्कम	िरल्ाबद्ल)
उचल	खाते 
(उचल	केल्ाबद्ल)
वेतन	खाते 
(वेतन	िरल्ाबद्ल)
िशल्लक	खाते

 

८०,००० 
 

२,००० 

१५,००० 
 

५,०००
 
 

१०,०००
 

४,००० 
 
 

६०००
 

८७,४००
२,०९,४०० २,०९,४००

आॅगस्	
१ िशल्लक	खाते

 
८७,४००
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३. कमल ट्ेडस्थ ्यांच्या साध्या रोख पुस्तका्त पुढील व्यिहारांच्या नोंदी करा.
		 ऑगस्	२०१८	 १	 हसतस्	रोख		 `  ३७,४००
		 	 ४	 साक्षीकडून	िमळाले	 `  २५,०००
		 	 ५	 १२%	व्ापारी	कसरीवर	रोखीने	मालाची	खरेरी	 `  २५,०००		
		 	 ८	 भागांमध्े	गुंतिवले	 `  २५,०००
		 	 १०	 िविवध	िकरकोळ	खचा्दचे	िरले	 `  ३,०००
		 	 १२	 जीवन	िवमा	प्रव्ाजीचे	िरले	 `  ८,०००
		 	 १६	 लाभांश	िमळाला	 `  २,०००
		 	 २०	 ्ेलीफोन	िबल	भरले		 `  ६,०००
		 	 २२	 व्ाज	िमळाले	 `  १,०००
		 	 २५	 २०%	व्ापारी	कसरीवर	मालाची	रोख	िवक्री	 `  २५,०००		
		 	 २८	 िवद्ुत	िबल	भरले	 `  ४,५००
उत्तर :                             कमल ट्ेडस्थ ्यांचे पुस्तक
नािे साधे रोख पुस्तक जमा

वदनांक प्राप्ी पा. 
क्र.

खा. 
पा.

रक्कम
`

वदनांक शोधन प्र.
क्र.

खा. 
पा.

रक्कम
`

ऑगस्
२०१८	
								१

४

१६ 

२२

२५

िशल्लक	प	ु/	आ.
साक्षी	खाते
(रक्कम	
िमळाल्ाबद्ल)

लाभांश	खाते
(लाभांश	
िमळाल्ाबद्ल)

व्ाज	खाते
(व्ाज	
िमळाल्ाबद्ल)

िवक्री	खाते
(रोख	िवक्रीबद्ल)

 

३७,४००
२५,०००

२,०००

१,०००

२०,०००

 

२०१८ 
ऑगस्	

५ 

८ 

१० 
 

१२ 

२० 
 

२८
 

३१

खरेरी	खाते 
(माल	खरेरी	केल्ाबद्ल)

भाग	गुंतवणूक	खाते 
(भागांमध्े	
गुंतिवल्ाबद्ल)

िविवध	िकरकोळ	खच्द	खाते 
(िविवध	खच्द	केल्ाबद्ल)

उचल	खाते 
(जीवन	िवमा	प्रव्ाजीचे	
िरल्ाबद्ल)

्ेिलफोन	िबल	खाते 
(्ेिलफोन	िबल	
भरल्ाबद्ल)

िवद्ुत	िबल	खाते 
(िवद्ुत	िबल	
भरल्ाबद्ल)

िशल्लक	पु.	/	ने

 
२२,०००

२५,०००

३,००० 

८,०००

६,०००
 

४,५०० 

१६,९००
८५,४०० ८५,४००

२०१८
सप्े.
१ िशल्लक	पु.आ.

 

१६,९००
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५.३ रोख ि बँक रकाने असलेले रोख पुस्तक / दोन रकानी रोख पुस्तक

	 वत्दमान	काळात	बँका	व्ावसाि्कांना	िविवध	सेवा	प्ररान	करण्ात	महत्वाची	भूिमका	अरा	करीत	आहेत.		बँका	ग्ाहकांकडून	
ठेवी	सवीकारतात	आिण	आपल्ा	ग्ाहकांना	रोख	सवरूपात	िकंवा	धनारेशाद्ारे	पैसे	काढण्ाची	सेवा	प्ररान	करतात.		्ािशवा्	बँका	
िविवध	प्रकारची	का््द	करतात.		उराहरणा््द	धनारेशाद्ारे	शोधन	आिण	ड्ाफ्	द्ार	ेशोधन	कज्द	सुिवधा,	िविनम्	िवपत्र	व्िवणे,	रोख	
कज्द	आिण	वरील	सव्द	सुिवधा	्ािशवा्	जेवहा	एखारा	ग्ाहक	बँकेत	चालूखाते	उघडतो	तेवहा	त्ाला	अिधकोष	अिधिवकषा्दची	सवलत	
प्ररान	करण्ात	्ेते.

	 ज्ा	व्ावसाि्काला	बँकामाफ्फत	अनेक	व्वहार	कराव	ेलागतात	तो	बँकमध	ेचालूखाते	उघडतो	आिण	अिधिवकष्द	सवलतीचा		
फा्रा	घेतो.

५.३.१ रोख ि बँक रकाने असलेल्या रोख पुस्तका्तील रकाने ः

रोख	व	बँक	रकाने	असलेल्ा	रोख	पुसतकात	प्राप्ी	व	शोधन	ह्ा	रोनही	बाजूंना	रोख	रकान्ािशवा्	एक	अितररति	रकाना	
असतो	 त्ा	 रकान्ास	 बँक	 रकाना	अस	े महणतात.	ह्ा	 रकान्ात	केवळ	बँकेशी	 संबंिधत	असलेल्ा	 व्वहारांचीच	 नोंर	
करण्ात	्ेते.	रोख	पुसतकातील	बँक	रकाना	हा	व्ावसाि्कांच्ा	बँकेतील	चालू	खात्ाच	ेप्रितिनिधतव	करतो.

५.३.२ रोख ि बँक रकाने असलेल्या रोख पुस्तकाचे प्रारूप ः

..............	्ांचे	रोख	पुसतक

नािे जमा 
वदनांक ्तपशील     

(प्राप्ी)
पाि्ती 
क्रमांक

खा.
पा.

रोख
`

बँक
`

वदनांक ्तपशील  
(शोधन)

प्रमाणक
क्रमांक

खा.
पा.

रोख
`

बँक
`

५.३.३ रोख ि बँक रकाना असलेल्या रोख पुस्तका्त बँक व्यिहारांचे लेखांकन

१)	 बँक खात्याची प्रारवंभक वशल्लक :	जेवहा	प्राप्ी	बाजूची	(नावे	बाजू)	बेरीज	ही	शोधन	बाजूच्ा	(जमा	बाजूच्ा	बेरजेपके्षा	जासत	
असत	ेतेवहा	त्ाला	नावे	िशल्लक	अस	ेमहणतात.	्ा	उल्	जेवहा	शोधन	(जमा)	बाजूची	बेरीज	ही	प्राप्ी	बाजूच्ा	(नाव	ेबाजू)	
बेरजेपके्षा	जासत	असते	तेवहा	त्ाला	जमा	िशल्लक	असे	महणतात.	बँक	खाते	ह	ेवै् क्तिक	खाते	असल्ामुळे	्ा	खात्ात	नावे	
िशल्लक	िकंवा	जमा	िशल्लक	असू	शकते.	बँक	खात्ात	जमा	िशल्लक	असणे	महणजे.	‘बँक ओवहरडा्फट’ हो्य.

अ) जेवहा बँक खात्याची नािे वशल्लक वदलेली अस्ेत :	जेवहा	बँक	खात्ाची	नावे	 िशल्लक	िरलेली	असते	तेवहा	ती	
रोख	पुसतकाच्ा	प्राप्ी	(नावे)	बाजूस	बँक	रकान्ात	िरलेल्ा	रकमेची	नोंर	करताना	तपशील	रकान्ात	पुढील	प्रमाणे	
रश्दिवण्ात	्ेते	‘वशल्लक पु/आ’.

ब) जेवहा बँक खात्याची जमा वशल्लक देण्या्त आली असेल वकंिा खात्या्त बँक ‘ओवहरड्ाफट’ देण्या्त आला 
असेल :	 बँक	खात्ातील	जमा	 िशलकेला	 ‘ओवहरडा्फ्’	असे	 महणतात.	जेवहा	खातेरार	आपल्ा	बँकेतील	चालू	
खात्ात	असलेल्ा	जमा	रकमेपेक्षा	जासत	रकम	काढतो	तेवहा	‘ओवहरड्ाफ्’ची	क्स्ती	िनमा्दण	होते.	्ोडक्ात	बँक	
‘ओवहरड्ाफ्’	महणज	ेबँकेन	ेआपल्ाला	चालू	खात्ावर	िरलेल	ेअलपकालीन	कज्द	हो्.	् ा	व्वहाराची	रोख	पुसतकात	
नोंर	करताना	शोधन	(जमा)	बाजूवर	बँक	रकान्ात	‘ओवहरड्ाफ्’च्ा	रकमेची	नोंर	करताना	तपशील	रकान्ात	पुढील	
प्रमाण	ेरश्दिवण्ात	्ेईल	‘वशल्लक पु/आ’.
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२)	 प्राप् धनादेश :	रोख	िवक्री,	किमशन,	लाभांश	व	व्ाज	व	खात्ांच	ेिहशेब	चुकत	ेहोण	े(Statement	of	accounts)	इत्ारी	
कररता	धनारेश	प्राप्	होत	असतात.

अ) रेखांवक्त धनादेश प्राप् झाले अस्ता :	जेवहा	रेखांिकत	धनारेश	प्राप्	होतो	तेवहा	त्ाची	नोंर	रोख	पुसतकात	प्राप्ी	
बाजूला	बँक	रकान्ात	करण्ात	्ेते.	्ा	धनारेशावरील	रकमेची	नोंर	बँक	रकान्ात	करताना	तपशील	रकान्ात	पुढील	
प्रमाण	ेनोंर	करण्ात	्ेते.	‘विक्ररी / व्याज / कवमशन / ग्ाहक खा्ते’

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	खात	े	 नावे

िवक्री	/	व्ाज	/	किमशन	/	ग्ाहक	खात्ाला

ब) िाहक धनादेश प्राप् झाले अस्ता :	जेवहा	वाहक	धनारेश	प्राप्	होतो	तेवहा	रोख	रक्कम	िमळाली	अस	ेसमजले	जाते.	् ा	
व्वहाराची	नोंर	रोख	पुसतकाच	ेप्राप्ी	बाजूला	करताना	संबंिधत	धनारेशाची	रक्कम	ही	रोख	रकान्ात	िलहून	तपशील	
रकान्ात	पुढील	प्रमाणे	संबिंधत	खात्ाचे	नाव	िलिहण्ात	्ेते.	‘विक्ररी / व्याज / कवमशन / ग्ाहक खा्ते’

 रोज वकद्थ नोंद -		 रोख	खात	े	 नावे

िवक्री	/	व्ाज	/	किमशन	/	ग्ाहक	खात्ाला	

क) प्राप् धनादेश त्याच वदिशी बँके्त जमा करण्या्त आला :	प्राप्	धनारेश	राशी	संग्हणाकररता	बँकेत	जमा	करण्ात	् ेतात.	तेवहा	
रोख	पुसतकाच	ेप्राप्	बाजूवर	बँक	रकान्ात	संबंिधत	रक्कम	िलिहली	जाते	व	तपशील	रकान्ात	पुढील	प्रमाणे	संबिंधत	खात्ाचे	
नाव	िलिहण्ात	्ेते	‘विक्ररी / व्याज / कवमशन / ग्ाहक खा्ते’

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	खात	े	 नावे

िवक्री	/	व्ाज	/	किमशन	/	ग्ाहक	खात्ाला

ड) प्राप् धनादेशाचे अनादरण :	प्राप्	झालेले	धनारेश	त्ावरील	तारखेपासून	तीन	मिहन्ाचे	आत	राशी	संग्हणाकररता	बँकेत	जमा	
कराव	ेलागतात.	तसे	केले	नाही	तर	ते	धनारेश	िनर््दक	(Worthless)	िकंवा	मृतप्रा्	होतात.	जेवहा	काही	कारणांमुळे	बँक	
आरात्ाला	(Payee)	धनारेशाची	रक्कम	रेण्ास	नाकारते	तेवहा	त्ाला	धनारेशाचे	अनाररण	झाले	असे	महणतात.

	 अनारररत	धनारेशांची	नोंर	रोख	पुसतकाच्ा	शोधन	बाजूवर	बँक	रकान्ात	करण्ात	्ेत	े्ामुळे	प्राप्	धनारेशाच्ा	नोंरीचा	
प्रभाव	रद्	होतो.	्ा	कररता	तपशील	रकान्ात	पुढील	प्रमाणे	संबंिधत	खात्ाचे	नाव	िलिहण्ात	्ेते.

 रोज वकद्थ नोंद -		 िवक्री	/	व्ाज	/	किमशन	/	ग्ाहकाचे	खाते																	नावे

	 	 बँक	खात्ाला

इ) वनर्थमी्त धनादेश :	रोख	खरेरी,	रे्किमशन,	रे्	व्ाज,	िहशेब	चुकत	ेकरणे	इत्ारीचे	शोधनासाठी	धनारेश	िनग्दिमत	रेण्ात	
करण्ात	्ेतात.	तसेच	धनारेशाचा	वापर	बँकेतून	रोख	रक्कम	काढण्ासाठी	ही	केला	जातो.	्ा	व्वहाराची	नोंर	रोख	पुसतकात	
शोधन	बाजूवर	बँक	रकान्ात	केली	जाते	व	तपशील	रकान्ात	पुढील	प्रमाणे	संबंिधत	खात्ाचे	नाव	िलिहण्ात	्ेते.

 रोज वकद्थ नोंद -		 िवक्री	/	व्ाज	/	किमशन	/	पुरवठाराराचे	खाते																	नावे

	 	 बँक	खात्ाला

फ) वनर्थमी्त धनादेशाचे अनादरण :	िनग्दमीत	धनारेशाचे	अनाररण	झाल्ास	रोख	पुसतकाचे	प्राप्ी	(नावे)	बाजूवर	बँक	रकान्ात	
संबिंधत	रकमेची	नोंर	केली	जात	े्ामुळे	शोधनासंबंधी	पूवदी	केलेल्ा	नोंरीचा	प्रभाव	रद्	होतो.	प्राप्ी	बाजूवर	नोंर	करताना	
तपशील	रकान्ात	पुढीलप्रमाण	ेसंबंिधत	खात्ाचे	नाव	िलिहल	ेजाते.	‘विक्ररी / व्याज / कवमशन / पुरिठादाराचे खा्ेत’

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	खात	े	 नावे

	 	 िवक्री	/	व्ाज	/	किमशन	/	पुरवठाराराचे	खात्ाला
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र) सि्तःच्या (खाजरी) कामाकरर्ता बँक्ेतून रक्कम काढणे :	अशा	व्वहारांची	नोंर	रोख	पुसतकाचे	शोधन	बाजूवर	बँक	रकान्ात	
करण्ात	्ावी	व	तपशील	रकान्ात	‘उचल	खाते’	(आहरण	खाते)	असे	िलिहण्ात	्ावे.

 रोज वकद्थ नोंद -		 उचल	(आहरण)	खाते																	नावे

	 	 बँक	खात्ाला

३) बँक सूचना ि वििरण :	बँक	आपल्ा	ग्ाहकांना	िविवध	सेवा	प्ररान	करतात.	उराहरणा््द	बँकेत	राशी	संग्हाणा््द	जमा	करण्ात	
अालेल्ा	धनारेशांची	रक्कम	गोळा	करणे,	लाभांश	गोळा	करणे,	खातेराराचे	वतीन	ेत्ाचे	सूचनेनुसार	िविवध	खचा्दचे	शोधन	
करण	ेइत्ारी	अशा	सेवा	प्ररान	केल्ानंतर	बँक	्ासंबंधीची	सूचना	व्वहाराच्ा	संपूण्द	तपशीलासह	खातेराराला	पाठिवते.	ज्ा	
खातरेारांच	ेचाल	ूखात	ेअसत	े्ा	खातरेारांना	बँकेकडून	िन्मीत	िववरण	ेप्राप्	होतात.	असा	िववरणांमध्े	िविवध	व्वहारांची	
िवसतृत	 मािहती	असते.	 उराहरणा््द	 धनारेशाचे	अनाररण,	 ग्ाहकाने	खातेराराच्ा	खात्ात	 सरळ	 (Direct)	 रक्कम	जमा	
करणे,	बँक	ओवहरड्ाफ्वर	बँकेने	आकारलेले	व्ाज	इत्ारी.	अशा	सव्द	व्वहारांची	नोंर	व्ावसाि्क	आपल्ा	रोख	पुसतकात	
बँकेकडून	प्राप्	सूचना	व	िववरणपत्राच	ेआधारे	करीत	असतो.

अ) ग्ाहकाने सरळ बँक खात्या्त रक्कम जमा करणे :	आपल्ा	व्वहारांची	पतू्दता	करण्ासाठी	काही	ग्ाहक	रोख	पैस	े िकंवा	
धनारेश	न	रेता	आपल्ा	बँकेतील	खात्ात	सरळ	पैसे	जमा	करतात.	अशा	पररक्स्तीत	हा	व्वहार	रोख	पुसतकात	प्राप्ी	(नावे)	
बाजूला	बँक	रकान्ात	नोंरिवला	जाईल	आिण	संबंिधत	ग्ाहकाचे	नाव	तपशील	रकान्ात	िलिहले	जाईल.

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	खात	े	 नावे

	 	 ग्ाहक	खात्ाला

ब) बँकेने वदलेले व्याज :	बँक	खातेराराला	त्ाचे	खात्ातील	जमा	रकमेवर	व्ाज	रेत	असते.	असे	व्ाज	ह	ेव्ावसाि्काला	
िमळालेले	उतपन्न	असते.	त्ामुळे	बँकेतील	िशलकेत	वाढ	होते.	ह्ा	व्वहाराची	नोंर	रोख	पुसतकातील	प्राप्ी	बाजूवरील	बँक	
रकान्ात	केली	जाईल	आिण	तपशील	रकान्ात	‘व्याज खा्ते’	असे	िलिहले	जाईल.

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	खात	े	 नावे

	 	 व्ाज	खात्ाला

क) बँकेने बँक ओवहरडा्फटिर आकारलेले व्याज (Interest Charged on Overdraft by bank) :	ओवहरडा्फ्वर	
सिुवधा	महणजे	बँकेद्ारे	चालू	खाते	असलेल्ा	खातेराराला	िरलेल	ेअलपकालीन	कज्द	हो्	अशा	ओवहरड्ाफ्वर	बँक	एक	
िनक्शचत	रराने	 व्ाज	आकारते.	आकारण्ात	आलेल	ेअसे	व्ाज	हा	व्ावसाि्काचा	खच्द	हो्.	्ा	व्वहाराची	नोंर	रोख	
पुसतकात	शोधन	बँक	रकान्ात	करण्ात	्ेईल	आिण	तपशील	रकान्ात	‘बँक	ओवहरड्ाफ्वरील	व्ाज	खाते’	असे	िलिहले	
जाईल.

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	ओवहरड्ाफ्वरील	व्ाज	खाते		 नावे

	 	 बँक	खात्ाला

ड) बँकेद्ारे नािे टाकण्या्त आलेले बँक शुलक (आकार) :	बँक	आपल्ा	ग्ाहकांना	िविवध	सेवा	प्ररान	करतात.	ह्ा	सेवासाठी	
बँकेद्ारे	एका	िनक्शचत	शुलकाची	अाकारणी	करण्ात	्ेते.	्ा	सेवा	शुलकालाच	बँक	शुलक/आकार	(Bank	Charges)	
अस	ेमहणतात.	बँकेने	आकारलेली	शुलकाची	रक्कम	व्ावसाि्कांसाठी	खच्द	असते.	्ा	व्वहारांची	नोंर	रोख	पुसतकाचे	शोधन	
बाजूवर	‘बँक’	रकान्ात	करण्ात	्ेईल	व	तपशील	रकान्ात	‘बँक	शुलक	खाते’	असे	िलिहले	जाईल.

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	शुलक	खाते		 नावे

	 	 बँक	खात्ाला



131

इ) बँकेने व्यािसाव्यकाचे ि्तीने रुं्तिणुकरीिर रोळा केलेले लाभांश वकंिा व्याज :	बँकेने	गोळा	केलेली	ही	रक्कम	व्ावसाि्काचे	
उतपन्न	हो्	्ा	संरभा्दत	बँकेकडून	व्ावसाि्काला	सूचना	िकंवा	िववरण	प्राप्	झाल्ानंतर	व्ावसाि्क	्ा	व्वहाराची	नोंर	
रोख	पुसतकात	प्राप्ी	बाजूवर	बँक	रकान्ात	करतो	आिण	तपशील	रकान्ात	‘गुंतवणुकरीवरील	लाभांश	िकंवा	व्ाज	खाते’	असे	
िलिहले	जाते.

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	शुलक	खाते		 नावे

	 	 व्ाज	/	लाभांश	खात्ाला

र) व्याि्याव्यकाचे सरा्यी सूचनेनुसार बँकेद्ारे करण्या्त ्ेयणारे शोधन :	 व्ावसाि्काने	 िरलेल्ा	 स्ा्ी	 सूचनेनुसार	 बँक	
व्ावसाि्काचे	वतीने	िवमा	प्रव्ाजी,	्ेिलफोन	िबल,	िवद्ुत	िबल	व	इतर	खचा्दच	ेशोधन	करते.	अशा	व्वहारांची	नोंर	रोख	
पुसतकात	‘शोधन’	बाजूला	बँक	रकान्ात	केली	जाते	आिण	तपशील	रकान्ात	संबंिधत	खच्द	खात्ाच	ेनाव	िलिहले	जाते.

 रोज वकद्थ नोंद -		 संबंिधत	खच्द	खाते		 नावे

	 	 बँक	खात्ाला

४) रकमेचे हस्तां्तरण :	व्ावसाि्काच	ेबँकेत	चालू	खात्ाव्ितररति	‘रोख	प्रत्ा्’	(Cash	credit),	िकंवा	‘कज्द	खाते’	(Loan	
Account)	अस	ूशकते.	्ा	खात्ाच्ा	सहाय्ाने	व्ावसाि्क	आपल्ा	िवक्तत्	गरजांची	पूत्दता	करू	शकतो.	व्ावसाि्क	
आपल्ा	 रोख	प्रत्ा्	 िकंवा	कज्द	खात्ातून	 िविशष्ट	रक्कम	चाल	ूखात्ात	स्ानांतररत	करू	शकतो	 िकंवा	आपला	चालू	
खात्ातून	रोख	प्रत्ा्	िकंवा	कज्द	खात्ात	स्ानांतररत	करू	शकतो.	त्ाप्रमाणे	वै् क्तिक	बचत	खात्ातून	चालू	खात्ात	
िकंवा	चालू	खात्ातून	वै्क्तिक	बचत	खात्ात	रकमेच	ेस्ानांतरण	होऊ	शकत	ेअसे	व्वहार	पुढील	प्रमाण	ेरोख	पुसतकात	
िलिहले	जातात.

अ) रोख प्र्त (रोख कज्थ) वकंिा कज्थ खात्या्तून चालू खात्या्त सरानां्तरण :	 ्ा	 व्वहारांमुळ	े चालू	 खात्ातील	 िशलकेत	
(Balance)	 वाढ	 होते.	 महणून	 ्ा	 व्वहाराची	 नोंर	 रोख	 पुसतकात	 प्राप्ी	 बाजूवर	 बँक	 रकान्ात	केली	जाते	 व	 तपशील	
रकान्ात	‘रोख	प्रत्ा्	िकंवा	कज्द	खाते’	हे	नाव	िलहावे.

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	खात	े	 नावे

	 	 रोख	पत	/	कज्द	खात्ाला

ब) चालू खात्या्ूतन रोख प्त (रोख कज्थ) वकंिा कज्थ खात्याला सराना्ंतरण :	ह्ा	व्वहारामुळ	ेचाल	ूखात्ातील	िशल्लक	कमी	
होत	ेत्ामुळे	्ा	व्वहाराची	नोंर	रोख	पुसतकाचे	शोधन	बाजूस	बँक	रकान्ात	केली	जात	ेआिण	तपशील	रकान्ात	रोख	प्रत्ा्	
िकंवा	कज्द	खाते	असे	िलिहले	जाते.

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	खात	े	 नावे

	 	 रोख	पत	/	कज्द	खात्ाला

क) िै्यक्तिक बच्त खात्या्तून चालू खात्या्त सरानां्तरण :	हा	व्वहार	महणजे	व्ावसाि्कांद्ारे	व्वसा्ात	अितररति	रक्कम	
आणण	ेहो्.	्ामुळे	भांडवल	आिण	बँकेतील	चालू	खात्ाच्ा	 िशलकेमध्े	वाढ	होते.	 त्ामुळ	े्ा	 व्वहाराची	नोंर	 रोख	
पुसतकात	‘प्राप्ी’	बाजूला	बँक	रकान्ात	करण्ात	्ेते	व	तपशील	रकान्ात	‘भांडवल’	असे	िलिहले	जाते.

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	खात	े	 नावे

	 	 भांडवल	खात्ाला
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ड) चालू खात्या्तून िै्यक्तिक बच्त खात्या्त सराना्ंतरण :	हा	व्वहार	महणजे	व्ावसाि्काद्ारे	रकमेची	केलेली	उचल	हो्.	
्ामुळ	ेव्वसा्ाच्ा	बँकेतील	खात्ातील	िशल्लक	कमी	होत	े् ाची	नोंर	रोख	पुसतकाचे	शोधन	बाजूवर	बँक	रकान्ात	करण्ात	
्ेते	व	तपशील	रकान्ात	‘उचल	खाते’	असे	िलिहले	जाते.

 रोज वकद्थ नोंद -		 उचल	खाते		 नावे

	 	 बँक	खात्ाला

५) प्रव्त प्रविष्ट्ा / दुहेरी नोंदी / प्र्ती नोंदी / विरुद्ध नोंदी (Contra Entries) :	एखारा	िविशष्ट	व्वहार	एकाचवेळी	रोख	
व	बँक	अशा	रोन	खात्ांना	प्रभािवत	करतो.	अशा	व्वहारामुळे	एकाचवेळी	रोख	िशलकेत	घ्	व	बँक	िशलकेत	वाढ	होत	े
िकंवा	रोख	िशलकेत	वाढ	बँक	िशलकेत	घ्	होते.	रोन	रकानी	रोख	पुसतकात	‘रोख	पुसतक’	्ा	एकाच	शीष्दकाअंतग्दत	बँक	
खाते	व	रोख	खाते	रश्दिवण्ात	्ेतात.	बँक	खात्ातील	िशलकेमध्े	होणारी	वाढ	रश्दिवण्ासाठी	‘बँक	खाते’	नावे	करण्ात	्ेते	
आिण	रोख	खात्ातील	िशलकेत	होणारी	घ्	रश्दिवण्ासाठी	रोख	खाते	जमा	करण्ात	्ेते.	तसेच	िवपरीत	क्स्तीत	उल्नोंरी	
करण्ात	्ेतात.	रोख	पुसतकात	अशा	प्रकारे	रोनही	बाजूंना	नोंरी	करण्ात	्ेतात.	रोख	पुसतकात	अशा	प्रकारे	रोनही	बाजूंना	नोंरी	
करण्ाच्ा	िक््ेला	प्रती	प्रिवष्टी	अस	ेमहणतात.	प्रती	प्रिवष्टी	तेवहाच	करण्ात	्ेत	ेजेवहा	एखारा	िविशष्ट	व्वहार	रोख	अािण	
बँक	्ा	रोनही	खात्ानंा	एकाच	वेळी	प्रभािवत	करतो.	ही	नोंर	(व्वहार)	रकान्ात	प्र.प्र.	(प्रती	प्रिवष्टी)	िकंवा	रु.नो.	(रुहेरी	
नाेंर)	असे	िलिहल	ेजाते.

 प्र्ती प्रविष्ीची उदाहरणे (Example of Contra Enteries) : 

१)		बँकेत	रोख	रक्कम	जमा	करणे						२)		का्ा्दल्ीन	उप्ोगासाठी	बँकेतून	रक्कम	काढणे

३)		अगोररच	ेिरवशी	प्राप्	झालेला	धनारेश	बँकेत	जमा	करणे

प्रती	प्रिवष्टी	लेखांकनाची	पद्धती	(Accounting	treatment	for	contra	entries	as	under)	खालील	प्रमाण	े

अ) बँक्ेत रोख रक्कम जमा करणे :	्ा	व्वहारामुळे	बँकेतील	िशल्लकेत	वाढ	होत	ेआिण	रोख	िशलकेत	घ्	होत	े्ा	व्वहाराची	
नोंर	पुढील	प्रमाणे	करण्ात	्ेते.

	 रोख	पुसतकाचे	प्राप्ी	बाजूवर	बँक	रकान्ात	राशीची	नोंर	करून	तपशील	रकान्ात	‘रोख	खाते’	िलिहले	जाते	आिण	शोधन	
बाजूवर	रोख	रकान्ात	तीच	राशी	िलहून	तपशील	रकान्ात	बँक	खाते	असे	िलिहल	ेजाते.

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	खाते		 नावे

	 	 रोख	खात्ाला

वरील	व्वहारात	बँक	प्राप्कता्द	आह	ेमहणून	बँक	खाते	नावे	करण्ात	आले	व	व्वसा्ातून	रोख	रक्कम	बाहेर	जात	असल्ाने	
रोख	खाते	जमा	करण्ात	आले	आहे.

ब) का्या्थल्यीन उप्योराकरर्ता बँके्तून रोख रक्कम काढणे :	् ा	व्वहारामुळे	रोख	िशलकेत	वाढ	होत	ेव	बँक	िशल्लकेत	घ्	होते.	
्ा	व्वहाराची	नोंर	पुढील	प्रमाण	ेकरण्ात	्ेते.

	 रोख	पुसतकाचे	प्राप्ी	बाजूवर	रोख	रकान्ात	राशी	िलहून	तपशील	रकान्ात	‘बँक	खाते’	असे	िलिहले	जाते	आिण	शोधन	बाजूवर	
बँक	रकान्ात	ितच	राशी	िलहून	तपशील	रकान्ात	‘रोख	खाते’	असे	िलिहले	जाते.

 रोज वकद्थ नोंद -		 रोख	खाते		 नावे

	 	 बँक	खात्ाला

्ा	व्वहारात	व्वसा्ामध्े	रोख	्ेते	महणून	रोख	खाते	नावे	व	बँकेतून	रोख	कमी	होत	ेमहणून	बँक	खाते	जमा	करण्ात	्ेते	
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क) अरोदरचे (मारील) वदिशी वमळालेला धनादेश बँक्ेत जमा करणे :	वाहक	धनारेश	िमळाला	असता	रोख	िमळाली	असे	गृहीत	
मानले	जाते.	अस	ेधनारेश	जेवहा	बँकेत	राशी	संग्हणासाठी	पाठिवल	ेजातात	(जमा	केले	जातात)	तेवहा	रोख	रक्कम	व्वसा्ातून	
बाहेर	जात	आह	ेअस	ेमानले	जाते	व	बँक	प्राप्कता्द	आहे.	अशा	व्वहारामुळ	ेबँक	िशलकेत	वाढ	होत	ेआिण	रोख	िशल्लक	कमी	
होते.	्ा	व्वहाराची	नोंर	पुढील	प्रमाणे	करण्ात	्ेते.

	 रोख	पुसतकाचे	प्राप्ी	बाजूवर	बँक	रकान्ात	राशी	िलहून	तपशील	रकान्ात	रोख	खाते	असे	िलिहले	जाते.	त्ाचप्रमाणे	रोख	
पुसतकाच	ेजमा	बाजूवर	रोख	रक्कम	्ा	रकान्ात	राशी	िलहून	तपशील	रकान्ात	बँक	खाते	असे	िलिहतात.

 रोज वकद्थ नोंद -		 बँक	खात	े	 नावे

	 	 रोख	खात्ाला

	 ्ा	िठकाणी	बँक	प्राप्	कता्द	आह	ेमहणून	‘बँक	खाते’	नावे	करण्ात	्ेते	आिण	त्ाचबरोबर	रोख	रक्कम	बाहेर	जात	असल्ान	े
रोख	खाते	जमा	करण्ात	्ेते.

५.३.४ रोख ि बँक रकाना असलेल्या रोख पुस्तकाचे सं्तुलन ः

्ा	रोख	पुसतकात	प्राप्ी	(Receipts)	व	शोधनाच्ा	नोंरी	केल्ानंतर	िरवसाचे	शेव्ी	रोख	पुसतकाचे	संतुलन	करून	रोख	
िशल्लक	व	बँक	िशल्लक	काढण्ात	्ेते.

रोख रकाना (Cash Column) :	हसतस्	रोख	(Cash	in	hand)	ही	नेहमी	शोधनाचे	रकमेपके्षा	जासत	असत	ेिकंवा	शोधनाचे	
रकमेबरोबर	असते.	महणून	प्राप्ी	बाजूची	एकूण	बेरीज	शोधन	बाजूच्ा	एकूण	बेरजेपके्षा	जासत	िकंवा	बरोबर	असते.	महणून	शोधन	
बाजूची	एकूण	बेरीज	ही	प्राप्ी	बाजूच्ा	एकूण	बेरजेतून	वजा	करण्ात	्ेत	ेव	आलेल्ा	िशल्लक	रकमेची	नोंर	रोख	पुसतकाचे	शोधन	
बाजूस	रोख	रकान्ात	िलहून	तपशील	रकान्ात	‘िशल्लक	पुढे	नेली’	िकंवा	‘िशल्लक	खाली	नेली’	असे	िलिहण्ात	्ावे.	ही	िशल्लक	
पुढील	लेखांकन	अवधीचे	प्रारंभीस	रोख	पुसतकाचे	प्राप्	बाजूवर	रोख	रकान्ात	िलहून	तपशील	रकान्ात	‘िशल्लक	पुढे	आणली’	असे	
िलिहण्ात	्ावे.

बँक रकाना (Bank Columns) :	बँक	खात	ेहे	वै् क्तिक	खाते	हो्.	्ा	खात्ात	नावे	िकंवा	जमा	िशल्लक	असू	शकते.	जेवहा	
प्राप्ी	बाजूची	एकूण	बेरीज	ही	शोधन	बाजूच्ा	एकूण	जासत	असत	ेतेवहा	्ा	रोन	बेरजेतील	अंतराला	धनातमक	िकंवा	सामान्	िशल्लक	
(Positive	or	Normal	Balance)	असे	महणतात.	्ा	िशल्लक	रकमेची	नोंर	रोख	पुसतकात	शोधन	बाजूवर	बँक	रकान्ात	िलहून	
तपशील	रकान्ात	िशल्लक	पुढ	ेनेली	असे	िलिहण्ात	् ावे.	पुढील	लेखांकन	अवधीचे	प्रारंभी	ही	िशल्लक	रोख	पुसतकाचे	प्राप्ी	बाजूवर	
बँक	रकान्ात	िलहून	तपशील	रकान्ात	‘िशल्लक	पुढे	आणली’	असे	िलहावे.

	 ्ा	 उल्	जेवहा	शोधन	बाजूची	 एकूण	बेरीज	प्राप्ी	बाजूच्ा	 एकूण	बेरजेपके्षा	जासत	असते	 तेवहा	अशा	फरकाला	 महणजेच	
िशलकेला	‘जमा	िशल्लक’	िकंवा	‘अिधकोष	अिधिवकष्द	(Bank	Overdraft)	(बँक	ओवहरड्ाफ्)’	असे	महणतात.	्ा	िशलकेची	
नोंर	रोख	पुसतकात	प्राप्ी	बाजूला	बँक	रकान्ात	िलहून	तपशील	रकान्ात	िशल्लक	पुढे	नेली	असे	िलिहण्ात	्ावे	पुढील	लेखांकन	
कालावधीच	ेप्रारंभी	हीच	िशल्लक	महणजेच,	बँक	ओवहरड्ाफ्ची	रक्कम	रोख	पुसतकाचे	शोधन	बाजूस	बँक	रकान्ात	िलहून	तपशील	
रकान्ात	िशल्लक	पुढे	आणली	अस	ेिलिहण्ात	्ावी.
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बँक खात्याचे खालील प्रकार आहे्त.

१. चालू खा्ेत :	चाल	ूखात	ेहे	व्ावसाि्कासाठी	उप्ुति	आहे	कारण	्ा	खात्ात	त्ा	बँक	कामकाजाच्ा	वेळेमध्े	िकतीही	वेळा	
रक्कम	जमा	करू	शकतो	व	खात्ातुन	रक्कम	काढू	शकतो	सव्दसाधारणपणे	्ा	खात्ातील	जमा	रकमेवर	बँक	व्ाज	रेत	नाही	
परंतु	चालू	खाते	असलेल्ा	खातरेाराला	बँकेकडून	ओवहरड्ाफ्ची	सुिवधाही	प्राप्	होते.

२. बच्त खा्ेत :	ज्ा	व्तिीला	क्स्र	आिण	िन्िमत	उतपन्न	हव	ेअसे	अशा	व्तिी	बचत	खात्ात	ठेवी	ठेवतात	साधारणपणे	्ा	
खात्ात	रक्कम	ठेवणे	व	काढणे	्ावर	बंधन	असते.		्ा	खात्ातील	जमा	रकमेवर	खातेराराला	एका	िनक्शचत	रराने	व्ाज	िरले	
जाते.		्ा	खात्ावर		ओवहरड्ाफ्	सुिवधा	उपलबध	नसते.	

३. मुद्ती ठिे खा्ेत :	्ा	खात्ात	िविशष्ट	रक्कम	िविशष्ट	कालावधीसाठी	जासतीत	जासत	व्ाज	िमळिवण्ासाठी	ठेवण्ात	्ेते.		
्ा	खात्ातून	तो	िविशष्ट	कालावधी	संपण्ाआधी	रक्कम	काढता	्ेत	नाही.		हे	खाते	िन्िमत	बँकींग	व्वहार	करणाऱ्ांसाठी	
उप्ुति	नाही.

४. आि्तती / पुनराि्तती ठेि खा्ते : ्ा	खात्ात	जमाकता्द	 एक	 िविशष्ट	 रक्कम	 िविशष्ट	कालावधीकरीता	 रर	मिहन्ात	जमा	
करीत	असतो.		्ा	खात्ात	बचत	खात्ापेक्षा	जासत	रर	िरला	जातो	परंत	ुमरुती	ठेव	खात्ापेक्षा	व्ाजाचा	रर	कमी	असतो.		
खातेराराला	्ा	खात्ातून	तोप्यंत	रक्कम	काढता	्ेत	नाही	जो	प्यंत	तो	िविशष्ट	कालावधी	संपत	नाही.

 
उदाहरण-१
 मेसस्थ वसमा ट्ेडस्थ ्यांचे दोन रकानी रोख पुस्तक ्त्यार करा.        

               
	 जाने	२०१९
	 	 ०१	 रोख	रकमेसह	व्वसा्	प्रारंभ	केला	 ` ६०,०००
	 	 ०४	 बँक	ऑफ	इंिड्ा	मध्े	रक्कम	जमा	केली	 `  २५,०००
	 	 ०६	 रोख	खरेरी	 `  ६,०००
	 	 १०	 का्ा्दल्ीन	उप्ोगाकररता	संगणक	खरेरी	केले	 `  २२,०००
	 	 १५	 राकेश	्ांना	उधारीवर	माल	िवकला	आिण 

त्ाचं्ाकडून	धनारेश	िमळाला	 `  १०,०००
	 	 २०	 राकेशकडून	िमळालेला	धनारेश	बँकेत	जमा	केला
	 	 २४	 वाहतूक	खच्द	िरला.	 `  ३००
	 	 २५	 वै्क्तिक	उप्ोगाकरीता	व्वसा्ातून	उचलले	 `  ३,०००
	 	 ३०	 धनारेशाद्ारे	भाडे	िरले `  १,२००
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उत्तर :         वसमा ट्ेडस्थ ्यांच्या पुस्तका्त                     
नािे दोन रकानी रोख पुस्तक जमा

वदनांक प्राप्ी पा.
क्र.

खा.
पा.

रोख
`

बँक
`

वदनांक शोधन प्र. 
क्र.

खा.
पा.

रोख
`

बँक
`

२०१९	
जाने.
१ 

४

१५ 

२०

भांडवल	खाते 
(भांडवल	
गुंतवल्ाबद्ल)

रोख	खाते
(बँकेत	
रक्कम	जमा	
केल्ाबद्ल)

िवक्री	खाते 
(रोख	
िवक्रीबद्ल)

रोख	खाते 
(बँकेत	
रक्कम	जमा	
केल्ाबद्ल)

- 

-

- 

-

प्र.प्र.

प्र.प्र.

६०,००० 

-

१०,००० 

-

- 

२५,०००

- 

१०,०००

२०१९	
जाने.
४

६ 

१० 

२०

२४ 

२५

३० 

३१

बँक	खाते 
(बँकेत	रक्कम	जमा	
केल्ाबद्ल)

खरेरी	खाते 
(रोख	
खरेरीबद्ल)

संगणक	खाते 
(संगणक	
खरेरीबद्ल)

बँक	खाते
(धनारेश	
बँकेत	जमा	
केल्ाबद्ल)

वाहतूक	खच्द	खाते 
(वाहतूक	खच्द	
केल्ाबद्ल)

उचल	खाते 
(व्वसा्ातून	
रक्कम	
उचलल्ाबद्ल)

भाडे	खाते 
(धनारेशाद्ारे	
भाडे	िरल्ाबद्ल)

िशल्लक	पु./ने

-

- 

- 

-

- 

- 

-

-

प्र.प्र.

- 

- 

प्र.प्र.

- 

- 

-

-

२५,०००

६,००० 

२२,००० 

१०,०००

३०० 

३,००० 

-

३,७००

-

- 

- 

-

- 

- 

१,२००

३३,८००
७०,००० ३५,००० ७०,००० ३५,०००

फेब्ु.	
१ िशल्लक	पु./आ ३,७०० ३३,८००
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२) खालील व्यिहार सुंदर ॲनड कंपनीशी संबवध्त आहे्त त्यािरून दोन रकानी रोखपुस्तक ्त्यार करा.

वदनांक ्तपशील रक्कम (`)

२०१८								०१
सप े्ं.									०१

०४
०८
१३
१६
१७
२०
२४
२७
३०
३०

बँक	िशल्लक
रोख	िशल्लक
धनारेशाद्ार	ेमालाची	खरेरी
मालाची	रोखीने	िवक्री
धनारेशाद्ार	े्ंत्रसामुग्ी	खरेरी	केली
मालाची	िवक्री	केली	व	धनारेश	िमळाला,	तो	लगेच	बँकेत	जमा	करण्ात	आला
मृणालकडून	रोखीने	माल	खरेरी	केला
धनारेशाद्ार	ेस्ेशनरी	खरेरी	केली
अवधूतला	धनारेश	िरला
बँकेतून	रक्कम	काढली
धनारेशाद्ार	ेभाड	ेिरले
वेतन	िरले

५२,०००
१५,०००
१५,०००
८,०००
१०,०००
१२,०००
१८,०००
२,१००
१,८००
१२,०००

५००
४,०००
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उत्तर :                                 सुंदर ॲनड कंपनीच्या पुस्तका्त
नािे रोख पुस्तक जमा

वदनांक प्राप्ी पा.
क्र.

खा.
पा.

रोख
`

बॅंक
`

वदनांक शोधन प्र.
क्र.

खा.
पा.

रोख
`

बँक
`

२०१८	
सप्ें.
१

८

१६

२७

िशल्लक	पु.आ

िवक्री	खाते 
(रोख	
िवक्रीबद्ल)

िवक्री	खाते 
(िवक्रीबद्ल	
धनारेश	
िमळाला)

बँक	खाते 
(बँकेतून	रक्कम	
काढल्ाबद्ल)

प्र.प्र.

 

१५,०००

८,०००
 
 

१२,०००

 
 

५२,०००

-

 
 

१२,०००
 

 
-

२०१८	
सप्ें.
४ 

 
१३ 
 

१७ 
 

२०

२४ 
 

२७ 
 

३०

३०

 
 
३०

खरेरी	खाते 
(धनारेशाद्ार	े
मालाची	खरेरी	
केली)

्ंत्रसामग्ी	खाते 
(धनारेशाद्ार	े्ंत्र	
खरेरी	केल्ाबद्ल)

खररेी	खाते 
(रोखीने	माल	खररेी	
केल्ाबद्ल)

स्ेशनरी	खाते 
(धनारेशाद्ार	े
स्ेशनरी	खरेरी	
केल्ाबद्ल)

अवधूत	खाते 
(धनारेश	
िरल्ाबद्ल)

रोख	खाते 
(बँकेतून	रक्कम	
काढल्ाबद्ल)

भाडे	खाते 
(धनारेशाद्ार	ेभाडे	
िरल्ाबद्ल)

वेतन	खाते 
(वेतन	
िरल्ाबद्ल)

िशल्लक	पु	/	ने

प्र.
प्र.

 

 

 

 
१८,००० 

 

 

 
 

४,०००

१३,०००

 

१५,००० 

 
 

१०,००० 
 

- 

 
२,१००

 

१,८००

 

१२,०००

 
 

५००

 
 
- 
 
 

२२,६००
३५,००० ६४,००० ३५,००० ६४,०००

ऑक्ो.	
१

िशल्लक	पु/आ  
१३,०००

 
२२,६००
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३) खालील व्यिहारांची मेह्ता ब्रदस्थ ्यांच्या रोख आवण बँक रकाने असलेल्या रोख पुस्तका्त नोंद करा.

	 ऑक्ोबर	२०१८	

	 	 १	 हसतस्	रोख	` १३,०००	आिण	बँक	िशल्लक	` २४,०००	

	 	 ३	 १०%	व्ापारी	कसरीवर	मालाची	रोख	िवक्री	`	८०,०००

	 	 ५	 `	६०,०००	िकंमतीचा	माल	१०%	व्ापारी	कसर	खरेरी	केला	अधदी	रक्कम	ताबडतोब	५%	रोख	कसरीने	
रोख	िरली	व	उव्दररत	रकमेचा	धनारेश	िरला.

	 	 ७	 बँकेत	जमा	केले	`	४०,०००

	 	 ९	 सुिमतकडून	वाहक	धनारेश	िमळाला	`	९,५००

	 	 १३	 रोखीने	मालाची	िवक्री	४%	व्ापारी	कसरीवर	करण्ात	आली.	`	१२,०००

	 	 १५	 जीवन	िवमा	प्रव्ाजीचे	िरले	` ४,०००

	 	 १८	 ९	ऑक्ोंबर	२०१८	रोजी	िमळालेला	धनारेश	बँकेत	जमा	केला.

	 	 २२	 प्रभाकर	कडून	रेखांिकत	धनारेश	िमळाला	` ६,०००

	 	 २७	 व्वसा्ात	` २५,०००	अितरीति	भांडवल	गुंतिवले	व	त	ेबँकेत	जमा	करण्ात	आले.

	 	 २८	 िवद्ुत	िबल	भरले		` ३,०००	आिण	्ेिलफोन	िबल	भरले	` ४,१००

	 	 ३०	 लाभांशाबद्ल	रेखांिकत	धनारेश	िमळाला ` ६,२५०.
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उत्तर :       मेह्ता ब्रदस्थ ्यांच्या पुस्तका्त
नािे राेखपुस्तक जमा

वदनांक प्राप्ी पा.
क्र.

खा.
पा.

रोख
`

बॅंक
`

वदनांक शोधन प्र.
क्र.

खा.
पा.

रोख
`

बँक
`

२०१८
ऑक्ो.
१

३

७

९ 

१३ 

१८ 

२२ 

२७ 

३०

िशल्लक	पु./आ.

िवक्री	खाते 
(रोख	माल	
िवकल्ाबद्ल)

रोख	खाते 
(बँकेत	रक्कम	जमा	
केल्ाबद्ल)

सुिमत	खाते 
(धनारेश	
िमळाल्ाबद्ल)

िवक्री	खाते 
(रोखीन	ेमाल	
िवकल्ाबद्ल)

रोख	खाते 
(धनारेश	बँकेत	जमा	
केल्ाबद्ल)

प्रभाकर	खाते 
(रेखांिकत	धनारेश	
िमळाल्ाबद्ल)

भांडवल	खाते 
(अितररति	
भांडवल	बँकेत	जमा	
केल्ाबद्ल)

लाभांश	खाते 
(लाभांशबद्ल	
रेखािंकत	धनारेश	
िमळाल्ाबद्ल)

  

प्र.प्र.

प्र.प्र. 

 

१३,००० 
७२,००० 

 

-

 
 

९,५०० 
 

११,५२०

-

- 

 
- 
 
 
 
 
-

 

२४,००० 
- 
 

४०,०००

 
 
- 
 

- 

९,५०० 
 
 

६,००० 

 
२५,००० 

 
 
 
 

६,२५०

२०१८
ऑक्ो.
५ 

७

 
 
 
१५

 
 
 
१८

 
 
 
२८ 

 
२८

 
 
 
३१

खररेी	खाते 
(खरेरीबद्ल)

बँक	खाते 
(बँकेत	
रक्कम	जमा	
केल्ाबद्ल)

उचल	खाते 
(जीवन	िवमा	
प्रव्ाजी	
िरल्ाबद्ल)

बँक	खाते 
(धनारेश	
बँकेत	जमा	
केल्ाबद्ल)

िवद्ुत	िबल	खाते 
(िवद्ुत	िबल	
भरल्ाबद्ल)

्ेिलफोन	िबल	
खाते 
(्ेिलफोन	िबल	
भरल्ाबद्ल)

िशल्लक	पु	/ने

 

प्र.प्र. 

प्र.प्र. 

२५,६५०

४०,०००

४,००० 

९,५०० 

३,००० 

४,१०० 

१९,७७०

 

२५,६५० 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
-

 
 
- 
 
 

८५,१००

१,०६,०२० १,१०,७५० १,०६,०२० १,१०,७५०
नोवहे.	
१ िशल्लक	पु./आ.

 
१९,७७०

 
८५,१००
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का्य्थ टीप :
	 ५	ऑक्ोंबर	२०१८	चा	व्वहार		 शुद्ध	रोख	खरेरी	 =	रोख	खरेरी	१०%	व्ापारी	करार	 	
	 	 	 	 	 	 =	 ` ६०,०००	- ` ६,०००	=	` ५४,०००

	 	 रक्कम	िरली	 =	 शुद्ध	रोख	खरेरी	-	५%	रोख	कसर

	 	 	 =	 ` ५४०००	-	५%	`	५४,०००

	 कसर	पणू्द	करा	-	 	 =	 ` ५४,०००	- ` २,७००	=	` ५१,३००

	 	 अधदी	(१/२)	रक्कम	रोख	िरली	 =	 ` ५१,३००	x	१/२	` २५,६५०

	 उव्दररत	रकमेचा	धनारेश	िरला	=	` ५१,३००	- ` २५,६५०	=	` २५,६५०

४) रुरुदवक्षणा ब्रदस्थ ्यांचे दोन रकानी रोख पुस्तक ्त्यार करा. (सपष्ीकरणाची आिश्यक्ता नाही.)

	 २०१८	माच्द	 १	 रोख	िशल्लक	` १३,०००	आिण	बँक	िशल्लक	` १८,०००

	 	 २	 नेहा	कडून	रक्कम	िमळाली		` १,७००	आिण	धनारेश	प्राप्	झाला	` ५००.

	 	 ७	 धनराजला	धनारेशाद्ारे	िरले	` ६,०००	

	 	 ८	 रोख	िवक्री	` ६,५४५	आिण	कसर	िरली	` ५५

	 	 १०	 २	माच्द	२०१९	रोजी	प्राप्	झालेला	धनारेश	बँकेत	जमा	केला

	 	 १२	 बँकेत	जमा	केले	` ५,०००

	 	 १३	 प्राचीकडून	उधारीवर	माल	खरेरी	केला	` ५,०००

	 	 १५	 नेहा	कडून	िमळालेला	धनारेश	अनाररीत	झाला

	 	 २०	 ७%	 व्ापारी	 कसरीवर	 क्सव्ी	 कडून	 `५,०००	 िकमतीचा	 माल	 खरेरी	 केला	आिण	 अधदी	 रक्कम	
ताबडतोब	िरली.

	 	 २२	 बँकेला	िवमा	हपत्ाचे		` १,०००	िरले	आिण	गुंतवणुकरीवरील	व्ाज	गोळा	केले	` १,६५०

	 	 २४	 धनराजला	िरलेल्ा	धनारेशाच	ेअनाररण	झाले.

	 	 २६	 गुप्ा	स्ोअस्द	्ांनी	परसपर	आपल्ा	बँक	खात्ात	र	`७,५००	भरले.	

	 	 ३०	 `३,९२०	पेक्षा	जासतीची	रक्कम	बँकेत	जमा	करण्ात	आली
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       रुरुदवक्षणा ब्रदस्थ ्यांच्या पुस्तका्त
नािे : रोख पुस्तक जमा
वदनांक प्राप्ी पा.

क्र.
खा.
पा.

रोख
`

बॅंक
`

वदनांक शोधन प्र.
क्र.

खा.
पा.

रोख
`

बँक
`

२०१९
माच्द
१

२
८
१०
१२
२२

२४
२६

३०

िशल्लक	
पु.आ.
नेहा	खाते
िवक्री	खाते
रोख	खाते
रोख	खाते
गुंतवणुकरीवर	
व्ाज	खाते
धनराज	खाते
गुप्ा	स्ोअस्द	
खाते

रोख	खाते

प्र.प्र.
प्र.प्र.

प्र.प्र.

 

१३,००० 

२,२००
६,५४५

 

  

  
  

 

 

  
  

५००
५,०००
१,६५०

६,००० 
७,५००

१०,०००

२०१९
माच्द

७

१०
१२
१५
२०
२२

३०
३१

िशल्लक	
पु.आ

धनराज	खाते

बँक	खाते
बँक	खाते
नेहा	खाते
खरेरी	खाते
िवमा	हप्ा	
खाते
बँक	खाते
िशल्लक	 
पु./ने

प्र.प्र
प्र.प्र

प्र.प्र

 

 
५००

५,०००
 

२,३२५ 

 
१०,००० 

३,९२०

१८,००० 

६,००० 

-
- 

५००
 
- 

१,०००
 

५,१५०

२१,७४५ ३०,६५० २१,७४५ ३०,६५०
एिप्रल
१

िशल्लक	
पु/आ.

 
३,९२०

 
५,१५०

का्य्थ टीपा :
	 १)	 २०	माच्द	२०१९	चा	व्वहार
	 	 खरेरी	मालाच	ेएकूण	मूल्	 `  ५,०००
	 	 (-)			 ७%	व्ापारी	कसर	 `  ३५०
	 	 	 िनववळ	खरेरी	िकंमत	 `  ४,६५०		
	 	 	 	 ४,६५०x	१/२	=	२३२५
	 १/२	रक्कम	रोख	िरली		` २,३२५		 १/२	रक्कम	उधार	` २,३२५ 

	 २)	 ३०	माच्द	२०१९	चा	व्वहार

  ` ३,९२०	पेक्षा	अितररति	रक्कम	बँकेत	जमा	करण्ात	्ेणाऱ्ा	राशीचे	(Calculation)	आगणन	खालीलप्रमाणे

	 	 रोख	रकान्ाच्ा	प्राप्ी	बाजूची	बेरीज	 `  २१,७४५
	 	 (-)			 रोख	रकान्ाच्ा	शोधन	बाजूची	बेरीज	 `  ७,८२५
	 	 	 िशल्लक	रक्कम	 `  १३,९२०
	 	 (-)			 व्वसा्ात	ठेवा्ची	रोख	 `  ३,९२०
	 	 	 बँकेच	जमा	कराव्ाची	रक्कम	 `  १०,०००

्ीप	ः-	१३	माच्दचा	व्वहार	उधारीचा	असल्ामुळे	त्ाची	नोंर	रोख	पुसतकात	करण्ात	आली	नाही.
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५.४ लघु रोख पुस्तक  
	 मोठ्ा	व्ावसाि्क	संस्ामंध्े	लेखांकनाच	ेकाम	व्वक्स्तपणे	िवभागलेल	ेअसते.	िविवध	िवभागात	िकरकोळ	खच्द	होतात	
जसे	लेखनसामग्ी,	्पालखच्द,	चहापाणी,	गाडीभाड	ेइत्ारी	परंत	ुजेवहा	त्ांची	संख्ा	वाढत	ेतेवहा	त	ेज्ा	सवतंत्र	पुसतकात	नोंरिवले	
जातात	त्ालाच	लघुरोख	पुसतक	अस	ेमहणतात.
	 लघुरोख	 पुसतक	 िलिहण्ाचे	 काम	 करणाऱ्ा	 व्तिीला	 लघुरोखपाल	 असे	 महणतात.	 लघुरोखपालास	 प्रत्ेक	 मिहन्ाच्ा	
सुरूवातीला	मुख्रोखपालाकडून	अिग्म	रक्कम	रेण्ात	्ेते.		सव्द	प्रकारच	ेिकरकोळ	खच्द	भागिवण्ासाठी	आिण	लघुराेख	पुसतकात	
नोंरवून	ठेवण्ासाठी.
	 इगं्जी	भाषेतील	petty	हा	शबर	फ्रेंच	भाषेतील	Petit	्ा	शबरापासून	उद्धृत	करण्ात	आला	आहे.		Petit	्ा	शबराचा	अ््द	
लहान	असा	होतो.		तर	लघुरोख	पुसतकात	िकरकोळ	रकमांच	ेव्वहार	नोंरिवले	जातात.		ज्ाचे	शोधन	धनारेशाद्ारे	केले	जात	नाही.

लघुरोख पुस्तकाचे प्रकार : 
१)	 साध	ेलघु	रोख	पुसतक
२)	 िवशलेषण	िकंवा	रकाने्ुतित्	लघु	रोख	पुसतक	
१) साधे लघु रोख पुस्तक :
	 साध	ेलघुरोख	पुसतक	रोन	बाजूमध्े	 िवभागल	ेजाते.	 i)	प्राप्ी	बाजू	(ii)	शोधन	बाजू	मुख्	रोखपालाकडून	प्राप्	झालल्ा	

रकमेची	िकंवा	धनारेशाची	नोंर	प्राप्ी	बाजूवर	करण्ात	्ेते	व	शोधन	करण्ात	आलेल्ा	लघ	ूखचा्दची	नोंर	शोधन	बाजूवर	
करण्ात	्ेत	ेलघुरोख	पुसतकात	नोंरिवलेल्ा	व्वहारांची	खातेवहीत	संबंिधत	िविशष्ट	खचा्दच्ा	खात्ात	खतावणी	करण्ात		
्ेते.		ह्ा	कररता	अितररति	श्रम	व	वेळेची	गरज	असते.		महणून	सव्दसाधारण	व्वहारात	व्ावसाि्क	लघुरोख	पुसतक	ठेवत	
नाहीत.

खालील वदलेल्या व्यिहारांिरून साधे लघुराेख पुस्तक ्त्यार करा.
नोहा ब्रदस्थ ्यांच्या पुस्तका्त

वदनांक व्यिहारांचा ्तपशील रक्कम (`)

२०१९		

जानेवारी	०१

०४

०७

१०

१४

१६

१९

२२

२४

२६

२८

३०

मुख्	रोखपालाकडून	िमळाले

्ेिलफोन	खचा्दच	ेिरले

मोबाईल	खचा्दच	ेिरले

का्ा्दल्	फाईलस	खरेरी

सेवकाला	बिक्षस	िरले

जुन्ा	वत्दमानापत्राची	िवक्री

क्सव्ीला	अिग्म	िरले

बांधणी	खचा्दचे	िरले

जाहीरात	खचा्दच	ेिरले

सफाई	खचा्दचे	िरले

रेणगी	िरली

पावती	ितकरी्ांची	खरेरी

१,२००

१९३

५७

१२५

४०

६०

१००

१७०

१२०

६०

१०१

६०
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उत्तर
साधे लघुरोख पुस्तक

प्राप्
रक्कम
(`)

वदनांक वििरण वकंिा ्तपशील प्रमाणक
क्रमांक

खा.पा. एकूण
खच्थ

रक्कम (`)

१,२००

६०

२०१९	जानेवारी	१

४

७

१०

१४

१६

१९

२२

२४

२७

२८

३०

रोख	खाते

्ेिलफोन	खच्द	खाते

मोबाईल	खच्द	खाते

का्ा्दल्	फाईलस	खरेरी	खाते

सेवकाला	बक्षीस	खाते

जुन	ेवत्दमानपत्र	िवक्री	खाते

क्सव्ी	खाते

बांधणी	खच्द	खाते

जािहरात	खच्द	खाते

सफाई	खच्द	खाते

रेणगी	खाते

पावती	ितकरी्े	खाते

१९३

५७

१२५

४०

१००

-

१७०

१२०

६०

१०१

६०

एकूण	खच्द १,०२६
३१ िशल्लक	पु	/	ने २३४

१,२६० १,२६०
२३४ २०१९	फेब्ु.,	१ िशल्लक	प	ु/	आ

२) विशलेिणातमक लघुरोखपुस्तक / रकाने्युति लघुरोख पुस्तक :
	 िवशलेषणातमक	लघुरोखपुसतक	रोन	बाजूमध्े	िवभागले	जाते	डावीकडील	बाजूवर	रोख	प्राप्ी	तर	उजवीकडील	बाजूवर	रोख	

शोधनाच्ा	नोंरी	केल्ा	जातात.	िवशलषेणातमक	रोख	पुसतकाचे	शोधन	बाजूस	वारंवार	होणाऱ्ा	िविभन्न	खचा्दसाठी	आवश्क	
तेवढे	 रकाने	केले	जातात.	उराहरणा््द	छपाई	व	लेखनसामग्ी,	्पाल,	गाडीभाडे	आिण	हमाली	इत्ारी.	 िविवध	 िकरकोळ	
सवरूपाचे	खच्द	नोंरिवण्ास	हे	रकाने	उप्ोगी	आहेत.		िवशलषेणातमक	लघु	रोख	पुसतकात	खचा्दच्ा	नोंरीकररता	रकान्ाची	
संख्ा	िकती	असावी	ह्ा	संबंधी	कोणतेही	कठोर	िन्म	नाहीत.	्ा	रकान्ा	व्तीररति	वै् तिीक	आिण	वासतिवक	खात्ाशी	
संबिधत	शोधना	कररता	 एक	 सवतंत्र	 रकाना	असतो.	लघुरोखपाल	झालेल्ा	 िविवध	खचा्दचे	 संिक्षप्	 िववरण	 	 त्ार	करून	
मुख्रोखपालास	रेतो.		त्ामुळे	व्ावसाि्क	जगतात	िवशलषेणातमक	लघुरोख	पुसतक	फारच	व	उप्ोगी	आहे.	

 अग्धन पद्ध्ती :	लघुरोख	पुसतक	ठेवण्ाची	ही	एक	लोकिप्र्	पद्धत	हो्.	्ा	पद्धती	अंतग्दत	एका	िविशष्ट	अवधीत	होणाऱ्ा	
लघुरोख	खचा्दचा	अंराज	घेतला	जातो	ही	अंरािजत	 रक्कम	मुख्रोखपाल	लघुरोखपालास	 त्ा	 िविशष्ट	अवधीतील	लहान	
खच्द	भागिवण्ासाठी	अिग्म	महणून	रेतो.	िविशष्ट	कालावधी	संपल्ावर	रोख	पुसतकाचे	संतुलन	करण्ात	्ेते.	लघुरोखपाल	
लघू	खचा्दचा	सारांश	त्ार	करतो	आिण	मुख्	रोखपालास	सारर	करतो.	लघुरोखपालाने	सारर	केलेल्ा	िववरणांची	अचूकता	
पडताळून	पाहण्ासाठी,	मुख्रोखपाल	त्ाची	तपासणी	करतो.		त्ा	नंतर	मुख्रोखपाल	लघुरोखपालास	मागील	कालावधीत	
खच्द	करण्ात	आलेल्ा	रकमेइतकरी	रक्कम	रेतो.		्ा	पद्धतीलाच	अग्धन	पद्धती	िकंवा	अग्रा्	पद्धती	असे	महणतात.



144

वि
शल

ेिण
ातम

क
 ल

घुर
ोख

 प
ुस्त

क
 (

प्रा
रूप

)

प्राप्	रक्कम

रो.	पु.	पृ.

िरनांक

तप
शी
ल

प्र.	क्.

एकूण	रक्कम

छपाई	व	सामग्ी	

डाक	

गाडीभाडे	व	हमाली	

प्रवास	खच्द	

िविवध		खच्द	

रूरधवनी	खच्द

खा.	पा.

खाते	वही	खाते

 `
 `

 `
 `

 `
 `

 `
 `

 `

xx
 …

…
…

…
…

…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

xx xx xx xx xx xx xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

एक
ूण 	
ख
च्द

-
xx
x

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx

िश
ल्ल
क
	प
ु	/
	न
े

xx

xx
x

xx
x

xx xx
x

िश
ल्ल
क
	प
ु	/
	आ
.

…
…

…
…

…
…



145

उदा. १ :	 राजे	 मोबाईल	कंपनीच्ा	सौरभ	्ा	लघुरोखपालास	१	जून	 २०१९	 रोजी	 मुख्रोखपालकडुन	`	 ८,०००	 िमळाले.	 	
जून	 मिहन्ातील	 िविवध	खच्द	खालील	प्रमाणे	आहेत.	 त्ावरुन	लघुरोख	 पुसतक	त्ार	करा.

वदनांक व्यिहाराचा ्तपशील रक्कम  (`)
२०१९	जून			

१

३

४

५

६

८

८

१०

१२

१३

१४

१६

१९

१९

२०

२२

२३

२८

२९

३०

ॲ्ो	भाड	ेिरले

कुररअर	खचा्दच	ेिरले

पोस्ाची	ितकरी्े	खररेी	केली

रबर,	पेन,	पके्नसलची	खरेरी

जलर	डाक	खच्द	िरला

्ॅकसी	भाडे

अलपोपहार

ॲ्ो	भाडे

नोंरणीकृत	्पाल	शुलक

फाईल	खररेी

गाडी	भाडे

संगणक	स्ेशनरी	खरेरी

बस	भाडे

मोबाईल	खच्द

का्ा्दल्	सवचछता	शुलक	िरले

अलपोपहार

झेरॉकस	शुलकाचे	िरले

कुररअर	खच्द	

माल	उतरिवण्ाचे	शुलक

बस	भाडे

२५५

६०

२१०

५२५

१९८

३९०

८५०

३१०

१४२

४५

६५

१,६५०

२४०

२७०

१६०

४५०

२७०

१४०

१७०

१५०
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िरील विशलेिणातमक लघुरोख पुस्तकाच्या  आधारे रोजकरीद्थ नोंदी आवण ख्तािणी करा.
उ्त्तर-१

राजे मोबाईल कंपनीच्या पुस्तका्त रोज वकद्थ नोंदी

वदनांक ्तपशील खा.पा. नािे
रक्कम (`)

जमा
रक्कम(`)

२०१९	
जून	१ लघुरोख	खाते	 नावे

				रोख	खात्ाला
	(मुख्	रोखपालाकडून	रक्कम	िमळाली)

८,०००
८,०००

जून	३० कुररअर	आिण	्पाल	खच्द	खाते................	नावे
टेलिफोन खर्च खात े................	नावे
प्रवास व वाहतकू खर्च खाते................	नावे
छपाई व सामग्री खात े................	नावे
ववववध ककरकोळ खर्च खात े................	नावे
    िघुरोख खाते
(िघुखर्च िघुरोखपुस्तकात नोदंववल्ाबद्दि)

७५०
२७०

१,३४५
२,२२०
१,९६५

६,५५०

राजे मोबाईल कंपनीच्या पुस्तका्त ख्तािणी
नािे लघुरोख खा्ते  जमा

वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`)
२०१९	 
जून	१ रोख	खाते ८,०००

२०१९
जून				३० 
 

३०

िविवध	खच्द	लघुरोख
पुसतकावरून

िशल्लक	पु/ने

६,५५० 

१,४५०

८,००० ८,०००

नािे कुररअर आवण टपाल खा्ते जमा

वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`)
२०१९	 
जून	३० लघुरोख	खाते ७५०

७५०
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नािे टेवलफोन खच्थ खा्ते  जमा
वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`)

२०१९	 
जून	३० लघुरोख	खाते २७०

२७०

नािे प्रिास ि िाह्तूक खच्थ खा्ते जमा

वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`)
२०१९	 
जून	३० लघु	रोख	खाते १,३४५

१,३४५

नािे छपाई ि सामग्ी खा्ते  जमा
वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`)

२०१९	 
जून	३० लघु	रोख	खाते २,२२०

२,२२०

नािे विविध  वकरकोळ खच्थ खा्ेत जमा
वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`)

२०१९	 
जून	३० लघु	रोख	खाते १,९६५

१,९६५

उदाहरण २ - जुलै २०१८ ्या मवहन्या्तील पुढील व्यिहारांच्या नोंदी अग्धन पद्ध्तीनुसार विशलेिणातमक रोख पुस्तका्त करा.

वदनांक व्यिहाराचा ्तपशील रक्कम  (`)

२०१८																		१
जुलै	१																			१

२
५
६
७
१०
१३
१६
१९
२२
२६
३०

रोख	िशल्लक
मुख्	रोखपालाकडून	िमळाले
लेखिनक	ओंकारला	बक्षीस	िरले
सपीड	पोस्	आिण	रिजस्र	साठी	िरले
जुन्ा	वत्दमान	पत्राचंी	िवक्री
सेवकास	धुलाई	खच्द	िरला	
िवक्ेत्ाला	भोजनाच	ेिबल	िरले
अरुण	्ा	सेवकाला	अिग्म	िरले
वाहतूक	खच्द	आिण	गाडीभाडे	िरले
का्ा्दल्ीन	उप्ोगाकररता	खुचदी	खरेरी	केली
स्ॅमप	पॅड,	पेपर	आिण	पेनसीलची	खरेरी
का्ा्दल्ाकररता	फाईलस	खरेरी
्ंत्र	रुरुसतीला	िरले

३३५
२,१६५
२५१
२४०
१००
१७०
१६०
५००
१८०
३००
१७०
११०
२३०
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उदा.  ३ -  ऑरसट २०१८ मघील खालील व्यिहार अग्धन पद्ध्तीिर आधारी्त विशलेिणातमक लघुरोख पुस्तका्त वलहा.  
अग्धन रककम  ` २,००० एिढी ठेिण्या्त ्यािी.

वदनांक व्यिहाराचा ्तपशील रक्कम  (`)

२०१९	ऑगस्	१

१

५

५

६

८

१०

१४

१९

१९

२२

२६

२७

२८

३०

सुरुवातीची	लघुरोख	िशल्लक

मुख्	रोखपालाकडून	धनारेश	िमळाला.

वाहतूक	खच्द	िरला

पािक्ांची	खरेरी

धुलाई	आिण	सफाई	खचा्दच	ेिरले

्ेिलफोन	खचा्दचे	िरले

रेणगी	िरली

वत्दमानपत्राची	वग्दणी	िरली

पोस्	काड्द	खरेरी

पावती	ितकरी्ांची	खरेरी

अलपोपहारासाठी	िरले

ॲ्ो	भाड्ासाठी	िरले

मजुरी	िरली

्ंत्र	रुरुसती	खचा्दसाठी	िरले

श्रीमान	कृषणा	्ांना	िरले

१५०

१,८५०

१८

६५

८०

२८०

२५०

१२०

६०

४५

२००

५५

७५

१८०

५००
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५.५ खरेदी पुस्तक (Purchase Book):
	 खररेी	पुसतकात	केवळ	त्ा	मालाची	नोंर	करण्ात	्ेते	जो	माल	वसतूचंी	िनिम्दती	िकंवा	उतपारन	करण्ासाठी	िकंवा	पुनःिवक्री	
करण्ासाठी	उधारीवर	खरेरी	करण्ात	्ेतो.	रोख	खरेरीच्ा	व्वहारांची	नोंर	खरेरी	पुसतकात	करण्ात	्ेत	नाही.	त्ाच	प्रमाणे	माला	
िशवा्	खरेरी	केलेल्ा	इतर	कोणत्ाही	वसतू	जस	ेका्ा्दल्ीन	उपकरणे,	उपसकर,	लेखनसामग्ी	आिण	इमारत	इत्ारीची	नोंर	खरेरी	
पुसतकात	करण्ात	्ेत	नाही.	उराहरणा््द	व्वहारांची	नोंर	खरेरी	पुसतकात	होणार	नाही.
		 उधारीन	ेखरेरी	केलेल्ा	मालाची	नोंर	करताना	ती	शुद्ध	रकमेन	े/	िकमतीन	ेकरण्ात	्ावी.

खरेदी पुस्तकाचे प्रारुप
............... ्यांचे खरेदी पुस्तक

िरनांक आवक	
िबजक	क्.

पुरवठाराराचे	नाव खा.	पा. रक्कम
	(`)

उदा. १) नोहा ट्ेडस्थ ्यांच्या पुस्तका्त खरेदी पुस्तक ्त्यार करा.

एिप्रल	२०१९	१

४

५

८

१०

श्रीमती	कमल	्ांच	ेकडून	`	१,०००	चा	माल	उधार	खरेरी	केला	(आवक	िबजक	क्.४)

साक्षी	्ांचेकडून	रोखीने	मालाची	खरेरी		`	५००	

मिशनरी	्ुलस	कंपनी	कडून	उधारीने	मशीन	खरेरी	केले	`	५,०००

सौरभ	्ांचेकडून	उधार	माल	खरेरी	केला	`	२,०००	(आवक	िबजक	क्.१०)

ऐशव्ा्द	्ांचेकडून	उधारीवर	मालाची	खरेरी	केली	`	५,०००	(आवक	िबजक	क्.११)
नोहा ट्ेडस्थ ्यांचे खरेदी पुस्तक

िरनांक पुसतकाच	ेनाव आवक
िबजक	क्.

खा.पा. रक्कम
	(`)

एिप्रल	२०१९	
१

८

१०

श्रीमती	कमल

सौरभ

ऐशव्ा्द

४

१०

११

१,०००

२,०००

५,०००
																											एकूण ८,०००

टीपा :  १)		 ४	एिप्रल	२०१९	च्ा	व्वहाराची	नोंर	खरेरी	पुसतकात	होणार	नाही	कारण	तो	रोख	व्वहार	आहे.

	 २)	 	५	एिप्रल	२०१९	च्ा	व्वहाराची	नोंर	मूळ	रोजिकरदीत	होईल	महणून	्ा	व्वहाराची	नोंर	खरेरी	पुसतकात	होणार	नाही.
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२) पुढील व्यिहारांची नोंद मेसस्थ कोवनका इलेकट्ावनकस ्यांच्या खरेदी पुस्तका्त करा आवण ख्तािणी करून ३१ ऑरसट  
 २०१८ रोजीची ्ेतरीज ्त्यार करा.

वदनांक व्यिहाराचा ्तपशील

ऑगस्	२०१८
३

मेसस्द	सीमा	इलेक््ािनकस	्ांचे	कडून	माल	खरेरी	केला	
(आवक	िबजक	क्.	२२५०)
२०	लहान	मोबाईल	प्रत्ेकरी	`	२,०००	प्रमाणे
१२	होमि्ए्र	प्रत्ेकरी	`	४,५००	प्रमाणे
२०	%	व्ापारी	कसरीवर		

१० पवन	इलेक््ािनकसकडून	माल	खरेरी
(आवक	िबजक	क्.	२८६०)
१००	पेन	ड्ाइवह	प्रत्ेकरी	`	२१०	प्रमाणे	१०	%	व्ापारी	कसरीवर

१६ मॉडन्द	इलेक््ािनकसकडून	माल	खरेरी
(आवक	िबजक	क्.	२४५६)
१५	(Stereos)	क्स्रीओ	प्रत्ेकरी	`	४,२००	प्रमाणे
२०	रंगीत		LCD	प्रत्ेकरी	`	१४,०००	प्रमाणे
१२.५	%	व्ापारी	कसरीवर

२६ सीमा	इलेक््ािनकसकडून	मालाची	खररेी
(आवक	िबजक	क्.	२३९४)
१०	छो्े	(लहान)	LCD	प्रत्ेकरी	`	८,०००	प्रमाणे
६	LED	प्रत्ेकरी	` १२,५००	प्रमाणे
२०	%	व्ापारी	कसरीवर

२९ पवन	इलेक््ािनकसकडून	आणले.
(आवक	िबजक	क्.	२९६०)
५०	पेन	ड्ाइवह	प्रत्ेकरी	` २१०	प्रमाणे
२०%	व्ापारी	कसरीवर
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२) पुढील व्यिहारांची नोंद मेसस्थ कोवनका इलेकट्ावनकस ्यांच्या खरेदी पुस्तका्त करा.
उ्त्तर :               कोवनका इलेकट्रॉवनकस ्यांचे खरेदी पुस्तक

िरनांक पुरवठाराराच	ेनाव खा.पा. आवक
िबजक	क्.

रकत्कम(	`)

आॅगस्	२०१८	
३

सीमा इलेकट्रॉवनकस                         
२०	T.V.	`	२,०००	प्रमाणे	
१२	होमि्ए्र	` ४,५००

          `
४०,०००
५४,०००

२,२५०

(-)	२०%	व्ापारी	कसर	कपात
९४,०००
१८,८०० ७५,२००

१० पिन इलेकट्रॉवनकस
१००	पेन	ड्ाइवह	` २१०	प्रमाणे
(-)	१०%	व्ापारी	कसर	कपात

२१,०००
२,१००

२,८६०

१८,९००
१६ मरॉडन्थ इलेकट्रॉवनकस

१५	क्स्रीओ	` ४२००	प्रमाणे
२०	LCD	` १४०००	प्रमाणे

६३,०००
२,८०,०००

२,४५६

(-)	१२.५%	व्ापारी	कसर	कपात
३,४३,०००
४२,८७५ ३,००,१२५

	२६ सीमा इलेकट्रॉवनकस
१०	छो्े	LCD	` ८०००	प्रमाणे
६	LCD	` १२५००	प्रमाणे

८०,०००
७५,०००

२,३९४

(-)	२०%	व्ापारी	कसर	कपात
१,५५,०००
३१,००० १,२४,०००

२९ पिन इलेकट्रॉवनकस
५०	पेन	ड्ाइवह	` २१०	प्रमाणे
(-)	२०%	व्ापारी	कसर	कपात

१०,५००
२,१००

२,९६०

८,४००

																																																																						एकूण ५,२६,६२५

टीप : गणनाचा	तपशील	का््द	्ीपा	महणून	राखिवल्ा	आहेत.
कोवनका इलेकट्रॉवनकस ्यांच्या पुस्तका्त

नािे खरेदी खा्ते जमा

वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`)

२०१८
ऑगस्	३१ िविवध	खाते

(खरेरी	पुसतकावरून)
५,२६,६२५

२०१८
ऑगस्	३१ िशल्लक	खाली	नेली ५,२६,६२५

५,२६,६२५ ५,२६,६२५

सप्ेंबर	१ िशल्लक	खाली	आणली ५,२६,६२५
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नािे सीमा इलेकट्रॉवनकस खा्ते जमा

वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`)
२०१८ 
ऑगस्
३१

िशल्लक	खाली	नेली १,९९,२०० २०१८
ऑगस्
								३

२६	
खररेी	खाते
खरेरी	खाते

  
७५,२००

१,२४,०००
१,९९,२०० १,९९,२००

सप्े.	१ िशल्लक	खाली	आणली १,९९,२००

नािे           
                                                      पिन इलेकट्रॉवनकस खा्ते जमा

वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`)

२०१८ 
ऑगस्

३१

िशल्लक	खाली	नेली २७,३०० २०१८

ऑगस्	

१०

२९	

खररेी	खाते

खरेरी	खाते

१८,९००

८,४००
२७,३०० २७,३००

सप्ें.	१ िशल्लक	खाली	आणली २७,३००

नािे             मरॉडन्थ इलेकट्रॉवनकस खा्ते    जमा
वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील रो.पा. रक्कम (`)

२०१८ 
ऑगस्

३१

िशल्लक	खाली	नेली ३,००,१२५ २०१८

ऑगस्	

१६	

खरेरी	खाते ३,००,१२५

३,००,१२५ ३,००,१२५

सप े्ं.	१ िशल्लक	खाली	आणली ३,००,१२५

कोवनका इलेकट्रॉवनकस ्यांच्या पुस्तका्त
्तेरीजपत्रक (परीक्षासूची) ३१ ऑरसट २०१८

्तपशील खा.पा. नािे वशल्लक (`) जमा वशल्लक (`)

खररेी	खाते
सीमा	इलेक््ॉिनकस	खाते
पवन	इलेक््ॉिनकस	खाते
मॉडन्द	इलेक््ॉिनकस	खाते

५,२६,६२५
-
-
-

-
१,९९,२००
			२७,३००
३,००,१२५

एकूण ५,२६,६२५ ५,२६,६२५
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५.६ खरेदीपर्त पुस्तक (Purchase Return Book) :

	 ्ा	 पुसतकात	 खरेरी	 केलेल्ा	 मालापैकरी	 परत	 पाठिवलेल्ा	 मालाची	 नोंर	 करण्ात	 ्ेते.	 जेवहा	 उधारीने	 खरेरी	 करण्ात	
आलेला	 माल	 हा	 पुरवठारारांना	 िकंवा	धनकोना	 परत	करण्ात	 	 ्ेतो	खररेी	करण्ात	आलेला	 माल	 िनरदेिशत	मालाप्रमाणे	 नसेल,	
नमुन्ाप्रमाणे	 नसेल	 िकंवा	 वाहतुकरीत	खराब	 िकंवा	 तु् फु्	 झालेला	असेल	असा	 माल	 पुरवठा	 रारांना	 परत	 करण्ात	 ्ेतो	 जेवहा	
िवक्ेत्ाला	माल	परत	करण्ात	्ेतो	तेवहा	नावे	पत्र	ह	ेखरेरीराराकडून	िनग्दमीत	करण्ात	्ेते.	्ामधे	परत	केलेल्ा	मालाचा	संपणू्द	
तपशील	 िरलेला	असतो.	 नाव	े पत्राची	 पोहोच	 महणून	 िवके्ता	जमापत्र	 (Credit	 note)	 पाठिवतो.

खरेदी पर्त पुस्तकाचा नमुना

................................. ्यांचे खरेदी पर्त पुस्तक

िरनांक पुरवठाराराच	ेनाव नावे	पत्र	क्मांक खा.	पा. रक्कम	(`)

१) नािे पत्र (debit note) : नावेपत्रात	 परत	केलेल्ा	 मालाची	 िकंमत,	 प्रकार,	 मालाची	 पत	 (गुणवतता)	 इत्ारी,	 मािहती	
िरलेली	असते.	ह	ेपत्र	मालपरत	करणाऱ्ा	व्तिीकडून	त्ार	केले	जाते.	अशा	वेळी	व्ापारी	परत	केलेल्ा	मालाच्ा	िकमतीन	े
िवक्ेत्ाच	ेखाते	नावे	करून	तशी	सूचना	त्ाला	रेतोे.

विग्ेश ट्ेडींर कंपनी वल.

किवे रोड, पुणे

नाव	े पत्र	क्.	 .......................	 	 	 	 	 	 िरनांक	 .................

प्रित,	 ..........................................................................................................

................................................................................................................

आपणास	कळिवण्ात	 ्ेते	करी	आमही	आपले	खाते	 ` ..............	फति	परत	केलेल्ा	खालील	मालाप्रमाणे	
नाव	ेकेल	ेआहे

नग/संख्ा तपशील आवक	िबजक	क् रर 
(`)

रक्कम	
(`)

चूकभूल	द्ावी	घ्ावी	 	 	 	 	 	 	
(E.	&	O.	E.)
          िवगे्श	्े्डींग	कंपनी	िल.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (सही)
त्ार	करणारा	...................	(सही)

उदा १)  खालील मावह्तीिरून खरेदीपर्त पुस्तक ्त्यार करा.
	 २०	ऑगस्	२०१८	सीमा	इलेक््ॉिनकस	्ांना	खालील	माल	परत	केला.
	 २	लहान	T.V.	प्रत्ेकरी		` २,०००	
	 १	होम	ि्ए्र	प्रत्ेकरी	`	४,५००	(नावे	क्.	४/२०१८	नुसार)
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खरेदी पर्त पुस्तक

िरनांक पुरवठाराराचे	नाव नावे	पत्र	क्. खा.पा. रक्कम
( `)

२०१८	 
२०	ऑगस्

सीमा इलेकट्रॉवनकस ४/२०१८ ८,५००

८,५००

 खरेदी पर्त खा्ेत जमा
वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम (`)

२०१८	
ऑगस्	३१

				िविवध	खाते
(खरेरी		परत		पुसतकाप्रमाणे) ८,५००

नाव े सीमा इलेकट्रॉवनकस खा्ते जमा
वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम (`)

२०१८	 
२०	ऑगस्

खरेरीपरत	खाते ८,५००

५.७ विक्ररी पुस्तक
	 िवक्रीपुसतकात	केवळ	मालाच्ा	उधार	िवक्रीचे	व्वहार	िलिहले	जातात.	ह्ा	पुसतकात	रोख	िवक्रीचे	व्वहार	िलिहले	जात	
नाहीत.	त्ाच	प्रमाणे	मालािशवा्	इतर	कोणत्ाही	वसतूचं्ा	उधार	िवक्रीची	नोंर	्ा	पुसतकात	करण्ात	्ेत	नाही	जसे	जुनी	संपतती,	
जुनी	वत्दमानपत्रे	(रद्ी)	इत्ारी.
	 उराहरणा््द	एखारा	व्ावसाि्क	फिन्दचरचा	व्वसा्	करीत	असेल	तर	ताे	केवळ	फिन्दचरच्ा	उधार	िवक्रीची	नोंर	िवक्रीपुसतकात	
करेल	आिण	फिन्दचरची	रोखीने	िवक्री	केल्ास	िवक्रीपुसतकात	नोंर	होणार	नाही.
	 ्ा	पुसतकात	उधारीने	िवक्री	करण्ात	आलेल्ा	मालाची	केवळ	शुद्धमूल्	/	िकंमत	िलिहण्ात	्ेते.
 

विक्ररी पुस्तकाचे प्रारूप
.............. ्यांचे विक्ररी पुस्तक

िरनांक ग्ाहकाचे	नाव जावक	
िबजक	क्.

खा.पा. रक्कम
( `)
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उदा. १ : पुढील व्यिहारांची नाेंद भैरिनार ट्ेडस्थ ्यांच्या विक्ररीपुस्तका्त करा.

																	२०१९								

																	माच्द	१

														४

८

१०

१२

अरुण	्ांना	उधारीने	माल	िवकला	`	५,०००	(िबजक	क्मांक	११२)	

अरुणाकडून	रोखीने	मालाची	खरेरी	केली	`	३,०००

नेहाला	उधारीवर	`	४,०००	चा	माल	िवकला	(िबजक	क्मांक.	११५)

मृणालला	उधारीवर	माल	िवकला	`	५,०००	(िबजक	क्मांक	११८)

अवधूत	्ांना		`	८,०००	च	ेजुने	उपसकर	(फिन्दचर)	िवकले.

भैरिनार ट्े्डस्थ ्यांचे पुस्तका्त

विक्ररी पुस्तक

िरनांक ग्ाहकाच	ेनाव जावक	
िबजक	
क्मांक

खा.पा. रक्कम
(`)

माच्द	२०१९
१
८
१०

अरुण
नेहा
मृणाल

११२
११५
११८

५,०००
४,०००
५,०००

																							एकूण	- १४,०००

टीप :		 १)	 िर.४	माच्द	२०१९	च्ा	व्वहाराची	नोंर	रोख	खररेी	असल्ामुळे	रोख	पुसतकात	होईल

	 २)	 िर.१२	माच्द	२०१९	च्ा	व्वहाराची	नोंर	िवक्रीपुसतकात	होणार	नाही.		त्ाची	नोंर	मूळ	रोजिकरदीत	होईल.

उदा. २ :                मेसस्थ कोहीनूर एजनसीज ्यांना खालील माल उधार विकला

एिप्रल	२०१८		६	 ५	जलशदु्धीकरण	उपकरणे	प्रत्ेकरी	` २,०००	प्रमाणे

	 	 	 ५	बारली	प्रत्ेकरी	`१७०	प्रमाणे

	 ९	 मेसस्द	नूतन	एं् रप्रा्जेस	्ांना	माल	िवकला	(जावक	िबजक	क्.	२०८)

	 	 रसत्ाच्ा	बाजूला	सामान	ठेवण्ासाठी	-	३	उपकरण	ेप्रत्ेकरी	` ४,०००	प्रमाणे

	 २८	 रोमा	््ेडस्दला	माल	िवकला

	 	 १००	पाणी	ठेवणारी	उपकरणे	प्रत्ेकरी	` ८५०	प्रमाणे	(जावक	िबजक	क्.	२०९)
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कोवहनूर सप्ा्यस्थ विक्ररी पुस्तक
िरनांक जावक	

िबजक	क्.
ग्ाहकाचे	नाव खा.पा. रक्कम

( `)

२०१८	
एिप्रल	६ २०७ रोमा	््ेडस्द

  
१०,८५०

९ २०८ 	मे.	नूतन	एं्रप्रा्जेस
 

१२,०००

२८ २०९ 	रोमा	्े्डस्द
 

८५,०००

एकूण १,०७,८५०

नावे विक्ररी खा्ते जमा

वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम 
(`)

वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम (`)

२०१८	
एिप्रल	३० िविवध	खाते

िवक्री	पुत्सतकाप्रमाणे
 

१,०७,८५०

नावे रोमा ट्ेडस्थ खा्ते जमा

वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम 
(`)

वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम (`)

२०१८ 
एिप्रल					६
											२८

िवक्री	खाते
िवक्री	खाते

१०,८५०
८५,०००

नाव े मेसस्थ नू्तन एंटरप्रा्यजेस खा्ते जमा
वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम 

(`)
वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम (`)

२०१८
एिप्रल						९ िवक्री	खाते १२,०००

५.८ विक्ररी पर्त पुस्तक (Sels Return Book) :
	 जेवहा	उधारीवर	िवकण्ात	आलेला	माल	हा	आरेशीत	मालाच्ा	तपशीलानुसार	िकंवा	नमुन्ानुसार	िकंवा	वाहतुकरीमध्े	खराब	
होतो	तेवहा	खरेरीरार	 िकंवा	ऋणको	असा	माल	जो	उधारीवर	(िवके्त्ाला	परत	करतात.	 	असा	परत	आलेला	माल	जो	उधारीवर	
िवकण्ात	आला	होता	केवळ	्ाचीच	नोंर	िवक्रीपरत	पुसतकात	करण्ात	्ेईल.		रोखीने	िवकलेला	माल	परत	आल्ास	त्ाची	नोंर	्ा	
पुसतकात	होणार	नाही.
२) जमापत्र (Credit Note)
	 ज्ा	रसतऐवजांचे	आधारावर	व्वहारांची	िवक्री	परत	पुसतकात	नाेंर	करण्ात	्ेते	त्ा	रसतऐवजाला	जमापत्र	असे	महणतात.		
नावेपत्र	आिण	जमापत्र	्ातील	फरक	महणज	ेजेवहा	माल	परत	्ेतो	तेवहा	जमापत्र	हे	िवक्ेत्ाद्ारे	खरेरीरारास	पाठिवले	जाते	आिण	
जमापत्र	िमळाल्ाची	पोहोच	पावती	महणून	खरेरीरार	नावेपत्र	पाठिवतो.	
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विज्या ट्ेडींर कंपनी वल.

किवे रोड, पुणे.

जमापत्र	क्.	 .......................	 	 	 	 	 	 िरनांक	 .................

प्रित,	 ..............................
....................................
....................................

आपणास	कळिवण्ात	 ्ेते	करी	आमही	आपले	खाते	` ..............	फति	परत	आलेल्ा	खालील	मालाप्रमाणे	
जमा	केल	ेआहे.

नग/संख्ा तपशील िबजक	क्ं रर	(`) रक्कम	(`)

चूकभूल	द्ावी	घ्ावी	 	 	 	 	 	 	
(E.	&	O.	E.)
          िवज्	्े्डींग	कंपनी	िल.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (सही)
त्ार	करणारा	...................	(सही)

विक्ररी पर्त पुस्तकाचा नमुना

िरनांक ग्ाहकांचे	नाव जमा	पत्र	क्. खाते	
पान

रक्कम	(`)

                              

उदा. : २०	मे	२०१८	रोमा	््ेडस्द	्ांनी	जलशदु्धीकरण	परत	केले	`	२१००	(जमा	पत्र	क्.	१०/२०१८)
.................. ्यांचे विक्ररी पर्त पुस्तक

िरनांक ग्ाहकांचे	नाव जमा	पत्र	क्. खाते	
पान

रक्कम	(`)

२०१८						२०	मे रामा	््ेडस्द १०/२/२०१८	 २,१००

एकूण                               २,१००

नाव े विक्ररी पर्त खा्ते जमा
वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम (`) वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम 

(`)
२०१८	 
मे	३१	

िविवध	खाते
िवक्रीपरत	पुसतका	प्रमाणे २,१००
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नावे रामा ट्ेडस्थ खा्ते जमा

वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम 
(`)

वदनांक ्तपशील खा.पा. रक्कम (`)

२०१८	 
	मे	२० िवक्रीपरत	खाते २,१००

उदा. (५) खालील व्यिहारािरुन महाराष््ा्तील GST सह खरेदीपुस्तक आवण खरेदी पर्त पुस्तक ्त्यार करा.

वदनांक व्यिहाराचा ्तपशील

ऑगस्	२०१८	
०५

मे. रामा वदल्ली ्यांचे कडून माल खरेदी (आिक वबजक क्र. ७८०)
३०	T.V.	प्रत्ेकरी	` १०,०००	प्रमाणे
४	होम	ि्ए्र	प्रत्ेकरी	` १२,५००	प्रमाणे

१०%		व्ापारी	कसरीवर

७ खराब असलेले  ३ T.V. संच मे. रामा वदल्ली ्यांना पर्त केले नािेपत्र क्र. २११

२० मेसस्थ टाईम इलेकट्रॉवनकस हरर्याना ्यांचे कडून माल खरेदी केला (आिक वबजक क्र. ११)
५	धुलाई	्ंत्र	प्रत्ेकरी	` १०,०००	प्रमाणे
५	LCD	प्रत्ेकरी	` २५,०००	प्रमाणे

५%		व्ापारी	कसरीवर	
वरील	खरेरीस	GST	चे	रर	लागू	आहेत
CGST	९%,	SGST	9%	व	IGST	@	१८%	

उत्तर                              ............. ्यांचे खरेदीपुस्तक (विशलेिणातमक)

िरनांक आवक	
िबजक	
क्.

पुरवठाराराच	ेनाव खाते	
पान

तपशील
(`)

एकूण
(`)

खरेरी
(`)

CGST
(`)

SGST
(`)

IGST
(`)

ऑगस्	
२०१८

७८० मे. रामा वदल्ली
३०	T.V.	प्रत्ेकरी	` 
१०,०००	प्रमाणे

४	होम	ि्ए्र	प्रत्ेकरी	` 
१२,५००	प्रमाणे

३,००,०००
 

५०,०००

(-)	T.D.	१०%	एकूण	
व्ापारी	कसरीवर

३,५०,०००
३५,०००

(+)	:	IGST	१८%
३,१५,०००
५६,७०० ३,७१,७०० ३,१५,००० ५६,७००
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२० ११ मे. टाईम इलेकट्रॉवनकस
५	धुलाई	्ंत्र	प्रत्ेकरी	` 
१०,०००	प्रमाणे

५	LCD	प्रत्ेकरी	` 
२५,०००		प्रमाणे

५०,०००
१,२५,०००

(-)	T.D.	५%	एकूण	
व्ापारी	कसरीवर

१,७५,०००
८,७५०

(+)	:	IGST	१८%	
प्रमाणे

१,६६,२५०
२९,९२५ १,९६,१७५ १,६६,२५० २९,९२५

																	एकूण ५,६७,८७५ ४,८१,२५० ८६,६२५

खरेदी पर्त पुस्तक 

िरनांक नाव	ेपत्र	
क्.

पुरवठाराराच	ेनाव खाते
पान

तपशील
(`)

एकूण
(`)

खरेरी
(`)

CGST
(`)

SGST
(`)

IGST
(`)

ऑगस्	
२०१८	
७

२११ मे. रामा वदल्ली
३	T.V.	प्रत्ेकरी	` 
१०,०००	प्रमाणे
(-)	T.D.	१०%	व्ापारी	
कसरीवर

३०,०००

३,०००

(+)	:	IGST	१८%	प्रमाणे
२७,०००
४,८६० ३१,८६० २७,००० ४,८६०

																	एकूण ३१,८६० २७,००० ४,८६०
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उदा. (६) महाराष््ा्तील मेसस्थ सौरभ ्यांचे विक्ररी पुस्तक आवण विक्ररीपर्त पुस्तक ्त्यार करा. खालील व्यिहारांना  GST 
लारू आहे.

वदनांक व्यिहाराचा ्तपशील

ऑगस्	२०१८	
०७

मेसस्थ मेहुल ब्रदस्थ वदल्ली ्यांना माल विकला (वबजक क्र. ३६२)
३०	श््द	प्रत्ेकरी	` २५०	प्रमाणे
४०	पॅन्	प्रत्ेकरी	`३५०	प्रमाणे	

८%		व्ापारी	कसर	कपात

१० मेसस्थ मेहुल ब्रदस्थ वदल्ली ्यांचेकडून ५ शट्थ पर्त आले (जमा पत्र क्र. ६१)

१८ मेसस्थ राजा ट्ेडस्थ जालना ्यांना माल विकला (जािक वबजक क्र. ३६३)
२०	जॅके्	प्रत्ेकरी ` ४५०	प्रमाणे
१०	साधे	श््द	प्रत्ेकरी	` २००	प्रमाणे

८%		व्ापारी	कसर	कपात
िरील ्त्यार मालास (Readymade) GST दर लारू आहे्त.
CGST		२.५%	प्रमाणे
SGST		२.५%	प्रमाणे
IGST		५%	प्रमाणे

उत्तर                                विक्ररीपुस्तक (विशलेिणातमक)

िरनांक जावक	
क्.

ग्ाहकाच	ेनाव खाते	
पान

तपशील
(`)

एकूण
(`)

िवक्री
परत
(`)

CGST
(`)

SGST
(`)

IGST
(`)

२०१८ 
आॅगस्	
७

३६२ मेसस्थ मेहुल ब्रदस्थ वदल्ली
३०		श््द	प्रत्ेकरी	` २२५०	प्रमाणे
४०		पॅन्	प्रत्ेकरी	` ३५०	प्रमाणे

७,५००
१४,०००

 (-)		८%		व्ापारी	कसर	कपात
२१,५००
१,७२०

(+):	IGST	५%

१९,७८०
९८९ २०,७६९ १९,७८० ९८९

१८ ३६३ मेसस्थ राजा ट्ेडस्थ जालना
२०	जॅके्	प्रत्ेकरी ` ` ४५०	प्रमाणे
१०	साधे	श््द	प्रत्ेकरी	` २००	प्रमाणे

९,०००
२,०००

(-)		८%		व्ापारी	कसर	कपात
११,०००

८८०

(+):	SGST	२.५%	प्रमाणे
(+)			CGST	२.५%	प्रमाणे

१०,१२०
२५३
२५३ १०,६२६ १०,१२० २५३ २५३  

                 	एकूण ३१,३९५ २९,९०० २५३ २५३ ९८९
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विक्ररी पर्त पुस्तक

िरनांक जमापत्र	
क्.

ग्ाहकाचे	नाव खाते	
पान

तपशील
(`)

एकूण
(`)

िवक्री
परत
(`)

CGST
(`)

SGST
(`)

IGST
(`)

२०१८
ऑगस्	१०

६१ मेसस्थ मेहुल ब्रदस्थ वदल्ली
५	श््द	` २५०	प्रमाणे
(-)		८%		व्ापारी	कसर	
कपात

१,२५०
१००

(+)	IGST	५%	प्रमाणे
१,१५०

५८ १,२०८ १,१५० - - ५८

																		एकूण १,२०८ १,१५० - - ५८

उदा. (७) पुढील व्यिहारांची नोंद मेसस्थ करी्तती ्यांच्या खरेदीपुस्तक, खरेदी पर्त पुस्तक, विक्ररीपुस्तक आवण विक्ररीपर्त पुस्तका्त 
करा.

वदनांक व्यिहाराचा ्तपशील

२०१८	माच्द	०१
३
६
१०
१३
१७
२०
२२ 
२३
२६
२९

 
३१

सुधाकर	स्ाेअस्दला	माल	िवकला		` ३९,०००	१०%	व्ापारी	कसर.	
अवधुत	््ेडस्द	्ांचे	कडून	माल	खरेरी	केला		` ४७,३५०	आिण	वाहतूक	खच्द	` २५०	िरला.
सुधाकर	स्ोअस्द	्ांनी	माल	परत	केला.	` ३,२२०	(Net)
रोख	खरेरी	` १८,६००	आिण	रोख	िवक्री	` १६,०००
िर.	२८	फ्ेबुवारी	२०१८	च्ा	आरेशाप्रमाणे	राकेश	्ांनी	माल	परत	पाठिवला		` ३७,०००
रािगणीला		` ३३,४००	चा	माल	िवकला	@	१०%	व्ापारी	कसर	कपात
खराब	माल	असल्ामुळे	राकेश	्ांना	परत	केला.	` ३,८५०	
 ` १९,४५०	चा	माल	मेसस्द	मा्कल	््ेडस्द	कडून	` १५०	व्ापारी	कसरीवर	उधार	खरेरी	केला.
माल	खराब	असल्ामुळे	रािगणी	्ांनी	परत	केला		` १९००	(सकल)
शमा्द	फिन्दचर	मा््दकडून	का्ा्दल्	उपसकर		` ५५,०००	खरेरी	केले.
गररमा	स्ोअस्दकडून		` ८,०००	चा	माल	खरेरी	करण्ात	आला	आिण	तोच	माल		२५%	नफ्ाने	सिुनताला	
िवकण्ात	आला.	
मा्कल	््ेडस्दला	नावेपत्र	पाठिवल	े` ३,२००
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उत्तर :                                    करी्तती ्यांचे खरेदी पुस्तक

वदनांक जािक वबजक क्र. पुरिठादाराचे नाि खा्ेत 
पान

जमा
रक्कम (	`)

२०१८		०३
माच्द				१३

२२
२९

अवधूत	्े्डस्द
राकेश
मा्कल	्े्डस्द
गररमा	स्ोअस्द

४७,३५०
३७,०००
१९,३००
८,०००

एकूण १,११,६५०

विक्ररी पुस्तक

वदनांक जािक वबजक 
क्र. ग्ाहकाचे नाि खा्ते पान जमा

रक्कम (	`)

२०१८	०१
माच्द				७

२९

सुधाकर	स्ोअस्द
रािगणी
सुिनता

३५,१००
३०,०६०
१०,०००

एकूण ७५,१६०

खरेदीपर्त पुस्तक

वदनांक नािे पत्र क्र. ग्ाहकाचे नाि खा्ते 
पान

जमा
रक्कम (	`)

२०१८	२०
माच्द				१

राकेश
मा्कल	््ेडस्द

३,८५०
३,२००

एकूण ७,०५०

विक्ररीपर्त पुस्तक

वदनांक जमा पत्र 
क्र. ग्ाहकाचे नाि खा्ते 

पान
जमा

रक्कम (	`)

२०१८	०६
माच्द				३

सुधाकर	स्ोअस्द	(शुद्ध)
रािगणी

- ३,२२०
१,७१०

एकूण ४,९३०

मूळ रोजकरीद्थ

वदनांक ्तपशील खा्ते 
पान

नािे
रक्कम

जमा
रक्कम (	`)

माच्द	२०१८	
२६	

फिन्दचर	खात	े..........	नावे
						शमा्द	फिन्दचर	मा््द	खात्ाला
(शमा्द	फिन्दचर	मा््द	कडून	उधारीने
फिन्दचर	खररेी	केल्ाबद्ल)

५५,०००
५५,०००

बेरीज ५५,००० ५५,०००
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टीपा :
१)	 २६	माच्द	२०१८	रोजीचा	व्वहार	मूळ	रोजिकरदीत	नोंरिवला	जाईल.
२)	 ३	माच्द	२०१८	च्ा	व्वहारामधील	वाहतूक	खच्द		`	१५०	रोख	पुसतकात	नोंरिवला	जाईल.
३)	 िरनांक	१०	माच्द	२०१८	चा	रोख	खरेरी	व	रोख	िवक्री	व्वहार	रोख	पुसतकात	िलिहला	जाईल.

उदा ८ : पुढील व्यिहारांची नोंद श्े्यस ट्ेडस्थ ्यांच्या खरेदी पुस्तक, विक्ररी पुस्तक, खरेदी पर्त पुस्तक, आवण विक्ररी पर्त 
पुस्तक ्या्त करा.

वदनांक व्यिहाराचा ्तपशील
२०१८										०१
जुलै	०१										
																				३

४ 

९
१२
१४
१९
२१
२४ 

२५
२७ 

३०

िनलकमल	स्ोअस्दकडून	`	३३,०००	चा	माल	५%	व्ापारी	कसरीवर	खररेी	करण्ात	आला	अधदी	रक्कम	
ताबडतोब	िरली.
धवल	््ेडस्द	्ांना	`		२७,७५०	चा	माल	पाठिवला.
२७	जून	२०१८	च्ा	आरेशानुसार	सोनाली	्ांनी	आपल्ाला	`	१४,०००	चा	माल	४%	व्ापारी	कसरीन	े
पाठिवला.
सौरभ	ॲनड	सनस	्ांना		`	३०,०००	चा	माल	उधारीवर		७%	व्ापारी	कसरीने	िवकला.
िनलकमल	स्ोअस्द	्ांना	नावेपत्र	पाठिवण्ात	आले		`	३,०००	(ढोबळ)
धवल	््ेडस्द	्ांना	जमापत्र	पाठिवण्ात	आले	`	३,५५०
सोनालीकडून	नावेपत्र	प्राप्	झाले	`	१,०००	(ढोबळ)
सौरभ	ॲनड	सनस	्ांना	जमापत्र	पाठिवले.	`	४,६७५	(िनववळ).
सुरभी	स्ोअस्द	कडून		`	१५,०००	चा	माल	खरेरी	केला	आिण	तोच	माल	प्राचीला	२५%	नफ्ावर	िवकण्ात	
आला.
सीमा	स्ोअस्दकडून	`	६,६००	चा	माल	खरेरी	केला	आिण	`	२४०	वाहतूक	खच्द	िरला.
रोषपूण्द	माल	असल्ामुळे	प्राचीने		`	५,०००	चा	माल	परत	केला	तोच	माल	सुरभी	स्ोअस्दला	परत	करण्ात	
आला.
का्ा्दल्	उप्ोगाकररता	भारत	फिन्दचर	्ांचे	कडून	उधारीने	का्ा्दल्ीन	उपसकर	खररेी	केले,	`	२३,०००

श्े्यस ट्ेडस्थ ्यांचे पुस्तका्त

खरेदी पुस्तक

िरनांक पुरवठाराराचे	नाव आवक	 
क्मांक

खाते	
पान

रक्कम
( `)

२०१८
जुलै		०१

४
२४
२५

नीलकमल	स्ोअस्द
सोनाली
सुरभी	स्ोअस्द
सीमा	स्ोअस्द

१५,६७५
१३,४४०
१५,०००
६,६००

एकूण ५०,७१५
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विक्ररी पुस्तक
िरनांक ग्ाहकाचे	नाव जावक	िबजक	 

क्मांक
खाते	
पान

रक्कम
( `)

२०१८
जुलै		०३

९
२४

धवल	््ेडस्द
सौरभ	ॲनड	सनस
प्राची		

२७७५०
२७,९००
१८,७५०

एकूण ७४,४००

खरेदी पर्त पुस्तक

िरनांक पुरवठाराराचे	नाव नावेपत्र		 
क्मांक

खाते	
पान

रक्कम
( `)

२०१८
जुलै	१२

१९
२७

नीलकमल	स्ोअस्द		
सोनाली		
सुरभी	स्ोअस्द

२,८५०
९६०

४,०००

एकूण ७,८१०

विक्ररी पर्त पुस्तक

िरनांक ग्ाहकाच	ेनाव जमापत्र	 
क्मांक

खाते	
पान

रक्कम
( `)

२०१८
जुलै		१४

२१
२७

धवल	््ेडस्द
सौरभ	ॲनड	सनस
प्राची

३,५५०
४,६७५
५,०००

एकूण १३,२२५
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टीप : 

	 २७	जुलै	२०१८	चा	व्वहार	ः	प्राची		्ांनी	परत	केलेला	माल	िवक्री	पुसतकात	रश्दिवण्ात	आला.	` ५,०००	तोच	माल	सुरभी	
स्ोअस्दला	परत	केला.	तो	खरेरी	परत	पुसतकात	रश्दिवण्ात	आला.	त्ाचे	मूल्	पुढीलप्रमाणे	िनक्शचत	केले.		

	 मूळ	िकंमत	+	नफा	=	िवक्री	मूल्

	 जर	मूळ	िकंमत	१००	+	मूळ	िकमंतीवर	२५%	नफा	१००	+	२५	=	िवक्री	िकंमत

	 महणजेच	िवक्रीमूल्	१२५	तेवहा	मूळ	िकंमत	१००	असेल	

	 जर	िवक्री	मूल्	५,०००	ते	खरेरी	मूल्	िकती	?

	 १२५	ः	१००	ः		५,०००	ः	ः	?	 =			१००/(१००	+	२५)

	 	 	 	 =	 ५,०००	x	(१००/१२५)			=		` ४,०००

` ४,०००	ही	रक्कम	खरेरी	परत	पुसतकात	रश्दिवली	आहे.

िर.	 ३०	माच्द	 २०१८	 रोजीचा	 व्वहार	 उधारीचा	असल्ामुळे	 वरील	 पुसतकात	 नोंर	केली	 नाही.
उदा. ९ : खालील व्यिहार कमल जनरल सटोअस्थच्या खरेदीपुस्तक, विक्ररीपुस्तक, खरेदी पर्त पुस्तक, विक्ररीपर्त पुस्तक 
्या्त नोंदिा.

वदनांक व्यिहाराचा ्तपशील

२०१८
म	े०१

३

४

७

१२

१५

१७

२० 

२२ 

२४

२७

२९

ज्ा	्ांच्ाकडून	`	१५,०००	चा	माल	९%	व्ापारी	कसरीवर	खरेरी	केला,	आवक	िबजक	क्.	२३

IBM	कमपू्र	्ांचेकडून		`	५५,०००	चे	संगणक	खरेरी	केले,	आवक	िबजक	क्.	८६

िप्र्ा	्ांना	`	२०,०००	चा	माल	४.५%	व्ापारी	कसरीवर	िवकला,	जावक	िबजक	क्.	३४

सनेहाला	`	१४,५००	चा	माल	१०%	व्ापारी	कसरीवर	िवकला,	जावक	िबजक	क्.३५

िप्र्ाकडून		`	३,५००	(ठोबळ)	चा	माल	परत	आला	ितला	जमापत्र	क्.	८७	पाठिवले.

ज्ाला	`	४,५००	चा	(ठोबळ)	माल	परत	केला	व	नावे	पत्र	४९	पाठिवले

िविपन	्ांना	जुने	्ंत्र	उधारीने	िवकले	`	२९,८००.

अिमनाला		`	२६,६५०	चा	माल	जावक	िबजक	क्.	३६	प्रमाणे	िवकला	आिण	ितच्ाकडून	`	१२,२५०	
चा	माल	खरेरी	केला,	आवक	िबजक	क्.	४५५

कैलास	 ्े्डस्द	 ्ांनी	 आपल्ाकडून	 `	 १६,०००	 चा	 माल	 ६%	 व्ापारी	 कसरीवर	 खरेरी	 केला,	 
जावक	िबजक	क्.	३७

सवी्ी	्ांनी	आपल्ाला	माल	पाठिवला	`	२,४५०,	आवक	िबजक	क्.	६३०

कैलास	््ेडस्द	्ांनी		`	५१८०	चा	माल	परत	पाठिवला,	त्ांना	जमापत्र	क्.८८	पाठिवले.

सवी्ीला	` ४६०	चा	माल	परत	केला	आिण	नावे	पत्र	क्.	५०	िरले.
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उत्तर :                              कमल जनरल सटोअस्थ ्यांचे पुस्तका्त

खरेदी पुस्तक

िरनांक पुरवठाराराचे	नाव आवक	िबजक	क्. खाते	पान रक्कम
(`)

२०१८ 
मे	०१
२०
२४

 
ज्ा
अिमना
सवी्ी

 
२३
४५५
६३०

१३,६५०
१२,२५०
२,४५०

एकूण २८,३५०

विक्ररी पुस्तक

िरनांक ग्ाहकाच	ेनाव जावक	िबजक	क्. खाते	
पान

रक्कम
(`)

२०१८
मे	०४

७
२०
२२

िप्र्ा
सनेहा
अिमना
कैलास	््ेडस्द

३४
३५
३६
३७

१९,१००
१३,०५०
२६,६५०
१५०४०

एकूण ७३,८४०

खरेदी पर्त पुस्तक

िरनांक ग्ाहकाचे	नाव नाव	ेपत्र	क्. खाते	
पान

रक्कम
(`)

२०१८
मे	१५
२९

ज्ा
सवी्ी

४९
५०

४,०९५
४६०

एकू्ण ४,५५५

विक्ररी पर्त पुस्तक

िरनांक ग्ाहकाचे	नाव जमापत्र	क्मांक खाते	
पान

रक्कम
(`)

२०१८
मे	१२
२७

िप्र्ा	
कैलास	््ेडस्द

८७
९७

३,३४२
५,१८०

एकूण ८,५२२
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५.९ मूळ रोजकरीद्थ (Journal Proper)

५.११.१ अर्थ (Meaning)

काही	असे	िविशष्ट	व्वहार	ज	ेत्ाचं्ा	सवरूपामुळ	ेवरीलपैकरी	कोणत्ाही	सहाय्क	पुसतकात	नोंरिवले	जाऊ	शकत	नाहीत	
अशा	व्वहारांची	नोंर	मूळ	रोजिकरदीत	करण्ात	्ेते	महणजेच	ज्ा	व्वहारांची	कोणत्ाही	िविशष्ट	सहाय्क	पुसतकात	
नोंर	होत	नाही	त्ांची	मूळ	रोजिकरदीत	होते.

उदाहरणार्थ ः	संपतती	आिण	माल	(Goods)	सोडून	इतर	वसतू	ज्ा	उधारीवर	खररेी	केल्ा	जातात	त्ांची	नोंर	रोख	पुसतक	
िकंवा	खरेरी	पुसतकात	करता	्ेत	नाही	अशा	व्वहारांची	नोंर	मूळ	रोजिकरदीत	करण्ात	्ेते.

मूळ रोजवकदती्त वलवहण्या्त ्ेयणारे व्यिहार पुढील प्रमाणे

१) प्रारंवभक नोंदी (Opening entries) :	 िवतती्	वषा्दच्ा	सुरुवातीची	 िशल्लक	जसे	संपतती,	 रे्ता,	भांडवल	्ाची	नोंर	
रोजिकर्दमध्े	प्रारंिभक	नोंरीमध्े	होते.

२) समा्योजन नोंदी (Adjusting entries) :	लेखांकरी्	कालावधीच्ा	शेव्ी	खातीत	अद््ावत	करण्ाच्ा	उद्ेशाने	अशा	
नोंरी	करण्ात	्ेतात.	उरा.	अरतत	भाडे,	पवू्दरतत	िवमा,	संपततीवरील	घसारा,	आगाऊ	िमळालेले	किमशन	इ.

३) दुरुस्ती नोंदी (Rectification entries) :	मूळ	रोजकरीर्द	आिण	खतावणीत	नोंर	करताना	खातेवहीत	झालेल्ा	व्वहारांच्ा	
चुकरीच्ा	नोंरी	रुरुसत	करणे.

४) सरानां्तरण नोंदी (Transfer entries) :	 लेखांकरी्	 वषा्दच्ा	 अखेरीस	 उचल	 खात्ाची	 िशल्लक	 भांडवल	 खात्ाला	
स्ानांतररत	केली	जाते.	खच्द	व	उतपन्न	वषा्दच्ा	शेव्ी	खात्ाचे	संतुलन	केल	ेजात	नाही.	व्ापार	चालिवत	असताना	िवक्री	
खाते,	खरेरी	खाते,	सुरुवातीचा	मालसाठा,	उतपन्न,	लाभ	आिण	खच्द,	उचल	इत्ार	ही	सव्द	खाती	वष्दअखेर	बंर	करण्ात	्ेतात	
आिण	त्ांच्ा	िशलका	व्ापार	व	नफातो्ा	खात्ाला	स्ानांतररत	करण्ात	्ेतात.	ह्ा	नोंरींना	अखेरच्ा	नोंरी	असेरेखील	
महणतात.

५) अन्य नोंदी जसे : 

अ)	 संपततीची	उधार	खररेी

ब)	 जुन्ा	संपततीची	उधार	िवक्री

क)	 मालकाद्ारे	मालाची	उचल

ड	 बुडीत	कजा्दच	ेअपलेखन

इ)	 आग,	चोरी	िकंवा	वाहतुकरी	ररम्ान	मालाचे	होणार	ेनुकसान

फ)	 मोफत	नमुना	िकंवा	धमा्दरा्	महणून	मालाचे	िवतरण

ग)	 रोख	व्वहारांमध्े	िकंवा	रतत	कसरीचे	व्वहार

--------- ्यांचे पुस्तका्त

वदनांक ्तपशील खा.पा. नािे रक्कम ` जमा रक्कम `
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मूळ रोजवकदती्त वलवहण्या्त ्येणाऱ्या व्यिहारांची लेखांकन पद्ध्ती

१) प्रारंवभक नोंदी ः	आि््दक	वषा्दचे	प्रारंभी	संपतती	आिण	रे्तांची	खाती	लेखापुसतकात	उघडण्ासाठी	(आणण्ासाठी)	्ा	नोंरी	
केल्ा	जातात.	हे	करताना	सव्द	संपतती	‘नावे’	केल्ा	जातात	आिण	रे्ता	‘जमा’	केल्ा	जातात.	रे्तांपेक्षा	जासत	असलेली	
संपततीची	रक्कम	महणज	ेभांडवल	हो्	त	ेजमा	केले	जाते.

	 महणजेच	भांडवल	=	एकूण	संपतती	-	एकूण	रे्ता

उदाहरण -

हसतस्	रोख	 `		 ८,५००
सं्ंत्र	व	्ंत्रसामग्ी	 `		 १,१०,०००
माल	साठा	(सकंध)	(Stock)	 `		 ३७,०००
ऋणको	 `		 ४३,०००
धनको	 `		 ३२,०००
बँकेतील	रोख	 `		 ३५,०००

वरील	मािहतीचे	आधारे	प्रारंिभक	रोजकरीर्द	नोंर	करा.

उत्तर ः

मूळ रोजकरीद्थ

वदनांक ्तपशील खा.पा. नािे रक्कम ` जमा रक्कम `
रोख	खाते																																																					नावे
बँकेतील	रोख	खाते																																										नावे
सं्ंत्र	व	्ंत्र	सामग्ी	खाते																																			नावे
सकंध	खाते																																																				नावे
िविवध	ऋणको	खाते																																									नावे
िविवध	धनकाे	खात्ाला
भांडवल	खात्ाला
(िविवध	संपतती	आिण	रे्ता
खाली	आणल्ाबद्ल)

८,५००
३५,०००
१,१०,००
३७,०००
४३,०००

३२,०००
२,०१,५००

२,३३,५०० २,३३,५००

टीप ः	 एकूण	संपतती	 `		 २,३३,५००
	 (-)	एकूण	रे्ता	=	 `		 ३२,०००
	 =	भांडवल	 `		 २,०१,५००

२) समा्योजन नोंदी (Adjusting entries) :	लेखांकन	आि््दक	वषा्दच	ेशेव्ी	नफ्ाची	गणना	करण्ासाठी	तेरजेच्ा	आधारावर	
अंितम	खाती	 त्ार	केली	 जातात.	 तेरजेत	केवळ	 त्ा	खात्ांचा	 समावेश	 होतो	 जी	लेखा	 पुसतकांमध्े	 नोंरिवली	 जातात.	
अितररति	बुडीत	कज्द,	संपततीवर	घसारा,	संवरण	सकंध,	् ेणे	उतपन्न	(Income	Receivable)	आिण	रे्	खच्द	(Expenses	
Payable)	्ा	सारखी	परे	तेरजेत	आढळत	नाहीत.	जोप्यंत	ही	परे	लेखा	पुसतकांमध्े	आणली	जात	नाहीत	तो	प्यंत	अंितम	
लेख	ेअचूक	पररणाम	रश्दिवणार	नाहीत.	महणून	अशी	परे	लेखा	पुसतकात	आणण्ाकररता	समा्ोजन	नोंरी	करण्ात	्ेतात.
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पुढील पदांच्या समा्योजन नोंदी करा ः
१)	 अितररति	बुडीत	कजा्दची	रक्कम		`			३,७५०
२)	 इमारतीवर	घसाऱ्ाची	तरतूर	करा	`	३१,५००

उत्तर ः

मूळ रोजकरीद्थ

वदनांक ्तपशील खा.पा. नािे रक्कम ` जमा रक्कम `
१

२

बुडीत	कज्द	खाते	-----------	नावे
ऋणको	खात्ाला

(बुडीत	कज्द	अपलेखीत	केल्ाबद्ल)

३,७५०

३१,५००

		३,७५०

३१,५००
घसारा	खाते	-----------	नावे

इमारत	खात्ाला
(घसारा	आकारल्ाबद्ल)

एकूण ३५,२५० ३५,२५०

३) अंव्तम नोंदी (Closing entries) :	व्वसा्	संस्ेचा	नफा-तो्ा	शोधण्ासाठी	प्र्मतः	सव्द	खचा्दची	व	उतपन्नाची	खाती	वष्द	
अखेरीस	बरं	केली	जातात.	अंितम	नोंरीच	ेसहाय्ाने	सव्द	खाती	आिण	उतपन्न	खात्ाच्ा	िशलका	व्ापार	.िंकंवा	नफा-तो्ा	
खात्ाला	स्ानांतररत	करून	ती	खाती	बंर	केली	जातात.	अंितम	खाती	त्ार	करताना	अंितम	नाेंरी	केल्ा	जातात.

पुढील पदांच्या अंव्तम नोंदी करा ः
१)	 चालू	वषा्दच्ा	का्ा्दल्	भाड्ाचे	नफा-तो्ा	खात्ाला	स्ानांतररत	केले		`	१७,५००
२)	 चाल	ूवषा्दतील	मालाची	खरेरी	`	२,९५,५००

उत्तर ः

मूळ रोजकरीद्थ

वदनांक ्तपशील खा.पा. नािे रक्कम ` जमा रक्कम `
१

२

नफा-तो्ा	खात	े-----------	नावे
का्ा्दल्	भाड	ेखात्ाला

(का्ा्दल्	 भाड्ाचे	 नफा-तो्ा	 खात्ाला	
स्ानांतररत	केल्ाबद्ल)

१७,५००

२,९५,५००

		१७,५००

२.९५,५००
व्ापार	खाते	-----------	नावे

खरेरी	खात्ाला
(खररेी	खाते	बंर	करण्ाकररता	 व्ापार	खात्ाला	
स्ानांतररत	केल्ाबद्ल)

एकूण ३,१२,५०० ३,१२,५००

टीप :		वषा्दचे	 शेव्ी	 ढोबळ	 नफा	 िकंवा	 हानी	 आिण	 शुद्ध	 नफा	 िकंवा	 तो्ा	 िनक्शचत	 करण्ासाठी	 व्ापार	 खाते	 आिण	 
नफा-तो्ा	खाते	 त्ार	करण्ात	 ्ेते.	 पररक्स्तीनुसार	 महसूल	खच्द	आिण	 उतपन्न	ह	े व्ापार	 िकंवा	 नफा-तो्ा	खात्ाला	
स्ानांतररत	करण्ात	्ावा.
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४) सराना्ंतरण नोंदी (Transfer entries) :	कधी	कधी	एखारे	खाते	बंर	करण्ासाठी	त्ा	खात्ातील	िशल्लक	ही	 रुसऱ्ा	
खात्ाला	स्ानांतररत	करण्ात	्ेते.	अशा	पररक्स्तीत	ज्ा	नोंरी	केल्ा	जातात	त्ा	नोंरींना	स्ानांतरण	नोंरी	असे	महणतात.

पुढील पदािंरून सरानां्तरण नोंदी ्त्यार करा ः
१)	 शुद्ध	नफा	`	८७,५००	भांडवल	खात्ाला	स्ानांतररत	करण्ात	आला.
२)	 उचल	`	१०,५००	ही	भांडवल	खात्ाला	स्ानांतररत	करण्ात	आली.

उत्तर ः

मूळ रोजकरीद्थ

वदनांक ्तपशील खा.पा. नािे रक्कम ` जमा रक्कम `
१

२

नफा-तो्ा	खाते	-----------	नावे
भांडवल	खात्ाला

(शुद्ध	 नफा	 भांडव	 खात्ाला	 स्ानांतररत	
केल्ाबद्ल)

८७,५००

१०,५००

		८७,५००

१०,५००
भांडवल	खात	े-----------	नावे

उचल	खात्ाला
(उचलची	 रक्कम	 भांडवल	खात्ाला	 स्ानांतररत	
केल्ाबद्ल)

एकूण ९८,००० ९८,०००

५) दुरुस्तीच्या नोंदी (Rectification entries) :	लेखापालाद्ारे	जी	चूक	(Mistake)	न	कळत	व	अफरातफर	करण्ाचा	
कोणताही	उद्ेश	नसताना	केली	जाते	ितला	चूक	(Error)	असे	महणतात.	लेखा	पुसतकांमधील	अशा	चुका	रुरुसत	करण्ात	
आल्ा	नाहीत	तर	लेखा	पुसतके	सत्	आिण	्ोग्	पररणाम	(True	and	fair	results)	रेणार	नाहीत.	महणून	अशा	प्रकारच्ा	
झालेल्ा	चुकांच	ेरुरुसतीकररता	लेखापाल	रुरुसती	नोंरी	करीत	असतो.

पुढील व्यिहारांच्या दुरुस्ती नोंदी द्ा ः
१)	 सौरभ	्ांचेकडून	खरेरी	केलेल्ा	`	५०,०००	च्ा	मालाची	नोंर	लेखा	पुसतकात	करण्ात	आली	नाही.
२)	 ्ंत्र	स्ापनेकररता	रेण्ात	आलेली	मजुरी	`	५,०००	मजुरी	खात्ात	नावे	करण्ात	आले.

उत्तर ः
मूळ रोजकरीद्थ

वदनांक ्तपशील खा.पा. नािे रक्कम ` जमा रक्कम `
१

२

खरेरी	खाते	-----------	नावे
सौरभ	खात्ाला

(खरेरीची	 नोंर	 न	 करण्ात	 आल्ाच्ा	 चुकरीची	
रुरुसती	केल्ाबद्ल)

५०,०००

५,०००

		५०,०००

५,०००
्ंत्र	खात	े-----------	नावे

मजुरी	खात्ाला
(्ंत्र	स्ापनेकररता	रेण्ात	आलेली	मजुरी	चुकरीने	
मजुरी	खात्ात	नोंरिवण्ात	आली	ती	चूक	 रुरुसत	
केल्ाबद्ल)

एकूण ५५,००० ५५,०००
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६) दत्त आवण प्राप् रोख कसर (Cash discount allowed and received) :	 िरलेली	 रोख	कसर	आिण	 िमळणारी	
रोख	कसर	ह	ेअरोखीकृत	व्वहार	(Non	cash	transaction)	असल्ाने	त्ांची	नोंर	रोख	पुसतकात	होणार	नाही.	अशा	
व्वहारांच्ा	नोंरी	मूळ	रोजिकरदीत	खालील	प्रमाणे	होतील.

पुढील व्यिहारांिरून दुरुस्तीच्या नोंदी करा ः
१)	 सुरेशनी	आपल्ाला	खात्ाच्ा	पणू्द	शोधना््द	रोख	कसर	िरली	`	४२०
२)	 कुणाल	स्ोअस्दला	रोख	कसर	िरली	`	६५०

उत्तर ः

मूळ रोजकरीद्थ

वदनांक ्तपशील खा.पा. नािे रक्कम ` जमा रक्कम `
१

२

सुरेश	खाते	-----------	नावे
कसर	खात्ाला

(रोख	कसर	िमळाल्ाबद्ल)

४२०

६५०

		४२०

६५०
कसर	खाते	-----------	नावे

कुणाल	स्ोअस्द	खात्ाला
(रोख	कसर	िरल्ाबद्ल)

एकूण १,०७० १,०७०

७) इ्तर नोंदी (Other entries) : 

मूळ रोजवकदती्त नोंदी करा.
१)	 प्ेल	फिन्दचरकडून	`	७४,०००	चे	उपसकर	उधार	खरेरी	केले
२)	 सुरजला	सं्ंत्र	उधार	िवकण्ात	आले	`	९,४००
३)	 मालकाने	सवतःच्ा	उप्ोगासाठी	`	४,०००	चा	माल	घेतला
४)	 मोफत	नमुना	महणून	मालाच	ेिवतरण	`	११,०००
५)	 आगीमुळे	`	८,५००	च्ा	मालाचे	नुकसान	झाले
६)	 सीमाकडून	रोख	कसर	िमळाली	`	५००
७)	 हेमंत	्ांना	रोख	कसर	िरली	`	६००.
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उत्तर ः

--------- ्यांची मूळ रोजकरीद्थ

वदनांक ्तपशील खा.पा. नािे रक्कम ` जमा रक्कम `
१

२

३

४

५

६

७

उपसकर	खात	े-----------	नावे
प्ेल	फिन्दचर	खात्ाला

(उधारीने	फिन्दचर	खरेरी	केल्ाबद्ल)

७४,०००

३१,५००

४,०००

११,०००

८,५००

५००

६००

		७४,०००

३१,५००

४,०००

११,०००

८,५००

५००

६००

सुरज	खाते	-----------	नावे
स्ंत्र	खात्ाला

(स्ंत्र	उधारीने	िवकल्ाबद्ल)
उचल	खाते	-----------	नावे

माल	खात्ाला
(व्क्तिगत	 उप्ोगासाठी	 मालाची	 उचल	
केल्ाबद्ल)
जािहरात	खाते	-----------	नावे

नमुना	महणून	मोफत	माल	वा्प	
खात्ाला

(मोफत	नमुना	महणून	मालाच	ेिवतरण	केल्ाबद्ल)
आगीमुळे	नुकसान	खात	े-----------	नावे

आगीमुळ	ेनुकसान	माल	खात्ाला
(आगीमुळे	मालाच	ेनुकसान	झाल्ाबद्ल)
सीमा	खाते	-----------	नावे

कसर	खात्ाला
(कसर	िमळाल्ाबद्ल)
कसर	खाते	-----------	नावे

हेमंत	खात्ाला
(हेमंत	्ांना	कसर	िरल्ाबद्ल)

एकूण १,३०,१०० १,३०,१००
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ppppppppppppp सिाघ्या्य ppppppppppppp

प्र.१ खालील प्रशनांची एका िाक्या्त उत्तरे वलहा. 

	 १)	 सहाय्क	पुसतके	 महणज	ेका्	?
	 २)	 रोकड	पुसतक	महणज	ेका्	?
	 ३)	 प्रित	प्रिवष्टीचा	अ््द	सांगा.
	 ४)	 अग्धन	पद्धती	आधारीत	लघुरोख	पुसतकाचा	अ््द	सांगा.
	 ५)	 खररेी	पुसतकात	कोणते	व्वहार	नोंरिवले	जातात.
	 ६)	 िवक्री	पुसतकात	कोणत्ा	प्रकारची	िवक्री	िलहली	जाते.
	 ७)		 कोणत्ा	प्रकारचे	व्वहार	रोजिकरदीत	नोंरिवले	जातात.
	 ८)	 लघुरोखपाल	कोणास	महणतात	?

प्र.२ खालील विधानांसाठी प्या्थ्यी ठर्तील असे ्योग्य शबद / संज्ा वकंिा शबद समूह द्ा.

	 १)	 रोख	 पुसतक	सांभाळणारी	 व्तिी
	 २)	 व्वसाि्काद्ारे	अग्क्माने	उघडण्ात	्ेणारे	बँक	खाते
	 ३)	 लघुरोख	पुसतक	ज्ात	शोधन	बाजूस	िविभन्न	खचा्दच्ा	नोंरी	करता	्ोग्	रकान्ाची	आखणी	केली	जाते.
	 ४)	 सहाय्क	पुसतक	ज्ामध्े	केवळ	उधार	माल	खरेरी	संबंधीचेच	व्वहार	िलहीतात.
	 ५)	 सहाय्क	पुसतक	ज्ामध्े	केवळ	िवकलेला	माल	परत	केल्ाची	नोंर	केली	जाते.
	 ६)	 रोख	पुसतकाच्ा	रोनही	बाजूवर	केली	जाणारी	नोंर
	 ७)	 वै् क्तिक	बचत	करण्ाकररता	उघडण्ात	्ेणारे	खाते.
	 ८)	 खररेीराराकडून	िवक्ेत्ाला	माल	परत	पाठिवल्ा	संंधीचा	संपूण्द	तपशील	रेणारे	पत्र.	
	 ९)	 िवक्ेत्ाकडून	ग्ाहकाला	त्ाचेकडून	सरोष	माल	िमळाल्ासंबंधी	पाठिवण्ात	्ेणारे	पत्र
	 १०)	 बँक	खात्ाच	ेनाव	ज्ावर	खातेराराला		िवकष्द	सवलत	िरली	जाते.

प्र.३ खाली वदलेल्या प्या्थ्यामधून ्योग्य प्या्थ्य वनिडून संपूण्थ िाक्य पुनहा वलहा.
	 १)	 रोख	पुसतकात	रोख	रकान्ाची	कधीही	...............	िशल्लक	राहणार	नाही.
	 	 (अ)	जमा		 (ब)	नावे				 (क)	शून्				 (ड)	्ा	पैकरी	कोणतीही	नाही
	 २)	 रोख	पुसतकाच्ा	रोनही	बाजूस	होणाऱ्ा	नोंरीला	............	नोंर	महणतात.
	 	 (अ)	प्रारंिभक			 (ब)	रुरुसतीची			 (क)	हसतांतरण				 (ड)	प्रती
	 ३)	 िवक्री	पुसतकात	नोंर	करण्ासाठी	..............	हा	सत्रोत	रसतऐवज	असावा
	 	 (अ)	आगतिबजक			 (ब)	िनग्दतिबजक			(क)	प्रणामक	 	 (ड)	रोखपत्र
	 ४)	 उधारीन	े्ंत्र	खरेरी	केल्ाची	नोंर	...............	मध	ेहोईल
	 	 (अ)	खरेरीपुसतक			 (ब)	रोखपुसतक			 (क)	मूळ	रोजकरीर्द		(ड)	खरेरी	परत	पुसतक
	 ५)	 रोजिकरदीच	ेिवभाजन	महणज	े.............	पुसतक	हो्.
	 	 (अ)	सहाय्क		 	(ब)	खरेरीपरत					(क)	खरेरी				 (ड)	मूळ	रोजकरीर्द
	 ६)	 व्वसा्ात	गुंतिवण्ात	आलेली	अितररति	रक्कम	................	्ात	िलहीण्ात	्ेते.
	 	 (अ)	खरेरी	पुसतक			 (ब)	रोख	पुसतक			 (क)	मूळ	रोजकरीर्द					(ड)	िवक्री	परत	पुसतक
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	 ७)	 बुडीत	कजा्दची	नोंर	..............	करण्ात	्ेते.
	 	 (अ)	िवक्री	पुसतक		 (ब)	खरेरी	पुसतक			(क)	रोख	पुसतक		(ड)	मूळ	रोजकरीर्द
	 ८)	 ग्ाहकाने	आपल्ा	बँक	खात्ात	परसपर	जमा	केलेली	रक्कम	रोख	पुसतकात	............	बाजूला	िलहीण्ात	्ेते.
	 	 (अ)	शोधन			(ंब)	जमा		 (क)	प्राप्ी		 (ड)	रोनही
	 ९)	 धनारेश	िलहीणारा	व	त्ावर	सवाक्षरी	करणारा	व्तिी	हा	............	असतो.
	 	 (अ)	आरेशक		 (ब)	आरेिशती			 (क)	आराता			 (ड)	्ापैकरी	सव्दच
	 १०)	 एक	िनक्शचत	रक्कम	िनक्शचत	कालाकररता	................	खात्ात	जमा	केली	जाते.
	 	 (अ)	चाल	ू	 (ब)	बचत			 (क)	मरुत	ठेव			 (ड)	आवतदी

प्र.४ खालील विधाने बरोबर आहे्त वकंिा चूक आहे्त ्ते सकारण सांरा. :
	 १)	 रोजकरीर्द	हे	रुय्म	नोंरीचे	पुसतक	आहे.
	 २)	 संपततीची	उधार	िवक्री	ही	िवक्रीपुसतकात	नोंरिवली	जाते.
	 ३)	 रोख	आिण	उधार	खरेरीची	नोंर	खरेरी	पुसतकात	केली	जाते.
	 ४)	 रोख	िवक्रीची	नोंर	िवक्री	पुसतकात	केली	जाते.
	 ५)	 रोख	पुसतकात	केवळ	रोखप्राप्ी	व	रोख	शोधन	संबंधी	व्वहाराच्ा	नोंरी	करण्ात	्ेतात.

प्र.५  खालील विधानांशी ्ुतमही सहम्त का असहम्त ्ते वलहा.
१)		 व्ापारी	कसर	रोख	पुसतकात	नोंरिवली	जाते.
२)		 लघ	ुरोख	पुसतकात	मोठ्ा	व्वहारांच्ा	नोंरी	केल्ा	जातात.
३)		 रोख	िमळाल्ास	त्ाची	नोंर	रोख	पुसतकाच्ा	नाव	ेबाजूवर	केली	जाते.
४)		 रोख	पुसतकात	नावे	व	जमा	बाजूला	िलिहल्ा	जाणाऱ्ा	व्वहारांना	प्रितप्रिवष्टी	(रुहेरी	नोंर)	असे	महणतात.
५)	 ्ंत्राच्ा	उधार	खरेरीची	नोंर	खरेरी	िकर्दमध्े	करण्ात	्ेते.

प्र.६  खालील विधाने पूण्थ करा.
१)		 रोख	पुसतक	ह	े---------	िकर्द	आहे.
२)		 मूळ	रोजिकरदीत	फति	---------	कसर	नोंरिवली	जाते.
३)		 उधार	खरेरी	केलेला	माल	जर	पुरवठाराराला	परत	केला	असेल	तर	त्ाची	नोंर	---------	िकर्दमध्े	होते.
४)		 संपततीची	उधार	िवक्री	केल्ास	त्ाची	नोंर	---------	पुसतकात	होते.
५)	 रोन	रकानी	रोकड	पुसतकात	िलहाव्ाच्ा	व्वहारांचा	संबंध	रोख	आिण	---------	शी	असतो.
६)	 उधार	खरेरी	केलेल्ा	वसतूचंी	नोंर	---------	मध्े	होते.
७)	 रोख	पुसतकात	---------	व्वहार	नोंरिवल	ेजात	नाहीत.
८)	 रोख	पुसतकाच्ा	बँक	रकानाच्ा	जमा	बाजूची	बेरीज	जासत	असल्ास	---------	रश्दिवते.
९)	 लघुरोख	पुसतकाचा	वापर	---------	व्वहारांसाठी	केला	जातो.
१०)	 खररेी	पुसतकात	केवळ	---------	खरेरी	केलेल्ा	मालाची	नोंर	केली	जाते.

प्र.७  खालील विधाने दुरुस्त करून पुनहा वलहा.
१)		 रोख	खरेरीच	ेव्वहार	खरेरी	पुसतकात	िलिहले	जातात.
२)		 रोख	पुसतकात	रोखीच्ा	व्वहाराबरोबरच	उधारीचे	व्वहारही	नोंरिवले	जातात.
३)		 लहान	आिण	मोठे	व्ापार	व्वहार	िलिहण्ासाठी	सहाय्क	पुसतकाचा	वापर	करतात.
४)		 लघुरोख	पुसतक	सांभाळणाऱ्ा	व्तिीस	मुख्	रोखपाल	असे	महणतात.
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प्र.८  खालील विधाने सोडिा ः
१)		 रोख	खरेरी	`	१,६०,०००	आिण	व्ापारी	कसर	१०%	व	रोख	कसर	५%	असल्ास	शुद्ध	खरेरीची	राशी	िकती?
२)		 हररषकडून	`	१२,०००	चा	माल	७%	व्ापारी	कसरीवर	खरेरी	केला,	तर	व्ापारी	कसरीची	राशी	िकती?
३)		 प्रत्ेकरी	`	३००	प्रमाण	े५०	श््द	आिण	प्रत्ेकरी	`	६००	प्रमाणे	४०	पॅन्	िवकल्ा,	तर	एकूण	िवक्रीची	राशी	िकती?
४)		 प्रत्ेकरी	`	५००	प्रमाण	े३०	जॅके्त्	स	८%	व्ापारी	कसरीवर	िवकल्ास	व्ापारी	कसरीची	राशी	िकती	राहील?

प्र.९  खालील ्ततिा पूण्थ करा ः
१)		 	 रोख	खरेरी	 	 उधार	खरेरी	 	 खररेीपरत	 	 शुद्ध	खरेरी

  `	३५,००० 		 +	 `	५५,००० 		 -	 		=	 `	८८,०००

२)		 	 रोख	िवक्री	 	 उधार	िवक्री	 	 िवक्रीपरत	 	 एकूण	िवक्री

  		 +	 `	६०,००० 		 -	 `	३,००० 		=	 `	१,०२,०००

३)		 	 रोख	िवक्री	 	 उधार	िवक्री	 	 व्ापारी	कसर	 =	 एकूण	िवक्री

  `	९०,००० 		 +	 `	१,१०,००० 		 -	 `	१६,००० 		=		

४)		 	 रोख	खरेरी	 	 उधार	खरेरी	 	 व्ापारी	कसर	 	 शुद्ध	खरेरी

  `	७०,००० 		 +	 		 -	 `	१८,००० 		=	 `	१,६२,०००    

५)	 	प्रारंिभक	रोख	िशल्लक	 	 रोख	प्राप्ी	 	 रोख	शोधन	 	 एकूण	रोख

  		 +	 `	६०,००० 		 -	 `	४५,००० 		=	 `	२३,०००  

६)		 	 रोख	िवक्री	 	 उधार	िवक्री	 	 एकूण	िवक्री	 	 एकूण	ऋणको

  `	१,२०,००० 		 +	 `	१,४०,००० 		 =	 `	२,६०,००० 		-	

७)		 	 रोख	खरेरी	 	 उधार	खरेरी	 	 एकूण	खरेरी	 	 एकूण	ऋणको

  `	८०,००० 		 +	  		 =	 `	१,९०,००० 		-	 `	१,१०,०००

८)		प्रारंिभक	लघुरोख	िशल्लक	 	 लघुरोख	प्राप्ी	 	 लघुरोख	खच्द	 					अंितम	लघुरोख	िशल्लक

  `	२५० 		 +	 `	१,७५० 		 -	 		=											 `	४२०

९)		प्रारंिभक	लघुरोख	िशल्लक	 	 लघुरोख	प्राप्ी	 	 लघुरोख	खच्द	 							अंितम	लघुरोख	िशल्लक

  `	४०० 		 +	 		 -	 `	१,८०० 		 	=												 `	२५०   

१०)		प्रारंिभक	लघुरोख	िशल्लक	 	 लघुरोख	प्राप्ी	 	 लघुरोख	खच्द	 							अंितम	लघुरोख	िशल्लक

  		 +	 `	१,८०० 		 -	 `	२,२५० 		=														 `	१५०  
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gggggggggggggggg प्रात्यावक्षक उदाहरणे ggggggggggggggggg

१. जानेिारी २०१८ ्या मवहन्याकरर्ता रोख ि बँक रकाने असलेल्या रोख पुस्तका्त पुढील व्यिहाराची नोंद करा.                                                                
                       
					२०१८	 	 	  रक्कम (`)

जाने.		 ०१	 रोख	रकमेत	व्वसा्	प्रारंभ	केला	 १,२०,०००
	 ०३	 बँक	ऑफ	बडोरामध्े	जमा	केले	 ५०,०००
	 ०५	 साक्षीकडून	मालाची	खरेरी		 २०,०००
	 ०६	 िरवाकरला	माल	िवकला	व	धनारेश	िमळाला	 २०,०००
	 १०	 साक्षीला	रक्कम	िरली	 २०,०००
	 १४	 िर.	६	जाने.	२०१८	ला	िमळालेला	धनारेश	बँकेत	जमा	केला
	 १८	 िशवाजीला	माल	िवकला	   १२,०००
	 २०	 वाहतूक	खचा्दचे	िरले	   ५००
	 २२	 िशवाजीकडून	रक्कम	िमळाली	   १२,०००
	 २७	 किमशन	िमळाल	े	   ५,०००
	 ३०	 वै्क्तिक	उप्ोगाकररता	व्वसा्ातून	उचलल	े	  	२,०००

२  जूलै २०१८ ्या मवहन्या्तील पुढील व्यिहारांची नोंद रोख ि बँक रकाने असलेल्या रोख पुस्तका्त करा.                           
                     रक्कम (`)

					२०१८	 		 	
जुलै	 ०१	 हसतस्	रोख	  १७,५००
	 ०१	 बँकेत	िशल्लक	  ५,०००
	 ०३	 मालाची	रोख	खरेरी	  ३,०००
	 ०५	 अरुणकडून	धनारेश	िमळाला	  १०,०००
	 ०८	 रोखीने	मालाची	िवक्री	  ८,०००
	 १०	 अरुणकडून	िमळालेला	धनारेश	बँकेत	जमा	केला	
	 १२	 मालाची	खरेरी	केली	आिण	त्ाचे	धनारेशाद्ारे	ताबडतोब	शोधन	करण्ात	आले	 	  २०,०००
	 १५	 धनारेशाद्ारे	स्ापना	व््ाच	ेिरले.	    १,०००
	 १८	 रोख	िवक्री	  ७,०००
	 २०	 बँकेच	जमा	केले	  १०,०००
	 २४	 सामान्	खचा्दचे	िरले.	  ५००
	 २७	 किमशन	बद्ल	रेखांिकत	धनारेश	िमळाला	  ६,०००
	 २९	 भाडे	िरले	 	 २,०००
	 ३०	 वै्क्तिक	उप्ोगाकररता	व्वसा्ातून	रक्कम	उचलली	  १,२००
	 ३१	 मजुरी	िरली	  ६,०००
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३  जुलै २०१८ ्या मवहन्या्तील पुढील व्यिहारांच्या नोंदी मेसस्थ कमल ट्ेडस्थ ्यांच्या रोख ि बँक रकाने असलेल्या रोख  
पुस्तका्त करा. सुरुिा्तीची रोख वशल्लक ` २,००० आवण बँक चालू खा्ते ` ८,०००. ्या मवहन्या्तील व्यिहार 
खालील प्रमाणे.                                                                       रक्कम (`)

	 ०३	 रोख	िवक्री	  २,३००	
	 ०५	 मालाची	खरेरी	केली	व	धनारेश	िरला	  ६,०००
	 ०८	 रोख	िवक्री	  १०,०००
	 १२	 सामान्	खचा्दचे	िरले	 ` ७००
	 १५	 मालाची	िवक्री	केली	व	धनारेश	िमळाला	व	तो	लगेच	बँकेत	जमा	केला	  २०,०००
	 १८	 मो्ार	कार	खरेरी	बद्ल	धनारेश	िरला		  १५,०००
	 २०	 मृणालकडून	धनारेश	िमळाला	व	तो	बँकेत	जमा	केला	  १०,०००
	 २२	 रोख	िवक्री	  ७,०००
	 २५	 मृणालकडून	िमळालेला	धनारेश	अनारररत	झाला	  

	 २८	 भाड	ेिरले	  २,०००
	 २९	 धनारेशाद्ार	े्ेिलफोन	खचा्दच	ेिरले	  ५००
	 ३१	 वै्क्तिक	उप्ोगाकरीता	व्वसा्ातून	उचलले	  २,०००

४  खालील वदलेल्या व्यिहारांिरुन विशलेिणातमक रकानेे असलेले लघुरोख पुस्तक ्त्यार करा. अग्धन  पद्ध्तीनुसार 
मुख्य रोखपालाकडून `१५०० वमळाले.

२०१८		 		 			 	 रक्कम (`)

जाने.		 ०१	 वाहतूक	खच्द	िरला	  ५०
	 ०२	 रूरधवनी	खचा्दचे	िरले	  ४०
	 ०२	 बस	भाडे	िरले	  २०
	 ०३	 ्पाल	खच्द	िरला	  ३०
	 ०४	 कम्दचाऱ्ासंाठी	अलपोपहार	  ८०
	 ०६	 कुररअर	खच्द	िरला	  ३०
	 ०८	 ग्ाहकांसाठी	अलपोपहार	  ५०
	 १०	 वाहन	व््	  ३५
	 १५	 व्वस्ापकाचे	्ॅत्कसी	भाडे	  ७०
	 १८	 स्ेशनरी	खरेरी	केली	  ६५
	 २०	 बस	भाड	ेिरले	  १०
	 २२	 झेरॉकस	शुलक	  ३०
	 २५	 इं्रने् 	शुलक	  ३५
	 २७	 ्पाल	ितिक्ांची	खरेरी	केली	  २००
	 २९	 उपसकर	रुरुसतीचे	िरले	 १०५
	 ३०	 धुलाई	खचा्दचे	िरले	  ११५
	 ३१	 िकरकोळ	खचा्दचे	िरले	  १००
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५. अग्धन पद्ध्ती अं्तर्थ्त असलेल्या विशलेिणातमक लघुरोख पुस्तका्त पुढील व्यिहारांच्या नोंदी करा.        

	 २०१८	 	 	                                                                                  रक्कम (`)

एिप्रल	 ०१	 सुरुवातीची	लघुरोख	िशल्लक		  २००
	 ०२	 मुख्	रोखपालाकडून	वाहक	धनारेश	िमळाला	  १,२००
	 ०३	 सेवकाला	बक्षीस	िरले	  ४०
	 ०४	 स्ेशनरी	खरेरी	केली	  १५०
	 ०५	 ्ॅकसी	भाड	ेिरले	  ३५
	 ०६	 स्ॅमप	पॅड	आिण	शाईची	खरेरी	केली	  १४०
	 ०७	 गाडी	भाड	ेिरले	  ४०
	 ०८	 बस	भाडे	िरले	  ३०
	 ११	 साफ-सफाईचे	िरले	  ५०
	 १३	 पेक्नसल	बॉकस	खररेी	केला	  ४०
	 १४	 तार	खचा्दचे	िरले	  ३५
	 १५	 सोहनला	िरले	  २५०
	 १९	 कम्दचाऱ्ानां	चहा	व	फराळाचे	िरले	  १५०
	 २०	 रेलवभेाडे	िरले	  ३०
	 २१	 वाहतूक	खचा्दचे	िरले	  ६५

६. ्योग्य सहाय्यक पुस्तके ्त्यार करा ि त्याची ख्तािणी करा.                                                                                                             
२०१८		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 रक्कम (`)

फेब्ु.	 ०१	 िवरा्	्ांना	मालाची	िवक्री	 ५,०००
	 ०४	 	खुशबू	््ेडस्दकडून	मालाची	खरेरी	 २,४८०
	 ०६	 शंकर	््ेडस्द	्ांना	मालाची	िवक्री	 २,१००
	 ०७	 िवरा्	्ांच्ाकडून	माल	परत	आला	 ६००
	 ०८	 खुशबू	््ेडस्दला	माल	परत	केला	 २८०
	 १०	 महेश	्ांना	मालाची	िवक्री	 ३,३००
	 १४	 कुनती	््ेडस्द	कडून	मालाची	खरेरी	 ५,२००
	 १५	 अरुण	्ांचेकडून	उपसकर	खरेरी	केले	 ३,२००
	 १७	 नरेशकडून	माल	आणला	 ४,०६०
	 २०	 कुनती	््ेडस्दला	माल	परत	केला	 २००
	 २२	 महेश	्ांचेकडून	माल	परत	आला	 २५०
	 २४	 १०%	व्ापारी	कसरीवर	करीतदीकडून	माल	खरेरी	केला	 ५,७००
	 २५	 ५%	व्ापारी	कसरीवर	श्री	सू्ा्दला	मालाची	िवक्री	केली		 ६,६००
	 २६	 प्रकाश	ब्रस्दला	मालाची	िवक्री	केली	 ४,०००
	 २८		 करीतदीला	माल	परत	केला,	१०%	व्ापारी	कसर	 १,०००
	 २८	 प्रकाश	ब्रस्दकडून	माल	परत	आला	 ५००
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७.  पुढील व्यिहारांची नोंद विज्य ्यांचे खरेदीपुस्तक, विक्ररीपुस्तक, खरेदी पर्त पुस्तक ि विक्ररी पर्त पुस्तक ्यामध्ये करा,  
अरॉरसट २०१८.

२०१८
ऑगस्	०१	 िवकास	स्ोअस्द	कडून	`	१८,०००	चा	माल	५%	व्ापारी	कसरीवर	खरेरी	केला.
	 ०२	 प्रभाकर	््ेडस्दला	`	९,०००	चा	माल	िवकला.
	 ०५	 २८	जुल	ै२०१८	ला	पाठिवलेल्ा	आरेशानुसार	िवणाने	`	१६,०००	मूल्ाचा	माल	५%	व्ापारी	कसरीवर	पाठिवला.
	 ०८	 िवकास	स्ोअस्दला	`	१,६००	(ढोबळ)	माल	परत	केल्ाच	ेनावे	पत्र	पाठिवण्ात	आले.
	 १०	 ६%	व्ापारी	करारीवर	`	१२,०००	मूल्ाचा	माल	शामल	ॲनड	सनसला	िवकण्ात	आला.
	 १४	 िवणा	्ांनी	`	९००	(ढोबळ)	माल	परत	केल्ासंबंधीचे	जमापत्र	िमळाले.
	 २२	 प्रभाकर	््ेडस्द	्ांनी	`	१,५००	चा	माल	परत	केल्ाच	ेजमापत्र	प्राप्	झाले.	
	 २२	 शामल	ॲनड	सनसकडून		`	१२००	(शुद्ध)	माल	परत	आल्ाचे	जमापत्र	िमळाले.
	 २३	 िप्र्ा	स्ोअस्द	कडून		`	१६,६००	चा	माल	खरेरी	केला	आिण	`	१५०	गाडीभाडे	िरले.
	 २५	 साधना	स््ोअस्द	कडून		`	१२,०००	चा	माल	खरेरी	करण्ात	आला	व	तोच	माल	२०%	न	फ्ाने	आराधना	स्ोअस्दला	

िवकण्ात	आला.
	 २८	 रोषपूण्द	 माल	असल्ामुळे	आराधना	 स्ोअस्दने	` २४००	चा	माल	परत	केला	 तोच	माल	साधना	 स्ोअस्दला	 परत	

करण्ात	आला.
	 ३१.	 का्ा्दल्ीन	उप्ोगाकररता	आ््द	फिन्दचर	वक्फसत्		्ांचेकडून	उपसकर	उधार	खररेी	केले	`	३०,०००.

८. पुढील व्यिहारांच्या नोंदी श्ी आकाश ्यांच्या खरेदीपुस्तक, विक्ररीपुस्तक, खरेदी पर्त पुस्तक ि विक्ररी पर्त पुस्तक 
्या्त करा.

२०१८	
जाने.	 ०१	 धवल	्े्डस्दकडून	माल	खरेरी	केला	`	१५,०००	व	तोच	माल	मूळ	िकमतीवर		२५%	नफा	आकारून	कुणाल	््ेडस्दला	

िवकला.
	 ०५	 सुनेत्रा	्ांच्ाकडे		`	१०,०००	वजा	५%	व्ापारी	कसर	्ा	अ्ीवर	मालासाठी	आरेश	पाठिवला.
	 ०८	 सौरभ	््ेडस्द	्ांच	ेकडून	`	२०,०००	चा	माल	१०%	व्ापारी	कसरीवर	खरेरी	केला.
	 १३	 िवना्क	स्ोअस्दला	`	८,०००	चा	माल	५%	व्ापारी	कसरीवर	िवकला
	 १५	 िवना्क	स्ोअस्दने	`	२००	चा	माल	आपल्ाला	परत	पाठिवला.
	 १८	 सुनेत्रा	्ांनी	५	जाने	२०१८	च्ा	आरेशाची	अंमलबजावणी	केली.
	 २०	 िवषणू	्े्डस्दला	`	२१,०००	चा	माल	५%	व्ापारी	कसरीवर	िवकला.
	 २२	 सुनेत्राला	`	१,०००	(ढोबळ)	माल	परत	केला.
	 २८	 कुणाल	््ेडस्दकडून	`	५००	(शुद्ध)	चा	माल	परत	आला.	
	 ३०	 सौरभ	््ेडस्द	्ांना	`	१,५००	(ढोबळ)	माल	परत	केला.

९.     खालील व्यिहारा श्ी कमल ्यांच्या सहाय्यक पुस्तका्त नोंदिा. 
२०१८
एिप्रल	 ०१	 सुहास	्ांनी	त्ांच्ा	४१	क्मांकाच्ा	िबजकानुसार	`१२,०००	चा	माल	खरेरी	केला.
	 ०४	 िबजक	क्मांक	१२	प्रमाण	ेिवरा्	्ांचेकडून		`	११,७८०	चा	माल	१०%	व्ापारी	कसरीवर	खरेरी	केला.
	 ०७	 िबजक	क्मांक	१२	प्रमाणे	कुलरीप	्ांचेकडून		`	११,०००चा	माल	२५%	व्ापारी	कसरीवर	आणला.
	 ०८	 िबजक	क्मांक	८४	प्रमाण	े	आ््द	फिन्दचर	वकस्द	्ांचेकडून	`	१३,०००	उपसकर	खरेरी	केले.
	 १२	 िबजक	क्मांक	२७	प्रमाणे	िधरज	्ांना		`	११,५००	चा	माल	िवकण्ात	आला.
	 १३	 िबजक	क्मांक	८८	प्रमाणे	राजा	्ांना	`	१२,७८०	ता	माल	५%	व्ापारी	कसरीवर	िवकण्ात	आला.
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	 २१	 सुरेश	्ांना	`८०००	चा	माल	२०%	व्ापारी	कसरीवर	िवकला.
	 २३	 िबजक	क्मांक	१४	प्रमाणे	िधरज	्ांनी	`	५,०००	चा	माल	परत	पाठवला.
	 २६	 सुरेश	्ांनी		`	१५०	(ढोबळ)	माल	परत	केला	आिण	त्ांना	जमापत्र	क्मांक	११५	िनग्दिमत	करण्ात	आले.
	 २८	 सुहास	्ांना	`	१,२००	चा	माल	परत	केला,	नावे	पत्र	क्.	०९.
		 ३०	 िवरा्	्ांना	माल	परत	केला	`	१,३००	(ढोबळ)	आिण	नावे	पत्र	क्मांक	१०	पाठिवले.
	 ३०	 कुलरीप	्ांना	माल	परत	केला		`	१,१००	(ढोबळ)	आिण	नावे	पत्र	क्मांक	११	पाठिवले.

१०.  खालील व्यिहार मेसस्थ नि्युर ट्ेडस्थ ्यांच्या सहाय्यक पुस्तका्त वलहून दाखिा.
२०१८	
माच्द	 ०१	 भारत	पा्ील	्ांना	`	१०,०००	चा	माल	१०%	व्ापारी	कसरीवर	िवकला.
	 ०४	 नरेश	कडून		`	११,०००	वजा	१०%	व्ापारी	कसरीवर	माल	खरेरी	केला.
	 ०६	 का्ा्दल्	उप्ोगाकररता	मेसस्द	शाम	फिन्दचर	वकस्द	्ांचे	कडून		`	१५,०००	चे	उपसकर	खरेरी	केले.
	 ०७	 भारत	पा्ील	्ांनी	वरील	मालापैकरी	२०%	रोषपूण्द	माल	परत	पाठिवला	त्ा	बरल्ात	त्ांना	नवीन	माल	पाठिवण्ात	

आला.
	 ०८	 सुंरर	्ांना	`	१३,०००	वजा	१५%	व्ापारी	कसरीवर	माल	िवकण्ात	आला.
	 १०	 `	२४,०००	पुसतकरी	मूल्	असलेले	संगणक	सुिमत	्ांना		`	२३,८००	ला	िवकले.
	 १२	 साजन	्ांच्ाकडे	`	१२,०००	च्ा	मालाचा	आरेश	िरला.
	 १७	 नरेश	्ांच्ाकडून		`	१४,०००	चा	माल	खरेरी	केला	व	तोच	माल	कामेशला	`	१६,०००	ला	िवकला.
	 १९	 कामेशकडून	`	१,६००	चा	माल	परत	आला	व	तो	लगेच	नरेशला	परत	केला.
	 २३	 `	४,८००	पुसतकरी	मूल्	असलेल	ेउपसकर	राकेश	्ांना	`	४,५००	ला	िवकले.
	 २६	 का्ा्दल्	उप्ोगाकररता	६	माच्द	२०१८	रोजी	खरेरी	केलेले	उपसकर	`	४,५००	मूल्ाचे	मेसस्द	शाम	फिन्दचर	वकस्द	्ांना	

परत	करण्ात	आले.
	 २८	 साजन	्ांनी	१२	माच्द	२०१८	च्ा	आरेशाची	पूत्दता	केली.

 
j j j
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6 बॅंक मेळपत्रक / बॅंक जुळवणी पत्रक
(Bank Reconciliation Statement)

घटक

६.१	 अर्थ,	महत्त्व	आणि	लेखांकन	दस्तऐत्वजाची	उपयुक्त्ता.

६.२	 बॅंक	मेळपत्रकाचा	अर्थ,	गरज	आणि	महत्त्व.

६.३	 रोख	त्व	पासबुक	णिल्लक्ेत	येिाऱया	फरकाची	कारिे.	

६.४	 बॅंक	मेळपत्रक	/	बॅंक	जुळत्विी	पत्रकाचा	नमुना.

६.५	 बॅंक	मेळपत्रक	/	जुळत्विी	पत्रक	्तयार	करिे.

क्षमता ववधाने 

o णत्वद्ारथी	बॅंकेिी	संबंणि्त	त्वेगत्वेगळ्ा	कागदपत्रांचे	नमुने	्तयार	करू	िक्तो.	

o णत्वद्ारथी	रोख	पुस्तक	त्व	बॅंक	पासबुक	यामिील	फरक	ओळख्तो.

o	 णत्वद्ारथी	रोख	पुस्तकाची	णिल्लक	आणि	पासबुकची	णिल्लक	यामधये	येिाऱया	फरकाची	कारिे	िोिू	िक्तो.

o		 णत्वद्ारथी	बॅंक	मेळपत्रक	्तयार	करू	िक्तो.

बॅंक मेळपत्रक / बॅंक जुळवणी पत्रक : (Bank Reconciliation Statements)

६.१. लेखांकन दसतऐवजांचा अर्थ, महत्व आवण उपयुक्तता. 

प्रसतावना : 
	 लेखांकिय	दस्तऐवजा्त	वयवहाराची	मूळ	सतय्ता,	जसे	वयवहाराची	राशी,	ही	राशी	िोणाला	कदली,	वयवहाराची	िारणे	आकण	
वयवहाराचा	उद्ेश	याच	ेवण्णन	िेले	जा्ते.	जेंवहा	एखादा	आक््णि	वयवहार	हो्तो	तया	वयवहाराचा	सबळ	पुरावा	हा	पुस्तपालन	प्रकरिये	
िरर्ता	आधुकनि	बॅंकिंग	सेवेमधये	अमूलाग्र	बदल	झालेला	आहे.	आजिालचया	 वयवसायामधये	 इंटरनेट	आकण	मोबाईल	बॅंकिंगची	
भूकमिा	लक्षणीय	आहे.	रोख	शोधन	व	रोख	प्राप्ीचे	वयवहार	या	पद्ध्तीनुसार	िेलयास	दोनही	पक्षांना	वयवहाराचे	पुरावे	प्राप्	हो्ता्त.
	 पर्ुंत	आजही	बॅंिेचे	वयवहार	बॅंिे्त	जाऊनच	पूण्ण	िरणयाच	ेप्रमाण	जास्त	आहे.	धनादेशाने	किंवा	ड्ाफट	ने	वयवहाराचे	शोधन	
आकण	प्राप्ीचे	महत्व	पणू्णपणे	अबाकध्त	राह्ते.	

बॅंक दसतऐवजाचे प्रकार : (Types of Bank Documents) 
१. पैसे जमा करणयाचे चलनपत्र : (Pay-in-slip)
 अर्थ : पैसे	भरणयाचया	पाव्तीला	पैसे	जमा	िरणयाची	पाव्ती	/	चलनपत्र	असेही	महण्ता्त.	खा्तेदार	जेंवहा	बॅंिे्त	धनादेश	किंवा	

रक्कम	भरणयासाठी	जा्तो	्तेंवहा	ही	पाव्ती	तयाला	भरून	द्ावी	लाग्ते.	जेंवहा	रोख	रक्कम	बॅंिे्त	जमा	िरावयाची	अस्ते	्तेंवहा	
खा्तेदार	तयाचा	खा्तेरिमांि,	पैसे,	जमा	िरणयाची	्तारीख	आकण	बॅंिे्त	जमा	िरावयाचया	रक्कमेच	ेकववरण	दे्तो.	तयाच	प्रमाणे	
खा्तेदार	बॅंिे्त	जेंवहा	धनादेश	जमा	िर्तो	्तेंवहा	धनादेशाची	संपूण्ण	माकह्ती	जसे	खा्ते	रिमांि	जया	बॅंिेचा	धनादेश	आहे.	तया	
बॅंिेचे	नाव,	रक्कम	इतयादी	माकह्ती	खा्तेदाराला	पाव्ती्त	भरावी	लाग्ेत.	
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	 पैसे	भरणयाची	पाव्ती	/	चलनपत्र	दोन	भागा्त	कवभागलेली	अस्ेत.	पाव्तीची	उजवी	बाजू	बॅंि	आपलयािडे	पुरावा	महणून	ठेवून	
घे्ते	्तर	डावीबाज	ूमहणज	ेपाव्तीचा	दुसरा	भागावर	(counterfoil)	संबंकध्त	िारिुनाची	सही	सटटॅमप	आकण	कदनांि	कलकह्तो	आकण	
खा्तेदाराला	अकभसवीिृ्ती	महणून	पर्त	दे्तो.

महत्व आवण उपयुक्तता (Importance and Utilities) : 
१)	 खा्तेदाराला	आपलया	खातया्त	रोख	रक्कम	्तसेच	धनादेश	जमा	िरणयाची	सुकवधा	कमळ्ेत.
२)	 खा्ते	पुस्तिा्त	पैस	ेजमा	िरणयाचया	आधार	ेरोख	किंवा	धनादेश	जमा	िेलयाची	नोंद	िेली	जा्ते.
३)	 अकभसवीिृ्ती	किंवा	पाव्तीचा	छोटा	भाग	हा	िायदेशीर	पुरावा	महणून	उपयोगा्त	येऊ	शि्तो.

घटक :
(पैस	ेजमा	िरणयाचया	पाव्तीचया	डावया	आकण	उजवया	बाजूला	एिसारखी	माकह्ती	अस्ते)	
१)	 बॅंिेचे	नाव,	शाखा	आकण	पत्ता.
२)	 वयवहाराची	क्त्ी.
३)	 बॅंिे्त	जमा	िेलेली	रक्कम	अिंा्त	व	अक्षरा्त	असली	पाकहज	े(रोख	/	धनादेश)
४)	 खा्तेदाराच	ेनाव.
५)	 खा्ते	रिमांि.
६)	 खातयाचा	प्रिार.
७)	 जमा	िरणाऱया	नोटांच	ेकववरण	जसे		`	१००,	`	२००,	` ५००,	`	२,०००	इ.
८)	 धनादेशाची	संपूण्ण	माकह्ती.
९)	 पैस	ेकमळणाऱया	बॅंिेची	माकह्ती.
१०)	 जर	`	५०,०००	चया	वर	रक्कम	जमा	िरणार	असाल	्तर	पटॅन	रिमांि	देणे	आवशयि	आहे.

पैसे जमा करणयाचया चलनपत्राचा नमुना (Pay-in-Slip) 

आकृती. ६.१ (अ)

बॅंिे्त	जर	धनादेश	जमा	िरावयाचा	असलयास	आधुकनि	पद्ध्तीनुसार	पैसे	भरणयाचया	पाव्ती	सोब्त	जोडून	बॅंिे्त	लावलेलया	
धनादेश	संिलन	पेटीमधये	टािावे.

२.  पैसे काढणयाची पावती / चलनपत्र (Withdrawal Slip) :
 अर्थ : बॅंिे्त	असलेलया	खातया्तून	रक्कम	िाढणयासाठी	जी	पाव्ती	भरावी	लाग्ते	तया	पाव्तीला	पैसे	िाढणयाची	पाव्ती	किंवा	

पैसे	िाढणयाचे	चलन	पत्र	असे	महण्ता्त.	या	पाव्तीची	दुसरी	प्र्त	कमळ्त	नाही,	्तर	या	वयवहाराची	नोंद	बॅंिेचया	खा्ेत	पुस्तिा्त	
िेली	जा्ते	आकण	तयाचा	पररणाम	ग्राहिािंडे	असलेलया	बॅंि	पासबुिामधये	कदसून	ये्तो.
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महत्व आवण उपयुक्तता : (Importance and Utilities) 
१)	 चलनाचा	/	पाव्तीचा	उपयोग	खा्तेदाराला	फक्त	बॅंिे्तून	पैसे	िाढणयासाठीच	हो्तो.
२)	 खा्तेदाराने	या	पाव्तीचया	/	चलनाचया	समोरील	बाजू	आकण	मागील	बाजूला	सही	िरावी.
३)	 पाव्तीवर	खा्ेतदाराने	िेलेली	सही	ही	बॅंिेद्ारे	नमुना	सही	सोब्त	्तपासून	घ्ेतली	जा्ते.	यामुळे	याबाब्त	गैरवयवहार	टाळ्ता	य्ेतो.
घटक :
१)	 बॅंिेचे	नाव	आकण	पत्ता.
२)	 वयवहाराची	क्त्ी.
३)	 खा्तेदाराचे	नाव.
४)	 खातयाचा	नंबर	आकण	प्रिार.
५)	 रक्कम	अंि	आकण	अक्षरासकह्त.
६)	 खा्तेदाराची	सवाक्षरी.	

जर	बॅंिे्तून	िाढली	जाणारी	रक्कम		` 50,000	पेक्षा	अकधि	असलयास	खा्तेदाराने	पटॅनिाड्णची	छायांकि्त	प्र्त	देणे	आवशयि	आहे.

खा्तेदार	बॅंिे्तून	पैस	ेिाढणयासाठी	धनादेशाचा	सुद्धा	वापर	िरू	शि्तो.

पैसे काढणयाचया चलनपत्राचा नमुना (Withdrawal Slip) :

६.१ (ब)

बॅंिीग	सेवा	घेणयासाठी	प्रतयक्ष	बॅंिे्त	जाऊन	वयवहार	िरणयाची	आवशयि्ता	आ्ता	 राकहली	नसून	माकह्ती	व	्तंत्रज्ानाचया	
आधारे	सुद्धा	ही	सेवा	कमळवू	शि्ता,	याला	आभासी	बॅंकिंग	सेवा	(Virtual	Banking)	असे	महण्ता्त.

३. बॅंक पासबुक / ग्ाहक पुससतका (Bank Pass Book) :
 अर्थ : बॅंिेचया	खा्ते	पुस्तिा्त	असलेलया	खा्ेतदारांचया	खा्ते	रिमांिावर	झालेलया	वयवहाराचा	खा्ते	पुस्तिा्तील	उ्तारा	महणजे	

पासबुि	/	ग्राहि	पुसस्तिा	होय.	खा्तेदाराचया	खातया्त	झालेलया	नोंदीची	खा्ते	पुस्तिांची	माकह्ती	बॅंि	ग्राहिाला	दे्त	अस्ते.	
वेळोवेळी	झालेलया	वयवहाराचया	नोंदी	आकण	खातयावरील	कशलिीची	माकह्ती	बॅंि	एिा	लहान	पुस्तिाद्ार	ेग्राहिाला	/	
खा्तेदाराला	दे्ते.	आधुकनि	पद्ध्तीनुसार	बॅंि	पासबुि	संगणिीय	लेखा	प्रणालीद्ारे	्तयार	िरून	ग्राहिाला	कदली	जा्ता्त.
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महत्व आवण उपयुक्तता :  
१)	 पासबिुमुळे	खातयावरील	कशल्लिेची	एि	कवकशष्ट	्तारखेची	माकह्ती	कमळ्ते.
२)	 वादग्रस्त	प्रिरणामधये	बॅंिेचया	अकधकनयमानुसार	बॅंि	पासबुि	हा	एि	सबळ	पुरावा	महणून	तयाचा	वापर	हो्तो.
३)	 पासबिुावरून	हे	कसद्ध	हो्ते	िी,	खातयावरील	सव्ण	वयवहार	बॅंिद्ारेच	झालेले	आहे्त.

घटक :
१)	 बॅंिेचे	नाव	आकण	शाखा.
२)	 बॅंिेचा	पत्ता	आकण	दूरधवनी	रिमांि.
३)	 खा्तेदाराचे	संपणू्ण	नाव	आकण	पत्ता.
४)	 खातयाचा	प्रिार.
५)	 खा्तेरिमांि	आकण	ग्राहि	ओळख	रिमांि.
६)	 खा्तेदाराचा	फोटो.
७)	 आय.एफ.एस.सी.	(भार्तीय	कवत्तीय	पद्ध्त	रिमांि)	या	अद्ाक्षर	रिमांिाचा	उपयोग	संगणिीय	पद्ध्तीने	रक्कम	स्ानां्तरर्त	

िरणयासाठी	हो्तो	जसे	IMPS,	NEFT	आकण	RTGS	इतयादी.
८)	 बॅंि	पासबुिामधये	कदनािंाचा	रिाना,	कववरण,	धनादेश	रिमांि	िाढलेली	रक्कम,	जमा	िेलेली	रक्कम	आकण	बॅंि	अकधिाऱयाची	

सही	अस्ते.
बॅंक पासबुक/ग्ाहकपुससतकेचा नमुना (Format) :
                     पासबुक/ग्ाहक पुससतका

वदनांक वववरण धनादेश क्र. काढलेली 
रक्कम

नावे.	(`)

जमा केलेली 
रक्कम

जमा.(`)

वशल्लक
(`)

सही

६.१ (क)

खा्तेदाराला	 /	ग्राहिाला	बॅंिे्त	जमा	असलेली	 रक्कम	व	िाढलेली	 रक्कमेची	िोण्तीच	माकह्ती	 नसायची	 परं्ुत	 १८	 वया	
श्तिा्त	पासबुि/ग्राहि	पुसस्तिेचा	वापर	बॅंिे्त	सुरू	होऊन	ग्राहिांचया	खातयावरील	संपूण्ण	 वयवहाराची	माकह्ती	पकहलया	
वेळेस	बॅंि	पासबिुाचया	सवरूपा्त	तयाचया	हा्ता्त	देणया्त	आली.	आज	कववरण	ऑनलाईनसुद्धा	पाह्ता	ये्ता्त.

४. बॅंक वववरण : (Bank Statement) :
 अर्थ : वयावसाकयि	 बॅंिे्त	 वयवसायाचया	 नावाने	 चालू/	 चलखा्ेत	 उघडू	 शि्तो	 िारण	 चालू	 खातयाचया	 अनिे	 सुकवधा	
वयवसाकयिाला	कमळ्ता्त	जस	ेवयवसाकयि	अनेि	वेळेस	चालू	खातया्त	रक्कम	व	धनादेश	जमा	िरू	शि्तो	्तसेच	अनेि	वेळेस	पैस	े
रोख	आकण	धनादेशाद्ार	ेिाढू	शि्तो.
	 वयवसाकयिाला	चाल	ूखातयावर	झालेले	वयवहार	व	चालू	खातया्तील	कशल्लि	जाणून	घेणयाची	इचछा	अस्ते	तया	िरर्ता	बॅंि	
आपलया	खा्तेदाराला	बॅंि	कववरण	दे्ते.	चालू	खा्ेतदाराने	एिा	कवकशष्ट	िालावधी्त	झालेलया	आक््णि	वयवहाराचया	नोंदीचे	संकक्षप्	
माकह्ती/	कववरण	बॅंि	कववरणामधये	समाकवष्ट	अस्ते.	पूववी	बॅंि	कववरण	िागदावर	छापील	सवरूपाचे	असायचे	आकण	्ते	कववरण	बॅंि	
माकसि	कत्रमाही	किंवा	वाक््णि	रूपा्त	्तयार	िर्त	अस्त.	पर्ंतु	इंटरनेट	आकण	ऑनलाईन	बॅंकिंगमुळे	बॅंि	कववरण	माकह्ती	ऑनलाईन	
सुद्धा	कमळ	ूशि्ेत.	हेच	इलेकट्रॉकनि	बॅंि	कववरण	खा्तेदार	ऑनलाईन	सुद्धा	पाहू	शि्तो	्तसेच	संपाकद्त	िरून	्तो	बॅंि	कववरणाची	प्र्त	
िाढू	शि्तो.	्तसेच	ऑनलाईन	बॅंि	कववरणामुळे	िागद	आकण	टपालाचा	खच्ण	िमी	हो्तो.			
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महत्व आवण उपयुक्तता : (Importance and Utilities) 
१)	 बॅंि	कववरणामुळे	खा्ेतदाराला	बॅंि	खातयावरील	कशल्लि	समज्ेत.
२)	 खचा्णच	ेशोधन	िर्तांना	योगय	कनयोजन	िर्ता	ये्ेत.
३)	 वयावसाकयिान	ेबॅंिे्त	जमा	िेलेल	ेधनादेशाचया	शोधनाचा	िालावधी	समज्तो.
४)	 बॅंि	मेळपत्रि/	जुळवणी	पत्रि	्तयार	िरणयासाठी	बॅंि	कववरण	उपयोगी	आहे.

घटक :
१)	 बॅंिेचा	्तपशील	शाखा	आकण	पत्ता.
२)	 वयवहाराची	क्त्ी.
३)	 कववरणे.
४)	 धनादेश	रिमांि.
५)	 िाढलेलया	रक्कमा.
६)	 जमा	िेलेलया	रक्कमा.
७)	 कशल्लि.

नमुना :                                खाते वववरण

बॅंि	ऑफ	इंकडया							 चाल	ूखा्ेत
एस.बी.रोड		 खा्ते	कववरण		 कदनांि:			/					/२०___
खा्ते	प्रिार	:	संस्ातमि																																																																					 पान	रिमांि	:	
																																																																																																																	खा्ेत	वही	रि.:
खा्ते

वदनांक वववरण धनादेश 
क्रमांक.

काढलेली 
रक्कम

नावे.								`

जमा केलेली 
रक्कम

जमा.											`

वशल्लक
(`)

सही

६.१(ड)

५. बॅंक सूचना (Bank Advice) :
	 बॅंिेिडून	खा्तेदार	ग्राहिाला	 कवही्त	नमुनया्त	िाही	माकह्ती	 कदली	जा्ते	जसे	 रक्कम	जमा	िरणयासाठी	 कदलेला	धनादेश	न	
वटलयास,	 बॅंि	शुलि	 नावे	 िेलयाबद्ल,	 बॅंििडे	 वटकवलेलया	 प्राप्	 कवपत्र	अनादरर्त	झालयामुळे,	 राशी	 संग्रहणा््ण	 जमा	 िेलेले	
ववपत्र, वयाज	आिारणी,	लाभांश	आकण	वयाज	बॅंिेद्ार	ेगोळा	िरण	ेआकण	ग्राहिाचया	पूव्ण	सूचनेनुसार	बॅंिेने	खचा्णचे	शोधन	िेलेले	
असलयास.

महत्व आवण उपयुक्तता : (Importance and Utilities)
१)	 बॅंिेचया	सूचन	ेआधार	ेवयवसाकयि	खातयाशी	संबंकध्त	संपूण्ण	माकह्ती	वेळोवेळ	अद्याव्त	िरू	शि्तो.
२)	 खातयावर	झालेलया	वयवहाराचा	पुरावा	्तयार	िर्ता	ये्तो.
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घटक :
१)	 बॅंिेचे	नाव	आकण	पत्ता.
२)	 बॅंि	सूचना	पाठकवणयाची	क्त्ी.
३)	 खा्तेदाराचे	नाव,	पत्ता	आकण	खा्ेतरिमांि.
४)	 वयवहारांचा	्तपशील.
५)	 नाव	ेआकण	जमा	होणारी	रक्कम.

नमुना :

बॅंक सूचना
वद. वपपलस सहकारी बॅंक मया्थवदत पुणे

कदनांि	:	२४	नोवहेंबर,	२०१८
प्रक्त,
मे. धनश्ी ट्ेडस्थ, पुणे
खा्ते	नं.-	चालू	खा्ते	००००१२३४
महोदय,
आपले	खा्ते	खालील	माकह्तीचया	आधार	ेनावे/	जमा	िरणया्त	आले.	:

वयवहाराचा तपशील रक्कम
नावे	(`) जमा	(`)

आपले	 कवद्ु्त	 देयि	 आपलया	 सूचनेप्रमाणे	 अदा	 िरणया्त	
आले	आह	ेसोब्त	देयिाची	प्र्त	दे्त	आहो्त.

१५,००० ००

एिूण १५,००० ००

																																																																																																																						बॅंि	वयवस्ापि
६.१ (अ)

खा्तेदारान	ेआपलया	नोंदणीिृ्त	मोबाईल	नंबरवरून	बॅंिेशी	वयवहाराची	नवीन	माकह्ती	बॅंि	अकधसूचना	संदेशवहनद्ारे	बॅंि	
सूचनाद्ारे	प्राप्	िरू	शि्तो.

६.२  बॅंक मेळपत्रक / बॅंक जुळवणी पत्रकाचा अर्थ, वयाखया, गरज आवण महत्व :
 अर्थ : वयावसाकयि	आपलया	खा्ेतपुस्तिा्त/	लेखा	पुस्तिा्त	बॅंि	रिाना	असलेली	रोख	पुस्ति	्तयार	िर्तो	आकण	तया्त	

बॅंिेशी	संबंकध्त	सव्ण	वयवहार	नोंदकव्तो.	रोख	पुस्तिा्त	असलेला	बॅंिेचा	रिाना	चालू	खा्ते	दश्णकव्तो.	इ्तर	वयवसाकयिांशी	
होणार	ेवयवहार	बॅंिा	आपलया	खा्ेत	पुस्तिा्त	िर्ता्त	आकण	तयावरून	बॅंि	ग्राहिांचे	पासबुि/	ग्राहि	पुसस्तिा	्तयार	िर्ता्त.	
जेंवहा	 वयावसाकयि	बॅंिे्त	 रोख	 रक्कम	जमा	िर्तो	 किंवा	 राशी	संग्रहणा््ण	 धनादेश	जमा	िर्तो	 ्तेंवहा	 तयाची	 नोंद	 ्तो	 रोख	
पुस्तिा्त	नाव	े किंवा	प्राप्ी	बाजूला	िर्तो.	बॅंि	याची	नोंद	पासबुिामधये	जमा	 किंवा	शोधन	बाजूला	िर्ते.	 तयाचप्रमाणे,	
वयावसाकयि	खचा्णचे	शोधन	िरणयासाठी	धनादेश	दे्तो,	याची	नोंद	्तो	रोख	पुस्तिा्त	जमा	किंवा	खच्ण	(Payment)	बाजूला	
िर्तो.	याच	वयवहाराची	नोंद	बॅंि	ग्राहिांचया	पासबुिामधये	नावे	किंवा	उतपन्न	बाजूला	िर्ेत.	महणजेच	वयावसाकयि	जे	िाही	
रोख	पुस्तिा्त	नोंदकव्तो	तयाची	कवरुद्ध	नोंद	बॅंि	पासबुिमधये	िर्ते.	खरे्तर	रोख	पुस्तिा्तील	कशल्लि	व	बॅंि	पासबुिमधील	
कशल्लि	समान	असली	पाकहजे.	या्त	फरि	फक्त	एवढाच	िी	रोख	पुस्तिा्त	नाव	े कशल्लि	असेल	्तर	पासबुिमधये	जमा	
कशल्लि	असेल.
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वयवसायाचया	पुस्तिा्त बॅंिेचया	पुस्तिा्त
नावे.		 रोख	पुस्ति	 	जमा. नावे.		 पासबिु	(वयवसाकयि	खा्ते)	 	जमा.

प्राप्ी(`) शोधन	(`) शोधन	(`) प्राप्ी	(`)

            आकृती. ६.२(अ)          आकृती. ६.२(ब)

	 परं्तु	 प्रतयक्षा्त	 रोख	 पुस्तिा्तील	 बॅंि	 कशल्लि	 नेहमीच	 पासबुिमधील	 कशल्लि	 पेक्षा	 वेगळीच	 अस्ेत.	 या	 वेगवेगळ्ा	
कदसणाचया		कशल्लिांची	िारणे	आकण	तयांची	जुळवणी	िरणयासाठी	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरणे	अकनवाय्ण	अस्ते.	बॅंिािडून	आपलया	
चाल	ूखा्ेतदारांना	कनयकम्तपणे	बॅंि	कववरण	दे्त	अस्ेत.	बॅंि	पासबुि	आकण	रोख	पुस्तिा्तील	फरिाचे	सूक्म	कनररक्षण	िरणयासाठी	बॅंि	
कववरणाची	्ुतलना	रोख	पुस्तिाशी	िेली	जा्ते.

वयाखया :
	 “अस	े कववरण	िी,	जे	 रोख	पुस्तिा्तील	बॅंि	 रिानयाची	 कशल्लि	व	बॅंि	पासबुिा्तील	 कशल्लि	या्तील	मेळ/	जुळवणी	
िरणयासाठी	्तयार	िेले	जा्ेत	आकण	दोनही	कशल्लिामधये	िशामुळे	फरि	पडला	याची	िारणे	दश्णकव्ेत.	तयास	बॅंि	मेळ	पत्रि/	जुळवणी	
पत्रि		असे	महण्ता्त.”
	 “अस	ेकववरण	िी,	जे	एि	कवशे्	िालावधीचे	किंवा	एिा	मकहनयाचया	बॅंि	पासबुिची	कशल्लि	आकण	रोख	पुस्तिा्तील	बॅंि	
रिानयाची	कशल्लि	या्तील	फरिाची	िारण	ेदश्णकव्ेत	तया	कववरणाला	बॅंि	मेळ	पत्रि/	बॅंि	जुळवणी	पत्रि		असे	महण्ता्त.”

बॅंक मेळपत्रकाची गरज आवण महत्व : (Need and importance of Bank Reconciliation Statement)
१)	 रोख	पुस्ति	आकण	बॅंि	पासबुि	नुसार	असणारी	बॅंि	कशल्लि	या्त	फरि	असणयाची	िारणे	सपष्ट	िर्ेत.
२)	 पासबिु	व	रोख	पुस्ति	मधये	झालेलया	लोप	कवभ्रम/	कवसर	चुिा	शोधून	िाढणयासाठी	याची	मद्त	हो्ते.
३)	 रोिड	हा्ताळणाऱया	िम्णचाऱयांिडून	घोटाळा	होणयाची	संधी	िमी	िर्ेत.
४)	 बॅंिेशी	होणाऱया	वयवहारांची	बॅंिेने	योगय	नोंदी	िेलया	आह्ेत	िी	नाही	्ते	्तपासणयासाठी	मद्त	हो्ेत.
५)	 बॅंि	मेळपत्रि	हे	संस्ेचया	िम्णचाऱयांवर	रोखनोंदी	अद्याव्त	ठेवणयािरर्ता	नैक्ति	दडपणाचे	िाम	िर्ते.
६)	 रोख	प्राप्ी	आकण	रोख	शोधनाचया	माकह्तीच	ेअं्तग्ण्त	अंिेक्षण	िरणयासाठी	महत्वाची	यंत्रणा	महणून	िाम	िर्ते.

६.३  रोख पुसतक आवण बॅंक पासबुकात वदसणाऱया फरकाची कारणे :
१)	 वेळ्ेतील	अ्ंतर/	फरि.
२)	 वयावसाकयिािडून	किंवा	बॅंिांिडून	होणाऱया	लोप	कवभ्रम/	कवसर	चुिा.

१) वेळेतील अंतर/ फरक	 :	 (Time Difference) :
	 वयवहाराची	नोंद	एिाच	वेळी	रोख	पुस्ति	आकण	पासबुि	मधये	िेली	जा्त	नाही	तयामधये	िाही	िालावधी	अस्तो.	
 उदा. :	जेंवहा	वयावसाकयि	बॅंिेमधये	धनादेश	जमा	िर्तो	अशावेळी	तयाचया	दृष्टीने	हा	वयवहार	आहे	व	्तो	तयाची	नोंद	्ताबड्तोब	

रोिड	पुस्तिा्त	िर्तो.	परं्तु	बॅंि	धनादेशाची	 राशी	खातया्त	जमा	झालयानं्तर	पासबुि	मधये	नोंद	िर्ेत.	परं्तु	वेळेअभावी	
वयवहाराची	नोंद	फक्त	वयवसाकयिाला	रोख	पुस्तिा्त	कदस्ते	परं्ुत	पासबुि	आकण	रोख	पुस्तिाची	जुळवणी	िेलयास	दोनही	
पुस्तिा्त	फरि	कदसून	ये्तो.
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२) वयावसावयक वकंवा बॅंकांकडून होणाऱया लोप ववभ्रम / ववसर चुका : 
	 वयावसाकयि	किंवा	बॅंि	यांचया	िडून	होणाऱया	लोप	कवभ्रम/	कवसर	चिुा	ह	ेसुद्धा	दोनही	पुस्तिा्तील	कशल्लिे्त	कदसणाऱया	

फरिाचे	िारण	ठरू	शि्ेत.	
 उदा. :	 बॅंिेने	आिारलेलया	 बॅंि	शुलिाची	`	 ५४०/-	 नोंद	 बॅंिेने	 नावे	िेली	असलयास	आकण	 हीच	 नोंद	 रोख	 पुस्तिा्त	 

`	४५०/-	न	ेिेलयास	या	कठिाणी	या	वयवहाराची	नोंद	दोनही	पुस्तिा्त	कदसून	ये्ते	पर्ंतु	दोनही	पुस्तिाचया	कशल्लिे्त	फरि	
कदसून	ये्तो.

रोख पुसतक आवण बॅंक पासबुकमधील फरकाची कारणे

१. वेळेचया फरकामुळे. 

	 अ)	 वयवहाराची	 नोंद	फक्त	 रोख	 पुस्तिा्त	 कदस्ेत	 परं्ुत	
पासबिुा्त	कदस्त	नाही.

	 	 १)	 शोधन	िेलेल	ेधनादेश	परं्तु	सादर	िेल	ेनाही.
	 	 २)	 जमा	िेलेले	धनादेश	पण	बॅंिेिडे	संिकल्त	न	

िेलेले	धानादेश.

	 ब)	 वयवहाराची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	कदस्ेत	परं्ुत	रोख	
पुस्तिा्त	कदस्त	नसलयास.

	 	 १)	 बॅंिेने	वयाज	जमा	िेले.
	 	 २)	 ग्राहिाचया	व्तीने	जमा	िेलेली	रक्कम
	 	 ३)	 बॅंिेद्ार	ेखचा्णचे	सरळ	शोधन.
	 	 ४)	 बॅंिेने	 आिारलेल	े बॅंि	 शुलि,	 अकधिो्	

अकध	कवि्ा्णवरील	वयाज,	बॅंिेने	आिारलेले	
अपहार.

	 	 ५)	 प्रापयकवपत्र	आकण	धनादेशाच	ेअनादरण.
	 	 ६)	 बॅंि	खातया्त	परसपर	रक्कम	जमा	िरणे.

२. बॅंक आवण वयावसावयकाकडून होणाऱया 
लोप ववभ्रम चुका.

	 १)	 चुिीचया	बाजूला	नोंदकवणे.
	 २)	 चुिीचया	खातया्त	नोंदकवणे.
	 ३)	 चुिीचे	सं्तुलन	व	बेरीज.
	 ४)	 दोनदा	नोंदकवणे.
	 ५)	 वयवहारा्तील	लोप	कवभ्रम	चुिा.

६.३(अ)

१. वेळेमुळे वदसणारा फरक :
अ) रोख पुसतकात वयवहार वदसणे परंतु पासबुकात न वदसणे :
 १) धनादेश वदला परंतु सादर न केलयास : खा्ेतदाराने	धनादेश	 कदलयाबरोबर	लगेच	 रोख	पुस्तिा्त	जमा	बाजूला	 नोंद	

िर्तो	पर्ंतु	बॅंि	धनादेश	जो	पययं्त	बॅंिे्त	सादर	हो्त	नाही	्तो	पययं्त	खा्ेत	पुस्तिा्त	नोंद	घ्ेत	नाही.	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	
िरणयापूववी	जर	ग्राहिाने	धनादेश	बॅंिे्त	सादर	न	िेलयास	खा्तेदाराचया	पासबुिाची	 कशल्लि	ही	 रोख	पुस्तिाचया	
कशल्लिेपेक्षा	जास्त/अकधि	कदस्ते.

 २) धनादेश बॅंकेत जमा केला परंतु रक्कम जमा न झालयास : धनादेश	कमळालयाबरोबर	लगेच	बॅंिे्त	जमा	िेलयाबरोबर	
खा्तेदार	रोख	पुस्तिा्त	नावे	बाजूला	नोंद	िर्तो.	तयामुळे	रोख	पुस्तिाची	कशल्लि	बॅंि	रिानया्त	जास्त	हो्ेत	पर्ंतु		
जोपययं्त	धनादेशाची	रक्कम	बॅंिे्त	जमा	हो्त	नाही,	्तोपययं्त	पासबुिमधये	जमा	दाखकवल	ेजा्त	नाही.	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	
िरणयाचया	क्तक्ला	कशल्लिे्त	फरि	कदसून	ये्तो.
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ब) बॅंक पासबुकमधये वयवहाराची नोंद वदसते परंतु रोख पुसतकात नाही :

 १) बॅंकेने वयाज जमा केलयास :	 खा्तेदाराला	 कदले	 जाणारे	 वयाज	 बॅंिेन	े ग्राहिाचया	 खातया्त	 जमा	 िेले	 असलयास	
पासबुिमधील	बॅंिेची	कशल्लि	जास्त	होईल.	बॅंिेिडून	वयवहाराची	सूचना	कमळालयानं्तर	ग्राहि	बॅंिेशी	सुसंग्त	नोंद	
आपलया	रोख	पुस्तिा्त	िरेल.	्तोपययं्त	पासबुिा्तील	बॅंि	कशल्लि	ही	रोख	पुस्तिा्तील	बॅंि	कशल्लिपेक्षा	अकधि	
राहील.

 २) ग्ाहकाचया वतीने सरळ/ रेट रक्कम बॅंकेत जमा करणे :	ग्राहिाचया	स्ायी	सूचनेनुसार	बॅंि	संबंकध्त	वयक्तीिडून	
वयाज,	लाभांश,	भाडे	इ.	ग्राहिाचया	खातया्त	जमा	िर्ेत	तयामुळे	पासबुिमधील	कशल्लि	वाढ्ेत.	पण	वरील	जमा	
रक्कमेची	नोंद	बॅंि	सूचना	कमळालयानं्तरच	ग्राहि	आपलया	रोख	पुस्तिा्त	नोंदी	िर्तो	मात्र	्तोपययं्त	रोख	पुस्ति	आकण	
बॅंि	कववरण	(पासबिु)	मधील	कशल्लि	वेगळी	राह्ेत.

 ३) बॅंकेद्ारे सरळ शोधन :	ग्राहिांचया	सुचनेनुसार	िाही	खचा्णचे	शोधन	बॅंि	िरू	शि्ते	जसे	कवमा	प्रवयाजी,	कवद्ु्त	
कबल,	दूरधवनी	बील,	िजा्णचे	हपे्	इतयादी.	वरील	खचा्णचे	शोधन	िेलयानं्तर	लगेच	बॅंि	ग्राहिांचया	पासबुि	आकण	
बॅंिकववरणा्त	 नावे	 बाजूला	 नोंद	 िर्ते.	 परं्तु	 बॅंिेिडून	 सुचना	 कमळालयाकशवाय	 ग्राहिाला	 वयवहाराची	 िोण्तीही	
िलपना	नस्ते	्तोपययं्त	पासबिु	बॅंिकववरणाची	कशल्लि	ही	रोख	पुस्तिा्तील	कशल्लिेपेक्षा	िमी	अस्ते.

 ४) बॅंकेतफफे बॅंकशुलक, अवधववकर्थवरील वयाज, वत्थनाची आकारणी : बॅंिे्तफफे	ग्राहिाला	वेगवेगळ्ा	प्रिारचया	सेवा	
पुरकवलया	जा्ता्त.	आकण	तया	बद्ल	बॅंि	शुलि	आकण	व्त्णन/	अपहार	तयाच	प्रमाणे	ग्राहिाला	कदलेलया	अकधकवि््ण	
सुकवधेवर	देखील	वयाज	आिार्ते.	अशा	सुकवधेवरील	आिारलेले	वयाज	बॅंि	वेळोवेळी	ग्राहिांचया	खातया्त	नावे	िर्ते.	
्त्ाकप	संस्ांना	अशा	प्रिारचया	शुलि	आकण	व्त्णन	इ.	ची	माकह्ती	पासबुि/	बॅंि	कववरणाद्ार	ेमाकह्ती	कमळ्ते.	महणून	
बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरणयाचया	कदवशी	मात्र	पासबुि	मधील	कशल्लि	ही	रोख	पुस्तिा्तील	कशल्लिीपेक्षा	िमी	कदसून	
येईल.

 ५) प्राप्त ववपत्र आवण धनादेशाचा अनादर : मुद्तपूव्ण	बॅंिे्त	वटकवलेले	प्राप्कवपत्र	आकण	धनादेश	अनादरर्त	झालयास	
पासबुि	आकण	 बॅंि	 कववरणा्त	 ग्राहिाचया	खातया्त	 नावे	 िेले	 जा्ेत.	 परं्तु	 यांचा	िोण्ताच	 पररणाम	 बॅंिेने	 सूचना	
कदलयाकशवाय	रोख	पुस्तिा्त	दाखकवला	जा्त	नाही.	तयाचप्रमाण	ेग्राहिाने	खचा्णचे	धनादेशान	ेशोधन	िेलयास	आकण	्तो	
धनादेश	अनादरर्त	झाल	े्तर	बॅंि	यांची	नोंद	पासबुि	आकण	बॅंि	कववरण	जमा	बाजूला	िर्ता्त.

 ६) बॅंक खातयात रक्कम सरळ जमा करणे  :	वयावसाकयिाचया	सूचनेनुसार	जेंवहा	ऋणिो	वयावसाकयिाचया	खातया्त	रक्कम	
जमा	िर्तो	्तेंवहा	बॅंिेिडून	सूचना	कमळालयाकशवाय	वयावसाकयिाला	या	वयवहाराची	िाहीच	माकह्ती	उपलबध	हो्त	
नाही.	या	वयवहारा्त	वयावसाकयिाचया	खातया्त	राशी	जमा	झालयाची	नोंद	बॅंिे्त	हो्ते	पर्ुंत	हीच	नोंद	वयावसाकयिाचया	
रोख	पुस्तिा्त	हो्त	नाही.	याच	ेअस	ेपररणाम	कदस्ता्त,	िी	बॅंि	पासबुिची	कशल्लि	ही	रोख	पुस्तिा्तील	कशल्लिेपके्षा	
जास्त	आहे.	

IMPS	(Immediate	payment	Service)	 :	्ततिाळ	शोधन	सेवामूळे	आं्तरबॅंिीग	क्षेत्रा्त	्तांकत्रि	पद्ध्तीने	शोधन	
िरणयासाठी	 कनधी	 व	 रक्कम	 ्ताबड्तोब	 एिा	 बॅंिे्ूतन	 दुसऱया	 बॅंिे्त	 स्ाना्तरर्त	 िरणयाची	 सुकवधा	आहे.	 खा्तेदाराला	
्ताबड्तोब	रक्कम	किंवा	कनधी	स्ानां्तरर्त	िरावयाचा	असलयास	्तो	्ततिाळ	शोधन	सेवेचया	माधयमा्ूतन	रक्कम	स्ानां्तरर्त	
िरु	शि्तो	िारण	ही	सेवा	चोवीस	्तास	(२४×७)	्तसेच	बॅंि	सुट्ीचया	कदवशी	सुद्धा	चालू	राह्ते.

NEFT	(National	Electronic	Funds	Trannsfer)	:	राष्ट्ीय	्तांकत्रि	कनधी	स्ानां्तरण	या	सेवेमुळे	खा्ेतदार	िमी	
रोिड	स्ानां्तरर्त	िरू	शि्तो	(` दोन	लाखापके्षा	िमी	रक्कमेचे)	आकण	(RTGS	Real	Time	Gross	Settelment)	
या	बॅंिींग	सेवेमुळे	खा्तेदार	ग्राहि	अकधि	रक्कम	इ्तर	खातयावर	स्ानां्तरर्त	िरू	शि्तो	(` दोन	लाखापेक्षा	अकधि	रक्कम	
या	सेवेमुळे	स्ाना्ंतरर्त	िर्ता	ये्ते.)	
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२. बॅंक वकंवा वयावसावयक यांचयाकडून होणाऱया लोप ववभ्रम चुका/ ववसरचुका : 
	 िाहीवेळेस	वयवहारांची	नोंद	िर्ताना	बॅंिेिडून	चूि	होऊ	शि्ेत.	तयामुळे	रोिड	पुस्तिा्तील	कशल्लि	व	बॅंि	पासबुिमधील	
कशल्लि	यामधये	फरि	आढळ्तो.	उदा.		
	 १)	 चिुीचया	बाजूला	नोंद	िरणे.
	 २)	 चिुीचया	रिमेची	नोंद	िरणे.
	 ३)	 चिुीच	ेसं्तुलन	आकण	बेरीज.
	 ४)	 दोनदा	नोंदी	िरणे.
	 ५)	 वयवहारा्त	लोप	कवभ्रम/	कवसर	चुिा	कदसणे.

६.४ बॅंक मेळापत्रकाचा नमुना :
बॅंकमेळपत्रक ------------ रोजीचे

वववरण रक्कम (`) रक्कम (`)
बॅंिे्तील	कशल्लि	/	अकधकवि््ण	/	रोिड	पुस्ति	/	पासबुिनुसार	/	पासबुि	
कशल्लि

अवधक (+) इ्तर	पुस्तिाची	कशल्लि	वाढणयाची	िारणे

											१.

											२.

 

xxx

xxx

xxx

 

xxx

वजा (-) इ्तर	पुस्तिाची	कशल्लि	घटणयाची	िारणे

											१.

											२.

											३.

 

xxx

xxx

xxx

 

xxx

रोख	कशल्लि	/	अकधकवि््ण	/	पासबिुानुसार	/	रोख	पुस्तिानुसार	 xxx

६.४ (अ)
*	 उत्तर	निारातमि	आलयास	अकधकवि््ण	समजले	जा्ते	अनय्ा	उलट.

वैकसलपक सादरीकरण :
	 बॅंि	मेळपत्रि	दुसऱया	पद्ध्तीनेही	सादर	िर्ता	य्ेते.	 तयामधये	बॅंि	मेळपत्रिा्त	 रक्कमेच	ेदोन	 रिाने	िरावे	लाग्ता्त.	एिा	
रिानयामधये	वाढलेलया	रक्कमेच	ेिारण	नमूद	िरणयासाठी	अकधि	होणारी	रक्कम	आकण	दुसऱया	रिाना	वजा	होणयाचया	रक्कमेच	ेिारण	
नमूद	िरणयासाठी	(वजा	होणारी	रक्कम).	
n	 रोख	पुस्तिाची	नावे	कशल्लि	अकधिचया	रिानया्त	कलहीणे.
n	 रोख	पुस्तिाची	जमा	कशल्लि	किंवा	अकधकवि््ण	कशल्लि	वजाचया	रिानया्त	कलकहणे.
n	 पासबिुाची	नावे	कशल्लि	किंवा	अकधकवि््ण	कशल्लि	वजा	रिानया्त	कलकहणे.
n	 पासबिुाची	जमा	कशल्लि	अकधिचया	रिानया्त	कलकहणे.

बॅंि	मेळपत्रिा्तील	दोनही	रिानयाची	बेरीज	िेलयानं्तर	दोघा्तील	फरि	िाढला	जा्तो.	हा	फरि	महणजेच	रोख	पुस्तिानुसार	किंवा	
पासबिुानुसार	कशल्लि	रक्कम	कंिंवा	अकधकवि््ण.
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बॅंक मेळपत्रक ------------ रोजीचे

वववरण रक्कम (`) रक्कम (`)
बॅंि	कशल्लि/	रोख	पुस्तिानुसार	अकधकवि््ण	/पासबुि	

अवधक :	कशल्लि	वाढलयाचे	िारण

											१.

											२.

											३.
वजा : कशल्लि	घटणयाची	िारण

											१.

											२.
बॅंि	 कशल्लि/	 अकधकवि््ण	 पासबुि	 /	 रोख	 पुस्तिानुसार	 किंवा	 बॅंि	
पासबिुनुसार

xxx

   ६.४ (ब) बॅंक पासबुकनुसार : 

६.५ बॅंकमेळपत्रक तयार करणे :

	 कशल्लिे्त	कदसणारा	फरि	आकण	पररणाम	िारणे	शोधणयाची	िाय्णपद्ध्ती	:

	 जेंवहा	पासबुि	आकण	रोख	पुस्तिा्तील	कशल्लिमधये	कदसणारा	फरि	शोधून	िाढणयाचया	पायऱया	:-

	 १.	 रोख	पुस्तिा्त	नावे	बाजूला	दश्णकवलेली	पदे	आकण	पासबुिा्त	जमा	बाजूला	(जमा	रिानया्त)	दश्णकवलेली	पदे	यांची	
्ुतलना	िरून	दोनही	पदे	पुस्तिा्त	दश्णकवली	असलयास	तयांना		अशी	खूण	िरावी.

	 २.	 रोख	पुस्तिा्त	जमा	बाजूला	दश्णकवलेली	पदे	आकण	पासबुिा्त	नावे	बाजूला(नावे	 रिानया्त)	दश्णकवलेली	पद	ेयांची	
्तुलना	िरुन	दोनही	पदे	दोनही	पुस्तिा्त	दश्णकवली	असलयास	तयांना		अशी	खूण	िरावी.

	 ३.	 दोनही	पुस्तिा्त	जया	पदांना	कटि	िेले	नसेल	्तीच	पदे	रोख	पुस्ति	आकण	पासबुि	या्तील	कदसणाऱया	फरिांिरर्ता	
जबाबदार	अस्ता्त.

	 ४.	 फरिाचया	िारणाच	ेकवशले्ण	िरावे.

	 ५.	 बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरणयाची	क्त्ी	ठरवावी	िारण	बॅंिमेळपत्रि	िोणतयाही	क्त्ीला	्तयार	िर्ता	ये्ेत.	सामानय्त:	
बॅंिमेळपत्रि	्तयार	िरणयाची	 क्त्ी	ही	मकहनयाचया	शेवटचया	 कदवसाची	अस्ेत	िारण	रोख	पुस्ति	आकण	पासबुि	
मधील	कशल्लि	या	कदवशी	सहजररतया	उपलबध	होऊ	शि्ते.

	 ६.	 बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िर्तांना	रोखपुस्ति	आकण	पासबुिाचया	कशल्लिेने	िरावी,	्तो	सुरुवा्तीचा	कबंदू	अस्तो.

	 ७.	 पायरी	रि.३	मधये	खूण	()	न	िेलेलया	अकधि	व	वजा	होणारी	पद	ेपत्रिाचया	सुरुवा्तीचया	पदा्त	समायोकज्त	िरावी	
सम्ता	पत्रिाचया	प्रारंभी	रोख	पुस्तिाची	कशल्लि	घे्तली	असलयास	पासबुिा्त	घे्तलेलया	नोंदी	प्रमाणे	रोख	पुस्तिाची	
कशल्लि	समायोकज्त	िरावी,	याचप्रमाणे	परसपर	उलट	कवचार	िरावा.
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८.	 अकधि	आकण	वजाचे	कनयम	लागू	िरावे.
	 	 अ)	 जेंवहा	रोख	पुस्तिाप्रमाण	ेकशल्लि	कदली	असेल	्तर	
   	 पासबिु	किंवा	रोख	पुस्तिा्त	जमा	बाजूला	अकधि	िरा.
   	 पासबिु	किंवा	रोखपुस्तिा्त	नावे	बाजूला	वजा	िरा.

	 	 ब)	 जेंवहा	पासबिुानुसार	कशल्लि	कदली	असेल	्तर
   	 पासबिु	किंवा	रोख	पुस्तिा्त	नावे	बाजूला	अकधि	िरा.
   	 पासबिु	किंवा	रोख	पुस्तिा्त	जमा	बाजूला	वजा	िरा.

	 	 ि)	 जेंवहा	रोख	पुस्तिाप्रमाणे	अकधकवि््ण	कदला	असेल	्तर	
   	 रोख	पुस्ति	किंवा	पासबुिा्त	नावे	बाजूला	अकधि	िरा.
   	 रोख	पुस्ति	किंवा	पासबुिा्त	जमा	बाजूला	वजा	िरा.

	 	 ड)	 जेंवहा	पासबिुानुसार	अकधकवि्ा्णची	कशल्लि	कदली	असलयास
   	 रोख	पुस्ति	किंवा	पासबुिा्त	जमा	बाजूला	अकधि	िरा.
   	 रोख	पुस्ति	किंवा	पासबुिा्त	नावे	बाजूला	वजा	िरा.

ववसंगीतीची कारणे जेंवहा रोख 
पुसतकानुसार बॅंक 
वशल्लक वदली 

असलयास
नाव े              वशल्लक

जेंवहा पासबुकनुसार 
बॅंक वशल्लक वदली 

असलयास

जमा       वशल्लक

जेंवहा रोख 
पुसतकानुसारअवधवनकर्थ 

वशल्लक वदली 
असलयास

जमा       वशल्लक

पासबुकानुसार 
अवधवनकर्थ वशल्लक 

वदली असलयास
नावे               वशल्लक

1.	 बॅंिे्त	 जमा	 िेलेला	
परं्तु	 वसूल	 न	 झालेला	
धनादेश.

(-) (+) (+) (-)

2.	 कदलेला	 धनादेश	 परं्ुत	
सादर	 न	 झालेला	
धनादेश.

(+) (-) (-) (+)

3.	 	पासबुिमधये	बॅंि	शुलि	
नाव	ेिेलयाबद्ल

(-) (+) (+) (-)

4.	फक्त		पासबुिा्त	 वयाज	
जमा	िेलयाबद्ल

(+) (-) (-) (+)

5.	फक्त		पासबुिा्त	 वयाज	
नाव	ेिेलयाबद्ल.

(-) (+) (+) (-)

6.	 बॅंिद्ारे	 िेलेलया	
शोधनाची	 नोंद	 फक्त	
पासबिुा्त	िेलयास	.

(-) (+) (+) (-)

7.	ग्राहिाने	प्रतयक्ष	शोधनाची	
नोंद	बॅंि	पासबुिा्त	जमा	
िेलयास.

(+) (-) (-) (+)
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8.	बॅंिे्त	वटकवलेलया	 प्राप्	
कवपत्राचे	 अनादरणाची	
नोंद	 फक्त	 पासबिुा्त	
िेलयास.

(-) (+) (+) (-)

9.	 राशी	 संग्रहणा््ण	 बॅंिे्त	
जमा	 िेलेला	 धनादेश	
अनादरर्त/	 वसूल	 न	
झालयास	 तयाची	 नोंद	
रोख	 पुस्तिा्त	 िेली	
नसलयास.

(-) (+) (+) (-)

६.५ (अ)

अ. जेंवहा रोख पुसतक आवण पासबुकाचा समान कालावधीचा उतारा वदलेला असलयास :
	 जेंवहा	समान	िालावधीचा	उ्तारा	कदला	असेल	्ेतवहा	खालील	मुX²Xçm§चा	कवचार	िरावा.
	 अ)	 फक्त	असमान	घटिच	लक्षा्त	घयावे्त.
	 ब)	 रोख	पुस्ति	(बॅंि	रिाना)	आकण	पासबुिाचे	सुरुवा्तीची	/	प्रारंभीची	कशल्लि	लक्षा्त	घयावी.
	 रोख	पुस्ति	आकण	पासबिुाचया	कशल्लिे्त	जया	घटिांमुळे	फरि	कदस्तो	्तो	फरि	शोधून	िाढणयासाठी	दोनही	पुस्तिाचया	
कशल्लिेने	्ुतलना	िरावी.	जया	नोंदी	एिाच	वेळेला	दोनही	पुस्तिा्त	दश्णकवलेलया	कदसून	य्ेता्त.	तयामुळ	ेदोनही	पुस्तिा्तील	कशल्लिा्त	
फरि	कदसून	ये्त	नसेल	्तर	तयाला	दुल्णक्ष	िरावे.	जे	घटि	रोख	पुस्तिा्त	कदस्ता्त	परं्ुत	पासबुिा्त	कदस्त	नाही	किंवा	उलट	फक्त	तयाच	
िारणामुळे	दोनही	पुस्तिा्तील	कशल्लिे्त	फरि	कदसून	ये्तो	याची	नोंद	बॅंि	मेळपत्रिा्त	नोंदकवली	जा्ते.
उदाहरण १.:

वयावसावयकाचे खाते पुसतक
नाव	े																																														रोख	पुस्ति	(फक्त	बॅंि	रिाना)																																																												जमा

वदनांक प्राप्ती रक्कम(`) वदनांक शोधन रक्कम(`)

२०१९
एवप्रल
०१
०५
०८
१५
२८

कशल्लि	खाली	आणली
आनंद
रोख
मोहन
दीपि

		१५,६००
				५,२००
				४,०००
7				७,१००
7				६,८००

२०१९
एवप्रल
०५
०९
१५
२५
३०

वे्तन
रामलाल	ब्रदस्ण
अ्ुतल	ॲणड	सनस	
रमण	आकण	िंपनी	
कशल्लि	पुढ	ेनेली

		४,५००
		६,०००
7			२,६००
		३,२२०
7	२२,३८०

३८,७०० ३८,७००
मे	०१ कशल्लि	खाली	आणली	 २२,३८०
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बॅंकेचया पुसतकात
नाव	े		 पासबुि	 		जमा

वदनांक खच्थ/ शोधन रक्कम	(`) वदनांक उतपन्न/प्राप्ती रक्कम(`)

२०१९
एवप्रल
०८

१८

२२ 
२९

३०

३०

वे्तन
रामलाल	ब्रदस्ण

कवमा	प्रवयाजी

रमण	आकण	िंपनी.

बॅंि	शुलि	
कशल्लि	पुढे	नेली	

			४,५००

			६,०००

7			६,५००

			३,२२०
7						८००

५,७८०

२०१९
एवप्रल
०१

०८

१०

१४

कशल्लि	खाली	आणली

रक्कम	जमा	िेली

आनंद

लाभांश

		१५,६००

				४,०००

				५,२००

7				२,०००

२६,८०० २६,८००
मे	०१ कशल्लि	खाली	आणली	 ५,७८०

	 वर	कदलेलया	दोनही	पुस्तिा्तील	फरिाच	ेिारण	शोधून	३०	एकप्रल	२०१९	रोजीच	ेबॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरा	:

१)	 जेंवहा	रोख	पुस्तिानुसार	कशल्लि	कदलेली	असलयास.

२)	 जेंवहा	पासबुिानुसार	कशल्लि	कदलेली	असलयास.

उततर :	 	 रोख	पुस्तिाची	 कशल्लि	व	पासबिुाची	 कशल्लि	यांची	्तुलना	िरी्त	अस्ताना	जे	पद/वयवहार	दोनही	पुस्तिा्त	 कदलेले	
अस्तील	तयांचया	पुढे	बरोबर	()	ची	खुण		िरावी.	यावरून	असे	सपष्ट	होईल	िी	दोनही	पुस्तिांचया	कशल्लिेमधये	िोण्ताही	फरि	
येणार	नाही.	तयामुळे	अशा	पदांिडे	दुल्णक्ष	िरावे.	जे	पदे/वयवहार	िोणतया्तरी	एिा	पुस्तिा्त	कलकहलेले	आहे,	तयाचयासमोर	चुिीची	
(×)	खुण	िरावी	आकण	हीच	जे	पदे/वयवहार	दोन	पुस्तिा्तील	कशल्लिे्त	फरि	पडणयाची	िारणे	असू	शि्ता्त	महणून	बॅंि	मेळपत्रि	
्तयार	िर्तांना	ही	पदे	अकधि	किंवा		वजा	िेले	जा्ता्त.

	 रोख	पुस्तिाची	नावे	बाजूची	(प्राप्ी)	्तुलना	पासबुिचया	जमा	बाजूशी	(प्राप्ी)	िेलयावर	अस	ेआढळले	िी,

	 १)	 मोहनिडून	`	७,१००	च	े	आकण	दीपििडून	रु	`	६,८००	चे	धनादेश	प्राप्	झाले्त.	राशी	संग्रहणा््ण	बॅंिे्त	जमा	िेले	
परं्तु	अद्ाप	बॅंिे्त	राशी	जमा	झालेली	नाही.

	 २)	 बॅंिेन	ेलाभांशाचे	`	२,०००	जमा	िेले		परं्ुत	रोख	पुस्तिा्त	ही	नोंद	कदस्त	नाही.

	 रोख	पुस्तिाची	जमा	बाज	ू(शोधन)	ची	्तुलना	पासबुिाचया	नावे	बाजूशी	(शोधन)	िेलयास	:-

	 १)	 अ्ुतल	आकण	सनसला	शोधनािरर्ता	कदलेला	`२,६००/-	चा	धनादेश	बॅंिे्त	सादर	झालेला	नाही.

	 २)	 बॅंिाने	कवमा	प्रवयाजी	चे	`	६,५००	कदल	ेपण	याची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	घेणया्त	आलेली	नाही.

	 ३)	 बॅंिेने	शुलिा	बद्लचया	`	८००	नावे	कदले	पण	रोख	पुस्तिा्त	नोंद	कदस्त	नाही.

	 वरील	कवसंग्ती	बॅंि	मेळपत्रिा्त	खालील	प्रमाणे	कदसून	येईल.
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१) जर रोख पुसतकानुसार वशल्लक वदली असलयास
बॅंक मेळपत्रक 

३० एवप्रल २०१९ रोजीचे

वववरण/तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)
		 रोख	पुस्तिानुसार	कशल्लि
अवधक : १.		 बॅंिे्त	 लाभांश	 जमा	िेलयाची	 नोंद	 फक्त	 पासबुि	 मधयेच	 कदस्त	

आहे.
	 २.		शोधना््ण	अ्तुल	अटॅणड	सनसला	कदलेला	धनादेश	बॅंिे्त	सादर	िरणया्त	

आलेला	नाही.	

 
२,०००
२,६००

२२,३८०
 

४,६००

२६,९८०
वजा :	 १.		बॅंिे्त	जमा	िेलेला	धनादेशाची	राशी	अद्ाप	खातयावर	जमा	झालेली	

नाही.
																									 मोहन										`			७,१००
																											 दीपि									`			६,८००
	 २.		बॅंिेने	कदलेलया	कवमा	प्रवयाजीची	रक्कम	रोख	पुस्तिा्त	कदस्त	नाही.
		 ३.		 बॅंि	शुलिाची	नोंद	फक्त	पासबिुा्त	कदस्त	आहे.

१३,९००
६,५००
८००

 

२१,२००

	 	 पासबुिानुसार	बॅंि	कशल्लि ५,७८०

ii) जर पासबुकानुसार वशल्लक वदलेली असलयास:
बॅंक मेळपत्रक 

३० एवप्रल २०१९ रोजीचे

वववरण/तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)
		 पासबुिनुसार	कशल्लि
अवधक  :	 १.बॅंिे्त	जमा	िेलेलया	धनादेशाची	राशी	अद्ाप	खातयावर	जमा	

झालेली	नाही.
	 	 	 मोहन																	`   ७,१००
	 	 	 दीपि																	`   ६,८००
	 २.			 बॅंिेने	कदलेलया	कवमा	प्रवयाजीची	रक्कम	रोख	पुस्तिा्त	कदस्त	नाही.
	 ३.			 बॅंि	शुलिाची	नोंद	फक्त	पासबिुा्त	कदस्त	आहे.

१३,९०० 
६,५००
८००

५,७८०

 

२१,२००
२६,९८०

वजा :  १.	 	 	खचा्णचया	शोधना््ण	अ्तुल	ॲनड	सनसला	 कदलेला	धनादेश	सादर	
िरणया्त	आला	नाही.																									 		

	 २.		 बॅंिेने	जमा	िेलेलया	लाभांशाची	नोंद	फक्त	पासबुिमधयेच	कदस्त	
आहे.

२,६००
 

२,०००
 

४,६००
	 	 रोख	पुस्तिानुसार	बॅंि	कशल्लि २२,३८०

 वटप :	बॅंि	मेळपत्रिाची	सुरुवा्त	जेंवहा	रोखपुस्तिाचया	कशल्लिेनुसार	िर्तो	्तेंवहा	शेवटी	पासबुि	कशल्लि	कदसून	ये्ते	आकण	
जेंवहा	बॅंि	मेळपत्रिाची	सुरुवा्त	पासबिु	कशल्लिेनुसार	िर्तो	्तेंवहा	शेवटी	रोख	पुस्तिाची	कशल्लि	कदसून	ये्ते.

वयावसावयक बॅंक मेळपत्रक तयार करतांना शेवटी रोखपुसतकाची वशल्लक वकंवा बॅंक पासबुकाचया वशल्लकेनुसार करू 
शकतो.
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ब)     जेवहा रोख पुसतकात पासबुकचा वेगवेगळ्ा कालावधीचा उतारा वदलेला असतो :
	 जेवहा	असमान	िालावधीसाठी	उ्तारा	 कदलेला	अस्तो,	्तेंवहा	दोनही	पुस्तिा्त	कदसणारे	समान	घटि	कवचारा्त	घयावे.	दोनही	

पुस्तिा्तील	कशल्लिे्त	जर	समान	घटिामधये	कवसंग्ती	कदसून	ये्त	असेल	्तर	ही	कवसंग्ती	बॅंि	मेळपत्रिा्त	कवचारा्त	घ्ेतली	
जा्ते.

उदाहरण क्र. २ :
____________चया पुसतकात

नावे	 रोख	पुस्ति	(फक्त	बॅंि	रिाना)	 जमा

वदनांक प्राप्ती रक्कम 
(`)

वदनांक शोधन रक्कम
(`)

							२०१९
जाने.					०१
											०५
											०८
											१०
											१२
											१९

कशल्लि	खाली	आणली	
दीपा
गी्ता
संगी्ता
ऋचा
श्ु्ती

३०,०००
२२,५००
७,५००

		७५,०००
५१,०००

		२४,०००

							२०१९
जाने.					०१
											०४
											०६
											१५
											२१
											२६
											२९
											३१

खरेदी
िुलदीप
जाकहरा्त
हेमं्त
प्रवीण
यंत्र
कवद्ा
कशल्लि	पुढे	नेली

१५,०००
२१,०००
१३,५००

		१९,५००
				९,९००

२३,१००
		२७,०००

८१,०००
२,१०,००० २,१०,०००

बॅंकेचया पुसतकात
नावे	 पासबुक	 जमा

वदनांक शोधन रक्कम 
(`)

वदनांक प्राप्ती रक्कम 
(`)

							२०१९
फेब्रु.					०६
											०९
											०९
											१०
											११

हेमं्त
कवद्ु्त	देयि
प्रवीण
कवद्ा
कनशां्त

		१९,५००
१,०५०

				९,९००
		२७,०००

१,४१०

							२०१९
फेब्रु.					०१
											०१
											०५
											०७
											०९

कशल्लि	खाली	आणली
संगी्ता
पीयू्
अररकज्त
श्ु्ती

३८,४००
		७५,०००

१५,०००
९,०००

		२४,०००

कद.	३१	जानेवारी	२०१९	रोजीचे	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरा.

उततर: रोख	पुस्तिाची	्तुलना	पासबिुशी	िर्ताना	लक्षा्त	येईल	िी,	जी	पदे	दोनही	पुस्तिामधये	नोंदकवली	गेली	आहे्त.	तयांना		अशी	
खूण	िेलेली	आहे.	्तीच	दोनही	पुस्तिा्तील	कशल्लि	न	जुळणयाची	िारणे	आहे्त	आकण	्ती	बॅंि	मेळपत्रिामधये	ये्तील.	जाने.२०१९	
आकण	फेब्र.ु	२०१९	या्तील	वेगवेगळ्ा	िालावधीच	ेरोख	पुस्ति	व	पासबुिच	ेउ्तारे	कदलेले	आह्ेत.	रोख	पुस्तिाची	प्राप्ीबाजू	आकण	
पासबिुाची	प्राप्ी	बाज	ूआकण	रोख	पुस्तिाची	शोधन	बाज	ूव	पासबुिाची	शोधन	बाजू	यांची	्तुलना	िर्तांना	तयांचया्त	कदसणाऱया	
कवसंग्तीच	ेिारण	ेखालीलप्रमाण	ेआह्ेत.
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	 १)	 राशी	संग्रहणा््ण	धनादेश	बॅंिे्त	जमा	िेले	परं्तु	अद्ाप	बॅंिे्त	रक्कम	जमा	झालेली	नाही	:
	 	 संगी्ता	`	७५,०००	 	 श्ु्ती       `	२४,०००
	 २)	 शोधना््ण	कदलेला	धनादेश	बॅंिे्त	सादर	िेले	नाही्त	:
	 	 हेम्ंत	 		`	१९,५००	 	
	 	 प्रवीण				`			९,९००	 	
	 	 कवद्ा				`	२७,०००

बॅंक मेळपत्रक
३१ जानेवारी २०१९ रोजीचे

वववरण / तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)
		 रोख	पुस्तिानुसार	बॅंि	कशल्लि		
अवधक : १.	शोधना््ण	कदलेल	ेधनादेश	बॅंिे्त	सादर	झाले	नाही्त
	 	 	 हेमं्त					
	 	 	 प्रवीण						 
	 	 	 कवद्ा					

१९,५००
		९,९००
२७,०००

८१,०००

५६,४००
१,३७,४००

वजा : १.		बॅंिे्त	धनादेश	जमा	िेला	परं्ुत	वसूल	न	झालयास
																									 संगी्ता									
   शु््ती         

७५,०००
२४,००० ९९,०००

	 	 पासबिुनुसार	बॅंि	कशल्लि ३८,४००

क. जेवहा रोख पुसतकानुसार बॅंक वशल्लक / रोख पुसतकानुसार अनुकूल वशल्लक / रोख पुसतकानुसार नावे वशल्लक 
वदलेली असलयास :

उदाहरण क्र. ३

३१	माच्ण	२०१९	रोजी	श्ी.	अरकवंद	यांचया	रोख	पुस्तिा्त	बॅंि	कशल्लि	`	५७,४००,	अशी	कदसून	ये्ते.	परं्तु	पासबुिाची	कशल्लि	
वेगळी	आहे.	रोख	पुस्ति	आकण	पासबिुची	्तुलना	िेलयानं्तर	खालील	कवसंग्ती	कदसून	आलया	:

१)					`	६,३५०	चा	धनादेश	बॅंिे्त	जमा	िेला	परं्तु	अद्ाप	रक्कम	जमा	झाली	नाही.

२)	 बॅंिेने	शोधन	िेलेलया	कवद्ु्त	देयि	`	९७००/-	ची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	दाखकवणया्त	आली	नाही.

३)	 पुरवठादाराला	शोधना््ण	कदलेला		`	१५,१००	चा	धनादेश	३१	माच्ण	२०१९	पययं्त	बॅंि	सादर	िरणया्त	आला	नाही.

४)	 गुं्तवणिुीवरील	वयाजाबद्ल	कमळालेले		` ८,८००	बॅंिेने	जमा	िेले	परं्तु	रोख	पुस्तिा्त	नोंद	िेली	नाही.

५)	 बॅंिेने	शुल्लिाबद्ल	आिारलेले		`	६५०	पासबुिा्त	नावे	िरणया्त	आले.

६)	 श्ी.	्तनमय	(ऋणिो)	यांनी		̀ 	१२,०००	कद.२८/०३/२०१९	रोजी	आपलया	बॅंि	खातया्त	जमा	िेल	ेतयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	
घेणया्त	आलेली	नाही.

									कदनांि	३१	माच्ण	२०१९	रोजी	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरा.
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श्ी. अरववंदचया पुसतकात
बॅंकमेळपत्रक ३१ माच्थ २०१९ रोजीचे

वववरण / तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

		 रोख	पुस्तिानुसार	बॅंि	कशल्लि	

अवधक :	१.				शोधना््ण	कदलेला	धनादेश	बॅंिे्त	सादर	झालेला	नाही.

	 २.			 गु्ंतवणुिीवरील	 वयाजाची	 नोंद	 पासबुिमधये	 झाली	 परं्ुत	 रोख	
पुस्तिा्त	घेणया्त	आली	नाही.

	 ३.			 ऋणिोन	ेबॅंिे्त	जमा	िेलेलया	राशीची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	झाली	
नाही.

१५,१००

 
८,८००

 
१२,०००

५७,४००

 

 
३५,९००
९३,३००

वजा :   १.				बॅंिे्त	जमा	िेलेला	धनादेशाची	रक्कम	अद्ाप	खातयावर	जमा	
झाली	नाही.	

	 २.		 बॅंिेने	शोधन	िेलेलया	कवद्ु्त	देयिाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	झालेली	
नाही.

	 ३.		 बॅंिशुलिाची	नोंद	फक्त	पासबिुा्त	नावे	िरणया्त	आली.

६,३५०

९,७००

६५० १६,७००

	 	 पासबिुनुसार	बॅंि	कशल्लि	 ७६,६००

ड. जेंवहा पासबुकानुसार बॅंक वशल्लक/ पासबुकनुसार अनुकूल वशल्लक / पासबुकानुसार बॅंकेची जमा वशल्लक 
वदलेली असलयास....

उदाहरण क्र.४ :
खालील	माकह्तीचया	आधारे	श्ी.	अनुराग	यांचया	रोखपुस्तिाची	कद.३०	जून	२०१९	रोजीची	बॅंि	कशल्लि	िाढा.

१)	 पासबिुनुसार	बॅंि	कशल्लि		`	१४,०००/-.

२)	 कद.२५	जून	 २०१९	 रोजी	 दोन	धनादेश	अनुरिमे	 	` ८,९००/-	आकण	` १०,७००/-	शोधना््ण	 देणया्त	आले	 पर्ंतु	 दोन	
धनादेशापैिी	फक्त	` ८,९००/-	चा	धनादेश	कद.३०	जून	२०१९	रोजी	बॅंिे्त	सादर	िरणया्त	आला.

३)	 `	१६,४००/-	चे	धनादेश	बॅंिे्त	राशी	संग्रहणा््ण	सादर	िरणया्त	आला	पर्ुंत	फक्त	`	६,४००/-	चा	धनादेशाची	रक्कम	कद.२८	
जून	२०१९	रोजी	खातया्त	जमा	झाली.

४)	 खाजगी	उपयोगासाठी		` ५,५००/-	ची	रक्कम	बॅंिे्तून	िाढणया्त	आली.	पण	तयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	घेणया्त	आली	नाही.

५)	 श्ी.	अनुराग	यांचया	खातया्त	`	३५०/-	अनुशकंगि	खचा्णबद्ल	नावे	िरणया्त	आले.	पण	तयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	िरणया्त	
आली	नाही.

६)	 कद.३०	जून	२०१९	रोजी	अनादरर्त	झालेलया		` ७,५००/-	चया	धनादेशाची	नोंद	पासबुिा्त	नावे	बाजूला	कदसून	ये्ेत.

७)	 वयाजाच	े`	४२५/-	ची	नोंद	पासबिुा्त	जमा	िरणया्त	आलेली	आहे.
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श्ी. अनुरागचया पुसतकात
बॅंकमेळपत्रक 

३१ माच्थ २०१९ रोजीचे

वववरण / तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

		 पासबुिनुसार	बॅंि	कशल्लि

अवधक : १.	बॅंिे्त	जमा	िेलेलया	धनादेशाची	रक्कम	अजून	खातया्त	जमा	झालेली	
नाही.

	 २.			 खाजगी	उपयोगसाठी	िाढलेलया	रोख	रक्कमेची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	
झाली	नाही.

	 ३.			 अनुशकंगि	खच्ण	फक्त	पासबिुा्त	नावे	िेला.

	 ४.			 अनादरर्त	झालेलया	धनादेशाची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	नावे	िरणया्त	
आली.

१०,०००

५,५००

 
३५०

७,५००

१४,०००

 

 
२३,३५०

३७,३५०
वजा  :   १.				शोधना््ण	कदलेला	धनादेश	बॅंिे्त	सादर	झाला	नाही.	

	 २.		 	वयाजाची	नोंद	फक्त	पासबिुा्त	जमा	िरणया्त	आली.

१०,७००

४२५ ११,१२५

	 	 रोख	पुस्तिानुसार	बॅंि	कशल्लि २६,२२५

इ. जेंवहा रोख पुसतकानुसार अवधववकर्थ/ रोख पुसतकानुसार प्रवतकुल वशल्लक / रोख पुसतकानुसार जमा वशल्लक 
वदलेली असलयास.

उदाहरण क्र. ५ :

िुणालचया	रोख	पुस्तिावर	कद.३१	जुलै	२०१९	रोजी	`	३६,२८०/-	चा	अकधकवि््ण	आहे.	पासबुि	आकण	रोख	पुस्तिाची	्ुतलना	
िर्तांना	खालील	फरि	कदसून	आला.

१)	 श्ी.	मकन्ला	(ऋणिो)		̀ 	१८,७००/-	ची	रक्कम	तयाला	प्रतयक्ष	बॅंिे्ूतन	देणया्त	आली	पण	तयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	घेणया्त	
आली	नाही.

२)	 बॅंिे्त	जमा	 िेलेलया	 	`	१८,९००/-	चा	धनादेशाची	 रक्कम	बॅंिेने	वसूल	 	िरून	रक्कम	खातया्त	जमा	 िेली,	पर्ंतु	 रोख	
पुस्तिा्त		`	१९,८००/-	ची	नोंद	िरणया्त	आली.

३)	 कद.	२७	जुल	ै२०१९	रोजी	िम्णचाऱयाचंया	वे्तनाबद्ल	कदलेला	`	२५,०००/-	चा	धनादेश	कद.०४	ऑगसट	२०१९	रोजी	बॅंिे्त	
सादर	िरणया्त	आला.

४)	 िाया्णलयीन	िामािरर्ता	ATM	मधून	िाढलेलया		`	२०,०००/-	ची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	घेणया्त	आली	नाही.	

५)	 रोख	पुस्तिा्त	नावे	बाजूला	असलेलया	बॅंि	रिानयाची	बेरीज		`	१००/-	ने	अकधि	आहे.

६)	 आपलया	सूचनेनुसार	बॅंिेने	िाया्णलय	भाडेबद्ल		`	१९,५००/-	कदले.

७)	 आपलया	व्तीने	बॅंिेने	`	३,७५०/-	व्त्णनाचे	जमा	िेल	ेपण	तयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	नाही.
	 कद.३१	जुलै	२०१९	रोजीचे	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरा.
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उततर :                                                            कुणालचया पुसतकात
बॅंक मेळपत्रक 

३१ जुलै २०१९ रोजीचे

वववरण / तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

		 रोख	पुस्तिानुसार	अकधकवि््ण
अवधक : १.	 बॅंिे्त	जमा	 िेलेलया	 व	 वसूल	झालेलया	 धनादेशाची	 रक्कम	 रोख	

पुस्तिा्त	जास्त	रिमेने	िेली.	(१९८००	-	१८९००)
	 २.			 िाया्णलय	उपयोगािरर्ता	ATM	मधून	िाढलेलया	रक्कमेची	नोंद	

रोख	पुस्तिा्त	घे्तली	नाही.
	 ३.			 रोख	 पुस्तिा्त	 नाव	े बाजूला	 असलेलया	 बॅंि	 रिानयाची	 बेरीज	

अकधि	घ्ेतली	गेली.
	 ४.			 बॅंिन	ेकदलेलया	िाया्णलय	भाडेची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	कदस्ेत.	

९०० 

२०,०००

१००

१९,५००

३६२८०
 

 

 
४०,५००
७६,७८०

वजा   :  १.		ऋणिोने	प्रतयक्ष	बॅंिे्ूतन	जमा	िेलेलया	रक्कमेची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	
नोंदकवणया्त	आली	नाही.

	 २.		 शोधना््ण	कदलेला	धनादेश	बॅंिेस	सादर	झाला	नाही.	
	 ३.		 व्त्णनाची	रक्कम	बॅंिेने	वसूल	िरून	नोंदकवली.

 
१८,७००
२५,०००
३,७५०

 

४७,४५०

	 	 पासबिुनुसार	अकधिो्	अकधकवि््ण. २९,३३०

वैकसलपक पद्धत :
पुढीलप्रमाणे	अकधि	(+)	आकण	वजा	(-)	असे	दोन	रिाने	दाखवून	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िेले	जाऊ	शि्ते.		:

बॅंक मेळपत्रक 
३१ जुलै २०१९ रोजीचे

वववरण / तपशील अवधक
रक्कम (`)

वजा
रक्कम (`)

						 रोख	पुस्तिानुसार	अकधकवि््ण ३६,२८०
१.		ऋणिोन	ेप्रतयक्षा्त	बॅंि	खातया्त	जमा	िेलेलया	रक्कमेची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	

नाही. १८,७००

२.		बॅंिे्त	जमा	िेलेलया	धनादेशाची	राशी	बॅंि	वसुली	िेली	पर्ंतु	तयाची	नोंद	रोख	
पुस्तिा्त	चुिीचया	रक्कमेने	नावे	िरणया्त	आली. ९००

३.	शोधना््ण	कदलेला	धनादेश	बॅंिे्त	सादर	झाला	नाही.	 २५,०००

४.		ATM	मधून	िाढलेलया	रोख	रक्कमेची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	घे्तली	नाही. २०,०००

५.			रोख	पुस्तिाची	बॅंि	रिानयाची	नावे	बाजूची	बेरीज	अकधि	घे्तली	गेली. १००

६.		बॅंिेन	ेकदलेलया	िाया्णलयाच	ेभाडेची	नोंद	फक्त	पासबुिमधये	कदस्ते. १९,५००

७.		व्त्णनाची	रक्कम	बॅंिेने	वसूल	िरून	नोंद	कदली. ३,७५०

८.		पासबिुनुसार	अकधिो्	अकधकवि््ण	 २९,३३०

७६,७८० ७६,७८०
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फ. जेंवहा पासबुकनुसार अवधववकर्थ / पासबुकनुसार प्रवतकूल वशल्लक / पासबुकानुसार नावे वशल्लक वदलेली असेल :
उदाहरण ६ :
खालील	 कदलेलया	 माकह्तीचया	आधारे	 बॅंि	 मेळपत्रि्तयार	 िरुन	 श्ी.	 भुवनेशवर	 यांचया	 कव.	 ३१	ऑकटोंबर	 २०१८	 रोजीची	 रोख	
पुस्तिानुसार	येणारी	कशल्लि	िाढा.
१)	 श्ी.	भुवनेशवर	यांचया	पासबिुा्त	`	५३,९७०/-चा	अकधकवि््ण	आहे.
२)	 बॅंिेने	श्ी.	भुवनेशवरच	ेखा्ते	`	१७,०७०/-	ने	चुिीने	जमा	िेले.
३)	 श्ी.	भुवनेशवर	यांचया	स्ाकयि	आदेशा	वरून	बॅंिेने	चेंबर	ऑफ	िरॉमस्ण	यांना	वाक््णि	वग्णणीबद्ल		`	६,०००/-	कदले.	पर्ंतु	

याची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	आली	नाही.
४)	 रोख	पुस्तिा्त	शोधन	बाजूला	असलेलया	बॅंि	रिाना	`.३५०/-	ने	िमी	आहे.
५)	 बॅंिेने	अकधकवि्ा्णवर	वयाज	आिारल	े	`	१,५३०.
६)	 कद.३१	ऑकटोबर	२०१८	रोजी		`	२३,०००/-	रोख	बॅंिे्त	जमा	िेलयाची	नोंद	पासबुिा्त	िेलेली	नाही.
७)	 शोधना््ण	कदलेला	`	४०,०००/-	चा	धनादेश	बॅंिेिडे	सादर	िरणया्त	आला	नाही.
उततर :                                     श्ी. भुवनेशवरचया पुसतकात

बॅंक मेळ पत्रक 
३१ ऑकटोंबर २०१८ रोजीचे

वववरण / तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)
		 पासबुिनुसार	अकधिो्	अकधकवि््ण
अवधक :	१.				बॅंिेने	पासबिुा्त	चुिीन	ेजमा	िेलेली	नोंद.
	 २.			 शोधना््ण	कदलेला	धनादेश	बॅंिे्त	सादर	झालेला	नाही.

१७,०७०
४०,०००

५३,९७०
 

५७,०७०

१,११,०४०
वजा  :   १.			चेंबर	ऑफ	िरॉमस्ण	या	संस्ेला	बॅंिेने	कदलेलया	वाक््णि	वग्णणीची	

नोंद	रोख	पुस्तिा्त	नाही.
	 २.		 रोख	पुस्तिा्त	शोधन	बाजूचया	बॅंि	रिानयाची	बेरीज	िमी	आहे.	
	 ३.			 अकधकवि्ा्णवरील	वयाजाची	नोंद	फक्त	पासबुिमधये	नावे	िरणया्त	

आली.
	 ४.			 बॅंिे्त	जमा	िेलेलया	रोख	रक्कमेची	नोंद	पासबुिमधये	घेणया्त	

आली	नाही.

 
६,०००

 
३५०

१,५३०
 

२३,०००

 
 

३०,८८०

	 	 रोख	पुस्तिा	प्रमाणे	अकधकवि््ण ८०,१६०

उदाहरण क्र.७ :
श्ी.	राजीव	यांचे	पासबिु	कद.	३१	माच्ण	२०१८	रोजी	` ६,३००/-	जमा	बािी	दश्णकव्ेत	परं्ुत	रोखपुस्तिाची	कशल्लि	वेगळीच	आहे.	
दोनही	पुस्तिांचया	कशल्लिेची	्तुलना	िर्तांना	खालील	मुदे्	लक्षा्त	आले.
१)	 कद.	२५	माच्ण	२०१८	रोजी	`	८५,०००/-	चे	धनादेश	राशी	सग्रहणा््ण	जमा	िरणया्त	आले,	परं्तु	फक्त		`	६०,०००/-	चे	

धनादेश	३१	माच्ण	२०१८	पवूवी	जमा	झाले.
२)	 शोधनाबद्ल	 कदलेलया	 	`	 ५८,५००/-	चया	धनादेशापैिी	 	`	 ४८,५००/-	चे	 धनादेश	 कद.३१	माच्ण	 २०१८	पवूवी	सादर	

िरणया्त	आल	ेनाही.
३)	 मुद्तपूव्ण	बॅंिे्त	वटकवणया्त	आलेल	े`	४,०००/-	चे	प्राप्कवपत्र	कद.३०	माच्ण	२०१८	रोजी	अनादरर्त	झालयाची	माकह्ती	बॅंि्तफफे	

कद.०५	एकप्रल	२०१८	रोजी	कमळाली.
४)	 बॅंिेद्ारे	आिारलेलया	`	८२०/-	वयाजाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	दोनदा	िरणया्त	आली.	
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५)	 पासबिुची	नावे	बाजू	`	२००/-	ने	जास्त	आहे.
६)	 आिाश	िडून	कमळालेलया	`	४,२५०/-	चा	धनादेश	संग्रहणासाठी	बॅंिे्त	जमा	िरणया्त	आला.	परं्तु	अद्ाप	खातयावर	जमा	

झाला	नाही.	याची	नोंद	रोख	पुस्तिा्तील	रोख	रिानया्त	िरणया्त	आली.
७)	 शोधन	िेलेलया		`	८,७००/-	चया	देयकवपत्राची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	नोंदकवणया्त	आलेली	नाही.
८)	 श्ी.	आकदतय	(ग्राहि)	ने		` १७,०००/-	NEFT	प्रणालीद्ारे	खातया्त	जमा	िेले	पर्ंतु	याची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	आली	नाही.
	 कद.३१	माच्ण	२०१८	रोजीचे	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरा.

उततर :            श्ी. राजीवचया पुसतकात
बॅंक मेळपत्रक 

३१ माच्थ २०१८ रोजीचे

वववरण / तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

  	 पासबिुनुसार	बॅंि	कशल्लि
अवधक :१.			संग्रहणािरर्ता	जमा	िेलेला	धनादेश	अद्ाप	खातया्त	जमा	झालेला	

नाही.
	 २.			 बॅंि	खातया्त	वटकवणया्त	आलेल	ेकवपत्र	अनादरर्त	झालयाची	नोंद	

रोख	पुस्तिा्त	कदस्त	नाही.
	 ३.			 बॅंिद्ार	े आिारलेलया	 वयाजाची	 नोंद	 रोख	 पुस्तिा्त	 दोनदा	

िरणया्त	आली.
	 ४.			 पासबिुची	नाव	ेबाजूची	बेरीज	जास्त	कदस्ते.
	 ५.			 बॅंिेने	शोधन	िेलेलया	देयकवपत्राची		नोंद	रोख	पुस्तिा्त	िेली	नाही.

२५,००० 

४,०००
 

८२०

२००
८,७००

६,३००
 

 

 

 
३८,७२०

४५,०२०
वजा  :   १.			शोधना््ण	कदलेले	धनादेश	बॅंिे्त	सादर	झाले	नाही.
	 २.		 ग्राहिान	े्ेट	खातया्त	 रक्कम	जमा	िेलयाची	नोंद	 रोख	पुस्तिा्त	

िेलेली	नाही.	

४८,५००
 

१७,०००
 

६५,५००

	 	 रोख	पुस्तिा	नुसार	अकधिो्	अकधकवि््ण	कशल्लि  २०,४८०

सपष्ीकरण वटप :

बॅंि	मेळपत्रि	/	जुळवणीपत्रिा्त	वयवहार	रिमांि	६	दश्णकवणया्त	आलेला	नाही.	याचा	दोनही	पुस्तिाचया	कशल्लिेवर	फरि	पड्त	
नाही.	याची	नोंद	रोख	पुस्तिांचया	बॅंि	रिानयामधये	घेणया्त	आली	नाही	आकण	बॅंि	पासबुिा्त	सुद्धा	ही	नोंद	कदस्त	नाही	िारण	
धनादेशाची	राशी	बॅंिेने	वसूल	िेलेली	नाही.

उदाहरण क्र.८ :

कदनािं	३०	सपटेंबर	२०१८	रोजी	श्ी.	पंिजचया	रोख	पुस्तिावर		̀ 	३२,४९०/-	ची	जमा	कशल्लि	आहे.	खालील	माकह्तीचया	आधारे	
३०	सपटेंबर	२०१८	रोजीचे	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरा.
१)	 ` ८,२००/-,	`	११,३६०/-	आकण	`	१६,४४०/-	असे	्तीन	धनादेश	बॅंिे्त	जमा	िरणया्त	आले,	पर्ंतु	३०	सपटेंबर	२०१८	

पूववी	फक्त	` ११,३६०/-	रक्कमेचया	धनादेशाची	रक्कम	बॅंिखातया्त	जमा	झाली.
२)	 शोधनाबद्ल	कदलेला		`	९३,०००/-	चा	धनादेशाची	रक्कम	कद.३०	सपटेंबर	२०१८	पूववी	रोसखिृ्त	झाली	नाही.
३)	 धनादेश	पुस्तिाचे	शुलि	`	२५०/-	आकण	संदेश	वहनाच	े`	१७०/-	ची	नोंद	फक्त	पासबुिमधये	नावे	िरणया्त	आली.
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४)	 श्ी.	श्ेयांसने	NEFT	प्रणालीद्ारे	खातया्त		̀ 	१,२३,२००/-	जमा	िेल	ेपण	तयाची	नोंद	चिुीने	रोख	पुस्तिा्त	̀ 	१२,३२०/-	
ने	नाव	ेिरणया्त	आली.

५)	 पासबिुची	प्राप्ी	बाज	ू	`	१,०००/-	ने	िमी	घे्तली.
६)	 बॅंिेने	लाभांशबद्ल	कमळालेले		`	१२,५००/-खातया्त	जमा	िेले	परं्तु	रोख	पुस्तिा्त	झाली	नाही.

उततर :                श्ी. पंकजचया पुसतकात
बॅंक मेळपत्रक 

३० सपटेंबर २०१८ रोजीचे

वववरण / तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

  	 रोख	पुस्तिानुसार	अकधकवि््ण
अवधक :१.				बॅंिे्त	जमा	िेलेल	ेधनादेश	अद्ाप	वसूल	झालेल	ेनाही.
	 २.			 धनादेश	 पुस्तिाबद्ल	 बॅंिेने	आिारलेलया	 शुलिाची	 नोंद	 रोख	

पुस्तिा्त	झाली	नाही.
	 ३.			 संदेश	वहन	शुलिाची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	कदस्ते.
	 ४.			 पासबिुची	प्राप्ी	बाज	ूजास्त	कदस्ते.

 
२४,६४०

२५० 

१७०
१,०००

३२,४९०
 

 

२६,०६०

५८,५५०
वजा  :   १.				शोधनाबद्ल	कदलेला	धनादेशाचे	शोधन	झाले	नाही.
	 २.		 NEFT	 प्रणाली	द्ार	े बॅंिे्त	 रक्कम	जमा	िेली	 गेली	 पण	िमी	

रक्कमेची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	नाव	ेिेली.	
	 ३.			 बॅंिेने	वसूल	आकण	जमा	िेलेली	लाभांशाची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	

कदस्ते.

९३,००० 
१,१०,८८०

 
१२,५००

 
 

 
२,१६,३८०

	 	 पासबिु	नुसार	बॅंि	कशल्लि १,५७,८३०

उदाहरण क्र.९ :

कद.	३१	माच्ण	२०१८	रोजी	श्ी.	राजीव	यांचया	पासबिु	प्रमाणे	जमा	कशल्लि	`	१६,७००/-	कदस्ेत.	

खालील	माकह्तीचया	आधार	ेबॅंिमेळपत्रि	्तयार	िरा	:
१)	 श्ी.	राजीव	यांनी	तयांचया	बच्त	खातया्तून	रोख	`	८,५००/-	िाढले.	परं्ुत	याची	नोंद	रोख	पुस्तिा्तील	चालू	खातया्त	कदस्ेत.
२)	 राशी	संग्रहणा््ण	बॅंिे्त	जमा	िेलेलया	`	२७,०००/-	चया	धनादेशापैिी	फक्त	̀ 	२३,०००/-	चे	धनादेश	३१	माच्ण	२०१८	पययं्त	

खातयावर	जमा	झाले.
३)	 कद.२५	माच्ण	२०१८	रोजी	`	४०,५००/-	चे	धनादेश	शोधनाबद्ल	देणया्त	आले,	तयापैिी	फक्त	`	१५००/-	चा	धनादेश	३०	

माच्ण	२०१८	रोजी	बॅंिे्त	सादर	िरणया्त	आला.	
४)	 	`	११७००/-	च	ेबॅंिे्त	वटकवणया्त	आलेल	ेप्राप्कवपत्र	३०	माच्ण	२०१८	रोजी	अनादरर्त	झालयाची	सूचना	 कद.०५	एकप्रल	

२०१८	रोजी	प्राप्	झाली.
५)	 बॅंिेने	शोधन	िेलेलया	कवमा	प्रवयाजी	`	१४,४००/-	ची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	दोनदा	िरणया्त	आली.
६)	 	पासबुिाची	नावे	बाज	ू`	३००/-	ने	अकधि	आहे.
७)	 बॅंिेन	ेकदलेलया	`	८००/-चया	वयाजाची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	कदस्ते.
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उततर:                                          श्ी. रवीचया पुसतकात
बॅंक मेळपत्रक 

३१ माच्थ २०१८ रोजीचे

वववरण / तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

		 पासबुि	नुसार	बॅंि	कशल्लि
अवधक : १.			बॅंिे्त	जमा	िेलेले	परं्ुत	अद्ाप	वसूल	न	झालेले	धनादेश
	 २.			 बॅंिे्त	वटकवलेलया	कवपत्र	अनादरणाची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	आहे.
											३.			 पासबिुाची	नाव	ेबाजूची	बेरीज	अकधि	आहे.

४,००० 
११,७००

३००

१६,७००
 

 

१६,०००
३२,७००

वजा  :    १.	 बच्त	 खातया्तून	 िाढलेलया	 रोख	 रक्कमेची	 नोंद	 चिुीने	 रोख	
पुस्तिा्तील	चाल	ूखातया्त	दाखकवणया्त	आली.

	 		२.		शोधना	बद्ल	कदलेले	धनादेश	बॅंिे्त	सादर	िरणया्त	आले	नाही.
	 		३.		बॅंिेने	शोधनिेलेलया	कवमा	प्रवयाजीची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	दोनदा	

दाखवली.
	 		४.		बॅंिेन	ेकदलेलया	वयाजाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	कदस्त	नाही.

 
८,५००
३९,०००
१४,४००

 
८००

 

 
 

६२,७००

	 	 रोख	पुस्तिानुसार	अकधकवि््ण ३०,०००

उदाहरण १० :

खाली	कदलेलया	्तपशीलाचया	आधारे	कद.३१	जानेवारी२०१८	रोजीचे	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरा.

१)	 रोख	पुस्तिानुसार	नावे	कशल्लि		`	४८,०००/-.

२)	 बॅंिे्त	जमा	िेलेलया		`	३७,०००/-	चा	धनादेश	बॅंिेने	वसूल	िेला	पर्ंतु	रोख	पुस्तिा्त	नोंद	िेली	नाही.

३)	 बॅंिे्त	रोख	जमा	िेलेलया		`	२६,२००/-	ची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	रोख	रिानया्त	िरणया्त	आली.

४)	 डेबीट	िाड्ण	द्ारे	खरेदी	िेलेलया	`	२५,०००/-,	उपसिर	(फकन्णचर)ची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	घेणया्त	आलेली	नाही.

५)	 I.M.P.S.	प्रणालीद्ारे	धनिोंना	स्ानां्तरर्त	िेलेलया	`२६,७००/-	ची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	घेणया्त	आली	नाही.

६)	 ऑनलाईन	बॅंिींग	द्ारे	शोधन	िेलेलया	 टेकलफोन	देयि	`	७,२५०/-	आकण	 कवद्ु्त	देयि	`	८,२५०/-	ची	 नोंद	 रोख	
पुस्तिा्त	घेणया्त	आलेली	नाही.

७)	 कवनोदिडून	कमळालेलया		`	२८,६००/-	चा	धनादेश	बॅंिे्त	जमा	िेला,	कद.२७	जानेवारी	२०१९	अनादरर्त	झाला	याची	सूचना	
४	फेब्रुवारी	२०१९	रोजी	कमळाली.
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उततर :                              बॅंक मेळपत्रक ३१ जानेवारी २०१९ रोजीचे

वववरण / तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

		 रोख	पुस्तिानुसार	बॅंि	कशल्लि
अवधक : १.			संग्रहणा््ण	जमा	िेलेले	धनादेश	वसूल	झाले	पण	तयाची	नोंद	रोख	

पुस्तिा्त	िेलेली	नाही.
	 २.			 बॅंिे्त	रोख	जमा	िेलयाची	नोंद	चिुून	रोखपुस्तिा्त	रोख	रिानया्त	

िेली.	

३७,०००
 

२६,२००

४८,००० 

 
६३,२००

१,११,२००
वजा :    १.			डेकबट	िाड्ण	द्ारे	िेलेलया	शोधनाची	नोंद	राेख	पुस्तिा्त	नाही.
	 २.		 I.M.P.S.	प्रणालीद्ार	ेस्ानां्तरर्त	िेलेलया	रक्कमेची	नोद	रोख	

पुस्तिा्त	िेली	नाही.	
	 ३.			ऑनलाईन	प्रणालीद्ारे	शोधन	िेलेले	टकेलफोन	देयि	व	कवद्ु्त	

देयिाची	नोंद	फक्त	पासबिुा्त	आहे.
	 ४.		 अनादरर्त	झालेलया	धनादेशाची	नोंद	अद्ाप	रोख	पुस्तिा्त	

झालेली	नाही.

२५,००० 
२६,७००

 
१५,५००

 
२८,६००

 
 

 

 
९५,८००

	 	 पासबिुनुसार	बॅंि	कशल्लि १५,४००

धनको आवण ऋणकोची जुळवणी :

	 मूळ	लेखािंना्तील	चुिा	ओळखणयासाठी	जुळवणीची	मद्त	हो्ते.	लेखांिनाचया	 कवकशष्ट	भागाची	 इ्तर	भागाशी	 ्ुतलना	
िर्तांना	सतय्ता	आकण	अचिू्ता	्तपासणयािरर्ता	जुळवणीचा	उपयोग	हो्तो.	कवरिे्ता	सदु्धा	जुळवणी	पत्रि	्तयार	िर्तो.	महणजेच	
ऋणिो	आकण	धनिोच	ेजुळवणी	पत्रि	ऋणिोिडून	कि्ती	रक्कम	येणे	आह	ेआकण	धनिोना	कि्ती	रक्कम	देणे	आहे,	याची	्तुलना	
िरणयासाठी	कवरितेयाचया	पुस्तिा्त	ऋणिोचे	खा्ते	आकण	ऋणिाेचया	पुस्तिा्त	कवरितेयाचे	खा्ते	या्तील	फरिाचे	समाधान	िरणयासाठी	
धनिो	आकण	ऋणिोची	जुळवणी	िरावी	लाग्ते.	

ऋणको आवण धनकोची जुळवणी करणयाची प्रवक्रया :

१.	 ऋणिोला	अशी	कवनं्ती	िरावयाची	िी	तयाचया	पुस्तिा्तील	लेखापुस्तिाची	माकह्ती	द्ावी.

२.	 आपलया	लेखा	पुस्तिा्त	ऋणिोचे	खा्ते	एकसल	(टेबलफरॉरमटॅट)	रूपा्त	्तयार	िरावे.

३.	 (टेबलफरॉरमटॅट)	फाईलचया	दोनही	प्र्ती	सकंचिे्त	कचटिावया्त.

४.	 दोनही	खातया्त	कदसणाचया	नोंदीची	्तुलना	िरावी.

५.	 जया	नोंदी	दोनही	खातया्त	जुळ्त	नाही	अशा	नोंदीची	यादी	िरावी.

६.	 एिसारखया	कदसणाचया	फरिाच	ेगट	्तयार	िरून	तयांना	शी््णि	द्ावे.

७.	 कवरितेयाच	ेफरिाचया	आधारे	जुळवणी	पत्रि	्तयार	िरावे.
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कृती करा:
१.	 आपलया	लेखापाल	श्ी.	नयु.	यान	े२८	फेब्रवुारी	२०१८	रोजी	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िेले	आहे.	बॅंिमेळपत्रिावर	रोख	पुस्तिाची	

कशल्लि	आहे.	पासबिुानुसार	`	१,००,०००/-.	कशल्लि	आहे.	जुळवणी	पत्रिा्त	िाही	चिुा	असणयाची	शकय्ता	आहे.	या	
चुिांची	दुरुस्ती	आपण	आमचयासाठी	िरणार	िा?	

बॅंक मेळपत्रक २८ फेब्ुवारी २०१८ रोजीचे

वववरण / तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

		 रोख	पुस्तिानुसार	बॅंि	कशल्लि
अवधक :१.				बॅंिे्त	जमा	िेलेला	पर्ंतु	वसूल	न	झालेला	धनादेश
	 २.			 शोधनाबद्ल	कदलेला	धनादेश	बॅंिे्त	सादर	झाला	नाही.
	 ३.		 कवमा	प्रवयाजीच	ेशोधन	िेलयाची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	आहे.
	 ४.			वयाज	वसुलीची	नोंद	फक्त	पासबिुा्त	िरणया्त	आली.

३०,००० 
२८,००० 
५,०००
३,०००

१,२४,१००

 

६६,०००

१,९०,१००
वजा :    १.			बॅंि	शुलिाची	नोंद	फक्त	पासबिुा्त	नावे	िरणया्त	आली.
	 २.		 बॅंिेने	 लाभांश	 वसूल	 िेलयाची	 नोंद	 फक्त	 पासबुिा्त	 िरणया्त	

आली.
	 ३.			 बॅंिे्त	 जमा	 िेलेलया	 धनादेशाची	 नोंद	 चुिीने	 रोखपुस्तिा्त	 दोन	

वेळेस	िरणया्त	आली.
	 ४.		 शोधनाबद्ल	 कदलेलया	 व	 रोसखिृ्त	 झालेलया	 धनादेशाची	 नोंद	

रोख	पुस्तिा्त	`	८,९००/-	चया	ऐवजी	`	९,८००/-ने	िरणया्त	
आली.

१,०००
४,०००

 
२४,०००

 
९००

 

 

 
२९,९००

	 	 पासबिुनुसार	अकधकवि््ण	कशल्लि १,६०,२००

२.	 दोन	किंवा	्तीन	बॅंिे्त	भेट	देऊन	बॅंिे्तील	वयवहाराशी	संबंकध्त	िागदपत्रे	जसे	पैसे	िाढणयाचे	चलनपत्र,	पैसे	जमा	िरावयाचे	
चलनपत्र	इतयादी	जमा	िरून	तयांची	्तुलना	िरा.

३.	 आपलया	पररसरा्तील	एखाद्ा	मेकडिलच	ेदुिान	किंवा	सटेशनरीचया	दुिाना्त	जाऊन	तयांचया	मालिांशी	संवाद	साधा	िी	्ते	
आपल	ेबॅंि	मेळपत्रि	िशा	प्रिारे	्तयार	िर्ता्त.

४.	 जर	आपलयािडे	ए.टी.एम.	िाड्ण	असेल	्तर	तया	आधारे	ए.टी.एम	मधून	आपलया	खातयाच	े(Mini	Statment)	लहान	कववरण	
िाढा	आकण	आपलया	खातया्त	जमा	िेलेली	रक्कम,	खातया्तून	िाढलेली	रक्कम	आकण	कशल्लिेचा	अभयास	िरा.

५.	 आपलया	बॅंिेस	भेट	देऊन	स्ाकनि	धनादेश	आकण	कि्ती	धनादेशांचे	शोधन	िरणयासाठी	कि्ती	िालावधी	लाग्तो	याची	माकह्ती	
घया.

६.	 खालील	कदलेली	फरिाची	िारण	ेवाचून	्ती	खालीलपैिी	िोणतया	प्रिारची	आहे्त	्ेत	ओळखा.
	 	१)	वेळे्तील	फरि	
	 २)	वयावसाकयि	आकण	बॅंिेिडून	घडणाचया	चिुा.
	 		 अ)	 शोधना	िरर्ता	कदलेला	धनादेश	अद्ाप	बॅंिे्त	सादर	झालेला	नाही.
	 		 ब)	 अकधकवि्ा्ण	वरील	वयाजाची	नोंद	बॅंिेने	नावे	िेली	परं्तु	रोख	पुस्तिा्त	नोंद	िरणया्त	आली	नाही.
	 		 ि)	 संग्रहणा््ण	बॅंिे्त	जमा	िेलेलया	धनादेशाची	रक्कम	बॅंिेने	अजून	जमा	िेलेली	नाही.
	 		 ड)	 बॅंिेने	कवमा	प्रवयाजी	भरला	परं्तु	तयांची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	दोन	वेळेस	िरणया्त	आली.
	 		 इ)	 बॅंिे्त	रोख	`१२३००/-	जमा	िेले.	पर्ंतु	तयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	`	१३,२००/-	ने	िरणया्त	आली.
	 		 फ)	 बॅंिेला	देय	असलेलया	वयाजाची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	जमा	िरणया्त	आली.
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प्र.१ एका वाकयात उततरे वलहा.
	 १.		 बॅंि	पासबिु	िोण	्तयार	िर्तो	?
	 २.		 पैस	ेजमा	िरणयाच	ेचलनपत्र	महणजे	िाय	?
	 ३.		 अकधकवि््ण	महणजे	िाय	?
	 ४.		 पैस	ेिाढणयाच	ेचलनपत्र	महणज	ेिाय	?
	 ५.	 बॅंि	कववरण	ग्राहिाला	िोण	पाठव्तो	?
	 ६.		 रोख	पुस्तिाची	नावे	कशल्लि	िाय	दश्णकव्ेत?
	 ७.					 बॅंि	मेळपत्रि	/बॅंिजुळवणी	पत्रि	िोण	्तयार	िर्तो	?
	 ८.					 पासबिुा्त	दश्णकवली	जाणारी	नावे	कशल्लि	िाय्ण	दश्णकव्ेत	?
	 ९.					 बॅंिे्त	असलेलया	ठेवीवरील	वयाजाची	नोंद	पासबुिमधये	िोणतया	बाजूला	िेली	जा्ते.?
	 १०.			 बॅंि	मेळपत्रि	िा	्तयार	िेले	जा्ते	?

प्र.२ पुढील ववधानासाठी एकशबद वकंवा संज्ा वकंवा एकशबद समूह द्ा:
	 १.				 िोणतया	खातयावर	बॅंिेद्ारे	अकधकनि््ण	सुकवधा	कदली	जा्ते.
	 २.				 बॅंिेचया	लेखा	पुस्तिा्तील	खा्ेत	दाराचया	खातयाचा	उ्तारा.
	 ३.	 भार्तामधये	अंिकलपी	सांिेक्ति	प्रणालीद्ारे	कनधी	स्ानां्तरर्त	िरणयाची	्तांकत्रि	पद्ध्त.
	 ४.				 रोख	पुस्ति	आकण	पासबिुा्तील	फरिाची	िारणे	दश्णकवणारे	पत्रि.
	 ५.				 पासबिुाची	नावे	कशल्लि.
	 ६.				 बॅंिे्त	रोख	रक्कम	किंवा	धनादेश	जमा	िरणयाचयावेळी	भराव	ेलागणारे	बॅंिेचे	चलनपत्र.
	 ७.				 रक्कम	जमा	िरणयाचया	चलनपत्राची	डावी	बाजू.
	 ८.				 रोख	पुस्तिाची	जमा	कशल्लि.
	 ९.				 बॅंिेशी	िेलेलया	वयवहारांची	ग्राहिाने	नोंदवून	ठेवलेल	ेपुस्ति.
	 १०.		 वयवसाकयिाचया	चालू	खातया्तील	जमा	रक्कमेपैिी	िाढलेलया	रिमेनं्तर	राकहलेली	रक्कम.		

प्र.३ खालील ववधानाशी आपण सहमत आहात की असहमत ते वलहा :
	 १.				 रोख	पुस्तिा्तील	बॅंि	रिाना	महणजे	बॅंि	खा्ते	होय.
	 २.				 खा्तेदाराला	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरणयासाठी	बॅंिेच	ेकववरण	उपयोगी	ठर्ेत.
	 ३.				 शोधनािरर्ता	कदलेल	ेधनादेश	परं्तु	बॅंिेस	सादर	न	झालेलया	धनादेशाची	नोंद	िेवळ	रोख	पुस्तिा्त	हो्ेत.
	 ४.				 बॅंिमेळपत्रि	हे	फक्त	चाल	ूव्ा्णचया	शेवटी	्तयार	िेले	जा्ते.
	 ५.				 बॅंिमेळपत्रि	हे	बॅंि	कववरणाला	अनुरूप	अस्ते.
	 ६.				 रोख	पुस्तिाप्रमाण	ेकदसणारी	बॅंि	कशल्लि	ही	नेहमी	पासबुिाप्रमाणे	कदसणाचया	बॅंि	कशल्लिेसमान	अस्ते.
	 ७.				 बॅंि	सूचना	वयवसाकयि	बॅंिेला	दे्तो.
	 ८.				 पैस	ेजमा	िरणयाच	ेचलनपत्र	फक्त	धनादेश	बॅंिे्त	जमा	िरणयासाठीच	उपयोगी	आहे.
	 ९.				 रोख	पुस्तिा्तील	कशल्लि	आकण	पासबुिा्तील	कशल्लिे्तील	फरि	वयवहार	ख्तावणी	िर्तांना	झालेलया	चुिांमुळे	

कदसून	ये्तो.
	 १०.		 इंटरनेट	बॅंिींगद्ारे	रोख	शोधन	व	प्राप्ीचा	पुरावा	आपोआप	कनमा्णण	हो्तो.
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प्र.४ खालील वदलेलया पया्थयापैकी योगय पया्थय वनवडून ववधाने पुनहा वलहा:
	 १.				 अकधकवि््ण	महणजे	रोख	पुस्तिाची	_______	कशल्लि	होय..
	 अ)	अखेरची		 ब)	नावे	 ि)	सुरुवा्तीची		 ड)	जमा
	 २.				 जेंवहा	बॅंिे्त	जमा	िेलेलया	धनादेशाची	रक्कम	बॅंि	खातया्त	जमा	झालयास	पासबुिा्त	ही	नोंद	_______हो्ते.	
	 अ)	अनादरण			 ब)	नावे		 ि)	जमा			 ड)	खा्तेबाद	.
	 ३.				 एिा	कवकशष्ट	िालावधीच	ेआक ््णि	वयवहार	बॅंिेचया	खातया्त	दश्णकवलेला	्तपशील	_______.
	 अ)	रक्कम	िाढणयाचे	चलन	पत्र	 ब)	बॅंि	सूचना
	 ि)	बॅंि	कववरण	 	 ड)	पैसे	जमा	िरणयाचे	चलनपत्र.
	 ४.				 रोख	पुस्तिा्त	नावे	िेलेली	नोंदीमुळे	रोख	कशल्लि		___________.
	 अ)	वाढ्ते		 ब)	िमी	हो्ते
	 ि)कनर््णि	हो्ते		 ड)	वरील	पैिी	एिही	नाही.
	 ५.				 बॅंिेमेळपत्रि	ह	े_________	्तयार	िर्ते.	.
	 अ)	कवद्ा्वी			 ब)	वयावसाकयि		 ि)	बॅंि		 ड)	वरीलपैिी	एिही	नाही.
	 ६.				 पासबिुनुसार	कदसणारी	बॅंिकशल्लि	महणजे		___________	पासबुिाची	कशल्लि	होय.
	 अ)	जमा			 ब)	प्रारकंभि			 ि)	नावे			 ड)	अखेरची.
	 ७.				 बॅंि	अकधकवि्ा्णची	सुकवधा	__________	खा्तेदाराला	दे्ते.
	 अ)	बच्त			 ब)	अव्त		 ि	)	चालू	 ड)	ठेव.
	 ८.				 रोख	पुस्तिानुसार	कदसणारी	कशल्लिेला		___________	कशल्लि	सुद्धा	महण्ता्त.
	 अ)	अनुिूल		 ब)	अकधकवि््ण			 ि)	असामानय		 ४)प्रक्तिूल.
	 ९.				 जेंवहा	असामानय	िालावधीचा	 रोख	 पुस्ति	आकण	 पासबुिाचा	 उ्तारा	 कदलेला	असेल	 ्तेंवहा	________

घटि/पदे	बॅंिमेळपत्रि	्तयार	िर्तांना	कवचारा्त	घे्तले	जा्ता्त.
	 अ)	असामानय			 ब)	सामानय			 ि)	अनुिूल			 ड)समान.
	 १०.	 जेंवहा	सामानय	िालावधीचा	रोख	पुस्ति	आकण	पासबुिाचा	उ्तारा	कदलेला	अस्तो	्तेंवहा	फक्त	_________	

घटि	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िर्तांना	कवचारा्त	घे्तल	ेजा्ता्त.
	 अ)	असामानय			 ब)	समान	 ि)	अनुिूल	 ४)प्रक्तिूल.

प्र.५ खालील ववधाने पूण्थ करा :
	 १.				 शोधनाबद्लची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	जमा	हो्ते	्तर	पासबुिा्त		__________	होईल.
	 २.				 बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िर्ताना	रोख	पुस्तिा्तील	__________रिाना	कवचारा्त	घे्ता्त.
	 ३.				 धनिोंना	कदलेलया	धनादेशाची	नोंद	सव्णप्र्म	____________	पुस्तिा्त	कदस्ते.
	 ४.				 रोख	 पुस्तिाची	 कशल्लि	 आकण	 पासबुिाची	 कशल्लिे्तील	 फरिाचया	 िारणासाठी	 ्तयार	 िेलेलया	 पत्रिास	

__________	महण्ता्त.
	 ५.				 पासबिुाची	प्राप्ी	बाजूची	बेरीज	जास्त	कदस्त	असलयास	पासबुिाची	कशल्लि	_________	कदसेल.
	 ६.				 धनिोंना	ऑनलाईन	पद्ध्तीन	े स्ानां्तरर्त	िेलेलया	 रक्कमेची	नोंद	 राेख	पुस्तिा्त	_________	बाजूला	

िेली	जा्ता्त.
	 ७.				 बॅंिेने	अकधकवि्ा्णवर	आिारलेलया	वयाजाची	नोंद		____________	बाजूला	पासबुिा्त	िेली	जा्ते.
	 ८.				 सामानय्तः	रोखपुस्तिावर	नावे	कशल्लि	असेल	्तर	पासबुिा्त	________	कशल्लि	कदस्ते.
	 ९.				 बटॅिे्तून	रक्कम	िाढणयासाठी	जे	चलन	पत्र	भराव	ेलाग्ते	तया	चलन	पत्राला__________	महण्ता्त	.
	 १०.		 __________	कमळालयावर	वयावसाकयि	आपले	खा्ेत	अद्याव्त	िर्तो.
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प्र.६ खालील ववधाने चूक वक बरोबर ते सकारण वलहा :
	 १)				 संग्रहणा््ण	बॅंिे्त	जमा	िेलेला	धनादेश	अद्ाप	वसूल	न	झालयास	तयाची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	हो्ेत.
	 २)	 ऋणिोन	ेवयवसाकयिाचया	खातया्त	्ेट	रक्कम	जमा	िेलयास	तयाची	नोंद	पासबुिा्त	जमा	बाजूला	हो्ते.
	 ३)	 वयवसाकयि	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िर्ताना	फक्त	रोखपुस्तिाचया	कशलिेनुसारच	्तयार	िर्तो.
	 ४)	 जेवहा	रोखपुस्तिानुसार	अकधकवि््ण	कदला	असेल,	्तेवहा	बॅंि	शुलि	फक्त	पासबुिा्त	नावे	होईल	्ते	अकधि	(+)	िरावे	

लाग्ेत.
	 ५)	 बॅंिेिडून	वयवसाकयिाला	बॅंि	कववरण	पाठकवले	जा्ते.

प्र.७ कालपवनक नावाचया आधारे नाव, खाते क्रमांक आवण रक्कम इ. मावहतीचा नमुना तयार करा :
	 १)				 बॅंि	कववरण
	 २)	 पैस	ेजमा	िरणयाच	ेचलनपत्र
	 ३)	 पैसे	िाढणयाचे	चलनपत्र
	 ४)	 बॅंि	सूचना
	 ५)	 पासबिु	/	ग्राहि	पुसस्तिा

प्र.८ खालील ववधाने दुरुसत करून पुनहा वलहा :
	 १)				 बॅंिे्त	रक्कम	किंवा	धनादेश	जमा	िरणयासाठी	वापरलया	जाणाऱया	दस्तऐवजाला	पासबुि	असे	महण्ता्त.
	 २)	 बॅंि	मेळपत्रि	बॅंि	्तयार	िर्ते.
	 ३)	 पासबिुा्तील	नावे	कशल्लि	ही	अनिुूल	कशल्लि	दश्णकव्ेत.
	 ४)	 जेवहा	धनादेश	बॅंिे्त	जमा	िेला	जा्तो	्ेतवहा	रोखपुस्तिाचया	जमा	बाजूला	नोंद	िेली	जा्ते.
	 ५)	 जेवहा	समान	िालावधीचा	उ्तारा	कदला	जा्तो	्ेतवहा	िेवळ	समान	पदे	कवचारा्त	घे्तल	ेजा्ता्त.

प्र.९ खाली वदलेला कोष्क (तक्ता) पूण्थ करा :
	 	 िारण	 जेवहा	रोखपुस्तिानुसार	 जेवहा	पासबुिनुसार 

		 सामानय	कशल्लि	कदलेली	 सामानय	कशल्लि	कदलेली 
		 असलयास	अकधि	/	वजा	 असलयास	अकधि	/	वजा

	 १)				 वयाज	फक्त	पासबुिा्त	नावे	िेलयास		  

	 २)	 ग्राहिान	े्ेट	बॅंिे्त	रक्कम	जमा	िेलयाची		 (+)  
नोंद	पासबुिमधये	घे्तलयास	 	

	 ३)	 संग्रहणा््ण	बॅंिे्त	जमा	िेलेला	धनादेश	अद्ाप	  
वसूल	झालेला	नसलयास

	 ४)	 बॅंिे्त	जमा	िेलेला	धनादेश	अनादरर्त	झालयास	  (+)

	 ५)	 शोधना््ण	कदलेला	धनादेश	बॅंिेस	सादर	झाला	  (-)
नसलयास
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gggggggggggggggg प्रातयावक्षक उदाहरणे ggggggggggggggggg

१. खालील वदलेलया पासबुक आवण रोख पुसतकातील बॅंकाना उताऱयावरून वद.३१ ऑकटोंबर २०१८ रोजीचे 
बॅंकेमेळपत्रक तयार करा.

__________	चया पुसतकात 
नावे.	 																																																								रोख पुसतक (फक्त बॅंक रकाना)	 			 								जमा.

वदनांक प्राप्ती  रक्कम
(`)

वदनांक शोधन रक्कम 
(`)

२०१८	
ऑकटोंबर
०१
०५
०८
१२
२०

कशल्लि	खाली	आणली	
अपणा्ण
अपवूा्ण
ओंिार
सुकनल

१०,०००
५,०००
६,०००
३,०००
४,०००

२०१८	
ऑकटोंबर
०७
१०
१५
१७
२०
३१

्ेतजस
अकनल
बॅंि	शुलि
जाकहरा्त
आहरण/	उचल
कशल्लि	पुढे	नेली

१२,०००
३,०००
२००

२,०००
१,०००
९,८००

२८,००० २८,०००
बॅंकेचया पुसतकात

नावे.	 पासबुि	 जमा.

वदनांक शोधन  रक्कम 
(`)

वदनांक प्राप्ती रक्कम 
(`)

२०१८	
ऑकटोंबर
०७
१०
१३
२०
२०
३१

वयाज	
कवमा	प्रवयाजी	
अकनल
दूरधवनी	देयि
आहरण/	उचल
कशल्लि	पुढे	नेली

५००
२,०००
३,०००
२,०००
१,०००
१६,५००

२०१८	
ऑकटोंबर
०१
१०
२२
२४
२७

कशल्लि	खाली	आणली	
अपूवा्ण
सुकनल
राजू
सवानंद

१०,०००
६,०००
४,०००
२,०००
३,०००

२५,००० २५,०००

२. खाली वदलेलया रोख पुसतक आवण पासबुकाचया उताऱयावरून वद.३१ माच्थ २०१९ रोजीचे बॅंकेमेळपत्रक तयार करा.
__________	चया पुसतकात 

नावे.	 																																																								रोख पुसतक (फक्त बॅंक रकाना)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 जमा.
वदनांक प्राप्ती  रक्कम 

(`)
वदनांक शोधन रक्कम 

(`)

२०१९
माच्ण		०१
०४
०९
१५
२०
२७

कशल्लि	खाली	आणली	
अकवनाश
धनंजय	
कमनल
रोख
प्रसाद

७९,५००
१८,०००
२५,५००
१०,८००
२४,०००
१४,७००

२०१९
माच्ण	०४
०६
१२
१७
२४
३१

भाडे
मानसी
कनसखल
आहरण/	उचल
कनशां्त
कशल्लि	पुढे	नेली	

३६,०००
२०,१००
९,६००
१५,०००
२७,६००
६४,२००

१,७२,५०० १,७२,५००
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पासबुक
वदनांक वववरण काढलेली रक्कम

नावे.      `
जमा केलेली रक्कम

जमा.     `
वशल्लक

`

२०१९

एकप्रल	०१ कशल्लि	खाली	आणली	 ८६,४००
०४ कमनल १०,८०० ९७,२००
०६ प्रसाद १४,७०० १,११,९००
१० वे्तन २४,००० ८७,९००
१३ कनशा्ंत २७,६०० ६०,३००
१८ भार्त ११,४०० ७१,७००
२३ िेशव ६,६०० ६५,१००
२७ मानसी २०,१०० ४५,०००
३० शव्णरी १८,००० ६३,०००

३. श्ी. रवी यांचया पासबुकात वद. ३१ ऑगसट २०१८ रोजी ` ३३,६००/-, ची जमा वशल्लक आहे. परंतु रोख 
पुसतकात वेगळी वशल्लक वदसते. दोनही पुसतकांची तुलना केली असता खालील प्रमाणे फरक लक्षात आले.:

	 १.	 बॅंिेला	कदलेला		`	२४,५००/-	चा	धनादेश	कद.	३१	ऑगसट	२०१८	पूववी	बॅंिे्त	जमा	झाला	नाही.
	 २.	 ग्राहिान	ेNEFT	प्रणालीद्ारे	खातयावर	जमा	िेलयाची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	आलेली	आहे.	`	३३,०००/-.
	 ३.	 कद.२८	ऑगसट	२०१८	रोजी	शोधना	िरर्ता	कदलेला	` ३८,८००/-	चा	धनादेश	कद.०५	सपटेंबर	२०१८	रोजी	बॅंिे्त	

सादर	िरणया्त	आला.
	 ४.	 बॅंिे्तून	वटकवणया्त	आलेल	े	`	१५,०००/-	च	ेप्रापयकवपत्र	कद.३०	ऑगसट	२०१८	रोजी	अनादरर्त	झालयाची	सूचना	

बॅंिेद्ारे	कद.०३	सपटेंबर	२०१८	रोजी	प्राप्	झाली.	
	 ५.	 पासबिुची	जमा	बाजू		`	२,०००/-ने	जास्त	कदस्ते.
	 ६.	 बॅंि	शुलि	` ४००/-	आिारलयाची	नोंद	बॅंिेने	पासबुिा्त	नावे	िेली,	रोखपुस्तिा्त	नोंद	झाली		नाही.
	 	 कद.	३१	ऑगसट	२०१८	रोजीचे	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरा.

४. खालील वदलेलया मावहतीचया आधारे वद.३१ वडसेंबर २०१८ रोजीचे बॅंक मेळपत्रक तयार करा. 
	 १.	 कद.	३१	कडसेंबर	२०१८	रोजी	रोख	पुस्तिानुसार	अकधकवि््ण	कशल्लि	`	४८,४५०/-हो्ती.
	 २.	 बॅंिेन	ेआिारलेलया	संदेशवाहनाच	े`	३७०	ची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	नावे	िरणया्त	आलेली	आहे.	परं्तु	रोख	पुस्तिा्त	

याची	नोंद	घे्तली	गेलेली	नाही.
	 ३.	 अकधकवि्ा्णवरील	वयाज		`	२,८७०/-	ची	नोंद	रोखपुस्तिा्त	झाली	नाही.
	 ४.	 बॅंिे्त	वटकवणया्त	आलेलया		`	१२,०००/-	चया	कवपत्राची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	पूण्ण	रक्कमेन	ेकदस्ेत.	परं्ुत	बॅंिेने	िपा्त	

िेलेलया	` २००/-	िसरीची	नोंद	झाली	नाही.
	 ५.	 शोधना््ण	कदलेला	`	३२,३००/-	चा	धनादेश	कद.३१	कडसेंबर	२०१८	पूववी	बॅंिेस	सादर	िरणया्त	आलेला	नाही.
	 ६.	 संग्रहणा््ण	बॅंिे्त	जमा	िेलेला	`	२४,०००/-	चा	धनादेशापैिी	फक्त	`	८,०००	चा	धनादेश	कद.३१	कडसेंबर	२०१८	

पवूवी	वसूल	झाला.
	 ७.	 डेबीट	िाड्णद्ारे	लेखन	सामग्री	देयिाचे	`	११,३००/-	शोधन	िेले	पण	तयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	झाली	नाही.
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५. खालील वदलेलया तपशीलाचया आधारे वद.३० जून २०१९ रोजीचे बॅंक मेळपत्रक तयार करा.
	 १.	 पासबिु	नुसार	जमा	कशल्लि		`	२०,०००/-.
	 २.	 `	३,५००/-चा	कदलेला	धनादेश	बॅंिेस	सादर	िरणया्त	आला	पण	तयाची	नोंद	पासबुिा्त	`	५,३००/-	दाखकवणया्त	

आली.
	 ३.	 संग्रहणा््ण	बॅंिे्त	जमा	िेलेला		`	९,७००/-	चा	धनादेश	वसूल	झाला	परं्तु	रोख	पुस्तिा्त	तयाची	नोंद	आलेली	नाही.
	 ४.	 रोख	पुस्तिाची	शोधन	बाज	ू	`	१००/-	ने	िमी	कदस्ेत.
	 ५.	 बॅंिेद्ारे	शोधन	िेलेलया	कवद्ु्त	देयिाची		`	६,२००/-	ची	नोंद	पासबुिा्त	दोन	वेळेस	िरणया्त	आली.

६. खालील वदलेलया मावहतीचया आधारे वद. ३१ माच्थ २०१९ रोजीचे बॅंक मेळपत्रक तयार करा.
	 १)		 रोख	पुस्तिानुसार	कशल्लि	` १०,०००/-.
	 २)	 शोधना््ण	कदलेला	धनादेश	` २,०००/-	बॅंिे्त	सादर	झाला	नाही.
	 ३)	 ऋणिोने	` ३,५००/-	NEFT	या	प्रणालीद्ारे	बॅंि	खातया्त	जमा	िेले	पण	तयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	झाली	नाही.
	 ४)	 बॅंिेने	कवद्ु्त	देयि	` ४५०/-	भरल	ेआकण	` १००/-	बॅंि	शुलिाबद्ल	आिारले.
	 ५)	 अबि	िंपनीला	डेकबट	िाड्णद्ार	े	`१,५००/-	कदले	परं्ुत	रोख	पुस्तिा्त	तयाची	नोंद	`१५०/-	अशी	दाखकवणया्त	

आली.
	 ६)	 गुं्तवणिुीवरील	वयाज	बॅंिेने	खातया्त	जमा	िेल	े` ५००/-.
	 ७)	 ` ८८५/-	चा	शोधना््ण	कदलेला	धनादेश	बॅंिे्त	सादर	िरणया्त	आला	परं्तु	बॅंिेने	चुिीने	̀  ८६५/-	ची	नोंद	पासबुिा्त	

िेली.

७. वद. ३१ जानेवारी २०१८ रोजी रोख पुसतकानुसार बॅंक वशल्लक ` ४०,०००/- अशी आहे. परंतु पासबुकातील वशल्लक 
वेगळी आहे. वरील वशल्लकेमधये वदसणाऱया ववसंगतीची कारणे शोधा.

	 १)		 जानेवारी	२०१८	मधये	शोधनाबद्ल	कदलेला	` १,००,०००/-	चा	धनादेशा	पैिी	फक्त	` ५०,०००/-	चा	धनादेश	
३१	जानेवारी	२०१८	पवूवी	बॅंिे्त	सादर	िरणया्त	आला.

	 २)	 राशी	संग्रहणा््ण	` २,००,०००/-	चा	धनादेश	बॅंिे्त	जमा	िेला.	तयापैिी	फक्त	` ८०,०००/-	चया	धनादेशाची	
रक्कम	जानेवारी	२०१८	पूववी	बॅंिे्त	जमा	झाली.

	 ३)	 खाली	कदलेले	वयवहार	जानेवारी	२०१८	मधये	पासबुिमधये	कदस्ता्त,	पर्ंतु	तयांची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	घेणया्त	आली	
नाही.

	 	 १)	 बॅंिेन	ेECS	प्रणालीद्ारे	` ६,४००/-	कवद्ु्त	कबल	भरले.
	 	 २)	 बॅंिेने	` १२,०००/-	वयाज	खातया्त	जमा	िेले.
	 	 ३)	 बॅंिेने	व्त्णनाच	े	` १,०००/-	आकण	बॅंि	शुल्लिाचे	` ६००/-	नावे	िेले.
	 	 ४)	 ग्राहिाने	NEFT	द्ारे	्ेट	खातयावर	` १,०००/-	जमा	िेले.
	 कद.	३१	जानेवारी	२०१८	रोजीचे	बॅंिे	मेळपत्रि	्तयार	िरा.

८. जानेवारी २०१८ मधये श्ी. वगरीश कुंभार  यांचे पासबुकात ` १४,०००/- बॅंक वशल्लक आहे. रोख पुसतक व पासबुकाची 
तुलना केलयास खालील त्रुटी लक्षात येतात. 

	 १)		 ` १०,०००/-	चा	धनादेश	बॅंिे्त	जमा	िेला.	परं्तु	बॅंिेने	खातयावर	रक्कम	जमा	िेली	नाही.
	 २)	 भागावरील	लाभांश	बॅंिेन	ेजमा	िेला	पर्ंतु	तयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	घेणया्त	आली	नाही.	` १,०००/-
	 ३)	 स्ायी	सूचने	नुसार	बॅंिेने	कवमा	प्रवयाजीचे	` ५००/-	ECS	प्रणालीने	भरले	पण	रोख	पुस्तिा्त	या	वयवहाराची	नोंद	

झाली	नाही.
	 ४)	 बॅंिेने	िकमशनबद्ल	` ७५/-	नावे	िेले.
	 ५)	 धनादेश	अनादर	प्रिरणी	बॅंिेने	` ९००/- नावे	िेलयाची	नोंद	फक्त	पासबुिा्त	आहे.
	 ६)	 ` १,५००/-	चा	धनादेश	बॅंिे्त	जमा	िेलयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	दोन	वेळेस	िरणया्त	आली.
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	 ७)	 जानेवारी	२०१८	मधये	एिूण	` २०,०००/-	चे	धनादेश	कनग्णकम्त	िरणया्त	आले	परं्तु	फक्त	` ८,०००/-	चे	धनादेश	
बॅंिे्त	जानेवारी	२०१८	पवूवी	शोधनािरर्ता	सादर	झाले.

	 	 ३१	जानेवारी	२०१८	रोजी	बॅंि	मेळपत्रि	्तयार	िरा.

९. प्रशांत एनटरप्रायझेस यांनी पुरववलेलया मावहतीचया आधारे वद.३१ माच्थ २०१८ रोजीचे बॅंक मेळपत्रक तयार करा .
	 १)		 रोख	पुस्तिानुसार	अकधकवि््ण	` २८,०००/-
	 २)	 ` २,०००/-	चा	धनादेश	कनग्णकम्त	िरणया्त	आला.	बॅंिेने	्तो	अनादरर्त	िेला	पर्ंतु	अनादरणाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	

घेणया्त	आली	नाही.
	 ३)	 बॅंिेने	` १५०/- बॅंि	शुलिाबद्ल	नावे	िेले.
	 ४)	 मालिाचया	बच्त	खातया्त	बॅंिेने	` २,५००/-	स्ानां्तरर्त	िेले	पण	तयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	नाही.
	 ५)	 पुरवठादाराला	कदलेला	` १,६००/-चा	धनादेश	बॅंिे्त	३१	माच्ण	२०१८	पययं्त	सादर	झालेला	नवह्ता.
	 ६)	 राशी	संग्रहणा््ण	` ३,०००/-	अाकण	` २,०००/-	चे	धनादेश	बॅंिे्त	जमा	िरणया्त	आले.	परं्तु	 तया	पिैी	फक्त	 

` ३,०००/-	चा	धनादेश	३१	माच्ण	२०१८	पूववी	बॅंिे्त	जमा	झाला.
	 ७)	 ग्राहिाने	` १,५००/-	बॅंि	खातया्त	परसपर	जमा	िेले	परं्ुत	रोख	पुस्तिा्त	तयाची	नोंद	रोखीचया	रिानया्त	िरणया्त	

आली.
	 ८)	 अकधकवि्ा्णवर	` ७५०/- वयाज	बॅंिेने	नावे	िेले.

१०. ३१ वडसेंबर २०१८ रोजीचे बॅंक मेळपत्रक तयार करा.
	 १)		 पासबुिनुसार	नावे	कशल्लि	` १६,०००
	 २)	 ग्राहिाने	आपलया	बॅंि	खातया्त	NEFT	द्ार	े` ८,०००/-	परसपर	जमा	िेले.
	 ३)	 ` १०,५००/-	च	ेधनादेश	संग्रहणा््ण	बॅंिे्त	आले	नाही्त	परं्तु	बॅंिेने	जमा	िेले	नाही्त.
	 ४)	 बॅंिेने	िकमशनबद्ल	` ३००/-	ने	नावे	िेलयाची	नोंद	पासबुिा्त	आहे	परं्ुत	रोख	पुस्तिा्त	नाही.
	 ५)	 कडसेंबर	२०१८	मधये		` ३,५००/-	चे	बॅंिे्त	वटकवलेले	कवपत्र	जानेवारी	२०१९	मधये	अनादरर्त	होऊन	पर्त	आले.
	 ६)	 स्ायी	सूचनेनुसार	बॅंिेने	` ६५०/-टेकलफोनचे	कबल	भरले	तयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	नाही.
	 ७)	 बॅंिे्त	` ९७५/-	चा	धनादेश	जमा	िरणया्त	आला	परं्तु	चिुून	तयाची	नोंद	रोख	पुस्तिा्त	` ७९५/-	अशी	िरणया्त	

आली.

j j j



217

7 घसारा/ अवक्षयन  (Depreciation)

घटक

७.१  घसाऱ्ाचा अर्थ, व्ाख्ा आणि महत्त्व.

७.२ घसाऱ्ात्वर पररिाम करिारे घटक.

७.३  घसाऱ्ाच्ा पद्धती.

       ७.३.१. सरळ रेषा पद्धत.

       ७.३.२. प्रऱहासन अणिक् पद्धत.

       ७.३.३. स्रर प्रभाग पध्दत त्व प्रऱहासन अणिक् पद्धत ्ातील फरक.

७.४ घसारा आकारण्ाच्ा नों्दी -

क्षमता ववधाने -

o णत्वद्ार्ाांना घसाऱ्ाची संकलपना, णत्वणत्वि पद्धती आणि महत्त्व ्ांचे आकलन होते.

o णत्वद्ार्ाांना स्रर आणि चल संपततीच्ा फरकाचे आकलन होते.

o णत्वद्ारथी णत्वणत्वि स्रर संपततीत्वरील घसाऱ्ाची गिना करू शकतो.

o णत्वद्ारथी सरळरेषा पद्धती त्व ऱहासमान घसारा पद्धतीतील घसाऱ्ाच्ा राशीचा फरक ओळखतो.

 दैंनददन जीवनात आपण अनेक दृश्य व अदृश्य संपततीचा वापर करतो. त्या संपततीला सवतःचे आ्युष्य असते. उदा. इमारत, 
उपसकर ्यंत्रसामग्ी इ. संपततीच्या स्ापनेपासून दकंवा दतच्या प्ाप्ीपासून दतचा वराषानुवरषे दकंवा सतत उप्योग होत असल्यामुळे दतची 
दकंमत (cost) संपततीच्या उप्युक्त आ्युष्यामध्ये दवभागणे आवश्यक आहे. सस्र संपततीची दकंमत दवभागण्याच्या प्दरि्येला घसारा 
असे महणतात.

७.१  घसाऱयाचा अर्थ व वयाखया - 

 ‘दिप्ीदिएन’ (Depriciations) हा िबद लॅटीन भारेतील ’िेदप्टी्यम’ (Depretium) िबदापासून बनला आहे. ज्याचा 
अ्षा घटते दकंवा कमी होेते असा होतो. व्यवसाद्यक दरि्या पार पािण्यासाठी प्त्येक व्यवसाद्यक काही सस्र संपततीचा उप्योग करीत 
असतो. अिा संपतती, खरेदी करण्याचा हेतू का्यमसवरूपी उप्योग करणे हा असून त्याची पुनदवषारिरी करणे हा नसतो. 

 कालरिमानुसार जमीन वगळता सवषाच सस्र संपततीच्या दकमती घटत असतात. महणून सस्र संपततीच्या प्त्यक्ष वापरामुळे 
दतच्या दकमतीत होणारी तूटफूट / घट महणजे घसारा हो्य.

 काही काळानंतर संपततीत वनमा्थण होणारी अकाय्थक्षमता वकंवा तूटफूट यामुळे वकमतीत होणारी झीज महणजे घसारा होय.

 घसारा आकारल्यादिवा्य खरे व वाससतक उतपन्न दनसशचत करता ्येणार नाही व पुन:स्ापनेसाठी कोणतीही तरतूद करू िकणार 
नाही. संपततीची खरेदी हा भांिवली खचषा आहे. हा आगम खचषा नाही.
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 महत्वाचे - NOTE:
 १. जदमनीवर (Land) कधीही घसारा आकारला जात नाही. अनेकवेळा दतच्यात वृद्ी होते. एखाद्ा भागातील 

जदमनीचे मूल्य वाढतही नाही दकंवा घटतही नाही.
 २. प्त्येक वरषी कंपनीला नफा होवो अ्वा तोटा, घसारा आकारावाच लागतो.
 
 व्याख्या - Definition:-  
१. “कोणत्याही कारणामुळे जेवहा संपततीच्या दकमतीत हळूहळू घट होते तेवहा त्यास ‘घसारा’ असे महणतात.”  

  - आर. एन. कार्टर.
 'Depriciation is the gradual deacrease in the value of an assets from any cause.'

२. “संपततीच्या वापरामुळे दतच्या दकमतीत हळूहळू होणारी घट / झीज महणजे ‘घसारा’ हो्य”  
  - आर. जी. विल्यम्स.

३. “सस्र संपततीच्या गुणवततते आदण मूल्यात का्यमसवरूपी आदण सातत्याने होणारी घट महणजे ‘घसारा’ हो्य.” 
    - विल्यम पीकल्स.

४. “सस्र संपततीच्या वापरामुळे संपततीच्या मूल्यात होणारी घट दकंवा झीज महणजे घसारा हो्य. ्यादिवा्य कालानुरूप तूटफूट 
होणे, नष्ट होणे, अपघात होणे तसेच बाजारात संपततीची दकंमत कमी होणे हो्य.  

-द इन्सवरट्यूर ऑफ चार्टर्ट अकौरंर ऑफ इंवर्या (ICAI)

५. “संपततीच्या उप्योगाच्या जीवनकालात घसाऱ्याच्या संपूणषा रािीचे दवभाजन करणे महणजे घसारा हो्य. घसाऱ्याची आकारणी 
ही उतपन्नािी संबदंधत जमा - खचाषाच्या कालावधीकररता प्त्यक्ष व अप्त्यक्षररत्या केली जाते.”

- वद इंररनॅशनल अकाउंवरंग सरॅनरर्ट कवमरी (ICAC)
६. संपततीमध्ये हळूहळू दन्यदमत व का्यम सवरूपी होणारी घट महणजे घसारा हो्य.

  
घसारा आकारणयाची कारणे - 

सहज व 
नैसव््थक तूटफूट

वनरुपयोव्ता

कालमया्थदा

उत्खनननैसव ््थक
आपतती

शोध

बाजार मूलय
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१. सहज व नैसव््थक तूटफूट - (Normal and Natural Wear and Tear)
 प्त्यक्ष संपततीचा उप्योग करीत असतांना सहज व नैसदगषाक तूटफूट होत असते, त्यामुळे सस्र संपततीचे मूल्य कमी होते. 

संपततीचा जासत उप्योग केल्यास जासत तूटफूट होते.

२. कालमया्थदा - (Passage of Time)

 सस्र संपतती उप्योगात नसली तरीही ठरावीक काळानंतर दतचे मूल्य कमी होते. उदा. एकसवादधकार, व्यापारीदचनह, सवादमतव, 
भािेपट्ी, संगणक - प्णाली, आराखिा इ.

३. वनरुपयोव्ता - (Obsolescence)

 तंत्रज्ानाच्या प्गतीमुळे दकंवा उतपादनाच्या तंत्रातील बदलामुळे जुनी सस्र संपतती जरी ती वापरण्याजोगी असली तरी ती   
 कालबाह्य दकंवा दनरुप्योगी होते, ्यामुळे संपततीचे मूल्य कमी होते. उदा. संगणक, दूरदिषान (T.V) इ.

४. उत्खनन ऱहास / अवक्षयन - (Depletion)

 उतखनन महणेज ररकामे होणे. नष्ट होणाऱ्या संपततीचा अदतवापर दकंवा उतखनन केल्यास संपततीचे मूल्य कमी होते. उदा. 
जंगल, इंधनदवहीरी, खानी, खदानी इ.

५. नैसव््थक आपतती - (Natural Calamities/Impairment of an Asset) 
 कधी - कधी नैसदगषाक आपततीमुळे सस्र संपततीचे नुकसान होते व दकंमत कमी होते. उदा. भूकंप, चदरिवादळ, आग, पूर,  
 दकंवा अपघात इ. मूळे संपततीचे नुकसान झाल्यास जमाखचाषाच्या पुसतकात त्याची नोंद करावी लागते.
६. शोध - (Invention)

 जेवहा नवीन ्यंत्राचा िोध लावला जातो, त्यावेळी अगोदरची ्यंत्र - सामग्ीची उप्योदगता कमी होते व त्यामुळे दतची दकंमतही 
कमी होते. उदा. जेवहा बाजारात, ‘आ्यफोन ८’ आला तेवहा ‘आ्यफोन ७’ ची दकंमत कमी झाली.

७. बाजार मूलय - (Market Value)

 सद् पररसस्तीनुसार संपततीचे बाजार मूल्य कमी - जासत होते. त्यामुळे घसारा सुद्ा बदलतो. जेवहा बाजारपेठेत एखाद्ा 
संपततीचे मूळ दकमतीच्या दकंवा लगतमूल्याच्या तुलनेने मूल्य कमी होते. तेवहा तेही घसारा आकारल्याचे कारण ठरू िकते.

घसारा आकारणयाची आवशयकता आवण महत्व - NEED AND IMPORTANCE OF  DEPRECIATION–

१. घसाऱ्याची आकारणी नफा - तोटा खात्याला केली जाते. घसारा हा उतपादन खचाषाचा महत्वाचा घटक आहे. संपततीचे वासतदवक 
मूल्य दाखदवण्यासाठी घसारा दवचारात घ्यावा लागतो. ठरावीक लेखा कालावदधतील िुद् नफा - तोटा काढण्यासाठी घसारा 
महत्वाचा असतो. एखादी संपतती वापरात नसली तरीही कालम्याषादेनुसार दतचे मूल्य कमी होते. घसारा ही व्यवसा्यातील हानी 
(Loss) आहे. घसारा हा अदवतती्य (Non Cash) खचषा आहे. ‘घसारा’ नामधारी खाते आहे.

२. जर संपततीच्या रकमेतून घसाऱ्याची रक्कम कमी केली नाही तर त्या संपततीचे मूल्य जासत ददसेल. त्यामुळे आपण व्यवसा्याची 
खरी व वासतदवक आद्षाक सस्ती सपष्ट करू िकणार नाही.

३. जेवहा एखाद्ा जुन्या संपततीचे आ्युष्य समाप् होते. तेवहा त्याजागी संपततीची पुन:स्ापना करण्यासाठी घसाऱ्याची तरतूद 
करणे आवश्यक असते. जर घसाऱ्याची तरतूद करण्यात आली नाही तर, नवीन संपतती खरेदी करण्यासाठी व्यवसा्याला दनधी 
उपलबध होऊ िकणार नाही.

४.  सरकारला व्यवसा्यातील खरा वासतदवक कर देण्यासाठी घसारा आकारणे आवश्यक असते.

५. घसारा दरवरषी आकारून तेवढ्ा रकमेच्या दनधीची तरतूद केल्यास सस्र संपततीच्या उप्युक्त आ्युष्यानंतर नवीन संपतती खरेदी 
करणे िक्य होईल.
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७.२. घसारा आकारणयासाठी ववचारात घयावयाचे घटक - 
 

घसाऱ्याचे घटक

संपततीचे मूल्य संपततीचे अनुमादनत 
आ्युष्य

अनुमादनत
मोिीची दकंमत

१.  संपततीचे मूलय - (Cost of Asset)
 जेवहा घसारा आकारण्यात ्येतो, तेवहा संपततीची मूळ दकंमत हा महत्वाचा घटक असतो. ्यात संपततीच्या रि्यमूल्याबरोबरच 

दतला का्यषानवीत दकंवा अदधग्हीत करण्यासाठी कराव्याच्या खचषा समादवष्ट असतो. उदा. स्ापनाखचषा दकंवा प्दतस्ापना  
खचषा इ.

  ् ोिक्यात संपततीची मूळ दकंमत = संपततीचे रि्यमूल्य + स्ापनाखचषा दकंवा अनुिंदगक खचषा उदा. वाहतूक खचषा, वाहतुकरीचा 
दवमा, जकात, हमाली, दलाली, स्ापनेची मजुरी, जुन्या संपततीच्या दुरुसतीचा खचषा इ.

२. संपततीचे अनुमावनत उपयुक्त आयुषय - 
 बहुधा व्यवसा्यात संपततीचा ज्या दनसशचत कालावधीसाठी उप्योग अपदेक्षत असतो, ते दतचे उप्युक्त आ्युष्य मानले जाते. 

दुसऱ्या िबदात जोप्यषानत व्यवसा्याला त्या संपततीपासून उप्युक्त सेवा आदण लाभ दमळत असतो. तोप्यषानत दतचा व्यवसा्यात 
उपो्यग केला जातो. महणून संपततीचे उप्युक्त आ्युष्य भौदतक आ्युष्यापेक्षा कमी असते.

३. अनुमावनत अवशेष मूलय वकंवा त्ोटमूलय -
 संपततीचे उप्युक्त आ्युष्य पणूषा झाल्यानंतर दतच्या मोिीपासून / दवरिरीपासून जी दकंमत दमळते दतला मोिीची दकंमत / अविेर 

मूल्य दकंवा त्रोटमूल्य असे महणतात. ही मोिीची दकंमत दनसशचत केल्यांनतर ती संपततीच्या मूळ दकमतीतून कमी करण्यात ्येते.

७.३ घसारा आकारणयाचया पद्धती - METHODS OF DEPRECIATION

 संपततीचे सवरूप, दतचा उप्योग, आदण गरजेनुसार घसारा आकारण्याच्या दवदवध पद्ती आहेत.

 घसारा आकारण्यासाठी खालील दवदवध पद्ती ददलेल्या आहेत.

 १. सस्र प्भाग दकंवा सरळरेरा दकंवा मूळ दकमतीवर घसारा पद्त - (Fixed Installment Method) 

 २. घटणाऱ्या दिलकेवर दकंवा घटत्या दकमतीवर घसारा पद्त दकंवा ऱहासमान िेर पद्ती दकंवा प्ऱहासन आदधक्य  
  पद्ती - (Diminishing Balance Method)     

 ३. वादरषाक वृतती - (Annuity Method)

 ४. घसारा दनधी पद्त - (Depreciation fund method)

 ५. पुनमूषाल्यांकन पद्त - (Revaluation Method) 

 ६. दवमापत्र पद्त - (Insurance Policy method)

 ७. ्ंयत्रदर तास पद्त - (Machine Hour Rate method)



221

 टीप :  वरील ववववध पद्धतींपैकी इ. ११ वी वावणजय कररता अभयासक्रमात पवहलया दोनच पद्धती समाववष्ट केलेलया 
आहेत तयामुळे केवळ तयाच पद्धतींचे वण्थन ्खाली केले आहे.

७.३.१. स्रर प्रभा् वकंवा सरळ रेषा वकंवा मूळ वकमतीवर घसारा पद्धत - Fixed Instalment or Straight Line 
or Original Cost Method:-

 ्या पद्तीमध्ये दरवरषी घसारा हा संपततीच्या मूळ दकमतीवर ठरावीक दराने आकारला जातो. त्यामुळे संपततीचे मूल्य दतचे 
जीवन काळ समाप् झाल्यावर िून्याप्यषानत दकंवा मोिीच्या दकमतीप्यषानत ्येते.

 घसाऱ्याची रािी दनसशचत करणे - (To assestain the Depreciation Amount)

 ्या पद्तीत घसाऱ्याची वादरषाक रािी दनसशचत करण्याकररता संपततीच्या एकूण मूळ दकमतीतुन मोिीची दकंमत कमी करण्यात 
्येते, व त्या रािीला संपततीच्या अणुमादनत आ्युष्याने दवभागण्यात ्येते. घसारा खालील सूत्रानुसार काढण्यात ्येतो.

वादरषाक घसारा  = 
संपततीची मूळ  दकंमत - अविेर मूल्य

संपततीचे अनुमादनत आ्युष्य (वरषे)

l संपततीची मूळ दकंमत = संपततीचे रि्यमूल्य + अनिुंदगक खचषा 

उदाहरणार्थ
एक ्यंत्र ` १५,०००/- ला खरेदी करण्यात आले त्याच्या स्ापनेकररता ` ३,०००/- खचषा करण्यात आला. त्याचे अनुमादनत 
आ्युष्य १० वरषा असून दतच्या मोिीपासून ` २,००० दमळतील महणून त्यावर पुढीलप्माणे घसारा आकारता ्येईल.

  वादरषाक घसारा  = 

   =   

   =  ` १,६०० वादरषाक घसारा         

 घसाऱ्याचा दर (Rate) ददला असल्यास त्याप्माणे सुद्ा घसारा आकारावा, त्यासाठी खालील सूत्राचा वापर करावा. 

 वादरषाक घसारा   =  
संपततीची मूळ दकमंत x घसाऱ्याचा दर

१००

सूचना : चालू आवर्थक वषा्थमधये वयवसायातील संपततीचा वजतकया कालावधीसाठी उपयो् करणयात येईल तेवढ्ाच 
कालावधीकररता घसाऱयाची राशी वनसशचत करणयात येईल.

` १५,००० +३,०००  - २०००

 १० वरषा

` १६,०००

 १०
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उदाहरणार्थ -
 संपततीची मूळ दकंमत ` ८०,००० असून दतच्यावर वादरषाक १० % दराने सस्र प्भाग पद्तीने पसारा आकारण्यात ्येतो. तेवहा 
घसाऱ्याची रािी खालील प्माणे ्येईल.

 १. वादरषाक घसारा (१ ले वरषा) = ` ८०,००० x १० / १०० =  ` ८,००० वावष्थक घसारा

  घटती दकंमत - WDV= ` ८०,००० – ` ८,००० = ` ७२,००० 

 २. वादरषाक घसारा (दुसरे वरषा) = ` ८०,००० x १०/१०० = ` ८,००० वावष्थक घसारा

  घटती दकंमत - WDV= ` ७२,००० – ` ८,००० = ` ६४,००० 

 ३. वादरषाक घसारा (दतसरे वरषा) = ` ८०,००० x १०/१०० = ` ८,००० वावष्थक घसारा

  घटती दकंमत - WDV= ` ६४,००० – ` ८,००० = ` ५६,००० 

 ४. वादरषाक घसारा (चौ्े वरषा) = ` ८०,००० x १०/१०० = ` ८,००० वावष्थक घसारा

  घटती दकंमत - WDV= ` ५६,००० – ` ८,००० = ` ४८,०००  

टीप : या पद्धतीमधये प्रतयेक वषषी घसारा संपततीचया मूळ वकमतीवर आकारला जाईल.

 दरवरषी घसारा संपततीच्या मूळ दकमतीवर आकारला जात असल्यामुळे घसाऱ्याची रािी सस्र (एकच) असते. वराषाच्या िेवटी 
आलेखाच्या कागदावर घसारा आकारल्याचे दबंदू (Point) दिषादवले आहे. सवषा दबंदू एकत्र जोिल्यास ‘क्ष’ अक्षांिाला एक सरळ 
समांतर ररेा त्यार होते. महणून ्या पद्तीला सरळ रेरा पद्त असे महणतात.

आकृती ७.३.१ - सरळ रेषा पद्धतीत घसारा

७.३.२ ऱहासमान शेष पद्धत वकंवा प्रऱहासन अवधकय वकंवा घटतया वकमतीवर घसारा पद्धत - 

 ्या पद्तीत घसारा दनसशचत दराने संपततीच्या मागील वराषाच्या दकमतीवर आकारला जातो. जमाखचाषाच्या पुसतकात वराषाच्या 
सुरुवातीला संपतती खात्याला जी दिल्लक असते त्या मूल्यावर / दिलकेवर घसारा आकारण्यात ्येतो.

१०,०००

८,०००

६,०००

४,०००

२,०००

१ २ ३ ४ ५ ६
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सरळ रेषा पद्धत
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 घसाऱ्याची रक्कम सस्र नसते परंतु ती हळू  हळू कमी होते. सुरुवातीच्या काळात घसाऱ्याची रक्कम जासत असते नंतर ती कमी 
होते. कारण दरवरषी संपततीची दकंमत कमी होत जाते.

उदाहरणार्थ - 

एका संपततीची मूळ दकंमत ̀  ८०,००० असून दतच्यावर वादरषाक १० %  घटत्या दकमतीवर घसारा आकारण्यात ्येतो. तेवहा घसाऱ्याची 
आकारणी खालील प्माणे करण्यात ्येईल.

 1. वादरषाक घसारा (१ ल्या वरषी) = ` ८०,००० X १०/१०० = ` ८,००० वावष्थक घसारा

  घटती दकंमत - WDV= ` ८०,००० – ` ८,००० = ` ७२,००० 

 2. वादरषाक घसारा (दुसऱ्या वरषी) = ` ७२,००० X १०/१०० = ` ७,२००  वावष्थक घसारा

  घटती दकंमत - WDV= ` ७२,००० – ` ७,२०० = ` ६४,८०० 

 3. वादरषाक घसारा (दतसऱ्या वरषी) = ` ६४,८०० X १०/१०० =  ` ६,४८०  वावष्थक घसारा

  घटती दकंमत - WDV= ` ६४,८०० – ` ६,४८० = ` ५८,३२० 

 4. वादरषाक घसारा (चौथ्या वरषी) = ` ५८,३२० X १०/१०० =  ` ५,८३२  वावष्थक घसारा

  घटती दकंमत - WDV= ` ५८,३२० – ` ५,८३२ = ` ५२,४८८ 

टीप : या पद्धतीत वषा्थचया सुरुवातीला मूळ वकमतीवर घसारा आकारणयात येतो, तया नंतर घसारा संपततीवर घटतया वकमतीवर 
(WDV) आकारणयात येतो.
 प्त्येक वरषी घसारा संपततीच्या कमी होणाऱ्या मूल्यावर आकारला जात असल्यामुळे घसाऱ्याची रािी कमी कमी होत जाते. ्या 
पद्तीने घसारा आकारल्यास आदण आलेख कागदावर त्याचे दबंदू (Point) दिषादवल्यास व एकत्र जोिल्यास आलेख खालीलप्माणे 
ददसेल.

आकृती ७.३.२ - ऱहासमान शेष पद्धतीत घसारा -

१०,०००
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७.३.३. स्थिर प्रभाग पद्धत व प्रऱ्ासन अधिक्य पद्धत ्यातील फरक -

मुद्दा स्थिर प्रभाग पद्धत - ऱ्ासमान शेष पद्धत -

अर्थ
या पद्धतीत संपततीवरील घसाऱयाची राशी दरवर्षी 
स्रर असते.

या पद्धतीत संपततीवरील घसाऱयाची राशी 
दरवर्षी कमी - कमी होत जाते.

आकारणी
घसारा हा संपततीचया मूळ ककमतीवर आकारला 
जातो.

घसारा संपततीचया घटतया ककमतीवर आकारला 
जातो.

घसाऱयाची रक्कम दरवर्षी घसाऱयाची रक्कम सारखी असते. दरवर्षी घसाऱयाची रक्कम कमी होत जाते.

स्रर संपततीचे मूलय
स्रर संपततीचे मूलय कमी होऊन शूनयापय्थनत येऊ 
शकते.

स्रर संपततीचे मूलय कमी होऊन शुनयापय्थनत येवू 
शकत नाही.

नफा
संपततीचया उपयोगाचया काळात सुरुवातीला जा्त 
नफा होतो नंतर कमी होतो.

या पद्धतीत सुरुवातीला नफा कमी होतो नंतर 
जा्त होतो.

आयकर कनयमानुसार आयकर कायद्ानुसार योगय नाही. आयकर कायद्ानुसार योगय आहे.

उपयुक्तता
कजरे दुरु्ती खच्थ कमी असतो व नूतनीकरण 
वारंवार करावे लागत नाही अशा किकाणी ही पद्धत 
सोयीची आहे.

कजरे दुरु्ती खच्थ जा्त असतो व नूतनीकरण 
वारंवार करावे लागते अशा किकाणी ही पद्धत 
सोयीची आहे.

आलेख
सरळ रेर्ा पद्धतीत आलेख हा सरळ / कणयासारखा 
असतो.

ऱहासमान शरे् पद्धतीत आलेख हा डावीकडून 
उजवीकडे खाली येतो.

७.४ जमाखर्च नोंदी - (Accounting Treatment)   

दोनही पद्धतीनुसार नोंदी सारखयाच आहेत तया खालीलप्रमाणे - 

अ. (१) संपतती खरेदीरे वष्च

 १. संपतती रोख खरेदी केल्यास
  संपततीचे खाते  ------------ नावे.
   रोकड / बँक खातयाला ---------  
  (संपततीची रोख खरेदी)

 २. संपततीरी उिार खरेदी केल्याबद्दल
  संपतती खाते -------  नावे.
   कवक्रेता / पुरविादाराचया खातयाला -----------
  (संपततीची उधार खरेदी करेलयाबद्दल)

 ३. संपतती का्या्चस्वत करण्यासाठी का्ी अनुशंधगक खर्च केल्यास -
  संपततीचे खाते ----------------- नावे. 
   रोकड / बँक खातयाला ------------------
  (अनुशंकगक खचा्थचे शोधन करेलयाबद्दल)
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 ४. घसारा आकालयाबद्दल
  घसारा खाते ------------- नावे.
   संपतती खात्याला ----------
  (घसारा आकारल्याबद्दल)

 ५. वष्थअ्खेर घसारा ्खातयाची वशल्लक नफा - तोटा ्खातयास व््थ केलयाबद्दल)
  नफा - तोटा खाते ----------- नावे.
   घसारा खात्याला -----------
  (घसारा नफा - तोटा खात्यास वगषा केल्याबदल)

ब) दुसऱया व तयापुढील वषाांसाठी 
 १. घसारा आकारलयाबद्दल
  घसारा खाते ------------- नावे.
   संपतती खात्याला -----------
  (घसारा आकारल्याबद्दल)

 २. वष्थ अ्खेरीस घसारा ्खातयाची वशल्लक नफातोटा ्खातयास व््थ केलयाबद्दल
  नफातोटा खाते ------------- नावे.
   घसारा खात्याला ----------- 

क) संपततीचया ववक्रीचया वषषी 
 १. संपततीचया ववक्री तार्खेपयांत घसारा आकारलयाबद्दल
  घसारा खाते ------------- नावे.
   संपतती खात्याला -----------

 २. संपतती पु्तकी मूलयावर ववकलयास
  रोकि / बँक खाते ------------- नावे.
   संपततीच्या खात्याला -----------
  (पुसतकरी मूल्यावर संपततीची दवरिरी केल्याबद्दल)

 ३. संपतती नफयावर ववकलयास
  रोकि / बँक खाते ----------- नावे.
   संपतती खात्याला -----------
   संपतती वरील नफा खात्याला -----------
  (नफ्यावर संपततीची दवरिरी केल्याबदल)

 ४. संपततीवरील नफा, नफा - तोटा ्खातयास व््थ केलयाबद्दल    

  संपततीवरील नफा खाते ----------------- नावे.
   नफा - ताेटा खात्याला -----------
  (संपततीवरील नफा, नफा - तोटा खात्यास वगषा केल्याबद्दल)
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 ५. संपतती तोट्ावर ववकलयास
  रोकि / बँक खाते  ------------------ नावे.
  संपततीवरील तोटा खाते ----------- नावे
   संपतती खात्याला -----------
  (संपततीची तोट्ावर दवरिरी केल्याबद्दल)

 ६. संपततीचया ववक्रीवरील तोटा नफा - ताेटा ्खातयास व््थ केलयाबद्दल -
   नफा - तोटा खाते  .............................................नावे.
    संपततीवरील तोटा खाते -----------------
   (संपततीवरील तोटा नफा - तोटा खात्यात नेल्याबद्दल)

 ७. शेष संपततीवर (असलयास) घसारा आकारलयाबद्दल -
  घसारा खाते   ........................................................नावे.
   संपततीचे खात्याला ------------
  (िेर संपततीवर ठरावीक दराने घसारा आकारल्याबद्दल)

 ८. वष्थअ्खेर घसारा नफा - ताेटा ्खातयात नेलयाबद्दल -

  नफा - तोटा  ्खाते  ................................................. नावे

    घसारा खात्याला -----------------

  (घसारा खात्याची दिल्लक नफा - तोटा खात्यात नेल्याबद्दल)

- सरळरेषा पद्धतीवरील उदाहरणे -

उदाहरण क्र. - १.
 दसद्ी दल. रतनादगरी ते १ एदप्ल २०१५ रोजी एक ्यंत्रसामग्ी ` २,००,०००/- दकमतीला खरेदी केले. ्ंयत्राच्या मूळ 
दकमतीवर वादरषाक १० % दराने घसारा आकारण्यात ्येतो. आद्षाक वरषा ३१ माचषा ला समाप् होते. असे गृहीत धरून पदहल्या तीन 
वराषाकरता दकदषानोंदी देऊन ्यंत्र खाते व घसारा खाते त्यार करा.
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उततर -
 वसद्धी वल. रतनाव्रीचया पु्तकात वकद्थनोंदी.

 

वदनांक तपशील ्खा. 
पा. नावे राशी (`) जमा राशी (`)

२०१५ 
एदप्ल १ ्यंत्र खात े नावे.

    बँक खात्याला
 (्यंत्र खरेदी केल्याबद्दल)

-
२,००,०००

२,००,०००

२०१६
माचषा ३१ घसारा खाते                                                        नावे.

    ्यंत्र खात्याला
 (मूळ दकमतीवर १० % घसारा आकारल्याबद्दल)

- २०,०००
२०,०००

२०१६
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते नावे 

    घसारा खात्याला
(घसारा खात्याची दिल्लक नफा तोटा खात्याला नेल्याबद्दल)

- २०,०००
२०,०००

२०१७ 
माचषा ३१ घसारा खात े नावे.   

    ्यंत्र खात्याला
(मूळ दकमतीवर १० % घसारा आकारल्याबद्दल)

- २०,०००
२०,०००

२०१७ 
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते  नावे.

    घसारा खात्याला
(घसारा खात्याची दिल्लक नफा तोटा खात्याला नेल्याबद्दल)

- २०,०००
२०,०००

२०१८ 
माचषा ३१

घसारा खाते नावे 
    ्यंत्र खात्याला
(मूळ दकमतीवर १० % दराने घसारा आकारल्याबद्दल)

- २०,०००
२०,०००

२०१८ 
माचषा ३१

नफा - तोटा खाते   नावे.
    घसारा खात्याला
(घसारा खात्याची दिल्लक नफा - तोटा खात्याला नेल्याबद्दल)

- २०,०००
२०,०००
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काय्थ वटपणी ः-           

 १. घसाऱयाची आकारणी            (`)      
 १ एदप्ल २०१५ चे मूल्य       २,००,०००

  वजा २०१५ - १६ साठी १० % घसारा       २०,०००

  १ एदप्ल २०१६ ची दकंमत     १,८०,०००      
  वजा २०१६ - १७  साठी१० % घसारा           २०,०००

  १ एदप्ल २०१७ ची दकंमत   १,६०,०००

  वजा २०१७ - १८ साठी १० % घसारा      २०,०००

  १ एदप्ल २०१८ चे मूल्य -   १,४०,०००

 २. पया्थयी पद्धत

   १ एदप्ल २०१५ चे मूल्य   २,००,०००   

   वजा ३ वराषाचा १० % घसारा  

   (२०,०००+२०,०००+२०,०००) - ६०,०००     

    १,४०,०००
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वसद्धी वल. रतनाव्रीचया पु्तकात 
नाव े यंत् ्खाते  जमा

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

वदनांक तपशील रो.पा. राशी
`

२०१५ 
एदप्ल १ बँक खाते २,००,०००

२०१६ 
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
दि / खा/ नेली

२०,०००
१,८०,०००

२,००,००० २,००,०००
२०१६
एदप्ल १ दि/ खा/ आणली १,८०,०००

२०१७
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
दि / खा/ नेली

२०,०००
१,६०,०००

१,८०,००० १,८०,०००
२०१७
एदप्ल १ दि/ खा/ आणली १,६०,०००

२०१८
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
दि / खा/ नेली

२०,०००
१,४०,०००

१,६०,००० १,६०,०००
२०१८
एदप्ल १ दि/ खा/ आणली १,४०,०००

नावे घसारा ्खाते  जमा

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

२०१६
माचषा ३१ ्यंत्र खाते २०,०००

२०१६
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते २०,०००

२०,००० २०,०००
२०१७
माचषा ३१ ्यंत्र खाते २०,०००

२०१७
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते २०,०००

२०,००० २०,०००
२०१८
माचषा ३१ ्यंत्र खाते २०,०००

२०१८
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते २०,०००

२०,००० २०,०००
उदाहरण - २
 मे. पुनावाला आदण कंपनी लातूर ्यांनी १ एदप्ल २०१६ रोजी ` ५०,०००/- ची उपकरणाची खरेदी केली व त्याबद्दल चेक 
ददला. त्यांनी सस्र प्भाग पद्तीने घसारा आकारण्याचा दनणषा्य घेतला. उपकरणाचे अनुमादनत आ्युष्य ८ वरषा असून दतच्या मोिीपासून  
` २,००० /- दमळतील असा अंदाज आहे. १ जानेवारी २०१९ मध्ये उपकरण ` ३५,००० ला दवकण्यात आली. कंपनीची 
लेखापुसतके दरवरषी ३१ माचषाला बंद होतात.
 उपकरणावर वादरषाक घसारा काढून पदहल्या तीन वराषाकररता उपकरण खाते, व दतसऱ्या वराषाच्या दकदषानोंदी दलहा व घसाऱ्याचे 
गणन करा.
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उततर ः मे. पुनावाला आवण कंपनी, लातूरचया पु्तकात
नावे उपकरण ्खाते  जमा

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

२०१६
एदप्ल १ बँक खाते ५०,०००

२०१७
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
दि / खा/ नेली

६,०००
४४,०००

५०,००० ५०,०००
२०१७
एदप्ल १ दि/ खा/ आणली ४४,०००

२०१८
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
दि / खा/ नेली

६,०००
३८,०००

४४,००० ४४,०००
२०१८
एदप्ल १
२०१९
जाने १

दि/ खा/ आणली
सामग्ीवरील नफा खाते

३८,००० 
१,५००

२०१९
जाने १
जाने १

घसारा खाते
बँक खाते

४,५००
३५,०००

३९,५०० ३९,५००
काय्थ टीप ः १. घसाऱयाचे आ्मन -

वादरषाक घसारा =  
संपततीची मूळ दकंमत - मोिीची दकंमत

अनुमादनत आ्युष्य

\ घसारा =  
` ५०,००० - ` २,०००

८ वरषा

\ घसारा =  
` ४८,०००

८ वरषा

\ घसारा  =    ` ६,००० 
वादरषाक घसारा

मे. पुनावाला आदण कंपनी, लातूरची रोजकरीदषा २०१८-१९ अखेर

वदनांक तपशील ्खा. 
पा. नावे राशी (`) जमा राशी (`)

२०१९
जाने १ घसारा खाते     नावे. 

   उपकरण खात्याला
   (उपकरणावर घसारा आकारल्याबद्दल)

 
-
-

४,५००
 ४,५००

जाने १ बँक खाते                                                             नावे.
   उपकरण खात्याला                                                        
   उपकरणावरील नफा खात्याला
(उपकरण नफ्यावर दवकल्याबद्दल)

- ३५,०००
३३,५००

१,५००

काय्थ टीप ः २.
संपततीच्या दवरिरीवरील नफा-तोटा
संपततीची मूळदकंमत   ` ५०,०००
- २ वरषा ९ मदहन्याचा घसारा  - १६,५००
१-१-२०१९ ची दकंमत `  ३३,५००
दवरिरी मूल्य - ३५,०००
दवरिरीवरील नफा `     १,५००
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माचषा ३१ उपकरणावरील नफा खात े नावे.
    नफा - तोटा खात्याला 
(उपकरण नफा, नफा - तोटा खात्याला नेल्याबद्दल)

- १,५००
१,५००

माचषा ३१ नफा - तोटा खाते नावे 
    घसारा खात्याला 
(घसारा खात्याची दिल्लक नफा - तोटा खात्याला नेल्याबद्दल)

- ४,५००
४,५००

उदाहरण - ३
 प्भुणे अँंि सनस, कोलहापूर ्यांनी १ आकटोबर २०१५ रोजी सवतःच्या का्याषाल्याकररता काही फदनषाचर बनवून घेतले. ्याकररता 
त्यांनी सामग्ी करीता ` ७२,००० व मजुरीकररता ` ३२,००० असा खचषा केला.
 फदनषाचर अनुमादनत आ्युष्य १० वरषा असून अखेरीस त्याच्या मोिीपासून ` २४,००० दमळतील असा अंदाज आहे.
 १ आकटोबर २०१८ रोजी त्यांनी सवषा फदनषाचर रु, ८०,००० ला दवकले. प्त्येकवरषी त्यांची लेखा पुसतके ३१ माचषाला बंद होतात.
 पदहल्या चार वराांच्या कालावधीकररता फदनषाचर खाते व घसारा खाते दाखवा.

उततर ः  प्रभुणे इंड्ट्ीज कोलहापूर यांचया पु्तकात
नावे फवन्थचर ्खाते  जमा

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

२०१५
आकटो १ बँक खाते

(७२,००० + 
३२,०००)

१,०४,०००
२०१६
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
 दि/खा/नेली

४,०००
१,००,०००

१,०४,००० १,०४,०००
२०१६
एदप्ल १ दि/खा/आणली १,००,०००

२०१७
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
दि/खा/नेली

८,०००
९२,०००

१,००,००० १,००,०००
२०१७
एदप्ल १ दि/खा/आणली  ९२,०००

२०१८
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
दि/खा/नेली

८,०००
८४,०००

९२,००० ९,२०००
२०१८
एदप्ल १ दि/खा/आणली ८४,०००

२०१८
आकटो ३१
आकटो ३१

घसारा खाते 
बँक खाते

४,०००
८०,०००

८४,००० ८४,०००
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नावे घसारा ्खाते  जमा

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी

  २०१६
माचषा ३१ फदनषाचर खाते - ४,०००

२०१६
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - ४,०००

४,००० ४,०००
२०१७

माचषा ३१ फदनषाचर खाते - ८,०००
२०१७
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - ८,०००

८,००० ८,०००
२०१८

माचषा ३१ फदनषाचर खाते - ८,०००
२०१८
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - ८,०००

८,००० ८,०००

२०१८
आकटो १

फदनषाचर खाते - ४,०००
२०१९
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - ४,०००

४,००० ४,०००

काय्थटीप -
१. फदनषाचरची मूळ दकंमत -
 संपततीचे पररव्य्य मूल्य  = रि्यमूल्य + स्ापना खचषा मजुरी
   = ` ७२,०००  +  ` ३२,०००
   =  ` १,०४,०००

२. घसाऱ्याचे आगनत

वादरषाक घसारा    =  
पररव्य्य मूल्य +  मजूरी - मोिीची दकंमत

अनुमादनत आ्युष्य

\ वादरषाक घसारा    =  
१,०४,००० - २४,०००

१०

वादरषाक घसारा    =  
८०,०००

१०

घसारा    =   ` ८,०००   ६ मदहना घसारा =    ` ४,०००

उदाहरण - ४ 
 १ जानेवारी २०१५ रोजी ‘SCON’ ट्ानसपोटषा कंपनी पुणे ्यांनी ४ ट्क प्त्येकरी ̀  २५,००० ला खरेदी केले. ते सरळररेा पद्तीने 
१० % दराने घसारा आकारतात.

१ जानेवारी २०१६ रोजी त्यांनी एक ट्क ` २०,००० ला दवकला. १ जुलै २०१६ रोजी (१ जाने २०१५ ` २५,००० ला खरेदी 
केलेला) ` २२,००० ला दवकला. १ जाने २०१७ रोजी एक नवीन ट्क रु, ४०,००० ला खरेदी केला. 

 लेखापुसतके ३१ माचषा ला बंद होतात असे गृहीत धरून पदहल्या तीन वराषाकररता ट्क खाते आदण घसारा खाते त्यार करा.
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'SCON' ट्ा्सपोट्थ कंपनी, पुणे चया पु्तकात
नाव े ट्क ्खाते  जमा

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

२०१५
जाने १ बँक खाते - १,००,०००

२०१५
माचषा ३१

माचषा ३१

घसारा खाते
(अ+ब+क+ि) 
दि/खा/गेली

-

-

२,५००
 

९७,५००
१,००,००० १,००,०००

२०१५
एदप्ल १ दि/खा/आणली - ९७,५००

२०१६
जाने १
जाने १
जाने १
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते (१-अ)
बँक खाते  
ट्क दवरिरीवरील तोटा खाते
घसारा खाते 
दि/खा/गेली

-
-
-
-
-

१,८७५
२०,०००

२,५००
७,५००

६५,६२५

९७,५०० ९७,५००
२०१६
एदप्ल १
जुलै १

२०१७
जाने १

दि/खा/आणली 
ट्क दवरिरीवरील नफा खाते

बँक खाते

६५,६२५
७५०

४०,०००

२०१६
जुलै १
    जुलै १ 
२०१७
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
बँक खाते 

घसारा खाते
दि/खा/गेली

-
-

-
-

६२५ 
२२,०००

६,००० 
७७,७५०

१,०६,३७५ १,०६,३७५
२०१७
एदप्ल १ दि/खा/आणली ७७,७५०

नाव े घसारा ्खाते  जमा

वदनांक तपशील रो. पा. राशी ` वदनांक तपशील रो. पा. राशी `
२०१५
माचषा ३१ ट्क खाते २,५००

२०१५
माचषा ३१ नफा -तोटा खाते २,५००

२,५०० २,५००
२०१६
जाने १
माचषा ३१

ट्क खाते
ट्क खाते

१,८७५
७,५००

२०१६
माचषा ३१ नफा -तोटा खाते ९,३७५

९,३७५ ९,३७५
२०१६
जुलै १
२०१७
माचषा ३१

ट्क खाते
ट्क खाते

-
-

६२५
६,०००

२०१७
माचषा ३१ नफा -तोटा खाते - ६,६२५

६,६२५ ६,६२५
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काय्थटीप ः-
 १. ट्कच्या दवरिरीवरील नफा तोटा (१ जाने २०१६)
   १ - १ - २०१५ ची मूळ दकंमत  ` २५,०००
  वजा ३१ माचषा २०१५ चा घसारा (३ म)        ` ६२५
    ` २४, ३७५
  (-) ३१ माचषा २०१५ चा घसारा (९ म)   `  १,८७५   
    ` २२, ५००
  (-) १ - १ - २०१६ ची दवरिरी -   ` २०,०००
  ट्क दवरिरीवरील तोटा -                                                     ` २,५००
 २. दुसऱ्या ट्कच्या दवरिरीवर नफा - तोटा -
  १ - १- २०१५ ची मूळ दकंमत  ̀  २५,०००
  दवरिरी प्यांतचा २०१५ चा घसारा     ` ३,७५०       (६२५ + २,५००+६२५)
    
  १ जुलै २०१६ ची दकंमत ` २१,२५०
  १ जुलै २०१६ चा दवरिरीमूल्य                                            ` २२,००० 
  ट्कच्या दवरिरीवरील नफा           ` ७५०      

पया्थयी काय्थटीप ः

ट्क १ - अ
`

ट्क १ - ब
`

ट्क १ - क
`

ट्क १ - ि
`

ट्क २ रे
`

एकूण 
घसारा `

१-१-१५ २५,००० १-१-१५ २५,००० १-१-१५ २५,००० १-१-१५ २५,००० १-१-१७ ४०,०००

३१-३-१५ ६२५ ३१-३-१५ ६२५ ३१-३-१५ ६२५ ३१-३-१५ ६२५ २,५००

१-४-१५ २४,३७५ १-४-१५ २४,३७५ १-४-१५ २४,३७५ १-४-१५ २४,३७५

१-१-१६ १,८७५ ३१-३-१६ २,५०० ३१-३-१६ २,५०० ३१-३-१६ २,५०० ९,३७५

पसुतकरी 
मलू्य २२,५०० १-४-१६ २१,८७५ १-४-१६ २१,८७५ १-४-१६ २१,८७५

दवरिरी मलू्य २०,००० १-७-१६ ६२५ ३१-३-१७ २,५०० ३१-३-१७ २,५०० ३१-३-१७ १,००० ६,६२५

दवरिरीवर 
तोटा २,५०० पुसतकरी 

मूल्य २१,२५० १-४-१७ १९,३७५ १-४-१७ १९,३७५ १-४-१७ ३९,०००

दवरिरी मूल्य २२,०००

दवरिरीवर 
नफा ७५०
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उदाहरण - ५

 मे. रुबीना ट्ेिसषा, दसंधुदुगषा ्यांनी १ एदप्ल २०१६ रोजी, ` ३०,००० दकमतीचे फदनषाचर आणले. व १ आॅकटोबर, २०१६ रोजी 
` २०,००० दकमतीचे अदतररक्त फदनषाचर घेतले. ते सस्र प्भाग पद्तीने १५ % दराने घसारा आकारतात.

 १ ऑकटोबर, २०१६ रोजी त्यानंी १ कपाट ̀  ५,००० ला दवकले. ज्याची मूळ दकंमत १ एदप्ल २०१६ रोजी ̀  १०,००० होती. 
व त्याच तारखेला एक नवीन कपाट ` १५,००० ला खरेदी केले.

 ३१ माचषाला आद्षाक वरषा समाप् होते असे गृहीत धरून २०१६ - १७, २०१७ - १८ व २०१८ - १९ ्या वराषाकररता फदनषाचर 
खाते व घसारा खाते त्यार करा.

उततर ः

मे. रुबीना ट्ेडस्थ, वसंधुदु््थ चया पु्तकात
नावे फवन्थचर ्खाते  जमा

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

२०१६
एदप्ल १
ऑकटो १

बँक खाते
बँक खाते

-

-
३०,०००
२०,०००

२०१७
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते 
दि/ खा/ नेली 

-
-

६,०००
४४,०००

५०,००० ५०,०००
२०१७
एदप्ल १ दि/ खा/ आणली ४४,०००

२०१८
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते 
दि/ खा/ नेली 

-
-

७,५००
३६,५००

४४,००० ४४,०००
२०१८
एदप्ल १
ऑकटो १

दि/ खा/ आणली 
बँक खाते

-

-
३६,५००
१५,०००

२०१८
ऑकटो १
ऑकटो १
ऑकटो १
२०१९
माचषा ३१ 

माचषा ३१

घसारा खाते (१अ)
बँक खाते
फदनषाचरवर तोटा खाते

घसारा खाते
(१ब + २ + ३)
 दि/ खा/ नेली 

-
-
-

-

-

७५०
५,०००
१,२५०

७,१२५

३७,३७५

५१,५०० ५१,५००
२०१९
एदप्ल १ दि/ खा/ आणली ३७,३७५
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नावे घसारा ्खाते जमा

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

२०१७
माचषा ३१ फदनषाचर खाते

-

६,०००
२०१७
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते ६,०००

६,००० ६,०००
२०१८
माचषा ३१ फदनषाचर खाते

-

७,५००
२०१८
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते ७,५००

७,५०० ७,५००
२०१८
आॅकटो १
२०१९
माचषा ३१

फदनषाचर खाते

फदनषाचर खाते

-

७५०

७,१२५

२०१९
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते ७,८७५

७,८७५ ७,८७५

काय्थवटप ः घसाऱयाची ्णना व ववक्री केलेलया फवन्थचरवरील नफा/तोटा

फदनषाचर दवरिरी
१-अ

`

फदनषाचर न 
दवकललेे

१-ब

फदनषाचर २

`

फदनषाचर ३

`

एकूण घसारा

`

मलू्य १-४-१६ १०,००० १-४-१६ २०,००० १-१०-१६ २०,००० १-१०-१८ १५,०००

मलू्य ३१-३-१७ १,५०० ३१-३-१७ ३,००० ३१-३-१७ १,५०० ६,०००

मलू्य. ३१-३-१८ १,५०० ३१-३-१८ ३,००० ३१-३-१८ ३,००० ७,५००

मलू्य. १-१०-१८ ७५० ३१-३-१९ ३,००० ३१-३-१९ ३,००० (६ म)
३१-३-१८ १,१२५ ७,८७५

पसुतकरी 
मलू्य ६,२५० १-४-१९ ११,००० १-४-१९ १२,००० १-४-१९ १३,८७५

दवरिरीमलू्य ५,०००

तोटा १,२५०

उदाहरण - ६

 मे. अदमर एजनसी, सोलापूर ्यांच्या लेखापुसतकात १ ऑकटो २०१५ रोजी, ्यंत्र खात्यावर नावे बाकरी ̀  ५६,००० ददसते. त्याची 
मूळ दकंमत ` ८०,००० होती.

 १ एदप्ल २०१६ रोजी मे. अदमर एजनसीने जासतीची ` ४५,००० ्यंत्रसामग्ी आणली आदण दतच्या स्ापनेवर ` ५,००० खचषा 
केला. १ ऑकटो २०१७ ्ंयत्रसामग्ीचा १ भाग ` १५,००० ला दवकला, ज्याची मूळ दकंमत १ एदप्ल २०१६ रोजी ` २०,००० होती.

 मे. अदमर एजनसी १०% दराने सस्र प्भाग पद्तीने घसारा आकारते आदण त्यांचे आद ष्ाक वरषा ३१ माचषा ला संपते.

 २०१५ - १६, २०१६ - १७, २०१७ - १८ या वषा्थकररता यतं्सामग्ी ्खाते व वतसऱया वषा्थकररता अवमर एज्सीचया 
पु् तकात वकद्थनोंदी करा. 
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उततर ः  
मे. अवमर एज्सी, सोलापुर चया पु्तकात

नावे यंत् सामग्ी ्खाते  जमा

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी
`

२०१५
ऑकटो १ दि/ खा/ आणली 

-

- ५६,०००
२०१६
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते 
दि/ खा/ नेली 

-
-

 
४,०००

५२,०००

५०,००० ५६,०००
२०१६
एदप्ल १
एदप्ल १

दि/ खा/ आणली  
बँक खाते

 

-

-
५२,०००
५०,०००

२०१७
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते 
दि/ खा/ नेली 

-
-

१३,०००
८९,०००

१,०२,००० १,०२,०००
२०१७
एदप्ल १ दि/ खा/ आणली  

-

८९,०००
२०१७
ऑकटो १
ऑकटो १
ऑकटो १
२०१८
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते 
बँक खाते
्यंत्रावरील तोटा खाते

घसारा खाते
दि/ खा/ नेली 

-
-
-

-
-

 
१,०००

१५,०००
२,०००

११,०००
६०,०००

८९,००० ८९,०००
२०१८
एदप्ल १ दि/ खा/ आणली ६०,०००

 मे. अवमर एज्सी यांचया पु्तकात
वकद्थनोंदी

वदनांक तपशील ्खा.पा. नावे राशी ` जमा राशी `

२०१७
ऑकटो १ घसारा खाते नावे

    ्यंत्र खात्याला
 (्यंत्रावर १० % घसारा आकारल्यास)

- १,०००
१,०००

ऑकटो १ बँक खाते                                                          नावे
्ंयत्रावरील तोटा खात े नावे                      
      ्यंत्र खात्याला
(्यंत्रदवरिरीवर तोटा झाल्याबद्दल)

-
-

१५,०००
२,०००

१७,०००
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२०१८
माचषा ३१

घसारा खाते नावे 
    ्यंत्र खात्याला
 (्यंत्रावर १० % घसारा आकारल्याबदल)

- ११,०००
११,०००

माचषा ३१ नफा - तोटा खात े नावे   
    ्यंत्र दवरिरी तोटा खात्याला
 (्यंत्र दवरिरी - तोट खाते नफातोटा खात्याला स्ानांतररत 
केल्याबदल)

- २,०००
२,०००

माचषा ३१ नफा - तोटा खात े नावे    
    घसारा खात्याला
(्यंत्राच्या दवरिरीवरील तोटा नफा - तोटा खात्याला नेल्याबद्दल)

- १२,०००
१२,०००

                     एकूण ४३,००० ४३,०००

काय्थ टीप ः

्यतं्रसामग्ी             
I

न दवकलेली
 `

्यतं्रसामग्ी
II अ

दवरिरी 
्यतं्रसामग्ी `

्यतं्रसामग्ी
II ब

न दवकलेली
`

एकूण घसारा
`

१-१०-१५ ५६,०००

३१-३-१६ ४,००० ४,०००

१-४-१६ ५२,००० १-४-१६ २०,००० १-४-१६ ३०,०००

३१-३-१७ ८,००० ३१-३-१७ २,००० ३१-३-१७ ३,००० १३,०००

१-४-१७ ४४,००० १-४-१७ १८,००० १-४-१७ २७,०००

३१-३-१८ ८,००० १-१०-१७ १,००० ३१-३-१८ ३,००० १२,०००

१-४-१८ ३६,००० मलू्य १७,००० १-४-१८ २४,०००

दवरिरी दकमंत १५,०००

दवरिरीवरील तोटा २,०००

घटतया वकमतीवर घसारा या पद्धतीवरील उदाहरणे

उदाहरण - १

 १ एदप्ल २०१६ रोजी सौरभने ` १,१५,००० दकमतीची ्ंयत्रसामग्ी आकारली आदण दतच्या स्ापनेकररता ` ५००० खचषा 
केला. दरवरषी व घटत्या दकमतीने १० % दराने घसारा आकारण्याचे ठरदवले. त्यांची दहिोब पुसतके दरवरषी ३१ माचषाला खाते बंद 
होतात.

 १ ऑकटोबर २०१८ ला त्यानंी संपूणषा ्यंत्रसामग्ी ` ८०,००० ला दवकली. सौरभच्या पुसतकात ३१ माचषा २०१८ प्यषानतच्या  
दकदषानोंदी करून दाखवा.  
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उततर ः                                   
                  सौरभचया पु्तकात

वकद्थनोंदी

वदनांक तपशील ्खा.पा. नावे राशी ` जमा राशी `

२०१६
एदप्ल १ ्यंत्रसामग्ी खाते नावे

   बँक खात्याला
 (्यंत्र खरेदी केल्याबद्दल)

- १,१५,०००
१,१५,०००

एदप्ल १ ्ंयत्रसामग्ी खात े नावे
   बँक खात्याला
 (्यंत्र स्ापनेवर खचषा केल्याबद्दल)

- ५,०००
५,०००

२०१७
माचषा ३१

घसारा खात े नावे  
    ्यंत्रसामग्ी खात्याला
 (्यंत्रावर घसारा आकारल्याबद्दल)

- १२,०००
१२,०००

माचषा ३१ नफा - तोटा खाते नावे
    घसारा खात्याला
 (घसारा खात्याची दिल्लक नफा - तोटा खात्यात नेल्याबद्दल)

- १२,०००
१२,०००

२०१८
माचषा ३१ घसारा खाते    नावे

    ्यंत्रसामग्ी खात्याला
(पुसतकरी मूल्यावर घसारा आकारल्याबद्दल)

- १०,८००
१०,८००

माचषा ३१ नफा - तोटा खात े नावे
    घसारा खात्याला 
(घसारा खात्याची दिल्लक नफा - तोटा खात्यात स्लांतररत 
केल्याबद्दल)

- १०,८००
१०,८००

२०१८
ऑकटो १

घसारा खाते    नावे
    ्यंत्रसामग्ी खात्याला
(पुसतकरी मूल्यावर घसारा आकारल्याबद्दल)

- ४,८६०
४,८६०

ऑकटो १ बँक खाते                                                         नावे
्ंयत्रदवरिरीवरील तोटा खाते नावे 
    ्यंत्रसामग्ी खात्याला
(्यंत्रसामग्ी तोट्ावर दवकल्याबद्दल)

-
-

८०,०००
१२,३४०

९२,३४०

२०१९
माचषा ३१ 

माचषा ३१

नफा - तोटा खाते नावे 
     ्यंत्र दवरिरीवरील तोटा खात्याला 
(्यंत्र दवरिरीवरील तोटा, नफा तोटा खात्यास वगषा) 
नफा - तोटा खाते नावे 
     घसारा खात्याला 
(घसारा नफा तोटा, खात्यास वगषा)   

-

१२,३४०

४,८६०

१२,३४०

४,८६० 
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काय्थवटप ः

 ्यंत्राच्या दवरिरीवरील नफा तोटा गणना
  १-४-२०१६ ची मूळ दकंमत   ` १,२०,०००
 वजा २०१७ चा घसारा  ` १२,०००
  १-४-२०१७ चे पुसतकरी मूल्य  ` १,०८,०००
 वजा २०१७ चा घसारा  ` १०,८००
  १-४-२०१८ चो पुसतकरी मूल्य  ` ९७,२००
 वजा २०१८ चा ६ मदहन्याचा घसारा  ` ४,८६०
  पुसतकरी मूल्य  ` ९२,३४०
  वजा दवरिरी मूल्य  ` ८०,०००
 ्यंत्राच्या दवरिरीवरील तोटा  ` १२,३४०

उदाहरण - २
 संगम ट्ेदिंग कंपनी बुलढाणा ्यांनी एक वाहन १ एदप्ल २०१६ रोजी ` ८५,००० दकमतीला खरेदी केले आदण त्याच्या 
स्ापनेकररता ̀  ५,००० खचषा केला. ३० सपटेमबर २०१६ रोजी आणखी ̀  १०,००० दकमतीचे अदतररक्त वाहन खरेदी करण्यात आले.
 ३१ माचषा २०१८ रोजी एक वाहन ` १२,००० ला दवकण्यात आले ज्याची मूळ दकंमत १ एदप्ल २०१६ ला ` २०,००० होती.
 २०१६ - १७, २०१७ - १८ आदण २०१८ - १९ ्या तीन वराषाकररता वाहन खाते व २०१७ - १८ ्या वराषाकररता दकदषानोंदी 
करा. प्त्येक वरषी ३१ माचषा ला वरषा समाप् होते असे गृहीत धरून वाहनावर ऱहासमान िेर पद्तीने १० % दराने घसारा आकारा.
उततर ः                   सं् म ट्ेडीं् कंपनी, बुलढाणा यांचया पु्तकात,
नावे वाहन ्खाते जमा

वदनांक तपशील ्खा. 
पा.

राशी
`

वदनांक तपशील ्खा. 
पा.

राशी
`

२०१६
एदप्ल १
सपटें ३०

बँक खाते
बँक खाते

-

-
९०,०००
१०,०००

२०१७
माचषा ३१
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते 
घसारा खाते 
दि/ खा/ नेली

-
-
-

९,०००
५००

९०,५००
१,००,००० १,००,०००

२०१७
एदप्ल १ दि/ खा/ आणली - ९०,५००

२०१८
माचषा ३१
माचषा   ३१
माचषा   ३१
माचषा   ३१
माचषा   ३१
माचषा ३१

 

घसारा खाते (१)
बँक खाते
वाहन दवरिरी तोटा खाते
घसारा खाते
घसारा खाते
दि/खा/नेली

-
-
-
-
-
-

१,८०० 
१२,०००

४,२००
६,३००

९५०
६५,२५०

९०,५०० ९०,५००
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२०१८
एदप्ल १ दि/ खा/ आणली ६५,२५०

२०१९
माचषा ३१
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
घसारा खाते
दि/ खा/ नेली

-
-
-

५,६७०
८५५

५८,७२५
६५,२५० ६५,२५०

२०१९
एदप्ल १ दि/ खा/ आणली ५८,७२५

सं् म ट्ेडीं् कंपनी, बुलढाणा यांचया पु् तकात
वकद्थनोंदी

वदनांक तपशील ्खा.पा. नावे राशी (`) जमा राशी (`)

२०१८
माचषा ३१ घसारा खाते                                                        नावे

    वाहन खात्याला
 (पुसतकरी मूल्याच्या १० % घसारा आकारल्याबद्दल)

- १,८००
१,८००

माचषा ३१ बँक खाते                                                          नावे
वाहनदवरिरीवर तोटा खाते  नावे
    वाहन खात्याला
 (वाहनाची तोट्ावर दवरिरी केल्याबद्दल)

 -
-

१२,०००
४,२००

१६,२००

माचषा ३१ नफा - तोटा खात े नावे 
    वाहन दवरिरीवरील तोटा खात्याला 
(वाहन दवरिरीवरील तोटा नफा तोटा खात्यास वगषा)

- ४,२००
४,२००

माचषा ३१ घसारा खात े नावे 
    वाहन खात्याला 
(वाहनावर घसारा आकारल्याबद्दल)

- ७,२५०
७,२५०

माचषा ३१ नफा - तोटा खात े नावे 
    घसारा खात्याला
(घसारा खात्यावरील दिल्लक नफातोटा खात्यास वगषा)

- ९,०५०
९,०५०

एकूण ३८,५०० ३८,५००
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काय्थ टीप ः
वाहनाचया ववक्रीवररल नफा व ताेटा -

वाहन दवरिरी `      
१

वाहन न दवकलेले `
२

वाहन न दवकलेले `
३

एकूण घसारा `

१-४-१६ २०,००० १-४-१६ ७०,००० ३०-९-१६ १०,०००
३१-३-१७ २,००० ३१-३-१७ ७,००० ३१-३-१७ ५०० ९,५००
१-४-१७ १८,००० १-४-१७ ६३,००० १-४-१७ ९,५००
३१-३-१८ १,८०० ३१-३-१८ ६,३०० ३१-३-१८ ९५० ९,०५०
पसुतकरी मलू्य १६,२०० १-४-१८ ५६,७०० १-४-१८ ८,५५०
दवरिरी मलू्य १२,००० ३१-३-१९ ५,६७० ३१-३-१९ ८५५ ६,५२५

दवरिरीवर तोटा ४,२०० १-४-१९ ५१,०३० १-४-१९ ७,६९५

उदाहरण - ३
 िदमषाला आॅटोमोबाईलस ठाणे, ्यांनी १ जुलै २०१५ रोजी एक ्यंत्र ` ८०,००० ला खरेदी केले. १ ऑकटोबर २०१६ रोजी 
कंपनीने आणखी ` ३०,००० दकमतीचे अदतरीक्त ्यंत्र खरेदी केले. ३१ माचषा २०१८ रोजी १ जुलै २०१५ रोजी खरेदी केलेेले ्यंत्र 
दनकामी झाल्यामुळे ` ६५,००० ला दवकण्यात आले. वरषाअखेर ३१ माचषा रोजी १०% दराने प्ऱहासन अदधक्य पद्तीने घसारा 
आकारण्यात ्येतो.
 २०१५ - १६, २०१६ - १७ व २०१७ - १८ या तीन वषा्थकररता यंत््खाते व घसारा ्खाते तयार करा.
उततर ः                 शवम्थला ऑटोमोबाईलस  ठाणे, चया पु् तकात
नाव े यंत् ्खाते  जमा

वदनांक तपशील ्खा. पा. राशी (`) वदनांक तपशील ्खा. पा. राशी (`)
२०१५
जुलै १ बँक खाते  - ८०,०००

२०१६
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
दि/ खा/ नेली

-
-

६,०००
७४,०००

८०,००० ८०,०००
२०१६
एदप्ल १
ऑकटो १

दि/ खा/ आणली 
बँक खाते  

-
-

७४,०००
३०,०००

२०१७
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते 
दि/ खा/ नेली

-
-

८,९००
९५,१००

१,०४,००० १,०४,०००
२०१७
एदप्ल १
२०१८
माचषा ३१

दि/ खा/ आणली

्यंत्रदवरिरीवर नफा 
खाते

-

-

९५,१०० 

५,०६०

२०१८
माचषा   ३१
माचषा ३१ 
माचषा   ३१
माचषा   ३१ 

घसारा खाते
घसारा खाते 
बँक खाते
दि/ खा/ नेली

-
-
-
-

६,६६०
२,८५०

६५,०००
२५,६५०

 १,००,१६० १,००,१६०
२०१८
एदप्ल १ दि/ खा/ आणली - २५,६५०
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नावे घसारा ्खाते  जमा

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी

२०१६
माचषा ३१ ्यंत्र खाते - ६,०००

२०१६
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - ६,०००

६,००० ६,०००
२०१७
माचषा ३१ ्यंत्र खाते - ८,९००

२०१७
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - ८,९००

८,९०० ८,९००
२०१८
माचषा ३१
माचषा ३१

्यंत्र खाते
्यंत्र खाते

-

-
६,६६०
२,८५०

२०१८
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - ९,५१०

९,५१० ९,५१०

काय्थ टीप ः
 ्यंत्रावरील नफा - तोटा
  १-७-२०१५ ची मूळ दकंमत -  `  ८०,०००

 (-) ३१-३-२०१६ चा घसारा (९ म)              `    ६,०००     

   (-) ३१ - ३- २०१७ चा घसारा -   ` ७४,०००
           -  ७,४००
        `  ६६,६००

 (-) ३१ माचषा २०१८ चा घसारा -    `    ६,६६०

         `  ५९,९४०

 (-) दवरिरीमूल्य   `  ६५,०००

  दवरिरीवरील नफा -     `    ५,०६०

 अदतररक्त ्यंत्रावरील घसारा -

  १ ऑकटोबर २०१६ ची मूळ दकंमत  `  ३०,०००

 (-) ३१ माचषा २०१७ चा घसारा (६ म)        १,५०० 

 (-) ३१ माचषा २०१८ चा घसारा        २,८५०

  पुसतकरी मूल्य ३१ माचषा, २०१८ अखेर  `  २५,६५०
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उदाहरण - ४
 कांचन ट्ेदिंग सेनटर, दादर ्यांनी १ एदप्ल २०१५ रोजी एक संगणक ` ५०,००० ला खरेदी केले व त्यावरषी १ ऑकटोबरला 
जासतीचे २०,००० चे संगणक खरेदी केले.
 १ ऑकटोबर २०१६ रोजी १ एदप्ल २०१५ रोजी खरेदी केलेले संगणक ̀  ४०,००० ला दवकले व त्याच तारखेला नवीन संगणक 
` २४,००० ला खरेदी केले.
 सेनटर दरवरषी ऱहासमान िेर पद्तीने ८  % दराने वादरषाक घसारा आकारते.
 सेनटर ची लेखापुसतके ३१ माचषाला बंद होतात असे गृहीत धरून पदहल्या तीन वराषाकररता संगणक खाते व घसारा खाते त्यार 
करा. 
उततर ः

कांचन ट्ेवडं् सें्टर, दादर यांचया पु्तकात
नावे सं्णक ्खाते  जमा

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी

२०१५

एदप्ल १

ऑकटो १

बँक खाते  

बँक खाते  

-

-

५०,०००

२०,०००

२०१६

माचषा ३१

माचषा ३१

घसारा खाते

 दि/ खा/ नेली

-

-

४,८००

६५,२००

७०,००० ७०,०००
२०१६

एदप्ल १

ऑकटो १

दि / खा /आणली

बँक खाते  

-

-

६५,२००

२४,०००

२०१६

ऑकटो १

ऑकटो १

ऑकटो १ 

माचषा ३१

२०१७

माचषा ३१

घसारा खाते

बँक खाते

संगणक दवरिरी तोटा

घसारा खाते 
( I + II)

दि/ खा/ नेली

-

-

-

-

१,८४०

४०,०००

४,१६०

२,४९६

 
४०,७०४

८९,२०० ८९,२००
२०१७

एदप्ल १ दि / खा /आणली - ४०,७०४

२०१८

माचषा ३१

माचषा ३१

घसारा खाते 
दि/ खा/ नेली

-

-

३,२५६

३७,४४८

४०,७०४ ४०,७०४
२०१८

एदप्ल १ दि / खा /आणली - ३७,४४८
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नावे घसारा ्खाते जमा

वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी वदनांक तपशील रो. 
पा.

राशी

२०१६

माचषा ३१ संगणक खाते - ४,८००
२०१६

माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - ४,८००

४,८०० ४,८००
२०१६
ऑकटो १
२०१७

माचषा ३१

संगणक खाते १
संगणक खाते २

-

-
१,८४०
२,४९६

२०१७

माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - ४,३३६

४,३३६ ४,३३६
२०१८

माचषा ३१ संगणक खाते I + II - ३,२५६
२०१८

माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - ३,२५६

३,२५६ ३,२५६

काय्थ टीप ः

सं्णकाचया ववक्रीवरील

सगंणक दवरिरी I
`

सगंणक II
`

सगंणक III
`

एकूण घसारा
`

१-४-१५ ५०,००० १-१०-१५ २०,००० १-१०-१६ २४,०००

३१-३-१६ ४,००० ३१-३-१६ ८०० ४,८००

१-४-१६ ४६,००० १-४-१६ १९,२०० (६ म)

१-१०-१६ १,८४० ३१-३-१७ १,५३६ ३१-३-१७ ९६० ४,३३६

पसुतकरी मलू्य ४४,१६० १-४-१७ १७,६६४ १-४-१७ २३,०४०

दवरिरी मलू्य ४०,००० ३१-३०१८ १४१३ ३१-३-१८ १,८४३ ३,२५६

तोटा दवरिरी वर - ४,१६० १-४-१८ १६,२५१ १-४-१८ २१,१९७

उदाहरण - ५

 मे. जानकरी ट्ेिसषा रतनादगरी ्यांनी १ एदप्ल २०१५ रोजी एक इमारत ` १२,००,००० ला घेतली आदण १ एदप्ल २०१६ रोजी 
दतच्यावर ` ८,००,००० खचषा करून दवसतार केला.

 १ ऑकटोबर, २०१६ रोजी इमारतीचा अधाषा भाग दलालामाफ्फत ` ९,५०,००० ला दवकला त्याकररता दवरिरीमूल्याच्या ३ % 
दलाली ददली.

 दरवरषी ३१ माचषाला ते प्ऱहासन अदधक्य पद्तीने १० % दराने वादरषाक घसारा आकारतात.

  २०१५ - १६, २०१६ - १७ आवण २०१७ - १८ या तीन वषा्थकररता इमारत ्खाते व घसारा ्खाते तयार करा.
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उततर ः              मे. जानकी ट्ेडस्थ, रतनाव्री यांचया पु्तकात
नावे इमारत ्खात े जमा

वदनांक तपशील रो. पा. राशी वदनांक तपशील रो. पा. राशी
२०१५
एदप्ल १ बँक खाते - १२,००,०००

२०१६
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
दि / खा /नेली

-
-

१,२०,०००
१०,८०,०००

१२,००,००० १२,००,०००
२०१६
एदप्ल १
एदप्ल १
ऑकटो १

दि / खा /आणली
बँक खाते
दवरिरी नफा खाते

-
-
-

१०,८०,०००
८,००,०००

२८,५००

२०१६
ऑकटो ३१ 
ऑकटो ३१ 
२०१७
माचषा ३१ 
माचषा ३१

घसारा खाते
बँक खाते

घसारा खाते
दि / खा /नेली

-
-

-
-

४७,०००
९,२१,५००

९४,०००
८,४६,०००

१९,०८,५०० १९,०८,५००
२०१७
एदप्ल १ दि / खा /आणली - ८,४६,०००

२०१८
माचषा ३१
माचषा ३१

घसारा खाते
दि / खा /आणली

-
-

८४,६००
७,६१,४००

८,४६,००० ८,४६,०००
२०१८
एदप्ल १ दि / खा /आणली - ७,६१,४००

नावे घसारा ्खाते  जमा

वदनांक तपशील रो. पा. राशी वदनांक तपशील रो. पा. राशी
२०१६
माचषा ३१ इमारत खाते - १,२०,०००

२०१६
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - १,२०,०००

१,२०,००० १,२०,०००
२०१६
आॅकटो १ 

२०१७
माचषा ३१

इमारत खाते

इमारत खाते

-

-

४७,०००

 
९४,०००

२०१७
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - १,४१,०००

१,४१,००० १,४१,०००
२०१८
माचषा ३१ इमारत खाते - ८४,६००

२०१८
माचषा ३१ नफा - तोटा खाते - ८४,६००

८४,६०० ८४,६००
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काय्थ टीप ः

ववकलेलया इमारतीवर नफा - तोटा आवण घसाऱयाचे आ्मन-                    (`)

  १ एदप्ल २०१५ रोजी इमारतीची खरेदी        - १२,००,०००.

 (-) ३१-३-२०१६ चा घसारा  -  १,२०,०००.

  १-४-२०१५ चे पुसतकरी मूल्य  -  १०,८०,०००

 (+) १ एदप्ल २०१६ इमारतीचा दवसतार  -  ८,००,०००

  एकूण इमारतीचे मूल्य  -  १८,८०,०००

अ)    अधषी इमारत दवकली
 १ एदप्ल २०१६  
 १ ऑक्टो २०१६ 
         चा घसारा (६ म)

९,४०,०००

   ४७,०००

ब)  न दवकलेली अधषी इमारत
 १ एदप्ल २०१६ 
 २०१६ - १७ चा
           घसारा १०% 

९,४०,०००.

९४,०००.

 पुसतकरी मूल्य 
 दवरिरीमूल्य

८,९३,०००
९,२१,५००

 पुसतकरी मूल्य  
२०१७ - १८ चा घसारा

८,४६,०००.
८४,६००.

          इमारत दवरिरीवर नफा  २८,५००           पुसतकरी मूल्य  ७,६१,४००

ppppppppppppp ्वाधयाय ppppppppppppp

प्र.१ व्तुनवनष्ठ प्रशन -

अ) ्खालील प्रशनांनी फक्त एका वाकयात उततरे वलहा.
१. घसारा महणजे का्य?
२. घसारा का आकारला जातो?

३. संपततीचे अविेर मूल्य महणजे का्य?

४.. तोट्ावरती सुद्ा घसारा का आकारतात?

५. जेवहा घसारा आकारतात तेवहा कोणते खाते जमा करतात?

६. संपततीवररल नफा दकंवा तोटा कोठे स्ानंातररत करतात?

७. घसारा खात्याची दिल्लक कोठे स्ानांतररत करतात?

८. सरळ रेरा पद्तीत घसारा आकारणीचे सूत्र सांगा.

९. सस्र प्भाग पद्त महणजे का्य?

१०. संपततीच्या स्ापनेवर खचषा केल्यास कोणते खाते नावे करतात?

दवकलेली ` ९,४०,००० न दवकलेली ` ९,४०,०००
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प्र.२ ्खालील ववधानाकररता शबद / शबदसमूह / संज्ा सूचवा.

१. सस्र संपततीच्या मूल्यात सतत हळू  हळू, का्यम सवरूपात होणारी घट.

२. संपततीची खरेदी दकंमत आदण दतच्या प्ती स्ापनेकररता केलेला खचषा इ.

३. सस्र संपततीच्या आ्युष्याअखेर दतच्या मोिीपासून अपेदक्षत असणारे मूल्य.

४. संपततीचा असा काळ करी ती चांगल्या अवस्ेत असते.

५. घसाऱ्याची अिी पद्त करी ज्यामध्ये घसाऱ्याची एकच रािी संपततीच्या आ्युष्यात समान असते.

६. घसाऱ्याची अिी पद्त करी ज्यात घसाऱ्याचा दर सस्र असतो परंतु घसाऱ्याची रक्कम ही वराषा वराषानंतर कमी होत जाते.

७. संपततीचा असा प्कार करी दजच्यावर घसारा आकारला जातो.

८. नवीन संपततीला का्यषासनवत करण्यासाठी केलेला खचषा.

९. सस्र संपततीच्या पुसतकरीमूल्याच्या पेक्षा जासत दकमतीला केलेली दवरिरी.

१०. घसाऱ्याची अिी पद्त ज्यात अविेर मूल्य िून्याप्यषानत ्येऊ िकत नाही.

प्र.३ योगय पया्थय वनवडून संपूण्थ ववधान पु्हा वलहा.

१. सस्र संपततीच्या मूल्यात होणारी घट महणजे .............

 अ) घसारा  ब) ्योग्य मूल्याकंन  क) सं्योजन  ि) वरीलपैकरी नाही.

२. घसारा फक्त .................. संपततीवर आकारला जातो.

 अ) सस्र ब) चालू   क) अनुतपादक ि) कालपदनक

३. नवीन ्यंत्राच्या स्ापनेकररता केलेला खचषा महणजे ......... खचषा हो्य.

 अ) महसुली  ब) भांिवली क) आस्ादगत महसुली ि) उतपन्न

४. सस्र संपततीच्या मोिीपासून वसूल होणारे मूल्य महणजे .......... हो्य.

 अ) पुसतकरी मूल्य ब) अविेर मूल्य क) बाजार मूल्य  ि) मूळ दकंमत

५. ............ ्या पद्तीत घसाऱ्याची रािी दर वराषाला कमी - कमी होत जाते. 

 अ) सस्र प्भाग पद्त  ब) ऱहासमान िेर पद्त

 क) घसारा दनधी पद्त  ि) पुनमूषाल्यांकन पद्त

६. ............. ्या पद्तीत घसाऱ्याची रािी दरवराषाला सस्र असते.

 अ) सरळ रेरा पद्त      ब) ऱहासमान िेर पद्त

 क) पुनमूषाल्यांकन पद्त   ि) दवमापत्र पद्त

७. .............. ्या खात्याला घसारा खात्याची दिल्लक स्ानांतररत करतात.

 अ) उतपादन खात े ब) व्यापार खाते क) नफा - तोटा खात े ि) ताळेबंद



249

प्र.४ ्खालील ववधाने चुक की बरोबर ते सकारण सां्ा.

१. घसारा फक्त सस्र संपततीवर आकारला जातो.

२. घसाऱ्यामुळे संपततीचे मूल्य वाढते.

३. घसारा खात्याची दिल्लक नफा - तोटा खात्याला स्ानांतररत करतात.

४. सस्र संपततीच्या दवरिरीवरील नफा - तोटा घसारा आकारल्यानंतरच दनसशचत केला जातो.

५. ्ंयत्राच्या स्ापनेकररता मजुरीचे िोधन मजुरी खात्याला नावे केले जाते.

६. संपतती उप्योगात नसल्यास घसारा आकारण्याची गरज नाही.

७. घसारा फक्त चालू / असस्र संपततीवर आकारला जातो.

८. जेवहा व्यवसा्यात तोटा होतो, तेवहा घसारा आकारण्याची गरज नाही.

प्र.५ ्खालील वाकये पूण्थ करा.

१. घसारा ............ संपततीवर आकारला जातो.

२. ्ंयत्र ्या संपततीच्या स्ापनेवरील मजुरी ही ............. खात्याला नावे केली आहे.

३. .......... ्या पद्तीत घसाऱ्याची रािी दरवरषी बदलते.

४. घसारा =
संपततीचे मूळ दकंमत वजा ...................

संपततीचे अनुमादनत आ्युष्य

५. संपततीच्या मूल्यात हळूहळू व का्यमसवरूपी होणारी घट महणजे ........ हो्य.

६. सस्र प्भाग पद्ती दरवरषी घसाऱ्याची रक्कम .............. असते.

७, संपततीची मूळ दकंमत = ................... + स्ापनाखचषा

८. संपततीचे आ्युष्य संपल्यानंतर दतच्या दवदरिपासून दमळालेले मूल्य .......... हो्य.

९. घसारा खाते ................. खाते आहे.

१०. घसारा हा िबद लॅटीन भारेतील ....... ्या िबदापासून बनला आहे.

प्र.६ ्खालील ववधानाशी तुमही सहमत की असहमत आहात ते सां्ा.

१) घसारा हा दवतती्य खचषा नाही.

२) प्ऱहासन अदधक्य पद्तीत घसाऱ्याचा वरि क्ष अक्षला समांतर असतो.

३) घसाऱ्याचा दर हा सस्र संपततीच्या आ्युष्यावर आधाररत असतो.

४) मोिीची दकंमत ही संपततीच्या वादरषाक घसाऱ्यावर पररणाम करीत नाही.

५) सस्र संपततीवर घसारा आकारल्यास व्यवसा्याची खरी व वासतदवक सस्ती दनसशचत करता ्येते.

प्र.७ ्खालील ववधाने दुरु्त करून पु्हा वलहा.

१) संपततीच्या घटणाऱ्या दकमतीमुळे वादरषाक घसारा वाढतो.

२) सवषा संपततीवर घसारा आकारला जातो.
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३) प्ऱहासन अदधक्य पद्तीत घसारा संपततीच्या मूळ दकमतीवर आकारला जातो.

४) संपततीवर घसारा आकारल्यास संपतती खाते नावे करतात.

५) संपततीच्या दवरिरीवरील नफा संपतती खात्याच्या जमा बाजूला दलदहतात.

प्र.८ ्खालील ववधाने सोडवा.

१) एका ्यंत्राचे पररव्य्य मूल्य ` २३,००० असून त्याचे अनुमादनत आ्युष्य ७ वरषा आहे. िेवटी त्याच्या दवरिरीपासून  
` २,००० दमळतील असा अंदाज आहे. वादरषाक घसारा िोधून काढा.

२) एका संगणकाचे पररव्य्य मूल्य ` ४०,००० आहे. त्यावर वादरषाक ८% दराने घसारा आकारण्यात ्येतो. घसाऱ्याची रािी 
िोधून काढा.

३) श्ी ‘क्ष’ ्यांनी १ ऑकटोबर २०१५ ला ` २,८०,००० फदनषाचर खरेदी केले आदण त्याच्या स्ापनेवर ` २०,००० खचषा 
केला. ते ३१ माचषा २०१६ रोजी सरळ रेरा पद्तीने ६% दराने घसारा आकारतात. घसाऱ्याची रक्कम िोधून काढा.

४) १ जानेवारी २०१६ रोजी सीताराम आदण कंपनी ्यांनी १ ्यंत्र ` २,००,००० ला खरेदी केले. ते दरवरषी १०% दराने 
३१ माचषाला ऱहासमान िेर पद्तीने घसारा आकारतात. ३१ माचषा २०१७ रोजी ्यंत्राचे पुसतकरी मूल्य (WDV) िोधून 
काढा.

५) १ जुलै २०१६ रोजी रमाई आदण कंपनी ्यांनी एक ्यंत्र ` ७,००० ला दवकले. जे ्यंत्र १ एदप्ल २०१५ रोजी ` १०,००० 
ला खरेदी केले होते. दरवरषी ३१ माचषा ला मूळ दकमतीवर वादरषाक १०% घसारा आकारल्यानंतर त्यावरील नफा-तोटा 
िोधून काढा.

g g g g g g g g ggg  स्रर प्रभा् पद्धतीवरील उदाहरणे   gggg g g g g g g gg   

१. नादसकच्या फरीद ्यांनी एक मोटारगािी १ एदप्ल २०१५ रोजी ` ५५,००० खरेदी केली आदण सुरू करण्याकररता  
` ५,०००   खचषा केला. मोटारीचे अनुमादनत आ्युष्य १० वरषा आहे, दतच्या मोिीपासून ` १०,००० दमळतील. असा 
अंदाज आहे.

 प्रतयेक वषषी ३१ माच्थला ्खाते बंद होतात असे ्ृहीत धरून पवहलया वषा्थकररता मोटार्ाडी ्खाते वलहून दा्खवा.

२. १ जानेवारी २०१७ रोजी, साई इिंसट्ीज नागपूर ्यांनी ` १,६५,००० चे ्यंत्र खरेदी केले त्यावर ` १५,००० स्ापनाखचषा 
केला. ्यंत्राचे अनुमादनत आ्युष्य १० वरषा आहे. आदण मोिीपासून ` ३०,००० दमळू िकतात. १ ऑकटोबर २०१८ रोजी 
संपूणषा ्ंयत्र ` १,५०,००० ला दवकण्यात आले.

 दरवषषी ३१ माच्थला ्खाते बंद होतात असे ्ृहीत धरून वष्थ २०१६ - १७, २०१७ - १८ व २०१८ - १९ कररता यंत् 
्खाते व घसारा ्खाते वलहून दा्खवा.

३.  िुभांगी ट्ेदिंग कंपनी, िोंदबवली ्यांनी १ जानेवारी २०१६ रोजी ` ८६,००० ला एक ्यंत्र खरेदी केले व लगेच त्याच्या 
स्ापनेकररता ` ४००० खचषा केला. १ ऑकटोबर २०१६ रोजी रु, ४०,००० चे अदतरीक्त ्यंत्र खरेदी केले.

 १ जानेवारी २०१६ रोजी खरेदी केलेले ्यंत्र दनरुप्योगी झाल्यामुळे, १ आॅकटोबर २०१७ रोजी ते ̀  ७०,००० ला दवकले. व     १ 
जुलै २०१७ रोजी एक नवीन ्यंत्र ` ४५,००० ला खरेदी केले.

 दरवरषी ३१ माचषाला सस्र प्भाग पद्तीने वादरषाक १२ % दराने घसारा आकारला जातो. पदहल्या तीन वराषाकररता ्यंत्र खाते त्यार 
करून दतसऱ्या वराषािी संबंदधत दकदषानोंदी घ्या. (वरषा २०१७ - १८.)
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४. दत्रवेणी ट्ेिसषा, रा्यगि ्यांनी १ जानेवारी २०१५ रोजी एक ्यंत्र (Plant) ` १२,००० ला खरेदी केला. आदण दतच्या 
प्दतस्ापनेकररता ` ३००० खचषा केला. १ जुलै २०१६ रोजी दुसरे ्यंत्र (Plant) ` २५,००० ला खरेदी करण्यात आले. 
१ एदप्ल २०१७ रोजी आणखी एक ्यंत्र ` २७,००० ला खरेदी करण्यात आले. आदण त्यांची स्ापना व  मजुरी करीता 
` २००० व वाहतूकखचषा ` १००० खचषा करण्यात आले.

 दरवरषी १०% सरळ रेरा पद्तीने घसारा आकारण्यात ्येतो. ३१ माचषा २०१८ प्यषानत ्यंत्र (Plant) खाते व घसारा खाते 
दलहून दाखवा.

५. १ एदप्ल २०१६ रोजी समीर आदण कंपनी मुंबई ्यांनी एक ्यंत्र ` २,००,००० दकमतीस खरेदी केले. १ जुलै २०१७ 
रोजी आणखी जासतीचे ` ४०,००० दकमतीचे ्यंत्र खरेदी केले.

 ३१ माचषा २०१९ ला कंपनीने १ जुलै २०१७ रोजी खरेदी केलेले ्यंत्र ` ३५,००० ला दवकले. प्त्येक वरषी ३१ माचषा ला खाते 
बंद होते. कंपनी संपततीच्या मूळ दकमतीवर वादरषाक १०% दराने घसारा आकारते.

 ३१ माचषा २०१६ - १७, २०१७ - १८ व २०१८ - १९ ्या वराषाकररता ्यंत्र खाते व घसारा खाते दलहून दाखवा. 

६ सम्षा मॅन्युफॅकचरींग कंपनी दल. औरंगाबाद ्यांनी एक नवीन ्यंत्र ` ४५,००० ला १ जाने. २०१५ रोजी खरेदी केले व लगेच 
त्याच्या स्ापनेसाठी ` ५००० खचषा केला. त्याचवरषी १ जुलै ला अदतरीक्त ्यंत्र ` २५,००० दकमतीचे खरेदी केले. १ जुलै 
२०१६ रोजी १ जाने २०१५ ला खरेदी केलेले ्यंत्र दनकामी झाल्यामुळे ` ४०,००० ला दवकले.

 दरवरषी ३१ माचषाला वादरषाक १०% दराने सस्र प्भाग पद्तीने घसारा आकारण्यात ्येतो.

 २०१४ - २०१५, २०१५ - १६ व २०१६ - १७ ्या कालवधीकररता ्यंत्र खाते तुमहास त्यार कराव्याचे आहे.

gggggggggggg प्रऱहासन अवधकय पद्धतीवरील उदाहरणे gggggggggggggg  

१. १ आॅकटोबर २०१५ रोजी मे. ओंकार एंटरप्ाइझेस ्यांनी एक छपाई ्यंत्र ` ७५,००० ला घेतले आदण त्याच्या स्ापनेवर  
` ५,००० खचषा केला. १ जानेवारी २०१७ रोजी आणखी एक छपाई्यंत्र ` ४५,००० ला खरेदी केले. घसारा २०% दराने 
ऱहासमान िेर पद्तीने दरवरषी ३१ माचषाला आकारला जातो.

 पवहलया चार वषा्थकररता छपाई यंत् ्खाते तयार करा. ले्खापु्तके दरवषषी ३१ माच्थला बंद होतात.

२. दविाल कंपनी, धुळे ्यांनी १ एदप्ल २०१६ रोजी एक ्यंत्र ` ६०,००० दकमतीचे खरेदी केले. १ आॅकटोबर २०१७ रोजी त्यांनी 
त्याचपद्तीने ्यंत्र ` ३०,००० दकमतीचे खरेदी केले आदण १ जुलै २०१८ रोजी ` २०,००० ्यंत्र खरेदी केले.

 १ जानेवारी २०१९, ला त्यांनी १ एदप्ल २०१६ रोजी खरेदी केलेल्या ्यंत्रसामग्ी १/३ भाग / दहससा दनकामी झाल्यामुळे ` 
१८,००० ला दवकला असे गृहीत धरा. कंपनीची लेखापुसतके दरवरषी ३१ माचषाला ्ंयत्र खाते दलहून दतसऱ्या वराषािी संबंदधत 
दकदषानोंदी करा. घसारा घटत्या दकमतीवर (WDV) १० % दराने वादरषाक आकारला जातो.

३.  १ एदप्ल २०१४ रोजी महेि ट्ेिसषा, सोलापूर ्यांनी ` २०,००० चे उपसकर खरेदी केले. त्यावरषी १ ऑकटोबर जासतीचे 
उपसकर ` १०,००० चे खरेदी केले.
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 १ ऑकटो २०१५ रोजी, १ एदप्ल २०१४ रोजी खरेदी केलेले उपसकर ` १५,००० ला दवकले. आदण त्याच ददविी नवीन 
उपसकर ` २०,००० मूल्याचे खरेदी केले.

 संस्ा दरवरषी वादरषाक १०% दराने ऱहासमान िेर पद्तीने घसारा आकारते.

 ३१ माचषा २०१४ - १५, २०१५ - १६ व २०१६ - १७ ्या आद्षाक वराषासाठी उपसकर खाते व घसारा खाते त्यार करा.

४. रादधका मसाले’ अमरावती, ्यांनी १ जानेवारी २०१५ रोजी एक ्यंत्र (Plant) ` ८०,००० ला खरेदी केले. १ एदप्ल २०१६ 
एक नवीन ्ंयत्र (Plant) सुद्ा ` ६०,००० ला खरेदी केले व त्याच्या स्ापनेसाठी ` १०,००० खचषा केले. १ जानेवारी २०१७ 
रोजी पदहले ्यंत्र (Plant) ` ६०,००० ला दवकले व त्याजागी ` २०,००० चा नवीन ्यंत्र (Plant) खरेदी केले.

 ३१ माचषा २०१५, ३१ माचषा २०१६ व ३१ माचषा २०१७ ला संपणाऱ्या वराषासाठी प्कलप लेखा (Plant Account) आदण 
घसारा लेखा त्यार करा. घसारा वारषीक १०% दराने ऱहासमान िेर पद्तीने आकारला जातो. 

५. १ एदप्ल २०१५ रोजी सुमन ट्ेिसषा ्यांनी एक ्यंत्र ` ३०,००० ला खरेदी केले. १ ऑकटोबर २०१५ रोजी त्याच पद्तीने दुसरे 
्यंत्र ` २०,००० मूल्याचे खरेदी केले.

 १ ऑकटोबर २०१६ रोजी, १ एदप्ल २०१५ ला खरेदी केलेले ्यंत्र ` १,८०,००० ला दवकले. आदण त्याजागी दुसरे ्यंत्र त्याच 
तारखेला ` १५,००० ला आणले.

 ्यंत्रावर वादरषाक २०% दराने प्ऱहासन अदधक्य पद्तीने घसारा आकारण्यात ्ेयतो. प्त्येक आद ष्ाक वरषा ३१ माचषाला समाप् होते. 
वरषा २०१५ - १६, २०१६ - १७ व २०१७ - १८ ्या वराषाकररता ्यंत्र खाते व घसाार खाते त्यार करा.

कृती करा -

१. कोणत्याही व्यवसाद्यक संस्ेला भेट द्ा.आदण त्यांच्या संस्ेत ज्या संपततीवर घसारा आकारण्यात ्येतो त्यासंबंधी मादहती 
गोळा करा.

२. कोणत्याही व्यापारी संस्ेला सनदी लेखापाल (C. A) का्याषाल्याला भेट द्ा. व ते घसारा आकारण्यासाठी कोणत्या पद्ती 
व दरांचा प्त्यक्ष उप्योग करतात त्यासंबंधीची मादहती गोळा करा.

३. वैदेही आदण कंपनी भांिुप, ्यांनी दवदवध तारखेला खालील पाच संगणके खरेदी केली.

 १ एदप्ल २०१५  - ` १,१०,००० १ जुलै २०१५ - ` ३०,००० 

  ३० सपटेंबर २०१५ - ` ८०,०००     १ जानेवारी २०१६ - रु ५०,००० .

   ३१ माचषा २०१६ - ` ४०,०००

       वरील पाचही संगणकावर ३१ माचषा २०१६ ला संपणाऱ्या वराषाकररता वादरषाक १०% दराने घसाऱ्याची रािी काढून दाखवा. 

४.  राजीव इंिसट्ीज, दचपळूण ्यांनी १ जुलै २०१६ रोजी ` ४०,००० दकमतीचे ्यंत्र खरेदी केले. घसाऱ्याचा दर वादरषाक १२%  
पदहल्या तीन वराषाकररता सस्र प्भाग पद्त व प्ऱहासन अदधक्य पद्तीने घसाऱ्याची रािी काढून दाखवा.

५.   घरगुदी उपकरणे, दवद्ुत उपकरणे, मोबाईल, धुलाई्यंत्र अिी इतर कोणती संपतती ज्यावर अदधक दराने घसारा आकारण्यात 
्येतो, तुलना करा.

j j j
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8 चुकांची दुरुस्ी (Rectification of Errors)

घटक

८.१ चुकांचे अर्थ आणि त्ाचंे परििाम
८.२ चुकांचे प्रकाि
८.३ चुका शोधून त्ा दुरुस्त कििे
८.४ णनलंणि्त खा्ते ्त्ाि कििे.

क्षम्ा विधाने ः

o णिद्ार्ाांना चुकांच्ा दुरुस्ततीचा अर्थ आणि परििामांचे आकलन हो्ते.
o णिद्ार्ाांना चुकांचे प्रकाि ि त्ांचती उदाहििे समज्ता्त.
o णिद्ारथी चुकांचा शोध ि दुरुस्तती कि्तो.
o णिद्ारथी णनलणंि्त खात्ाचा अर्थ आणि फा्दे समज्तो.
o णिद्ारथी णनलणंि्त खा्ते ्त्ाि करू शक्तो.

८.१  प्रस्ािना आवि अर्थ ः
	 मागील	 प्रकरणात	 आपण	 ह	े शिकलो	 की,	 तेरीज	 हे	 लेखापुसतकामध्े	 नोंदशिलेल्ा	 व्िहारांची	 अंकगशणती्	 अचूकता	
तपासण्ासाठी	त्ार	केली	जाते.	तेरीज	पत्रक	जुळल्ास	करण्ात	आलेल्ा	नोंदी,	खतािणी	आशण	काढलेली	शिल्लक	बरोबर	आहे	
असे	मानण्ास	हरकत	नाही.	परंतु	तेरीजपत्रक	अंितः	जुळत	नसेल	तर	जमा	खचाचाच्ा	नोंदी	शलशहण्ात	चुका	झाल्ा	आहेत	हे	शनश्चत	
असते.
 

चुका
नािे आवि जमा बाजू जुळ् नसेल? का?

नािे
(`)

१,२००

जमा
(`)

५००

१,५००
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	 लेखापुस्तका्त	/	खा्ते	वही्त	जेवहा	एकही	चूक	नस्ते	्तेंवहा	अचूक्तेची	खात्ी	वाट्ते.	अचूक्तेची	खात्ी	करण्ासाठी	खा्ते	
पुसस्तका्तील	चुका	ओळखणे	आणण	त्ाांची	दुरुस्ती	करण	ेगरजेच	ेअस्ते.	अनेक	व्वसाण्क	सामान्	लेखाांकन	प्रणाली्तून	सांगणकी्	
प्रणालीमध्े	व्वहार	नोंदणव्ता्त	्ामुळे	लेखाांकनाच्ा	नोंदीमध्े	होणाऱ्ा	चुका	टाळ्ता	्े्ता्त.	महणून	लेखाांकना्त	आढळणाऱ्ा	चुका		
शोधून	व	त्ाांची	दुरुस्ती	करून	व्वसा्ाला	होणारा	अचूक	नफा	णकंवा	्तोटा	आणण	व्वसा्ाची	आण्थिक	सस््ती	जाणून	घे्ता	्े्ते.

चुकांची कारणे

लेखाांकनाच्ा	ज्ानाचा	अभाव

	चुकीची	माणह्ती	सांकलन

	चुकीची	नोांद

	अांकगणण्ती्	गणना	चुकीची

दुरुस्ीची गरज / आवश्यक्ा ः
१.	 लेखाांकनाच्ा	अचूक	नोंदी	करण्ासाठी
२.	 नफा	/	्तोटा	खात्ा्त	अचूक	रकमा	णलहून	अचूक	/	सत्	नफा	्तोटा	खा्ेत	्त्ार	करण्ासाठी
३.	 व्वसा्ाची	सत्	/	अचूक	आण्थिक	सस््ती	जाणून	घेण्ासाठी	व	णिनचूक	्ताळेिांद	करण्ासाठी

चुकांचे प्रकार / वगगीकरण ः
	 ज्ा	वेळी	खा्ेत	पुस्तका्त	/	लेखा	पुस्तका्त	आण्थिक	व्वहार	नोंदणव्ताना	काही	चुका	हो्त	अस्ता्त	आणण	त्ा	चुका	काही	
काळाांन्तर	दुरुस्त	केल्ा	जा्ता्त.	झालेल्ा	चुका	आणण	त्ाांचे	सवरूप	आणण	वगगीकरण	खालील	चार	प्रकारे	केले	जाऊ	शक्ते.

चुकांचे प्रकार

चुकांचे
प्रकार

लोप ववभ्रम
चुका

भरपाईच्या 
चुका 

लेख ववभ्रम 
चुका

सैदांव्क 
चुका
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१) विसरचुका (लोप विभ्रम चुका)ः खाते	पुसतकात	व्िहार	नोंदशिताना	अिा	प्रकारच्ा	चुका	अंितः	शकंिा	पूणचापणे	िगळण्ात	
्ेतात.	उदा.	उधार	खरेदी	रद्द	झाल्ास	्ा	चुकीचा	पररणाम	महणजे	धनकोच	ेखाते	जमा	शकंिा	खरेदी	खाते	नािे	असा	शदसून	
्ेईल.	सिचा	प्रकारच्ा	चुका	तेरीजपत्रकात	पररणाम	करत	नाही	आशण	अिा	चुका	िोधून	काढणे	हे	तेरीजला	िक्	नाही.

	 अिा	चुकांच	ेप्रकार	पडतात	ः

	 १)	 पणूचा	शिसर	चुकांचा	तेरीज	पत्रकािर	पररणाम	शदसून	्ेत	नाही.

	 २)	 अपणूचा	अंितः	शिसर	चुकांचा	तेरीज	पत्रकािर	पररणाम	शदसून	्ेतो.

चुकांचे प्रकार आवि अर्थ चुकांचे उपप्रकार उदाहरिासवह्

१)				शिसरचुका	(लोप	शिभ्रमचुका)	खाते	पुसतकात/	
लेखापुसतकात	 पूणचातः	 शकंिा	 अंितः	 अिा	
प्रकारच्ा	चुका	होतात.

अ)   पूि्थ्ः विसरचुका ः
	 आशदत्ला	उधारीिर	माल	शिकला	परंत	ुत्ाची	नोंद	शिक्ी	पुसतकात	

केलेली	नाही.

ब)  अंश्ः विसर चुका ः
	 आशदत्ला	 शिक्ी	 केलेल्ा	 मालाची	 नोंद	 शिक्ी	 खात्ात	 जमा	

बाजूला	केली	परंतु	आशदत्च्ा	खात्ात	स्ानांतररत	केली	नाही.	
महणजे	शिक्ी	खात	ेजमा	केले	परंत	ुआशदत्चे	खाते	नािे	केले	नसेल.	
तर	ह्ा	चुकाचे	पररणाम	तेरीज	पत्रकात	शदसतील.

२) लेख विभ्रम चुकाः अिा	प्रकारच्ा	चुका	खात्ात	नोंदी	करतांना	चुकीची	नोंद,	चुकीच्ा	बेरजा	शकंिा	शिल्लक	काढतांना	शकंिा	
रकमा	शलशहतांना	सहाय्क	लेखा	पुसतकात	शकंिा	व्िहारांची	मूळ	नोंद	करतांना	होतात.	अिा	प्रकारच्ा	चुका	तेरीज	पत्रकािर	
पररणाम	करतात.

 लेख विभ्रम चुकांचे िगगीकरि खालील प्रमािे कर्ा ्ेय्ील ः

	 १)	 नोंदशितांना	होणाऱ्ा	चुका.	 	 २)	 बेरजा	करतांना	होणाऱ्ा	चुका.

	 ३)	 स्ानंातररत	करतांना	होणाऱ्ा	चुका.	 ४)	 खतािणी	करतांना	होणाऱ्ा	चुका

चुकांचे प्रकार आवि अर्थ चुकांचे उपप्रकार उदाहरिासवह्

३)   लेख विभ्रम चुका ः
अिा	चुका	खात्ात	नोंदी	करतांना,	चुकीची	नोंद,	चुकीच्ा	
बेरजा,	 शिल्लक	 काढतांना	 शकंिा	 रक्कम	 शलशहतांना	
सहाय्क	पुसतकात	खतािणी	करतांना	 शकंिा	स्ानांतररत	
करतांना	शदसून	्ेतात.

अ)  मुळ नंोदी पुस्का् कर्ांना होिाऱ्या चुका
	 चैतन्कडून	̀ 	८५०/-	चा	माल	खरेदी	केला.	परंत	ुखरेदी	

पुसतकात	 नोंद	 करतांना	 `	 ५८०/-	 ची	 नोंद	 करण्ात	
आली.	 (अिा	 चुकांचा	 तेरीज	 पत्रकािर	 कोणताच	
पररणाम	 होत	 नाही	कारण	खरेदी	खाते	आशण	चैतन्चे	
खाते	एकाच	/	समान	रकमेने	नोंदशिलेल	ेआहे.)

ब)  सहा्यक पुस्काची चुकीची बेरीज ः
 उदा.	खरेदी	पुसतकाची	बेरीज	`	५००	/-	ने	कमी	शदसून	

्ेते.	 खरेदी	 खात्ात	 नािे	 बाजूला	 `	 ५००/-	 न	े घट	
करून	तेरीज	पत्रकाच्ा	नािे	बाजूने	सुद्ा	`	५००/-	
कमी	शदसतील.
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क)  खा्े पुस्काची सं्ुलन कर्ांना बेरजे् होिाऱ्या 
चुका ः

	 उदा.	धनकोचे	खाते	`	 ७००/-	न	ेकमी	 शदसते	
महणून	 तेरीज	 पत्रकात	जमा	 बाजू	`	 ७००/-	कमी	
शदसेल.

ड)  ख्ाििी कर्ांना होिाऱ्या चुका ः
	 (१)		 खतािणी	 ्ोग्	 खात्ाच्ा	 चुकीच्ा	 बाजूला	

रोहनला	`	९००	चा	माल	शिकला.	खात्ात	नािे	
बाजूला	 करण्ाऐिजी	 जमा	 बाजूला	 करण्ात	
आली.

	 (२)		 चुकीच्ा	रकमेने	खतािणी
	 (३)		 एकाच	खात्ात	दोन	िेळेस	खतािणी
	 (४)		 नोंदीची	खतािणी	करतांना	चुकीच्ा	खात्ाला	

पण	 ्ोग्	 बाजूला	 खतािणी	 केल्ास	 त्ाचा	
पररणाम	तेरीजपत्रकािर	होत	नाही.

ई)  चुका पुढे नेिे ः
	 खरेदी	 पुसतकाची	 बेरीज	 `	 १,५००/-	 होते	 खरेदी	

पुसतकातील	 `	 १,२५०/-	 ची	 शिल्लक	 `	 २५०/-	
कमी	 करून	 तेरीजपत्रकात	 नािे	 बाजूला	 दाखशिली.	
आशण	ती	सुद्ा	तेरीजमधून	िजा	केली.

३) सैदांव्क चुका ः

 व्िहाराच्ा		नोंदी	करतांना	लेखांकी्	ततिांच	ेउल्लंघन	झाल्ास	ज्ा	चुका	होतात	त्ांना	सैद्ांशतक	चुका	असे	महणतात.	
शकंिा	लेखांकनाच्ा	ततिानुसार	व्िहाराची	नोंद	केली	जात	नाही.	अिा	चुकांना	सैद्ांशतक	चुका	महणतात.	खचचा	शंकंिा	उतपनाचे	
भांडिली	सिरूप	आशण	महसुली	सिरूपाच	ेिगगीकरण	करतांना	चुकीचे	िगगीकरण	झाले	असल्ास,	उतपन्न,	संपतती	आशण	दे्तामध्े	
रक्कम	् ोग्	बाजूला	शलशहली	असेल	आशण	चुकीच्ा	खात्ात	खतािणी	केल्ास	अिा	चुकांचा	तेरीजपत्रकािर	कोणताही	पररणाम	होत	
नाही.

चुकांचे प्रकार आवि अर्थ उपप्रकार उदाहरिासवह्

३) सैदांव्क चुका ः
(ज्ा	 चुका	 लेखांकी्	 ततिाचंा	 /	 शन्मांचा	 उल्लघंन	
होण्ास	कारणीभूत	ठरतात.

अ)  भांडिल सिरूपाच्या खचाांना महसुली खच्थ 
समजल्यास 

उदा.	 निीन	 ्ंत्र	 स्ापनेकररता	 शदलेली	 मजुरी	 ्ंत्रखात्ात	
नािे	करण्ाऐिजी	 मजुरी	खाते	 नािे	केली.
ब)  महसुली सिरूपाचे खचाांना भांडिली सिरूपाचे 

खच्थ समजल्यास
	 उदा.	 जुन्ा	 ्ंत्राची	 दुरुसतीसाठी	 शदलेली	 `	 ५००	 /-	

ची	 नोंद	 दुरुसती	 खचचा	 खात्ात	 नािे	 करण्ाऐिजी	 ्ंत्र	
खात्ात	नािे	केली.
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४)	 भरपाईच्ा	चुका	ः	भरपाईच्ा चुका म्हणजे अशी चूक की जी एका बाजूची चूक ककंवा चुकांची भरपाई दुसऱ्ा बाजूवरील चूक 
ककंवा चुका भरून काढतात. एक ककंवा अनेक रकमेची चूक कवरुद्ध बाजूला भरून काढते अशी चूक म्हणजे भरपाईची चूक 
्हो्. ्ा चूकीचा पररणाम तेरीज पत्रकाच्ा जुळवणीवर ्होत ना्ही.

अराथासहित	चुकाच	ेप्रकार उदािरणासहित	उपप्रकार

४)	भरपाईच्ा	चुका	 ः
दोन ककंवा दोन पेक्ा जासत चुका आढळतात अशा चुकांचा 
शुधद पररणाम खात्ाच्ा नावे आकण जमा बाजूला कनरंक 
कदसून ्ेतो.

अ)	उदा.
१० मे २०१६ रोजी अशोकला ` ३,००० /- कदले ्ाची 
खतावणी अशोक खात्ात ` ३०० /- रकमेने नावे करण्ात 
आली.  २० मे २०१६ रोजी कुमारला ` ३००/- कदले ्ाची 
खतावणी त्ांच्ा खात्ात नावे बाजूला ` ३,०००/-  अशी 
दाखकवण्ात आली. ्ा किकाणी शुद्ध फरक शून् कदसेल.

एक तफफी चुका, दुतफफी चुका असे सुद्धा चुकांचे वर्गीकरण करण्ात ्ेते. तेरजेच्ा कन्मानुसार एकतफफी चुकांचे पररणाम फक्त 
एकाच खात्ावर ्होतो. अशा चुका दुरुसत करण्ासािी खाते त्ाच्ा नावे ककंवा जमा बाजूला कलक्हल्ा जातात. तेरीज त्ार 
करण्ापूवगी ्ा चुका शोधून काढल्ा जातात.  तेरीज त्ार केल्ानंतर जर एकतफफी चुका आढळून आल्ा तर त्ाची दुरुसती 
कनलंकबत खात्ाचा वापर करून केली जाते. 
दुतफफी चुकांचा पररणाम दोन ककंवा त्ापेक्ा अकधक खात्ावर ्होतो. आकण ्ाचा कोणता्ही पररणाम तेरीजपत्रकावर ्होत ना्ही. 
रोजकीदगीतील नोंदीच्ा आधारे ्ा चुका दुरुसत केल्ा जातात.

टीप	ः	दुरुसतीच्ा नोंदी रोजककद्दमध्े नोंदवाव्ात.

उदािरणे

१) अकनल ॲण्ड सनसच्ा पुसतकात तेरीज पत्रक त्ार करण्ापूवगीच चूका आढळून आल्ास त्ांची दुरुसती करा.
 १)  आ््दन ्ांना ` २,००० /- चा माल उधारीवर कवकला परंतु ्ा व्व्हाराची नोंद कवक्ी पुसतकात केली ना्ही.
  २)  ्ंत्र दुरुसतीसािी केलेला ` ६०० /- चा खच्द चुकुन ्ंत्र खात्ावर नोंदकवण्ात आला.
 ३)  श्ीकांत ्ांना वेतनाबद्दल कदलेले ` २,५००/- चुकीने लेखा पुसतकामध्े वै्क्क्तक खात्ात दाखकवण्ात आले.
   दुरुसत नोंद = कवरुद्ध नोंद + बरोबर नोंद

का्था	हटप	:

अ.	
क्र.

चुकीची	नोंद हिरुद्ध	नोंद बरोबर	नोंद दुरुसतीची	नोंद

१ कनरंक
(पणू्द कनसर चूक)

कनरंक आ््दन खाते नावे २,००० 
कवक्ी खात्ाला २,०००

आ््दन खाते नावे २,०००
 कवक्ी खात्ाला २,०००

२ ्ंत्र खाते नावे ६०० 
रोख खात्ाला ६००

रोख खाते नावे ६००
्ंत्र खात्ाला ६००

दुरुसती खाते नावे ६००
रोख खात्ाला ६००

दुरुसती खाते नावे ६००
्ंत्र खात्ाला ६००

३ श्ीकांत खाते नावे २,५००    
रोख खात्ाला २,५००

रोख खाते नावे २,५००
श्ीकांत खात्ाला २,५००

वेतन खाते नावे २,५००
रोख खात्ाला २,५००

वेतनखाते नावे २,५००
श्ीकांत खात्ाला २,५००
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उत्र ः                                               अवनल ॲणड सनसस् ची रोजवकद्थ

वदनांक ्पशील
खा. 
पा. 

नािे रक्कम

`

जमा रक्कम

`

१) आ्चान	खाते	 नािे	
				शिक्ी	खात्ाला.........
	(आ्चान	ला	शिकलेल्ा	मालाची	नोंद	शिक्ी	पुसतकात	केलेली	
नाही	ही	चूक	दुरुसती	बद्दल)

२,०००
२,०००

२) दुरुसती	खचचा	खाते	 नािे	
				्ंत्र	खात्ाला.........
	(्ंत्र	खात्ात	नािे	झालेली	चुकीची	नोंद	दुरुसती	केल्ाबद्दल)

६००
६००

३) िेतन	खाते	 नािे	
				श्ीकांत	खात्ाला.........
	(श्ीकांत	खात्ाच्ा	नािे	बाजूला	झालेली	िेतनाची	नोंद	दुरुसत	
केल्ाबद्दल)

२५००
२५००

२) श्ी. आनंदच्या पुस्का् आढळून आलेल्या चुकांची दुरुस्ी करा.

१)		 `	२,०००	/-	ला	शिक्ी	केलेले	जुने	उपसकर,	मालाची	शिक्ी	समजण्ात	आली.

२)	 श्ी.	रोशहतला	शदलेले	िेतनाचे	`	१५,०००/-	त्ाच्ा	िै्शक्तक	खात्ात	नािे	दाखशिण्ात	आले.

३)		 व्िसा्ाच्ा	मालकाने	खाजगी	उप्ोगासाठी	व्ापारातून	उचल	केलेेले	`	७,०००/-	व्ापार	खचाचाच्ा	नािे	टाकले.

४)		 श्ी.	सािंतकडून	प्राप्त	झालेले	`	५००/-	श्ी.	शिंदेच्ा	खात्ात	जमा	दाखशिले.

५)		 दुरुसती	खचचा	`	५००/-	इमारत	खात्ास	नािे	शदले	गेले.

६)		 व्ाजाबद्दल	`	१,५००/-	शमळाले	पण	त्ाची	नोंद	ितचान	खात्ात	जमा	केली.

७)		 `	५,०००	/-	संगणक	खरेदीचे	शदले,	परंतु	ते	का्ाचाल्	खचचा	महणून	समजण्ात	आले.
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उत्र ः                                                     आनंद अँड सनसच्या पुस्का्
       रोजवकद्थ नोंदी

वदनांक ्पशील खा. 
पा.

नािे रक्कम
(`)

जमा रक्कम
(`)

(१) शिक्ी	खात	े....................	 नािे
				उपसकर	खात्ाला..........
	(उपसकर	शिक्ीची	नंोद	चुकून	िसतूशिक्ी	महणून	करण्ात	अाली	
होती	ती	दुरुसत	केल्ाबद्दल)

२,०००
२,०००

(२) िेतन	खात	े....................	 नािे
				रोशहत	खात्ाला..........
	(रोशहतला	शदलेल	ेिेतन	त्ाच्ा	िै्शक्तक	खात्ाला	नािे	
करण्ात	आल	ेहोते	त्ाची	दुरुसती	केल्ाबद्दल)

१५,०००
१५,०००

(३) उचल	खाते	....................	 नािे
				व्ापार	खचचा	खात्ाला..........
	(खाजगी	उप्ोगासाठी	उचलण्ात	आलेली	रकमेची	नोंद	चुकीने	
व्ापार	खचचा	खात्ात	केली	होती	त्ाची	दुरुसती	केल्ाबद्दल)

७,०००
७,०००

(४) श्ी.	शिंद	ेखाते	....................	 नािे
				श्ी.	सािंत	खात्ाला..........
(सािंतकडून	शमळालेल्ा	रकमेची	नोंद	चुकीने	शिंदेच्ा	नािाने	
केली	होती	त्ाची	दुरुसती	केल्ाबद्दल)

५००
५००

(५) दुरुसती	खाते	....................	 नािे
				इमारत	खात्ाला..........
(इमारत	दुरुसती	साठी	शदलेल	ेखचचा	इमारत	खात्ाला	नािे	
टाकण्ात	आले	होते	त्ाची	दुरुसती	केल्ाबद्दल)

५००
५००

(६) ितचान	खात	े....................	 नािे
				व्ाज	खात्ाला..........
	(प्राप्त	व्ाज	ितचान	खात्ाला	शलशहले	होत	ेत्ाची	दुरुसती	
केल्ाबद्दल)

१,५००
१,५००

(७) संगणक	खाते	....................	 नािे
				का्ाचाल्	खचचा	खात्ाला..........
	(खरेदी	केलेल्ा	संगणकाची	नोंद	का्ाचाल्	खचचा	खात्ाला	नािे	
केल	ेहोत	ेत्ाची	दुरुसती	केल्ाबद्दल)

५,०००
५,०००

८.३ चुकांची दुरुस्ी आवि त्याचा शोध ः
चुका शोधण्याच्या पा्यऱ्या ः
चुका	िोधून	काढल्ा	तर	त्ा	चुकांची	दुरुसती	करणे	सामान्तः	अशनिा्चा	आहे.	खालील	पैकी	कोणत्ाही	एका	शठकाणी	चुका	लक्ात	
्ेऊ	िकतात.
पा्यरी १) - तेरीजपत्रक	त्ार	करण्ापिूगी
पा्यरी २) -	तेरीजपत्रक	त्ार	झाल्ानंतर	परंतु	अशंतम	लेखे	त्ार	करण्ापूिगी
पा्यरी ३) - 	अंशतम	लेख	ेत्ार	झाल्ानंतर
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उदाहरिे

उदाहरि क्र. १ ः
खालील लेखांकनाच्या चुकांची दुरुस्ी करा.
१)	 िैषणिी	्ांना	`	१५,०००	/-	च्ा	मालाची	शिक्ी	केली.	पण	त्ाची	नोंद	शिक्ी	पुसतकात	करण्ात	आली	नाही.

२)	 लेखापाल	िरुण	दास	्ांना	`	९,०००/-	िेतन	शदले	त्ाची	नोंद	त्ांच्ा	िै्शक्तक	खात्ास	करण्ात	आली.

३)	 `	३,५००/-	ला	जुने	उपसकर	शिकले	त्ाची	नोंद	शिक्ी	पुसतकात	झाली.

४)	 ्ंत्रखरेदी	करतांना	िाहतूक	खचचा	शदला	`	५००/-	पण	त्ाची	नोंद	िाहतूक	खचचा	खात्ात	नािे	केली.

५)		 आशदत्	िमाचा	्ांना	`	४५,०००/-	रोख	शदले	परंत	ुकुमार	िमाचाचे	खाते	नािे	करण्ात	आले.

रोजकीद्थ नोंदी

अ. क्र. ्पशील खा. 
पा.

नािे रक्कम
(`)

जमा रक्कम
(`)

(१) िैषणिी	खाते............	 	नािे
				शिक्ी	खात्ाला	.............
(िैषणिी	्ांना	शिकलेल्ा	मालाची	नोंद	शिक्ी	पुसतकात	न	
केल्ाबददल	चुकीची	दुरुसती)

१५,०००
१५,०००

(२) िेतन	खाते............	 	नािे
				िरुण	दास	खात्ाला	.............
(िरुणदासला	शदलेले	िेतन	त्ाच्ा	िै्शक्तक	खात्ास	 
नािे	केले	होत	ेते	बरोबर	केल्ाबददल)

९,०००
९,०००

चुकंाचे पररिाम

्ेरीज
पत्रक

नफा ्ोटा
खा्े

्ाळेबंद

चुकंाचे 
पररिाम
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(३) शिक्ी	खाते............	 	नािे
				उपसकर	खात्ाला	.............
(शिकलेल	ेउपसकर	चुकून	शिक्ी	खात्ात	नोंदशिल	ेहोत	ेत	ेबरोबर	
केल्ाबद्दल)

३,५००
३,५००

(४) ्ंत्र	खाते............	 	नािे
				िाहतूक	खचचा	खात्ाला	.............
(्ंत्राच्ा	खरेदीिरील	िाहतूक	खचचा,	िाहतूक	खचचा	खात्ात	नािे	
केला	होता	ती	नोंद	दुरुसत	केल्ाबददल)

५००
५००

(५) आशदत्	िमाचाच	ेखाते............	 	नािे
				कुमार	िमाचा	खात्ाला	.............
(आशदत्	िमाचाला	शदलेली	रािी	चुकून	कुमार	िमाचाच्ा	खात्ाला	
नािे	करण्ात	आली	होती	ती	दुरुसत	केल्ाबददल)

४५,०००
४५,०००

उदाहरि क्र. २ ः
खालील चुकांची दुरुस्ी करा.
१)	 शिक्ी	परत	पुसतकाची	बेरीज	२००	`	ने	जासत	घेतली.
२)	 श्ी.	अशमत	्ांना	भाड्ाबद्दल	शदलेल	े`	८००	त्ांच्ा	िै्शक्तक	खात्ास	नािे	करण्ात	आले.
३)	 श्ी.	अशभराज	्ांना	`	३५०	चा	माल	शिकला	परंत	ुत्ाची	नोंद	खरेदी	पुसतकात	५३०	`	अिी	करण्ात	आली.
४)	 उपसकर	दुरुसतीचा	खचचा	`	३००	ची	नोंद	उपसकर	ि	अनिा्ुक्ती	खात्ात	नािे	केली.
५)	 प्राप्तितचान	`	२००	ची	खतािणी	ितचान	खात्ात	नािे	बाजूला	केली.
६)	 श्ी.	राम	्ांना	शदलेला	`	३२०	च्ा	धनादिेाची	नोंद	चुकून	रोख	पुसतकाच्ा	रोख	रकान्ात	केली.

रोजवकद्थ नोंदी

अ. क्र. ्पशील खा. 
पा.

नािे रक्कम
(`)

जमा रक्कम
(`)

(१) ्ा	 व्िहाराची	 रोजशकदचा	नोंद	होणार	नाही	कारण	्ाचा	पररणाम	
केिळ	 एकाच	 खात्ािर	 झालेला	 आहे.	 ्ामध्े	 शिक्ी	 परत	
खात्ाला	` २००	जादा	नािे	शदले	गेले	आहेत.	त्ामुळे	ही	चूक	
दुरुसत	करण्ासाठी	शिक्ी	परत	खात्ाला	` २००	जमा	करािे.

(२) भाडेखात	े..............		 नािे
			श्ी.	अशमतच्ा	खात्ाला................
(भाड्ाची	रक्कम	अशमतच्ा	िै्शक्तक	खात्ात	नािे	टाकली	
होती,	ती	दुरुसत	केल्ाबदल)

८००
८००

(३) अशभराज	खाते	..............		 नािे
			खरेदी	खात्ाला.................
शिक्ी	खात्ाला.....................
(श्ी.	अशभराजला	शिकलेल्ा	`	३५०	उधार	मालाची	नोंद	चुकून	
खरेदी	पुसतकात	` ५३०	ने	केल्ाची	दुरुसती	केल्ाबद्दल)

- ८८०
५३०
३५०



263

(४) दुरुसती	खाते	..............		 नािे
			उपसकर	ि	अनिा्ुक्त	खात्ाला
(उपसकर	दुरुसतीचा	खचचा,	उपसकर	ि	अनि्ुक्त	खात्ास	नािे	
केला	त्ा	दुरुसतीबद्दल)

३००
३००

(५) ्ा	व्िहाराची	रोजशकदचा	नोंद	होणार	नाही	कारण	्ाचा	पररणाम	
केिळ	 एकाच	 खात्ािर	 झालेला	 आहे.	 ्ामध्े	 प्राप्त	 ितचान	
खतािणीमध्े	 ितचान	 खात्ाला	 नािे	 टाकण्ात	 आले	 आहे.	
त्ामुळे	चुक	दुरुसत	करण्ासाठी	ितचान	खात्ाला	`	४००	जमा	
करािे.

(६) रोख	खाते	..............		 नािे
			बँक	खात्ात
(धनादेि	िोधनाची	रक्कम	चुकून	रोख	पुसतकात	रोख	रकान्ात	
करण्ात	आलेल्ा	चुकीच्ा	दुरुसती	बद्दल)

३२०
३२०

उदाहरि क्र. ३ ः
खाली चुकांच्या दुरुस्ी करा.
१)	 शिक्ी	परत	पुसतकाची	बेरीज	`	८००	/-	ने	जासत	शलशहली.
२)	 कारखाना	शिज	दे्क	`	७,०००/-	शदले,	परंतु	्ा	व्िहाराची	लेखापुसतकात	नोंद	दोनदा	करण्ात	आली
३)	 शिक्ी	पुसतकाची	बेरीज	`	९००/-	कमी	शलशहण्ात	आली.
४)	 भाडे	शदले	`	८२५/-	ही	नोंद	चुकीने	भाडे	खात्ास	`	३२५/-	करण्ात	आली.
५)	 इमारत	शिसतार	करण्ासाठी	देण्ात	आलेली	`	९,९००/-	मजुरीची	नोंद	मजुरी	खात्ास	करण्ात	आली.
६)	 ्ंत्र	खरेदी	प्रसंगी	देण्ात	आलेल्ा	िाहतूक	खचाचाची	नोंद	`	२,०००/-	िाहतूक	खचचा	खात्ास	करण्ात	आली.
७)	 व्िसा्	मालकाच्ा	जीिन	शिमा	प्रव्ाजीची	रक्कम	`	१,५००/-	देण्ात	आली.	पण	ती	शिमा	खात्ास	नािे	शदली.

रोजवकद्थ नोंदी

अ. क्र. ्पशील खा. 
पा.

नािे रक्कम
(`)

जमा रक्कम
(`)

(१) कोणतीही	नोंद	होणार	नाही	कारण	केिळ	एकाच	खात्ािर	
पररणाम	झाला,	शिक्ी	परत	खाते	`	८००/-	जमा	करािे.

(२) रोख	खाते	............		 नािे
				कारखाना	शिजदे्क	खात्ाला
कारखाना	शिज	दे्क	शदल्ाची	नोंद	दोन	िेळी	करण्ात	आल्ाची	
चुक	दुरुसती	केल्ाबद्दल

७,०००
७,०००

(३) कोणतीही	नोंद	होणार	नाही	कारण	केिळ	एकाच	खात्ािर	
पररणाम	झाला,	शिक्ीखाते	`	९००/-	जमा	करािे.

(४) कोणतीही	नोंद	होणार	नाही	कारण	भाडे	खाते	हे	`	५००/-	नािे	
करण्ात	्ािे.

(५) इमारत	खाते	............		 नािे
					मजुरी	खात्ाला
इमारत	खात्ाऐिजी	चुकीने	मजुरी	खाते	नािे	केल्ाने	दुरुसती	
केल्ाबद्दल

९,९००
९,९००
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(६) ्ंत्र	खाते	............		 नािे		
					िाहतूक	खचचा	खात्ाला
िाहतूक	खचचा	नािे	केल्ाची	चुकीची	नोंद	दुरुसत	करून	्ंत्र	खाते	
नािे	केल्ाबद्दल

२,०००
२,०००

(७) आहरण	/	उचल	खाते	............		 नािे
				शिमा	खात्ाला
उचल	खात	ेनािे	करण्ाऐिजी	शिमा	खात	ेनािे	करण्ात	आलेली	
दुरुसती	केल्ाबद्दल

१,५००
१,५००

उदाहरि क्र. ४ ः
खालील चुका दुरुस् करा ः
१)	 िैिाली	ट्ेडसचा	कडून	`	७,५००	/-	चा	माल	उधारीने	खरेदी	करण्ात	आला	परंत	ुखरेदीची	नोंद	पुसतकात	करण्ात	आली	नाही.
२)	 `	२,०००/-	चा	खरेदी	केलेला	माल	परत	पाठशिला,	त्ाची	नोंद	पुसतकात	करण्ात	आली	नाही.
३)	 अंजली	ट्ेडसचा	ला	उधार	शिक्ी	केलेल्ा	`	३,०००	/-	ची	मालीची	नोंद	चुकून	शिक्ी	पुसतकात	`	३००	/-	ने	करण्ात	आली.
४)	 सशुमत	आशण	कंपनी	कडून	परत	आलेला	`	२,०००/-	माल	संिरण	सकंधात	समाशिष्ट	असून	त्ाची	नोंद	कोणत्ाच	पुसतकात	

केली	नाही.
५)	 `	१,२००/-	च्ा	मालखरेदीची	नोंद	खरेदी	पुसतकात	`	१२,०००/-	करण्ात	आली.
६)	 नीताला	शिक्ी	केलेल्ा	मालाची	शबजकात	`	२००/-	ने	शकंमत	जासत	दाखशिण्ात	आली.

वकद्थनोंदी

अ. क्र. ्पशील खा. 
पा.

नािे रक्कम
(`)

जमा रक्कम
(`)

(१) खरेदी	खाते	............		 नािे			
					िैिालीच्ा	खात्ाला
(िैिालीकडून	खरेदी	केलेल्ा	उधार	खरेदीची	नोंद	शिसर	चुकीमुळे	
घेतली	नवहती	ती	नोंद	केल्ाबद्दल)

७,५००
७,५००

(२) धनकोच	ेखाते	............		 नािे			
					खरेदी	परत	खात्ाला
(खरेदी	परतीची	`	२,०००/-	ची	न	केलेली	नोंद	केल्ाबद्दल)

२,०००
२,०००

(३) अंजली	ट्ेडसचा	खाते	............		 नािे			
					शिक्ी	खात्ाला
(अंजली	ट्ेडसचाला	शिकलेल्ा	`	३,०००/-	च्ा	मालाची	नोंद	` 
३००/-	ने	केल्ाबद्दल)

२,७००
२,७००

(४) शिक्ी	परत	खाते	............		 नािे			
					सुशमत	आशण	कंपनी	खात्ाला
(सशुमत	आशण	कंपनी	कडून	परत	आलेल्ा	मालाची	नोंद	
शिसरचुकीमुळे	घेण्ात	आली	नवहती	ती	नोंद	केल्ाबद्दल)

२,०००
२,०००
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(५) धनको	खाते	............		 नािे			
					खरेदी	खात्ाला
(`	१,२००/-	च्ा	खरेदी	केलेल्ा	मालाची	नोंद	`	१२,०००/-	
ने	केल्ाबद्दल)

१०,८००
१०,८००

(६) शिक्ी	खात	े............		 नािे			
					नीताच्ा	खात्ाला............
(शिक्ी	केलेल्ा	मालाच	ेशिजक	`	२००/-	ने	जासत	दाखशिले	
होते	त	ेदुरुसती	केल्ाबद्दल)

२००
२००

उदाहरि क्र. ५. ः खालील चुकांच्या दुरुस्ी करर्ा आिश्यक वकद्थ नोंदी करा.
१)	 सशुजतकडून	खरेदी	केलेल्ा	`	३,०००/-	च्ा	मालाची	नोंद	चुकून	शिक्ी	पुसतकात	करण्ात	आली.
२)	 सशचनला	शिकलेल्ा	`	५,२००/-	मालाची	नोंद	खरेदी	पुसतकाद्ारे	केली	गेली.
३)	 ग्ाहकाकडून	परत	आलेल्ा	`	८००/-	च्ा	मालाची	नोंद	खरेदी	परत	पुसतकात	करण्ात	आली.
४)	 अशजतला	उधारीिर	शिकलेल्ा	`	२४०/-	मालाची	नोंद	शिक्ी	पुसतकात	`	४२०/-	करण्ात	आली.
५)	 `	९००/-	ला	शिकलेल्ा	जुने	टेबल	ि	खुचगीची	शिक्ी	मालाची	शिक्ी	ग्ाह्	धरण्ात	आली.
६)	 मालकाचे	घरभाडे	`	१,२००/-	शदल	ेपरंतु	भाडे	खाते	नािे	करण्ात	आले.

नोंदी

अ. क्र. ्पशील खा. 
पा.

नािे रक्कम
(`)

जमा रक्कम
(`)

(१) खरेदी	खात	े............		 नािे			
शिक्ी	खाते	............		 नािे		
					सशुजत	खात्ाला
(सुशजत	कडून	खरेदी	केलेल्ा	मालाची	नोंद	शिक्ी	पुसतकात	
केल्ाबद्दल)

३,०००
३,०००

६,०००

(२) सशचन	खात	े............		 नािे			
					शिक्ी	खात्ाला	............	
					खरेदी	खात्ाला	..............
(सशचनला	शिकलेल्ा	मालाची	नोंद	खरेदी	पुसतकात	
केल्ाबद्दल)

१०,४००
५,२००
५,२००

(३) शिक्ी	परत	खाते	............		 नािे			
खरेदी	परत	खाते	............																																	नािे
					ग्ाहकाच्ा	खात्ाला
(ग्ाहकाकडून	परत	आलेल्ा	मालाची	नोंद	खरेदी	परत	पुसतकात	
केल्ाबद्दल)

८००
८००

१,६००

(४) शिक्ी	खाते	............		 नािे						
					अशजत	खात्ाला
(अशजतला	उधारीने	शिकलेल्ा	`	२४०/-	नोंद	`	४२०/-	ने	
केल्ाबद्दल)

१८०
१८०
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(५) शिक्ी	खाते	............		 नािे						
					उपसकर	खात्ाला	...............
(उपसकर	शिक्ीची	नोंद	मालाची	शिक्ी	अिी	नोंद	केल्ाबद्दल)

९००
९००

(६) आहरण	/	उचल	खाते	............		 नािे						
					भाडे	खात्ाला	................
(मालकाचे	घरभाडे	`	१,२००	शदले	भाडे	खाते	नािे	केल्ाबद्दल)

१,२००
१,२००

८.४ वनलवंब् खा्े - Suspense account 
वनलंवब् खा्े - अर्थ
	 जेवहा	तेरीज	पत्रकाची	दोनही	बाजूच्ा	बेरजा	जुळत	नसतील	आशण	जर	तेरीज	पत्रकात	नािे	(महणजे	जेवहा	तेरीजच्ा	जमा	बाजूची	
बेरीज	ही	नािे	बाजूच्ा	बेरजेपेक्ा	जासत	असेल.	शकंिा	जेवहा	तेरीजच्ा	नािे	बाजूची	बेरीज	ही	जमा	बाजूच्ा	बेरजेपेक्ा	जासत	असेल)		
आशण	जमा	्ांच्ा	बेरजा	जुळिण्ासाठी	ज	ेतातपुरते	सिरूपाचे	खाते	उघडले	जाते	त्ा	खात्ाला	‘‘	शनलंशबत	खाते	’’	असे	महणतात.	
एकाच	खात्ािर	पररणाम	करणाऱ्ा	चुकांना	एकेरी	चुका	महणतात	्ा	चुका	शनलंशबत	खात्ाद्ारे	दुरुसत	करता	्ेतात.	एकेरी	चुका	
िोधून	ि	दुरुसत	केल्ानंतर	शनलशंबत	खात	ेआपोआप	बंद	होते.

उदाहरि ६ ः
	 श्ी.	शकिोरीलाल	् ांची	तेरीज	पत्रकाची	बेरीज	जुळत	नसून	फरकाची	रक्कम	̀ 	६२०/-	तातपुरत्ा	शनलशंबत	खात्ाला	स्ानांतररत	
करण्ात	आली.	काही	काळानंतर	चुकांचा	िोध	लागला.	िरील	चुकांची	दुरुसती	करण्ासाठी	रोजशकदचा	नोंदी	करून	शनलशंबत	खाते	त्ार	
करा.
१)	 मे.	शसंग	आशण	कंपनी	्ांचे	कडून	`	८४०/-	प्राप्त	झाले.	परंत	ुखतािणीमध्े	मे.	शसंगच्ा	खात्ात	`	५०	नािे	करण्ात	आली.
२)	 ्ंत्र	दुरुसती	कररता	शदलेला	खचचा	`	५३०/-	ची	नोंद	्ंत्र	खात्ात	`	१५०	नािे	बाजूला	करण्ात	आली.
३)	 मे.	िाह	आशण	कंपनीने	शदलेली	`	२५/-	ची	कसर	त्ांच्ा	खात्ाला	जमा	करण्ात	आली.
४)	 चेतन	ॲणड	कंपनीला	शदलेल्ा	`	७३०/-	ची	नोंद	चुकून	मे.	लशलत	ॲणड	कंपनीच्ा	खात्ािर	`	२५०		जमा	करण्ात	आली.
५)	 खरेदी	पुसतकाची	बेरीज	`	१००/-	ने	कमी	शलशहली.

रोजवकद्थ

अ. क्र. ्पशील खा. 
पा. नािे रक्कम (`) जमा रक्कम (`)

(१) शनलंशबत	खात	े............		 नािे
					मे.	शसंग	ॲणड	कंपनी	खात्ाला
(मे.	शसंग	ॲणड	कंपनी	खात्ात	`	८४०	/-	ने	जमा	होणारी	
नोंद	`	५०/-	ने	नािे	करण्ात	आली	होती	ती	नोंद	दुरुसत	
केल्ाबद्दल)

८९०
८९०

(२) ्ंत्र	दुरुसती	खाते	............		 नािे	
					्ंत्र	खात्ाला
					शनलंशबत	खात्ाला
(्ंत्र	दुरुसती	खचचा	`	५३०/-	ची	नोंद	चुकून	्ंत्र	खाते	 
`	१५०/-	ने	नािे	करण्ात	आल	ेही	नोंद	दुरुसत	केल्ाबद्दल)

५३०
१५०
३८०
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(३) मे.	िाह	आशण	कंपनी	खाते	............		 नािे	.
					शनलंशबत	खात्ाला	.......
(िाह	आशण	कंपनीला	शदलेल्ा	कसरीची	`	५०/-	नोंद	चुकून	
जमा	झाली	होती	ती	दुरुसत	केल्ाबद्दल)

५०
५०

(४) चेतन	ॲणड	कंपनी	खात	े............		 नािे	
लशलत	ॲणड	कंपनी	खाते	.........																											नािे
					शनलंशबत	खात्ाला	.......
(चेतन	ॲणड	कंपनीला	शदलेल्ा	२५०/-	ची	नोंद	चुकून	लशलत	
ॲणड	कंपनीच्ा	खात्ात	जमा	करण्ात	आलेली	नोंद	दुरुसत	
केल्ाबद्दल)

७३०
२५०

९८०

(५) खरेदी	खाते	............		 नािे	
					शनलंशबत	खात्ाला	..............
(खरेदी	खात्ात	नािे	बाजूला	कमी	शदसणाऱ्ा	रकमेची	नोंद	दुरुसत	
केल्ाबद्दल)

१००
१००

नािे वनलंवब् खा्े  जमा

्पशील रक्कम (`) ्पशील रक्कम (`)
तेरीज	 पत्रकातील	 फरकाची	 रक्कम	
(संतुशलत	रािी)

मे.	शसंग	ॲणड	कंपनी	खाते

६२०

८९०

्ंत्र	दुरुसती	खाते

िाह	ॲणड	कंपनी	खाते

चेतन	ॲणड	कंपनी	खाते

लशलत	ॲणड	कंपनी	खाते

खरेदी	खाते

३८०

५०

७३०

२५०

१००

१,५१० १,५१०

उदाहरि ७ ः

खालील चुका वनलंवब् खात्याच्या आधारे दुरुस् करा.

१)	 सशचनकडून	`	३,०००/-	चा	माल	खरेदी	केला.	पण	त्ाची	नोंद	शिक्ी	पुसतकात	झाली	परंतु	सशचनच	ेखाते	बरोबर	जमा	केले.

२)	 श्ी.	अशनलकुमार	 (ऋणको)	कडून	`	 ४,५००/-	 रोख	 शमळाले.	 ्ाची	 नोंद	 बरोबर	 रोखपुसतकात	केली,	 ही	 नोंद	 त्ाच्ा	
खात्ास	झाली	नाही.

३)	 शिक्ी	पुसतक	`	२,०००/-	ने	बेरीज	जासत	शलशहली.

४)	 साशदक	्ांना	`	५,०००/-	रोख	शदले.	परंत	ुसाशबरचे	खाते	`	१,८००/-	ने	जमा	करण्ात	आले.

५)	 खरेदी	परत	खात्ाची	एकूण	बेरीज	`	३,१५०/-	असताना	`	१,५३०/-	ही	शिल्लक	पुढे	नेण्ात	आली.

६)	 ्िेताने	`	७,५००	/-	रोख	शदल	ेपरंतु	अंशकताच	ेखाते	`	७,०००/-	ने	नािे	करण्ात	आले.
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रोजवकद्थ नोंदी

अ. क्र. ्पशील खा. 
पा.

नािे रक्कम
(`)

जमा रक्कम
(`)

(१) खरेदी	खाते	............		 नािे	
शिक्ी	खात	े............		 नािे
					शनलंशबत	खात्ाला	..........
(माल	खरेदी	केल्ाची	नोंद	जी	शिक्ी	पुसतकात	होती	ती	आता	
बरोबर	केल्ाबद्दल)

३,०००
३,०००

६,०००

(२) शनलंशबत	खात	े............		 नािे						
					अशनलकुमार	खात्ाला	........
(शिसर	चुकामुळे	जमा	झालेले	अशनलकुमार	खाते	दुरुसत	करण्ात	
आले)

४,५००
४,५००

(३) शिक्ी	खात	े............		 नािे						
					शनलंशबत	खात्ाला	..........
(शिक्ी	पुसतकाची	`	२,०००/-	जासतीची	शिल्लक	बरोबर	
केल्ाबद्दल)

२,०००
२,०००

(४) साशदक	खाते	............		 नािे	
साशबर	खाते	............		 नािे
					शनलशंबत	खात्ाला	..............
(साशदकला	रोख	रािी	शदल्ाची	नोंद	चुकीने	साशबरच्ा	 
खाते	जमा	केलेली	नोंद	दुरुसती	केल्ाबद्दल)

५,०००
१,८००

६,८००

(५) शनलंशबत	खात	े............		 नािे						
					खरेदी	परत	खात्ाला
(खरेदी	परत	पुसतकाची	कमी	शदसणारी	बेरीजेची	दुरुसती	
केल्ाबद्दल)

१,६२०
१,६२०

(६) ्िेता	खाते	............		 नािे						
					अंशकता	खात्ाला	........
					शनलशंबत	खात्ाला	......
(्िेताला	शदलेले	रोख	`	७,५००/-	ची	नोंद	चुकीने	अंशकताच्ा	
खात्ात	`	७,०००/-	नािे	झालेली	नोंद	दुरुसत	केल्ाबद्दल)

७,५००
७,०००
५००

उदाहरि क्र. ८ ः

खालील चुकांची दुरुस्ी करा.
१)	 िमाचा	्ांनी	शिक्ी	केलेल्ा	`	८,०००/-	च्ा	मालाची	चुकून	िमाचाच	ेखाते	नािे	करण्ात	आले.
२)	 एस.	कुमारकडुन	खरेदी	केलेल्ा	`	१,२००/-	च्ा	मालाची	नोंद	खरेदी	 पुसतकानुसार	 त्ांच्ा	खात्ात	जमा	ऐिजी	नािे	

करण्ात	आली.
३)	 जी.	रमेिकडून	`	३५०/-	शमळाल	े्ाबद्दलची	नोंद	रोख	पुसतकात	उतपन्न	बाजूला	केली,	परंतु	त्ाची	खतािणीमध्े	नोंद	 

केली	नाही.
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४)	 रोख	खरेदीसाठी	के.	म्ूरला	शदलेल	े`	८००/-	ची	नोंद	त्ांच्ा	खात्ात	नािे	बाजूला	करण्ात	आली.
५)	 खाजगी	िापरासाठी	व्िसा्ातून	काढलेले	`	१,५००/-	ची	नोंद	सामान्	खचचा	खात्ात	नािे	करण्ात	आली.

नोंदी

अ. क्र. ्पशील खा. 
पा. नािे रक्कम (`) जमा रक्कम (`)

(१) िमाचाच	ेखात	े............		 नािे	.
					िमाचा	खात्ाला	.......
िमाचाला	मालाची	शिक्ी	केली	चुकून	िमाचाला	नािे	केल्ाची	नोंद	
दुरुसत	केल्ाबद्दल)

८,०००
८,०००

(२) एस.	कुमारचे	खाते	`	२,४००/-	न	ेजमा	केल्ामुळ	े शकदचा	नोंद	
होणार	नाही.

(३) जी.	रमेि	खात	े`	३५०/-	ने	जमा	करािे.	शकदचा	नोंद	होणार	नाही

(४) खरेदी	खाते	............		 नािे	.
					के.	म्ूर	खात्ाला	.......
के.	म्ूरला	रोखीच्ा	खरेदीबद्दल	रोख	शदली,	त्ाच	ेखाते	नािे	
केले,	नोंद	दुरुसत	केल्ाबद्दल

८००
८००

(५) उचल	खाते	............		 नािे	.
					सामान्	खचचा	खात्ाला	.......
िै्शक्तक	कारणासाठी	पैस	ेघेतले	त्ाची	चुकून	नोंद	सामान्	
खचाचाला	झाली	ती	नोंद	दुरुसत	करण्ाबद्	दल

१,५००
१,५००

 िरील	उदाहरणाच्ा	केलेल्ा	नोंदीमुळे	तेरीज	पत्रक	जुळत	नसल्ास	फरकाची	रक्कम	शनलंशबत	खात्ाला	दाखशिण्ात	्ािी.	
शकदचामधील	नोंद	क्ं.	(२)	आशण	(३)	खालीलप्रमाणे	दुरुसत	करता	्ेईल.
                    `     `
	 	२)	शनलंशबत	खाते																									नािे	 	 १,२००
	 		 एस.	कुमार	खात्ाला	..........	 	 	 	 	 	 १,२००

	 	३)	शनलंशबत	खात	े					 नािे	 ३५०
	 		 जी.	रमेि	खात्ाला	...........	 	 ३५०

वनलंवब् खा्े खालीलप्रमािे आहे.
नािे  वनलंवब् खा्े  जमा

्पशील रक्कम (`) ्पशील रक्कम (`)

एस.	कुमार	खाते		
जी.	रमेि	खाते		

१,२००
३५०

तेरीज	पत्रकातील	फरक १,५५०

१,५५० १,५५०
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उदाहरि क्र. ९ ः
श्ी.	अशमताभ	्ांच्ा	तेरीज	पत्रकाची	बेरीज	जुळत	नाही.	फरकाची	रक्कम	त्ांनी	 शनलशंबत	खात्ाला	स्ानंातररत	केली.	 त्ानंतर	

अशमताभने	झालेल्ा	चुका	िोधून	काढल्ा.
१)	 माेटार	कार	नोंदणीसाठी	`	८००/-	ची	नोंद	का्देिीर	खचचा	महणून	नोंदशिली	गेली.
२)	 ्ंत्र	दुरुसती	खचचा	`	३००/-	शदला.	्ाची	नोंद	्ंत्र	खात्ात	नािे	करण्ात	आली.
३)	 	`	१,०००/-	च्ा	जुन्ा	्ंत्राच्ा	तपासणी	ि	दुरुसतीकररता	केलेला	दुरुसती	खचचा	दुरुसती	खात्ाला	नािे	करण्ात	आला.
४)	 इमारत	बांधकामासाठी	लागणार	ेसाशहत्	खरेदी	केले.	`	९०,०००/-	आशण	`	१०,०००/-	मजुरीसाठी	 शदले.	्ाची	नोंद	

इमारत	खात्ात	करण्ात	आलेली	नाही.
५)	 `	६,०००/-	चे	उपसकर	खरेदी	केले	आशण	त्ाची	नोंद	खरेदी	पुसतकात	`	४००/-	ने	करण्ात	आली.
६)	 `	१,०००/-	चे	्ंत्र	श्ी.	सुशमतला	शिकण्ात	आले	परंत	ुत्ाची	नोंद	शिक्ी	पुसतकात	केली.
७)	 शिक्ी	परत	पुसतकाची	बेरीज	`	२,०००/-	ची	नोंद	खतािणीमध्े	केली	नाही.

तेरीज	पत्रकात	शदसणारी	मूळ	फरकाची	रक्कम	काढण्ासाठी	िरील	व्िहारात	झालेल्ा	चुका	दुरुसत	करून	शनलंशबत	खाते	त्ार	करा.

उत्र ः                                                                रोजवकद्थ

अ. क्र. ्पशील खा. 
पा. नािे रक्कम (`) जमा रक्कम (`)

(१) मोटार	खाते	............		 नािे	.
					का्देिीर	खचचा	खात्ाला	.......
(मोटारकार	नोंदणीचा	खचचा	का्देिीर	खात्ाला	नािे	करण्ात	
आला.	चुक	दुरुसत	केल्ाबद्दल)

८००

८००

(२) दुरुसती	खाते	............		 नािे	.
					्ंत्र	खात्ाला	.......
(्ंत्र	खात	ेनािे	केलेले	दुरुसती	खचाचाची	नोंद	दुरुसत	केल्ाबद्दल)

३००

३००

(३) ्ंत्र	खाते	............		 नािे	.
					दुरुसती	खचचा	खात्ाला	.......
(जुन	े्ंत्र	खरेदी	करतांना	केलेला	तपासणी	खचाचाची	नोंद	चुकून	
दुरुसती	खचचा	खाते	नािे	करण्ात	आली	होती	ती	नोंद	दुरुसत	
केल्ाबद्दल)

१,०००

१,०००

(४) इमारत	खाते	............		 नािे	.
					रोख	खात्ाला	.......
(इमारत	बांधकामासाठी	लागणारे	बांधकाम	साशहत्	ि	मजुरी	
खचाचाची	नोंद	इमारत	खात्ाला	नािे	केल्ाबद्दल)

१,००,०००

१,००,०००
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(५) उपसकर	खाते	............		 नािे	.
					खरेदी	खात्ाला.......
					शनलंशबत	खात्ाला	.......
(`	६,०००/-	च	ेखरेदी	केलेल्ा	उपसकरची	नोंद	चुकून	` 
४००/-	ने	खरेदी	खात्ात	नािे	करण्ात	आली	होती	ती	चूक	
दुरुसत	केल्ाबद्दल)

६,०००

४००

५,६००

(६) शिक्ी	खाते	............		 नािे	.
					्ंत्र	खात्ाला	.......
(्ंत्र	शिक्ीची	नोंद	शिक्ी	पुसतकात	झालेली	नोंद	दुरुसत	
केल्ाबद्दल)

१,०००

१,०००

(७) शिक्ी	परत	खाते	............		 नािे	.
					शनलंशबत	खात्ाला	.......
(लेखा	पुसतकात	न	केलेली	शिक्ी	परत	पुसतकाच्ा	बेरजेची	नोंद	
दुरुसत	केल्ाबद्दल)

२,०००

२,०००

नािे वनलंवब् खा्े  जमा

्पशील रक्कम (`) ्पशील रक्कम (`)

तेरीज	 पत्रकानुसार	 शदसणारी	 शिक्ीतील	
फरकाची	रक्कम		(संतुशलत	रक्कम)

७,६०० उपसकर	खाते

शिक्ी	परत	खाते

५,६००

२,०००

७,६०० ७,६००

महणून	तेरीजपत्रकातील	मूळ	फरक	`	७,६००/-	जासत	जमा	होता.

ppppppppppppp ppppppppppppp

प्र.१ एका िाक्या् उत्रे वलहा.
१)	 चुकांच्ा	दुरुसतीचा	अ्चा	सपष्ट	करा?
२)		 सैद्ांशतक	चुकांचा	अ्चा	सपष्ट	करा.
३)		 अंितः	लोप	शिभ्रम	चुकांचा	अ्चा	शििद	करा?
४)		 पूणचा	लोप	शिभ्रम	चुकांचा	अ्चा	शििद	करा?
५)		 भरपाईच्ा	चुका	महणज	ेका्?

प्र.२ पुढील विधानासाठी एक शबद संज्ा वकंिा शबद समूह वलहा.

१)		 तेरीज	पत्रकािर	प्रभाशित	होणाऱ्ा	चुका.

२)		 लेखापुसतक	बंद	करते	िेळेस	जासतीची	शदसणारी	बेरीज.

३)		 लेखापुसतकात	व्िहार	नोंदशितांना	अंितः	शकंिा	पूणचातः	होणाऱ्ा	लेख	शिभ्रमचुका	शनदिचानास	आलेली	चूक.

४)	 व्िहार	नोंदशितांना	लेखांकी्	ततिांच्ा	उल्लंघनामुळे	झालेली	चूक.
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५)		 असे	खाते	ज्ामध्े	तेरीज	पत्रकातील	फरकाची	रक्कम	स्ानांतररत	केली	जाते.

६)		 एका	चुकीचा	पररणाम	दुसऱ्ा	चुकीमुळे	नाहीसा	होत	असलेली	चूक.

७)	 	तेरीज	पत्रकािरून	उघड	न	होणारी	चूक.

८)	 चुकां	मुळ	ेझालेली	चुकीची	नोंद	शकंिा	चुकीची	खतािणी.

प्र.३ वदलेल्या प्या्थ्यामधून ्योग्य प्या्थ्याची वनिड करा ि िाक्य पुनहा वलहा.

१)		 दुरुसतीच्ा	नोंदी	.................	मध्े	केल्ा	जातात.

	 अ)	मूळ	रोजशकदचा			 ब)	लेखा	पुसतक			 क)	ताळेबंद			 ड)	रोख	पुसतक

२)		 अिा	प्रकारच्ा	चुका	ज्ा	फक्त	रोजशकदचा	नोंदीमध्ेच	दुरुसत	होऊ	िकतात.

	 अ)	जासत	बेरजेच्ा					 ब)	एकतफफी	चुका				 क)	कमी	बेरजेच्ा			 ड)	दुतफफी	चुका

३)	 खतािणीमध्े	चुकीच्ा	नोंदीमुळे	घडणाऱ्ा	चुका	............	.

	 अ)	सैंद्ांशतक				 ब)	लेख	शिभ्रम			 क)	भरपाईच्ा				 ड)	लोप	शिभ्रम		

४)		 एखाद्ा	व्िहाराची	अशजबात	कुठेही	नोंद	करण्ात	आलेली	नाही,	तर	त्ाला	........	महणतात.

	 अ)	नोंदीची	चूक	 			 ब)	लोप	शिभ्रम	चुका

	 क)	सैधदांशतक	चुका	 		 ड)	लेख	शिभ्रम	चुका

५)		 जेंवहा	..........	जुळत	नाही,	तेंवहा	शनलंशबत	खाते	उघडल	ेजाते.

	 अ)	ताळेबंद			ब)	व्ापार	खात	े	क)	नफा	तोटा	खाते		ड)	तेरीज	पत्रक

प्र.४ खालील विधाने चूक की बरोबर ्े सकारि वलहा.

१)		 लेखा	पुसतकांच्ा	शिलकीच्ा	आधारे	तेरीजपत्रक	त्ार	केले	जाते.

२)		 काही	शिशिष्ट	चुकामुळे	तेरीजपत्रक	जुळते.

३)		 दुरुसतीच्ा	नोंदी	रोख	पुसतकात	केल्ा	जातात.

४)		 जेंवहा	तेरीजपत्रकाची	बेरीज	जुळत	असेल	तेंवहा	शनलंशबत	खाते	उघडण्ाची	गरज	नसते.

५)		 सिचा	प्रकारच्ा	चुका	फक्त	शनलशंबत	खात्ाद्ारेच	दुरुसत	केल्ा	जाऊ	िकतात.

प्र.५ खालील विधानाशी आपि सहम् आहा् की असहम् ्े वलहा.

१)		 व्िहारांची	नोंद	करतांना	रक्कम	शकंिा	खात्ात	अहेतूपुरससर	घडणाऱ्ा	शिसर	आशण	लेख	शिभ्रम	नोंदीना	चुका	असे	
महटले	जाते.

२)		 चुकीच्ा	नोंदी,	चुकीची	खतािणी,	चुकीची	बेरीज,	चुकीचे	संतुलन	आशण	चुकीची	गणना	इत्ादींना	अंकगशणती्	चुका	
असे	महटले	जाते.

३)		 एक	शकंिा	अनेक	नािे	रकमाच्ा	चुकांची	भरपाई	एक	शकंिा	अनेक	जमा	रकमांच्ा	चुकांिी	होत	ेतेवहा	त्ास	भरपाईच्ा	
चुका	असे	महणतात.

४)		 संपूणचा	व्िहारांची	नोंद	मूळ	पुसतकात	न	झाल्ास	त्ाचा	पररणाम	तेरीजपत्रकाच्ा	जुळिणीिर	होत	नाही.

५)		 जेवहा	 व्िहारांची	 नोंद	लेखांकनाच्ा	सैद्ांशतक	 शन्मानुसार	केली	जात	 नाही	 तेवहा	 त्ास	भरपाईच्ा	चुका	असे	
महणतात.
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प्र.६ खालील विधाने पूि्थ करा.

१)		 ----------	महणज	ेलेखापुसतकामध्े	कोणतीही	चूक	नसण्ाची	खात्री	हो्.

२)		 व्िहारांच्ा	नोंदी	करतांना	लेखांकनाच्ा	मूळ	ततिांचे	उल्लंघन	झाल्ास	----------	महणतात.

३)		 ----------	नोंदी	चुकांच्ा	िोधािर	अिलंबून	असतात.

४)		 चुकांची	दुरुसती	करण्ासाठी	तातपरुत्ा	सिरूपाचे	उघडल	ेजाणारे	खाते	----------	हो्.

५)		 चुकीच्ा	नोंदीमुळे	व्िहारांच्ा	नोंदीमध्े	----------	होते.

gggggggggggggggg  प्रात्यवक्षक उदाहरिे ःgggggggggggggggg

१. खालील चुकांची दुरुस्ी करा.

१)		 प्रिीणला	शदलेले	िेतन	`	६,५००/-	ची	नोंद	चुकून	त्ाच्ा	िै्शक्तक	खात्ात	नािे	करण्ात	आली.

२)		 शसद्ांत	ट्ेडसचाकडून	`	१२,०००/-	चा	माल	 रोखीने	खरेदी	केला	पण	 त्ाची	नोंद	 शसद्ांत	ट्ेडसचा	खात्ाच्ा	नािे	
बाजूला	करण्ात	आली.

३)		 घरमालक	श्ी.	िांतीलाल	्ांना	`	५,०००/-	भाडे	शदले	आशण	त्ाची	नोंद	त्ाच्ा	िै्शक्तक	खात्ाला	नािे	करण्ात	
आली.

४)		 बँकेकडून	`	७००/-	व्ाज	शमळाले	्ाची	नोंद	बँक	खात्ात	जमा	दाखशिण्ात	आली.

५)		 टाईमस	ऑफ	इंशड्ाला	`	५,०००/-	जाशहरात	खचाचाबद्दल	शदले	आशण	्ाची	नोंद	टाईमस	ऑफ	इंशड्ा	खात्ास	नािे	
करण्ात	आली.

२.  खालील चुकांची दुरुस्ी करा.

१)		 ्ंत्र	खरेदी	`	९,०००/-	ची	नोंद	खरेदी	खात्ात	नािे	करण्ात	आली.

२)		 इंड्	स	कंपनी	कडून	खरेदी	केलेल्ा	्ंत्राची	शकंमत	`	१५,०००/-	शदली	आशण	्ाची	नोंद	इंड्	स	कंपनी	खात्ात	नािे	
करण्ात	आली.

३)		 छपाई्ंत्र	(शप्रटंर)	खरेदी	केल्ाची	`	१०,०००/-	ची	नोंद	चुकून	खरेदी	पुसतकात	करण्ात	आली.

४)		 का्देिीर	खचाचाबद्दल	`	८००/-	मोहनला	शदलेले	होत	ेही	नोंद	त्ाच्ा	खात्ात	नािे	दाखशिण्ात	आली.

५)		 रमेिला	रोख	शदलेल्ा	`	५००/-	ची	नोंद	सुरेिच्ा	खात्ात	नािे	दाखशिण्ात	आली.

३.  खालील चुकांची दुरुस्ी करा.

१)	 संज्	्ांना	उधार	शिकलेल्ा	`	३,०००/-	च्ा	मालाची	नोंद	चुकून	खरेदी	पुसतकात	नोंदशिण्ात	आली.

२)		 शितलकडून	`	२,०००/-	चा	माल	उधारीने	खरेदी	केला	्ा	व्िहाराची	नोंद	चुकून	शिक्ी	पुसतकात	करण्ात	आली.

३)		 उमिेला	परत	पाठशिलेल्ा	`	५००/-	च्ा	मालाची	नोंद	शिक्ी	परत	पुसतकात	करण्ात	आली.

४)		 गणिेन	े`	९००/-	चा	माल	परत	पाठशिला	्ाची	नोंद	खरेदी	परत	पुसतकात	दाखशिण्ात	आली.

५)		 नेहा	कडून	`	१०,०००/-	चा	माल	उधार	खरेदी	केला	आशण	त्ाची	नोंद	`	११,०००/-	ने	करण्ात	आली.
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४. खालील चुकांची दुरुस्ी करा.

१)	 शनशखलला	`	२,०००/-	भाडे	शदल्ाची	नोंद	त्ाच्ा	िै्शक्तक	खात्ास	दाखशिली.

२)		 शिक्ी	परत	पुसतकाची	बेरीज	`	२००/-	ने	जासत	घेतली.

३)		 धनराज	्ांना	उधार	शिकलेल्ा	मालाची	`	६,५००/-	ची	नोंद	खतािणीमध्े	त्ांच्ा	िै्शक्तक	खात्ात	दाखशिण्ात	
आली	नाही.

४)		 जुना	संगणक	खरेदीची	`	८,०००/-	ची	नोंद	दुरुसती	खात्ास	नािे	करण्ात	आली.

५)		 उपसकर	दुरुसती	`	५००/-	ची	नोंद	उपसकर	खाते	नािे	करण्ात	आली.

५. खालील चुकांची दुरुस्ी करा.

१)		 इमारत	बांधकामासाठी	`	१०,०००/-	मजुरी	शदली	्ाची	नोंद	चुकून	मजुरी	खात्ात	नािे	दाखशिण्ात	आली.

२)		 श्ी.	पटेल	कडून	`	५,०००/-	रािी	 शमळाल्ाची	नोंद	रोख	पुसतकात	करण्ात	आली	परंत	ु त्ाची	खतािणी	लेखा	
पुसतकातील	पटेलच्ा	खात्ात	केली	नाही.

३)		 रोशहणीला	शिक्ी	केलेल्ा	`	९,०००/-	ची	मालाची	नोंद	चुकून	मोशहनीच्ा	खात्ात	नािे	करण्ात	आली.

४)		 `	५,०००/-	इमारत	बांधकामाकररता	खरेदी	केलेल्ा	बांधकाम	साशहत्ाची	नोंद	चुकून	खरेदी	खात्ात	नािे	केली.	

६. ्ेरीज पत्रका् ` १,२३०/- चा फरक वदस् हो्ा हा फरक वनलंवब् खात्याला नािे दाखविण्या् आला त्यानं्र 
खालील चुका वदसून आल्या. चुकांच्या दुरुस्ीच्या नोंदी करून वनलंवब् खा्े ््यार करा.

	 १)	 	 शिक्ी	 पुसतकाची	 बेरीज	`	 १,०००/-	ने	 जासत	 शदसते.

२)		 आरतीला	`	४,४००/-	चा	माल	शिकला	त्ाची	नोंद	आरतीच्ा	खात्ात	`	४,०००/-	ने	दाखशिण्ात	आली.

३)		 खरेदी	पुसतकाची	बेरीज	`	१००/-	ने	अशधक	शदसते.

४)		 रणशजतकडून	`	५००/-	शमळाले	त्ाची	नोंद	रणशजतच्ा	खात्ाला	केली	नाही.

५)		 समीरला	शिकलेल्ा	`	७५०/-	च्ा	मालाची	नोंद	खरेदी	पुसतकात	करण्ात	आली.

६)		 ितचान	खात्ात	`	५७०/-	ऐिजी	`	५००/-	जमा	करण्ात	आले.

७.  लेखापालच्या असे लक्षा् आले की, ्ेरीज पत्रकाची नािे बाजूला ` ३०८/- रक्कम कमी वदस् आहे महिून 
लेखापालने हा फरक वनलंवब् खात्या् दश्थविला ि नं्र खालील चुका आढळून आल्या.

१)		 खरेदी	खात्ाची	नािे	बाजूची	बेरीज	`	१००/-	कमी	शदसते.

२)		 ग्ाहकाला	दरमहा	शदली	जाणारी	कसर	`	१००/-	ची	नोंद	लेखापुसतकात	कसर	खात्ाला	जमा	करण्ात	आली.

३)		 शमहीरला	शदलेल्ा	`	१०२/-	च्ा	मालाची	नोंद	त्ांच्ा	खात्ात	`	१२०/-	ने	करण्ात	आली.

४)		 का्ाचाल्	उप्ोगासाठी	खरेदी	केलेली	लेखनसामग्ीची	नोंद	`	२६/-	ने	 रोख	पुसतकात	केली	परंत	ुलेखा	पुसतकात	
त्ाची	खतािणी	केली	नाही.

५)		 शमहीरन	ेशदलेले	`	२७५/-	ची	नोंद	शमतालीच्ा	खात्ात	जमा	करण्ात	आली.

	 िरील	व्िहारांच्ा	नोंदी	रोजशकदगीत	देऊन	शनलंशबत	खाते	त्ार	करा.
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८.  अनुराग ्यांच्या ्ेरीज पत्रकाची जमा बाजू ` ६,०००/- ने जास् आहे. ही फरकाची रक्कम वनलंवब् खात्याला 
सरानां्रर् करण्या् आली त्यानं्र पुढील चुका आढळून आल्या.

१)		 रमाकांत	कडून	`	८,०००/-	रोख	शमळाल्ाची	नोंद	त्ाच्ा	खात्ात	`	६,०००	/-	ने	करण्ात	आली.

२)		 नमनकडून	उधार	खरेदी	बद्दल	`	७,०००/-	ची	नोंद	शिक्ी	पुसतकात	झाली,	नमनच	ेखाते	बरोबर	जमा	केले.

३)		 शिक्ीपरत	पुसतकाची	बेरीज	`	१,०००/-	ने	जासत	शदसते.

४)		 शिक्ी	पुसतकाची	बेरीज	`	१०,०००/-ची	खतािणी	शिक्ी	खात्ाला	करण्ात	आली	नाही.

५)		 ्ंत्र	खरेदीची	`	१०,०००/-	ची	नोंद	खरेदी	खात्ात	`	५,०००/-	ने	करण्ात	आली.

चुकांची	दुरुसती	करून	शनलंशबत	खात	ेत्ार	करा.

९.  श्ी. ्यशिं् ्यांची ३१ माच्थ २०१९ रोजीच्या ्ेरीज मध्य ेचुका आढळून आल्या. ्या चुकांमुळे आलेला फरक वनलंवब् 
खात्याला सरानां्रर् करण्या् आला. खा्ेपुस्क पावहल्यानं् र वदसून आले की,

१)		 खरेदी	परतीची	`	१,०००/-	च्ा	नोंदीची	खतािणी	खरेदी	खात्ात	नािे	बाजूला	करण्ात	आली.

२)		 बद्ीना्	्ांना	शदलेल्ा	`	४,०००/-	ची	नोंद	केदारना्	्ांच्ा	खात्ात	नािे	करण्ात	आली.

३)		 शकिोर	कडून	शमळालेल्ा	`	५,४००/-	च्ा	नोंदीची	खतािणी	त्ांच्ा	खात्ात	नािे	बाजूस	करण्ात	आली.

४)		 `	२,०००/-	प्राप्त	कसरीच्ा	नोंदींची	खतािणी	कसर	खात्ात	नािे	दाखशिण्ात	आली.

५)		 मोटार	सा्कलच्ा	दुरुसतीसाठी	केलेल्ा	`	२,७४०/-	ची	नोंद,	मोटार	सा्कल	खात्ात	`	१,७४०/-	नािे	करण्ात	
आली.

	 िरील	व्िहाराची	चुकांच्ा	दुरुसतीसाठी	रोजशकदचा	नोंदी	करा.	तसेच	३१	माचचा	२०१९	रोजी	शनलंशबत	खात्ाला	स्ानांतररत	
करण्ात	आलेल्ा	फरकाची	रकमेचा	शहिोब	करण्ासाठी	शनलंशबत	खाते	त्ार	करा.	असे	गृहीत	धरा	की	िरील	चुका	दुरुसतीनंतर	
शनलंशबत	खात	ेसंतुशलत	होईल.

१०.  लेखापालाच्या चुकांची दुरुस्ी करा.

१)		 शकिोरकडून	`	७००/-	चा	माल	खरेदी	केला	त्ाची	नोंद	शिक्ी	पुसतकात	दाखशिण्ात	आली.

२)		 खरेदी	परत	केलेल्ा	`	१२०/-	च्ा	मालाची	नोंद	खरेदी	परत	पुसतकात	करण्ाऐिजी	खरेदी	पुसतकात	झाली.	

३)		 शप्रटंरची	दुरुसती	केल्ाबद्दल	सुभाषला	`	१८०/-	द्ा्चे	आहेत	तसेच	एक	निीन	शप्रटंर	`	१,९२०/-	ला	त्ाने	
पाठशिला,	्ाची	नोंद	`	२,०००/-	ने	खरेदी	पुसतकात	करण्ात	आली.

४)		 शनतीनला	`	१,५००/-	चा	माल	परत	केला	आशण	त्ाची	नोंद	शिक्ी	परत	पुसतकात	केली.

५)		 पूिचादतत	भाडे	खातेिी	संबंशधत	`	४५०/-	ची	नोंद	शिसरचुकीमुळे	त्ा	खात्ातून	स्ानांतररत	करण्ात	आली	नाही.

j j j
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9 स्वामित् संस्थेची अंमिि खवािी
(Final Accounts of a Proprietary Concern) 

अभ्वास घटक ः

९.१	 आर्थिक खात्ाांचा अ्थि उद्देश आरि महत्त्व
९.२	 व्ापार खातदे त्ार करिदे
९.३ नफातोटा खातदे त्ार करिदे
९.४	 ताळदेबांद त्ार करिदे
९.५ खालील समा्ोजन नोंदीचदे पररिाम

u सांत्वरिसककंध (त्वरथि अखदेरचा मालसाठा)
u अदतत खचथि
u पूत्वथिदतत खचथि
u सांपततीत्वर घसारा
u बुडीत त्व सांशर्त कजथि रनधी
u ऋिको आरि धनकोत्वर कसरीची तरतूद
u पूत्वथिप्ाप्त (आगाऊ रमळालदेलदे) उतपन्न
u उपारजथित/अप्ाप्त उतपन्न
u नमुना मालाचदे मोफत त्वाटप
u व्ापाऱ्ानदे त्वै्क्तिक उप्ोगाकररता केलदेली उचल
u भाांडत्वलात्वर व्ाज
u उचलीत्वर व्ाज

क्षमता विधाने  

o	 विद्यार्थयाांनया	 सियाविति	संस्थेच्थया	अवंिि	खयात्थयाचया	अ््थ,	 उद्थेश	आवि	िहत्ि	्थयांचथे	आकलन	होिथे.
o	 विद्यार्थयाांनया	 विविध	सिया्थोजन	 नोंदींचथे	आकलन	होिथे.
o	 विद्या्थी	 व्थयापयार	खयािथे,	 नफयािोटया	खयािथे	आवि	ियाळथेबंद	कौशल्थ	ियापरून	ि्थयार	करू	शकिो.

प्रसिवा्नवा (Introduction) :
	 व्थयािसयाव्थक	 व्थिहयारयांची	 शयासत्ी्थ	 पद्धिीनथे	 नोंद	 ठथेिण्थयाची	 वरि्थया	 महिजथे	 लथेखयांकन	 हो्थ.	 हथे	 व्थिसया्थयाची	 सि्थ	 आव््थक	
ियावहिी	शयासत्शुद्ध	पद्धिीनथे	 उपलबध	करून	दथेियाि.	्थथे्थे	 व्थयािसयाव्थक	 व्थिहयारयांची	 नोंदच	होि	नयाही	िर	लथेखयांकन	प्रवरि्थयाही	सुरू	
होिथे	आवि	ही	लथेखयांकन	 प्रवरि्थया	अवंिि	लथेखयंािर	 पूि्थ	 होिथे.
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९.१  अ) आम्थिक खवात्वाचवा अ्थि : (Meaning of Final Accounts)

  

	 लथेखयांकनयाचया	 िूलभिू	 हथेिू	 पुरिठयादयार,	 कयािगयार,	 ग्याहक	 आवि	 व्थिसया्थ	 ियालक	 ्थयांचथे	 वहि	 जोपयासिथे	 हया	 असिो.	 िसथेच	
व्थिसया्थयाची	आव््थक	 सस्िी	जयािून	घथेण्थयास	िदि	होिथे.	हयाच	हथेिू	सिोर	ठथेिून	िथेगिथेगळ्या	प्रकयारची	खयािी	ि्थयार	केली	जयाियाि.	हथे	
सि्थ	आव््थक	िरया्थच्थया	अखथेरीस	केलथे	जयािथे.	्ोडक्थयाि,	अंविि	लथेखथे	 हथे	 वितिी्थ	 वििरि	आवि	 वितिी्थ	 सस्िी	 इत्थयादीचथे	 विवशष्ट	
िथेळ	आवि	 ियारखथेचथे	 वििरि	 करिथे.	 हया	 व्थयापयार	 खयािथे,	 नफयािोटया	 खयािथे	 आवि	 ियाळथेबंद	 ्थयाचया	 संच	 असिो.	 व्थयापयार	 खयात्थयािरून	
ढोबळ	नफया	वकंिया	ढोबळ	िोटया	कळिो	आवि	नफयािोटया	खयात्थयािरून	व्थिसया्थयाचया	शुद्ध	नफया	वकंिया	शुद्ध	िोटया	सिजिो.	ियाळथेबंद	
पत्क	आव््थक	िरया्थच्थया	शथेिटी	 व्थिसया्थयाची	संपतिी	आवि	 दथे्थिया	 दश्थवििथे.

 ब) आम्थिक लथेखवांचवा उद्थेश ः-

n	 आव््थक	लथेखयाचया	प्रिुख	उद्थेश	विहीि	आव््थक	िरया्थिील	व्थिसया्थयाचया	ढोबळ	नफया	/	ढोबळ	िोटया	आवि	शुद्ध	नफया	/	शुद्ध	
िोटया	शोधून	कयाढिथे	हया	असिो.

n	 आव््थक	िरया्थच्थया	शथेिटच्थया	वदिशी	व्थिसया्थयाची	अचूक	आवि	ियासिि	आव ््थक	सस्िी	दश्थवििथे.

n	 व्थिसया्थियालकयांनया	व्थिसया्थयाचया	िंिोिंि	पररियाि	आवि	व्थिसया्थयाची	सस्िी	ियाहीि	करून	घथेिथे.

n	 ्ोडक्थयाि	आव््थक	व्थिहयारयांचथे	सवंषिप्त	वििरि	दश्थवििथे.

n	 आव््थक	घडयािोडींिर	वन्थंत्ि	ठथेििथे.

n	 आव््थक	वनि्थ्थ	घथेण्थयासयाठी	व्थिसया्थ	ियालकयालया	वितिी्थ	वििरिथे	िदि	करियाि.

 क) ्वाम थ्िक खवात्वांचथे िहत्् ः-

१)		 आव््थक	वििरियांच्थया	आधयारयािर	व्थिस्यापक	वकंिया	व्थिसया्थ	ियालक	व्थिसया्थयाचथे	वन्थोजन	करून	अवंिि	वनि्थ्थ	घथेियाि.

२)	 आव््थक	वििरिथे	आव््थक	िरया्थच्थया	शथेिटी	व्थिसया्थयाची	खरी	वितिी्थ	सस्िी	दश्थविियाि.

३)	 लथेखयापयालयानथे	वलवहलथेलथे	आव््थक	व्थिहयार	हया	अचूक	गवििी्थ	पुरयािया	असिो.

४)	 आव््थक	वििरियािुळथे	व्थिसया्थयाच्थया	दथेियाि	घथेियाििध्थथे	पयारदश्थकिया	असिथे.

५)	 आव््थक	वििरियािुळथे	सरकयारलया	द्याव्थया	लयागियाऱ्थया	विविध	करयांची	अचूक	ियावहिी	विळण्थयास	िदि	होिथे	जसथे	आ्थकर,	िसिू	
ि	सथेिया	कर(GST)	इत्थयादी.

६)	 हया	एक	सि्थंचवलि	आदथेश	असिो	की,	व्थिसया्थयाच्थया	आव ््थक	व्थिहयारयांचथे	वििरि	ि्थयार	करिथे.

आम्थिक खवािी कशी ि्वार करवा्ीि ः-

	 प्रत्थथेक	िथेळी	व्थिसया्थयािध्थथे	आव ््थक	व्थिहयार	होिच	असियाि.	्थया	सि्थ	 व्थिहयारयांची	नोंद	शयासत्शुद्ध	पद्धिीनथे	 रोजवकद्थिध्थथे	
घथेिली	जयािथे.	 रोजवकदथीिरून	 विवशष्ट	खयात्थयाि	खियाििी	केली	जयािथे.	आव््थक	िरया्थच्थया	शथेिटी	सि्थ	खयािी	संिुवलि	केली	जयाियाि.	
खयात्थयािर	नयािथेबयाकी	वकंिया	जिया	बयाकी	असिथे.	्थया	वशलकयांच्थया	आधयारथे	िथेरीज	पत्क	(परीषिया	सूची)	ि्थयार	करण्थयाि	्थथेिथे	आवि	्थया	संपूि्थ	
वशलकेच्थया	िदिीनथे	व्थयापयार	खयािथे,	नफयािोटया	खयािथे	आवि	ियाळथेबंद	पत्क	ि्थयार	करण्थयाि	्थथेिथे	्थयालयाच	अंविि	खयािी	महिून	संबोधली	जयािथे	
ही	लथेखयांकन	पद्धि	खयालील	प्रियािथे	दश्थविली	जयािथे.
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आव््थक	व्थिहयार

रोजवकद्थ	नोंदी

खियाििी

खयात्थयांचथे	संिुलन

िथेरीजपत्क	(परीषिया	सूची)

वितिी्थ	वििरिथे	(प्रत्थथेक	िरया्थच्थया	
शथेिटच्थया	वदिशी)

	 अंमिि खवात्वािील सिवाम्ष्ट बवाबी (संच)

	 १)	 उतपयादन	खयािथे

	 २)	 व्थयापयार	खयािथे	

	 ३)	 नफयािोटया	खयािथे	

	 ४)	 नफयािोटया	विवन्थोजन	खयािथे	

	 ५)	 ियाळथेबंद

मटप :- इ्थतिया	११	िी	ियाविज्थ	विर्थयाच्थया	अभ्थयासरिियािध्थथे	उतपयादन	लथेखया,	ि	नफयािोटया	सिया्थोजन	खयािथे	अभ्थयासरिियासयाठी	
नयाहीि.	फक्त	व्थयापयार	खयािथे,	नफयािोटया	खयािथे	आवि	ियाळथेबंद	्थयांचयाच	सियािथेश	अभ्थयासरिियाि	केलथेलया	आहथे.

व्वापवार खवािथे (Trading Account)

	 व्थयापयार	खयािथे	हथे	एक	अशया	प्रकयारचथे	खयािथे	असिथे	की	जथे	आपल्थयालया	व्थिसया्थयाच्थया	एकंदरीि	संपूि्थ	व्थयापयारी	कृिीची	ियावहिी	दथेिथे	
सि्थ	प्रकयारचथे	प्रत्थषि	खच्थ	आवि	हयानी	व्थयापयार	खयात्थयाच्थया	नयािथे	बयाजूिर	दश्थविण्थयाि	्थथेियाि	आवि	सि्थ	प्रकयारचथे	ियालयाच्थया	विरिीसंबंधीचथे	
व्थिहयार	जिया	बयाजूिर	दश्थविण्थयाि	्थथेियाि.

	 व्थयापयार	खयात्थयाच्थया	नयािथे	बयाजूिर	प्रयारंभि	सकंध	खरथेदी	आवि	सि्थप्रकयारचया	प्रत्थषि	खच्थ	उदया.	िजुरी,	ियाहिूक	खच्थ,	कोळसया,	गॅस	
ि	पयािी,	वनिया्थि	खच्थ	इत्थयादी	दश्थविण्थयाि	्थथेियाि.

	 त्थयाचप्रियािथे	 व्थयापयार	खयात्थयाच्थया	जिया	बयाजिूर	संिरिसकंध,	 विरिी,	 विरिीपरि,	ियालकयानथे	 सििःच्थया	 उप्थोगयासयाठी	घथेिलथेलया	
ियाल,	निुनया	 महिून	िोफि	ियाटलथेलया	ियाल	इत्थयादी.	आव््थक	िरया्थच्थया	शथेिटी	 व्थिसया्थयाचया	ढोबळ	नफया	 वकंिया	ढोबळ	िोटया	शोधून	
कयाढण्थयासयाठी	व्थयापयार	खयािथे	ि्थयार	करण्थयाि	्थथेिथे.	व्थयापयार	खयात्थयाच्थया	जिया	बयाजूची	बथेरीज	नयािथे	बयाजूच्थया	बथेरजथेपथेषिया	जयासि	असल्थयास	
ढोबळ	नफया	दश्थवििथे	आवि	नयािथे	बयाजूची	बथेरीज	जिया	बयाजूच्थया	बथेरजथेपथेषिया	जयासि	असल्थयास	ढोबळ	िोटया	दश्थवििथे.	हया	ढोबळ	नफया	वकंिया	
ढोबळ	िोटया	नफयािोटया	खयात्थयालया	स्यानयंािररि	करण्थयाि	्थथेिो.
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व्वापवार खवात्वाच्वा िहत््वाच्वा बवाबी ः-
१) िवालसवाठवा (सककंध) ः- अविरिीि	ियालयालया	सकंध	(ियालसयाठया)	असथे	महिियाि.	
	 सकधं	(ियालसयाठया)	दोन	प्रकयारचया	असिो.
	 (अ) प्रवारंभण सककंध (््वाथिच्वा सुरु्वािीचवा िवालसवाठवा) : िरया्थच्थया	सुरुियािीलया	वशल्लक	असलथेल्थया	ियालसयाठ्यास	प्रयारंभि	

सकंध	असथे	महिियाि.	प्रयारंभि	सकंध	हया	व्थयापयार	खयात्थयाच्थया	नयािथे	बयाजूिर	दश्थविलया	जयािो.
	 (ब) सं् रण सककंध (््वाथिच्वा शथे्टचवा िवालसवाठवा) : आव ््थक	िरया्थच्थया	शथेिटच्थया	 वदिशी	 वशल्लक	असलथेलया	अविरिीि	

ियालसयाठया	महिजथे	संिरि	सकंध	हो्थ.	्थयाचथे	िूल्थयांकन	लयागििूल्थ	(पररव्थ्थ	िूल्थ)	विपिी		िूल्थ	(बयाजयार	िूल्थ)	्थयापैकी	
जथे	िूल्थ	असथेल	िथे	गृहीि	धरलथे	जयािथे.	संिरि	सकंध	व्थयापयार	खयात्थयाच्थया	जिया	बयाजिूर	दश्थविियाि	आवि	त्थयाची	दुसरी	नोंद	
ियाळथेबंद	पत्कयाच्थया	संपतिी	बयाजूिर	दश्थविियाि.

२) खरथेदी :-	्थयािध्थथे	ियालयाची	खरथेदी	सियाविष्ट	असिथे	संपतिी	नयाही.	िो	ियाल	रोखीनथे	वकंिया	उधयारीिर	खरथेदी	केलथेलया	असिो.	व्थयापयार	
खयात्थयाच्थया	नयािथे	बयाजूिर	खरथेदीिधून	खरथेदी	परि	िजया	करून	शुद्ध	खरथेदीनथे	नोंद	केली	जयािथे.

३) म्क्री ः-	ही	फक्त	ियालयाची	विरिी	असिथे	संपतिीची	नयाही.	रोखीनथे	वकंिया	उधयारीनथे	विकलथेलया	ियाल	महिजथे	विरिी	हो्थ.	विरिीिधून	
विरिीपरि	िजया	केली	जयािथे	आवि	शुद्धविरिी	व्थयापयार	खयात्थयाच्थया	जिया	बयाजूिर	दश्थविली	जयािथे.

४) प्रत्क्ष खचथि ः-	उतपयादनयासयाठी	लयागियाऱ्थया	खचया्थलया	प्रत्थषि	खच्थ	महिियाि.	हया	खच्थ	फक्त	चयालू	आव ््थक	िरया्थशी	संबवंधि	असिो.	
उदया.	िजुरी,	उतपयादनखच्थ,	वनिया्थिीप्रकयाश,	कोळसया,	गॅस,	इंधन,	पयािी,	आ्थयाि	शुलक,	गोदीभयाडथे,	ियाहिूक	खच्थ,	अवधकयार	
शुलक	इत्थयादीनया	प्रत्थषि	खच्थ	असथे	महिियाि.	

 व्वापवार खवात्वाचवा निुनवा
व्वापवार खवािथे

 ................. ्वांचथे पुसिकवाि ३१ िवाचथि ................. रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा
नवा्थे जिवा

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकंध	/	ियालसयाठया
खरथेदी
िजया	-	खरथेदीपरि
प्रत्थषि	खच्थ
ियाहन	व्थ्थ
खरथेदीिरील	ियाहिूक	खच्थ
आ्थयाि	कर	/	सीिया	शुलक
िजुरी
कोळसया,	गॅस,	इंधन	आवि	पयािी
कयारखयानया	खच्थ
अवधकयार	शुलक
ढोबळ	नफया	/	सकल	लयाभ
(नफयािोटया	खयात्थयालया	
स्यानयांिररि)

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx	
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx	
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

विरिी
िजया	-	विरिीपरि

निुनया	ियालयाचथे	िोफि	वििरि
ियालकयाद	्ियारथे	व्थक्तीगि	
उप्थोगयासयाठी	ियालयाची	केलथेली	
उचल
आगीिुळथे	नष्ट	झयालथेलया	ियाल
संिरि	सकंध
ढोबळ	िोटया	/	सकल	हयानी
(नफयािोटया	खयात्थयालया	
स्यानयांिररि)

xxxx
xxxx xxxx

xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx xxxx
*	 	 व्थयापयार	खयात्थयाचया	संिुवलि	संख्थया	 (Balancing	 figure)	हया	ढोबळ	नफया	 वकंिया	ढोबळ	िोटया	 दश्थवििो.	 व्थयापयार	खयात्थयाची	

जिया	वशल्लक	ढोबळ	नफया	दश्थवििथे.	िो	नफयािोटया	खयात्थयाच्थया	जिया	बयाजूलया	स्यानयंािररि	केलया	जयािो.	व्थयापयार	खयात्थयाची	नयािथे	
वशल्लक	ढोबळ	िोटया	 दश्थवििथे.	 िो	 नफयािोटया	खयात्थयाच्थया	 नयािथे	 बयाजूिर	 स्यानयांिररि	केलया	जयािो.
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उदवाहरण १
खयालील	ियावहिीिरून	श्ीििी	संगीिया	्थयांचथे	३१	ियाच्थ	२०१९	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	व्थयापयार	खयािथे	ि्थयार	करया.

िपशील रक्कि (`) िपशील रक्कि (`)

िजुरी
अवधकयार	शुलक
विरिी	परि
संगीियानथे	सििःच्थया	िै्थसक्तक	
उप्थोगयाकररिया	उचलथेलया	ियाल
कयारखयानया	भयाडथे
३१	ियाच्थ	२०१९	लया	वशल्लक	ियालयाचथे
िूल्थ

१६,०००
११,०००
२४,०००

१६,०००
४,२००

३६,०००

ियालसयाठया	(१.४.२०१८)

विरिी

खरथेदी

खरथेदी	परि

उतपयादन	खच्थ

गयािक	शक्ती

आगिियाहन	व्थ्थ

२२,०००

३,८०,०००

१,९०,०००

६,४००

८,४००

१६,०००

७,४००

उतिर ः- श्ीििी संगीिवा ्वंाचथे पुसिकवाि व्वापवार खवािथे
  ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा
नवा्थे जिवा

िपशील
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
िजया	-	खरथेदीपरि	
िजुरी
अवधकयार	शुलक
कयारखयानया	भयाडथे
उतपयादन	खच्थ

गयािक	शक्ती
आगि	ियाहन	व्थ्थ
ढोबळ	नफया
(नफयािोटया	खयात्थयालया	
स्यानयांिररि)

१,९०,०००
६,४००

२२,०००

१,८३,६००

१६,०००
११,०००
४,२००
८,४००

१६,०००
७,४००

१,३९,४००

विरिी
िजया	-	विरिीपरि
उचल	
संिरि	सकंध

३,८०,०००
२४,००० ३.५६.०००

१६,०००
३६,०००

४,०८,००० ४,०८,०००

व्वापवार खवािथे ि्वार करण्वासवाठी रोजमकदथि नोंदी ः
लथेखयंाकन	िरया्थचथे	शथेिटी	प्रत्थषि	खचया्थची	आवि	प्रत्थषि	उतपन्याची	खयािी	बंद	करून	त्थयांच्थया	 वशलकया	व्थयापयार	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	
करण्थयाि	्थथेियाि.	्थयाकररिया	करण्थयाि	्थथेियाऱ्थया	रोजवकद्थ	नोंदीनया	अंविि	नोंदी	(closing	entries)	असथे	महिियाि.
अ) प्रवारंभण सककंध, खरथेदी, प्रत्क्ष खचवाथिचथे स्वानवांिरण ः-

१)	खरथेदी	परि	खयात्थयालया	स्यानयंािरि
खरथेदी	परि	खयािथे	...................नयािथे
						खरथेदी	खयात्थयालया

	 (खरथेदी	परि	खरथेदी	खयात्थयालया	स्यानयंािररि	केल्थयाबद्ल)
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	 २)	विरिी	खयािथे	--------	नयािथे
विरिी	परि	खयात्थयालया

	 (विरिी	परि	विरिी	खयात्थयालया	स्यानयंािररि	केल्थयाबद्ल)

	 ३)	व्थयापयार	खयािथे	--------	नयािथे
	 प्रयारंभि	सकंध	खयात्थयालया
	 प्रत्थषि	खच्थ	खयात्थयालया
	 खरथेदी	खयात्थयालया
(प्रयारंभि	सकंध,	प्रत्थषि	खच्थ,	खरथेदी	परि	ि	खरथेदी	व्थयापयार	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)

ब) म्क्री स्वानवांिरण ः-
विरिी	खयािथे	--------	नयािथे
	 व्थयापयार	खयात्थयालया
(विरिी	व्थयापयार	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)

क) सं् रण सककंधवाचथे व्वापवार खवात्वालवा स्वानवांिरण केल्वाची नोंद :-

 सिंरि	 सकंध	खयािथे	 --------	नयािथे
	 व्थयापयार	खयात्थयालया
(संिरि	सकंध	व्थयापयार	खयात्थयालया	स्यानयंािररि	केल्थयाबद्ल)

ड) ढोबळ नफवा / ढोबळ िोटवा

 १. ढोबळ नफवा नफवािोटवा खवात्वालवा स्वानवांिररि ः-
व्थयापयार	खयािथे	--------	नयािथे
	 नफयािोटया	खयात्थयालया
(ढोबळ	नफया	नफयािोटया	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)

 २. ढोबळ िोटवा नफवािोटवा खवात्वालवा स्वानवांिररि ः-
नफयािोटया	खयािथे	--------	नयािथे
	 व्थयापयार	खयात्थयालया
(ढोबळ	िोटया	नफयािोटया	खयात्थयालया	स्यानयंािररि	केल्थयाबद्ल)

९.३ नफवािोटवा खवािथे (Profit and Loss Account)
	 नफयािोटया	खयािथे	हथे	व्थिसया्थयाचया	अवंिि	पररियाि	दश्थवििथे.	व्थयापयार	खयािथे	ि्थयार	केल्थयानंिर	पुढचथे	पयाऊल	महिजथे	नफयािोटया	खयािथे	
ि्थयार	करिथे	हथे	हो्थ.	िथे	अप्रत्थषि	खच्थ	आवि	अप्रत्थषि	उतपन्	्थया	आधयारयािर	ि्थयार	करण्थयाि	्थथेिथे.	नफयािोटया	खयािथे	व्थिसया्थयाचया	शुद्ध	
नफया	वकंिया	शुद्ध	िोटया	दश्थवििथे.	चयालू	िरया्थशी	संबवंधि	सि्थ	अप्रत्थषि	खच्थ	ज्थयांचथे	शोधन	करण्थयाि	आलथे	वकंिया	करयाि्थयाचथे	आहथे	िथे	सि्थ	
नफयािोटया	खयात्थयालया	नयािथे	केलथे	जयाियाि.	िसथेच	चयालू	िरया्थशी	संबंवधि	सि्थ	अप्रत्थषि	उतपन्	जसथे	प्रयाप्त	कविशन,	प्रयाप्त	भयाडथे,	विळयालथेली	
कसर	इत्थयादी.	नफयािोटया	खयात्थयालया	जिया	बयाजूलया	नोंदविलथे	जयाियाि.	जर	नफयािोटया	खयात्थयाची	जिया	बयाजूची	बथेरीज	ही	नयािथे	बयाजूच्थया	
बथेरजथेपथेषिया	जयासि	असथेल	िर	नफयािोटया	खयात्थयािध्थथे	जिया	 वशल्लक	असल्थयाचथे	 वनदश्थनयास	्थथेिथे	 महिजथेच	िो	शुद्ध	नफया	हो्थ.	ियात्	जर	
नफयािोटया	खयात्थयाचथे	नयािथे	बयाजूची	बथेरीज	ही	जिया	बयाजूचथे	बथेरजथेपथेषिया	जयासि	असथेल	िर	िी	नयािथे	वशल्लक	दश्थवििथे	महिजथेच	िो	शुद्ध	िोटया	
(Net	loss)	हो्थ.	शुद्ध	नफयािोटया	भयंाडिल	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केलया	जयािो.	नफयािोटया	खयािथे	हथे	नयािधयारी	खयािथे	आहथे.



282

नफवािोटवा खवात्वाचवा निूनवा
नफवािोटवा खवािथे

३१ िवाचथि -------- रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा
नवा्थे जिवा

िपशील
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

ढोबळ	िोटया	(पुढथे	आिलया)
िथेिन	आवि	िजुरी
भयाडथे,	दर	आवि	कर
वििया
बँक	शुलक
कसर	/	अपहयार	वदली
अंकेषिि	शुलक
घसयारया	:
					जिीन	ि	इियारि
					स्थंत्	आवि	्थंत्
					उपसकर	(फवन्थचर)
प्रियास	खच्थ
जयावहरयाि
छपयाई	ि	लथेखनसयािग्ी
व्थयाज	वदलथे
असयािन्थ	हयानी	(उदया.	आग	वकंिया
चोरीिुळथे	हयानी)
संिथेष्टन	खच्थ
िि्थन
संशव्थि	बुडीि	कज्थ	वनधी	खयािथे
जुनथे	बुडीि	कज्थ
(+)	निीन	बुडीि	कज्थ		
							
(+)	निीन	बुडीि	ि	संशव्थि	कज्थ															
							वनधी
(-)	जुनया	बुडीि	कज्थ	वनधी

संपतिी	विरिीिर	िोटया
शुद्	ध	नफया	(भयांडिल	खयात्थयािर	
स्यानयांिररि)

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx
xxxx

ढयाथेबळ	नफया	(पुढथे	आिलया)
प्रयाप्त	भयाडथे
प्रयाप्त	िि्थन	/	कविशन
प्रयाप्त	कसर
गुिंििुकीिर	व्थयाज
बँक	ठथेिीिर	प्रयाप्त	व्थयाज
इिर	वकरकोळ	उतपन्
जुनी	सं.	बुडीि	कज्थ	वनधी	
(-)	बुडीि	कज्थ	(िथेरजथेिील)
(-)	निीन	बुडीि	कज्थ
(-)	निीन	सं.बु.	कज्थ	वनधी
शुद्	ध	िोटया
(भयांडिल	खयात्थयालया	स्यानयांिररि)

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx	
xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx xxxx
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उदवा. १
खयालील	वशलकयंािरून	आपियास	रयाजू	ॲनड	सनस	्थयांचथे	व्थयापयार	ि	नफयािोटया	खयािथे	३१	ियाच्थ	२०१८	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	ि्थयार	
करया.

िपशील नवा्थे मशल्लक (`) िपशील जिवा मशल्लक (`)

िजुरी
खरथेदी
आगि	ियाहन	व्थ्थ
विरिीपरि	(आगि	प्रत्थया्थ)
प्रयारंभि	सकंध
िथेिन
अवधकयार	शुलक
भयाडथे,	दर	ि	कर
बुडीि	कज्थ
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
छपयाई	ि	लथेखनसयािग्ी
जयावहरयाि
वदलथेली	कसर
वििया
कयारखयानया	भयाडथे
िि्थन	/	कविशन	वदलथे

९,२००
६६,८००
३,३५०
४.८००
३१,३००
१७,४००
४,८००
१२,६८०

५००
३,७२०
२,४००
१८,०००
१,५२०
५,७५०
७,०००
१,८००

खरथेदीपरि	(वनग्थि	प्रत्थया्थ)
विरिी
प्रयाप्त	िि्थन	/	कविशन
प्रयाप्त	भयाडथे
कसर	विळयाली

६,५२०
१,५२,९००
१८,०००
९,०००
४,६००

१,९१,०२० १,९१,०२०

सिंरि	सकधंयाचथे	िूल्थ	`	५६,८५०	होिथे.
उतिर ः-                                        रवाजू अॅनड सनस ्वंाचथे पुसिकवाि
                                                                व्वापवार खवािथे

३१ िवाचथि २०१८ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा
नवा्थे जिवा

िपशील
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकधं
खरथेदी
िजया	-	खरथेदीपरि

िजुरी
आगि	ियाहन	व्थ्थ
अवधकयार	शुलक
कयारखयानया	भयाडथे
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)
(सिंुवलि	रयाशी)

६६,८००
६,५२०

३१,३००

६०,२८०

९,२००
३,३५०
४,८००
७,०००
८९,०२०

विरिी
िजया	-	विरिीपरि

सिंरि	सकंध

१,५२,९००
४,८०० १,४८,१००

५६,८५०

२,०४,९५० २,०४,९५०
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नफवािोटवा खवािथे
३१ िवाचथि २०१८ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा

नवा्थे  जिवा

िपशील
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िथेिन
जयावहरयाि
वदलथेली	कसर
भयाडथे,	दर	ि	कर
वििया
बुडीि	कज्थ
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
िि्थन	वदलथे
छपयाई	ि	लथेखनसयािग्ी
शुद्ध	नफया
(भयंाडिल	खयात्थयाि	स्यानयांिररि)

१७,४००
१८,०००
१,५२०
१२,६८०
५,७५०
५००

३,७२०
१,८००
२,४००
५६,८५०

ढोबळ	नफया	(पुढथे	आिलया)
प्रयाप्त	िि्थन
प्रयाप्त	भयाडथे
कसर	विळयाली

८९,०२०
१८,०००
९,०००
४,६००

१,२०,६२० १,२०,६२०

नफवािोटवा खवात्वािील कवाही िहत््वाच्वा पदवांचथे सपष्टीकरण ः-

अ) कवा्वाथिल् ् प्रशवासन खचथि ः-
	 	 हथे	खच्थ	दैनंवदन	कया्थया्थल्थ	व्थिस्यापन	आवि	प्रशयासन	सुव्थिसस्ि	ठथेिण्थयासयाठी	करण्थयाि	्थथेियाि.	्थयािध्थथे	कया्थया्थल्थ	भयाडथे,	

वििया,	टपयाल	आवि	ियार	खच्थ,	अंकेषिि	शुलक,	छपयाई	ि	लथेखनसयािग्ी,	िथेिन,	सस्र	संपतिीिर	घसयारया	दुरुसिी	आवि	दथेखभयाल	
इत्थयादी	खचया्थचया	सियािथेश	होिो.

ब)  म्क्री ् म्िरण व्् ः-
	 	 हथे	खच्थ	ियालयाची	विरिी	ि	वििरि	करण्थयासयाठी	करण्थयाि	्थथेियाि.	्थया	खचया्थिध्थथे	जयावहरयाि,	वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ,	सयाठििूक,	

विरिेत्थयाचथे	िथेिन,	विरिीकर	कविशन,	बुडीि	कज्थ,	बुडीि	ि	संशव्थि	कज्थवनधी,	गोदयाि	भयाडथे,	इिर	विरिीिरील	खच्थ	इत्थयादींचया	
सियािथेश	होिो.

क)  म्तिी् खचथि ः-
 	 हथे	खच्थ	 व्थिसया्थ	संचयालनयासयाठी	करण्थयाि	्थथेियाि.	 ्थयािध्थथे	कजया्थिरील	 व्थयाज,	बँक	ओवहरड्याफटिरील	 व्थयाज,	बँक	

शुलक,	 विपत्यांिरील	कसर,	 वदलथेली	कसर,	 ठथेिीिरील	 व्थयाज	 इत्थयादींचया	सियािथेश	 होिो.

ड) असधवारण नुकसवान ः-
	 	 हथे	असयाधयारि	नुकसयान	नफयािोटया	खयात्थयाि	दश्थविण्थयाि	्थथेियाि.	उदयाहरिया ््थ,	आगीिुळथे	नुकसयान,	संरििििध्थथे	ियाल	नुकसयान,	

संपतिी	विरिीिर	िोटया	इत्थयादी.

इ) िहसुली उतपन्न ः-
	 	 ियालयाच्थया	विरिी	व्थविररक्त	विळियारथे	सि्थ	उतपन्.	उदया.	प्रयाप्त	कविशन,	प्रयाप्त	कसर	इत्थयादी.

फ) अव्वापवारी मककं्वा अव््हवा्थि नफवा (Non trading or Non operation Imcome) ः-
	 	 ्थयािध्थथे	बँकेकडून	विळियारथे	उतपन्	वकंिया	गुंिििुकीिरील	उतपन्याचया	सियािथेश	होिो.	अन्थ	उतपन्	जथे	अव्थयापयारी	स्ोियापयासून	

विळिथे.	उदयाहरिया ््थ,	प्रयाप्त	लयाभयांश,	बँक	ठथेिीिर	व्थयाज,	संपतिी	विरिीिरील	नफया	इत्थयादी.
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ग) असवाधवारण फवा्दथे (Abnormal gains) ः-
	 	 भयंाडिली	गुंिििुकीिर	विळियारथे	उतपन्	वकंिया	फया्थदथे	्थयाचया	सियािथेश	असयाधयारि	उतपन्याि	होिो.	उदयाहरिया््थ,	गुंिििूक	

विरिीिरील	नफया.	असथे	सि्थ	उतपन्	नफयािोटया	खयात्थयाच्थया	जिया	बयाजूिर	दश्थविियाि.

नफवािोटवा खवात्वाशी संबंमधि रोजकरीदथि नोंदी 

अ) अप्रत्क्ष खचवाथिचथे नफवािोटवा खवात्वाचथे नवा्थे बवाजूस स्वानवांिरण
नफयािोटया	खयािथे	---------	नयािथे

पगयार	खयात्थयालया
भयाडथे	खयात्थयालया
जयावहरयाि	खयात्थयालया
वििया	खयात्थयालया	इत्थयादी

(सि्थ	अप्रत्थषि	खच्थ	नफयािोटया	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)

ब) म्मभन्न उतपन्नवाची पदथे नफवािोटवा खवात्वाचथे जिवा बवाजूस स्वानवांिररि केल्वाबद्ल -
विविध	अप्रत्थषि	उतपन्याची	खयािी	---------	नयािथे
(लयाभयंाश,	कसर,	व्थयाज	इत्थयादी)

नफयािोटया	खयात्थयालया
(विविध	उतपन्	नफयािोटया	खयात्थयालया	स्यानयंािररि	केल्थयाबद्ल)

क) शुद्ध नफवा मककं्वा शुद्ध िोटवा भवांड्ल खवात्वालवा स्वानवांिरणवाच्वा नोंदी
 १) शुद्ध नफवा भवांड्ल खवात्वालवा स्वानवांिररि केल्वाबद्ल

नफयािोटया	खयािथे	---------	नयािथे
भयांडिल	खयात्थयालया

(शुद्ध	नफया	भयंाडिल	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)
 २) शुद्ध िोटवा भवांड्ल खवात्वालवा स्वानवांिररि केल्वाबद्ल

भयांडिल	खयािथे	---------	नयािथे
नफयािोटया	खयात्थयालया

(शुद्ध	िोटया	भयांडिल	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)
शुद्ध	नफया	भयांडिल	खयात्थयाि	अवधक	करण्थयाि	्थयािया	िर	शुद्ध	िोटया	िजया	करण्थयाि	्थयािया.

९.४ िवाळथेबंद (Balance Sheet)
	 ियाळथेबंद	हथे	वििरिपत्	आहथे	ज्थयािध्थथे	व्थिसया्थयाची	संपतिी	आवि	दथे्थिया	दश्थविली	जयािथे.	एकया	विवशष्ट	ियारखथेलया	व्थिसया्थयाची	
वितिी्थ	सस्िी	कशी	आहथे	्थयाची	वनस्चिी	करण्थयासयाठी	ियाळथेबंद	ि्थयार	केलया	जयािो.
	 ियाळथेबंद	हथे	दोन	बयाजूंिध्थथे	विभयागलथेलथे	एक	वििरि	पत्	आहथे.	डयाव्थया	बयाजूस	‘दथे्थिया	बयाजू’	सिजली	जयािथे	आवि	उजिी	बयाजू	ही	
‘संपतिी	बयाजू’	सिजली	जयािथे.	दोनही	बयाजूच्थया	बथेरजया	नथेहिी	सियान	असियाि.	ियाळथेबंद	पत्कयाि	सि्थ	खयात्थयांच्थया	वशलकया	ज्थया	व्थयापयार	ि	
नफयािोटया	खयात्थयाि	दश्थविण्थयाि	आल्थया	नयाहीि	त्थया	(ियासिविक	ि		िै्थसक्तक	खयािी)	दश्थविण्थयाि	्थथेियाि.	ियाळथेबंद	पत्क	व्थिसया्थयाची	
आव््थक	सस्िी	दश्थवििथे.
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िथेससथि ्वांचथे पुसिकवाि
िवाळथेबंद मद. ३१ िवाचथि ----- रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयंाडिल
(+)	शुद	्ध	नफया
(+)	भयंाडिलयािर	व्थयाज

(-)	उचल
(-)	उचलीिर	व्थयाज
(-)	शुद्ध	िोटया
बँक	कज्थ
अवधकोर	अवधविकर्थ
विविध	धनको
दथेय्थ	विपत्
अदति	खच्थ
पूि्थप्रयाप्त	उतपन्

xxx
xx
xx
xxx
xx
xx
xx xxx

xx
xx
xx
xx
xx
xx

रोख
बँकेिील	रोख
प्रयाप्त	विपत्
विविध	ऋिको
ख्थयािी
उपसकर
स्थंत्	ि	्ंथत्
जिीन	ि	इियारि
पूि्थदति	खच्थ
अप्रयाप्त	उतपन्
संिरि	सकंध

हस्र् xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

एकूि xxx एकूि xxx
 कवाही िहत््वाच्वा सिवा्ोजनवा आमण त्वांच्वा रोजमकदथि नवाथेंदी ः-

१) सं्रण सककंध / ््थि अखथेरचवा िवालसवाठवा
	 	 सिंरि	सकंध	खयािथे	--------	नयािथे

	 	 व्थयापयार	खयात्थयालया
(िर्थअखथेरचया	ियाल	व्थयापयार	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)

२) संपतिी्र घसवारवा (Depreciation on assets) ः-
	 	 संपतिीच्थया	 गुिितिथेि	आवि	 िूल्थयाि	कया्थिसिरूपी	आवि	 सयाित्थयानथे	 होियारी	 घट	 महिजथे	 घसयारया	 हो्थ.	 घसयारया	 सस्र	

संपतिीिर	आकयारण्थयाि	्थथेिो.	सस्र	संपतिीिर	आकयारलथेलया	घसयारया	हथे	नुकसयान	आहथे	महिून	नफयािोटया	खयात्थयाच्थया	नयािथे	बयाजूिर	
दश्थविियाि	आवि	ियाळथेबंद	पत्कयािील	संपतिी	बयाजूिरील	संबंवधि	संपतिीिून	िजया	करियाि.

	 	 सस्र	संपतिीिर	घसयारया	आकयारल्थयास	रोजकीदथीि	खयालीलप्रियािथे	रोजकीद्थ	नोंद	करण्थयाि	्थथेिथे.
	 I)	 सस्र	संपतिीिर	घसयारया	आकयारल्थयास	-

	 	 घसयारया	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 	 सस्र	संपतिीच्थया	खयात्थयालया
	 (सस्र	संपतिीिर	घसयारया	आकयारल्थयाबद्ल)
II)	 घसयाऱ्थयाची	रयाशी	नफयािोटया	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयास	
	 	 नफयािोटया	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 	 घसयारया	खयात्थयालया
	 (नफयािोटया	खयात्थयालया	घसयारया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)

३) अदति खचथि / न मदलथेलथे खचथि (Outstanding Expenses) ः-
	 	 अदति	खच्थ	महिजथे	असथे	खच्थ	जथे	वनवि्थि	झयालथेलथे	असियाि.	परंिु	त्थयांचथे	लथेखयांकन	िरया्थि	शोधन	करण्थयाि	आलथेलथे	नसिथे.	
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अशया	खचया्थलया	अदति	खच्थ	महिियाि.	अदति	खचया्थसयाठी	खयालीलप्रियािथे	रोजकीद्थ	नोंद	करण्थयाि	्थथेिथे.
	 खच्थ	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 अदति	खच्थ	खयात्थयालया
(अदति	खचया्थची	रयाशी	स्यानयंािररि	केल्थयाबद्ल)
उदया.	भयाडथे,	िथेिन	इत्थयादी
व्थयापयार	वकंिया	नफयािोटया	खयात्थयाच्थया	नयािथे	बयाजूिर	त्थया	विवशष्ट	खचया्थच्थया	रकिथेि	विळिया	आवि	ियाळथेबंद	पत्कयाच्थया	दथे्थिया	बयाजूिर	
दश्थिया.

४) पू्थिदति खचथि / आगवा्ू मदलथेलवा खचथि (Prepaid expenses) ः-
	 	 पूि्थदति	खच्थ	महिजथे	असथे	खच्थ	होि	ज्थयाचथे	शोधन	चयालू	िरया्थि	केलथे	जयािथे	परिंु	त्थयाचया	लयाभ	पुढील	िरया्थिध्थथे	विळियारया	

असिो.	पिू्थदति	खचया्थसयाठी	खयालीलप्रियािथे	रोजकीद्थ	नोंद	करण्थयाि	्थथेिथे.
	 पूि्थदति	खच्थ	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 विवशष्ट	खच्थ	खयात्थयालया
(पूि्थदति	खचया्थची	रयाशी	विवशष्ट	खचया्थिून	िजया	केल्थयाबद्ल)
उदया.	वििया,	जयावहरयाि	इत्थयादी)
व्थयापयार	वकंिया	नफयािोटया	खयात्थयाचथे	नयािथे	बयाजूिर	संबंवधि	खचया्थिून	िजया	करण्थयाि	्थयािथे	आवि	ियाळथेबंद	पत्कयाच्थया	संपतिी	बयाजूिर	
पूि्थदति	खच्थ	दश्थविण्थयाि	्थयािया.

५) अप्रवाप्त उतपन्न (किम्लथेलथे परंिु न मिळवालथेलथे उतपन्न) ः-
	 	 आव््थक	िरया्थच्थया	कयालयािधीि	किविलथेलथे	परंिु	न	विळयालथेलथे	उतपन्	महिजथे	अप्रयाप्त	उतपन्	हो्थ.

	 अप्रयाप्त	उतपन्	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 उतपन्	खयात्थयालया
(उतपन्	अप्रयाप्त	असल्थयाबद्ल)

६) पू्थिप्रवाप्त उतपन्न / आगवाऊ मिळवालथेलथे उतपन्न 
	 	 पुढील	िरया्थशी	संबवंधि	असलथेलथे	परंिु	चयालू	आव ््थक	िरया्थि	प्रयाप्त	झयालथेल्थया	उतपन्यास		पूि्थप्रयाप्त	उतपन्	महिियाि.

	 उतपन्	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 पूि्थप्रयाप्त	उतपन्	खयात्थयालया
(आगयाऊ	उतपन्	विळयाल्थयाबद्ल)

७) बुडीि कजथि / अशोध् ऋण (Bad debts) ः-
	 	 ऋिकोकडून	िसूल	न	होियाऱ्थया	रकिथेलया	बुडीि	कज्थ	असथे	महिियाि.	बुडीि	कज्थ	हया	व्थिसया्थ	उपरिियालया	होियारया	िोटया	

हो्थ.	 महिून	बुडीि	कजया्थची	 रक्कि	नफयािोटया	खयात्थयालया	 नयािथे	करण्थयाि	्थथेिथेथे	आवि	ऋिको	्थया	 पदयािून	िजया	करण्थयाि	्थथेिथे.	
्थयासंबंधीच्थया	नोंदी	पुढीलप्रियािथे	होिील-

	 	 बुडीि	कज्थ	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 	 विविध	ऋिको	खयात्थयालया
	 (अविरीक्त	बुडीि	कजया्थची	िरिूद	केल्थयाबद्ल)
	 	 नयाफयािोटया	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 	 बुडीि	कज्थ	खयात्थयालया
	 (बुडीि	कज्थ	नफयािोटया	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)
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८) बुडीि ् संशम्ि कजथि मनधी / अशोध् ् संमदगध ऋणवा्थि संमचिी (Reserve for bad and doubtful debts) 
(New R.D.D.) ः-

	 	 कयाही	असथेही	ऋिको	असू	शकियाि	ज्थयांच्थयाकडून	िसूल	होिथे	संवदगध	असिथे.	अशी	कज्थ	िसूल	होऊही	शकियाि	वकंिया	
त्थयांची	िसुली	होऊ	शकि	नयाही.	्थया	कयारियंासयाठी	जी	िरिूद	करण्थयाि	्थथेिथे	विलया	बुडीि	ि	संशव्थि	कज्थ	वनधी	असथे	महिियाि.	
ही	 िरिूद	 ियागील	 िरया्थच्थया	अनुभियाच्थया	आधयारयािर	करण्थयाि	 ्थथेिथे.	 भविष्थकयाळयाि	कजया्थची	 िसुली	 होऊ	शकली	 नयाही	 िर	
व्थिसया्थयालया	िोटया	होिो.	अशया	िोट्याची	भरपयाई	बुडीि	कजया्थची	िरिूद	करून	करिया	्थथेिथे.

	 	 संशव्थि	बुडीि	कजया्थकररिया	िरिुदीसयाठीची	रोजकीद्थ	नोंद	पुढीलप्रियािथे	आहथे	-
	 नफयािोटया	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी	खयात्थयालया
(बुडीि	ि	संशव्थि	कज्थवनधीची	िरिूद	केल्थयाबद्	दल)
टीप ः-	
१)	 जथेवहया	केिळ	िथेरजथेिध्थथे	बुडीि	कज्थ	(नयािथेवशल्लक)	दथेण्थयाि	्थथेिथे	िथेवहया	िो	िोटया	असिो	आवि	हया	िोटया	नफयािोटया	खयात्थयालया	

नयािथे	करण्थयाि	्थथेिो.
२)	 जथेवहया	संशव्थि	बुडीि	कज्थ	 वनधी	(RDD)	िथेरजथेिध्थथे	दथेण्थयाि	्थथेिथे	िथेवहया	अशया	संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधीलया	जुनी	 वकंिया	

अससितियाि	असलथेली	सं.बु.	कज्थ	वनधी	असथे	महिियाि.
३)	 जथेवहया	सिया्थोजनथेिध्थथे	संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी	सुचविण्थयाि	आलया	असथेल	िथेवहया	त्थया	वनधीलया	निीन	स.बु.	कज्थवनधी	असथे	

महिियाि.

९) ऋणको्र कसरीची िरिूद (Provision for Discount on Debtors) ः-
	 	 ऋिकोनी	 त्थयांच्थयाकडून	 ्थथेिथे	असलथेल्थया	 रकिथेचथे	 शोधन	अगोदर	करयािथे	 ्थयासयाठी	 त्थयांनया	कसर	 दथेण्थयाि	 ्थथेिथे	अशी	कसर	

व्थिसया्थयाचया	िोटया	सिजण्थयाि	्थथेिथे.	अशया	कसरीचथे	आगिन	हथे	शुद्ध	ऋिकोिर	करण्थयाि	्थथेिथे.	
	 (सकल	ऋिकोिून	बुडीि	कज्थ	ि	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थ	वनधीची	रक्कि	िजया	केल्थयािर)

ऋिकोिर	कसरीची	िरिूद	संबंधी	रोजकीद्थ	नोंद	-
	 नफयािोटया	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 ऋिकोिर	कसर	िरिूद	खयात्थयालया
(ऋिकोिर	कसरीची	िरिूद	केल्थयाबद्ल)

१०) धनको्र कसरीची िरिूद (Provision for discount on Creditors) ः-
	 	 ही	ऋिकोिर	कसरीच्थया	विरुद्	ध	आहथे.	धनकोंनया	दथे्थ	वनधी	अगोदर	शोधन	केल्थयास	िथे	आपल्थयालया	कयाही	वनस्चि	रकिथेची	

सूट	(कसर)	दथेिील.	हया	एक	प्रकयारचया	व्थिसया्थयालया	 विळियारया	अपथेवषिि	लयाभ	हो्थ.	अशया	प्रकयारथे	धनकोकडून	प्रयाप्त	कसरीस	
रयाशीलया	नफयािोटया	खयात्थयास	जिया	करण्थयाि	्थथेिथे	आवि	दथे्थिथेिध्थथे	घट	होि	असल्थयानथे	विविध	धनकोंिधून	िजया	करण्थयाि	्थथेिथे.

	 	 धनकोंिर	कसर	िरिुदीची	रोजवकद्थ	नोंद	पुढीलप्रियािथे	करण्थयाि	्थथेिथे.
	 धनकोंिर	कसर	िरिूद	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 नफयािोटया	खयात्थयालया
(धनकोंिर	कसरीची	िरिूद	केल्थयाबद्ल)

११) उचल / आहरण (Drawings) ः-
	 	 उचल	महिजथे	व्थयािसयाव्थकयानथे	आपल्थया	व्थिसया्थयािून	सििःच्थया	खयाजगी	उप्थोगयासयाठी	रोख,	ियाल	वकंिया	िसिूंची	केलथेली	

उचल	हो्थ.	ियालक	व्थिसया्थयािून	जथेवहया	अशया	प्रकयारची	उचल	करिो	िथेवहया	व्थिसया्थयािील	त्थयाच्थया	भयांडिलयाि	घट	होिथे.	महिून	
उचल	ही	रक्कि	ियाळथेबंदयाचथे	दथे्थिया	बयाजूिर	भयांडिलयािून	िजया	करण्थयाि	्थथेिथे.	ियालकयाद्	ियारथे	सििःचथे	वकंिया	घरगिुी	उप्थोगयाकररिया	
व्थिसया्थयािून	उचललथेलया	ियाल	अविरिीि	ियाल	असिो	महिून	त्थयाची	नोंद	व्थयापयार	खयात्थयाचथे	जिया	बयाजूस	करण्थयाि	्थथेिथे	 वकंिया	
खरथेदीिून	िजया	करण्थयाि	्थथेिथे.

	 	 ियालकयानथे	व्थिसया्थयािून	ियालयाची	उचल	केली	असिया	करण्थयाि	्थथेियारी	रोजकीद्थ	नोंद	-
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	 I)	 उचल	/	आहरि	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 व्थयापयार	खयात्थयालया
	 	 	 वकंिया
	 	 खरथेदी	खयात्थयालया
II)	 ियालकयाचथे	भयांडिल	खयािथे	--------		नयािथे
	 	 उचल	खयात्थयालया

१२) निुनवा महणून िवालवाचथे िोफि म्िरण (Goods distributed as free Samples) ः-
	 	 ग्याहकयांनया	ियालयाचथे	िोफि	निुनया	महिून	वििरीि	करिथे	महिजथे	एक	प्रकयारथे	ियालयाची	जयावहरयाि	करिथे	हो्थ.	महिून	्थया	व्थिहयारयाची	

नोंद	नफयािोटया	खयात्थयाचथे	नयािथे	बयाजिूर	‘जयावहरयाि	खच्थ’	्थया	वशर्थकयांिग्थि	करण्थयाि	्थथेिथे.	त्थयाचया	दुसरया	प्रभयाि	व्थयापयार	खयात्थयाचया	जिया	
बयाजूस	करण्थयाि	्थथेिो	वकंिया	व्थयापयार	खयात्थयाच्थया	नयािथे	बयाजूिरील	खरथेदी	्थया	पदयािून	िजया	करियाि.

	 	 निुनया	महिून	िोफि	वििरीि	करण्थयाि	्थथेियाऱ्थया	ियालयाची	रोजकीद्थ	नोंद	-
	 I)	 निुनया	महिून	िोफि	ियाल	वििरि	खयािथे	--------	नयािथे

	 	 व्थयापयार	खयात्थयालया
	 	 	 वकंिया
	 	 खरथेदी	खयात्थयालया
	 (निुनया	महिून	िोफि	वििरीि	केलथेलथे	ियाल	व्थयापयार	खयात्थयालया	वकंिया	खरथेदी	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)
II)	 जयावहरयाि	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 निुनया	महिून	िोफि	ियाल	वििरि	खयात्थयालया
	 (निुनया	महिून	िोफि	वििरीि	केलथेल्थया	ियालयाची	रक्कि	जयावहरयाि	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)

१३) भवंाड्लवा्र व्वाज
	 I)	 भयांडिलयािर	व्थयाज	खयािथे	--------	नयािथे

	 	 भयांडिल	खयात्थयालया
	 (भयांडिलयािर	व्थयाज	आकयारल्थयाबद्ल)
II)	 नफयािोटया	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 भयांडिलयािर	व्थयाज	खयात्थयालया
	 (भयांडिलयािरील	व्थयाज	नफयािोटया	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)

१४) उचली्र व्वाज / आहरणवा्र व्वाज
	 I)	 भयांडिल	खयािथे	--------	नयािथे

	 	 उचलीिर	व्थयाज	खयात्थयालया
	 (उचलीिर	व्थयाज	आकयारल्थयाबद्ल)
II)	 उचलीिर	व्थयाज	खयािथे	--------	नयािथे
	 	 नफयािोटया	खयात्थयालया
	 (उचलीिरील	व्थयाज	नफयािोटया	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	केल्थयाबद्ल)
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९.५ सिवा्ोजनवांचवा पररणवाि (EFFECTS OF ADJUSTMENTS) 

अ.क्. सिवा्ोजनथेचथे नवा् प्र्ि पररणवाि अंमिि पररणवाि

१) सिंरि	सकंध
(लयागि	िूल्थ	वकंिया	बयाजयार	िूल्थ	
्थयापैकी	किी	असलथेली	रक्कि)

व्थयापयार	खयात्थयाचथे	जिया	बयाजूिर ियाळथेबंद	पत्कयाि	संपतिी	बयाजूिर	दश्थिया

२) सस्र	संपतिीिर	घसयारया नफयािोटया	खयात्थयाच्थया	नयािथे	बयाजूिर ियाळथेबंद	पत्कयाच्थया	संपतिी	बयाजूिर	त्थया	
विवशष्ट	संपतिीिधून	िजया	करया.

३) अदति	खच्थ	/	दथेिथे	बयाकी	खच्थ व्थयापयार	 वकंिया	 नफयािोटया	 खयात्थयािध्थथे	
त्थया	विवशष्ट	खचया्थिध्थथे	अवधक	करया.

ियाळथेबंद	पत्कयाच्थया	दथे्थिया	बयाजूिर	दश्थिया.

४) पिू्थदति	खच्थ	/	आगयाऊ	वदलथेलथे	
खच्थ

व्थयापयार	 वकंिया	 नफयािोटया	 खयात्थयािध्थथे	
त्थया	विवशष्ट	खचया्थिून	िजया	करया.

ियाळथेबंद	पत्कयाच्थया	संपतिी	बयाजूिर	दश्थिया.

५) अप्रयाप्त	उतपन्	/	उपयावज्थि	
उतपन्

नफयािोटया	 खयात्थयाच्थया	 जिया	 बयाजूिर	
विवशष्ट	उतपन्यािून	अवधक	करया.

ियाळथेबंदयाचथे	संपतिी	बयाजूिर	दश्थिया.

६) पूि्थप्रयाप्त	उतपन्	/	आगयाऊ	
विळयालथेलथे	उतपन्

नफयािोटया	 खयात्थयाच्थया	 जिया	 बयाजूिर	
विवशष्ट	उतपन्यािून	िजया	करया.

ियाळथेबंदयाचथे	दथे्थिया	बयाजूिर	दश्थिया.

७) बुडीि	कज्थ	/	अशोध्थ	ऋि नफयािोटया	खयात्थयाच्थया	नयािथे	बयाजूिर ियाळथेबंदयाि	संपतिी	बयाजूिर	ऋिकोिधून	िजया	
करया

८) संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थ
	बुडीि	कज्थ	वनधी	(RDD)

नफयािोटया	खयात्थयाच्थया	नयािथे	बयाजूिर ियाळथेबंदयाचथे	संपतिी	बयाजिूर	विविध	
ऋिकोिधून	िजया	करया.

९) ऋिकोिर	कसरीची	िरिूद नफयािोटया	 खयात्थयाच्थया	 नयािथे	 बयाजूिर	
दश्थिया

ियाळथेबंदयाचथे	संपतिी	बयाजिूर	विविध	
ऋिकोिधून	िजया	करया.

१०) धनकोिर	कसर	िरिूद नफयािोटया	खयात्थयाचथे	जिया	बयाजूिर ियाळथेबंदयाचथे	दथे्थिया	बयाजूिर	विविध	धनको	
महिून	िजया	करया.

११) व्थसक्तगि	उप्थोगयासयाठी	ियाल	
घथेिथे	/	उचल

व्थयापरी	 खयात्थयाच्थया	 जिया	 बयाजूिर	
दश्थिया
														वकंिया
खरथेदी	्थया	पदयािून	िजया	करया.

ियाळथेबंदयाचथे	दथे्थिया	बयाजूिर	भयांडिलयािधून	िजया	
करया.

१२) निुनया	महिून	ियालयाचथे	िोफि	
वििरि

व्थयापर	खयात्थयाच्थया	जिया	बयाजूिर	दश्थिया
														वकंिया
खरथेदी	्थया	पदयािून	िजया	करया.

नफयािोटया	 खयात्थयाच्थया	 नयािथे	 बयाजूिर	 जयावहरयाि	
खच्थ	्थया	नयाियानथे	दश्थिया.

१३) भयंाडिलयािरील	व्थयाज नफयािोटया	 खयात्थयाच्थया	 नयािथे	 बयाजूस	
दयाखवििथे

ियाळथेबंदयािध्थथे	भयांडिलयािध्थथे	जिया	करयािथे.

१४) उचलीिरील	व्थयाज नफयािोटया	 खयात्थयास	 जिया	 बयाजूस	
दयाखवििथे

ियाळथेबंदयािध्थथे	उचलीिध्थथे	जिया	वकंिया	
भयांडिलयािून	िजया	करया.
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उदवाहरण क्. १ ः
	 िथेसस्थ	भयारद्	ियाज	ॲनड	सनस	्थयंाची	३१	ियाच्थ	२०१९	रोजीची	िथेरीज	पुढीलप्रियािथे	आहथे.	िुमहयालया	३१	ियाच्थ	२०१९	रोजी	संपियाऱ्थया	
िरया्थकररिया	व्थयापयार	आवि	नफयािोटया	खयािथे	आवि	त्थयाच	ियारखथेचया	ियाळथेबंद	ि्थयार	करयाि्थयाचया	आहथे.

िथेरीज - ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

िपशील नवा्थे रक्कि (`) िपशील जिवा रक्कि (`)

अवधकयार	शुलक
उचल
िजुरी
खरथेदी
रोख
विरिीपरि
बँक
वििया
उपसकर
इियारि
विविध	ऋिको
बुडीि	कज्थ
विविध	खच्थ
प्रियास	खच्थ
प्रयारंभि	सकंध
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
भयाडथे
अयागि	ियाहन	व्थ्थ
िथेिन

४,०००
१०,०००
६,०००
७१,०००
१०,०००
५,०००
४०,०००
१,०००
३४,०००

१,२०,०००
१,००,०००

१,०००
३,०००
२,०००
२४,०००
१,६००
१,०००
४००

१६,०००

विविध	धनको
विरिी
खरथेदीपरि
भयांडिल
दथे्थ	विपत्
बँक	अवधविकर्थ

५६,०००
८१,०००
३,०००

२,५०,०००
२०,०००
४०,०००

४,५०,००० ४,५०,०००
सिवा्ोजनवा ः-
िर्थअखथेर	संिरि	सकंध	िूल्थ	`	५४,०००
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उतिर ः-      भवारद्वाज ॲनड सनस ्वांचथे पुसिकवाि
व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे

३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा
नवा्थे जिवा

िपशील
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकधं
खरथेदी
(-)	खरथेदीपरि
अवधकयार	शुलक
िजुरी
आगि	ियाहन	व्थ्थ
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

७१,०००
			३,०००

२४,०००

६८,०००
४,०००
६,०००
४००

२७,६००

विरिी
(-)	विरिीपरि
संिरि	सकंध

८१,०००
		५,००० ७६,०००

५४,०००

१,३०,००० १,३०,०००
िथेिन
भयाडथे
विविध	खच्थ
वििया
बुडीि	कज्थ
प्रियास	खच्थ
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
शुद्	ध	नफया	
(भयंाडिल	खयात्थयालया	स्यानयांिररि)

१६,०००
१,०००
३,०००
१,०००
१,०००
२,०००
१,६००
२,०००

ढोबळ	नफया	पुढथे	आिलया	 २७,६००

२७,६०० २७,६००

िवाळथेबंद
३१ िवाचथि २०१९ रोजीचवा

दथे्िवा
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयंाडिल
(+)	शुद्ध	नफया

(-)	उचल
विविध	धनको
दथे्थ	विपत्
बँक	अवधविकर्थ

२,५०,०००
२,०००

२,५२,०००
१०,००० २,४२,०००

५६,०००
२०,०००
४०,०००

इियारि
उपसकर
विविध	ऋिको
बँक
रोख
संिरि	सकंध

१,२०,०००
३४,०००

१,००,०००
४०,०००
१०,०००
५४,०००

३,५८,००० ३,५८,०००
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उदवाहरण क्. २ ः
िंगथेश	ट्थेडस्थ	्थयंाची	३१	ियाच्थ	२०१८	ची	िथेरीज	खयालील	प्रियािथे	दथेण्थयाि	आली	आहथे.	आपि	३१	ियाच्थ	२०१८	रोजी	संपियाऱ्थया	

िरया्थकररिया	व्थयापयार	ि	नफयािोटया	खयािथे	आवि	त्थयाच	ियारखथेचया	ियाळथेबंद	ि्थयार	करया.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१८ रोजीची

िपशील नवा्थे रक्कि (`) जिवा रक्कि (`)

प्रयारंभि	सकंध

खरथेदी

विरिी

खरथेदी	परि	(वनग्थि	प्रत्थया्थ)

विरिी	परि	(आगि	प्रत्थया्थ)

अवधकयार	शुलक

िजुरी	आवि	िथेिन

कया्थया्थल्थ	िथेिन

प्रयाप्थ	विपत्

दथे्थ	विपत्

कया्थया्थल्थीन	उपकरिथे

िोटयार	वहनॅ

स्थंत्	आवि	्थंत्

बुडीि	कज्थ

जयावहरयाि

हसिस्	रोख		

विविध	ऋिको

संशव्थि	बुडीि	कज्थ	वनधी

विविध	धनको

भयांडिल

३२,७५०

५५,०००

--

--

४,४८०

४,०००

८,०००

११,०००

१९,२५०

--

२०,०००

३०,४००

२५,०००

२,५००

६,०००

५,०००

३१,२५०

--

--

८९,५००

२,६३०

--

--

--

--

--

१२,५००

--

--

--

--

--

--

--

१,०००

२४,०००

१,२५,०००

२,५४,६३० २,५४,६३०

सिवा्ोजनवा ः-
१)	 अखथेरच्थया	संिरि	सकंधयाचथे	३१	ियाच्थ	२०१८	रोजी	पररव्थ्थ	िूल्थ	`	१९,०००,	असून	त्थयाचथे	बयाजयार	िूल्थ	`	२०,०००	होिथे.
२)	 कया्थया्थल्थ	िथेिन	१	िवहन्थयाचथे	दथेिथे	बयाकी	आहथे.
३)	 पिू्थदति	िजुरी	`	१,०००.
४)	 घसयारया	आकयारया-कया्थया्थल्थीन	उपकरियंािर	ियावर्थक	५%	दरयानथे,	िोटयार	वहॅनिर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	आवि	स्थंत्	ि	्ंथत्सयािग्ीिर	

ियावर्थक	१५%	दरयानथे.



294

उतिर ः- िंगथेश ट्थेडसथि ्वांचथे पुसिकवाि
व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे

३१ िवाचथि २०१८ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा
नवा्थे जिवा

िपशील
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
(-)	खरथेदीपरि

िजुरी	आवि	िथेिन
िजया	-	पिू्थदति	िजुरी
अवधकयार	शुलक
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

५५,०००
		२,६३०

८,०००
	१,०००

३२,७५०

५२,३७०

७,०००
४,०००
७,९००

विरिी
(-)	विरिीपरि
संिरि	सकंध

८९,५००
४,४८० ८५,०२०

१९,०००

१,०४,०२० १,०४,०२०
कया्थया्थल्थ	िथेिन
(+)	अदति	िथेिन
बुडीि	कज्थ
(-)	जुनी	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी
घसयारया	:
कया्थया्थल्थीन	उपकरिथे
िोटयार	वहॅन
स्थंत्	ि	्थंत्
जयावहरयाि

११,०००
१,०००
२,५००
१,०००

१,०००
३,०४०
३,७५०

१२,०००

१,५००

७,७९०
६,०००

ढोबळ	नफया	(पुढथे	आिलया)
शुद्ध	िोटया
(भयांडिल	खयात्थयालया	
स्यानयांिररि)

७,९००
१९,३९०

२७,२९० २७,२९०
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िवाळथेबंद
३१ िवाचथि २०१८ रोजीचवा

दथे्िवा
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी
रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयांडिल

(-)	शुद्ध	िोटया

अदति	िथेिन

दथे्थ	विपत्

विविध	धनको

१,२५,०००

१९,३९० १,०५,६१०

१,०००

१२,५००

२४,०००

कया्थया्थल्थीन	उपकरिथे

(-)	घसयारया

िोटयार	वहनॅ

(-)	घसयारया

सं्थत्	ि	्ंथत्

(-)	घसयारया

विविध	ऋिको

संिरि	सकंध

हसिस्	रोख

पूि्थदति	िजुरी

२०,०००

१,०००

३०,४००

३,०४०

२५,०००

३,७५०

१९,०००

२७,३६०

२१,२५०

३१,२५०

१९,०००

५,०००

१,०००

१,४३,११० १,४३,११०

कवा्थि टीप ः-

घसवारवा
१)	 ५%	`	२०,०००	िर	(कया्थया्थल्थीन	उपकरिथे)	-	२०,०००	×	५/१००	
	 घसयारया	`	१,०००.
२)	 १०%	`	३०,४००	िर	(िोटर	वहनॅ)	-	३०,४००	×	१०/१००
	 घसयारया	`	३,०४०
३)	 १५%	`	२५,०००	(सं्थंत्	ि	्थंत्)	-	२५,०००	×	१५/१००
	 घसयारया	`	३,७२५
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उदवाहरण क्. ३ ः

	 िथेसस्थ	रीनया	एंटरप्रया्थजथेस	्थयांची	िथेरीज	खयालील	प्रियािथे	दथेण्थयाि	आली	आहथे.	आपि	३१	ियाच्थ	२०१८	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	
व्थयापयार	ि	नफयािोटया	खयािथे	आवि	त्थयाच	ियारखथेचया	ियाळथेबंद	ि्थयार	करया.

िथेरीज - ३१ िवाचथि २०१८ रोजीची

िपशील नवा्थे मशल्लक (`) जिवा मशल्लक (`)

प्रयारंभि	सकंध
भयांडिल
उचल		
उपसकर
पूि्थदति	वििया
ऋिको	आवि	धनको
खरथेदी	आवि	विरिी
सं्थत्	ि	्थंत्
गुंिििूक
कयारखयानया	वििया
वहशोब	िपयासिी	शुलक
ियाहन	व्थ्थ
जिीन	आवि	इियारि
भयाडथे
संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
परि
कसर
प्रयाप्त	िि्थन		

४५,२००
--

२०,०००
६०,०००
१,७७०
७०,०००
५७,०००
५०,०००
६८,०००
२६,०००
२१,०००
१,८००

१,४०,०००
७,१२०

--
८,३६०
२,०००
१,०००

--

--
३,००,०००

--
--
--

१,२९,२५०
१,२०,०००

--
--
--
--
--
--
--

६,०००
--

९,०००
७,०००
८,०००

५,७९,२५० ५,७९,२५०

सिवा्ोजनवा ः-
१)	 बुडीि	कज्थ	` २,०००	खयािथेबयाद	करया	आवि	ऋिकोिर	२.५%	दरयानथे	संशव्थि	बुडीि	कज्थ	वनधीची	िरिूद	करया.
२)	 िर्थअखथेर	वशल्लक	ियालसयाठ्याचथे	लयागि	िूल्थ	`	४६,०००	असून	त्थयाचथे	विपिी	िूल्थ	`	४०,०००	आहथे.
३)	 जिीन	ि	इियारिीिर	ियावर्थक	५%	दरयानथे	आवि	सं्थत्	ि	्ंथत्यािर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	घसयारया	अयाकयारया.
४)	 पिू्थदति	भयाडथे	`	३,५६०.
५)	 अदति	ियाहन	व्थ्थ	` १,२००.
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उतिर ः  िथेससथि रीनवा एंटरप्रवा्जथेस ्वांच्वा पुसिकवाि
व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे ३१ िवाचथि २०१८ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा

नवा्थे   जिवा

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
िजया	-	खरथेदीपरि	
कयारखयानया	वििया
ियाहन	व्थ्थ
(+)	अदति	ियाहन	व्थ्थ

ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

५७,०००
		९,०००

१,८००
१,२००

४५,२००

४८,०००
२६,०००

		

३,०००
३५,८००

विरिी
िजया	विरिीपरि

अखथेरचया	ियालसयाठया

१,२०,०००
२,००० १,१८,०००

४०,०००

१,५८,००० १,५८,०००
वहशोबिपयासिी	शुलक
	भयाडथे
(-)	पूि्थदति	भयाडथे
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
कसर		
घसयारया	:
जिीन	ि	इियारि
सं्थत्	ि	्थंत्
शुद्ध	नफया	
(भयंाडिल	खयात्थयालया	स्यानयंािररि)

७,१२०
३,५६०

७,०००
५,०००

२१,०००

३,५६०
८,३६०
१,०००

१२,०००
७,१८०

ढोबळ	नफया	(पुढथे	आिलया)
कसर		
जुनी	सं.क.	वनधी
(-)	निीन	बुडीि	कज्थ

(-)	निीन	सं.क.वन.

प्रयाप्त	िि्थन

६,०००
२,०००
४,०००
१,७००

३५,८००
७,०००

	

२,३००

८,०००

५३,१०० ५३,१००
िवाळथेबंद ३१ िवाचथि २०१८ रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयांडिल
(+)	शुद्ध	नफया

(-)	उचल
धनको
अदति	ियाहन	व्थ्थ

३,००,०००
७,१८०

३,०७,१८०

२०,००० २,८७,१८०
१,२९,२५०

१,२००

ऋिको
(-)	बुडीि	कज्थ

(-)	सं.	कज्थवनधी	
जिीन	ि	इियारि
(-)	घसयारया
सं्थत्	ि	्थंत्
(-)	घसयारया
पूि्थदति	भयाडथे
पूि्थदति	वििया
उपसकर
गुंिििूक
अखथेरचया	ियालसयाठया

७०,०००
२,०००
६८,०००
१,७००

१,४०,०००
७,०००
५०,०००
५,०००

६६,३००

१,३३,०००

४५,०००
३,५६०
१,७७०
६०,०००
६८,०००
४०,०००

४,१७,६३० ४,१७,६३०
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उदवाहरण क्. ४ ः
	 खयंाडियालया	एंटरप्रया्थजथेस	्थयंाची	िथेरीज	खयालील	प्रियािथे	आहथे.	त्थयािरून	३१	ियाच्थ	२०१८	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	व्थयापयार	ि	
नफयािोटया	खयािथे	आवि	त्थयाच	ियारखथेचया	ियाळथेबंद	ि्थयार	करया.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१८ रोजीची

िपशील नवा्थे बवाकरी (`) जिवा बवाकरी (`)

भयांडिल
उचल
प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
आगि	ियाहन	व्थ्थ
विरिी
विरिीपरि
भयाडथे	आवि	कर
बुडीि	कज्थ
संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी
कसर
िि्थन	(Commission)	
धनको
ऋिको
उपसकर
्थंत्
ख्थयािी	
िजुरी	आवि	िथेिन
िथेिन	(१०	िवहन्थयांचथे)
जयावहरयाि
कज्थरोख्थयाि	गुंिििूक
ऋि	आवि	अवग्ि

३,०००
१६,४००
३१,१००
२,५००

--
१,९८०
६,०००
४००
--

२,३७५
--
--

२०,२५०
६,०००
१२,०००
७,५००
७,०००
५,०००
९,०००
८,५००

--

५५,०००
--
--
--
--

५०,०००
--
--
--
--

१,५००
--
२५५

१८,५००
--
--
--
--
--
--
--

१३,७५०

१,३९,००५ १,३९,००५

सिवा्ोजनवा ः-
१)	 सिंरि	सकंध	` १७,२५०.
२)	 पिू्थदति	भयाडथे	` ४,०००.
३)	 `	१,०००	बुडीि	कजया्थची	िरिूद	करून	ऋिकोिर	२%	प्रियािथे	संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधीची	िरिूद	करया.
४)	 ्थंत्यािर	७.५%	ियावर्थक	दरयानथे	आवि	उपसकरयािर	ियावर्थक	१५%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
५)	 धनकोिर	३%	दरयानथे	कसर	वनधीची	िरिूद	करया.
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उतिर ः  खवांड्वालवा एनटरप्रवा्झथेस ्वांचथे पुसिकवाि
नवा्थे  व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे ३१ िवाचथि २०१८ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा  जिवा

िपशील रक्कि (`) रक्कि (`) िपशील रक्कि (`) रक्कि (`)

प्रयारंभि	सकधं
खरथेदी
आगि	ियाहन	व्थ्थ
िजुरी	आवि	िथेिन
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

१६,४००
३१,१००
२,५००
७,०००
८,२७०

विरिी
(-)	विरिीपरि
संिरि	सकंध

५०,०००
१,९८० ४८,०२०

१७,२५०

६५,२७० ६५,२७०
िथेिन
(+)	अदति	िथेिन
भयाडथे	ि	कर
(-)	पूि्थदति	भयाडथे
घसयारया	:
्थंत्
उपसकर
कसर
जयावहरयाि
बुडीि	कज्थ
(+)	निीन	बुडीि	कज्थ
(+)	संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी

(-)	जुनया	बुडीि	कज्थ

५,०००
१,०००
६,०००
४,०००

९००
९००

४००
१,०००
३८५

१,७८५
१,५००

६,०००

२,०००

१,८००
२,३७५
९,०००

२८५

ढोबळ	नफया	(पुढथे	आिलया)
धनकोिर	प्रयाप्त	कसर
प्रयाप्त	िि्थन	

शुद्ध	िोटया
(भयांडिल	खयात्थयालया	
स्यानयांिररि)

८,२७०
५५५
२५५

१२,३८०

२१,४६० २१,४६०
िवाळथेबंद ३१ िवाचथि २०१८ रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि (`) रक्कि (`) संपतिी रक्कि (`) रक्कि (`)

भयंाडिल
(-)	शुद्ध	िोटया

(-)	उचल
धनको
(-)	कसर
अदति	िथेिन
ऋि	ि	अवग्ि

५५,०००
१२,३८०
४२,६२०
३,०००
१८,५००

५५५

३९,६२०

१७,९४५
१,०००
१३,७५०

्थंत्
(-)	घसयारया
उपसकर
(-)	घसयारया
ऋिको
(-)	बुडीि	कज्थ

(-)	सं.	कज्थवनधी
संिरि	सकंध
पूि्थदति	भयाडथे
ख्थयािी
कज्थरोख्थयाि	गुंिििूक

१२,०००
९००

६,०००
९००

२०,२५०
१,०००
१९,२५०

३८५

११,१००

५,१००

१८,८६५
१७,२५०
४,०००
७,५००
८,५००

७२,३१५ ७२,३१५
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कवा्थि टीपवा ः
१)	 िथेरीज	पत्कयाि	िथेिन	`	५,०००	वदलथेलथे	आहथे	आवि	सिया्थोजनथेि	२	िवहन्थयाचथे	िथेिन	दथेिथे	बयाकी	आहथे.	्थयाचयाच	अ््थ	िथेरीज	पत्कयाि	

१०	िवहन्थयाचथे	िथेिन	`	५,०००	महिून	२	िवहन्थयाचथे	िथेिन	` १,०००	्थयाचयाच	अ ््थ	अदति	िथेिन	`	१,०००.
	 	 िथेिन	 	 	 	 `  ५,०००
	 (+)		 अदति	िथेिन	 	 	 `  १,०००
	 	 	 	 	 												`		६,०००

२)	 `	१९,२५०	िर	२%	प्रियािथे	संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी

	 	 १९,२५०	×	२
१००

	=	` ३८५

		 ∴	संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी	`	३८५

३)	 धनकोिरील	कसर	वनधी	-	१८,	५००	िर	३%	दरयानथे

	 	 १८,५००	×	३
१०० 	=	` ५५५

		 ∴	धनकोिरील	कसर	वनधी	`	५५५

उदवाहरण ५ ः
	 ओंकयार	्थयांच्थया	खयालील	िथेरीज	पत्कयािरून	३१	ियाच्थ	२०१८	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	व्थयापयार	ि	नफयािोटया	खयािथे	आवि	त्थयाच	
ियारखथेचया	ियाळथेबंद	ि्थयार	करया.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१८ रोजीची

नवा्थे मशल्लक रक्कि (`) जिवा मशल्लक रक्कि (`)

ऋिको
प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
विरिीपरि
बुडीि	कज्थ
भयाडथे,	दर	आवि	कर
वििया
कया्थया्थल्थीन	उपकरिथे
उपसकर	ि	अनिया्थुक्ती
बँकिेील	रोख
िथेिन
जयावहरयाि
दलयाली
उचल
िजुरी	
कोळसया,	गॅस	ि	पयािी
्थंत्सयािग्ी

४५,०००
११,५५०
५३,२५०
१,०५०
६००

२,६७०
२,४००
४२,९००
२८,५००
३२,२८०
३,०००
१,८००
२,१००
३,०००
२,२५०
१,८००
१२,०००

भयांडिल
विरिी
खरथेदीपरि
प्रयाप्त	लयाभयांश
धनको
अवधकोर	अवधविकर्थ
संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी.

१,२०,०००
६०,७५०

४५०
२,२५०
३७,५००
२४,०००
१,२००

२,४६,१५० २,४६,१५०
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सिवा्ोजनवा :-
१)	 सिंरि	सकंधयाचथे	िूल्थ	`.	४२,०००.
२)	 बुडीि	कज्थ	` १,२००	खयािथे	बयाद	करून	ऋिकोिर	२%	प्रियािथे	बुडीि	ि	संशव्थि	कज्थवनधी	वनिया्थि	करया.
३)	 अदति	खच्थ	-	िथेिन	`	७५०	आवि	िजुरी	`	२२५
४)	 कया्थया्थल्थीन	उपकरियांिर	ियावर्थक	२.५%	दरयानथे	आवि	्ंथत्सयािग्ीिर	ियावर्थक	५%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया
५)	 पूि्थदति	वििया	`	९००

उतिर :  ओंकवार ्वांचथे पुसिकवाि
व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे

३१ िवाचथि २०१८ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा
नवा्थे जिवा

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकधं
खरथेदी
िजया	-	खरथेदीपरि	
िजुरी
(+)	अदति	िजुरी		
कोळसया,	गॅस,	पयािी
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

५३,२५०
४५०

२,२५०
२२५

११,५५०

५२,८००

२,४७५
१,८००
३३,०७५

विरिी
(-)	विरिीपरि

संिरि	सकंध

६०,७५०
१,०५० ५९,७००

४२,०००

१,०१,७०० १,०१,७००
िथेिन
(+)	अदति	िथेिन
वििया
(-)	पूि्थदति	वििया
घसयारया:
		जिीन	ि	इियारि
		्थंत्सयािग्ी
भयाडथे,	दर	ि	कर
जयावहरयाि
बुडीि	कज्थ
(+)	निीन	बु.	कज्थ
(+)	निीन	सं.बु.	कज्थवनधी

(-)	जुनया	बु.सं.	कज्थवनधी
दलयाली
शुद्ध	नफया	(भयांडिल	खयात्थयालया	
स्यानयंािररि)		

३,०००				
७५०

२,४००					
९००

१,०७३
			६००

६००
१,२००
८७६		

२,६७६
१,२००

३,७५०

१,५००

१,६७३
२,६७०
१,८००

१,४७६
२,१००
२०,३५६

ढोबळ	नफया	(पुढथे	आिलया)
प्रयाप्त	लयाभयांश

३३,०७५
२,२५०

३५,३२५ ३५,३२५
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िवाळथेबंद ३१ िवाचथि २०१८ रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयांडिल
(+)	शुद्ध	नफया

(-)	उचल

धनको
अदति	िथेिन
अदति	िजुरी
अवधकोर	अवधविकर्थ

१,२०,०००
		२०,३५६
१,४०,३५६
		३,००० १,३७,३५६

३७,५००
७५०
२२५

२४,०००

जिीन	ि	इियारि
(-)	घसयारया

्थंत्सयािग्ी
(-)	घसयारया

उपसकर	ि	अनिया्थुक्ती
ऋिको
(-)	निीन	बुडीि	कज्थ

(-)	सं.बु.	कज्थवनधी
पूि्थदति	वििया
बँकेिील	रोख
संिरि	सकंध

४२,९००
१,०७३

१२,०००
६००

४५,०००
१,२००
४३,८००

८७६

४१,८२७

११,४००

२८,५००

४२,९२४
९००

३२,२८०
४२,०००

१,९९,८३१ १,९९,८३१

उदवाहरण क्. ६
िथे.	अभ्थ	्थयंाच्थया	खयालील	वदलथेल्थया	िथेरीज	पत्कयािरून	ि	अविररक्त	ियावहिीिरून	३१	ियाच्थ	२०१८	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	व्थयापयार	
ि	नफयािोटया	खयािथे	आवि	त्थयाच	ियारखथेचया	ियाळथेबंद	ि्थयार	करया.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१८ रोजीची

िपशील नवा्थे बवाकरी (`) जिवा बवाकरी (`)

भयंाडिल
उपसकर
वििया
िथेिन
आगि	ियाहन	व्थ्थ
भयाडथे,	दर	आवि	कर
्थंत्सयािग्ी
िजुरी
उचल
कसर
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
खरथेदी	आवि	विरिी
सकधं	(१.४.२०१७	रोजीचया)
परि		
भयाडथे
संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी

--
४०,०००
१०,०००
१७,०००
१,०००
७,०००
५०,०००
८,०००
१४,०००

--
५,६००
६२,०००
३१,०००
५,०००

--
--

२,२८,०००
--
--
--
--
--
--
--
--

१,७००	
--

१,७१,०००

६,३००
६,०००
५,०००
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बुडीि	कज्थ
जयावहरयाि
ऋिको	आवि	धनको
प्रयाप्त	विपत्
बँकिेील	रोख
६%	दरयाचथे	बँक	कज्थ	(१.१०.२०१७	लया	घथेिलथे)
भयागयांिरील	दलयाली
सुटी	अिजयारथे
दथे्थ	विपत्
ख्थयािी

२,०००
१०,९००
९०,०००
३६,०००
८,५००

--
४,०००
३६,०००

--
१,००,०००

--
--

५४,०००
--
--

५०,०००
--
--

१६,०००
--

५,३८,००० ५,३८,०००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 िर्थअखथेरच्थया	वशल्लक	ियालयाचथे	लयागि	िूल्थ	`	३७,०००	असून	विपिी	िूल्थ	`	४०,०००	आहथे.
२)	 ऋिकोिर	५%	दरयानथे	संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधीची	िरिूद	करया.
३)	 अदति	खच्थ	-	िजुरी	`	३,०००,	िथेिन	`	३,६००
४)	 ्थंत्सयािग्ीिर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	आवि	उपसकरिर	ियावर्थक	५%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
५)	 भयंाडिलयािर	५%	व्थयाज	आकयारया
६)	 पूि्थदति	वििया	`	२,०००

उतिर :  िथे. अभ् ्वांच्वा पुसिकवाि
व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे

३१ िवाचथि २०१८ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा
नवा्थे जिवा

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी	
(-)	खरथेदीपरि	
िजुरी
(+)	अदति	िजुरी	
आगि	ियाहन	व्थ्थ
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

६२,०००
६,३००
८,०००
३,०००

३१,०००

५५,७००

११,०००
१,०००

१,०४,३००

विरिी
(-)	विरिीपरि

संिरि	सकंध

१,७१,०००
५,००० १,६६,०००

३७,०००

२,०३,००० २,०३,०००
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िथेिन
(+)	अदति	िथेिन
भयंाडिलयािर	व्थयाज
बुडीि	कज्थ
(+)	निीन	बुडीि	कज्थ

(-)	जुनया	सं.क.वन.
घसयारया	:
			्थंत्
			उपसकर
वििया
(-)	पूि्थदति	वििया
भयाडथे,	दर	ि	कर
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
जयावहरयाि
बँक	कजया्थिर	व्थयाज
भयागयंािरील	दलयाली
शुद्ध	नफया	
(भयंाडिल	खयात्थयालया	स्यानयंािररि)

१७,०००
३,६००

२,०००
४,५००
६,५००
५,०००

५,०००
२,०००
१०,०००
२,०००

२०,६००
११,४००

१,५००

७,०००

८,०००
७,०००
५,६००
१०,९००
१,५००
४,०००
३४,५००

ढोबळ	नफया	(पुढथे	आिलया)
प्रयाप्त	कसर
प्रयाप्त	भयाडथे

१,०४,३००
१,७००
६,०००

१,१२,००० १,१२,०००

िवाळथेबंद ३१ िवाचथि २०१८ रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयांडिल
(+)	भयांडिलयािर	व्थयाज

(+)	शुद्ध	नफया

(-)	उचल
६%	बँक	कज्थ
(+)	व्थयाज	(६	िवहन्थयाचथे)
धनको
अदति	िथेिन
अदति	िजुरी
दथेय्थ	विपत्

२,२८,०००
११,४००

२,३९,४००
३४,५००

२,७३,९००
१४,०००
५०,०००
१,५००

२,५९,९००

५१,५००
५४,०००
३,६००
३,०००
१६,०००

्थंत्सयािग्ी
(-)	घसयारया
उपसकर
(-)	घसयारया	
बँकेिील	रोख
प्रयाप्त	विपत्
संिरि	सकंध
ऋिको
(-)	सं.बु.	कज्थवनधी
सुटी	अिजयारथे
ख्थयािी
पूि्थदति	वििया

५०,०००
५,०००
४०,०००
२,०००

९०,०००
४,५००

४५,०००

३८,०००
८,५००
३६,०००
३७,०००

८५,५००
३६,०००

१,००,०००
२,०००

३,८८,००० ३,८८,०००



305

कवा्थि टीपवा :-
१)	 भयंाडिलयािर	व्थयाज
	 		 भयांडिलयािर	ियावर्थक	५%	प्रियािथे	व्थयाज

	 		 	
२,२८,०००	× ५

१००
	=	` ११,४००

	 भयांडिलयािर	व्थयाज	`	११,४००
२)	 िथेरीज	पत्कयािील	अदृष्थ	सिया्थोजनया
	 ६%	बँक	कज्थ	१	ऑकटोबर	२०१७	रोजी	घथेिलथेलथे	`	५०,०००
	 कजया्थिर	६	िवहन्थयाचथे	व्थयाज

	 		
५०,०००	× ६	×	६

१००	×	१२
	=	

३,०००
२

	=	१,५००

	 बँक	कजया्थिर	६	िवहन्थयाचथे	व्थयाज	` १,५००

उदवाहरण क्. ७
िथेसस्थ	लक्िी	एंटरप्रया्थजथेस	्थयांच्थया	खयाली	वदलथेल्थया	िथेरीज	ि	सिया्थोजनयाचथे	आधयारथे	३१	ियाच्थ	२०१९	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	व्थयापयार	
आवि	नफयािोटया	खयािथे	आवि	त्थयाच	ियारखथेचया	ियाळथेबंद	ि्थयार	करया.	

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीचवा

नवा्थे मशल्लक रक्कि (`) जिवा मशल्लक रक्कि (`)

्थंत्सयािग्ी
विविध	ऋिको
उपसकर
सकधं	(१	एवप्रल	२०१८)
िजुरी
विदु्ि	शुलक
वििया
कयारखयानया	भयाडथे
प्रियास	खच्थ
जयावहरयाि
कया्थया्थल्थ	भयाडथे
खरथेदी
विरिीपरि
बुडीि	कज्थ
उचल

१,००,०००
१,२०,८००
३६,०००
२०,०००
१,८००
४,६००
५,०००
४,६००
३,६००
२,५००
३,०००
४९,३००
२,८००
१,२००
१२,०००

कसर
विरिी
खरथेदीपरि
धनको
१०%	बँक	कज्थ
(१	ऑकटोबर	२०१८	लया	घथेिलथे)
संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी
अवधकोर	अवधविकर्थ
भयांडिल

२,०००
७७,५००
४,८००
५२,०००
७६,०००

१,६००
५३,३००

१,००,०००

३,६७,२०० ३,६७,२००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 ३१	ियाच्थ	२०१९	रोजीचया	संिरि	सकंध	`	५७,०००
२)	 ्थंत्सयािग्ी	आवि	उपसकरयािर	ियावर्थक	५%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
३)	 पिू्थदति	वििया	`	१,०००.
४)	 बुडीि	कज्थ	`	८००	अपलथेखीि	करून	ऋिकोिर	५%	दरयानथे	संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी	वनिया्थि	करया	आवि	२%	दरयानथे	ऋिकोिर	

दथे्थ	कसर	वनधीची	िरिूद	करया.	िसथेच	धनकोिर	३%	दरयानथे	कसर	वनधीची	िरिूद	करया.
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५)	 अदति	खच्थ	-	िजुरी	` २,२००	आवि	कया्थया्थल्थ	भयाडथे	`	१,४००.
६)	 ियालकयानथे	सििःसयाठी	`	२,०००	चया	ियाल	उचललया.

उतिर :- िथेससथि लक्िी एंटरप्रवा्जथेसच्वा पुसिकवाि
व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे

३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा
नवा्थे जिवा

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
(-)	खरथेदीपरि	
िजुरी
(+)	अदति	िजुरी
कयारखयानया	भयाडथे
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

४९,३००
४,८००
१,८००
२,२००

२०,०००

४४,५००

४,०००
४,६००
६०.६००

विरिी
(-)	विरिीपरि
ियालकयाची	उचल
संिरि	सकंध
	

७७,५००
२,८०० ७४,७००

२,०००
५७,०००

१,३३,७०० १,३३,७००
कया्थया्थल्थ	भयाडथे
(+)	अदति	भयाडथे
विदु्ि	शुलक
वििया
(-)	पूि्थदति	वििया
प्रियास	खच्थ
घसयारया	:	्थंत्सयािग्ी
									:	उपसकर
बुडीि	कज्थ
(+)	बुडीि	कज्थ	निीन
(+)	सं.बु.	कज्थवनधी

(-)	जुनया	सं.बु.	कज्थवनधी
ऋिकोिर	कसर	वनधी
जयावहरयाि
बँक	कजया्थिर	व्थयाज
शुद्ध	नफया
(भयंाडिल	खयात्थयालया	रियानया)

३,०००
१,४००

५,०००
१.०००

५,०००
१,८००
१,२००
८००

६,०००
८,०००
१,६००

४,४००
४,६००

४,०००
३,६००

६,८००

६,४००
२,२८०
२,५००
३,८००
२५,७००

ढोबळ	नफया	
(पुढथे	आिलया)
कसर
धनकोिरील	कसर

६०,६००

२,०००
१,५६०

६४,१६० ६४,१६०
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िवाळथेबंद ३१ िवाचथि २०१९ रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयांडिल
(+)	शुद्ध	नफया

(-)	उचल

अदति	िजुरी
अदति	भयाडथे
धनको
(-)	दथे्थ	कसर	वनधी
१०%	बँक	कज्थ
(+)	व्थयाज	(६	ि.)
अवधकोर	अवधविकर्थ

१,००,०००
२५,७८०

१,२५,७८०
१४,०००

५२,०००
१,५६०
७६,०००
३,८००

१,११,७८०

२,२००
१,४००

५०,४४०

७९,८००
५३,३००

्थंत्	सयािग्ी
(-)	घसयारया
उपसकर
(-)	घसयारया	
पूि्थदति	वििया
विविध	ऋिको
(-)	निीन	बुडीि	कज्थ

(-)	सं.बु.	कज्थवनधी

(-)	दथेय्थ	कसर	वनधी	

संिरि	सकंध

१,००,०००
५,०००
३६,०००
१,८००

१,२०,८००
८००

१,२०,०००
६,०००

१,१४,०००
२,२८०

९५,०००

३४,२००
१,०००

१,११,७२०

५७,०००
२,९८,९२० २,९८,९२०

उदवाहरण क्. ८
श्थे्थस	्थयांच्थया	पुढील	िथेरजथेिरून	३१	ियाच्थ	२०१८	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	व्थयापयार	ि	नफयािोटया	खयािथे	आवि	त्थयाच	ियारखथेचया	ियाळथेबंद	
ि्थयार	करयाि्थयाचया	आहथे.

िथेरीज पत्रक ३१ िवाचथि २०१८ रोजीचथे

नवा्थे बवाकरी रक्कि (`) जिवा बवाकरी रक्कि (`)

प्रयारंभि	सकंध
ऋिको
आगि	प्रत्थया्थ
भयाडथे,	दर	आवि	वििया
उतपयादन	िजुरी	
कसर
व्थयाज
आगीिुळथे	नुकसयान
िथेिन
खरथेदी
उचल
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
सुटी	अिजयारथे
सं्थत्	ि	्थंत्
हसिस्	रोख
बँकिेील	रोख

१४,४००
३०,०००
१,६५०
२,२५०
२,५२५
३९०
४७५

१,६५०
१,८५०
२४,३५०
२,५००
१,२७५
१७,५००
१४,०००
१,२५०
७,५००

धनको
वनग्थि	प्रत्थया्थ
विरिी
कसर
भयांडिल
अदति	व्थयाज
कज्थ

१९,३००
७५०

२०,०००
३६५

७५,०००
६५०

७,५००

१,२३,५६५ १,२३,५६५
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सिवा्ोजनवा :
१)	 ३१	ियाच्थ	२०१८	रोजी	संिरि	सकंध	` ४८,५००
२)	 सुटी	अिजयारयािर	ियावर्थक	१०%	प्रियािथे	िसथेच	सं्थत्	ि	्थंत्यािर	ियावर्थक	१५%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
३)	 पिू्थदति	वििया	`	५००	आवि	अदति	भयाडथे	`	४००	आहथे..
४)	 भयांडिलयािर	ियावर्थक	५%	प्रियािथे	आवि	उचलीिर	ियावर्थक	७%	दरयानथे	व्थयाजयाची	आकयारिी	करया.
५)	 अदति	िथेिन	`	६५०	आहथे.

उतिर :- श्थे्स ्वंाचथे पुसिकवाि
व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे

३१ िवाचथि २०१८ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा
नवा्थे जिवा

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
(-)	वनग्थि	प्रत्थया्थ	
उतपयादन	िजुरी	
ढथेबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

२४,३५०
७५०

१४,४००

२३,६००
२,५२५
२६,३२५

विरिी
(-)	आगि	प्रत्थया्थ

संिरि	सकंध

२०,०००
१,६५० १८,३५०

४८,५००

६६,८५० ६६,८५०
भयाडथे,	दर	ि	वििया
(+)	अदति	भयाडथे

(-)	पूि्थ	दति	वििया
कसर
भयांडिलयािर	व्थयाज	
घसयारया	:
सुटी	अिजयारथे
	सं्थत्	ि	्थंत्
व्थयाज
िथेिन
(+)	अदति	िथेिन
आगीिुळथे	नुकसयान
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
शुद्ध	नफया
(भयंाडिल	खयात्थयालया	िग्थ)

२,२५०
४००

२,६५०
५००

१,७५०
२,१००

१,८५०
६५०

२,१५०
३९०

३,७५०

३,८५०
४७५

२,५००
१,६५०
१,२७५
१०,७३८

ढोबळ	नफया	(पुढथे	आिलया)
कसर
उचलीिर	व्थयाज
(६	िवहन्थयाचथे)

२६,३२५
३६५
८८

२६,७७८ २६,७७८
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 िवाळथेबंद ३१ िवाचथि २०१८ रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयांडिल
(+)	भयांडिलयािर	व्थयाज
(+)	शुद्ध	नफया

(-)	उचल	
(-)	उचलीिर	व्थयाज
धनको
कज्थ
अदति	िथेिन
अदति	व्थयाज
अदति	भयाडथे

७५,०००
३,७५०
१०,७३८
८९,४८८
२,५००

८८ ८६,९००
१९,३००
७,५००
६५०
६५०
४००

जिीन	ि	इियारि
(-)	घसयारया
सं्थत्	ि	्थंत्
(-)	घसयारया
बँकेिील	रोख
संिरि	सकंध
पूि्थ	दति	वििया
ऋिको
हसिस्	रोख

१७,५००
१,७५०
१४,०००
२,१००

१५,७५०

११,९००
७,५००
४८,५००

५००
३०,०००
१,२५०

१,१५,४०० १,१५,४००

कवा्थि टीप  : 	 उचलीिर	 व्थयाज	`	 २,५००	िर	 ियावर्थक	७%	दरयानथे	 ६	 िवहन्थयाचथे	 व्थयाज.

	
२,५००	×	७	×	६
१००	×	१२ 	=	

१७५
२ 	=	८७.५	=	८८

	 उचलीिर	व्थयाज	`	८८	(जथेवहया		उदयाहरियाि	उचलीची	ियारीख	वदली	नसथेल	िथेवहया	६	िवहन्थयाचथे	व्थयाज	विचयारयाि	घ्थयािथे.)
उदवाहरण क्. ९
खयाली	वदलथेल्थया	िथेरजथेिरून	वकसन	ट्थेडस्थ	्थयांचथे	३१	ियाच्थ	२०१९	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	व्थयापयार	ि	नफयािोटया	खयािथे	आवि	त्थयाच	
ियारखथेचया	ियाळथेबंद	ि्थयार	करया.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

िपशील नवा्थे बवाकरी (`) िपशील जिवा बवाकरी (`)

सकंध	(१.४.२०१८)
खरथेदी
िजुरी
अप्रत्थषि	खच्थ
विरिीपरि
गयािक	शक्ती	ि	इंधन
जयावहरयाि
प्रियास	खच्थ
विविध	ऋिको
स्ंथत्	ि	्थंत्
छपयाई	ि	लथेखन	सयािग्ी
संगिक	ि	छपयाई	्थंत्
वििया	प्रव्थयाजी
हसिस्	रोख
बुडीि	कज्थ
आहरि	(उचल)

१,५०,०००
८,५०,०००
१,२०,०००
८०,०००
२०,०००
९५,०००
७०,०००
३०,०००

२.२०,०००
१,८०,०००
१८,०००

५,२०,०००
२०,०००
४२,३००
११,०००
४९,०००

विविध	धनको
अवधकोर	अवधविकर्थ
व्थयाज
संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी
विरिी
खरथेदीपरि
भयांडिल

२,००,०००
१,८०,०००
६०,०००
१०,०००

१३,९५,३००
३०,०००

६,००,०००

२४,७५,३०० २४,७५,३००
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सिवा्ोजनवा :-
१)	 संिरि	सकंधयाचथे	िूल्थ	`	२,८०,०००	होिथे.
२)	 िजुरीचथे	`	३०,०००,	दथेिथेबयाकी	आहथे,	अप्रत्थषि	अदति	िथेिन	`	२२,०००.
३)	 स्ंथत्	ि	्थंत्सयािग्ी	्थया	पदयाि	१	ऑकटोबर	२०१८	रोजी	खरथेदी	केलथेल्थया	`	४०,०००	च्थया	्थंत्याचया	सियािथेश	आहथे.	सं्थत्	ि	्थंत्यािर	

ियावर्थक	१०%	दरयानथे	ि	संगिक	आवि	छपयाई	्थंत्यािर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
४)	 ऋिकोिर	५%	दरयानथे	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधीची	िरिूद	करया.
५)	 वििया	प्रव्थयाजी	३०	जून	२०१९	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	वदलया	आहथे.
६)	 प्रियास	खचया्थिध्थथे	श्ी	वकसन	्थयंाच्थया	खयाजगी	प्रियास	केल्थयासंबंधीचथे	`	१०,०००	चया	सियािथेश	आहथे.

उतिर :- मकसन ट्थेडसथि ्वांचथे पुसिकवाि
व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा

नवा्थे जिवा

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
(-)	खरथेदीपरि
िजुरी	
(+)	अदति	िजुरी
गयािक	शक्ती	ि	इंधन
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

८,५०,०००
३०,०००

१,२०,०००
३०,०००

१,५०,०००

८,२०,०००

१,५०,०००
९५,०००

४,४०,३००

विरिी
(-)	विरिीपरि
संिरि	सकंध

१३,९५,३००
२०,००० १३,७५,३००

२,८०,०००

१६,५५,३०० १६,५५,३००
िथेिन
(+)	अदति	िथेिन
जयावहरयाि
प्रियास	खच्थ
(-)	खयाजगी	प्रियास	खच्थ
छपयाई	ि	लथेखनसयािग्ी
वििया	प्रव्थयाजी
(-)	पूि्थदति	वििया
बुडीि	कज्थ
(+)	स.बु.	कज्थवनधी

(-)	जुनया	बुडीि	कज्थ
घसयारया	:
	सं्थत्	ि	्थंत्
	संगिक	ि	छपयाई	्थंत्
शुद्ध	नफया	
(भयंा.खया.	स्यानयंािररि)

८०,०००
२२,०००

३०,०००
१०,०००

	
२०,०००
५,०००
११,०००
११,०००
२२,०००
१०,०००

१६,०००
५२,०००

१,०२,०००
७०,०००

२०,०००
१८,०००

१५,०००

१२,०००

६८,०००
१,९५,३००

ढोबळ	नफया	(पुढथे	आिलया)
व्थयाज

४,४०,३००
६०,०००

५,००,३०० ५,००,३००
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िवाळथेबंद
३१ िवाचथि २०१९ रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

Assets रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयंाडिल
(+)	शुद्ध	नफया

(-)	आहरि
(-)	खयाजगी	प्रियास	खच्थ
विविध	धनको
अवधकोर	अवधविकर्थ
अदति	िजुरी
अप्रत्थषि	अदति	िथेिन

	

६,००,०००
१,९५,०००
७,९५,०००
४९,०००
१०,००० ७,३६,३००

२,००,०००
१,८०,०००
३०,०००
२२,०००

हसिस्	रोख
विविध	ऋिको
(-)	सं.बु.	कज्थवनधी
सं्थत्	ि	्ंथत्
(-)	घसयारया

संगिक	ि	छपयाई	्थंत्
(-)	घसयारया
संिरि	सकंध
पूि्थदति	वििया

२,२०,०००
११,०००

१,८०,०००
		१६,०००

५,२०,०००
५२,०००

४२,३००

२,०९,०००

१,६४,०००

४,६८,०००
२,८०,०००

५,०००

११,६८,३०० ११,६८,३००

कवा्थि टीप : 	 -
१)	 वििया	 प्रव्थयाजी	 ३०	जून	 २०१९	 रोजी	संपियाऱ्थया	 िरया्थकररिया	`	 २०,०००,	३	िवहन्थयाचया	 वििया	 प्रव्थयाजी	 पूि्थदति	

	 २०,०००	×	 ३१२  	=	` ५,०००

२)	 निीन	संशव्थि	बुडीि	कज्थ	 वनधी	ऋिकोतिर	५%.

	 २,२२,०००	×	 ५
१००  	=	` ११,०००

३)	 सं्थत्	ि	 ्ंथत्याची	 वशल्लक	 	`	 	 १,८०,०००
	 १	ऑकटोबर	२०१७	 रोजी	खरथेदी	 	 `	 	 (-)	४०,०००
	 	 	 १,४०,०००
	 `	 १,४०,०००	िर	 ियावर्थक	१०%	दरयानथे	 घसयारया	=	`	 १४,०००
	 `	 ४०,०००	िर	६	िवहन्थयाचया	घसयारया

	 	 =	
४०,०००	×	१०	×	६

१००	×	१२
	=	` २,०००

	 एकूि	घसयाऱ्थयाची	 रयाशी	 १४,०००	+	२,०००	=	`	 १६,०००
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उदवाहरण क्. १०
३१	ियाच्थ	२०१९	ची	खयाली	दथेण्थयाि	आलथेली	िथेरीज	आवि	अविररक्त	ियावहिीिरून	अरुि	्थयांचथे	पुसिकयाि	व्थयापयार	ि	नफयािोटया	खयािथे	आवि	
त्थयाच	ियारखथेचया	ियाळथेबंद	ि्थयार	करया.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

नवा्थे मशल्लक रक्कि (`) जिवा मशल्लक रक्कि (`)

ऋिको
प्रयारंभि	सकंध
अवधकयार	शुलक
िजुरी
िथेिन
उचल
ख्थयािी
विरिीपरि
टथेलीफोन	शुलक
आगि	ियाहन	व्थ्थ
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
व्थयापयार	खच्थ
वििया
सं्थत्	ि	्थंत्
उपसकर
खरथेदी

२४,०००
८,०००
१,५००
१,०००
२,५००
३,०००
८,०००
५००

१,०००
१,०००
१,०००
५००

२,०००
६,०००
५,०००
१२,०००

भयांडिल
विरिी
धनको
खरथेदीपरि
ऋि	ि	अवग्ि
दथेय्थ	विपत्
प्रयाप्त	व्थयाज

२५,०००
२०,०००
१०,०००
१,०००
८,०००
१२,०००
१,०००

७७,००० ७७,०००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 सिंरि	सकंधयाचथे	लयागि	िूल्थ		`	१३,०००	असून	बयाजयार	िूल्थ	`	१५,०००	होिथे.
२)	 घसयारया	अयाकयारया	ः-	सं्थत्	ि	्थंत्यािर	ियावर्थक	५%	आवि	उपसकरयािर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे
३)	 विम्थयाचथे	`	७००	आगयािू	भरलथे	आहथेि.
४)	 िथेिनयाचथे	`	८००	आवि	िजुरीचथे	`	१,०००	दथेिथे	बयाकी	आहथे.
५)	 ऋिकोिर	५%	प्रियािथे	संवदगध	ऋिया््थ	संवचिी	(R.D.D.)	वनिया्थि	करया.
६)	 निुनया	महिून	`	३,०००	चया	ियाल	िोफि	ियाटण्थयाि	आलया.
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उतिर :- अरुण ्वांचथे पुसिकवाि
 व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे मद. ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा 
नवा्थे जिवा

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकधं
खरथेदी
(-)	खरथेदीपरि
अवधकयार	शुलक
िजुरी
(+)	अदति	िजुरी
आगि	ियाहन	व्थ्थ
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

१२,०००
१,०००

१,०००
१,०००

८,०००

११,०००
१,५००

२,०००
१,०००
१२,०००

विरिी
(-)	विरिीपरि

संिरि	सकंध
निुनया	महिून	िोफि	
ियाटलथेलया	ियाल

२०,०००
५०० १९,५००

१३,०००
३,०००

३५,५०० ३५,५००
वििया
(-)	पूि्थदति	वििया
िथेिन
(+)	अदति	िथेिन
घसयारया	:
सं्थत्	ि	्थंत्
उपसकर
सवंदगध	ऋिया््थ	सवंचिी
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
टथेवलफोन	शुलक
व्थयापयार	खच्थ
निुनया	महिून	िोफि	
ियाटलथेलया	ियाल
शुद्ध	नफया
(भयंाडिल	खयात्थयालया	स्यानयंािररि)

२,०००
७००

२,५००
८००

३००
५००

१,३००

३,३००

८००
१,२००
१,०००
१,०००
५००

३,०००

९००

ढोबळ	नफया	पुढथे	आिलया
प्रयाप्त	व्थयाज	

१२,०००
१,०००

१३,००० १३,०००
िवाळथेबंद ३१ िवाचथि २०१९ रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयांडिल
(+)	शुद्ध	नफया

(-)	उचल
धनको
अदति	खच्थ	:
िथेिन
िजुरी
ऋि	ि	अवग्ि
दथेय्थ	विपत्

२५,०००
९००

२५,९००
३,०००

८००
१,०००

२२,९००
१०,०००

१,८००
८,०००
१२,०००

संिरि	सकंध
सं्थत्	ि	्थंत्
(-)	घसयारया
उपसकर
(-)	घसयारया
पूि्थदति	वििया
ख्थयािी
ऋिको
(-)	सं.ऋ.स.

६,०००
३००

५,०००
५००

२४,०००
१,२००

१३,०००

५,७००

४,५००
७००

८,०००

२२,८००

५४,७०० ५४,७००
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उदवाहरण क्. ११
३१	ियाच्थ	२०१९	ची	खयाली	दथेण्थयाि	आलथेली	िथेरीज	आवि	अविररक्त	ियावहिीिरून	प्रिीि	ॲनड	सनस	्थयंाचथे	व्थयापयार	ि	नफयािोटया	खयािथे	
अयावि	त्थयाच	ियारखथेचया	ियाळथेबंद	ि्थयार	करया.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

िपशील नवा्थे मशल्लक (`) िपशील जिवा मशल्लक (`)

रोख	

प्रयारंभि	सकंध

िजुरी

व्थयाज

िथेिन

उचल

जयावहरयाि

्थंत्सयािग्ी

छपयाई	ि	लथेखनसयािग्ी

ऋिको

विरिीपरि

खरथेदी

बुडीि	कज्थ

कसर

भयाडथे

४,०००

१०,०००

६,०००

३,०००

१२,०००

१०,०००

१,२००

५१,०००

१,२००

७६,०००

१,५००

५४,५००

१,९२०

२,०८०

४,०००

संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी

धनको

विरिी

खरथेदीपरि

बँक	अवधविकर्थ

प्रयाप्त	िि्थन			

भयांडिल

१,६००

५०,२८०

६२,०००

१,७२०

२०,०००

२,८००

१,००,०००

२,३८,४०० २,३८,४००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 सिंरि	सकंधयाचथे	िूल्थ	`	८४,०००
२)	 िजुरीचथे	`	८००	आगयािू	वदलथेलथे	आहथेि.
३)	 िथेिनयाचथे	`	३,६००	आवि	भयाडथे	`	३,०००	दथेिथे	बयाकी	आहथे.
४)	 बुडीि	कज्थ	`	२,०००	अपलथेखीि	करून	ऋिकोिर	३%	दरयानथे	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी	वनिया्थि	करया.
५)	 ्थंत्सयािग्ीचथे	िूल्थ	`	४८,०००	प्थांि	किी	करण्थयाि	्थयािथे.
६)	 भयांडिलयािर	ियावर्थक	५%	दरयानथे	व्थयाजयाची	आकयारिी	करया.
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उतिर :- प्र्ीण ॲनड सनस ्वांचथे पुसिकवाि
  व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा	
नवा्थे	 जिवा

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
(-)	खरथेदीपरि
िजुरी
(-)	पूि्थदति	िजुरी
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

५४,५००
	१,७२०
६,०००
८००

१०,०००

५२,७८०

५,२००
७६,५२०

विरिी
(-)	विरिीपरि

संिरि	सकंध

६२,०००
	१,५०० ६०,५००

८४,०००

१,४४,५०० १,४४,५००
भयाडथे
(+)	अदति	भयाडथे
्थंत्यािर	घसयारया
िथेिन
(+)	अदति	िथेिन
बुडीि	कज्थ
(+)	निीन	बुडीि	कज्थ
(+)	सं.बु.	कज्थवनधी

(-)	जुनया	बुडीि	कज्थ	वनधी
भयंाडिलयािर	व्थयाज
व्थयाज
जयावहरयाि
छपयाई	ि	लथेखनसयािग्ी
कसर
शुद्ध	नफया	
(भयंाडिल	खयात्थयालया	स्यानयंािररि)

४,०००
३,०००

१२,०००
		३,६००
	१,९२०
२,०००
२,२२०
६,१४०
		१,६००

७,०००
३,०००

१५,६००

४,५४०
५,०००
३,०००
१,२००
१,२००
२,०८०
३६,७००

ढोबळ	नफया	पुढथे	आिलया	
प्रयाप्त	िि्थन

७६,५२०
२,८००

७९,३२० ७९,३२०
िवाळथेबंद ३१ िवाचथि २०१९ रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयांडिल
(+)	भयांडिलयािर	व्थयाज
(+)	शुद्ध	नफया

(-)	उचल
धनको
अदति	िथेिन
अदति	भयाडथे
बँक	अवधविकर्थ

१,००,०००
		५,०००
३६,७००

१,४१,७००
		१०,००० १,३१,७००

५०,२८०
३,६००
३,०००
२०,०००

्थंत्सयािग्ी
(-)	घसयारया	
ऋिको
(-)	निीन	बुडीि	कज्थ

(-)	सं.बु.	कज्थवनधी
सिंरि	सकंध
पिू्थदति	िजुरी
रोख

५१,०००
		३,०००
७६,०००
२,०००
७४,०००
२,२२०

४८,०००

७१,७८०
८४,०००

८००
४,०००

२,०८,५८० २,०८,५८०
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कवा्थि टीप : 	
१)	 निीन	बुडीि	कज्थ	`	२,०००	आवि	संशव्थि	कज्थवनधी	३%	
	 ऋिको		 ` ७६,०००
	 (-)	निीन	बुडीि	कज्थ	 ` २,०००
	 	 	 ` ७४,०००
	 `	७४,०००	िर	३%	प्रियािथे	संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी	`	२,२२०
२)	 भयांडिलयािर	व्थयाज	५%	दरयानथे

	 	
१,००,०००	×	५

१००
	=	` ५,०००

	 भयांडिलयािर	व्थयाज	`	५,०००

उदवाहरण क्. १२
विज्थ	ट्थेडस्थ	्थयंाची	िथेरीज	खयालीलप्रियािथे	आहथे.	त्थयािरून	३१	ियाच्थ	२०१८	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	व्थयापयार	ि	नफयािोटया	खयािथे	आवि	
त्थयाच	ियारखथेचया	ियाळथेबंद	ि्थयार	करया.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१८ रोजीची

नवा्थे मशल्लक रक्कि (`) जिवा मशल्लक रक्कि (`)

भयाडथे,	दर	आवि	कर

वििया

िजुरी

उचल

विविध	ऋिको

खरथेदी

कसर

सं्थत्	ि	्थंत्

विविध	व्थ्थ

दुरुसिी

सकधं	(१.४.२०१७)

उपसकर

बँक	वशल्लक

बुडीि	कज्थ

प्रयाप्थ	विपत्

३,५००

१,०००

६,०००

३,०००

१५,०००

४०,०००

९००

५०,०००

३,६००

९,४००

१२,०००

४०,०००

७,५००

६००

२७,५००

संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी

प्रकयाशकडून	कज्थ

विरिी

भयांडिल

विविध	धनको

विविध	उतपन्

दथेय्थ	विपत्

कसर

२,५००

३४,७००

९२,३००

४५,०००

१८,०००

७,५००

१७,०००

३,०००

२,२०,००० २,२०,०००
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सिवा्ोजनवा :-
१)	 पूि्थदति	वििया	`	४००
२)	 ऋिकोिर	१०%	प्रियािथे	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी	वनिया्थि	करया	आवि	ऋिकोिर	६%	प्रियािथे	दथे्थ	कसर	वनधीची	िरिूद	करया.
३)	 अदति	खच्थ	-	विविध	व्थ्थ	`	१,४००	आवि	िजुरी	`	१,०००
४)	 उपसकरयािर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	आवि	्थंत्सयािग्ीिर	ियावर्थक	४%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
५)	 विविध	उतपन्	`	१,५००	आगयाऊ	प्रयाप्त	झयालथे	आहथे.
६)	 ३१	ियाच्थ	२०१८	रोजीचया	सकंध	`	३०,०००

उतिर :- म्ज् ट्थेडसथि ्वांचथे पुसिकवाि
व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे ३१ िवाचथि २०१८ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा

नवा्थे जिवा

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
िजुरी
(+)	अदति	िजुरी
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

६,०००
		१,०००

१२,०००
४०,०००

७,०००
६३,३००

विरिी

संिरि	सकंध

९२,३००

३०,०००

१,२२,३०० १,२२,३००
भयाडथे,	दर	आवि	कर
वििया
(-)	पूि्थदति	वििया
विविध	व्थ्थ
(+)	अदति	विविध	व्थ्थ
घसयारया	:
	उपसकर
	सं्थत्	ि	्थंत्
कसर
+	ऋिकोिर	दथेय्थ
दुरुसिी
शुद्ध	नफया
(भयंाडिल	खयात्थयालया	स्यानयंािररि)

१,०००
		४००
३,६००
	१,४००

४,०००
२,०००
९००
८१०

	

३,५००

६००

५,०००

६,०००

१,७१०
४६,४९०

ढोबळ	नफया	पुढथे	आिलया
		
जुनया	बुडीि	कज्थ
(-)	निीन	बुडीि	कज्थ

(-)	बुडीि	कज्थ
विविध	उतपन्
(-)	पूि्थप्रयाप्त	उतपन्

कसर

२,५००
	१,५००
१,०००
६००

७,५००
	१,५००

६३,३००

४००

६,०००

३,०००

७२,७०० ७२,७००
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िवाळथेबंद ३१ िवाचथि २०१८ रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयंाडिल
(+)	शुद्ध	नफया

(-)	उचल
विविध	धनको
प्रकयाशकडून	कज्थ
अदति	विविध	व्थ्थ
अदति	िजुरी
पूि्थप्रयाप्त	विविध	उतपन्
दथेय्थ	विपत्

४५,०००
४६,४९०
९१,४९०
३,००० ८८,४९०

१८,०००
३४,७००
१,४००
१,०००
१,५००
१७,०००

उपसकर
(-)	घसयारया
स्थंत्	ि	्ंथत्
(-)	घसयारया
विविध	ऋिको
(-)	सं.	बुडीि	कज्थवनधी

(-)	दथेय्थ	कसर	वनधी
पूि्थदति	वििया
संिरि	सकंध
बँक	वशल्लक
प्रयाप्थ	विपत्

४०,०००
४,०००
५०,०००
२,०००
१५,०००
	१,५००
१३,५००

८१०

३६,०००

४८,०००

१२,६९०
४००

३०,०००
७,५००
२७,५००

१,६२,०९० १,६२,०९०

कवा्थि टीप : 	
जुनया	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी	िथेरीज	पत्कयाि	वदलथेलया	हया	बुडीि	कज्थ	ि	निीन	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधीपथेषिया	जयासि	असल्थयािुळथे	िो	
नफयािोटया	खयात्थयाच्थया	जिया	बयाजूिर	`	४००	नथे	दश्थविलया	आहथे.

उदवाहरण क्. १३
अज्थ	एंटरप्रया्थजथेस	्थयंाची	३१	ियाच्थ	२०१९	रोजीची	िथेरीज	खयालील	प्रियािथे	आहथे.	त्थयािरून	३१	ियाच्थ	२०१९	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	
ियावर्थक	खयािी	ि्थयार	करया.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

िपशील नवा्थे मशल्लक (`) जिवा मशल्लक (`)

ऋिको
प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
इंधन	आवि	शक्ती
धनको
विरिीिरील	ियाहिूक	खच्थ
उचल
भयंाडिल
विरिी
परि

५२,८३५
८,६०५
२५,३७५
१,८१८

१,८६०
५,०००

८६०

४२,८६०

१,६०,०००
३९,४७२
१,३७५



319

बँकिेील	रोख
उपसकर	(१.७.२०१८	लया	खरथेदी)
िथेिन
िोटयार	कयार
िजुरी
सयाियान्थ	खच्थ
८%	कज्थ	(१.१०.२०१८	लया	घथेिलथे)
बुडीि	कज्थ
संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी
्थंत्थे
वििया
दथे्थ	विपत्
प्रयाप्त	कविशन
गुंिििूक

१६,३७५
३९,५००
७,०००
२०,५००
७,०००
७,२९५

२,०००

४०,८००
५,०००

२६,०००

१५,०००

८००

६,८६६
१,४५०

२,६७,८२३ २,६७,८२३

सिवा्ोजनवा :
१)	 ३१	ियाच्थ	२०१८	रोजी	वशल्लक	असलथेल्थया	ियालयाचथे	िूल्थ	` २८,०००
२)	 बुडीि	कज्थ	` १,५००	खयािथे	बयाद	करून	ऋिकोिर	५%	दरयानथे	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी	वनिया्थि	करया.
३)	 घसयारया	आकयारया	-	उपसकर,	िोटयार	गयाडी	आवि	्ंथत्यािर	ियावर्थक	अनुरििथे	१०%,	७%	आवि	५%	प्रियािथे
४)	 अवज्थि	परंिु	अप्रयाप्त	कविशन	` ५५०
५)	 अदति	खच्थ	-	सयाियान्थ	खच्थ	` १,०००,	िजुरी	` ५००
६)	 पिू्थदति	वििया	` २,०००

उतिर :  अज् एंटरप्रवा्जथेस
व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा

नवा्थे जिवा

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
(-)	खरथेदीपरि
िजुरी
(+)	अदति	िजुरी
इंधन	आवि	शक्ती
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

२५,३७५
१,३७५
७,०००
५००

८,६०५

२४,०००

७,५००
१,८१८
२४,६८९

विरिी
(-)	विरिीपरि

संिरि	सकंध

३९,४७२
८६० ३८,६१२

२८,०००

६६,६१२ ६६,६१२
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िथेिन
वििया
(-)	पूि्थदति	वििया
विरिीिरील	ियाहिूक	खच्थ
सयाियान्थ	खच्थ
+	अदति	सयाियान्थ	खच्थ
बुडीि	कज्थ
(+)	निीन	बुडीि	कज्थ
(+)	सं.	बुडीि	कज्थवनधी

(-)	जुनया	बुडीि	कज्थ	वनधी
घसयारया	:
िोटयार	कयार
उपसकर
्थंत्थे
कजया्थिरील	व्थयाज

५,०००
२,०००

७,२९५
१,०००
२,०००
१,५००
२,५६७
६,०६७
८००

१,४३५
२,९६३
२,०४०

७,०००

३,०००
१,८६०

८,२९५

५,२६७

६,४३८
६००

ढोबळ	नफया	पुढथे	आिलया
प्रयाप्त	िि्थन
+	अप्रयाप्त	िि्थन
वनविळ	िोटया
(भयांडिल	खयात्थयालया	
स्यानयांिर)

१,४५०
५५०

२४,६८९

२,०००
५,७७१

३२,४६० ३२,४६०

 िवाळथेबंद ३१ िवाचथि २०१९ रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयांडिल
(-)	शुद्ध	िोटया

(-)	उचल
दथे्थ	विपत्
धनको
अदति	सयाियान्थ	खच्थ
अदति	िजुरी
८%	कज्थ
(+)	अदति	व्थयाज

१,६०,०००
५,७७१

१,५४,२२९
५,०००

१५,०००
६००

१,४९,२२९
६,८६६
४२,८६०
१,०००
५००

१५,६००

उपसकर
(-)	घसयारया
(९	िवहन्थयाचया)
िोटयार	कयार
(-)	घसयारया	
जिीन	आवि	इियारि
(-)	घसयारया	
विविध	ऋिको
(-)	निीन	बुडीि	कज्थ

(-)	सं.ऋ.	संवचिी

संिरि	सकंध
अवज्थि	परंिु	अप्रयाप्त	िि्थन
पिू्थदति	वििया
बँकेिील	रोख
गुिंििूक

३९,५००
२,९६३

२०,५००
१,४३५
४०,८००
२,०४०
५२,८३५
१,५००
५१,३३५
२,५६७

३६,५३७

१९,०६५

३८,७६०

४८,७६८

२८,०००
५५०

२,०००
१६,३७५
२६,०००

२,१६,०५५ २,१६,०५५
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कृिी १ : विद्यार्थयाांनी	त्थयाचं्थया	घरयाजिळील	सियाविति	संख्थथेलया	भथेट	दथेऊन	विविध	ियावहिी	गोळया	करयािी	जसथे	खच्थ,	उतपन्,	नफया,	
िोटया,	खरथेदी,	विरिी,	ियालसयाठया	इत्थयादी	आवि	व्थयापयारी,	व्थयापयारी	ि	नफयािोटया	खयािथे	आवि	ियाळथेबंद	कशयाप्रकयारथे	ि्थयार	करियाि	िथे	
विद्या्थी	जयािून	घथेिील.

कृिी २ : विद्यार्थयाांनी	व्थयापयार	ि	नफयािोटया	खयािथे	आवि	ियाळथेबंदयािील	चुकया	शोधून	कयाढयाव्थयाि.	चुकया	 विद्यार्थयाांनया	शोधून	
कयाढण्थयास	सयंागयािथे.

व्वापवार खवािथे आमण नफवा िोटवा खवािथे ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा
नवा्थे जिवा

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

िपशील रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
(-)	आगि	प्रत्थया्थ
िजुरी
जयावहरयाि
अवधकयार	शुलक
ढोबळ	नफया	(पुढथे	नथेलया)

१०,५००
५००

		

२५,०००

१०,०००
२,०००
८००
४००

१८,८००

विरिी
(-)	वनग्थि	प्रत्थया्थ

संिरि	सकंध

१७,२००
२०० १७,०००

४०,०००

५७,००० ५७,०००
िथेिन
वििया
जयावहरयाि
भयाडथे
प्रयाप्त	कसर
छपयाई	ि	लथेखन	सयािग्ी
शुद्ध	नफया

	

	

४,०००
७,२००
२,०००
८००
४००
७००

४,३००

ढोबळ	नफया	पुढथे	आिलया
बँक	कजया्थिरील	व्थयाज
	

	
१८,८००

६००
	

१९,४०० १९,४००

 िवाळथेबंद ३१ िवाचथि २०१९ रोजीचवा

दथे्िवा रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

संपतिी रक्कि
(`)

रक्कि
(`)

भयांडिल
अवधक	शुद्ध	नफया

(-)	उचल
धनको
अवधकोर	कज्थ
दथे्थ	विपत्
प्रयापत्थ	विपत्
पूि्थदति	खच्थ
ख्थयािी
टपयाल	खच्थ

७०,०००
४,३००
७४,३००

३००

		

७४,०००
९,८००
३०,०००
४,०००
२,०००
८००

५,०००
२००

इियारि
सं्थत्	ि	्ंथत्
ऋिको
िि्थन
संिरि	सकंध	

		 २०,०००
३०,८००
३३,०००
२,०००
४०,०००

१,२५,८०० १,२५,८००
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मटप : िरील	अंविि	लथेख	विद्यार्थयाांंनया	कृिीसयाठी	वदथेलथेल	आहथेि.	िथेरीज	पत्क	इिर	सिया्थोजनया	वदलथेल्थया	नसल्थयानथे	ियाळथेबंद	जुळियार	
नयाही.

ppppppppppppp स्वाध्वा् ppppppppppppp

प्र.१ एकवा ्वाक्वाि उतिरथे मलहवा.
	 १)		 व्थयापयार	खयािथे	महिजथे	कया्थ?
	 २)	 नफयािोटया	खयािथे	महिजथे	कया्थ?
	 ३)	 ियाळथेबंद	कया	ि्थयार	करियाि?
	 ४)	 अवंिि	खयािी	महिजथे	कया्थ?
	 ५)	 ‘शुद्ध	नफया’	्थयापयासून	आपियास	कया्थ	अ ््थबोध	होिो?
	 ६)	 ‘ढोबळ	नफया’	महिजथे	कया्थ?
	 ७)	 उपयावज्थि	उतपन्	ही	संज्या	सपष्ट	करया.
	 ८)	 अदति	खच्थ	ही	संज्या	सपष्ट	करया.
	 ९)	 घसयारया	महिजथे	कया्थ?
	 १०)	 ‘पिू्थदति	खच्थ’	्थयापयासून	आपियास	कया्थ	अ््थबोध	होिो?

प्र.२ खवालील म्धवानवांकररिवा एकशबद / शबदसिूह / संज्वा द्वा.
	 १)		 न	संपलथेल्थया,	कयालयािधीसयाठी	करण्थयाि	आलथेलया	खच्थ.
	 २)	 किविलथेलथे	परंिु	अद्यापप्थांि	न	विळयालथेलथे	उतपन्.
	 ३)	 विरिीिर	केलथेलया	ियाहिुकीसयाठी	खच्थ
	 ४)	 संपतिी	आवि	दथे्थिथेचथे	वििरि.
	 ५)	 व्थिसया्थयाचया	शुद्ध	नफया	वकंिया	शुद्ध	िोटया	जयािून	घथेण्थयासयाठी	ि्थयार	करण्थयाि	्थथेियारथे	खयािथे.
	 ६)	 लथेखयांकन	िरया्थचथे	शथेिटी	वशल्लक	असलथेल्थया	ियालयाची	वकंिि.
	 ७)	 संभयाव्थ	बुडीि	कजया्थसयाठी	करण्थयाि	आलथेली	िरिूद.
	 ८)	 आव््थक	 िरया्थच्थया	 शथेिटी	 व्थिसया्थयाचया	 नफया	 वकंिया	 ियाथेटया	 ि	 व्थिसया्थयाची	आव््थक	 सस्िी	 जयािून	 घथेण्थयासयाठी	 ि्थयार		
	 	 करण्थयाि	्थथेियारथे	अंविि	वििरि.
	 ९)	 ियालयाच्थया	विरि्थ	िृद्धीसयाठी	करण्थयाि	्थथेियारया	खचया्थचया	प्रकयार.
	 १०)	 िथेरीज	ि्थयार	करण्थयाि	आल्थयानंिर	पुरविण्थयाि	्थथेियारी	अविररक्त	ियावहिी.

प्र.३  खवाली मदलथेल्वा प्वाथि्वांिधून ्ोग् प्वाथि्वाची मन्ड करवा ् म्धवानथे पुनहवा मलहवा.
	 १)		 …………	महिजथे	संपतिीचथे	दथे्थिथेिरील	आवधक्थ	हो्थ.	
	 अ)	ख्थयािी	 ब)	भयांडिल	 क)	गुंिििूक	 ड)	उचल
	 २)	 विळयालथेली	कसर	ही	………	खयात्थयाच्थया	जिया	बयाजूिर	स्यानयांिररि	करियाि.
	 अ)	चयालू	 ब)	नफयािोटया	 क)	व्थयापयार	 ड)	भयांडिल
	 ३)	 ……	महिजथे	विवशष्ट	ियारखथेलया	व्थिसया्थयाची	आव््थक	सस्िी	दश्थविियारथे	वििरि	हो्थ.
	 अ)	व्थयापयार	खयािथे	 ब)	िथेरीज	 क)	नफयािोटया	खयािथे	 ड)	ियाळथेबंद
	 ४)	 अदति	खच्थ	ियाळथेबंद	पत्कयाच्थया	……	बयाजूिर	दश्थविियाि.
	 अ)	दथे्थिया	 ब)	संपतिी	 क)	उचल	 ड)	जिया
	 ५)	 उचलीिरील	व्थयाज	……	खयात्थयाचया	जिया	बयाजूिर	दश्थविलथे	जयािथे.
	 अ)	व्थयापयार	 ब)	नफयािोटया	 क)	ख्थयािी	 ड)	भयांडिल
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	 ६)	 व्थयापयार	खयात्थयाची	नयािथेबयाकी	महिजथे	……	हो्थ.
	 अ)	ढोबळ	िोटया	 ब)	शुद्ध	िोटया	 क)	शुद्ध	नफया	 ड)	ढोबळ	नफया
	 ७)	 खरथेदीिरील	ियाहिूक	खच्थ	हया	……	खयात्थयाच्थया	नयािथे	बयाजूिर	दश्थविलया	जयािो.
	 अ)	व्थयापयार	 ब)	नफयािोटया	 क)	भयांडिल	 ड)	बँक
	 ८)	 नफयािोटया	खयात्थयाची	जियावशल्लक	………	दश्थवििथे.
	 अ)	शुद्ध	नफया	 ब)	ढोबळ	नफया	 क)	ढोबळ	िोटया	 ड)	शुद्ध	िोटया

९)	 सिंरि	सकंधयाचथे	िूल्थयांकन	करियानया	लयागििूल्थ	वकंिया	बयाजयारिूल्थ	्थयापैकी	जथे	……	असथेल	त्थया	आधयारयािर	वनस्चि	
करण्थयाि	्थथेिथे.

	 अ)	जयासि	 ब)	किी	 क)	सियान	 ड)	्थयापैकी	नयाही
	 १०)	 जथेवहया	उचलीची	विवशष्ट	ियारीख	वदली	नसथेल	िर	व्थयाज	……	िवहन्थयाकररिया	अयाकयारियाि.
	 अ)	चयार	 ब)	सहया	 क)	आठ	 ड)	नऊ

प्र.४  खवालील म्धवानथे बरोबर करी चूक िथे मलहवा :
	 १)		 प्रत्थथेक	सिया्थोजनथेचथे	वकियान	िीन	पररियाि	होियाि.
	 २)	 िथेरीज	पत्कयािील	प्रत्थथेक	पदयाचया	केिळ	एकच	पररियाि	होिो.
	 ३)		 किविलथेलथे	परंिु	न	विळयालथेलथे	उतपन्	हथे	दथे्थिया	आहथे.
	 ४)	 ख्थयािी	ही	कयालपवनक	संपतिी	नयाही.
	 ५)	 नफयािोटया	खयात्थयाची	जियाबयाकी	शुद्ध	नफया	दश्थवििथे.

प्र.५  ररकवाम्वा जवागी ्ोग् शबद मलहवा :
	 १)		 ढोबळ	नफया	………	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	करियाि.
	 २)	 व्थयापयार	खयात्थयाची	नयािथेबयाकी	………	दश्थवििथे.
	 ३)	 अप्रयाप्त	उतपन्	ियाळथेबंद	पत्कयाच्थया	………	बयाजूिर	दश्थविियाि.
	 ४)	 बँक	कजया्थिरील	व्थयाज	………	खयात्थयाच्थया	नयािथेबयाजूिर	दश्थविियाि.
	 ५)	 व्थिसया्थयाचया	………	जयािून	घथेण्थयासयाठी	नफयािोटया	खयािथे	ि्थयार	केलथे	जयािथे.
	 ६)	 ियालयाच्थया	खरथेदी	आवि	विरिीचया	पररियाि	जयािून	घथेण्थयासयाठी	………	खयािथे	ि्थयार	केलथे	जयािथे.
	 ७)	 सि्थ	अप्रत्थषि	खच्थ	………	खयात्थयालया	स्यानयंािररि	करियाि.
	 ८)	 नफयािोटया	खयात्थयाच्थया	जिया	वशलकेपथेषिया	नयािथे	वशल्लक	जयासि	असल्थयास	………	होिो.
	 ९)	 सि्थ	प्रत्थषि	खच्थ	………	खयात्थयालया	स्यानयांिररि	करियाि.
	 १०)	 ियाळथेबंद	हथे	संपतिी	ि	दथे्थिथेचथे	………	आहथे.

प्र.६ असवाधवारण (odd) शबद मलहवा.

१)		 भयाडथे,	िथेिन,	वििया,	सं्थंत्	ि	्थंत्

२)		 खरथेदी,	सिंरि	सकधं,	ऋिको,	कयारखयानया	भयाडथे

३)		 भयांडिल,	दथेय्थ	विपत्,	ऋिको,	अदति	िजुरी

४)		 जयावहरयाि,	प्रियास	खच्थ,	कयारखयानया	भयाडथे,	वििया

५)		 हसिस्	रोख,	ऋिको,	अप्रयाप्त	उतपन्,	बुडीि	ि	संशव्थि	कज्थवनधी



324

प्र.७	 खालील	 विधानाशी	आपण	सहमत	आहात	का	असहमत	आहात	ते	 वलहा.

१)  बुडीत व संशयित कर्जयिधी िफातोटा खातिाला िावे करतात.

२)  ताळेबंद हे पत्रक असिू खाते सुद्ा आहे.

३)  अप्रतिक्ष खर्ज विापार खातिाचिा िावे बारूवर दश्जयवतात.

४)  अयधकोष अयधयवकष्ज ही अंतर्जत देिता आहे.

५)  भांडवल महणरे संपततीरे देितेवरील आयधकि होि.

प्र.८	 खालील	 विधाने	 बरोबर	करून	पुनहा	 वलहा.

१)  विापार खातिारी संतुयलत राशी शुद् िफा यकंवा शदु् तोटा दश्जयवते.

२)  सव्ज प्रतिक्ष खर्ज िफातोटा खातिाचिा िावे बारूवर यलयहतात.

३)  िफातोटा खातिारी रमा बारूरी बेरीर िावे बारूचिा बेररेपेक्षा रासत असेल तर शुद् तोटा दश्जयवते.

४)  भांडवल खाते --------- िावे
        िफातोटा खातिाला
 (शुद् िफा भांडवल खातिाला स्ािांतररत केलिाबद्दल)

५)  विापार खाते --------- िावे

        यवक्री खाते --------- रमा
 (यवक्री विापार खातिाला स्ािांतररत केलिाबद्दल) 

प्र.९	 खालील	गणना	करा.

१)  भांडवल शोधूि काढा.

संपतती	(`) देयता	(`)

इमारत                         २०,०००
उपसकर                        १५,०००
ऋणको                        ३०,०००
रुंतवणूक                      १०,०००
बँकेतील रोख                  ५,०००
संित्र व िंत्र                  २०,०००

  देयि यवपत्र                   १८,०००
  धिको                          २०,७००
  अदतत मरुरी                    १,२५०

२)  १ रुलै २०१८ रोरी ` ३५,५०० मूलिारी िंत्र सामग्ी खरेदी केली आयण तिार यदवशी यतचिा स्ापिेसाठी ` ४,५०० 
खर्ज केला. िंत्र सामग्ीवर वायष्जक ७% दरािे दरवषषी ३१ मार्जला घसारा आकारणिात िेतो. घसाऱिारी राशी यिधा्जररत 
करा. 

३)  श्ी. प्रमोद िािंी १ ऑकटोबर २०१८ रोरी भारतीि सटटे बँकेकडूि १२% वायष्जक दरािे ` ३,५०,००० कर्ज घेतले.  
३१ मार्ज २०१९ पियंत विारारी राशी यिधा्जररत करा.

४)  वायष्जक यवमा प्रविारी ` ८,०००, १ यडसेंबर २०१८ रोरी यदले. ३१ मार्ज २०१९ पियंतरी रक्कम यिश्रत करा.

५)  ढोबळ िफा यकंवा ढोबळ तोटा यिधा्जररत करा. खरेदी ` १५,५००, यवक्री ` ३०,००० आरत वाहि विि ` १,२००, 
प्रारंभण सकंध ` ५,००० खरेदी परत ` ५००, संवरण सकंध ` १८,०००.
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gggggggggggggg प्रवात्मक्षक उदवाहरणथे ggggggggggggggg

१. खवालील खवात्वांच्वा मशलकवां्रून श्ीििी ज्श्ी ्वंाचथे पुसिकवाि ३१ िवाचथि २०१८ रवाथेजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा व्वापवार खवािथे 
ि्वार करवा.

िपशील नवा्थे बवाकरी (`) जिवा बवाकरी (`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी	
खरथेदीपरि
विरिीपरि
विरिी
िजुरी
आगि	ियाहन	व्थ्थ
अवधकयार	शुलक

४१,०००
५९,०००

१,६००

३,४००
१,०००
४,०००

७,०००

१,०३,०००

१,१०,००० १,१०,०००
 संिरि	सकंध	`	४०,०००	आहथे.

  	२. संज् बदसथि ्वांचथे ३१ िवाचथि २०१८ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा नफवािोटवा खवािथे ि्वार करवा.

	 १)		 बँक	शुलक	 `		२२,०००
	 २)	 व्थयाज	(जिया)	 `		१६,०००
	 ३)	 विविध	खच्थ	 `			४२,०००
	 ४)	 वििया	 `			३५,०००
	 ५)	 िथेिन		 `			४०,०००
	 ६)	 दर	आवि	कर	 `			१३,०००
	 ७)	 टपयाल	 `			८,०००
	 ८)	 जयावहरयाि	 `			४०,०००
	 ९)	 भयाडथे	वदलथे	 `			३२,०००
	 १०)	 बुडीि	कज्थ	 `			१०,०००
	 ११)	 प्रयाप्त	कविशन	 `			१७,५००
	 १२)	 छपयाई	ि	लथेखनसयािग्ी	 `			२१,०००
	 १३)	 आगीिुळथे	नुकसयान	 `			१८,०००
	 १४)	 कसर	(नयािथे)	 `			२३,०००
	 १५)	 कसर	(जिया)	 `			३७,०००
	 १६)	 वकरकोळ	उतपन्	 `			१४,०००
	 १७)	 घसयारया	 `			३४,०००
	 १८)	 वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ	 `			६०,०००
	 १९)	 गोदयाि	खच्थ	 `			४०,०००	
	 	 टीप	ः-	ढोबळ	नफया	 `			४,०७,५००
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३. खवाली मदलथेल्वा िथेरजथे्रून संजी् ॲणड सनस ्वंाचथे पुसिकवाि ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा व्वापवार ् 
नफवािोटवा खवािथे आमण त्वाच िवारखथेचवा िवाळथेबंद ि्वार करवा.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

िपशील नवा्थे मशल्लक (`) जिवा मशल्लक (`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी	आवि	विरिी
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
सं्थत्	ि	्थंत्
ऋिको	आवि	धनको
परि
इियारि
िोटयार	वहॅन
छपयाई	ि	लथेखनसयािग्ी
िजुरी
संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी
कविशन
कया्थया्थल्थ	व्थ्थ
ियाहिूक	खच्थ
उपसकर
पररसर	(Premises)
सुटी	अिजयारथे
उचल
बँक	अवधविकर्थ
हसिस्	रोख
लयाभयांश
भयांडिल
िथेिन
प्रयाप्त	विपत्	ि	दथेय्थ	विपत्
बुडीि	कज्थ
जयावहरयाि	(३	िरया्थकररिया)

२२,०००
१,७८,०००

४,८००
५०,०००
४४,०००
२,०००
५८,०००
४०,०००
३,०००
२८,०००

५,४००
९,०००
२०,०००
८१.०००
२०,४००
२४,७००

७१,०००

४४,०००
५,६००
२,४००
६,०००

४,६०,०००

७६,०००
४,०००

३,२००
२,४००

२२,०००

३,३००
१,४०,०००

८,४००

७,१९,३०० ७,१९,३००

सिवा्ोजनवा :
१)	 ३१	ियाच्थ	२०१९	रोजी	संिरि	सकंधयाचथे	लयागििूल्थ	`	६०,०००	आवि	बयाजयारिूल्थ	`	७०,०००.
२)	 अदति	खच्थ	-	िजुरी	`	४,०००,		िथेिन	`	२,४००
३)	 िोटयार	वहनॅिर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	आवि	उपसकरयािर	ियावर्थक	५%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
४)	 बुडीि	कज्थ	`	२,०००	खयािथेबयाद	करया	आवि	ऋिकोिर	५%	दरयानथे	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी	वनिया्थि	करया.
५)	 भयांडिलयािर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	व्थयाजयाची	आकरिी	करया.
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४. नंमदनी ॲणड ककंपनी ्वांची िथेरीज खवालील प्रिवाणथे आहथे. त्वा्रून ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा व्वापवार ् 
नफवािोटवा खवािथे आमण त्वाच िवारखथेचवा िवाळथेबंद ि्वार करवा.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

िपशील नवा्थे मशल्लक (`) जिवा मशल्लक (`)

सुटी	अिजयारथे
उपसकर	ि	अनिया्थुक्ती
बुडीि	कज्थ
विविध	ऋिको
सकंध	(३१	ियाच्थ	२०१८)
खरथेदी
रोख	विरिी
उधयार	विरिी
परि
जयावहरयाि
दर,	कर	आवि	वििया
दुरूसिी	आवि	दथेखभयाल
िथेिन	( २

३
	कयारखयान्थयासयाठी)

भयाडथे	(११	िवहन्थयाचथे)
्थंत्सयािग्ी	(१	ऑकटोबर	२०१८	रोजी	खरथेदी	केलथेली
`	१२,०००	सियाविष्ट)
भयांडिल
संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी	
विविध	धनको
उचल
व्थयाज
लयाभयांश
बँक	वशल्लक
अवधकयार	शुलक
९%	बँक	कज्थ	(३०	सपटेंबर	२०१८)
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
कसर

१,१०,०००
८१,०००
१,४००
८१,६००
५२,०००
७७,०००

४००
४,८००
६,०००
१,२००
१८,०००
२,२००
८४,०००

१४,०००

४०,०००
६,०००

४,०००
१,०००

२१,०००
८१,०००

६००

३,६०,०००
८,०००
७०,०००

१,२००
२,८००

४०,०००

५,८४,६०० ५,८४,६००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 सिंरि	सकंध	`	१,००,०००
२)	 बुडीि	कज्थ	` २,०००	अपलथेसखि	करून	ऋिकोिर	५%	प्रियािथे	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी	वनिया्थि	करया.
३)	 ्थंत्सयािग्ीिर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया	आवि	सुटी	अिजयारथे	पुनिू्थल्थयांकन	`	१,००,०००	करयािथे.
४)	 भयंाडिलयािर	ियावर्थक	२%	दरयानथे	व्थयाज	आकयारया.
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५. खवालील िथेरीज आमण सिवा्ोजनवाच्वा आधवारथे अबददुल ट्थेडसथि ्वंाचथे ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा 
्वाम थ्िक खवािी ि्वार करवा.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

नवा्थे मशल्लक रक्कि (`) जिवा मशल्लक रक्कि (`)

िथेिन
खरथेदी
भयाडथे	(११	िवहन्थयाचथे)
्थंत्सयािग्ी
अवग्ि	िजुरी
प्रयारंभि	सकंध
बुडीि	कज्थ
पूि्थदति	वििया
िजुरी
सुटी	अिजयारथे
अप्रयाप्त	कविशन
विविध	ऋिको
रोख
बँक
उचल
गयाडी	भयाडथे
प्रयाप्थ	विपत्
अरुियालया	कज्थ

१०,०००
७१,४००
२,२००
५६,०००
४,०००
२०,०००
१,०००
२,४००
२,६००
२६,०००

४००
६४,०००
१,०००
३,०००
७,६००
१,०००
१३,६००
३०,०००

प्रयाप्त	व्थयाज
भयांडिल
विरिी
संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी
प्रयाप्त	कविशन
दथेय्थ	विपत्
धनको

२,४००
१,६०,०००
८५,०००
२,०००
१,६००
९,२००
५६,०००

३,१६,२०० ३,१६,२००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 सिंरि	सकंधयाचथे	िूल्थ	`	८९,६००
२)	 अदति	खच्थ	-	िथेिन	`	२,०००,	िजुरी	`	४,०००
३)	 ्थंत्सयािग्ी	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
४)	 बुडीि	कज्थ	`	२,०००	खयािथेबयाद	करया	आवि	ऋिकोिर	५%	दरयानथे	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधीची	िरिूद	करया.
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६. गीिवा इंटरप्रवा्जथेस ्वांची िथेरीज खवालीलप्रिवाणथे आहथे त्वा्रून ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा व्वापवार ् 
नफवािोटवा खवािथे आमण त्वाच िवारखथेचवा िवाळथेबंद ि्वार करवा.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

िपशील नवा्थे मशल्लक (`) जिवा मशल्लक (`)

भयांडिल
उचल
प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी	आवि	विरिी
परि
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
उतपयादक	िजुरी
अनुतपयादक	िजुरी			
िथेिन
प्रियास	खच्थ
व्थयापयार	खच्थ
इंधन	आवि	कोळसया
कसर
सयाियान्थ	खच्थ
बुडीि	कज्थ
सं्थत्	ि	्थंत्
उपसकर
सिंथेष्टन	खच्थ
विविध	ऋिको	आवि	धनको
हसिस्	रोख
गुंिििूक
संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी

१,७५०
८,०००
१६,५००

६२५
४२५

१,०००
६००

१,०००
१,१२५
३२५
२५०
४६०
२२५
२००

२०,०००
५,५००
१७५

१०,०९०
२,२००
१०,२५०

५०,०००

२२,५००
७५०

५५०

६,७५०

१५०
८०,७०० ८०,७००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 ३१	ियाच्थ	२०१९	रोजी	वशल्लक	असलथेल्थया	ियालसयाठ्याचथे	लयागििूल्थ	`	७,१००	असून	बयाजयार	िूल्थ	`	७,५००	आहथे.
२)	 प्रियास	खचया्थि	`	१२५	व्थिसया्थ	ियालकयाच्थया	व्थसक्तगि	प्रियास	खचया्थचथे	आहथेि.
३)	 अशोककडून	्थथेिथे	असलथेल्थया	रकिथेपैकी	बुडीि	कज्थ	`	१७५	अपलथेसखि	करून	विविध	ऋिकोिर	५%	दरयानथे	संशव्थि	ि	बुडीि	

कज्थवनधी	वनिया्थि	करया.
४)	 विविध	ऋिकोिर	िसथेच	धनकोिर	अनुरििथे	२%	आवि	३%	कसर	वनधीची	िरिूद	करया.
५)	 स्ंथत्	ि	्थंत्यािर		आवि	उपसकरयािर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
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७. खवालील खवात्वांच्वा मशलकवां्रून मदपक ॲनड ककंपनी ्वंाचथे पुसिकवाि ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा 
व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे आमण त्वाच िवारखथेचवा िवाळथेबंद ि्वार करवा.

दीपक ॲनड ककंपनी ्वांच्वा खवात्वांच्वा मशलकवा ३१ िवाचथि २०१९ रवाथेजीच्वा

मशल्लक रक्कि (`) मशल्लक रक्कि (`)

बँक
भयांडिल
दथेय्थ	विपत्
उपसकर
प्रयाप्त	कविशन
सकधं	(१.४.२०१८)
इियारि
िजुरी
धनको
बुडीि	कज्थ
संशव्थि	बुडीि	कज्थवनधी
विरिीपरि
वििया	प्रव्थयाजी
(१.१.१९	िथे	३१.१२.१९)

३०,०००
१,२०,०००

७,५००
१९,५००
३,०००
२७,०००
३७,५००
७,५००
३७,५००
४,५००
३,०००
१,५००
१८,०००

िथेिन
बँक	कज्थ
सयाियान्थ	खच्थ
व्थयाज	वदलथे
्थंत्सयािग्ी
विरिी
खरथेदी
ऋिको
खरथेदीपरि
हसिस्	रोख

३०,०००
३०,०००
७,५००
१,५००
२५,५००
९६,०००
४२,०००
३१,५००
३,०००
१६,५००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 अवंिि	असलथेल्थया	वशल्लक	ियालयाचथे	िूल्थ	`	६०,०००	आहथे.
२)	 कविशनचथे	`	३,०००	अप्रयाप्त	आहथेि.
३)	 ऋिकोिर	२%	प्रियािथे	आवि	धनकोिर	३%	प्रियािथे	कसर	वनधीची	िरिूद	करया.
४)	 उपसकरयाचथे	िूल्थ	`	४,५००	नथे	किी	करया	आवि	इियारिीचथे	िूल्थ	१०%	नथे	किी	करया.
५)	 िथेिनयाचथे	`	४,५००	आवि	िजुरीचथे	`	१,५००	दथेिथे	बयाकी	आहथे.
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८. खवालील िथेरीज रवाजू ट्थेडसथि ्वांच्वा लथेखवापुसिकवािील असून त्वा्रून ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा खवालील 
सिवा्ोजनवा म्चवारवाि घथेऊन व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे आमण त्वाच िवारखथेचवा िवाळथेबंद ि्वार करवा.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

नवा्थे मशल्लक रक्कि (`) जिवा मशल्लक रक्कि (`)

रयाजू	्थयांची	उचल
प्रयारंभि	सकंध
िजुरी
खरथेदी
व्थयापयार	व्थ्थ
अवधकयार	शुलक
िथेिन
ऋिको
सं्थत्	ि	्थंत्
छपयाई	ि	लथेखनसयािग्ी
बुडीि	कज्थ
कसर
उपसकर
जयावहरयाि
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
संगिक
प्रयाप्थ	विपत्
हसिस्	रोख
अवधकोरस्	रोख

५,०००
३०,०००
५,०००
६०,०००

८००
१,६००
२०,०००
८०,०००
५६,०००
२,४००
९००

१,२००
१६,०००
३,०००
६००

१,२०,०००
१६,०००
१,१००
२,०००

रयाज	ू्थयांचथे	भयांडिल
विरिी
खरथेदीपरि
धनको
कसर
दथेय्थ	विपत्

२,००,०००
१,६४,०००

२,४००
४०,०००
१,६००
१३,६००

४,२१,६०० ४,२१,६००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 सिंरि	सकंधयाचथे	लयागििूल्थ	`	४०,०००	असून	बयाजयारिूल्थ	`	४४,०००	होिथे.
२)	 स्ंथत्	ि	्थंत्यािर,	उपसकरयािर,	संगिकयािर	अनुरििथे	ियावर्थक	५%,	१०%	आवि	१५%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
३)	 िथेिन	१०	िवहन्थयाचथे	वदलथेलथे	आहथे.
४)	 ऋिको	`	४००	बुडीि	कज्थ	आकयारून	१०%	दरयानथे	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी	वनिया्थि	करया.
५)	 जयावहरयाि	खच्थ	२	िरया्थसयाठी.
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९. श्द्धवा एंटरप्रवा्जथेस ्वांची िथेरीज खवालीलप्रिवाणथे आहथे त्वा्रून िुमही ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा ्वाम्थिक 
खवािी ि्वार करवा.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

नवा्थे मशल्लक रक्कि (`) जिवा मशल्लक रक्कि (`)

प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
विरिीपरि
िजुरी
शक्ती	आवि	इंधन
प्रियास	खच्थ
अंकषेिि	शुलक
अवधकयार	शुलक
कसर
टपयाल	खच्थ
बुडीि	कज्थ
विविध	ऋिको
उपसकर
सं्थत्	ि	्थंत्
सिियालकीचया	पररसर
भयाडथे,	दर	आवि	वििया

२,४०,०००
८,५०,०००
१५,०००
२९,०००
२१,८००
१४,७००
७,०००
७२,०००
१,७५०
१३,५००
३,०००

५,२०,०००
१,२०,०००
१५,००,०००
७,०२,०००
४२,२५०

भयांडिल
विविध	धनको
दथेय्थ	विपत्
विरिी
खरथेदीपरि
कसर
अवधकोर	अवधविकर्थ
संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी

१३,००,०००
१,२०,०००
६०,०००

२५,००,०००
८,०००
२,०००

१,५४,०००
८,०००

४१,५२,००० ४१,५२,०००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 पिू्थदति	वििया	`	२,२५०
२)	 संिरि	सकंधयाचथे	लयागि	िूल्थ	`	३,८०,०००	असून	बयाजयारि्ूल्थ	`	४,००,०००	होिथे.
३)	 िजुरीचथे	`	६,०००	आवि	भयाडथे	`	५,०००	दथेिथे	बयाकी	आहथे.
४)	 ऋिकोिर	`	१,५००	बुडीि	कज्थ	आकयारून	५%	दरयानथे	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी	वनिया्थि	करया.
५)	 घसयारया	आकयारया	-	उपसकरयािर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे,	सं्थत्	ि	्थंत्यािर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	आवि	सिियालकीच्थया	पररसरयािर	

ियावर्थक	१५%	दरयानथे.
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१०. अ्ुब ॲनड ककंपनी ्वांची िथेरीज खवालील प्रिवाणथे आहथे. त्वा्रून ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा व्वापवार 
् नफवािोटवा खवािथे आमण त्वाच िवारखथेचवा िवाळथेबंद ि्वार करवा.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

नवा्थे मशल्लक रक्कि (`) जिवा मशल्लक रक्कि (`)

हसिस्	रोख
बँकिेील	रोख
उचल
उपसकर	
स्थंत्	ि	्थंत्
प्रयारंभि	सकंध
खरथेदी
िथेिन	आवि	िजुरी
ऋिको
विरिीपरि
अंकषेिि	शुलक
भयाडथे,	दर	आवि	कर
बुडीि	कज्थ
प्रियास	खच्थ
वििया
अभ्थच्थया	कजया्थिर	व्थयाज
व्थयापयार	खच्थ
सयाियान्थ	खच्थ

४,५७५
१५,४५०
१८,०००
६,०००
४५,०००
३०,०००

१,२०,०००
३३,६००
३०,६००
७,५००
२,२५०
५,४००
६००
७५०

१,२००
४५०
३००
४५०

कसर
अभ्थकडून	कज्थ
धनको
विरिी
खरथेदीपरि
भयांडिल	

९००
१५,०००
१८,२२५

१,९५,०००
३,०००
९०,०००

३,२२,१२५ ३,२२,१२५

सिवा्ोजनवा :-
१)	 ३१	ियाच्थ	२०१९	रोजी	वशल्लक	ियालयाचथे	िूल्थ		`	६०,०००.
२)	 पिू्थदति	वििया	`	६००	आहथे.
३)	 ऋिकोिर	`	६००	बुडीि	कज्थ	आकयारून	५%	दरयानथे	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधीसयाठी	िरिूद	करया.
४)	 सं्थत्	ि	्थंत्यािर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया	आवि	उपसकरचथे	पुनिू्थल्थयांकन	`	४,५००	करया.
५)	 िथेिनयाचथे	`	९००	दथेिथे	बयाकी	आहथेि.
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११. रजमनश ॲनड सनस ्वांची िथेरीज खवालील प्रिवाणथे आहथे, आमण अमिररक्त िवामहिी मदली आहथे. त्वा्रून ३१ िवाचथि २०१८ 
रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे आमण त्वाच िवारखथेचवा िवाळथेबंद ि्वार करवा.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१८ रोजीची

नवा्थे मशल्लक रक्कि (`) जिवा मशल्लक रक्कि (`)

सकधं	(१.४.२०१७)
खरथेदी
िजुरी
ियाहिूक	खच्थ
िथेिन
भयाडथे,	दर	आवि	कर
वििया
अवधकयार	शुलक
कसर
कुरी्थर	आकयार
बुडीि	कज्थ
व्थयापयार	व्थ्थ
उचल
्थंत्सयािग्ी
उपसकर
एकसि
विविध	ऋिको

१,२०,०००
४,००,०००
१७,०००
६,०००
६०,०००
१२,०००
८,०००
१०,०००
४,५००
५,२००
७,०००
२,५००
१५,०००

३,००,०००
१,५०,०००
५०,०००

१,९०,०००

भयांडिल
विरिी
खरथेदीपरि
विविध	धनको
दथेय्थ	विपत्
८%	कज्थ	
(१.१०.२०१७	लया	घथेिलथे)
अवधकोर	अवधविकर्थ

६,००,०००
३,००,०००

८,०००
१,८०,०००
९०,०००

१,००,०००

७९,२००

१३,५७,२०० १३,५७,२००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 िर्थअखथेरच्थया	वशल्लक	ियालयाचथे	लयागििूल्थ	`	३,००,०००	आवि	बयाजयारिूल्थ	`	३,२०,०००	होिथे.
२)	 िथेिन	१०	िवहन्थयाचथे	वदलथेलथे	आहथे.
३)	 वििया	३०	जून	२०१८	रोजी	संपियाऱ्थया	िरया्थकररिया	वदलया	आहथे.
४)	 आपलथे	ऋिको	श्ी	अविि	वदियाळखोर	झयाल्थयािुळथे	त्थयांच्थयाकडून	्थथेिथे	`	१०,०००	िसूल	होण्थयाजोगथे	नयाही.
५)	 ऋिकोिर	५%	प्रियािथे	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधीची	िरिूद	करया.	
६)	 ्ंथत्सयािग्ीिर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	आवि	उपसकरयािर	ियावर्थक	५%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
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१२. जॉन ॲनड सनस ्वांची िथेरीज खवालीलप्रिवाणथे आहथे. त्वा्रून ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा व्वापवार ् 
नफवािोटवा खवािथे आमण त्वाच िवारखथेचवा िवाळथेबंद ि्वार करवा.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

नवा्थे मशल्लक रक्कि (`) जिवा मशल्लक रक्कि (`)

उचल	(१	जुलै	२०१८)
हसिस्	रोख
बँकिेील	रोख
प्रयाप्थ	विपत्
िजुरी
कसर
भयाडथे
जयावहरयाि
बुडीि	कज्थ
प्रियास	खच्थ
खरथेदी
्थंत्सयािग्ी
िोटयार	गयाडी
विरिीपरि
सकधं	(१	एवप्रल	२०१८)
विविध	ऋिको
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
६%	गुंिििूक	
(१	सपटेंबर	२०१८)

१२,०००
८,०००
२०,०००
१५,०००
१,८००
७००

२,०००
३,०००
१,२००
८००

४०,०००
१५,०००
१८,०००
१,२००
१०,०००
३५,०००
१,०००
१८,०००

विविध	धनको
खरथेदीपरि
लयाभयांश
भयाडथे		
विरिी
बँक	कज्थ
भयांडिल

४०,०००
४,५००
१००
२००

५३,२००
५,०००
९९,७००

२,०२,७०० २,०२,७००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 सिंरि	सकंध	`	२७,०००
२)	 ्थंत्सयािग्ीिर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	आवि	िोटयार	गयाडीिर	ियावर्थक	५%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
३)	 विविध	ऋिकोिर	५%	दरयानथे	सवंदगध	ऋिया््थ	संवचिीची	िरिूद	करया.
४)	 उचलीिर	ियावर्थक	५%	दरयानथे	व्थयाज	आकयारया.
५)	 विविध	धनकोिर	३%	दरयानथे	कसरवनधी	वनिया्थि	करया.
६)	 पिू्थदति	जयावहरयाि	`	१,०००	आहथे.
७)	 भयाडथे	`	१,५००	दथेिथे	बयाकी	आहथे.
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१३. पुषपकरवाज ्वांची ३१ िवाचथि २०१९ ची िथेरीज खवालील प्रिवाणथे आहथे. त्वा आधवारथे ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा 
््वाथिकररिवा व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे आमण त्वाच िवारखथेचथे सस्िी म््रण ि्वार करवा.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

नवा्थे मशल्लक रक्कि (`) जिवा मशल्लक रक्कि (`)

उचल
िोटयार	गयाडी
हसिस्	रोख
प्रयाप्थ	विपत्
िजुरी
कसर
भयाडथे
जयावहरयाि
बुडीि	कज्थ
प्रियास	खच्थ
खरथेदी
्थंत्सयािग्ी
कया्थया्थल्थ	व्थ्थ
विरिीपरि
प्रयारंभि	सकंध
विविध	ऋिको
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
बँकिेील	वशल्लक

२,०००
३०,०००
१,०००
२०,०००
१,०००
२३५
३००

२,५००
५००

१,०००
२७,४००
३०,०००

५००
६८०

१०,०००
३५,५००

५००
२,०००

भयांडिल	
विविध	धनको
लयाभयांश
कविशन
८%	कज्थ	(१.७.२०१८)
खरथेदीपरि
विरिी

८०,०००
२५,०००
४,८००
२,५३५
१३,७००

४००
३८,६८०

१,६५,११५ १,६५,११५

सिवा्ोजनवा :-
१)	 ३१	ियाच्थ	२०१९	रोजी	वशल्लक	ियालयाचथे	िूल्थ	`	२८,०००	होिथे.
२)	 विविध	ऋिकोिर	५%	दरयानथे	बुडीि	कज्थवनधी	वनिया्थि	करया.
३)	 घसयारया	आकयारया	-	िोटयार	गयाडीिर	ियावर्थक	५%	दरयानथे	आवि	्थंत्सयािग्ीिर	ियावर्थक	७%	दरयानथे.
४)	 अदति	खच्थ	-	भयाडथे	`	८००,	िजुरी	`	१,०००
५)	 भयंाडिलयािर	ियावर्थक	३%	दरयानथे	व्थयाज	आकयारया.
६)	 ियालकयानथे	सििःच्थया	िै्थसक्तक	उप्थोगयाकररिया	`	४,०००	चया	ियाल	उचललया.
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१४. ज्ोिी ट्थेडींग ककंपनी ्वांच्वा खवालील िथेरजथे्रून ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकररिवा व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे 
आमण त्वाच िवारखथेचे स्थिती वििरण तयार करा.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

नवा्थे बवाकरी रक्कि (`) जिवा बवाकरी रक्कि (`)

सकंध	(१.४.२०१८)
विरिीपरि
सुटी	उपकरिथे
ऋिको
प्रयाप्थ	विपत्
खरथेदी
उपसकर
िथेिन
विरिीिरील	ियाहिूक	खच्थ
कया्थदथेशीर	खच्थ
वििया
ख्थयािी
्थंत्सयािग्ी
िजुरी
बँक	वशल्लक
उचल
गुंिििूक

९,५००
७५०

५५,०००
५०,८००
४,०००
२९,४५५
१५,०००
५,०००
३,०००
२,०००
२,२००
२०,०००
४०,०००
२,३४५
३०,०००
८,०००
२०,०००

भयांडिल
संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधी
विरिी
खरथेदीपरि
धनको
दथेय्थ	विपत्
कसर

२,००,०००
१,०००
३८,७५०

४५५
४७,०००
८,०००
१,८४५

२,९७,०५० २,९७,०५०

सिवा्ोजनवा :-
१)	 सिंरि	सकंधयाचथे	पररव्थ्थ	(लयागि)	िूल्थ	`	५८,०००	आवि	विपिी	(बयाजयार)	िूल्थ	`	६०,०००	आहथे.
२)	 बुडीि	कज्थ	`	१,२००	अपलथेखीि	करून	ऋिकोिर	२%	प्रियािथे	संशव्थि	ि	बुडीि	कज्थवनधीची	िरिूद	करया	आवि	धनकोिर		

५%	प्रियािथे	कसर	वनधी	वनिया्थि	करया.
३)	 सुटी	उपकरिथे	पुनिू्थल्थयांकन	`	५२,०००	करयािथे	आवि	उपसकरयािर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया.
४)	 अदति	खच्थ	-	िथेिन	`	१,०००	आवि	िजुरी	`	२२५
५)	 भयांडिलयािर	ियावर्थक	२%	प्रियािथे	व्थयाज	आकयारया.	िसथेच	उचलीिर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	व्थयाजयाची	आकयारिी	करया.



338

१५. खवालील खवात्वांच्वा मशलकवां्रून िमन् एंटरप्रवा्जथेस ्वांच्वा पुसिकवाि ३१ िवाचथि २०१९ रोजी संपणवाऱ्वा ््वाथिकरीिवा 
व्वापवार ् नफवािोटवा खवािथे आमण त्वाच िवारखथेचवा िवाळथेबंद ि्वार करवा.

िथेरीज ३१ िवाचथि २०१९ रोजीची

नवा्थे मशल्लक रक्कि (`) जिवा मशल्लक रक्कि (`)

हसिस्	रोख
प्रयारंभि	सकंध
ख्थयािी
एकसि		
बँकिेील	रोख
गयाडी	भयाडथे
कोळसया	आवि	शक्ती
उपसकर
खरथेदी
भ्रििधिनी	शुलक
कयारखयानया	िथेिन
दुरूसिी
प्रकयाश	(Lighting)	
वनग्थि	ियाहन	व्थ्थ
व्थयािसयाव्थक	शुलक
ऋिको
स्थंत्	ि	्थंत्
कया्थया्थल्थ	उपकरिथे
आगि	ियाहन	व्थ्थ

५,२००
१०,३७०
१०,०००
४,०००
४,४००
२,५००
१,५००
१२,०००
३५,२६०
३,२००
२,४००
८००

१,०००
३६०

१,२४०
४०,०००
१३,७००
१०,०००

७७०

भयांडिल
बँक	कज्थ
दथेय्थ	विपत्
धनको
रयाखीि	वनधी
लयाभयांश
िुदि	ठथेिीिर	व्थयाज
विरिी

५०,०००
१५,०००
८,५००
३८,२६०
१,५००
२,०००
३,४४०
४०,०००

१,५८,७०० १,५८,७००

सिवा्ोजनवा :-
१)	 ३१	ियाच्थ	२०१९	रोजी	सकंधयाचथे	िूल्थ	`	३२,०००	होिथे.
२)	 एकसि	५०%	अपलथेसखि	करया	आवि	स्थंत्	ि	्थंत्यािर	ियावर्थक	१०%	दरयानथे	घसयारया	आकयारया	आवि	कया्थया्थल्थ	उपकरियािर	२०%		
	 घसयारया	आकयारया.
३)	 ऋिकोिर	५%	प्रियािथे	बुडीि	कज्थवनधी	वनिया्थि	करून	२%	प्रियािथे	कसर	वनधीची	िरिूद	करया.
४)	 अदति	भ्रििधिनी	शुलक	`	३००	आवि	अदति	गयाडी	भयाडथे	`	५००	आहथे.
५)	 भयंाडिलयािर	ियावर्थक	५%	दरयानथे	व्थयाज	आकयारया.
६)	 निुनया	महिून	िोफि	ियाटलथेलया	ियाल	`	२,०००.

j j j
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10 एकेरी नोंद पद्धती (Single Entry System)

अभ्यास घटक

१०.१ प्रास्तविक आवि अर्थ
१०.२ एकेरी नोंद पद्ध्ती आवि दुहेरी नोंद पद्ध्ती यरा्तील फरक
१०.३ अिसररा वििरि ्तयरार करिे 
१०.४ नफरा्तोटरा वििरि ्तयरार करिे 
१०.५ अव्तररक्त मराही्ती/ समरायोजनरा 
	 F अव्तररक्त भरंाडिल
	 F उचल (आहरि) 
	 F ससरर संपत्तीिर घसराररा
	 F बुडी्त कज्थ 
	 F संवदग्ध ऋिरार्थ संवच्ती 
	 F संपत्ती आवि देय्ेतचे अिमूलयन आवि अव्धमूलयन
	 F कजरा्थिरील वयराज 
	 F भरंाडिलरािरील वयराज 
	 F अदत्त / न वदलेलरा खच्थ 
	 F पिू्थदत्त खच्थ / अगोदर वदलेलरा खच्थ 

क्षमतया विधयाने  

o विद्रारयरा्थलरा एकेरी नोंद पद्ध्तीचरा अर्थ समज्तो. 

o विद्रारथी एकेरी नोंद पद्ध्ती आवि दुहेरी नराेंद पद्ध्तीचरा फरक ओळख्तो. 

o विद्रारथी सिरावमति-संसरेचे प्रारवंभक ि अंव्तम वििरिपत्रक आवि नफरा वकंिरा ्तोटरापत्रक ्तयरार करू शक्तो. 

१०.१ प्रसतयािनया (Introduction) :
	 आतापर्यंत	आपण	मागील	प्रकरणात	दुहेरी	नोंद	पद्धतीने	एकल	वर्ापारी	संस्ेचे	लेखांकनाचे	कार््य	कसे	पार	पाडणर्ात	र्ेत	र्ाचा	
अभर्ास	केला.	र्ा	प्रकरणात	आपलर्ाला	लेखांकनाचर्ा	एकेरी	नोंद	पद्धतीचा	अभर्ास	करावर्ाचा	आहे.	प्राचीन	काळात	वर्ावसायर्क	
वर्वहार	नोंदयवणर्ासाठी	कोणतीही	शासत्ीर्	पद्धती	नवहती.	तेवहा	ते	जमाखच्य	यलहणर्ासाठी	पारंपाररक	पद्धतीचा	वापर	करत	असत.	
	 एकेरी	नोंद	पद्धती	लहान	वर्ावसायर्काला	उपर्ुक्त	आहे.	कारण	यत्े	आय््यक	वर्वहारांची	संखर्ा	कमी	असते.	लेखांकनाचर्ा	
दुहेरी	नोंद	पद्धतीची	ही	अपणू्य	व	अशासत्ीर्	पद्धती	होर्.	ही	पद्धत	शासत्ीर्	व	यिनचूक	नाही.	

एकेरी नोंद पद्धतीची अर्थ (Meaning of Single Entry System) :
	 र्ा	पद्धतीमधर्े	रोख	पुसतक	आयण	वैर्क्क्तक	खाती	ऋणको	आयण	धनको	र्ांची	खाती	ठेवली	जातात.	वासतयवक	खाती	आयण	
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नामधारी	खाती	वगळली	जातात.	एकेरी	नोंद	पद्धतीचर्ा	वापरासाठी	कोणतेही	यवयशष्ट	यनर्म	नसतात.	लेखांकनाची	मूळ	उक्दिष्टे्	पूण्य	
करणर्ास	अर्शसवी	आहे.	महणून	र्ावरून	वर्वसार्ातील	वासतयवक	नफा-तोटा	व	वर्वसार्ाची	खरी	आय््यक	पररक्स्ती	शोधून	काढू	
शकत	नाही.			

व्याख्या (Definitions) :
i) कोहलर र्ांचर्ा	मते	‘‘एकेरी	नोंद	पद्धती	ही	जमाखचा्यची	अशी	पद्धत	आहे	की	जर्ात	यनर्मानुसार	केवळ	रोख	आयण	वरै्क्क्तक	

खातीच	र्ेतात.	ही	सदैव	अपणू्य	असलेली	आयण	पररक्स्तीनुसार	िदलत	जाणारी	अपूण्य	दुहेरी	नोंद	पद्धती	आहे.’’

ii) कयाट्थर र्ांच	ेमते	:	‘‘अशी	पद्धत	यकंवा	पद्धती	की	जर्ामधर्े	वर्वहारांची	नोंद	करतांना	दुहेरी	संर्ोगांचा	अभाव	आयण	तर्ामुळे	
वर्ापाऱर्ाला	वर्वसार्ासाठी	आवशर्क	असणारी	आय््यक	क्स्तीची	मायहती	काढतांना	असम््यता	दश्ययवते.’’	

एकेरी	नोंद	पद्धती	ही	एक	नोंद	पद्धती,	क्विनोंद	पद्धती	र्ांचा	समनवर्	आहे.	

एकेरी नोंद पद्धती ही खयालील कयारणयासयाठी ्ोग् आहे. :
१.	 जमाखचा्यची	ही	पद्धत	फारच	साधी,	सोपी	आहे.	
२.	 र्ा	पद्धतीधर्े	पुरेशी	कौशलर्	लेखांकनाचर्ा	ज्ानाची	ततवांची	आवशर्कता	नसलर्ामुळे	लेखांकनाचे	रेकॉड्य	ठेवणे	सहज	व	सोप	े

आहे.	
३.	 दुहेरी	नोंद	पद्धतीचर्ा	तुलनेन	ेजमाखचा्यची	ही	पद्धत	कमी	खचचीक	आहे.	
४.	 नफा	यकंवा	तोटा	शोधून	काढणे	फारच	सोपे	आहे.	
५.	 प्रामुखर्ाने	जर्ा	वर्वसार्ातील	वर्वहार	कमी	आहेत	आयण	वर्वसार्ाची	संपतती	आायण	देर्ता	मर्ा्ययदत	आहे.		
६.	 ही	फारच	कमी	वेळेत	पणू्य	होते.	

१०.२ एकेरी नोंद पद्धती आवण दुहेरी नोंद पद्धती ्यातील फरक 

Points  एकेरी नोंद पद्धती दुहेरी नोंद पद्धती

१)	दुहेरी	पैल	ू र्ा	 पद्धतीत	 सव्यच	 वर्वहारांचर्ा	 दुहेरी	 पैलूंची	
नोंद	केली	जात	नाही.	

र्ा	पद्धतीत	सव्यच	वर्वहारांचर्ा	दुहेरी	
पैलूंची	नोंद	केली	जाते.	

२)	खाती र्ा	 पद्धतीत	 फक्त	 वरै्क्क्तक	 खाती	 आयण	
रोख	 पुसतक	 ठेवली	 जातात.	 वासतयवक	आयण	
नामधारी	खाती	ठेवली	जात	नाहीत.	

र्ा	 पद्धतीत	 वैर्क्क्तक	 खाती.	
वासतयवक	खाती	आयण	नामधारी	खाती	
पूण्यपणे	ठेवली	जातात.	

३)	तेरीज र्ा	पद्धतीत	तेरीज	पत्क	तर्ार	केले	जात	नाही.	
कारण	 ही	 जमा	 खचा्यची	 अपूण्य	 पद्धती	आहे.	
गयणतीर्	शुद्धता	तपासून	पाहता	र्ेत	नाही.

दुहेरी	 नोंद	 पद्धतीमधर्े	 तेरीजपत्क	
तर्ार	 केले	 जाते	 तर्ामुळे	 गयणतीर्	
शुद्धता	तपासून	पाहता	र्ेते.

४)		नफा	यकंवा	तोटा र्ा	पद्धतीत	शुद्ध	नफा	यकंवा	शुद्ध	तोटा	शोधून	
काढणर्ासाठी	नफा	तोटा	खाते	तर्ार	केले	जात	
नाही

र्ा	पद्धतीत	नफातोटा	खाते	तर्ार	केले	
जात	 असलर्ाने	 यनववळ	 नफा	 यकंवा	
यनववळ	तोटा	शोधता	रे्तो.	

५)		ताळेिंद र्ा	पद्धतीत	फक्त	अवस्ा	यववरण	ेतर्ार	केली	
जातात.	ताळेिंद	पत्क	तर्ार	केल	ेजात	नाही.

र्ा	 पद्धतीमधर्े	 वर्वसार्ाची	 खरी	
आय््यक	क्स्ती	समजत	ेकारण	ताळेिंद	
पत्क	तर्ार	केले	जाते.	

६)		उपर्ुक्तता ही	 पद्धती	 लहान	 वर्ावसायर्क	 आयण	 संस्ा	
र्ांना	उपर्ुक्त	आहे.	

दुहेरी	 नोंद	 पदधती	 ही	 सव्य	 प्रकारचर्ा	
वर्ापारी	संघटनासाठी	उपर्ुक्त	आहे.	
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७)  नियम एकेरी िोंद पद्धती ही कोणतेही शास्त्ीय नियम 
पाळत िाही.

दुहेरी िोंद पद्धतीत शास्त्ीय नियम 
पाळले जातात.

८)  खरेपणा सरकारी अनिकारी ही पद्धती ग्ाह्य िरत 
िाहीत.

सरकारी अनिकारी ही पद्धती ग्ाह्य 
िरतात. 

९) महाग एकेरी िोंद पद्धती ही कमी खर्चीक आहे. कारण 
वेळ आनण श्रम कमी लागतात.

दुहेरी िोंद पद्धती ही एकेरी िोंद 
पद्धतीचया तुलिेिे महाग आहे. 

१०)  आन्थिक सस््ती अवस््ा नववरणावरूि वयवसायार्ी आन्थिक 
सस््ती कळते.

ताळेबंदावरूि वयवसायार्ी खरी व 
वास्तनवक सस््ती कळते. 

१०.३ प्रारंभिक व अंभिम अवस्रा भववरण ियरारार करणे. :

 एकेरी िोंद पद्धतीत खालील नववरणे तयार केली जातात. 

 i) प्ारंनिक अवस््ा नववरण (Opening Statement of Affairs)

 ii) अंनतम अवस््ा नववरण (Closing Statement of Affairs)

 iii) िफा नकंवा तोटा नववरण (Statement of Profit or Loss.)

अवस्रा भववरण (Statements of Affairs) :

 संपतती आनण देयतांचया आिारे अवस््ा नववरण तयार केले जाते. ते ताळेबंदासारखे असते. डावया बाजूला देयता आनण 
उजवया बाजूला संपतती, एकेरी िोंद पद्धती मधये वयवसायातील प्ारनंिक आनण अनंतम िांडवल शोिूि काढणयासाठी अवस््ा नववरण 
तयार करतात. एकूण संपतती आनण एकूण देयता यातील फरकाला िांडवल असे महणतात. 

प्ारंनिक अवस््ा नववरण (Opening Statement of Affairs) :

 प्ारंनिक अवस््ा नववरण हे वराथिचया सुरुवातीला असलेलया संपतती आनण देयतांचया नशलकांचया आिारे तयार केले जाते. 
वराथिचया सुरुवातीर्े िांडवल शोिणयासाठी एकूण संपतती आनण एकूण देयता आवशयक असते. 

प्रारंभिक िरांडवल  = प्रारंभिक संपतिती – प्रारंभिक देयिरा. 

अंभिम अवस्रा भववरण (Closing Statement of Affairs) : 

 अंनतम अवस््ा नववरण हे वराथिचया शेवटी तयार केले जाते. अंनतम संपतती आनण अंनतम देयता अनंतम अवस््ा नववरणात 
दशथिनवणयात येतात. अंनतम संपतती वजा अंनतम देयता केलयास अंनतम िांडवल रक्कम प्ाप्त होत असते. 

अभंिम िरांडवल  = अंभिम संपतिती – अंभिम देयिरा

खाली नदलेलया प्ारूपावरूि अवस््ा नववरणामधये समानवष्ट केलया जाणाऱया पदांर्ी मानहती कळू शकते. 
---------यरांचे पुसिकराि 
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अिसरया वििरण--------रोजीचे

दे्तया रयाशी (`) संपतती रयाशी (`)

यवयवध	धनको	

देर्	यवपत्

अदतत	खच्य	

अयधकोर	अयधयवकर्य	

िँक	कज्य

ियांडिल (वशल्लक रयाशी)

-------

--------

-------

-------

-------

--------

सर्ंत्	आयण	र्ंत्

उपसकर	व	अनवार्ुक्ती	

इमारत	

गुंतवणूक

यवयवध	ऋणको	

प्रापर्	यवपत्	

पूव्यदतत	खच्य	

हसतस्	रोख	

िँकेतील	यशल्लक

--------

--------

--------

--------

--------

-------

---------

---------

--------
-------- --------

(टीप : प्रयारंविक अिसरया वििरण आवण अंवतम अिसरया वििरण विद्यारथी एकत्र त्यार करू शकतील.)

१०.४  नफया तोटया वििरण त्यार करणे :

	 वर्यभरातील	 नफा	 यकंवा	 तोटा	 जाणून	 घेणर्ासाठी	 नफा-ताेटा	 यववरण	 तर्ार	 केले	 जाते.	 प्र्म	 प्रारंयभक	 व	अयंतम	 भांडवल	
शोधून	काढले	जाते.	नंतर	अयंतम	भांडवलात	वर्यभरात	वर्ावसायर्काने	केलेली	उचल	अयधक	केली	जाते.	तर्ानंतर	अयतररक्त	भांडवल	 
(जर	असेल)	तर	ते	वजा	केले	जाते.	नंतर	प्रारंयभक	भांडवल	वजा	करून	जर	काही	समार्ोजना	असतील	तर	तर्ा	समार्ोजीत	केलर्ा	
जातात.		

	 एकेरी	नोंद	पद्धतीतमधर्े	वर्यभरातील	नफा	यनक्शचत	करणर्ासाठी	खालील	पद्धतीचा	अवलिं	केला	जात	असतो.	:

	 i)	 शुद्ध	मूलर्	पद्धती	(Net	Worth	Method)

	 ii)	 पररवत्यन	पद्धती	(Conversion	Method)

(वटप : पररित्थन पद्धती इ. ११ िी च्या अभ्यासक्रमयात नयाही. त्यामुळे सपष्ीकरण वदेलेले नयाही.) 

शुद्ध मूल् पद्धती (Net Worth Method) :

	 वर्वसार्ातील	नफा	वर्ापार	खाते	आयण	नफातोटा	खाते	तर्ार	करून	शोधला	जातो.	परंतु	एकेरी	नोंद	पद्धतीमधर्े	ह	ेशकर्	नाही	
कारण	पुरेशी	मायहती	उपलबध	नसते.	महणून	एकेरी	नोंद	पद्धतीमधर्े	नफा	शोधून	काढणर्ासाठी	नफातोटा	यववरण	तर्ार	करतात.	

	 वर्यअखेरचे	भांडवल	आयण	वरा्यचर्ा	सुरुवातीचे	भांडवल	र्ांची	तुलना	केली	जाते.	वर्य	अखेरचे	भांडवल	जर	वरा्यचर्ा	सुरुवातीचर्ा	
भांडवलापेक्ा	जासत	असेल	तर	दोघांतील	फरक	नफा	होर्.	जर	वर्यखेरचे	भांडवल	वरा्यचर्ा	सुुरुवातीचर्ा	भांडवलापेक्ा	कमी	असेल	तर	
दोघांतील	फरक	तोटा	होर्.	र्ायशवार्	इतर	समार्ोजना	यवचारात	घेतलर्ा	जातात.	(अयतररक्त		भांडवल,	उचल	इतर्ादी)	नफा	यकंवा	
तोटा	शाेधून	काढणर्ासाठी	जर	काही	समार्ोजना	असतील	जसे	घसारा,	भांडवलावरील	वर्ाज,	िुडीत	कज्य,	संयदगध	ऋणा््य	संयचती	
र्ांचादेखील	र्ा	यठकाणी	यवचार	केला	जातो.	
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----्यंाच्या पुसतकयात 
             नफया तोटया दश्थविणयारे वििरण / पत्रक

वद. ३१ मयाच्थ -------रोजी संपणयाऱ्या िरया्थकररतया

तपशील रयाशी (`) रयाशी  (`)

अंयतम	भांडवल	/	वर्य	अखेरचे	भांडवल
(+)	वर्यभरातील	उचल

रोख
वसतु

..............

..............

..............

..............

(-)		अयतररक्त	भांडवल	(चालू	वरा्यत	गुंतवलेले)

(-) वर्षाच्् सुरुव्तीचे भ्ंडवल 

..............

..............

..............

..............

      समार्ोजना	पवूचीचा	नफा ..............

									खालील	उदाहरणावरून	आपणास	नफा	तोटा	कसा	शोधून	काढतात	र्ाची	कलपना	रे्ईल.

	 	 प्रारंयभक	भांडवल		 `  ९०,०००

																	 अयंतम	भांडवल			 ` १,५०,०००
वर्यभरात	आणलेले	अयतररक्त	भांडवल		 ` १०,०००.
वर्यभरातील	उचल		` १५,०००.

उततर :
नफया तोटया दश्थविणयारे वििरण 

वद. ३१ मयाच्थ -------रोजी संपणयाऱ्या िरया्थकररतया

वििरण रयाशी (`) रयाशी  (`)

अंयतम	भांडवल	
(+)	वर्यभरातील	उचल

१,५०,०००
१५,०००

(-)		वर्यभरात	आणलेल	ेअयतररक्त	भांडवल
१,६५,०००
१०,०००

(-) प््रंभभक भ्ंडवल 
१,५५,०००
९०,०००

	 	 शुद्ध	नफा	 ६५,०००
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१०.५ अवतररक्त मयावहती (समया्ोजनया) Additional Information (Adjustments):

१.  अवतररक्त ियांडिल (Additional Capital) :
	 जर	मालकाने	चाल	ूवरा्यमधर्े	जी	रोख	यकंवा	संपतती	वर्वसार्ात	आणलेली	असेल	यतला	अयतररक्त	भांडवल’	असे	महणतात.	

नफा-तोटा	यववरणामधर्े	नफा	यकंवा	तोट्ाची	गणना	करतांना	तर्ा	वरा्यतील	अखेरचर्ा	भांडवल	रकमेतून	अयतररक्त	भांडवलाची	
रक्कम	वजा	करावर्ाची	असते.		

२. उचल (Drawings) : 
	 नफा-तोट्ाची	गणना	करतांना	नफा	तोटा	यववरणात	उचल	ही	वर्यअखेरचर्ा	भांडवलात	अयधक	केली	जात	असते.	वर्वसार्	

मालकान	े सवत:चर्ा	 वैर्क्क्तक	उपर्ोगाकररता	 वर्वसार्ातून	 रोख	 यकंवा	 वसतू	 घेत	असेल	 तर	 तर्ास	 उचल	असे	 महणतात.
मालकाने	चाल	ूवरा्यत	उचल	केलर्ास	तेवढ्ाने	वर्यअखेरच	ेभांडवल	कमी	झालेलेअसते.	

३. घसयारया (Depreciation) :
											वर्वसार्ामधर्े	जर्ा	काळापर्यंत	ती	क्स्र	संपतती	उपर्ुक्त	राहील	तर्ा	काळासाठी	ठरावीक	दराने	घसाऱर्ाची	गणना	होते.	नफा	

तोटा	यववरणात	घसाऱर्ाची	रक्कम	दश्यवावर्ाची	असते.	घसाऱर्ाची	रक्कम	यनधा्यररत	करतांना	हे	लक्ात	ठेवाव	ेकी,	ती	क्स्र	
संपतती,	यकती	काळाकररता	चालूवरा्यत	वर्वसार्ात	आहे.	

४. बुडीत कज्थ (Bad Debts) :
	 ऋणकोकडून	र्ेणे	असलेलर्ा	रकमेपैकी	वसूल	न	होणारी	रक्कम	‘िुडीत	कज्य’	होर्.	महणून	नफर्ाचे	आगणन	करताना	नफा-तोटा	

यववरणामधर्े	िुडीत	कजा्यची	रक्कम	वजा	केली	जाते.	

५. बुडीत ि संशव्त कज्थ वनधी (Reserve for Doubtful Debts (provision for bad and doubtful debts)-
	 संशयर्त	कज्य	यनधी	हा	वर्वसार्ाचा	संभावर्	तोटा	आहे.	महणून	अशा	तरतुदीची	रक्कम	नफा	तोटा	यववरणामधर्े	नफर्ातून	वजा	

केली	जाते.	

६. संपतती आवण दे् तयांचे अिमूल्न ि अवधमूल्न (Undervaluation and Over valuation of Assets and   
 Liabilities) :
	 वर्वसार्ाचा	खरा	 नफा-ताेटा	 माहीत	करून	 घेणर्ासाठी	 जर	 संपतती	आयण	 देर्तांचे	 अवमूलर्न	 (कमी)	 यकंवा	अयधमूलर्न	

(जासत)	करणर्ात	आल	ेअसेल	तर	त	ेसमार्ोयजत	केले	जाते.	
 अ) संपततीचे अिमूल्न (Undervaluation of Assets) : संपततीचे	अवमूलर्न	 महणजे	कमी	 भांडवल	 दश्ययवत	

असते.	जर्ा	वेळेस	नफर्ाची	गणना	केली	जात	असेल	तेवहा	संपततीचे	अवमूलर्न	नफातोटा	यववरण	पत्कामधर्े	‘अयधक’	
करणर्ात	र्ेते.	

 ब) संपततीचे अवधमूल्न (Overvaluation of Assets) : जर	लेखापुसतकात	संपततीचे	मूलर्	जासत	दाखयवणर्ात	
आले	असेल	तर	अशा	संपततीची	यकंमत	कमी	करावी	लागेल.	तर्ा	संपततीचे	मूलर्	मूळ	यकमतीला	आणावे	लागेल.	
अशी	संपततीची	जासतीची	यकंमत	ही	जासत	भांडवल	दश्ययवत	असते.	जे	नफा	गणना	करतांना	समार्ोयजत	करावे	लागते.	
महणून	संपततीची	जादा	यकंमत	ही	नफा	तोटा	यववरणात	वजा	करणर्ात	र्ेईल.		

 क) दे्तयांचे अिमूल्न (Undervaluation of Liabilities) :	 देर्तांची	कमी	 यकंमत	जासतीचे	 भांडवल	दश्ययवत	
असते	जे	र्ोगर्	प्रकारे	समार्ोजन	करण	ेगरजेच	ेअाहे.	महणून	नफा-तोटा	यववरणात	त	े(-)	वजा	महणून	दाखयवणर्ात	
र्ेईल.	

 ड) दे् तयांचे अवधमूल्न (Overvaluation of Liabilities) : देर्तांचर्ा	जासतीचे	मूलर्	हे	कमी	भांडवल	दश्ययवते.		जे	
र्ोगर्	प्रकारे	समार्ोजन	करण	ेगरजेचे	असते.	महणून	नफातोटा	यववरणात	ही	रक्कम	अयधक	(+)	करावी	लागेल.	

७)  कजया्थिरील व्याज (Interest on Loan) : 
	 वर्वसार्ासाठी	 उसनावार	घेतलेली	 रक्कम	 महणजे	कज्य	 होर्.	कजा्यवरील	 वर्ाज	हा	संस्ेचा	खच्य	असतो.	 महणून	 नफातोटा	

यववरणात	त	ेवजा	(-)	महणून	दाखयवला	जाईल.		
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८)  ियंाडिलयािरील व्याज (Interest on Capital) : 
	 वर्वसार्ात	 गुंतयवलेलर्ा	सुरुवातीचर्ा	भांडवलावर	आयण	चाल	ूवरा्यत	 गुंतयवलेलर्ा	अयतररक्त	भांडवलावर	 वर्ाजाची	 गणना	

करार्ची	 असते.	 भांडवलावरील	 वर्ाज	 हा	 संस्ेचा	 खच्य	 समजला	 जातो.	 महणून	 तो	 नफा-तोटा	 यववरणामधर्े	 वजा	 (-)	
दाखयवणर्ात	र्ेतो.		

	 उदा.	प्रारंयभक	भांडवल	३१	माच्य	२०१७	रोजीचे		`	१,५०,०००	अयतररक्त	गुंतयवलेल	ेभांडवल	१	ऑकटोिर	२०१७	रोजीचे		 
`	४०,०००	भांडवलावरील	वर्ाजाचा	दर	वायर्यक	१०%	वर्ाजाची	राशी	खालील	प्रमाणे.	:

भांडवलावरील	वर्ाज १०%	वर		` १,५०,००० ` १५,०००

१०%	वर		`	४०,०००	वर	सहा	मयहनर्ांसाठी	
(१	ऑकटो	२०१७	त	े३१	माच्य	२०१८)	

`		२,०००

एकूण	भांडवलावरील	वर्ाजाची	रक्कम																																																																																` १७,०००

९)  उचलीिरील व्याज (Interest on Drawings) :
	 	उचलीवर	आकारणर्ात	र्ेणार	ेवर्ाज	हे	वर्वसार्ाचे	उतपन्न	असते.	महणून	ते	नफा-तोटा	यववरणामधर्े	अयधक	(+)	महणून	

दाखयवणर्ा	र्ेईल.	जर	उचलीवर	वर्ाजाचा	दर	यदला	असेल	आयण	उचल	केलर्ाची	तारीख	यदली	नसेल	तर	उचलीवर	६	मयहनर्ाच	े
वर्ाज	आकारणर्ात	र्ेईल.		

१०) अदतत / देणे खच्थ (Outstanding/ Unpaid Expenses) : 
	 चाल	ूवरा्यच	ेखच्य	परंत	ुजर्ाच	ेशोधन	चालू	वरा्यत	झालेले	नाही	अशा	खचायंना	अदतत	खच्य	महणतात.	अशा	अदतत	खचा्यची	रक्कम	

नफा	तोटा	यववरणामधर्े	अयधक	(+)	दाखवून	शुद्ध	नफा	यनक्शचत	केला	जात	असतो.	

११)  पूि्थदतत खच्थ अग्ीम वदलेलया खच्थ (Prepaid Expenses/Expenses paid in Advance/Unexpired   
 expenses)  :
	 वर्वसार्ामधर्े	काही	खच्य	आगाऊ	यदले	जातात.	तर्ांना	पूव्यदतत	खच्य	महणतात.	पूव्यदतत	खच्य	हा	पुढील	वरा्यसाठीचा	खच्य	असतो	

तो	चालू	वरा्यत	यदलेला	असतो	महणून	पवू्यदतत	खच्य	नफा	तोटा	यववरणामधर्े	(-)	वजा	करून	दाखयवला	जातो.	
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----्यंाच्या पुसतकयात 
 नफया तोटया वििरण ३१ मयाच्थ  ------------रोजी संपणयाऱ्या िरया्थकररतया

तपशील रयाशी  (`) रयाशी  (`)

अंयतम	भांडवल	/	वर्यअखेरचे	भांडवल	

(+)	वर्यभरातील	उचल	

																																																																																									रोख											

																																																																																										वसतू			

----------

----------

----------

----------

(-)	:	अयतररक्त	भांडवल	:	(चाल	ूवरा्यत	गुंतयवलेले)	

----------

----------
समया्ोवजत अंवतम ियांडिल  

(-)	:	वरा्यचर्ा	सुरुवातीचे	भांडवल								

----------

----------
समया्ोजनया पूिथीचया नफया                           

(+) - िर्थिरयातील उतपन्न ि प्रयाप्ी 

	 १.	 उचलीवरील	वर्ाज	

	 २.	 गुंतवणुकीवरील	वर्ाज	

	 ३.	 पूव्यदतत	खच्य

	 ४.	 अप्राप्त	उतपन्न	

	 ५.	 संपततीच	ेअवमूलर्न	

	 ६.	 दरे्ताच	ेअयधमूलर्न	

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

(-) : िर्थिरयातील खच्थ ि नुकसयान

	 १.	 भांडवलावर	वर्ाज	 	 	 	

	 २.	 िँक	कजा्यवरील	वर्ाज		 	 	 	

	 ३.	 िुडीत	कज्य	आयण	िुडीत	व	संशयर्त	कज्ययनधी	

	 ४.	 क्स्र	संपततीवर	घसारा					 	 	

	 ५.	 संपततीच	ेअयधमूलर्न

	 ६.	 दरे्तेच	ेअवमूलर्न		

	 ७.	 अदतत	खच्य	

	 ८.	 पूव्य	प्राप्त	उतपन्न

----------

----------

---------- 

----------

----------

----------

----------

----------

----------

---------

 शुद्ध नफया / शुद्ध तोटया ---------- ----------

	 खालील	उदाहरणावरून	आपणास	नफा	तोटा	कसा	शोधून	काढतात	र्ाची	कलपना	र्ेईल.	
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उदयाहरण : १  
	 श्री	मनोज	आपली	लेखापुसतके	एकेरी	नोंद	पद्धतीने	ठेवतात.	तर्ांची	मायहती	खालीलप्रमाणे.	
	 ३१.३.२०१७		रोजीच	ेभांडवल	` ८०,०००
	 ३१.३.२०१८	रोजीचे	भांडवल	` १,००,०००
	 वर्यभरातील	उचल		` ३,०००
	 चाल	ूवरा्यतील	अयतररक्त	भांडवल		` ८,०००
	 ३१	माच्य	२०१८	वर्य	अखेर	नफा	यकंवा	तोटा	यनक्शचत	करा.	
उततर  :                  

नफया तोटया वििरण वद. ३१ मयाच्थ, २०१८  रोजी संपणयाऱ्या िर्थ अखेर 

तपशील रयाशी (`) रयाशी (`)

वर्यअखेरचे	भांडवल

(+)	वर्यभरातील	उचल	

१,००,०००

३,०००

(-)	चालू	वरा्यतील	अयतररक्त	भांडवल	

१,०३,०००

८,०००

(-) िरया्थच्या सुरुियातीचे ियांडिल

९५,०००

८०,०००

 चयालू िरया्थतील शुद्ध नफया   १५,०००

उदयाहरण : २
खालील	मायहती	चाल	ू वरा्यतील	असून	सुरुवातीचे	 भांडवल	 	` ६२,०००;	 उचल	` ५,०००	चालू	 वरा्यतील	अयतररक्त	भांडवल	 
` 	९,०००	आयण	अंयतम	भांडवल	` ५०,०००.
३१	माच्य	२०१८	वर्य	अखेर	नफा	यकंवा	तोटा	यनक्शचत	करा.	
 उततर  :                  

नफया तोटया वििरण ३१ मयाच्थ २०१८ रोजी संपणयाऱ्या िरया्थचे

तपशील रयाशी. (`) रयाशी. (`)

अंयतम	भांडवल

(+)	उचल

५०,०००

५,०००

(-)	चालू	वरा्यतील	अयतररक्त	भांडवल		

५५,०००

९,०००
समया्ोवजत अंवतम ियांडिल 

(-)	सुरुवातीचे	भांडवल		

४६,०००

	६२,०००

  िर्थिरयातील तोटया 	१६,०००
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उदयाहरण : ३ 

अजु्थन आपली	लेखापुसतके	 एकेरी	 नोंद	 पद्धतीने	 ठेवतात.	 तर्ांची	संपतती	 व	 दरे्ता	खालीलप्रमाणे.	

तपशील ३१.३.२०१७ (`) ३१.३.२०१८ (`)

रोख
यवयवध	ऋणको
सकधं	(मालसाठा)	
सर्ंत्	अायण	र्ंत्	
यवयवध	धनको	
देर्	यवपत्

१,५००
३०,०००
३५,०००
६१,०००
१५,०००

-

१,०००
४६,०००
३१,०००
७५,०००
१३,५००
४,०००

	 २०१७-१८	र्ा	वरा्यत	 तर्ांनी	`	 १५,०००	अयतररक्त	भांडवल	गुंतयवले.	 तर्ांनी	 वैर्क्क्तकउपर्ोगाकररता	 प्रतर्ेक	मयहनर्ाला		 
`	२,५००	वर्वसार्ातून	उचलले.	३१	माच्य	२०१८	रोजी	संपणाऱर्ा	वरा्यचा	नफा	यकंवा	तोटा	शोधून	काढा.	
 
उततर :                                                        अजु्थन ्यंाचे पुसतकयात

अिसरया वििरण ३१ मयाच्थ  २०१७ रोजीचे

दे्तया रयाशी (`) संपतती रयाशी (`)

यवयवध	धनको			
ियंाडिल (संतवुलत रयाशी) 

		१५,०००
१,१२,५००

रोख
यवयवध	ऋणको	
सकंध	(मालसाठा)	
सर्ंत्	आयण	र्ंत्

		१,५००
३०,०००
३५,०००
६१,०००

१,२७,५०० १,२७,५००

अिसरया वििरण ३१ मयाच्थ  २०१८ रोजीचे 

दे्तया रयाशी (`) संपतती रयाशी (`)

यवयवध	धनको	
देर्	यवपत्
ियंाडिल (संतवुलत रयाशी)

१३,५००
		४,०००
१,३५,५००

रोख
यवयवध	ऋणको	
सकंध	(मालसाठा)	
सर्ंत्	आयण	र्ंत्	

		१,०००
४६,०००
३१,०००
७५,०००

१,५३,००० १,५३,०००
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नफया तोटया वििरण 
३१ मयाच्थ २०१८ रोजी संपणयाऱ्या िरया्थचे

तपशील रयाशी.(`) रयाशी  (`)

वर्य	अखेरचे	भांडवल	

(+)	वर्यभरातील	उचल	(२,५००	x	१२	मयहने)

१,३५,५००

३०,०००

(-)	अयतररक्त	भांडवल

१,६५,५००

१५,०००
समया्ोवजत अंवतम ियांडिल

(-) वर्षाच्् सुरुव्तीचे भ्ंडवल
१,५०,५००

१,१२,५००

 िर्थिरयातील नफया ३८,०००

उदयाहरण : ४
श्री.	मौर््य	आपली	लेखापुसतके	एकेरी	नोंद	पद्धतीने	ठेवतात.	तर्ांची	मायहती	खालीलप्रमाणे.	

तपशील ३१.३.२०१७ (`) ३१.३.२०१८ (`)

िँकेतील	यशल्लक

यवयवध	ऋणको	

वर्ापारातील	सकंध

उपसकर	

र्ंत्

देर्	यवपत्	

यवयवध	धनको	

१०%	दराचे	िँक	कज्य	

१०,०००

२५,०००

२०,०००

३०,०००

६०,०००

		४,०००

१०,०००

४,३००

४०,०००

४२,०००

३५,०००

३०,०००

६०,०००

		४,०००

१५,०००

४,३००

 
अवतररक्त मयावहती (Additional information) :
१.	 श्री.	मौर््य	र्ांनी	वर्वसार्ाचर्ा	खातर्ातून		` ६,०००	वरै्क्क्तक	उपर्ोगाकररता	काढले.	
२.	 तर्ांनी	वर्वसार्ात		` 	३०,०००	अयतररक्त	भांडवल	गुंतयवले.	
३.	 उपसकर	आयण	र्ंत्ावर	वायर्यक		१०%	प्रमाण	ेघसारा	आकारा.	
तर्ार	करा	:		 १)	प्रारंयभक	आयण	अंयतम	अवस्ा	यववरण
	 		 २)		३१.३.२०१८	रोजी	संपणाऱर्ा	वरा्यकररता	नफातोटा	यववरण	
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उततर :                                                            मौ््थ ्यांचे पुसतकयात 
 अिसरया वििरण   

दे्तया ३१.३.२०१७ 
(`)

३१.३.२०१८ 
(`)

संपतती ३१.३.२०१७ 
(`)

३१.३.२०१८ 
(`)

देर्	यवपत्	

यवयवध	धनको

१०%	िँक	कज्य

ियांडिल (संतवुलत रयाशी) 

४,०००

१०,०००

४,३००

१,२६,७००

		४,०००

१५,०००

४,३००

१,८३,७००

र्ंत्

उपसकर

वर्ापारातील	सकंध

यवयवध	ऋणको	

िँकेतील	यशल्लक

६०,०००

३०,०००

२०,०००

२५,०००

१०,०००

६०,०००

३०,०००

३५,०००

४२,०००

४०,०००

१,४५,००० २,०७,००० १,४५,००० २,०७,०००

नफया तोटया वििरण 
३१ मयाच्थ २०१८ रोजी संपणयाऱ्या िरया्थचे 

तपशील रयाशी (`) रक्कम (`)

३१		माच्य	२०१८	रोजीचे	भांडवल	

(+)	चालु	वरा्यतील	उचल

१,८३,७००

६,०००

(-)	गुंतयवलेले	अयतररक्त	भांडवल	

१,८९,७००

३०,०००
समया्ोवजत अंवतम ियांडिल 

(-)	३१.३.	२०१७	रोजीचे	भांडवल

१,५९,७००

१,२६,७००

समया्ोजन पूिथीचया नफया  

(-) िर्थिरयातील खच्थ ि नुकसयान 

i)	 र्ंत्ावरील	घसारा	(१०%,	` ६०,०००)

ii)	 उपसकरावरील	घसारा		(१०%,	` ३०,०००)

iii)	 िँक	कजा्यवर	वर्ाज		(१०%,	` ४,३००)

६,०००

३,०००

४३०

३३,०००

९,४३०

                                               िरया्थचया शुद्ध नफया २३,५७०
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उदयाहरण  : ५
शुभम	आपली	लेखापुसतके	एकेरी	नोंद	पद्धतीन	ेठेवतात.	तर्ांनी	खालीलप्रमाणे	मायहती	पुरयवली	आहे.	:	

तपशील ३१.३.२०१७ (`) ३१.३.२०१८ (`)

िँकेतील	रोख
हसतस्	रोख
वर्ापारातील	मालसाठा	
यवयवध	ऋणको	
उपकरणे	
यवयवध	धनको
उपसकर

३,०००
		२००

६०,०००
१०,०००
		८,०००
१५,०००
१०,०००

६,५००
५,०००
६८,०००
२५,०००
८,०००
१०,०००
१०,०००

	 चाल	ूआय््यक	वरा्यत	शुभम	र्ांनी		` ३,०००	चे	अयतररक्त	भांडवल	आणले	आयण		` ५,०००	ची	उचल	केली.	उपसकरावर	
वायर्यक	१०%		दरान	ेआयण	उपकरणांवर	वायर्यक	५%	दराने	घसारा	आकारा.	
	 ३१	माच्य	२०१८	रोजी	संपणाऱर्ा	वरा्यकररता	नफा-तोटा	शोधून	काढा.
उततर	-	(पर्ा्यर्ी	पद्धतीनुसार)	

शिुम ्यांचे पुसतकयात
अिसरया वििरण  ३१ मयाच्थ  २०१७ रोजीचे

दे्तया रयाशी (`) संपतती रयाशी  (`)

यवयवध	धनको

ियांडिल (संतवुलत रयाशी)  

१५,०००

७६,२००

िँकेतील	रोख
हसतस्	रोख
वर्ापारातील	मालसाठा	
यवयवध	ऋणको	
उपकरणे	
उपसकर

३,०००
२००

६०,०००
१०,०००
		८,०००
		१०,०००

९१,२०० ९१,२००

अिसरया वििरण ३१ मयाच्थ, २०१८

दे्तया रयाशी (`) संपतती रयाशी  (`)

यवयवध	धनको

ियांडिल (संतवुलत रयाशी) 

१०,०००

१,११,१००

िँकेतील	रोख																				
हसतस्	रोख	
वर्ापारातील	मालसाठा
यवयवध	ऋणको	
उपकरणे																															८,०००
(-)	घसारा																														४००
उपसकर																															१०,०००
(-)	घसारा																												१,०००

६,५००
	 		५,०००

६८,०००
२५,०००

७,६००

९,०००

१,२१,१०० १,२१,१००
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नफया तोटया वििरण 
३१ मयाच्थ  २०१८ रोजी संपणयाऱ्या िरया्थकररतया

तपशील रयाशी.(`) रयाशी (`)

वर्यअखेरचे	भांडवल	३१ माच्य		२०१८

(+)	वर्यभरातील	उचल

१,११,१००

५,०००

(-)	अयतररक्त	भांडवल	

१,१६,१००

३,०००

(-)	वरा्यचर्ा	सुरुवातीचे	भांडवल

१,१३,१००

७६,२००

  िरया्थचया शुद्ध नफया ३६,९००

वटप : वरील	उदहारण	पर्ा्यर्ी	पद्धतीने	सोडयवले	आहे.	सव्य	समार्ोजना	अंयतम	अवस्ा	यववरणात	यवचारात	घेतलर्ा	आहेत.	

उदयाहरण : ६
जर्ाेती	आपली	लेखापुसतके	एकेरी	नोंद	पद्धतीने	ठेवतात.	खालील	मायहतीचर्ा	आधारे	वरा्यचर्ा	सुरुवातीचे	व	अयंतम	अवस्ा	यववरण	
आयण	नफा-तोटा	यववरण	तर्ार	करा.	

तपशील १.४.२०१७ (`) ३१.३.२०१८ (`)

िँक	यशल्लक

रोख	यशल्लक

यवयवध	ऋणको

मालसाठा	

उपसकर	

र्ंत्	

यवयवध	धनको

देर्	यवपत्

३५,०००

१४,०००

१,२०,०००

५०,०००

१८,०००

९०,०००

३२,०००

१८,५००

३०,०००

१०,०००

१,६०,०००

९०,०००

१८,०००

१,२०,०००

५०,०००

२५,०००

अवतररक्त मयावहती :
१.	 जर्ोती	र्ांनी	खाजगी	उपर्ोगाकररता	वर्वसार्ातून	` ३३,५००	उचलले.	
२.	 १	जानेवारी	२०१८	रोजी	तर्ांनी	वर्वसार्ात	` ५,०००	अयतररक्त	भांडवल	महणून	गुंतयवले.	
३.	 १	जानेवारी	२०१८	रोजी	र्ंत्ामधर्े	वाढ	करणर्ात	आली.	
४.	 उपसकर	आयण	र्ंत्ावर	वायर्यक	१०%		दराने	घसारा	आकारा.	
५.	 ऋणकोवर	१५%	प्रमाणे	िुडीत	व	संशयर्त	कज्ययनधी	यनमा्यण	करा.	
६.	 लेखापुसतकात	मालसाठ्ाचे	२०%		अयधमूलर्न	झाले.	
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उततर  :                                                       ज्ोती ्यंाच्या पुसतकयात
प्रयारंविक आवण अंवतम अिसरया वििरण 

दे्तया १.४.२०१७ 
(`)

३१.३.२०१८ 
(`)

संपतती १.४.२०१७ 
(`)

३१.३.२०१८ 
(`)

यवयवध	धनको	

देर्यवपत्

ियांडिल (संतवुलत रयाशी) 

३२,०००

१८,५००

२,७६,५००

५०,०००

२५,०००

३,५३,०००

िँक	यशल्लक

रोख	यशल्लक	

यवयवध	ऋणको	

मालसाठा

उपसकर	(फयन्यचर)	

र्ंत्

३५,०००

१४,०००

१,२०,०००

५०,०००

१८,०००

९०,०००

३०,०००

१०,०००

१,६०,०००

९०,०००

१८,०००

१,२०,०००

३,२७,००० ४,२८,००० ३,२७,००० ४,२८,०००

 
नफया-तोटया वििरण पत्रक ३१ मयाच्थ २०१८ रोजी संपणयाऱ्या िरया्थकररतया

तपशील रयाशी (`) रयाशी (`)

३१.३.२०१८ रोजीचे भ्ंडवल
(+)	उचल

३,५३,०००

३३,५००

(-)	गुंतयवलेले	अयतररक्त	भांडवल

३,८६,५००

५,०००
समया्ोवजत अंवतम ियांडिल

(-)	१	एयप्रल	२०१७	रोजीचे	भांडवल		

३,८१,५००

२,७६,५००

समया्ोजन पूिथीचया नफया 

(-) िर्थिरयातील खच्थ ि नुकसयान 

१.	उपसकरावर	घसारा	(` १८,०००	वर	१०%)

२.	र्ंत्ावर	घसारा	:

					(` ९०,०००	वर	१०%	प्रमाणे)																		 ९०००

					(` ३०,०००	वर	१०%	प्रमाणे	३	मयहने)							 ७५०

३.	 िुडीत	व	संशयर्त	कज्य	यनधी	(` १,६०,०००	वर	१५%	प्रमाणे)

४.	 मालसाठ्ाच	ेअयधमूलर्न		

१,८००

९,७५०
२४,०००
१५,०००

१,०५,०००

५०,५५०

                         िरया्थचया शुद्ध नफया ५४,४५०
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कया््थ टीप :
मालसाठ्ाचे		२०%	,	अयधमूलर्न	झाले.	तर्ाचे	वासतयवक	मूलर्	खालीलप्रमाणे.	

वासतयवक	मूलर्	=
पुसतकी	मूलर्

	×	१००
१००	+	अयधमूलर्नाचे	गुणोततर

वासतयवक	मूलर्	=
	९०,०००

		×	१००
१००	+	२०

वासतयवक	मूलर्		 =
	९०,०००

		×	१००
१२०

वासतयवक	मूलर्		 = `	७५,०००
मालसाठ्ाचे	 वासतयवक	 मूलर्	 `	 ७५,०००	 आहे	 परंत	ु पुसतकी	 मूलर्	 `	 ९०,०००	 दाखयवणर्ात	 आले.	 	 (`	 ९०,०००	 –	 
`	७५,०००)	=	` १५,०००	हे	नुकसान	आहे	महणून	नफा	तोटा	यववरणपत्कात	वजा	केले	आहे.	

उदयाहरण  : ७
रोयहत	आपली	लेखापुसतके	एकेरी	नोंद	पद्धतीने	ठेवतात.	तर्ांची	१.४.२०१८	आयण		३१.३.२०१९	ची	आय ््यक	क्स्ती	पुढीलप्रमाणे	:	

तपशील १.४.२०१८ (`) ३१.३.२०१९ (`)

रोख
िँक	यशल्लक	
वर्ापारातील	मालसाठा	
यवयवध	ऋणको	
यवयवध	धनको	
इमारत	
उपसकर			

१२,०००
१०,०००
३५,०००
३०,०००
२०,०००
४०,०००
१५,०००

१८,०००
१५,०००
५०,०००
३५,०००
३२,०००
६०,०००
२०,०००

	 चालू	 वरा्यत	 तर्ांनी	 प्रयतमयहना	 	`	 १००	 प्रमाणे	 घरगुती	खचा्यसाठी	 उचल	केली.	 इमारतीवर	 वायर्यक	 १०	%	 प्रमाणे	आयण	
उपसकरावर	वायर्यक	१२%	प्रमाण	ेघसारा	आकारा	(र्ा	दोनही	संपततीत		१	अॉकटो		२०१८	रोजी	वाढ	करणर्ात	आली	असे	गृहीत	धरा)
  `	१,०००	िुडीत	कज्य	झाले	असून	५%		दराने	िुडीत	व	संशयर्त	कज्य	यनधी	ऋणकोवर	आकारणर्ात	र्ावा	आयण	ऋणकोवर	
२%	प्रमाणे	कसर	यनधी	यनमा्यण	करा.	भांडवलावर	वायर्यक		५%		प्रमाणे	आयण	उचलीवर	वायर्यक	५%	प्रमाणे	वर्ाजाची	आकारणी	करा.	
तर्ार	करा	:	
१)	 प्रारंयभक	आयण	अंयतम	अवस्ा	यववरण
२)	 ३१.३.२०१९	रोजी	संपणाऱर्ा	वरा्यकररता	नफा-तोटा	यववरण	पत्क
उततर  :                                     रोहीत ्यांचे पुसतकयात अिसरया वििरण  १ एवप्रल २०१८

दे्तया रयाशी (`) संपतती रयाशी  (`)

यवयवध	धनको

ियांडिल (संतवुलत रयाशी) 

२०,०००

१,२२,०००

रोख	
िँक	यशल्लक
वर्ापारातील	मालसाठा
यवयवध	ऋणको
इमारत	
उपसकर			

१२,०००
१०,०००
३५,०००
३०,०००
४०,०००
१५,०००

१,४२,००० १,४२,०००
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अिसरया वििरण ३१ मयाच्थ २०१९ रोजीचे 

दे्तया रयाशी (`) संपतती रयाशी  (`)

यवयवध	धनको

ियांडिल (संतवुलत रयाशी)

३२,०००

१,६६,०००

िँक	यशललक
रोख
वर्ापारातील	मालसाठा	
यवयवध	ऋणको	
इमारत
उपसकर		

१५,०००
१८,०००
५०,०००
३५,०००
६०,०००
२०,०००

१,९८,००० १,९८,०००

नफया तोटया वििरण पत्रक ३१ मयाच्थ २०१९ रोजी संपणयाऱ्या िरया्थचे

तपशील रयाशी (`) रयाशी (`)

३१ म्चषा २०१९ रोजीचे भ्ंडवल
(+)	उचल	(`१००×१२	प्रयत	मयहना)

१,६६,०००

१,२००

समार्ोयजत	अंयतम	भांडवल

(-)	१.४.२०१८	रोजीचे	भांडवल

१,६७,२००

१,२२,०००

																																						समार्ोजन	पवूचीचा	नफा

(+) िर्थिरयातील उतपन्न ि प्रयाप्ी 
१.	 उचलीवर	वर्ाज		(` १,२००	वर	५%	प्रमाणे,	६	मयहने)	

४५,२००

३०

(-) िर्थिरयातील खच्थ ि नुकसयान 
१.	 भांडवलावर	वर्ाज	(	` १,२२,०००	वर	५%	प्रमाणे)
२.	 अ)	 इमारतीवर	घसारा	:
	 										(`	४०,०००	वर	१०%	प्रमाणे)																												४,०००
	 ि)	 (`	२०,०००	वर	१०%	प्रमाणे,	×	६	मयहने)												१,०००		
३.	 अ)	 उपसकरावर	घसारा	:
	 		 (` १५,०००	वर	१२%		प्रमाणे)																									१८००
	 ि)	 (` ५,०००	वर	१२%	प्रमाणे,	×	६	मयहने)															३००
४.	 िुडीत	कज्य
५.	 िुडीत	 व	 संशयर्त	कज्य	 यनधी	 (` ३५,०००	-	` १,०००	=	 ३४,०००	 वर	 

५%	प्रमाणे)
६.	 दरे्	कसर	यनधी	(` ३४,०००	-	` १,७००	=	३२,३००	वर	२%	प्रमाणे)

६,१००

५,०००

२,१००
१,०००
१,७००

६४६

४५,२३०

१६,५४६

                               िरया्थचया शुद्ध नफया २८,६८४

(वटप : उचल	केलर्ाची	तारीख	यदली	नसलर्ामुळे	तर्ावरील	वर्ाज	६	मयहनर्ासाठी	आकारले	आहे.)
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उदयाहरण : ८
आयदतर्	आपली	लेखा	पुसतके	एकेरी	नोंद	पद्धतीने	ठेवतात.	तर्ांची	मायहती	खालीलप्रमाणे.	

तपशील ३१.३.२०१६ (`) ३१.३.२०१७ (`)

िँकेतील	रोख

वर्ापारातील	मालसाठा	

ऋणको	

उपसकर	

यवयवध	धनको

देर्	यवपत्

गुंतवणूक	

३६,०००

३०,०००

१५,०००

९,५००

२७,८५०

___

___

४५,०००

३५,०००

२२,०००

९,५००

३५,४००

१०,०००

२०,०००

अवतररक्त मयावहती :

१.	 आयदतर्	र्ांनी	वर्यभरात	वर्वसार्ाचर्ा	िँक	खातर्ातून	पयहलर्ा	६	मयहनर्ात		`१५०	प्रयतमयहना	व	नंतरचर्ा	६	मयहनर्ात	`	२००	
प्रयत	मयहना	खाजगी	उपर्ोगासाठी	काढले	आयण	` ३००	चा	माल	सवत:चर्ा	वरै्क्क्तक	उपर्ोगासाठी	वर्वसार्ातून	उचलला.	

२.		 आयदतर्	र्ांनी	घरगुती	उपसकर	` ५,०००	ला	यवकले	आयण	ती	रक्कम	वर्वसार्ात	गुंतयवली.	

३.		 उपसकरावर	१०%	वायर्यक	दरान	ेघसारा	आकारा	आयण	ऋणकोवर	५%		प्रमाणे	िुडीत	व	संशयर्त	कज्य	यनधी	यनमा्यण	करा.	

तर्ार	करा.	:	 १.			प्रारंयभक	अवस्ा	यववरण

	 	 २.			अंयतम	अवस्ा	यववरण

	 	 ३.			३१	माच्य		२०१७	रोजी	संपणाऱर्ा	वरा्यच	ेनफातोटा	यववरण	पत्क

उततर :                                         
 आवदत् ्यांचे पुसतकयात

अिसरया वििरण 

दे्तया ३१.३.२०१६ 
(`)

३१.३.२०१७ 
(`)

संपतती ३१.३.२०१६ 
(`)

३१.३.२०१७ 
(`)

यवयवध	धनको	

देर्	यवपत्

ियंाडिल (संतवुलत रयाशी) 

२७,८५०

___

६२,६५०

३५,४००

१०,०००

८६,१००

िँकेतील	रोख

वर्ापारातील	मालसाठा	

ऋणको	

उपसकर		

गुंतवणूक	

३६,०००

३०,०००

१५,०००

९,५००

___

४५,०००

३५,०००

२२,०००

९,५००

२०,०००

९०,५०० १,३१,५०० ९०,५०० १,३१,५००
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नफयातोटया वििरण वद. ३१.३.२०१७ रोजी संपणयाऱ्या िरया्थचे

तपशील रयाशी. (`) रयाशी. (`)

भांडवल	३१	माच्य	२०१७

(+)	उचल	

	 	 रोख	(` १५०	×	६	मयहने	+	` २००	×	६	मयहने)							

	 	 वसतूचंी	उचल

२,१००

३००

८६,१००

२,४००

(-)		गुंतयवलेले	अयतररक्त	भांडवल

८८,५००

५,०००
समया्ोवजत अंवतम ियांडिल 

(-) भांडवल	३१	माच्य	२०१६

८३,५००

६२,६५०
समया्ोजन पूिथीचया नफया

(-) िर्थिरयातील खच्थ ि नुकसयान 

१.	 उपसकरावर	घसारा	(` ९,५००	वर	१०%)	

२.	 िुडीत	व	संशयर्त	कज्ययनधी	(` २२,०००	वर	५%)

९५०

१,१००

२०,८५०

२,०५०

                               िरया्थचया शुद्ध नफया १८,८००

उदयाहरण  ९
यदवर्ा	आपली	लेखापुसतके	एकेरी	नोंद	पद्धतीने	ठेवतात.	तर्ांची	वर्वसार्ाची	एकेरी	नोंद	पद्धती	प्रमाणे	मायहती	खालीलप्रमाणे.

तपशील १.४.२०१७ (`) ३१.३.२०१८ (`)

हसतस्	रोख

िँकेतील	रोख

इमारत	

सर्ंत्	आयण	र्ंत्

प्राप्त	यवपत्	

मालसाठा	

देर्	यवपत्	

यवयवध	ऋणको	

यवयवध	धनको

२,०००

३,०००

३०,०००

३,०००

१,०००

६,०००

२,०००

४,०००

२,०००

४,०००

५,०००

३०,०००

३,०००

१,५००

८,०००

२,२००

६,०००

१,०००

अवतररक्त मयावहती :
१.		 भांडवलावर	वायर्यक	१०%	प्रमाणे	वर्ाज	आकारणर्ात	र्ावे.	
२.		 इमारतीवर	वायर्यक	१०%	प्रमाण	ेआयण	सर्ंत्	आयण	र्ंत्ावर	वायर्यक	५%	प्रमाण	ेघसारा	आकारा.	
३.		 धनकोच	ेमूलर्		` २,०००	ने	कमी	दाखयवणर्ात	आले	आहे.	
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४.		 देर्	यवपत्ाचे		`	६००	अयधमूलर्न	करणर्ात	आले	आहे.	
५.		 ऋणकोवर		५%	प्रमाणे	िुडीत	व	संशयर्त	कज्य	यनधीसाठी	तरतूद	करावी.	
६.		 यदवर्ा	र्ांनी	१	ऑकटोिर	२०१७	रोजी	वर्वसार्ात		` 	१,०००	अयतररक्त	भांडवल	गुंतयवले.	
तर्ार	करा	:	प्रारंयभक	व	अयंतम	अवस्ा	यववरण	आयण	३१ माच्य	२०१८	रोजी	संपणाऱर्ा	वरा्यच	ेनफातोटा	यववरण	
उततर :                                                              वदव्या ्यांचे पुसतकयात

अिसरया वििरण रोजी संपणयाऱ्या िरया्थचे 

दे्तया १.४.२०१७ 
(`)

३१.३.२०१८ 
(`)

संपतती १.४.२०१७ 
(`)

३१.३.२०१८ 
(`)

देर्	यवपत्
यवयवध	धनको	

ियंाडिल (संतवुलत रयाशी) 

२,०००
२,०००

४५,०००

१,०००
२,२००

५४,३००

हसतस्	रोख	
िँकेतील	रोख
इमारत
सरं्त्	आयण	र्ंत्
प्राप्त	यवपत्
मालसाठा
यवयवध	ऋणको

२,०००
३,०००
३०,०००
३,०००
१,०००
६,०००
४,०००

४,०००
५,०००
३०,०००
३,०००
१,५००
८,०००
६,०००

४९,००० ५७,५०० ४९,००० ५७,५००

नफया-तोटया वििरण ३१.३.२०१८  रोजी संपणयाऱ्या िरया्थचे

तपशील रयाशी (`) रयाशी (`)

३१	माच्य	२०१८	रोजीचे	भांडवल
(-)	अयतररक्त	भांडवल

५४,३००
१,०००

समया्ोवजत अंवतम ियांडिल
(-) १	एयप्रल	२०१७	रोजीचे	भांडवल

५३,३००
४५,०००

समया्ोजन पुिथीचया नफया 
(+) िर्थिरयातील उतपन्न ि प्रयाप्ी
देर्यवपत्ाचे	अयधमूलर्न																																						

८,३००

६००
(-) िर्थिरयातील खच्थ ि नुकसयान
१.	 अ)		 भांडवलावर	वर्ाज
															वरा्यचर्ा	सुरुवातीचर्ा	भांडवलावर	
	 		 (`	४५,०००	वर	१०%	प्रमाणे)																														`				४,५००
	 ि)	 अयतररक्त	भांडवलावर		 						`						५०
	 		 (` १०००	वर	१०%	प्रमाणे,	६	मयहनर्ाचे)	
२)		 िुडीत	व	संशयर्त	कज्य	यनधी	(`	६,०००	वर	५%)	
३)	 इमारतीवर	घसारा	(`	३०,०००	वर	१०%)
४)	 संर्ंत्	आयण	र्ंत्ावर	घसारा	(`	३,०००	वर	५%)	
५)		 धनकोचे	अवमूलर्न

४,५५०
३००

३,०००
१५०

२,०००

८,९००

 

१०,०००

                               िरया्थचया शुद्ध तोटया  १,१००
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उदयाहरण : १०
श्री	राज	आपली	पुसतके	एकेरी	नोंद	पद्धतीने	ठेवतात.	खालील	मायहतीवरून	वरा्यचर्ा	सुरुवातीचे	अवस्ा	यववरण	आयण	वर्यअखेरच	े
अवस्ा	यववरण	आयण	नफा	तोटा	यववरण		तर्ार	करा.	

तपशील रयाशी (`) 
३१.३.२०१८

रयाशी (`) 
३१.३.२०१९

यवयवध	ऋणको	
यवयवध	धनको	
१०%	सरकारी	रोखे	
अयधकोर	अयधयवकर्य	
उपसकर		
मालसाठा	
र्ंत्	सामग्ी	
हसतस्	रोख
दरे्	यवपत्
प्राप्त	यवपत्

४०,०००
३०,०००

          ____

३२,०००
१२,०००
४०,०००
३०,०००
४,०००
१८,०००
१५,०००

५०,०००
६०,०००
२०,०००
४०,०००
१२,०००
६०,०००
५०,०००
१०,०००
२२,५००
१९,०००

अवतररक्त मयावहती :
१.	 श्री	राज	र्ांनी	मुलीचर्ा	लग्ाकररता	वर्वसार्ातून	`	२,०००	उचलले.	
२.	 १	ऑकटोिर	२०१८	रोजी	तर्ांनी	वर्वसार्ात		`	६,०००	अयतररक्त	भांडवल	गुंतयवले.	
३.	 जासतीची	र्ंत्सामग्ी	१	ऑकटोिर	२०१८	रोजी	घेतली.	
४.	 `	२,०००	िुडीत	कज्य	अपलके्खत	करून	ऋणकोवर		५%	प्रमाणे	संशयर्त	कज्य	यनधी	यनमा्यण	करा.	
५.	 मालसाठ्ाचे		२०	%	ने	अयधमूलर्न	झाल	ेआहे.	
६.	 धनकोच	े	२०%		ने	अवमूलर्न	झाल	ेआहे.	
७.	 १०%	सरकारी	रोखे	१	ऑकटोिर	२०१८	रोजी	खरेदी	केले.	
८.	 उचलीवर	वायर्यक	१०	%	प्रमाणे	वर्ाजाची	आकारणी	करा.	
९.	 भांडवलावर	१०%	प्रमाणे	वर्ाज	आकारा.	
१०.		 उपसकरावर	वायर्यक	१०%	प्रमाणे	घसारा	आकारा.	
११.	 र्ंत्	सामग्ीवर	वायर्यक	१०%	प्रमाणे	घसारा	आकारा.
 उततर  :                                          श्ी रयाज ्यांचे पुसतकयात

अिसरया वििरण रोजीचे 

दे्तया ३१.३.२०१८  
(`)

३१.३.२०१९ 
(`) संपतती ३१.३.२०१८ 

(`)
३१.३.२०१९ 

(`)
यवयवध	धनको
अयधकोर	अयधयवकर्य
दरे्यवपत्
ियंाडिल (संतुवलत रयाशी) 

३०,०००
३२,०००
१८,०००
६१,०००

६०,०००
४०,०००
२२,५००
९८,५००

यवयवध	ऋणको
१०%	सरकारी	रोखे	
उपसकर	
मालसाठा
रं्त्सामग्ी
हसतस्	रोख
प्रापर्	यवपत्

४०,०००
____

१२,०००
४०,०००
३०,०००
४,०००
१५,०००

५०,०००
२०,०००
१२,०००
६०,०००
५०,०००
१०,०००
१९,०००

१,४१,००० २,२१,००० १,४१,००० २,२१,०००
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नफया तोटया वििरण   ३१.३.२०१९ रोजी संपणयाऱ्या िरया्थचे 

तपशील रयाशी (`) रयाशी. (`)

३१.३.२०१९	रोजीचे	भांडवल	

(+)	उचल

९८,५००

२,०००

(-)	अयतररक्त	भांडवल

१,००,५००

६,०००
समया्ोवजत अंवतम ियांडिल

(-)	३१.३.२०१८	रोजीचे	भांडवल

९४,५००

६१,०००
समया्ोजन पूिथीचया नफया

(+) िर्थिरयातील उतपन्न ि प्रयाप्ी

१.	 उचलीवर	वर्ाज

							(` २०००	वर	१०%	प्रमाणे,		६	मयहने)

२.	 सरकारी	रोखर्ांवर	वर्ाज	

							(`	२००००	वर	१०%	प्रमाणे,		६	मयहने)	

(-) िर्थिरयातील खच्थ ि नुकसयान :                                     

१००

१,०००

३३,५००

१,१००

३४,६००

१.	 i)	 सुरुवातीचर्ा	भांडवलावर	

	 	 (` ६१,०००	×	
१०
१००

)                ` 	 ६,१००

	 ii)	 अयतररक्त	भांडवल

		 	 (` 	६,०००	×	
१०
१००

 × 
६
१२

)   ` 	 ३००

२.	 उपसकरावर	घसारा

	 (` 	१२,०००	×	१०/१००)

३.	 र्ंत्सामग्ीवर	घसारा	(` 	३०,०००	×	
१०
१०० )   ` 	 ३,०००	

								वाढीव	रं्त्सामग्ीवर	(`	२०,०००	×	
१०
१००

 × 
६
१२

)          ` 		१,०००

४.	 िुडीत	कज्य	

५.	 संशयर्त	कज्य	यनधी	(` ५०,०००	-	` २,०००	=	४८,०००	वर	५%)

६.	 मालसाठ्ाचे	अयधमूलर्न	(टीप	-	१)	

७.			धनकोच	ेअवमूलर्न	(टीप	-	२)	

६,४००

१,२००

४,०००

२,०००

२,४००

१०,०००

१५,००० ४१,०००

																									वरा्यचा	शुद्ध	तोटा	 ६,४००
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कया््थ टीपया :
१)		 मालसाठ्ाचे		२०%	ने	अयधमूलर्न	झाले.	तर्ाची	वासतयवक	यकंमत	खालील	प्रमाणे

वासतयवक	मूलर्	=
पुसतक	मूलर्

	×	१००
१००	+	अयधमूलर्न	गुणोततर

वासतयवक	मूलर्	=
` 	६०,०००

		×	१००
१००	+	२०

वासतयवक	मूलर्	 =
`	६०,०००

		×	१००
१२०

वासतयवक	मूलर्	 = `	५०,०००

	 वासतयवक	 मूलर्	 ` ५०,०००	आयण	 पुसतकी	 मूलर्	 `	 ६०,०००	आहे.	 (` ६०,०००	 –	 ` ५०,०००)	 =	 ` १०,०००	 
हे	नुकसान	आहे.	महणून	नफा	तोटा	यववरण	पत्कात	वजा	केले	आहे.	

२)	धनकोचे	२०%	ने	अवमूलर्न	झाले.	धनकोची	वासतयवक	मूलर्	खालीलप्रमाणे.		

वासतयवक	मूलर्	=
पुसतक	मूलर्

	×	१००
१००	-	अवमूलर्न	गुणोततर

वासतयवक	मूलर्	=
`		६०,०००

		×	१००
१००	-	२०

वासतयवक	मूलर्	 =
`		६०,०००

		×	१००
८०

वासतयवक	मूलर्	 = `		७५,०००

	 धनकोचे	 वासतयवक	 मूलर्	 ` ७५,०००	आयण	 पुसतकी	 मूलर्	` 	 ६०,०००	आहे.	 	 (` 	 ६०,०००	 –	 	 ` ७५,०००)	=		 
` १५,०००	धनको	वाढले,	हे	नुकसान	आहे	महणून	नफा	तोटा	यववरण	पत्कात	वजा	केले	आहे.	

 
कृती -I

लहान	वर्ावसायर्काला	भेट	देऊन	उतपन्न	खच्य,	संपतती,	देर्ता	र्ांची	मायहती	गोळा	करून	तर्ा	आधारे	अवस्ा	 यववरण	व	
नफातोटा	शोधून	काढा.	

कृती  –II

एकेरी	नोंद	पद्धतीने	वर्वसार्ाचा	नफा-तोटा	काढणाऱर्ा	वर्वसार्	संस्ेस	भेट	द्ा.	
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ppppppppppppp सियाध्या् ppppppppppppp

प्र.१ एकया ियाक्यात उततरे वलहया. 
१.		 एकेरी	नोंद	पद्धती	महणजे	कार्?	
२.		 अवस्ा	यववरण	महणज	ेकार्?	
३.		 एकेरी	नोंद	पद्धतीमधर्े	सामानर्पणे	कोणती	खाती	ठेवली	जात	नाहीत?	
४.		 भांडवल	शोधून	काढणर्ासाठी	एकेरी	नोंद	पद्धतीमधर्े	कोणत	ेयववरण	तर्ार	केले	जाते?	
५.		 एकेरी	नोंद	पद्धतीमधर्े	प्रारंयभक	भांडवल	कशा	ररतीने	शोधून	काढले	जाते?	
६.		 एकेरी	नोंद	पद्धतीमधर्े	कोणती	खाती	ठेवणर्ात	र्ेतात?	
७.		 एकेरी	नोंद	पद्धतीमधर्े	तेरीज	पत्क	तर्ार	केले	जात	ेका?	
८.	 कोणतर्ा	प्रकारचर्ा	वर्ापारी	संघटना	सामानर्पणे	एक	नोंद	पद्धतीचा	वापर	करतात?		

प्र.२  खयालील विधयानयासयाठी एक शबद/ शबदसमूह/ संज्या वलहया. 
१.		 ताळेिंदा	सारखे	असणार	ेयववरण.
२.		 लहान	वर्ापारी	संघटनांना	र्ोगर्	असलेली	लेखांकनाची	पद्धती.	
३.		 प्रारयंभक	भांडवलाची	रक्कम	शोधून	काढणर्ासाठी	तर्ार	केले	जाणारे	ताळेिंद	समान	यववरण	
४.		 संपततीच	ेदरे्तावरील	आयधकर्	महणजे.	
५.		 एकेरी	नोंद	पद्धतीमधर्े	वर्ावसायर्काचे	अंयतम	भांडवल	हे	प्रारयंभक	भांडवलापेक्ा	जासत	असणे.	
६.		 लेखाकंनाची	अशी	पद्धत	जी	मर्ा्ययदत	वर्वहार	यलयहणर्ास	उपर्ुक्त	असते.	
७.		 लेखाकंनाची	अशासत्ीर्	पद्धत.	
८.		 वर्वसार्ाचर्ा	मालकान	ेअक्सततवात	असलेलर्ा	भांडवलापेक्ा	तर्ात	केलेली	जासतीची	भांडवली	गुंतवणूक.	

प्र.३  खयाली वदलेल्या प्या्थ्यामधून ्ोग् प्या्थ् वनिडून संपूण्थ ियाक् पुनहया वलहया. 
१)			 भांडवल	रक्कम	यनक्शचत	करणर्ासाठी	तर्ार	केले	जाते	...........

	 अ)	अवस्ा	यववरण		 			 ि)		रोख	खाते	
	 क)	उचलखाते	 	 ड)	ऋणको	खाते	

२)		 एकेरी	नोंद	पद्धतीमधर्े	प्रारंयभक	भांडवल		=		प्रारंयभक	संपतती	वजा	(-)		.................
		 अ)	प्रारंयभक	दरे्ता	 ि)	रोख	खाते		 क)	ऋणको													ड)	धनको	
३)		 अचूक	नफा	शोधून	काढणर्ासाठी	चालू	वरा्यत	अयतरीक्त	भांडवल	हे	अंयतम	भांडवलातून	..............	केले	जाते.	
	 अ)	अयधक	 	 ि)	वजा			 क)	यवभायजत		 ड)	दलु्यक्	
४)		 एकेरी	नोंद	पद्धती	ही	............साठी	उपर्ुक्त	होऊ	शकते.	

	 अ)	एकल	वर्ापारी				 ि)	कंपनी						 क)	सरकार				 ड)	र्ापैकी	नाही.
५)		 अचूक	नफा	शोधून	काढतांना,	उचल	ही	अंयतम	भांडवलात	........	केली	जाते.	

	 अ)	गुयणत		 ि)	यवभायजत	 क)	वजा		 ड)	अयधक	
६)		 संपतती	आयण	दरे्तेतील	फरकाला	...........महणतात.	

	 अ)	भांडवल	 ि)	उचल		 क)	उतपन्न		 ड)	खच्य	
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७)  जेवहा प्ारतंभक भांडवलापेक्ा अंतिम भांडवल जासि असिे िे ............दश्षतविे. 
 अ) नफा  ब) िोटा   क) संपतिी ड) देयिा  
८)  जर प्ारंतभक भांडवल ̀  ३०,०००अंतिम भांडवल ̀ ६०,०००; उचल  ̀  ५,०००; आतण अतिररक्त भांडवल  ̀ ३,०००;  

असेल िर नफा ................. असेल. 
 अ) ` ४५,०००    ब) ` ३५,०००     क) ` ३२,०००      ड) ` २२,०००

प्र.४ खालील विधाने रूक वक बरोबर सकारण वलहा :
१. दुहेरी नोंद पद्धिी ही लेखापतुसिके ठेवणयाची शासत्रशतुद्ध पद्धि आहे. 
२.  एकेरी नोंद पद्धिीि िेरीज ियार करणे अशकय असिे. 
३.  अवस्ा तववरण आतण िाळेबदंपत्रक हे एकसारखेच आहेि. 
४. मोठ्ा वयवसायाला एकेरी नोंद पद्धिी उपयोगी नाही. 
५.  एकेरी नोंद पद्धिीि केवळ रोख आतण वैयक्क्तक खािी नोंदतवली जािाि. 

प्र.५. खालील विधानांरी ्तुमही सहम्त आहा्त का?

१) अतिरीक्त भांडवलामतुळे वातर्षक नफयाि वाढ होिे.

२)  एकेरी नोंद पद्धिीमधये उचलीवरील वयाजामतुळे नफयाि घट होिे.

३)  एकेरी नोंद पद्धिीमधये वासितवक आतण नामधारी खािी ठेवली जाि नाही.

४)  एकेरी नोंद पद्धिी ही तनक््चि तनयम आतण ितवांवर आधाररि आहे.

५)  नफािोटा तववरण हे नफािोटा खातयासारखेच आहे.

प्र.६  ररकामया जागी योगय रबद वलहा. 
१)  अवस्ा तववरण हे ..............सारखेच आहे. 

२)  एकेरी नोंद पद्धिीमधये, नफा = वर्षअखेरचे भांडवल वजा  ................

३)  अचूक नफा शोधून काढिांना अंतिम भांडवलािून उचल ................ केली जािे. 

४)  पतुसिपालनाचया ................. पद्धिीि प्तयेक वयवहाराची दुहेरी नोंद करणयाि यिेे. 

५)  संपतिी आतण देयिा मधील फरकास .................... महणिाि. 

६)   एकेरी नोंद पद्धिी ................... साठी लोकतप्य आहे. 

७)  शतुद्ध नफा शोधून काढणयासाठी अतिरीक्त भांडवल अंतिम भांडवलािून .......... केले जािे. 

८) एकेरी नोंद पद्धिी ही ...........वयवसायासाठी उपयतुक्त आहे. 

प्र.७  असाधारण (odd) रबद रोधा ः

१)  उचलीवर वयाज, अदति खच्ष, संपतिीचे अवमूलयन, पूव्षदति खच्ष

२)  भांडवलावरील वयाज, कजा्षवरील वयाज, देयिेचे अतधमूलयन, संपतिीवरील घसारा

३)  धनको, देययतवपत्रे, अतधकोर अतधतवकर्ष, वयापारािील मालसाठा
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प्र.८ खयालील कोष्क पूण्थ करया ः

१)		 	अंयतम	भांडवल	 	 प्रारंयभक	भांडवल	 	 नफा

  `	१०,००० 		 -	 `	५,००० 		=	  

२)		 	प्रारंयभक	संपतती	 	 प्रारयंभक	देर्ता	 	 प्रारंयभक	भांडवल

  		 -	 `	२०,००० 		=	 `	१०,०००  

३)		 	 अयंतम	संपतती	 	 अंयतम	देर्ता	 	 अंयतम	भांडवल

  `	१०,००० 		 -	 `	५,००० 		=	  

४)		 	अंयतम	भांडवल	 	 उचल	 	 अयतररक्त	भांडवल	 	 प्रारंयभक	भांडवल	=	 नफा

  		 +	 `	१५,००० 		=	 `	४०,००० 		 -	 `	२०,००० 		=	  

५)	 	 हसतस्	रोख	 	 िँकेतील	रोख	 	 यवयवध	ऋणको	 	 देयर्	यवपत्	 	 भांडवल

  `	१०,००० 		 +	 `	५,००० 		+	 `	८,००० 		 -	 `	४,००० 		=	  

प्र.९ चौकोनयात ्ोग् खूण करून खयालील तक्तया पूण्थ करया. जेवहया अंवतम ियांडिल वदलेले असेल तेंवहया ः

    अवधक  िजया

१)		 	उचल	  

२)		 	पूव्यदतत	खच्य	  

३)		 	दरे्तेचे	अयधमूलर्न	  

४)		 	दरे्तेचे	अवमूलर्न	  

५)		 	उचल	वरील	वर्ाज	  

६)		 	प्रारयंभक	भांडवल	  

७)		 	संपततीच	ेअवमूलर्न	  

८)		 	भांडवलावरील	वर्ाज	  

९)		 	संपततीवरील	घसार	  

१०)		 	िुडीत	कज्य	  
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gggggggggggggggg  प्रयात्यावक्षक उदयाहरणे  gggggggggggggggg

१. श्ी. पुनयाियालया आपली लेखयापुसतके एकेरी नोंद पद्धतीने ठेितयात. त्यांनी खयालील मयावहती पुरविली आहे.

३१.३.२०१७	रोजीचे	भांडवल		` ६०,०००	 	 ३१.३.२०१८	रोजीच	ेभांडवल		` १,००,०००

वर्यभरातील	उचल		` २,०००	 	 	 वर्वसार्ात	गुंतयवलेल	ेअयतररक्त	भांडवल		` १२,०००

वर्यभरातील	नफा	यकंवा	तोटा	शोधून	काढा.	

२. सुवजत ्या लहयान व्यािसयाव्कयाने त्याच्या व्िसया्याची मयावहती खयालीलप्रमयाणे वदली आहे. 

तपशील १.४.२०१७ (`) ३१.३.२०१८ (`)

हसतस्	रोख
ऋणको
धनको	
१०%	सरकारी	रोखे	
िँक	अयधयवकर्य	
मोटारवहहॅन	
उपसकर	
मालसाठा
प्रापर्	यवपत्

२,०००
४०,०००
५०,०००

_____

७०,०००
५०,०००
१५,०००
७०,०००
७०,०००

७,०००
६०,०००
८०,०००
९,०००
३०,०००
७०,०००
१५,०००
९०,०००
९०,०००

अवतररक्त मयाहीती :
१.	 सयुजत	र्ांनी	१	ऑकटोिर	२०१७	रोजी	तर्ांचर्ा	वरै्क्क्तक	उपर्ोगाकररता	` ५,०००	उचल	केली.
२.	 तर्ांनी	तर्ांचर्ा	यनवासी	सदयनकेच	ेभाडे	देणर्ासाठी	वर्वसार्ातून	` ३०,०००	उचलले.	

३.	 उपसकरावर	वायर्यक	१०%		प्रमाण	ेघसारा	आकारा	आयण	मोटारवहहॅन	` १,०००	ने	अपलेक्खत	करा.

४.	 उचलीवर	` ३,०००	वर्ाज	आकारा.

५.	 १०%	सरकारी	रोखे	१	ऑकटोिर	२०१७	रोजी	खरेदी	केले.	

६.	 भांडवलावर	वायर्यक	१०%		दराने	वर्ाज	आकारा.	

७.	 ` 	१,०००	िुडीत	कज्य	अपलेखीत	करून	ऋणकोवर	िुडीत	व	संशयर्त	कज्य	यनधीसाठी	५%		प्रमाणे	तरतूद	करा.	

तर्ार	करा	:	प्रारंयभक	अवस्ा	यववरण,	अयंतम	अवस्ा	यववरण	आयण	३१	माच्य	२०१८	रोजी	संपणाऱर्ा	वरा्यकररता	नफा-तोटा	यववरण.	

३. अंजली आपली लेखयापुसतके एकेरी नोंद पद्धतीने ठिेतयात. १ एवप्रल २०१६ रोजीची त्यांची आवर्थक ससरती खयालीलप्रमयाणे 

 बँकेतील ` ४,०००,	 हसतस्	 रोख	 	 ` १,०००,	 मालसाठा	 ` ६,०००;	 यवयवध	ऋणको	 ` ८,४००,	 सर्ंत्	आयण	 रं्त्	 
`	 ७,५००,	 प्रापर्	 यवपत्	` २,६००,	धनको	` ३५००;	 देयर्यवपत्	 	` ४,०००

	 	३१.३.२०१७	रोजीची	तर्ांची		आय््यक	क्स्ती	खालीलप्रमाणे	-			िँकेतील	रोख			` ३,९००,	हसतस्	रोख		` 	२,०००.	
मालसाठा	` 	९०००,	यवयवध	ऋणको		` ७,५००;	सर्ंत्	आयण	रं्त्		` 	७,५००;	देयर्	यवपत्	` 	२,२००,	प्रापर्	यवपत्	` 	३,४००;	
धनको	` 	१,५००

	 र्ा	वरा्यत	अंजली	र्ांनी		` १,५००	अयतररक्त	भांडवल		वर्वसार्ात	गुंतयवले	आयण	तर्ांनी	वैर्क्क्तक	उपर्ोगाकररता	दरमहा	 
` ७००	उचल	केली.		
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	 सर्ंत्	आयण	र्ंत्ावर	वायर्यक	५%	प्रमाण	ेघसारा	आकारा.	ऋणकोवर	५%	दराने	संशयर्त	कज्य	यनधी	अाकारा.	

		 प्रारंयभक	आयण	अंयतम	अवस्ा	यववरण	व	३१	माच्य	२०१७	रोजी	संपणाऱर्ा	वरा्यच	ेनफा-तोटा	यववरण	तर्ार	करा.	

४. श्ी विज् फळयांचया व्िसया् करतयात. ते आपली लेखया पुसतके एकेरी नोंद पद्धतीने ठेितयात. त्यांनी त्यांच्या 
व्िसया्याची खयालील मयावहती वदली आहे. 

तपशील ३१.३.२०१७ (`) ३१.३.२०१८ (`)
इमारत	
उपसकर
सर्ंत्	आयण	र्ंत्
यवयवध	ऋणको	
मालसाठा	
रोख	यशल्लक	
प्रापर्	यवपत्	
यवयवध	धनको	
िँक	अयधयवकर्य	
िँक	यशल्लक	

५०,०००
३०,०००
२०,०००
३०,०००
१५,०००
१०,०००
५,०००
३०,०००
८,०००

_____

६०,०००
३०,०००
४०,०००
५०,०००
२५,०००
२०,०००
१०,०००
१५,०००

_____
१२,०००

अवतररक्त मयावहती :
१.	 श्री	यवजर्	र्ांनी	` ७,०००	नवर्ाने	भांडवल	गुंतयवले.	

२.	 तर्ांनी	मुलीचर्ा	लग्ाकररता		` ४०,०००	वर्वसार्ातून	खच्य	केले.	

३.	 इमारतीवर		` 	६,०००	घसारा	आकारा.	

४.	 ऋणकोवर		५%	दराने	संशयर्त	कज्ययनधी	आकारा.	

तर्ार	करा	-		 १.		प्रारंयभक	अवस्ा	यववरण		

																 २.		अंयतम	अवस्ा	यववरण
															 ३.			३१.३.२०१८	चा	नफातोटा	यववरण		

५ कु. वफजया आपली पुसतके एकेरी नोंद पद्धतीने ठेितयात. आवण त्यांनी त्यांच्या व्िसया्याची मयावहती खयालीलप्रमयाणे 
वदली आहे.  

तपशील १.४.२०१७ (`) ३१.३.२०१८ (`)

ऋणको
गुंतवणूक
सर्ंत्	आयण	र्ंत्
धनको	
मालसाठा	
िँकेतील	रोख
देयर्	यवपत्

२५,०००
     ____

१०,०००
३०,०००
३२,०००
१६,०००
५,०००

४५,०००
४०,०००
१०,०००
३३,०००
३५,०००
५०,०००
८,०००
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अवतररक्त मयावहती :
१.	 कु.	यफजा	र्ांनी	पयहलर्ा	अध्य	वरा्यत	दरमहा	` २,०००	प्रमाणे	आयण	दुसऱर्ा	अध्य	वरा्यत	दरमहा	` १,०००	प्रमाणे	वर्वसार्ाचर्ा	

खातर्ातून	वैर्क्क्तक	उपर्ोगाकररता	काढले.	
२.	 तर्ांनी	तर्ांची	वरै्क्क्तक	संपतती		` ४०,०००	यवकून	ती	ऱक्कम	अयतररक्त	भांडवल	महणून	गुंतयवली.	
३.	 तर्ांनी		` १२,०००	यकमतीचा	माल	घरगुती	उपर्ोगाकररता	नेला.	
४.	 सर्ंत्	आयण	र्ंत्ावर	वायर्यक		१०%		दरान	ेघसारा	आकारा.	
५.	 ऋणकोवर	५%	प्रमाणे	िुडीत	व	संशयर्त	कज्य	यनधी	आकारा.	
तर्ार	करा	-				१.		प्रारंयभक	अवस्ा	यववरण		
																 २.		अंयतम	अवस्ा	यववरण
															 ३.			३१.३.२०१८	रोजीचे	नफातोटा	यववरण		

६. कु सयावनकया आपली पुसतके एकेरी नोंद पद्धतीने ठेितयात. त्यांनी ३१.३.२०१८ रोजीचे अिसरया वििरण वदले आहे.  

दे्तया रयाशी (`) संपतती रयाशी (`)

धनको
देर्	यवपत्
भांडवल	(संतुयलत	राशी)	

१२,०००
		८,५००
३८,५००

सर्ंत्	आयण	र्ंत्
ऋणको
मालसाठा	
हसतस्	रोख
प्रापर्	यवपत्	

१७,०००
१९,५००
९,०००
७,५००
६,०००

५९,००० ५९,०००

३१	माच्य	२०१८	रोजी	तर्ांची	देर्ता	आयण	संपतती	खालीलप्रमाणे	:

सर्ंत्	 आयण	 र्ंत्	 ` ४२,०००,	 मालसाठा	 	 `	 ३८,०००,	 हसतस्	 रोख	 ` 	 १०,०००,	 धनको	 ` ७,०००,	 ऋणको	 
`	२५,०००,	देर्	यवपत्		`	६,०००

वर्यभरातील	उचल		`	५,५००,	सर्ंत्	आयण	रं्त्ाचे	५%	ने	अयधमूलर्न	आयण	मालसाठ्ाच	े२०	%	ने	अवमूलर्न	झाले.	ऋणकोवर		
१०%	दराने	िुडीत	व	संशयर्त	कज्य	यनधी	यनमा्यण	करा.	भांडवलावर	वायर्यक	१०%	प्रमाणे	वर्ाज	आकारा.		

तर्ार	करा.	-		१.	अंयतम	अवस्ा	यववरण

																			२.	३१.३.२०१८	चे	नफातोटा	यववरण

७.	 श्री.	सुहास	र्ांनी	१	एयप्रल	२०१७	रोजी		`	१,५०,०००	भांडवलाने	वर्ापार	सुरू	केला.	
	 ३१	माच्य	२०१८	रोजीची	तर्ांची	आय््यक	क्स्ती	-	रोख		`	२०,०००,	मालसाठा		`	१५,०००,	ऋणको	`	३०,०००,	पररसर		

`	९०,०००,	वाहन		`	४५,०००,	धनको	`	१८,५००,	देर्यवपत्		` १०,०००

अवतररक्त  मयावहती : 
१.	 ३०	सपटेंिर	२०१७	रोजी	तर्ांनी		`	१०,०००	अयतररक्त	भांडवल	आणले,	भांडवलावर	वायर्यक	५%	प्रमाणे	वर्ाज	आकारा.	
२.	 तर्ांनी	खाजगी	उपर्ोगाकररता		` १५,०००	उचलले.	उचलीवर	वायर्यक	५%	प्रमाणे	वर्ाज	आकारा.	
३.	 	िुडीत	कज्य		` 	५००	अपलेक्खत	करा.	
४.		 वाहनावर	५%	प्रमाणे	आयण	पररसरावर	४	%	प्रमाण	ेघसारा	आकारा.	

तर्ार	करा.		-	१.		अंयतम	अवस्ा	यववरण
	 		 २.		३१	माच्य	२०१८	रोजी	संपणाऱर्ा	वरा्यचे	नफा	तोटा	यववरण.	
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८. गणेश आपली पुसतके एकेरी नोंद पद्धतीने ठेितयात. त्यांच्या व्िसया्याची मयावहती खयालीलप्रमयाणे. 

तपशील १.४.२०१६ (`) ३१.३.२०१७ (`)

हसतस्	रोख

िँकेतील	रोख

मालसाठा

उपसकर		

सर्ंत्	आयण	र्ंत्

इमारत	

ऋणको	

धनको	

१५,०००

३०,०००

८,०००

२०,०००

९०,०००

५०,०००

२७,०००

८,०००

२२,०००

४५,०००

१३,०००

२०,०००

१,१०,०००

५०,०००

३८,०००

१०,०००

	 वर्यभरात	 तर्ांनी	 ` २५,०००	 खाजगी	 उपर्ोगासाठी	 उचल	 केली	आयण	 ` ३,०००	 चा	 माल	 घरगुती	 उपर्ोगासाठी	 नेला.	 
१	ऑकटोिर	२०१६	रोजी	तर्ांनी	घरगुती	उपसकर	̀  ४,०००	ला	यवकले	आयण	ही	संपूण्य	रक्कम	वर्वसार्ाचर्ा	िँक	खातर्ात	जमा	केली.	

सर्ंत्	आयण	र्ंत्ावर	वायर्यक	१०%	प्रमाण	ेघसारा	आकारा	(वाढीव	र्ंत्	१	ऑकटोिर	२०१६	रोजी	आणले)	उपसकरावर	वायर्यक	५%	
दरान	ेघसारा	आकारा.	

तर्ार	करा:			१.		 प्रारंयभक	अवस्ा	यववरण	

															 २.		 अयंतम	अवस्ा	यववरण

																३.		 ३१	माच्य	२०१७	रोजी	संपणाऱर्ा	वरा्यच	ेनफा	तोटा	यववरण

९. वपटर  आपली लेखयापुसतके एकेरी नोंद पद्धतीने ठिेतयात. खयालील मयावहतीनुसयार प्रयारंविक आवण अंवतम अिसरया वििरण  
आवण ३१ मयाच्थ २०१८ रोजी संपणयाऱ्या िरया्थकररतया नफया तोटया वििरण त्यार करया. 

तपशील ३१.३.२०१७ (`) ३१.३.२०१८ (`)

िँक	यशल्लक

रोख	यशल्लक	

यवयवध	ऋणको

मालसाठा	

उपसकर	

यवयवध	धनको	

देर्	यवपत्

४६,०००

८,५००

८०,०००

७०,०००

१८,०००

४०,०००

१५,०००

३८,०००

१५,०००

१,३०,०००

१,००,०००

१८,०००

४५,०००

३०,०००

अवतररक्त मयावहती :
१.	 यपटर	र्ांनी		` 	१५,०००	खाजगी	उपर्ोगासाठी	वर्वसार्ातून	काढले.	

२.	 १	जानेवारी	२०१८	रोजी	तर्ांनी	वर्वसार्ात		` 	१०,०००		अयतररक्त	भांडवल	आणले.	

३.	 उपसकरावर	वायर्यक	१०%		दराने	घसारा	आकारा.	
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४.	 यवयवध	ऋणकोवर	५%	दराने	िुडीत	कज्य	यनधी	साठी	तरतूद	करा.	

५.	 लेखापुसतकात	अंयतम	मालसाठ्ाचे	२५%	ने	अयधमूलर्न	झाले.	

१०. सुरेश आपली लेखयापुसतके एकेरी नोंद पद्धतीने ठिेतयात. १.४.२०१७ रोजीची त्यांची आवर्थक ससरती खयालीलप्रमयाणे :        
िँकेतील	रोख		`	४,०००,	हसतस्	रोख		` 	३,०००;	मालसाठा		`		८,०००;	यवयवध	ऋणको		` 	९,०००;	संर्ंत्	आयण	रं्त्	
`	१०,०००;	प्राप्त	यवपत्		` ३,०००;	धनको	` 	१,५००;	दरे्	यवपत्		` 	२,०००.

	 ३१माच्य		२०१८	रोजीची	आय््यक	क्स्ती	खालीलप्रमाणे	:	

	 िँकेतील	रोख		`		६,४००;	हसतस्	रोख		`	१,८००;	मालसाठा		`	१००००;	यवयवध	ऋणको		` 	८,०००;	संर्त्	आयण	र्ंत्		
`	१०,०००;	देर्	यवपत्		`		४,०००;	प्राप्त	यवपत्		`	५,२००;	धनको	` 	२,०००.	

	 चालू	वरा्यत	सुरेश	र्ांनी	वर्वसार्ात	`	३,०००	अयतररक्त	भांडवल	गुुंतयवले.	आयण	खाजगी	उपर्ोगासाठी		` ७००	प्रयत	मयहना	
उचल	केली.	

	 सर्ंत्	आयण	रं्त्ावर	वायर्यक	५%	दरान	ेघसारा	आकारा	ऋणकोवर	५%	दरान	ेसंशयर्त	कज्य	यनधी	आकारा.	

तर्ार	करा:			१.		 प्रारंयभक	अवस्ा	यववरण	

															 २.		 अयंतम	अवस्ा	यववरण						

	 	 ३.		 ३१	माच्य	२०१७	रोजी	संपणाऱर्ा	वरा्यचे	नफा	तोटा	यववरण

j j j
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1.   पुस्तपालन व लेखाकरामाची ओळख
(Introduction of Book-Keeping & Accountancy)

प्र.२ १) पुस्तपालन  २) भांडवल   ३) धनको  ४) व्यवहार
 ५) हानी   ६) दिवाळखोर नसलेला झालेला व्यक्ी  ७) दनर्ण्य घेरे ८) मालमत्ता  
 ९) चल संपत्ती  १०) व्यापारी कसर  
प्र.३ १) नफा   २ रोख  ३) बुडीत कर्ज   ४) प्रकटीकरण संकल्पना 
 ५) वसततू   ६) ख्ाती   ७) एएस - ३  ८) ्पुराणमतवाद 
 ९) स्पष्ीकरण  १०) व्वहार 
प्र.४ सत्य : २, ३, ५, ७, ८, १०              असत्य : १, ४, ६, ९

२.  पुस्तपालनाची द्विनोंद पद्ध्ती अरमा आणि रूल्ततवे 
(Meaning & Fundamental of Double Entry Book-Keeping)

प्र.२ १) िुहेरी नोंि पद्ध्त २) जमाबाजू ३) उचल/ आहरर कररे  ४) वास्तदवक खा्ते. 
 ५) नामधारी ६) नावे ७) अदृश्यसंपत्ती  ८) ल्यूका डी बर्गो पॅदसओली
 ९) एकनोंि पद्ध्ती  १०) िुहेरी नोंि पद्ध्ती 
प्र.३ १) १० नोंवहेंबर  २) भार्ती्य पद्ध्त  ३) जमा ४) व्ैयक्क्क 
 ५) वास्तदवक  ६) अदृश्य/अमू्त्ण संपत्ती  ७) व्ैयक्क्क  ८) लाभ िेराऱ्याचे 
 ९) बाहेर जारारी  १०) खच्ण आदर नुकसान 
प्र.४ १) चूक    २) चूक    ३) बरोबर     ४) बरोबर    
 ५) चूक     ६) चूक     ७) बरोबर     ८) बरोबर
 ९) बरोबर   १०) बरोबर   ११) बरोबर   १२) चूक  
 १३) चूक   १४) बरोबर   १५) चूक
प्र.५  १) जमा २) भांडवल ३) नावे ४) िुहेरी नोंि
 ५) उतपन्न आदर प्ाप्ी  ६) वास्तदवक ७) एकनोंि ८) वास्तदवक 
 ९) नामधारी १०) िोन  ११) वास्तदवक १२) वास्तदवक
प्र.६  १) व्ैयक्क्क खा्ते   :- १, ३, ५, ८, ९, १६, १७, १९, २०, २४, २९, ३१, ३४, ३५, ३८.
 २) वास्तदवक खा्ते  :- २, ६, ७, १२, १४, २१, २३, २६, २८, ३२, ३३.
 ३) नामधारी खा्ते  :- ४, १०, ११, १३, १५, १८, २२, २५, २७, ३०, ३६, ३७, ३९, ४०.

३.   रोजणकदमा / पंजी  (Journal)

प्र.२ १)  रोजदकि्ण   २) GST  ३) सपष्ीकरर;  ४) रोजदकि्ण्यन  
 ५) Jour   ६) रोख कसर   ७) दमश्र (सं्युक्) नोंि   ८) उचल   
 ९) आर्म कर   १०) खा्ते पान क्रमांक 

उत्तरसूची
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प्र.३ १) सपष्ीकरर  २) व्यापारी कसर  ३) रोजदकि्ण्यन   ४) सपष्ीकरर  
 ५) खा्ते पान क्रमाiंक   ६) लाभ घेराऱ्याचे खा्ते   ७) फदन्णचर खा्ते   ८) कदमशन/ िलाली खा्ते  
 ९)  िेना बँक कज्ण खा्ेत,   १०)  पशुधन खा्ेत 
प्र.४ सत्य  : २, ३, ४, ८, १० असत्य  : १, ५, ६, ७, ९
प्र.५  १) रोजदकि्ण   २) रोजदकि्ण्यन  ३) सपष्ीकरर   ४) व्यापारी कसर
 ५) कसर (राेख सूट)   ६) सपष्ीकरर   ७) रोख   ८) पाव्ती  
 ९) ्तीन (३);  १०) रेखांदक्त धनािेश.
प्र.७  १) रोजकीिदी्त फक् आद््णक व्यवहारांची नोंि हो्ते.
 २) जमाखचा्णच्या पुस्तका्त रोखकसरीची नोंि हो्ेत.
 ३) रोजकीि्ण हे मूळनोंिीचे पुस्तक आहे.
 ४) भार्त सरकारकडून १ जुलै २०१७ रोजी अंमलबजावरी करण्या्त आली.
 ५) मालकाने ्यंत्रखरेिी केल्यास त्याच्या भांडवला्त वाढ हो्ते.
प्र.८ सहम्त - १, ३, ५,   असहम्त - २, ४ 
प्र.९ १) ३६,०००    २) CGST - ` २५०, SGST ` २५०     ३) ` १,०५०   ४) १०%   ५) ` ४०,५०० 

४.  खा्तेवही / प्रपंजीयन (Ledger)

प्र.२ १) खा्ेतवही  २) ख्तावरी   ३) खा्तेपान क्रमांक (पृषांक)  ४) खा्ेतसं्ुतलन
 ५) ऋरको  ६) अदधकोष अदधदवकष्ण   ७) आर्ीमुळे नुकसान   ८) शुद्ध ्तेरीज
प्र.३ १) व्ैयक्क्क  २) शेवटची  ३)रो. पान क्र.   ४) नावे 
 ५) खा्ते सं्तुलन  ६) ख्तावरी  ७) नावे   ८)्ेतरीज पत्रक 
प्र.४ सत्य :- ५,६, ८ असत्य :  १,२,३,४,७
प्र.५  १) नावे      २) नावे               ३) जमा     ४) जमा  
 ५) नामधारी   ६) दशल्लक आली आरली            ७) उचल     ८) ` २०,०००  

४.    प्रातयाणषिक उदाहरिे

प्र.२ खरेिी खात्याची नावे दशल्लक -  ` २ १,३०० जमा दशलका - खरेिी पर्त खा्ेत `  १,३३०, अमोलचे खा्ते `७,५००,  
ऐशव्या्णचे खा्ते  `  १,९२०, दववेकचे खा्ते ` ३,९००, शेठचे खा्ते ` ५,८५०, शबरीचे खा्ेत ` ८००.

प्र.३ नाव रोकड खात्याची नावे बाकी  ` १०,४००, भूषरचे खा्ते ` १,४००, खरिेी खा्ेत ` ६,६००, मजुरी खा्ते ` ४०० जमा 
दशलका - दवन्यचे भांडवल ` १०,०००, दवकासचे खा्ते  ` १,४००, दवक्री खा्ेत ` ७,४००.

प्र.४ रोकड खा्ेत  ` ९,४५०
प्र.५  दिलेली कसर   `  १,१५०
प्र.६ नावे णिलका : रोकडखा्ते ` २,०००, खरिेी खा्ते `  १३,०००, बँक खा्ेत  ` ३७,७५०.जमा दशलका - दवक्री खा्ते  `  

१२,५००, मिन लालचे भांडवल खा्ते ` ४०,०००, जास्तीची रक्कम ` ४,५००. 
प्र.७  नावे णिलका : खरेिीखा्ते ` ३०,६००, रोकड खा्ेत ` १,५८, १००, लेखनसामग्ी ` ४,५००, जादहरा्त खा्ते  

` २,०००, िेवचे खा्ते ` ४००, सार्रचे खा्ते ` ६,३००,
 जरा णिलका :  सुनीलचे भांडवल खा्ते ̀   १,४०,०००, केिारचे कज्ण खा्ते   ̀  ५०,०००, शेखरचे खा्ते   ̀  ५,६०० दवक्री खा्ेत  

` ६,३००.
प्र.८ नावे .दशलका  –रोकड खा्ते   ७,५५०, खरेिी खा्ेत  ` २,०००, प्ाप्  SGST  खा्ते  ५०,  प्ाप्  CGST   ५०,  भाडे 

खा्ते ` २५०, उचल खा्ते  `३००, मोबाईल खा्ेत  ` ७००. जमा दशलका - कदमशन खा्ते `  १०,०००, दवक्री खा्ते   
` ३,०००, िे्य  SGST A/c ` ७५, िे्य CGST A/c  ` ७५.  
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प्र.९ नावे णिलका  : ्ंयत्र खा्ते  ` ४,४०,०००, रशमीचे खा्ते  ` ७९,६००, खरिेी खा्ते ` २,५५,०००, दवक्रीपर्त खा्ेत  
४०,४००, रोकड खा्ेत   ९५,८००,  बँक खा्ेत  १,६६,०००, लेखन सामग्ी खा्ते ५,०००, पर्ार खा्ते  `  १०,०००, ित्त 
कसर  `  १,०००.

 जरा णिलका  : प्ाप् कसर खा्ते ` ८००, दवक्री खा्ेत ` ४, १८,०००, पवनचे भांडवल खा्ते  ` ५,२०,०००, व्याज खा्ते   
` ६,०००, ्तेरजेची बेरीज  `  १०,९२,८००.

५.  सहाययक पुस्तके (Subsidiary Books)

प्र.२ १) लघुरोखपाल  २) चालु खा्ते   ३) दवशलेषरातमक  लघुरोख पुस्तक   ४) खरिेी पुस्तक  
 ५) दवक्री पर्त पुस्तक  ६) प््ती प्दवषी   ७) बच्त    ८) नावे पत्र  
 ९) जमापत्र  १०) चालु खा्ते
प्र.३ १) (अ) जमा    २) (ड) प््ती   ३) (ब) दनर््ण्त दबजक   ४) (क)  मूळ रोजकीि्ण  
 ५) (अ) सहाय्यक  ६) (ब) रोख पुस्तक ७) (ड)मूळ रोजकीि्ण   ८) (क) प्ाप्ी   
 ९) (अ) आिेशक   १०) (क) मुि्त ठेव. 
प्र.४ सत्य :- ५  असत्य :  १,२,३,४
प्र.५  सहम्त - ३, ४   असहम्त - १, २, ५  
प्र.६ १) सहाय्यक   २) रोख   ३) खरिेीपर्त   ४) मूळ रोजकीि्ण  
 ५) बँक ६) खरेिी पुस्तक ७) उधार ८) अदधदवकष्ण
 ९) लघु   १०) उधार
प्र.८ १) ` १,३६,८००   २) ` ८४०   ३) ` ३९,०००   ४) ` १,२००   

५.    प्रातयाणषिक उदाहरिे

प्र.१ शेवटीची रोख दशल्लक  ` ६४,५०० : शेवटची बँक दशल्लक ` ७०,०००
प्र.२ शेवटची रोख दशल्लक ` ८,८००  शेवटची बँक दशल्लक ` १०,०००
प्र.३ शेवटची रोख दशल्लक ` १६,६०० शेवटची बँक दशल्लक ` ६,५००
प्र.४ लघुराेख दशल्लक ` ४३५, १ फेब्ुवारी,२०१८ ला अग्धन रक्कम प्ाप् ` १,०६५
प्र.५  एकू्र लघुखच्ण : ̀  १,०५५, लघुरोख दशल्लक : ̀  ३४५. १ मे २०१८ अग्धन रक्कम प्ाप् मुख्य रोख पालाकडून   ̀  १,०५५
प्र.६ १) खरेिी पुस्तकाची बेरीज : ` १६,८७०;    २) दवक्री पुस्तकाची बेरीज : ` २०,६७०;
 ३) खरेिी पर्त पुस्तकाची बेरीज : ` १,३८०;  ४) दवक्री पर्त पुस्तकाची बेरीज : ` १,३५०;
प्र.७ १)  खरेिी पुस्तकाची बेरीज :  ` ६०,९००;    २) दवक्री पुस्तकाची बेरीज : ` ३४,६८०;   
 ३) खरिेी पर्त पुस्तकाची बेरीज : ` ४,७३०;  ४) दवक्री पर्त पुस्तकाची बेरीज : ` ५,१०० 
प्र.८ १)  खरेिी पुस्तकाची बेरीज : ` ४२,५००;    २) दवक्री पुस्तकाची बेरीज : ` ४६,३००;   
 ३) खरिेी पर्त पुस्तकाची बेरीज : ` २,३००;    ४) दवक्री पर्त पुस्तकाची बेरीज : ` ६९०
प्र.९  १)  खरेिी पुस्तकाची बेरीज : ` ३०,९३३;    २) दवक्री पुस्तकाची बेरीज : ` ३०,०४१;   
 ३) खरिेी पर्त पुस्तकाची बेरीज : ` ३,१९५;    ४) दवक्री पर्त पुस्तकाची बेरीज : ` ६२०   
प्र.१० १) खरिेी  पुस्तकाची  बेरीज : `  ३५,९००;    २) दवक्री  पुस्तकाची  बेरीज : ` ३६,०५०;   
 ३) खरिेी  पर्त  पुस्तकाची बेरीज : ` १,४००;    ४) दवक्री पर्त पुस्तकाची बेरीज : ` ३,४०० 
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६.  बॅंक रेळपत्रक / बॅंक जुळविी पत्रक
(Bank Reconciliation Statement)

प्र.२ १. चालू खा्ते.   २. पास बुक.
 ३. आ्य.एफ.एस, सी, भार्ती्य दवत्ती्य सांकेद्तक प्राली  ४. बँक मेळपत्रक.
 ५.  पास बुकानुसार अदधदवकष्ण.  ६. पैसे जमा करण्याचे चलनपत्र.
 ७.  पैसे जमा करण्याच्या चलनपत्राचा छोटा  भार् / दहससा.  ८. रोख पुस्तकानुसार अदधदवकष्ण.
 ९. रोख पुस्तक.   १०.  बँक दशल्लक (अनुकूल दशल्लक). 
प्र.३ सहम्त - १, २, ३, ८, ९           असहम्त - ४, ५, ६, ७
प्र.४ १. जमा. २.   जमा. ३.   बँक दववरर. ४.   वाढ्ेत.
 ५. व्यावसाद्यक. ६.   जमा. ७.   चाल ू ८.   अनुकूल.
 ९. सामान्य. १०. असामान्य.
प्र.५  १. नावे. २. बँक. ३. रोख ४. बँकमेळपत्रक. 
 ५. वाढीव / वाढलेली / जास्त. ६. शोधन/ जमा. ७. नावे. ८. जमा.
 ९.   पैसे काढण्याचे चलनपत्र. १०. बँक सूचना.  
प्र.६ बरोबर - २, ४, ५       चूक - १, ३

६.    प्रातयाणषिक उदाहरिे

प्र.३ रोख पुस्तकानुसार अणिणवकरमा ` ३०० 
प्र.४ पास बुकनुसार अणिणवकरमा णिल्लक ` ४६,८९०/- 
प्र.५  रोख पुस्तकानुसार बॅंक णिल्लक ` २८,१००  
प्र.६  पास बुकनुसार बॅंक णिल्लक ` १२,०७०
प्र.७ पास बुकनुसार अणिणवकरमा णिल्लक `२५,०००  
प्र.८ पास बुकनुसार अणिणवकरमा ` १३,९७५/-
प्र.९ पास बुकनुसार अणिणवकरमा  ` २६,५००/-  
प्र.१० पास बुकनुसार अणिणवकरमा ` १६,२३०

७.  घसारा/ अवषियन  (Depreciation)

प्र.२ १) घसारा   २) संपत्तीची मूळ दकंम्त  ३) मोडीची दकंम्त  ४) संपत्तीचा उप्योर्ाचा का्य्णकाल 
 ५) क्स्र प्भार् पद्ध्त  ६) ऱहासमान शेष पद्ध्त  ७) क्स्र संपत्ती  ८) स्ापना खच्ण 
 ९) संपत्तीच्या दवक्रीवरील नफा  १०) प्ऱहासन अदधक्य पद्ध्त  
प्र.३ १) घसारा   २) क्स्र  ३) भांडवली  ४) अवशेष मूल्य 
 ५) ऱहासमान शेष पद्ध्त  ६) सरळ रेषा पद्ध्त ७) नफा - ्तोटा खा्ेत
प्र.४  बरोबर - १,३,४   चूक - २, ५, ६, ७, ८.
प्र.५  १) क्स्र २) ्यंत्र  ३) ऱहासमान शेष पद्ध्त ४) अवशेष मूल्य 
 ५) घसारा ६) क्स्र  ७) क्रममुल्य  ८) अवशेष मूल्य  
 ९) नामधारी  १०) डेप्ीदट्यम.  
प्र.६ सहम्त - १, ३, ५, असहम्त - २, ४.
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प्र.८ १) वादष्णक घसारा ` ३,०००  २) वादष्णक घसारा ` ३,२००  ३) घसारा ` ९,०००  
 ४) पुस्तकीमूल्य (WDV) ` १,७५,५००  ५) ्यंत्राच्या दवक्रीवर ्तोटा ` १,७५०.

७.     द्सरर प्रभाग पद्ध्तीवरील उदाहरिे

प्र.१ िरवषदी घसारा ` ५,००० मोटारर्ाडी खात्यावर दशल्लक ` ४०,००० 
प्र.२ पदहल्या वषदी घसारा  - ` ३,७५०, िुसऱ्या वषदी घसारा - ` १५,०००, द्तसऱ्या वषदी घसारा - ` ७,५०० ्तोटा - ३,७५०
प्र.३ पदहल्या वषदी घसारा - ` २,७००, िुसऱ्या वषदी घसारा - ` १३,२००, द्तसऱ्या वषदी घसारा - ` १४,२५०, ्यंत्राच्या 

दवक्रीवरील ्तोटा - रु, १,१००, ्यंत्रखात्याची दशल्लक - ` ७३,७५० 
प्र.४  पदहल्या वषदी घसारा - ` ३७५, िुसऱ्या वषदी घसारा - ` १,५०० द्तसऱ्या वषदी घसारा - ` ३,३७५,  

चौथ्या वषदी घसारा - रु, ७,०००, प्ँट खात्याची दशल्लक - ` ५७,७५०
प्र.५  पदहल्या वषदी घसारा - ` २०,०००, िुसऱ्या वषदी घसारा - ` २३,०००, द्तसऱ्या वषदी घसारा - ` २४,०००, ्यंत्र दवक्रीवररल 

नफा - रु, ३,०००, ्यंत्र खात्यावररल दशल्लक - ` १,४०,०००  
प्र.६ पदहल्या वषदी घसारा - ` १,२५०, िुसऱ्या वषदी घसारा - ` ६,८७५, द्तसऱ्या वषदी घसारा - ` ३,७५०, ्यंत्र  दवक्रीवरील 

्तोटा - रु, २,५००, ्यंत्रखात्यावरील दशल्लक - ` २०,६२५

७.    प्रऱहासन अणिकय पद्ध्तीवररल उदाहरिे

प्र.१ पदहल्या वषदी घसारा - ̀  ८,०००, िुसऱ्या वषदी घसारा - ̀ १६,६५०, द्तसऱ्या वषदी घसारा - ̀  २०,०७०, चौथ्या वषदी घसारा 
- रु, १६,०५६, छपाई ्यंत्रावर बाकी - ` ६४,२२४ 

प्र.२ पदहल्या वषदी घसारा - ` ६,०००,  िुसऱ्या वषदी घसारा - ` ६,९००, द्तसऱ्या वषदी घसारा - ` ८,७१०, चौथ्या वषदी घसारा 
रु, ७,३८१ ्यंत्रदवक्रीवरील ्तोटा - रु, ३,४२०, ्यंत्रखात्यावर बाकी - ` ६४,४२९.

प्र.3 पदहल्या वषदी घसारा - ` २,५००,  िुसऱ्या वषदी घसारा - `२,८५०, द्तसऱ्या वषदी घसारा - ` २,७५५, उपसकर दवक्रीवर 
्तोटा - रु, २,१००, उपसकर खात्यावर बाकी - ` २४,७९५ 

प्र.४  पदहल्या वषदी घसारा - ` २,०००,  िुसऱ्या वषदी घसारा - `७,८००, द्तसऱ्या वषदी घसारा - ` १२,७६५, पँ्टच्या दवक्रीवर 
्तोटा - रु, ४,९३५, प्ँटवर बाकी - ` ८२,५००

प्र.५  पदहल्या वषदी घसारा - ` ८,०००,  िुसऱ्या वषदी घसारा - `७,५००, द्तसऱ्या वषदी घसारा - ` ५,५८०, पँ्टच्या दवक्रीवर 
्तोटा - रु, ३,६००, प्ँटवर बाकी - ` २२,३२०

८.  चुकांची दुरुस्ती (Rectification of Errors)

प्र.२ १) एक्तफफी चुका  २) अद्तररक् बेरीज ३) लोप दवभ्रम चुका   ४) सैधिांद्तक चुका 
 ५) दनलदंब्त खा्ते ६) भरपाईच्या चुका  ७) िु्तफफी चुका,   ८) लेख दवभ्रम चुका
प्र.३ १) मूळ रोजदकि्ण      २) िु्तफफी चुका       ३) लेख दवभ्रम     
 ४) लोप दवभ्रम चुका     ५) ्तेरीज पत्रक
प्र.४ बरोबर ः १, २, ४,                 चुक ः ३, ५
प्र.५  सहम्त - १, ३, ४   असहम्त - २, ५.
प्र.६  १) अचूक्ता   २) सैद्धांद्तक चूक   ३) िुरुस्ती  
 ४) दनलंदब्त खा्ते   ५) चूक  
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८.    प्रातयाणषिक उदाहरिे

प्र.९  दनलंदब्त खात्याची सुरुवा्तीची जमा दशल्लक ` १,५८०/-.

९.  सवाणरतव संसरेची अंण्तर खा्ती
(Final Accounts of a Proprietary Concern) 

प्र.२ १) पूव्णित्त खच्ण  २) अप्ाप् उतपन्न  ३) दनर््ण्त वाहन व्य्य   ४)  ्ताळेबंि 
 ५) नफा्तोटा खा्ते  ६)  संवरर सकंध  ७) बुडी्त व संशद्य्त कज्ण दनधी ८) अदं्तम लेखे  
 ९) दवक्री खच्ण  १०) समा्योजना 
प्र.३ १) भांडवल  २) नफा्तोटा  ३) ्ताळेबंि  ४) िे्य्ता 
 ५) नफा्तोटा  ६) ढोबळ ्तोटा  ७) व्यापार  ८) शुद्ध नफा 
 ९) कमी  १०) सहा
प्र.४ बरोबर : २, ५    चूक : १, ३, ४
प्र.५  १) नफा्तोटा खा्ते  २) ढोबळ ्तोटा  ३) संपत्ती  ४) नफा्तोटा खा्ते 
 ५) शुद्ध पररराम  ६) व्यापार खा्ते  ७) नफा्तोटा खा्ेत  ८) शुद्ध ्तोटा 
 ९) व्यापार खा्ते  १०) दववरर
प्र.६ १) सं्यत्र व ्यंत्र  २) ऋरको ३) ऋरको 
 ४) कारखाना भाडे  ५) बुडी्त व संशद्य्त कज्णदनधी
प्र.७  सहम्त - १, ५    असहम्त - २, ३, ४
प्र.९  १) ` ६०,०५०   २) ` २,१००   ३) ` २१,०००  
 ४) ` २,६६७   ५) ` २६,८०० (ढोबळ नफा)

९.    प्रातयाणषिक उदाहरिे

प्र.१ ढोबळ नफा ` ४०,००० 
प्र.२ शुद्ध नफा `  ५४,०००
प्र.३ ढोबळ नफा `  २,८१,०००, शुद्ध नफा ` २,०५,७००, ्ताळेबंिाची बेरीज `  ४,४०,८००
प्र.४ ढोबळ नफा ` ५५,२००,   शुद्ध नफा ` ८,२२०,  ्ताळेबंिाची बेरीज ` ४,७३,४२०
प्र.५  ढोबळ नफा ` ७५,६००,   शुद्ध नफा `  ५५,५००,  ्ताळेबंिाची बेरीज `  २,७९,३००
प्र.६ ढोबळ नफा ` ३,६५०, शुद्ध ्तोटा ` २,९४२, ्ताळेबंिाची बेरीज ` ५१,७३०
प्र.७ ढोबळ नफा ` ७९,५००,  शुद्ध नफा ` २८,२४५,  ्ताळेबंिाची बेरीज ` २,२८,१२०
प्र.८ ढोबळ नफा ` १,०९,८००,  शुद्ध नफा ` ४९,२४०,  ्ताळेबंिाची बेरीज ` ३,०१,८४०
प्र.९ ढोबळ नफा ` १६,५४,२००,  शुद्ध नफा ` १२,८४,५२५,  ्ताळेबंिाची बेरीज ` २९,२९,५२५  
प्र.१० ढोबळ नफा ` १,००,२००, शुद्ध नफा ` ४८,०००  ्ताळेबंिाची बेरीज ` १,५४,१२५
प्र.११ ढोबळ नफा ` ५५,०००,  शुद्ध ्तोटा ` १,१४,७००, ्ताळेबंिाची बेरीज ` ९,३५,५०० 
प्र.१२ ढोबळ नफा ` ३१,७००,  शुद्ध नफा ` २०,७८०, ्ताळेबंिाची बेरीज ` १,५३,४८०
प्र.१३ ढोबळ नफा ` ३१,०००,  शुद्ध नफा ` २३,४०३, ्ताळेबंिाची बेरीज ` १,४१,१२५
प्र.१४ ढोबळ नफा ` ५४,९३०,  शुद्ध  नफा ` ३६,६३३, ्ताळेबंिाची बेरीज ` २,८६,१०८
प्र.१५  ढोबळ नफा ` २०,७००,  शुद्ध नफा ` ६,६१०,  ्ताळेबंिाची बेरीज ` १,२३,१७०
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१०.  एकेरी नोंद पद्ध्ती (Single Entry System) 

प्र.२ १) अवस्ा दववरर,  २) एकेरी नोंि पद्ध्ती,  ३) प्ारदंभक अवस्ा दववरर,  ४) भांडवल, 
 ५) नफा,  ६) एकेरी नोंि पद्ध्ती  ७) एकेरी नोंि पद्ध्ती,  ८) अद्तररक् भांडवल.
प्र.३ १) अवस्ा दववरर  २) प्ारंदभक िे्य्ता  ३) वजा  ४) एकल व्यापारी 
 ५) अदधक  ६) भांडवल  ७) नफा    ८) ` ३२,०००    
प्र.४ बरोबर  - १, ४, ५  चूक - २, ३
प्र.५  सहम्त - ३, ४ असहम्त - १, २, ५.
प्र.६ १) ्ताळेबिं  २) प्ारंदभक भांडवल  ३) अदधक  ४) क्विनोंिपद्ध्त 
 ५) भांडवल   ६) एकल व्यापारी    ७) वजा   ८) लहान
प्र.७  १) अित्त खच्ण  २) िे्य्तेचे अदधमूल्यन  ३) व्यापारा्तील मालसाठा
प्र.८ १) ` ५,०००   २) ` ३०,०००   ३) ` ५,०००  
 ४) ` २५,०००, ` २०,०००  ५) ` १९,०००

१०.    प्रातयाणषिक उदाहरिे

प्र.१ वषा्णचा शुद्ध नफा  ` ३०,००० 
प्र.२ प्ारंदभक भांडवल `  १,२७,०००, अंद्तम भांडवल ` २,३१,०००, वषा्णचा शुद्ध नफा  `  १,२३,३००
प्र.३ प्ारंदभक भांडवल  `  २२,०००, वष्णअखेरचे भांडवल  ` २९,६००, वषा्णचा शि्ु ध नफा  ` १३,७५०
प्र.४ प्ारदंभक भांडवल  `  १,२२,०००, वष्णअखेरचे भांडवल  ` २,३२,०००, वषा्णचा शुि् ध नफा  ` १,३४,५००
प्र.५  प्ारंदभक भांडवल  `  ४८,०००, वष्णअखेरचे भांडवल  ` १,३९,०००, वषा्णचा शुि् ध नफा  ` ७७,७५०
प्र.६ अंद्तम भांडवल ` १,०२,०००,   वषा्णचा शुद्ध नफा  ` ७०,१५०
प्र.७ अदं्तम भांडवल ` १,७१,५००,  शुद्ध नफा  ` १२,७७५
प्र.८ प्ारंदभक भांडवल  `  २,३२,०००, अंद्तम भांडवल ` २,८८,०००, शुद्ध नफा वषा्णचा  ` ६९,०००
प्र.९ प्ारदंभक भांडवल  `  १,६७,५००, अंद्तम भांडवल ` २,२६,०००, शुद्ध नफा  ` ३५,२००  
प्र.१० प्ारंदभक भांडवल   `  ३३,५००,अंद्तम भांडवल  ` ३५,४००, वषा्णचा शुधि नफा ` ६,४००

j j j



साहित्य पाठ्यपुस्तक  मंडळाच्या हिभागी्य भांडारांमध्यये  
हिक्रीसाठी उपलब्ध आिये.

विरञागीय रञांडञारे संपक्क क्रमञंाक :  पुणे -   २५६५९४६५,  कोलिञापूर-   २४६८५७६, मुंबई (गोरेगञाि) 
-   २८७७१८४२, पनिेल -   २७४६२६४६५, नञावशक -   २३९१५११, औरंगञाबञाद -   
२३३२१७१, नञागपूर -   २५४७७१६/२५२३०७८, लञातूर -   २२०९३०, अमरञािती -   २५३०९६५

ebalbharati

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संक्ेत स्थळावर भेट द्ा.

• पञाठ्यपुसतक मंडळञाची 
िैवशष्ट्यपूण्भ पञाठ्येततर 
प्कञाशने.

• नञामिंत लेखक, किी, 
विचञारिंत यञांचयञा 
सञावितयञाचञा समञािेश.

• शञालेय सतरञािर पूरक 
िञाचनञासञाठी उपयुक्त.
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