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வங்கிச் சசல்லேடு 

Bank Pass Book  

 வங்கிச் சசல்லேடு 
அல்ேது நகலேடு 
என்பது வங்கியிடமுள்ள 
வாடிக்ககயாளருகடய 
கணக்கின் பிரதியாகும். 

 வங்கியர் கணக்கு 
கவத்திருப்பவருக்கு 
சசல்லேட்டில் 
நடவடிக்ககககள 
அவ்வப்லபாது பதிவு 
சசய்து தருகிறார்.   
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வங்கிச் சசல்லேடு 

Bank Pass Book  

 இதில் அகைத்து 
கவப்புகள், 
எடுப்புகள் மற்றும் 
வாடிக்ககயாளரின் 
கணக்கில் மீதி 
இருக்கக்கூடிய 
சதாகக 
ஆகியவற்கறக் 
காண்பிக்கின்றது.  
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சராக்க ஏடு (வங்கிப் பத்தி)  சசல்லேடு 

பராமரிப்பவர் காசாளர் வங்கியர் 

சராக்கம் 
கவப்பு 
சசய்தல் 

சராக்க ஏட்டில் பற்றுப் 
பக்கத்தில் பதியப்படுகிறது 
 

சசல்லேட்டில் வரவுப் 
பத்தியில் 
பதியப்படுகிறது 

சராக்க எடுப்பு 
 

சராக்க எடுப்பு வரவுப் 
பக்கத்தில் பதிவு 
சசய்யப்படுகிறது 

சசல்லேட்டின் பற்றுப் 
பத்தியில் பதிவு 
சசய்யப்படுகிறது 

காலசாகேகள் 
வசூலுக்காக 
கவப்பு 
சசய்தல் 
 

சராக்க ஏட்டில் பற்றுப் 
பக்கத்தில் கவப்பு சசய்த 
நாளில் பதிவு 
சசய்யப்படுகிறது 
 

சசல்லேட்டில் 
காலசாகேக்கு 
சராக்கம் சபற்ற 
நாளில் பதிவு 
சசய்யப்படுகிறது 

விடுத்த 
காலசாகேகள் 
 

சராக்க ஏட்டின் வரவுப் 
பக்கத்தில் 
கடைநீ்லதாருக்கு 
காலசாகே அளிக்கப்பட்ட 
நாளில் பதிவு 
சசய்யப்படுகிறது 

சசல்லேட்டின் பற்றுப் 
பத்தியில் பணம் 
சசலுத்திய பின்ைர் 
பதிவு 
சசய்யப்படுகிறது. 
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சராக்க ஏடு (வங்கிப் 
பத்தி) 

 சசல்லேடு 

நிகே 
ஆகணயின்படி 
வங்கி வசூல் 
சசய்தகவ மற்றும் 
சசேவு சசய்தகவ 

சராக்க ஏட்டில் 
சசல்லேட்டிகைப் 
பார்த்துப் பதிவு 
சசய்யப்படுகிறது 
 

சசல்லேட்டில் 
முதோவதாக பதிவு 
சசய்யப்படுகிறது. 

ககசயாப்பம் இது காசாளரால் 
ககசயாப்பம் 
இடப்படுகிறது 

ஒவ்சவாரு 
நடவடிக்ககக்குப் 
பின்ைரும் 
வங்கியரால் 
ககசயாப்பம் 
இடப்படுகிறது 

இருப்புக் கட்டுதல் குறிப்பிட்ட காே 
இறுதியில் இருப்புக் 
கட்டப்படும் 

ஒவ்சவாரு 
நடவடிக்கக 
முடியும்சபாழுதும் 
இருப்புக் 
கட்டப்படும்.  
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 வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் இேக்கணம் 

Definition of Bank reconciliation Statement  

 சராக்க ஏட்டின் 
வங்கி 
இருப்புக்கும், 
சசல்லேட்டின் 
வங்கி இருப்புக்கும் 
உள்ள 
லவறுபாட்டிற்காை 
இைங்ககள 
வரிகசப்படுத்தும் 
ஒரு அறிக்கக 
ஆகும். 
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வங்கி சரிகட்டும் பட்டியேின் லதகவ 

Need of Bank Reconciliation Statement necessary 

 1. சராக்க ஏட்டில் 
வங்கியின் நடவடிக்ககக் 
குறித்து ஏற்பட்ட 
பிகைகள் எளிதாக 
கண்டுணர முடியும். 

 2. சதாடர்ச்சியாக 
வங்கிச் சரிகட்டும் 
பட்டியல் 
தயாரிக்கப்படும்லபாது 
லமாசடிகள் 
தவிர்க்கப்படுகின்றை. 
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வங்கி சரிகட்டும் பட்டியேின் லதகவ 

Need of Bank Reconciliation Statement necessary 

 3. கணக்காளர் பணியில் 
மகறமுகக் 
கட்டுப்பாட்டிகை 
உருவாக்குகிறது. 

 4. வங்கிச் சரிகட்டும் 
பட்டியல் தயாரிப்பதன் 
வாயிோக வசூோகாத 
காலசாகேகள் 
இைங்கண்டு சகாண்டு 
வசூலுக்காை 
நடவடிக்கககள் 
லமற்சகாள்ளப்படுகின்றை.  
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சராக்க ஏட்டில் அதிக இருப்பிகை விகளவிக்கக் 
கூடிய ஐந்து இைங்கள்  

List the five items having the effect of higher balance in the Cash Book 

 1. காலசாகே சபற்றது 
சராக்க ஏட்டில் பதிந்து 
வங்கியில் வசூலுக்கு 
அனுப்பியது. 

 2. வங்கி சசய்த 
லசகவக்காை வங்கிக் 
கட்டணம் 
சசல்லேட்டில் 
பதியப்பட்டுள்ளது. 
சராக்க ஏட்டில் 
பதிவாகவில்கே. 
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சராக்க ஏட்டில் அதிக இருப்பிகை விகளவிக்கக் 
கூடிய ஐந்து இைங்கள்  

List the five items having the effect of higher balance in the Cash Book 

 3. சசல்லேட்டில் 
தவறுதோை பற்று 

 4.வங்கியில் சசலுத்திய 
சபறுதற்குரிய 
மாற்றுச்சீட்டு மற்றும் 
காலசாகே 
மறுக்கப்படுதல் 
ஆகியகவ சராக்க ஏட்டில் 
அதிக இருப்பிகை 
விகளவிக்கக் கூடிய 
இைங்களாகும். 
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சராக்க ஏட்டில் அதிக இருப்பிகை விகளவிக்கக் 
கூடிய ஐந்து இைங்கள்  

List the five items having the effect of higher balance in the Cash Book 

 5.வாடிக்ககயாளரின் 
நிகே 
ஆகணயின்படி 
வங்கி சசலுத்திய 
சந்தா காப்படீ்டு 
சதாகக லபான்றகவ  

 இந்நிகேயில் 
சசல்லேட்டில் 
குகறவாை இருப்லப 
இருக்கும். 
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சசல்லேட்டில் குகறவாை இருப்கப 
விகளவிக்கக் கூடிய ஐந்து இைங்கள் 

List the five items having the effect of lower balance in the Pass Book 

 1. காலசாகே விடுத்தது 
பணமாக்கப்படாதது 

 2.வாடிக்ககயாளருக்காக 
வங்கி வசூல் சசய்த 
வட்டி இோப ஈவு 
லபான்றகவ  

 3. வங்கி அனுமதித்த 
வட்டி  
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சசல்லேட்டில் குகறவாை இருப்கப 
விகளவிக்கக் கூடிய ஐந்து இைங்கள் 

List the five items having the effect of lower balance in the Pass Book 

 4. வங்கியில் 
லநரடியாக 
சசலுத்தப்பட்ட 
சதாகக 

 5. விடுத்த காலசாகே 
அல்ேது 
சசலுத்துதற்குரிய 
மாற்றுச் சீட்டு 
மறுக்கப்படும் சபாழுது 

 6. சசல்லேட்டில் 
தவறுதோை வரவு 
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வங்கி லமல்வகரப்பற்று (Bank Overdraft) 

 
 வங்கிக் கணக்கில் 
உண்கமயாை இருப்புக்கு 
அதிகமாக எடுப்பு 
சசய்யும்லபாது 
அவ்விருப்பிகை  இது 
குறிக்கின்றது.  

 இத்தககய வசதி நடப்பு 
கணக்கு 
கவத்திருப்லபாருக்கு 
மட்டும் அளிக்கப்படுகின்றது.  

 இவ்வாறு அதிகப்படியாக 
எடுத்த சதாககக்கு வட்டி 
கணக்கிடப்படுகிறது.  
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எப்லபாது வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் 
தயாரிக்கப்படுகிறது  

When can a bank reconciliation be prepared 

 சராக்க ஏட்டின் வங்கி 
இருப்புக்கும், 
சசல்லேட்டின் வங்கி 
இருப்புக்கும் உள்ள 
லவறுபாட்டிற்காை 
இைங்ககள 
கண்டுணர்ந்த பின் 
வங்கிச் சரிக்கட்டும் 
பட்டியல் 
தயாரிக்கப்படுகிறது. 
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யார் வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியகே 
தயாரிக்கின்றார்  

Who prepares a bank reconciliation statement 

 வாடிக்ககயாளர் வங்கிச் 
சரிக்கட்டும் பட்டியகே 
தயாரிக்கின்றார்.  

 தைது சராக்க ஏட்டின் 
வங்கிப் பத்தியின் 
இருப்கபயும், வங்கி 
சசல்லேட்டின் 
இருப்பிகையும் ஒப்பிட்டு 
லவறுபாட்டிற்க்காை 
காரணத்கத அறிந்து 
சகாள்கிறார். 
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