
S.RAMALAKSHMI

GGHSS Y.OTHAKKADAI

MADURAI DIST.





வியாபாரம் 
ததாடங்குவதற்காக இட்ட 
சரக்கின் மதிப்பு 40,000

சரக்கிருப்பு க/கு ப 40,000

முதல் க/கு 40,000

84-9-1



சந்தருக்கு கடனுக்கு  சரக்கு 
விற்றது 30,000

சந்தர் க/கு ப 30,000

விற்பனை க/கு 30,000

84-9-15



திருப்பி அனுப்பிய சரக்கின் 
மதிப்பு 6,000

விற்பனை
திருப்பம் க/கு ப 6,000

சந்தர் க/கு 6,000

84-9-18



சந்திரைிடமிருந்து தராக்கம் 23,000

தபற்றுக் தகாண்டு அவரது கணக்கு
முடிக்கப்பட்டது

ர ொக்க க/கு ப 23,000

அளித்த
தள்ளுபடி க/கு ப 1,000

சந்தர் க/கு 24,000

84-9-20



மின்ைணு பரிவர்த்தனை 
மூலம் சம்பளம் வழங்கியது

2,000

சம்பளம் க/கு ப 2,000

வங்கி க/கு 2,000

84-9-25



கட்டிட உரினமயாளராை 
ஹரிக்கு வாடனக தசலுத்தியது

1500

வாடனக க/கு ப 1,500

தராக்க க/கு 1,500

85-10-18



பத்திரங்களில் தசய்யப்பட்ட 
முதலீடுகள் 40,000

பத்திர 
முதலீடுகள் க/கு ப 40,000

தராக்க க/கு 40,000

85-11-5



கமலாவிடம் இருந்து தகாள்முதல் 
தசய்த ததானக 10000 பணம் 
னவப்பு  இயந்திரம் மூலம் 
தசலுத்தப்பட்டது

தகாள்முதல் க/கு ப 10,000

தராக்க க/கு 10,000

85-11-10



குணொவிற்கு ரெய்த விற்பனைத் ரதொனக

6,000 அவர் அதற்கொை ரதொனகனை பணம்

னவப்பு இைந்தி ம் மூலம் ரெலுத்திைொர்

வங்கி க/கு ப 6,000

விற்பனை க/கு 6,000

85-11-25



வைிதாவிற்கு சரக்குகள் விற்ற 
ததானக 10,000 பற்று அட்னட
மூலம் தசலுத்தப்பட்டது

வங்கி க/கு ப 10,000

விற்பனை க/கு 10,000

85-11-12



இ மேஷ் ர ொக்கம் 3,00,000 ெ க்கிருப்பு

80,000 அனைகலன் 27,000ஆகிைவற்றுடன்

ரதொழில் ரதொடங்கிைொர்

தராக்க க/கு ப 3,00,000

சரக்கிருப்பு க/கு ப 80,000

அறைகலன் க/கு ப 27,000

முதல் க/கு 4,07,000

86-12-01



அமெொகன் இடமிருந்து 5,000 ேதிப்புள்ள

ெ க்குகள் பற்று அட்னட /கடன் அட்னட /

இனணை வங்கி மூலேொக பணம் ரெலுத்தி

வொங்கப்பட்டது

தகாள்முதல் க/கு ப 5,000

வங்கி க/கு 5,000

86-12-04



சிைொம் என்பவரிடமிருந்து ெ க்கு வொங்கிைது

50,000

தகாள்முதல் க/கு ப 50,000

சிைொம் க/கு 50,000

86-12-07



சிைொம் எழுதிை ேொற்றுச் சீட்டு ஏற்கப்பட்டது

50,000

சிைொம் க/கு ப 50,000

ரெலுத்துதற்குரிை

ேொற்றுச் சீட்டு 50,000

86-12-08



சிைொமின் ேொற்றுச் சீட்டுக்கொை பணம்

ரெலுத்தப்பட்டது 50,000

ரெலுத்துதற்குரிை

ேொற்றுச் சீட்டு க/கு ப 50,000

தராக்க க/கு 50,000

86-12-10



நம ஷுக்கு ெ க்கு விற்ை ரதொனக 5,000 

அவர் அத்ரதொனகயினை இனணை வங்கி

மூலம் ரெலுத்திைொர்

வங்கி க/கு ப 5,000

விற்பனை க/கு 5,000

86-13-05



அலுவலக மதனவக்கொக ஏடிஎம் மூலம் பணம்

எடுத்தது 1,000 வங்கி

தராக்க க/கு ப 1,000

வங்கி க/கு 1,000

86-13-08



Y என்பவரிடம் இருந்து வொங்கிை அனைகலன்

ேதிப்பு 25,000 ல் முன்பணம் ரெலுத்திைது

5,000

அனைகலன் க/கு ப 25,000

தராக்க க/கு 5,000

Y    க/கு 20,000

86-13-11



வங்கியில் கடன் ரபற்ைது 1,00,000

வங்கி /தராக்க க/கு ப 1,00,000

வங்கி கடன் க/கு 1,00,000

87-14-20



உரினேைொளரின் ெங்க உறுப்பிைர் ெந்தொ

கொமெொனல மூலம் ரெலுத்திைது 200

எடுப்பு க/கு ப 200

வங்கி க/கு 200

87-14-25



உரினேைொளரின் வீட்டிற்கொை மின் கட்டணம்

எடுப்பு அட்னட மூலம் ரெலுத்திைது 2,000

எடுப்பு க/கு ப 2,000

வங்கி க/கு 2,000

87-14-26



அைக்கட்டனள அனேப்பிற்கு ேதிை உணவு

இலவெேொக வழங்கிைது (ம ொட்டல்) 

1,000

அைக்ரகொனட க/கு ப 1,000

ரகொள்முதல் க/கு 1,000

87-14-31



வங்கி வசூலித்த பொதுகொப்பு ரபட்டக

வொடனக 1,000

பொதுகொப்பு ரபட்டக வொடனக

க/கு ப 1,000

வங்கி க/கு 1,000

87-14-31



 ொஜுவிடம் இருந்து கடன் ரகொள்முதல்

ரெய்தது 1,00,000

ககொள்முதல் க/கு ப 1,00,000

ரொஜுவ் க/கு 1,00,000

87-14-2



 ொஜுவிற்கு(NEFT) மதசிை மின்ைணு

பணப் பரிேொற்ைம் மூலம் ர ொக்கம் ரெலுத்தி

கணக்கு தீர்க்கப்பட்டது 99,000

 ொஜுவ் க/கு ப 1,00,000

வங்கி க/கு 99,000

ரபற்ை தள்ளுபடி க/கு 1,000

87-14-23



எடுப்பு
85-11

எடுப்பு க/கு ப
வங்கி க/கு

எடுப்பு க/கு ப
கரொக்க க/கு

எடுப்பு க/கு ப
ககொள்முதல்க/கு

அைக்ரகொனடக/கு ப
ரகொள்முதல்க/கு

விற்பறை மேம்பொட்டு கசலவு

க/கு ப
ககொள்முதல்க/கு

அலுவலக

ரெலவுக/கு ப
ககொள்முதல்க/கு



A என்பவருக்கு ெ க்கு விற்பனை ரெய்து

RTGSமூலேொக தராக்கம் ரபற்ைது
2,50,000

வங்கி க/கு ப 2,50,000

விற்பறை க/கு 2,50,000

87-15-2



Z என்பவருக்கு கடன் விற்பனை ரெய்தது

20,000

Z    க/கு ப 20,000

விற்பறை க/கு 20,000

87-15-3



Z என்பவர் மீது எழுதிை 20,000 

க்கொை ேொற்று சீட்டினை அவர் ஏற்பு ரெய்தொர்

ரபறுதற்குரிை

ேொற்றுசீட்டு க/கு ப 20,000

Z க/கு 20,000

87-15-5



Z என்பவரிடமிருந்து ரபற்ை ேொற்றுசீட்டி

வங்கியில் தள்ளுபடி ரெய்தது 19,000

வங்கி க/கு ப 19,000

அளித்த தள்ளுபடி க/கு 1,000

ரபறுதற்குரிை

ேொற்றுசீட்டு க/கு 20,000

87-15-8



வங்கியில் தள்ளுபடி ரெய்த Z என்பவரின்

ேொற்றுச் சீட்டு ேறுக்கப்பட்டது

Z    க/கு ப 20,000

வங்கி க/கு 20,000

87-15-20



ேொதரி ெ க்குகள் இலவெேொகக் ரகொடுத்தது

2,000 

விற்பனை

மேம்பொட்டுரெலவு க/கு ப 2,000

ரகொள்முதல் க/கு 2,000

87-15-12



அலுவலக மதனவக்கொக ெ க்குகள் எடுத்தது

5000

அலுவலக

ரெலவுகள் க/கு ப 5,000

ரகொள்முதல் க/கு 5,000

87-15-16



பணம் னவப்பு இைந்தி ம் மூலம் வங்கிக்கு

ரெலுத்திைது 30,000

வங்கி க/கு ப 30,000

ர ொக்க க/கு 30,000

72-12-03



A நிறுவைம் தொம் ரெலுத்தமவண்டிை

ரதொனகனை பணம் னவப்பு இைந்தி த்தின்

மூலம் ரெலுத்திைது 4,000

வங்கி க/கு ப 4,000

A நிறுவைம் க/கு 4,000

72-12-07



வங்கிக் கட்டணம் பிடித்தம் ரெய்ைப்பட்டது

வங்கிக்கட்டணம் க/கு ப 200

வங்கி க/கு 200

72-12-10



ரடரியின் (உரினேைொளர் ) வருேொை வரி

கொமெொனல மூலம் 10,000 ரெய்ைப்பட்டது

எடுப்பு க/கு ப 10,000

வங்கி க/கு 10,000

74-13-10



குேொருக்கு விற்பனை ரெய்ைப்பட்டது.

அத்ரதொனகனை அவர் பணம் னவப்பு

இைந்தி ம் மூலம் ரெலுத்திைொர் 10,000

வங்கி க/கு ப 10,000

விற்பறை க/கு 10,000

76-14-04



பத்மினி நிறுவைத்திற்கு A4 தொள்கனள

கடனுக்கு விற்பனை ரெய்தது 60,000

பத்மினி

நிறுவை க/கு ப 60,000

விற்பறை க/கு 60,000

78-15-03



பத்மினி நிறுவைத்திடமிருந்து மேற்கண்ட

(60,000) ரதொனகக்கு ரபறுவதற்குரிை

ேொற்று சீட்டு ரபைப்பட்டது

கபறுவதற்குரிய

ேொற்று சீட்டு க/கு ப 60,000

பத்மினி

நிறுவை க/கு 60,000

78-15-04



பத்மினி நிறுவைத்தின் ேொற்ை சீட்டு வங்கியில்

ரகொடுத்து தள்ளுபடி ரெய்த பணம் ரபைப்பட்டது

58,000

வங்கி க/கு ப 58,000

அளித்த தள்ளுபடி க/கு ப 2000

ரபறுதற்குரிை

ேொற்றுசீட்டு க/கு 60,000

78-15-05



பத்மினி நிறுவைத்தின் ேொற்று சீட்டு

ேறுக்கப்பட்டது

பத்மினி

நிறுவை க/கு ப 60,000

வங்கி க/கு 60,000

78-15-15



வங்கியிலிருந்து கடன் ரபற்ைது 25,000

வங்கிகடன்(+)வங்கி(+) 

49 - எ.கொ 4 - 3 



50 - எ.கொ 5 - 3

 ேணிக்கு 6900 ரகொடுத்து கணக்கு
தீர்க்கப்பட்டது

ர ொக்கம்

(-)6900

கடனீந்மதொர்

(-) 7000

லொபம்=100
முதல்(+)

 ேணி=கடனீந்மதொர்



50- Eg 5 - 5

 ொஜனிடம் இருந்து ரூ5800 ரபற்றுக் ரகொண்டு

அவ து க/கு தீர்க்கப்பட்டது

ர ொக்கம்

(+)5800

கடைொளி

(-)6000

நஷ்டம் 200
முதல்(-)

 ொஜன் = கடைொளி



ரகொடுக்கப்படமவண்டிை கூலி

(ரபொறுப்பு)

முதல்(-)
ரகொடுக்கப்பட மவண்டிை

கூலி(+) 

50-5-6



கொப்பீட்டு முனைேம் ரெலுத்திைதில், முன்கூட்டி
ரெலுத்திைது 100

(ரெொத்து)

முதல்(+)முன்கூட்டி கசலுத்தியது

கொப்பீட்டு முறைேம் (+)

52-6-7



52-6-4  

ஜைனியிடம் 1600 ேதிப்புள்ள ெ க்குகள்
கடனுக்கு விற்பனை ரெய்தது 2000

ெ க்கிருப்பு (-) 
1600

கடைொளி

(+)2000

முதல்

(+)400



52-5-4  

ஜைனி திருப்பி அனுப்பிை ஒரு ெட்னடயின்

விற்பனை ேதிப்பு 500

ெ க்கிருப்பு

(+) 400

கடைொளி

(-)500

முதல்

(-)100

(1600 / 2000) x 500 = 400



 வி இடமிருந்து திருப்பிை ெ க்கின் ேதிப்பு

5000

கடைொளி

(-) 5000

ெ க்கிருப்பு

(-)5000 

83 - 4- எ



அனைகலன் மீது மதய்ேொைம் 800

முதல்

(-)800

அனைகலன்

(-)800 

83-4-இ



குேொரிடமிருந்து ெ க்கு வொங்கிைதற்கு பணம்

னவத்து இைந்தி த்தின் மூலம்

ரெலுத்தப்பட்டது 5000

வங்கி(-) ெ க்கிருப்பு(+)

82-3-ஈ



கூடுதல் முதல் இட்டது

10000

முதல்(+) ர ொக்கம்(+)

82-3- உ



கொமெொனல மூலம் ரபைப்பட்ட கழிவு 2000 

உடைடிைொக வங்கியில் வசூலுக்கு

ரெலுத்தப்பட்டது

வங்கி(+) முதல்(+)

83 - 5 - 5



 ொேனுக்கு விற்ை ெ க்கின் ேதிப்பு 15000ல்

5000 உடைடிைொக பணம் ரபைப்பட்டது

ெ க்கிருப்பு

(-)15000
ர ொக்கம்

(+)5000

கடைொளி

(+)10000

83-5-7



ெண்முகத்திடம் இருந்து 49000 ரபற்றுக்

ரகொண்டு அவ து கணக்கு தீர்க்கப்பட்டது

(50000) கடைொளி

ர ொக்கம்

(+)49000

கடைொளி

(-)50000
நஷ்டம் 1000

முதல்(-)

83-6-3



ரூபொய் 1000 ேதிப்புள்ள ெ க்குகள் ரதொண்டு
நிறுவைத்திற்கு அளிக்கப்பட்டது

முதல்(-) 1000
ெ க்கிருப்பு (-)

1000 

83-6-5



வங்கி கட்டணம் 500

வங்கி(-) முதல்(-)

83-7-3



கடன் அட்னட மூலம் சும ஷிற்கு 9700 

ரகொடுத்து கணக்கு தீர்க்கப்பட்டது

(கடனீந்மதொர்)

வங்கி

(-)9700

கடனீந்மதொர்

(-)10000

லொபம்300

முதல்(+)

83-7-4



திலீப்பிற்கு ெ க்கு திருப்பி அனுப்பிைது ரூபொய் 4000

கடனீந்மதொர்

(-) 4000

ெ க்கிருப்பு

(-)4000 

83-7-6




