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అకెంటెంగ్ అయధము:   

       ఆరిధక సఴభావెం కలిగన వయవహార్వలన క్రభదదతిలో పుసతకెంలో నమోద్ద చేసి, 
దానిని వర్గీకరిెంచి, తగన విధెంగా సెంక్షితెం చేసి పలితాలన వివరిెంచే శాస్త్రమే గణిక శాస్త్రము. 
ఆవిధెంగా చేసే ప్రక్రియే అకెంటెంగ్. 

అకెంటెంగ్ సిసటమ్సష రెండు యకాలు : 

1. కాయష్ బేసిన్ అకెంటెంగ్ సిసటమ్స 

2. Accrual బేసిన్ అకెంటెంగ్ సిసటమ్స  

కాయష్ బేసిన్ అకెంటెంగ్ సిసటమ్స : సెంసథ తన పుసతకాలలో కేవలెం నగద్ద భరియు బ్యెంక్ 
వయవహార్వలన మాత్రమే నమోద్ద చేసేత దానిని కాయష్ బేసిన్ అకెంట్సష సిసటమ్స అెంట్టరు. 

Accrual బేసిన్ అకెంటెంగ్ సిసటమ్స : సెంసథ తన పుసతకాలలో నగద్ద, బ్యెంక్య వయవహార్వలలో 
పాటు నగదేతయ, బ్యెంకేతయ చెలిలెంచవలసినవి, సెంసథక్య ర్వవలసినవి నగద్ద/బ్యెంక్యక్య 
సెంఫెంధెంలేని ఖ్రుులు, నష్టటలు భరియు ఆదాయాలు, లాభాలు కూడా నమోద్ద చేసేత దానిని  
Accrual  బేసిన్ అకెంటెంగ్ సిసటమ్స అెంట్టరు. 

అకెంటెంగ్ సూత్రాలు 

1. వయక్తత గత ఖాతాలు 

2. వాసతవిక ఖాతాలు 

3. నాభమాత్రపు ఖాతాలు 



వయక్తత గత ఖాతా :  

 వయక్తతగత ఖాతాలు సహజ వయక్యతలక్య, కృత్రిభ వయక్యతలక్య, ప్రాతినిధయ వయక్యతలక్య సెంఫెంధెంచినవి. 

             ప్రయోజనెం పెందే వాళ్ళన డెబిట్స చేసాతరు.. 
             ప్రయోజనెం కోలోయే వాళ్ళన క్రెడిట్స చేసాతరు.. 

వాసతవిక ఖాతా : 
వాసతవిక ఖాతాలు ఆస్తతలక్య సెంఫెంధెంచినవి. 
              ఆసిత వసేత డెబిట్స చేసాతరు.. 
              ఆసిత పోతే క్రెడిట్స చేసాతరు.. 
నాభమాత్రపు ఖాతా : 
నాభ మాత్రపు ఖాతాలు ఖ్రుులక్య, నష్టటలక్య, ఆదాయాలక్య, లాభాలక్య సెంఫెంధెంచినవి. 
               వీటలోని వయయాలు, నష్టటలు డెబిట్స చేసాతరు.. 
               ఆదాయాలు, లాభాలు క్రెడిట్స చేసాతరు.. 
వాయపాయ వయవహార్వలన రెండు విధాలుగా నమోద్ద చేసాతరు. 
1.  ెంట ద్దద విధానెం 
2. జెంట్ ద్దద విధానెం 
ఫెంట ద్దద విధానెం  

ఈ విధానెంలో వయవహార్వల నమోద్ద అశాస్త్రీమెంగాన, అసెంపూరితగాన వెంటుెంది. 
కెంతభెంది నిపుణులు దీనిని అకెంటెంగ్ విధానెంగా రిగణిసాతరు. దీనిలో వయవహాయెంలోని రెండు 
అెంశాలక్య ఫద్దలు ఫకే అెంశము (డెబిట్స కాని, క్రెడిట్స కాని) మాత్రమే నమోద్ద చేసాతరు. కాఫటట 
దీనిని ెంట ద్దద విధానెంగా వయవహరిసాతరు. ఈ కాయణెం వలనే ఈ దదతిని అసెంపూయణ జెంట్ 
ద్దద విధానెం అని అెంట్టరు. వయవహాయెంలో క అెంశానిన మాత్రమే నమోద్ద చేమడెం వలల ఈ 
దదతి అసెంపూయణెం, అశాస్త్రీమెం, అెంకణా తయారు చేమడానిక్త పూరిత సమాచాయెం 



అెంద్దబ్టులో ఉెండద్ద. అెంద్దవలల ఆరిథక సెంవతషర్వెంతెంలో ఖ్చిుతమైన ఆరిధక సిథతిని 
తెలుస్తకోవడానిక్త కావలసిన సమాచాయెం అెంద్దబ్టులో ఉెండద్ద. 
నష్టటలు : 1. అనిన వయవహార్వలు నమోద్ద కావ. 
            2. కనిన ఖాతాలు మాత్రమే నియఴహసాతరు. 
            3. సెంవతర్వెంతెంలో అెంకణా తయారు చేసి అెంకగణిత ఖ్చిుతతాఴనిన తెలుస్తకోలేరు. 
            4. ముగెంపు లెకకలన తయారుచేసి వాయపాయ సెంసథ నియఴహణ పలితానిన, ఆరిథక  
                 సిథతిగతులన   తెలుస్తకోవడానిక్త వీలు కాద్ద. 
జెంట్ ద్దద విధానెం : 

ఈ జెంట్ ద్దద విధానానిన ఇట్లీక్త చెెందిన "లూకా పాసిమోలా " అనే వాయపాయస్తతడు 
కనిపెట్టటడు. ఇతన 1734 లో ఈ జెంట్ ద్దద విధానెం గురిెంది తన గ్రెంధెం " డి కెంపూమటసెట్స 
స్ర్కకటచరిస్" లో యచిెంచడెం జరిగెంది. ఇతని ప్రకాయెం, ప్రతి వయవహాయెం ఇదదరు వయక్యతల భధయ కాని, 
రెండు వాయపాయ సెంసథల భధయ కాని జరుగుతుెంది. ఇటువెంట వయవహార్వలు జరిగనపుడు క వయక్తత 
లాభానిన పెందడెం, రెండవ వయక్తత అటట లాభానిన సభకూయుడెం జరుగుతుెంది. 

ఈ రెండు లాభాలు విడదీమ లేనివి. అెంద్దవలల క వయవహాయెంలో క అెంశానిన వేరొక 
అెంశెం లేక్యెండా ఊహెంచలేము. క వయక్తత క లాభానిన గ్రహస్తతనానడు. అెంటే వేరొకరు దానిని 
ఇస్తతనానయని అయధెం అకెంటెంగ్ లో లాభానిన గ్రహెంచే అెంశానిన డెబిట్స గాన, లాభానిన సభకూర్చు 
అెంశానిన క్రెడిట్స గాన వయవహరిసాతరు. ఆ విధెంగా వయవహార్వలలోని లాబెం వచేు అెంశానిన, లాబెం 
ఇచేు అెంశానిన నమోద్దచేసే విధానానినజెంట్ ద్దద విధానెంగా వయవహరిసాతరు. ఉదాహయణక్య, క 
సెంసథ క మెంత్రానిన రూ..లు 80,000 లక్య కనగోలు చేసిెంది. ఇెంద్దలో సెంసథ మెంత్రానిన 
పెంద్దతుననది. కాఫటట మెంత్రాలు డెబిట్స గాన, సెంసథ నెంచి నగద్ద వెళ్ళళతుననది. కాఫటట 
నగద్దన క్రెడిట్స గా భావిెంచాలి. ఈ విధెంగా ప్రతి వయవహాయెంలో క ఖాతాక్య డెబిట్స భరియొక 
ఖాతాక్య క్రెడిట్స చేమడెం జరుగుతుెంది. ఈ సూత్రానిన జెంట్ ద్దద సూత్రెంగా వయవహరిసాతరు. దీని 
అయథెం ప్రతి డెబిట్స లేదా క్రెడిట్స క్య వయసగా దానిక్త అనఫెంధమైన క్రెడిట్స కాని లేదా డెబిట్స కాని 
ఉెంట్టయి. ఇదే జెంట్ ద్దద విధానెం ముఖ్య సఴభావెం. 



లాభాలు : 
1.  ఈ దదతిలో సెంసథ యొకక అనిన వయవహార్వలన నమోద్ద చేసాతరు. 
2. ఇది సరైన, ఖ్చిుతమైన సమాచార్వనిన అెందచేస్తతెంది. 
3. ఇది అెంకణా తయారు చేమడెం దాఴర్వ అెంకగణిత ఖ్చిుతతాఴనిన తెలుస్తకోవడానిక్త దోహద 
డుతుెంది. 
4. ఇది సెంసథ యొకక లాభాలన లేదా నష్టటలన నిర్వథరిెంచడానిక్త ఉయోగడుతుెంది. 
5. ఇది సెంసథ యొకక ఆరిథక సిథతిగతులన తెలుస్తకోవడానిక్త దోహద డుతుెంది. 
6. ఇది అకెంటెంగ్ సమాచార్వనిన అడిగన వెెంట్నే సభకూరుస్తతెంది. 
7. వయవహార్వలన త్ర సహత ( Based on Receipts and Vouchers ) ఆధాయెంగా 
నమోద్ద చేమడెం వలల   
    దోష్టలు, మోసాలు జయగక్యెండా నిరోధస్తతెంది. 
లోపాలు :  
1. అధక సెంఖ్యలో ఖాతాలన నియఴహెంచవలసి ఉననది. 
2. ఇది ఎక్యకవ ఖ్రుుతో కూడుక్యననది. 
3. దీని ఖ్చిుతతఴెం అనిన వేళ్లా నభమదగనది కాద్ద. 
అకెంటెంగ్ చక్రెం:   

అకెంటెంగ్ చక్రెం అనేది వయవహార్వలన నమోద్ద చేమడెంతో మొదలై ఆరిధక నివేదికల ( 
ఆదామ వయయాల ఖాతా, ఆసిత అపుల ట్టట ) న తయారు చేమడెంతో ముగసే సెంపూయణ క్రభెం.  
అకెంటెంగ్ చక్రెంలోని వివిధ దశలు:  
1. చిట్టటలో నమోద్ద చేమడెం: దీనిలొ ప్రతి వయవహాయెంలోన డెబిట్స, క్రెడిట్స అెంశాలన గురుతెంచి 
చిట్టట పుసతకెంలో  
    నమోద్ద చేయుట్ ఇమిడి ఉెంటుెంది. 
2. ఆవర్వలాో నమోద్ద చేమడెం: దీనిలో చిట్టటలో నమోద్ద అయిన వయవహార్వలన ఆవరా్వలోన 
వాట అనఫెంధ  



    ఖాతాలలోన నమోద్ద చేయుట్ జరుగుతుెంది. 
3. నిలఴ తేలుడెం: దీనిలో ఆవరా్వ ఖాతాలోని మొతతెం డెబిట్స, క్రెడిట్స ల భధయ వయతాయసానిన 
నిర్వథరిెంచడెం 
     జరుగుతుెంది. 
4. అెంకణా : ఇది ఆవరా్వ ఖాతాల సార్వెంశెం. దీనిలో నిలఴలన చూపిెంచే అనిన ఖాతాల ట్టటన 
తయారు చేసి,  
    డెబిట్స నిలఴల మొతతెం క్రెడిట్స నిలఴల మొతాతనిక్త సమానెంగా ఉెందో లేదో రిశీలిెంచి అెంకగణిత 
ఖ్చిుతతాఴనిన 
    నిర్వధరిెంచడెం జరుగుతుెంది. 
5. ఆదామ వయయాల ఖాతా : దీనిని ఆరిధక సెంవతషర్వనిక్త సెంసథ ఆరిాెంచిన మిగులున 
నిర్వధరిెంచడానిక్త తయారు  
     చేసాతరు. దీని దాఴర్వ నిర్వఴహణ పలితాలన తెలుస్తకోవచ్చు.  
6. ఆసిత అపుల ట్టట : ఇది చివరి దశ. దీనిని ఆరిధక సెంవతషర్వెంతెంలో సెంసథ ఆరిధక సిథతి గతులన 
నిర్వధరిెంచడానిక్త  
     తయారు చేసాతరు. 
అకెంటెంగ్ ధ్యయయాలు :  
అకెంట్స పుసతకాలన నియఴహెంచట్ెం : సెంసథక్య సెంఫెంధెంచిన ఆస్తతలు, అపులు, వయయాలు, 
ఆదాయాలు, అనిన ఆరిధక లావాదేవీలన క క్రభ దదతిలో నమోద్ద చేసి, వాటని అెంద్దబ్టులో 
ఉెంచట్టనిక్త అకెంట్స పుసతకాలన నియఴహసాతరు. 
వాయపాయ నియఴహణ పలితాలన నిర్వధరిెంచడెం: ప్రతి సెంవతషర్వెంతెంలొ సెంసధ యెకక ఆదామ 
వయయాల ఖాతా తయారు చేసాతరు. దీని దాఴర్వ వాయపాయ నియఴహణ పలితాలు వెలలడవతాయి.క్రభ 
దదతిలొ అనిన వయయాలక్య ఆదాయాలక్య సెంఫెంధెంచిన వివర్వలన పుసతకాలలొ నౌదద్ద 
చేమడెం దాఴర్వ ఆదామ వయయాల ఖాతాన తయారు చేమడెం జరుగుతుెంది. 



సెంసధ యెకక అరిధక సిధతిని తెలిమజేయుట్:అసిధ అపుల టట సెంసధ యెకక ఆరిధక సిధతి మూలయెంకనెం 
చేమడెం భరియు సెంసధ యెకక ఆరిదక టషటతన లేదా ఫలహీనతన తెలిమజేస్తతెంది. 
సమాచార్వనిన సష్టెంచి దాని ట్ల ఆసక్తత గల వారిక్త అెందజేయుట్:అకెంటెంగ్ సమాచార్వనిన 
అెంతయీత, ఫహయీత అసక్తత గల వయక్యతలక్య తెలిమరుస్తతెంది.అెంతయీత వయక్యతలు అెంటే ప్రణాళిక 
నిమెంత్రణ విధులలొ పాలొీనే యాజమానయెంలొని అనిన సాధయిలలొని వయక్యతలు ఫహయీత వయక్యతలు 
అెంటే రుణదాతలు, బ్యెంక్యలు,సెంసధలు యెకక లాబదామకత,ద్రవయతఴెం,ఆరిధక స్ధధభత ట్ల ఆసక్తత 
కలిగ ఉెండేవారు. 
అకెంటెంగ్ విధులు 
అకెంటెంగ్ యెకక ముఖ్య విధులన క్రిెంద పెంద్దయచడమైనది 
నమోద్ద చేమడెం: సెంసధ అనిన అరిధక వయవహర్వలన, క్రభ దధతిలొ సరైన పుసతకాలలొ నమోద్ద 
చేస్తతెంది.ఈ సెందయబెంలొ వయవహర్వలన అవి జరిగన కాలక్రభెంలొ చిట్టట పుసతకెంలొ నమోద్ద 
చేసాతరు. 
వర్గీకరిెంచడెం:ఇది నమోద్ద చేసిన వయవహర్వలన వర్గీకరిెంచి,కే తయహ వయవహర్వలన క 
చొట్ కూరుసాతరు.దీనిని ఆవార్వాలొ చేసాతరు.దీనిలొ కే తయహ వయవహర్వలన ఆవరా్వలొని వాట 
సెంఫెంధెంత ఖాతాలలొ కే చొట్ నమోద్ద చేసాతరు.ఉదాహయణక్య అభమకాల ఖాతాలొ అనిన 
అభమకాలన కనగొలు ఖాతాలొ అనిన కనగొళ్ళళన నమోద్ద చేసాతరు. 
సెంక్షిత యచడెం:వర్గకీరిెంచిన వయవహర్వలన సెంసధలొని వయక్యతలు, సెంసధ ఫమట్ వయక్యతలు 
ఉయోగెంచడానిక్త వీలుగా నివేదిసాతరు దీనిలొ ఆరిధక నివేదికలు అెంటే ఆదామ వయయాల 
ఖాతా,ఆసిధ అపుల టట తయారి ఇమిడి ఉనానయి 
విశ్లలష్ెంచడెం:అరిధక నివేదికలలొ నమోద్ద చేసిన దతాతెంశానిన విశ్లలష్ెంచి, ఉయోగకయమైన 
వాయఖాయనెం ఉెండేటుల చూడాలి.ఉదాహయణక్య సిధర్వస్తతలక్య సెంఫెంధెంచి అెంశాలనినెంటని 
పెంద్దయచడెం,దీయఘకాలిక అపులనిన వెరొక చొట్ పెందయచేట్టువెంటవి. 
వాయఖాయనిెంచడెం/వివయణ:దీనిలొ స్తలబతయెం చేసిన దతాతెంశెం అర్వధనిన,దాని ప్రాముఖ్యతన 
వివరిెంచడెం జరుగుతుెంది.ఆకెంటెంటుల,ఆరిధక నివేదికలన,వాటని ఉయోగెంచే వయక్యతలక్య 



ఉకరిెంచే విధెంగా వివరిెంచాలి.దీని ప్రధాన ఉదేదశెం ఈ సమాచాయెం నెంచి అయధవెంతమైన 
సార్వెంశానిన ర్వఫట్టడమే.ఉదాహయణక్య సెంసధ ద్రవయత సిధతి,లాబదామక సిధతి మొదలైనవి. 
తెలిమచేమడెం:అకెంటెంగ్ సమాచార్వనిన తగన రూెంలొ, తగుర్గతిలొ,దానిని ఉయోగెంచే 
వయక్యతలక్య తెలిమచేయాలి.దీనిలొ నియణయాలు తీస్తకవడానిక్త వీలుగా 
ఉెండేెంద్దక్యగాన,నివేదికలన తయారు చేసి వాటని ఉయోగెంచేవారిక్త ెంపిణి చేయాలి. 
అకెంటెంగ్ లాభాలు: 

1. క ఆరిధక సెంవతషయెంలొ సెంసధ లాబెం/నష్టటనిన నిరిధరిెంచడానిక్త సహమడుతుెంది. 
2. సెంసధయొకక ఆరిధక సిధతిని తెలుస్తకవడానిక్త ఉకరిస్తతెంది. 
3. ఇది మానవ మేధస్తష సాధనెంలొ,సెంసధ అనిన అరిధక లావాదేవిలన నమోద్ద చేసి,నియఴహెంచి 

సహకరిస్తతెంది. 
4. సెంసధ ఖాతా పుసతకాలన నియఴహెంచడెం దాఴర్వ, చట్టయమైన నిఫెంధనలన 

పాటెంచడెంలొ తొడడుతుెంది. 
5. ఇది నియణయాలు తీస్తకవట్ెంలొ సహకరిస్తతెంది. 
6. ఇది వస్తతవల లేదా సేవలు అెందిెంచడానిక్త చేసిన వయయానిన నియణయిెంచట్ెంలొ 

సహమడుతుెంది. 
7. ఇది యాజమానాయనిక్త,వాయపాయ కాయయక్రమాల ప్రణాళికల తయార్గలొన,నిమెంత్రణలొన, 

నియణయాలు తీస్తకవడెంలొన సహమడుతుెంది. 

అకెంటెంగ్ రిమితులు/లొపాలు 
1. ఇది గుణాతమక అెంశాలన, అెంటే మానవవనరుల నైపుణయెం, మొదలైనవాటని 

రిగణలొనిక్త తీస్తకద్ద. 
2. ఆరిధక నివేదికలు చారిత్రాతమక వయమెం అధాయెంగా తయారు చేమడెం జరుగుతుెంది.ఇది 

ధయలలొ మారులన లెకకలొక్త తీస్తకద్ద.అెంటే,ద్రవయెం యొకక కాల విలువ,దాని 
కనగొలు శక్తతని రిగణలొనిక్త తీస్తకద్ద. 



3. తనక్యనన ప్రతాయమానయాలన ఎననకవడెంలొ వయక్తతగత వైషమాయలక్య ఇది అతితీెం 
కాద్ద.ఉదాహయణక్య తరుగుదల దదతిని ఎననకవడెంలొన సరుక్యన విలువ కటేట 
విధానెంలొన అెంటే LIFO And FIFO  దదతులు. 

ఆకెంటెంగ్ దజాలలు 
ఋణగ్రహత:అపు తీస్తకనే వారు (డెబిట్టర్ష) 
ఋణదాత:అపు ఇచేువారు(క్రెడిట్టర్ష) 
మూలధనెం:ఇది మజమాని వాయపాయెంలొ పెటటన పెటుటఫడి.మూలధనానిన నగద్ద రూెంలొ కాని 
వస్తతరూెంలొ కాని పెటుటఫడి పెట్టవచ్చు. 
స్ధెంతవాడకాలు:ఇవి యాజమాని తన స్ధెంత అవసర్వలకసెం తీస్తకనన నగద్ద కాని,వస్తతవలు 
కాని. 
మూడువరుసల నగద్ద చిట్టట:దీనిలొ నగద్ద,బ్యెంక్య భరియు డిస్కెంట్స వయస్తలు ఉెంట్టయి. 
ఆస్తతలు:ఆస్తతలు సెంసధక్య సెంఫెంధెంచిన సభకూయుఫడిన,సభకూయువలసినవి భరియు 
కనఫడేవి,కనఫడనవి వాటక్త సెంఫెంధెంచినవి. 
ప్రస్తతత ఆస్తతలు:ఇవి నగద్ద రూెంలొ ఉనన ఆస్తతలు లేదా క సెంవతషయకాలెంలొ నగద్దలొక్త 
మారుుకగల ఆస్తతలు 
ఉదా:నగద్ద,బ్యెంక్య,ఋణగ్రస్తతలు ఇవి అనిన ప్రస్తతత ఆస్తతలు 
సిధయ ఆస్తతలు: ఇవి సాధయణెంగా అభమకానిక్త కాక్యెండా వాయపాయెంలొ వసూతతతితక్త కాని, లేదా సేవలు 
అెందిెంచట్టనిక్త కాని, వాడుకవడానిక్త ఉదేదశిెంచినవి. ఉదా:మెంత్రాలు 
అపులు: యాజమానేతయలక్య చెలిలెంచవలసిన స్ధముమన అపులుగా వయవహరిసాతరు.ఇవి ప్రస్తతత 
అపులు కాని లేదా దీయఘకాలిక అపులు కాని కావచ్చు. 
వయమెం: సయక్యలక్య గాని,ఆస్తతలక్య గాని,సేవలక్య గాని వెెంట్నే కాని,బవిషయతుతలొ కాని, చెలిలెంచే 
క్రభెంలొ చేసిన ఖ్రుులు ఇవి ర్వఫడి వయయాలుగా కాని, మూలధన వయమెంగా ఉెండవచ్చున. 
ఆదామెం:వయవహర్వలన నెంచి సెంసధ సెంపాదిెంచే మొతతెంన ఆదామెం అెంట్టరు 



చిట్టట:దీనిని తొలి ద్దద పుసతకెం అెంట్టరు.దీనిలొ వయవహర్వలు కాలక్రభెంలొ నమోదూ చేసాతరు. 
ఖాతా: క నివేదిక దీనిలొ ఆస్తతలక్య, అపులక్య వయక్యతలక్య,ఆదాయాలక్య వయయాలక్య 
సెంఫెంధెంచిన అనిన సెంఫెంధత వివర్వలు డెబిట్స లేదా క్రెడిట్స రూెంలొ నమోద్ద అవతాయి. 
ఆవరా్వ :దీనిని భలిద్దద లేదా తుది పుసతకెం అెంట్టరు.చిట్టటలొ నమోద్ద చేసిన వయవహర్వలన 
ఆవరా్వలొ తెరిచిన వాట సెంఫెంధత ఖాతాలొ నమోద్ద చేసి, ఆ ఖాతాల నిలఴలన కనకకెంట్టరు. 
ద్దద:వయవహర్వనిన లేదా సెంఘట్నన పుసతకెంలొ నమోద్ద చేమడానిన ద్దద అెంట్టరు.ద్దదలన 
త్ర సహత ఆధాయెంగా నమోద్ద చేసాతరు. 
ఒచర్:క వయవహయెం జరిగనది అనట్టనిక్త ఆధాయెం దానిని నిర్వధరిెంచే క త్రెం.ఈ త్ర 
ఆధాయెంగానే వయవహర్వలన పుసతకాలలొ నమోద్ద చేసాతరు. 
యశీద్ద:సెంసధక్య వచెు వసూళ్ళ మొతాతల ఆధాయ త్రానిన యశీద్ద అని అెంట్టరు. 
ఖ్రుు కనన ఆదామెం ఎక్యకవ అయితే దానిని మిగులు అెంట్టరు. 
ఆదామెం కనన ఖ్రుు ఎక్యకవ అయితే దానిని లొటు అెంట్టరు. 
కాెంట్రా ఎెంట్రి (ఎద్దరు ద్దదలు):బ్యెంక్యలొ నగద్ద తీసినపుడు గాని, బ్యెంక్యలొ నగద్ద జభ 
చేసినపుడు గాని,నమోద్ద చేసే ద్దదలన "ఎద్దరు ద్దదలు" అెంట్టరు. 
వివయణ: ఏదైనా ద్దద నగద్ద పుసతకెంలొ నమోద్ద చేసినపుడు జరిగన వయవహర్వలనిన ఆ ద్దద క్రిెంద 
వివయెంగా వ్రామడానిన "వివయణ" అెంట్టరు.దీని వలన ఎపుడైనా బవిషయత్ లొ ఆ వివయణ 
చేసినపుడు ఎవరికైనా జరిగన వయవహయెం ఏమిటొ స్తలువగా తెలుస్తతెంది. 
చిట్టట 
సెంసధలొ జరిగే అనిన ఆరిధక వయవహర్వలన అవి జరిగన క్రభెంలొ మొట్ట మొదటగా చిట్టటలొ 
ర్వసాతరు. JOURNAL  అనే దెం JOUR అనే ఫ్రెంచి దెం నెంచి గ్రహెంచడెం జరిగెంది. 
ఫ్రెంచిలొ JOUR అెంటే రొజు అని అయధెం.దీనిని ఫటట ఇది రొజువారి వయవహర్వలన నమోద్ద చేసే 
పుసతకభని చెవచ్చు.చిట్టట పుసతకెంలొ వయవహర్వలన ర్వమడానిన చిట్టట ద్దదలు ర్వమడెం 
అెంట్టరు.చిట్టటలొ ద్దదలు ర్వసిన తరువాత దానిని ఆవర్వాలొ నమోద్ద చేసాతరు.అెంద్దకే చిట్టటన 
అసలైన పుసతకెం ఆని తొలి పద్దద పుసతకెం ఆని వయవహరిసాతరు. 



తేది వివయములు 
అవర్వ ా పుట్ 
సెంఖ్య 

డెబిట్స మొతతెం 
(రూ.) 

క్రెడిట్స మొతతెం 
(రూ.) 

          
          

చిట్టటలొ నమూనాలొని 5 వయసలలొ గల అెంశాల వివయణ 
వరుస (1)  : తేది 
ఈ వయసలొ వయవహయెం జరిగన తేదిని ర్వసాతరు.సాధయణెంగా తేదిని క్రిెంది విధెంగా చూపిసాతరు 
సెంవతషయెం   2018 
నల, తేది    ఫిబ్రవరి  1 
వయస (2): వివర్వలు 

ఈ వయసలొ వాయపాయ వయవహయెం లొని ద్దద ర్వమవలసిన రెండు అెంశాలలొ దేనిక్త డెబిట్స 
చేయాలొ దేనిక్త క్రెడిట్స చేయాలొ సూచిెంచాలి 
ఈ వరుసలొ మొదట వయసలొ డెబిట్స చేమవలసిన ఖాతా పేరున, తేది వరుస గీతన అనకని 
ప్రాయెంభెంచి, అవర్వా పుట్ సెంఖ్య వయసక్య ముెంద్దగా ముగెంచాలి.మొదట వయసలొని మూడవ 
అక్షర్వనిక్త దిగువగా రెండవ వయసలొ అనే దెంటో క్రెడిట్స చేయాలిషన ఖాతా పేరు ర్వయాలి.అ 
తరువాత వాయపాయ సార్వెంశానిన తెలిమచేమడానిక్త రెండు బ్రాకెట్ల భదయ క్యలత వివయణ 
ర్వయాలి.ఈ వివయణ తరువాత ఆ వయవహయెం ర్వమడెం పూయతయిెందని తెలిమచేయాడానిక్త క 
అడుు గీత గీయాలి. 

వరుస (3) :ఆవరా్వ పుట్ సెంఖ్య 
చిట్టట పుసతకెంలొ రికారుు చేసిన డెబిట్స,క్రెడిట్స చేసిన ఖాతాల ఎద్దరుగా ఆ ఖాతాలు ఆవరా్వలొ ఏ 
పుట్లొ నమోద్ద చేసాతరొ ఆ పుట్ సెంఖ్యన సూచిెంచాలి.ఈ విధెంగా సూచిెంచడెం వలల ఆవరా్వలొ  
వివిధ ఖాతాలు ఏయే పేజిలలొ నమోద్ద చేశారో స్తలబెంగా గురితెంచవచ్చు. 



వరుస (4) :డెబిట్స మొతతెం 
వివర్వల వయసలొని డెబిట్స చేసిన ఖాతా పేరుక్య ఎద్దరుగా దాని నగద్ద మొతాతనిన ఈ వరుసలొ 
ర్వయాలి. 
వరుస (5) :క్రెడిట్స మొతతెం 
వివర్వల వయసలొని క్రెడిట్స చేసిన ఖాతా పేరుక్య ఎద్దరుగా దాని నగద్ద మొతాతనిన ఈ వరుసలొ 
ర్వయాలి.సాధాయణెంగా వాయపాయ వయవహయెంలొ లెకక ర్వమవలసిన ఆెంశాలు రెండు మాత్రమే 
ఉననపుడు చిట్టట పుసతకెంలొ రికారుు చేసేత దానిని సాధయణ చిట్టట ద్దద అెంట్టరు.కకకకపుడు క 
వయవహయెంలొ రెండుక్య మిెంచి లెకక ర్వమవలసిన అెంశాలు ఉననపుడు వాటని విడి విడిగా 
కాక్యెండా కే ద్దదగా చిట్టటలొ ర్వసేత ఆ ద్దదన సెంయుకత చిట్టట ద్దద అెంట్టరు. 
చిట్టట ద్దదలు ర్వసేట్పుడు అనసరిెంచవలసిన దదతి 

1. ప్రతి వయవహర్వనిన సెంసధ దృష్టతొ రిశీలిెంచి దీనిలొ ఉనన రెండు ఆెంశాలు ఏవి లేదా 
ప్రభావితభవతునన రెండు ఖాతాలు ఏవి అని నియణయిెంచాలి. 

2. అలా నియణయిెంచిన రెండు ఖాతాలు ఏ యకానిక్త చెెందినదొ గురితెంచాలి.అెంటే 
వయక్తతగత,వాసతవిక,నాభమాత్ర ఖాతాలలొ దేనిక్త చెెందినవొ గురితెంచాలి.అవి వీటలొ ఏ 
కకదానికైనా లేదా రెండిెంటకయినా చెెందినవి కావచ్చు. 

3. ఖాతాల సఴభావెం లేదా యకెం గురితెంచిన తరువాత ఆయా ఖాతాల యకానిక్త 
పాటెంచవలసిన డెబిట్స క్రెడిట్స సూత్రాలననసరిెంచి ఏ ఖాతాక్య డెబిట్స,చేయాలొ ఏ 
ఖాతాక్య క్రెడిట్స చేయాలొ నియణయిెంచాలి. 

4. ఆ తరువాత ఆ డెబిట్స, క్రెడిట్స ఖాతాలన జెంట్ద్దద విధానెం ప్రకాయెం చిట్టట పుసతకెంలొ 
ద్దదలుగా రికారుు చేయాలి. 

గభనిెంచవలసిన ముఖ్య విషయాలు 
1. ప్రతి వయవహర్వనిన వాయపాయ ఆసిధతఴ భావనన దృష్టలొ పెటుటక్యని కేవలెం సెంసధ తరుపున సెంసధ                        
నెంచి జరిపినటులగా భావిెంచి చిట్టట ద్దదలన ర్వయాలి. 



2. వయక్తతగత ఖాతాన లెకకలొక్త తీస్తకనేట్పుడు ఆ వయక్తత లేదా సెంసధ వయవహయెం దాఴర్వ 
ఏదయినా రుణ బ్దయతన సృష్టసేతనే, అ వయక్తత లేదా సెంసధ ఖాతాన ర్వమవలసి ఉెంటుెంది.అలా 
కాక వయవహయెం దాఴర్వ క వయక్తత లేదా సెంసధ ఎలాెంట రుణ బ్ధయతన సృష్టెంచకపతే ఆ వయక్తత 
లేదా సెంసధ పేరుతొ  ఖాతాన ర్వమవలసిన అవసయెం లేద్ద.కావాలెంటే క్యలత వివయణలొ మాత్రమే 
ఆ వయక్తత లేదా సెంసధ పేరున ర్వమవచ్చు. 
ఉదాహయణక్య  నగద్దక్య కృష్టణర్వవ నెంచి సరుక్యన కెంటే కృష్టణర్వవ ఎలాెంట రుణ బ్దయత 
సష్టెంచడు.కాఫటట కృష్టణర్వవ ఖాతాన ర్వమవలసిన అవసయెం లేద్ద.కేవలెం సరుక్య, నగద్ద 
ఖాతాలన రిగణలొనిక్త తీస్తకవాలి. అదే విధెంగా ర్వమార్వవక్య నగద్దక్య సరుక్య అమిమతే 
ర్వమార్వవ ఏయకభయిన రుణ భాదయత సృష్టెంచడు కాఫటట ర్వమార్వవ పేరున ఖాతా 
ర్వమవలసిన అవసయెం లేద్ద. 

3.సాధాయణెంగా కనగొలు అభమకెంలాెంట వయవహర్వలలొ వయక్తత పేరు పేరొకని ‘నగద్ద’ అనన దెం 
కనిపిెంవనపుడు, దానిని అరువ వయవహయెంగా భావిెంచాలి.అపుడు వయక్తత గత ఖాతాన 
రిగణనలోక్త ఉదాహయణక్య   నగద్దక్య కృష్టణర్వవ నెంచి సరుక్యన కెంటే కృష్టణర్వవ ఎలాెంట 
రుణ బ్దయత సష్టెంచడు.కాఫటట కృష్టణర్వవ ఖాతాన ర్వమవలసిన అవసయెం లేద్ద.కేవలెం 
సరుక్య, నగద్ద ఖాతాలన రిగణలొనిక్త తీస్తకవాలి. అదే విధెంగా ర్వమార్వవక్య నగద్దక్య సరుక్య 
అమిమతే ర్వమార్వవ ఏయకభయిన రుణ భాదయత సృష్టెంచడు కాఫటట ర్వమార్వవ పేరున ఖాతా 
ర్వమవలసిన అవసయెం లేద్ద. 

3.సాధాయణెంగా కనగొలు అభమకెంలాెంట వయవహర్వలలొ వయక్తత పేరు పేరొకని ‘నగద్ద’ అనన దెం 
కనిపిెంవనపుడు, దానిని అరువ వయవహయెంగా భావిెంచాలి.అపుడు వయక్తత గత ఖాతాన 
రిగణనలోక్త తీస్తకవాలి. 



4. కనగోలు అభమకాలవెంట వయవహర్వలలో ‘నగద్ద’దెం లేనటక్త వయక్తత లేదా సెంసధ ప్రసాతవన 
లేనపుడు అ వయవహర్వనిన నగద్ద వయవహయెంగానే భావిెంచాలి. 

5. వయయాలక్య సెంఫెంధెంచిన చెలిలెంపులు,ఆదామలక్య సెంఫెంధెంచిన వసూళ్ళళక్య ఖాతాలు 
ర్వస్తతననపుడు దానిక్త సెంఫెంధెంచిన వయక్యతల ఖాతాలు ర్వమవలసిన అవసయెం లేద్ద.ఎెంద్దకెంటే 
ఇకకడ ఖ్రుు లేదా ఆదామెం అనే అెంశెం ప్రభావితెం చెెంద్దతుెంది.అెంతే కాని ఎవరితోన 
రుణభాధయత ఏయడద్ద.  
        ఉదాహయణక్య క్యమార్ క్య జీతాలు చెలిలెంపు అనే వయవహయెంలో క్యమార్ ఖాతాన 
రిగణనలోక్త తీస్తకోర్వద్ద. కేవలెం జీతాలు (వయమెం),నగద్ద (వాసతవిక ఖాతా) లక్య మాత్రమే 
ఖాతాలు ర్వయాలి. 
6. అపు తీస్తక్యనన క్షెంలో వయక్తత గత ఖాతాక్య ‘అపు’ అనే దానిన జతయచవలసి ఉెంటుెంది. 
    ఉదాహయణక్య స్తెందయెం నెంచి అపు తీస్తక్యెంటే ‘స్తెందయెం’ ఖాతా అని ర్వసే ఫద్దలు 
‘స్తెందయెం          అపు ఖాతా’ అని ర్వయాలిస్తకవాలి. 

7. ఆస్తతలు కనగోలు లేదా అభమకాలన సరుక్య ఖాతాలో ర్వమర్వద్ద. ఆయా ఆస్తతలు ఖాతాలలో   
ర్వయాలి. ఉదాహయణక్య క క్తయణా సెంసధ పర్గనచర్ కనగోలు చేసేత సరుక్యఖాతా లేదా కనగొలు 
ఖాతా చూర్వద్ద. పర్గనచర్ ఖాతా ర్వయాలి. 
8.  కమిషన్,వడిు, అద్దద వెంట కనిన అెంశాలు వయయాలు కావచ్చు. ఆదాయాలు కావచ్చు. అపుడు 
వాటక్త                          విడివిడిగా ఖాతాలన ర్వమవలిసి ఉెంటుెంది. ఉదాహయణక్య వచిున 
వడిు ఖాతా (ఆదామెం- క్రెడిట్స), చెలిలెంచిన వడిు ఖాతా (వయమెం- డెబిట్స) మదలగునవి. 
 
                                             అభాయసము 

1. సబయతఴ రుస్తము రూ.5,000/- వాట్టధనము రూ.50,000/- తాడేలిల సమాఖ్య నెండి 
చెక్ దాఴర్వ వచిునది. చెక్ నెం 719619 



2. ట్టణ సమాఖ్య నెండి రూ.100000.00/- సి.ఐ.ఎఫ్ట గ్రెంట్స వచిునది చెక్ నెం 
818618 

3. ప్రెంటెంగ్ & సేషటనరి చెక్ రూెంలో రూ.10,000/- చెలిలెంచడమైనది. చెక్ నెం 
818618 

4. బ్యెంక్ నెండి రూ.5,000.00/- నగద్ద డ్రా అయినది. అదే రోజు రూ.4,500/-  తిరిగ 
బ్యెంక్ లో జభ చేమడమైనది. 

5. శ్రీ కృష్టణ ట్రేడర్ష నెండి సెంసధక్య అవసయమైన ్యనల, టేబుల్కష, క్యర్గులు కనడెం అయినది 
మొతతెం ఖ్రుు రూ.10,000/- చెక్ ఇచిునది రూ.5,500/- చెక్ నెం 108119 

6. సి.ఐ.ఎఫ్ట అపు భెంజురు తాడేలిల సమాఖ్యక్య రూ.5,00,000/-  YSR సమాఖ్యక్య 
5,00,000/- చెక్ నెంఫరుల వరుసగా 108120,108121 

                    
                                           సమాధానాలు 
 

1. బ్యెంక్ ఖాతా Dr-5,000/- 
              To సబయతఴరుస్తము -5,000/- 
            (తాడేలిల సమాఖ్య నెండి సబయతఴరుస్తము వచిునెంద్దన) 
 
      బ్యెంక్ ఖాతా Dr-5,000/-  
               To తాడేలిల సమాఖ్య వాట్టధనెం ఖాతా-50,000/- 
               (తాడేలిల సమాఖ్య నెండి వాట్టధనెం వచిునెంద్దన) 
2.  బ్యెంక్ ఖాతా Dr-10,00,000/- 

                       To సి.ఐ.ఎఫ్ట గ్రెంట్స ఖాతా -100,000/- 
                      (ట్టణ సమాఖ్య నెండి సి.ఐ.ఎఫ్ట గ్రెంట్స వచిునెంద్దన) 

3. ప్రెంటెంగ్& సేషటనరి ఖాతా Dr-10,000/- 



                 To బ్యెంక్ ఖాతా-10,000/- 
              (ప్రెంటెంగ్ భరిము సేషటనరి చెలిలెంచినెంద్దన) 

4. నగద్ద ఖాతా Dr -500/- 
                   To బ్యెంక్ ఖాతా-5,000/- 
                    (బ్యెంక్ నెంచి 5,000/- నగద్ద తీసినెంద్దన) 
               బ్యెంక్ ఖాతా Dr-4,500/- 
                          To నగద్ద ఖాతా -4,500/- 
                         (చేతిలో నగద్ద బ్యెంక్యలో డిపాజిట్స చేసినెంద్దన) 

5. పర్గనచర్ ఖాతా Dr-10,000/- 
                    To బ్యెంక్ ఖాతా -5,500/- 
                     To శ్రీ కృష్టణ ట్రేడర్ష ఖాతా -4,500/- 
             (శ్రీ కృష్టణ ట్రేడర్ష నెండి ్యనల టేబుల్కష క్యర్గులు 10,000/- లక్య కనడెం 
జరిగెంది.5,500/- చెలిలెంచడెం జరిగెంది) 

6. తాడేలిల సమాఖ్య ఖాతా Dr -5,00,000/- 
             YSR సమాఖ్యక్య ఖాతా Dr -5,00,000/- 
           To బ్యెంక్ ఖాతా-10,00,000/- 
              (సి.ఐ.ఎఫ్ట లోన తాడేలిల సమాఖ్య 5,00,000/-భరిము YSR సమాఖ్యక్య 
5,00,000/- ఇవఴడెం జరిగెంది.) 
 
          ఆవర్వ ా
            వయక్యతలక్య, సెంసధలక్య, ఆస్తతలక్య, ఆదాయాలక్య వయమలక్య సెంఫెంధెంచిన 
వయవహర్వలన  అవి జరిగన క్రభెంలో చిట్టటలో ర్వసాతరు. వయవహర్వలన ఏఖాతాక్య డెబిట్స 
ర్వసాతరో, ఏ ఖాతాక్య క్రెడిట్స ర్వసాతరో తెలుస్తతెంది.అయితే కే అెంశానిక్త సెంఫెంధెంచిన 
వయవహర్వలు చిట్టలో భనక్య కే చోట్ కనిపిెంచవ. దీని వలల వివిధ అెంశాల లేదా ఖాతాల నికయ 



పలితమేమిటో చిట్టలో అబయెంకావ. చిట్టట యెకక ఈ రిమితిని అధగమిెంచడానిక్త క ఖాతాక్య 
సెంఫెంధెంచిన అనిన వయవహర్వల సమాచాయెం కే చోట్ చేరిు లెకకర్వమడానిక్త అనవగా 
‘ఆవారా్వ’ పేరిట్ భరొ పుసతకెం నియఴహసాతరు. 
      ‘క వయక్తతక్త’, ఆసితక్త, అపుక్య, ఖ్రుుక్య లేదా ఆదాయానిక్త సెంఫెంధెంచి క నిమమిత 
కాలెంలో జరిగన వయవహర్వలననినెంటని వాట నికయ పలితానిన తెలుస్తక్యనే విధెంగా క సెంగ్రహ 
నివేదికగా ర్వమడాని ఖాతా అనీ అటట ఖాతాలన నియఴహెంచే పుసతకానిన ‘ఆవరా్వ’గా 
నియఴచిెంచవచ్చు.  
        చిటటలో వ్రాసిన ప్రతి వయవహయ ద్దదన ఆవరా్వలో నమోది చేమడెం జరుగుతుెంది. చిట్టటలో 
ర్వసిన అెంశెం లేదా ఖాతాక్య ఆవరా్వ లో క పేజి కేట్టయిెంచట్ెం జరిగుతుెంది. క వేళ్ క 
అెంశానిక్త లేదా ఖాతాక్య సెంఫెంధెంచిన వయవహార్వలు ఎక్యకవగా ఉెంటే దానిక్త 
కటకెంటే ఎక్యకవ పేజిలన కేట్టయిెంచట్ెం జరుగుతుెంది. ఆవరా్వలో పేజీలనినెంటక్త వరుసగా 
సెంఖ్యలన ఇసాతరు. ఆవరా్వలో ఏయే పేజీలో ఏయే ఖాతా ఉననదో తెలుస్తకోవడానిక్త వీలుగా 
ఆవరా్వలో మదటోల సూచికని ఇవఴట్ెం జరుగుతుెంది. అపుడు క ఖాతా ఏ పేజిలో ఉెందో 
చిట్టటలోనే ఆవరా్వపుట్ సెంఖ్యలో ర్వమడెం జరుగుతుెంది. 
ఆవర్వ ాఖాతా నమూనా 
               క వయక్తతక్త గాని, ఆసిత లేదా అపుక్య గాని, ఆదామెం లేదా ఖ్రుుక్యగాని, ఏ ఇతయ 
అెంశానిక్తగాని సెంచెంధెంచిన అనిన వయవహర్వల సెంక్షిత సఴరూపానే ఖాతా అనవచ్చు. 
                      

1. ప్రతి ఖాతా పైన ఖాతా పేరు ఉెంటుెంది. 
2. ఖాతా రెండు సమానమైన భాగాలుగా విబజిెంచడెం జరుగుతుెంది. 
3. ఖాతా ఎడభ భాగానిన డెబిట్స వైపు అనీ, క్యడివైపు భాగానిన క్రెడిట్స వైపు అనీ అెంట్టరు. 

ఇెంద్దకోసెం ఖాతా ఎడభ వైపు చివయ (ణతీ) అనే దానిన సూచిసాతరు. క్యడివైపు చివయ 
(ష్తి) అని సూచిసాతరు. 

పైన చూపిన ఖాతా నమూనాలోని 8 వయసలక్య చెెందిన వివర్వలక్య క్రిెంది విధెంగా భావిెంచవచ్చు 



వరుస (1): దీనిలో ఖాతాలొ డెబిట్స చేసిన వయవహయెం నాట తేదిని ర్వసాతరు ముెంద్ద సెంవతషయెం, 
తరువాత నల, తరువాత తేదీ - ఇలా చిట్టటలో తేది ర్వసే దధతినే ఇకకడ కూడా అనసరిసాతరు. 
వరుస (2),(4) 
                    ఈ వయసలో వయవహయెంలోని డెబిట్స అెంశానిన సెంఫెంధత ఖాతాక్య డెబిట్స వైపున, 
క్రెడిట్స అెంశానిన సెంఫెంధత ఖాతాక్య క్రెడిట్స వైపున నమోద్ద చేసాతరు. అయితే ఖాతా యెకక డెబిట్స 
వైపు నమోద్ద చేసేట్పుడు, చిట్టట ద్దదలో క్రెడిట్స చేసిన ఖాతా పెరున ముెంద్దగా ‘To’‚ అనే 
దానిన చెరిు ర్వసాతరు క్రెడిట్స వైపు నమోద్ద చేసేట్పుడు చిట్టట ద్దదలో డెబిట్స చేసిన ఖాతా పేరున 
ముెంద్దగా ‘BY’‚అనే దానిన చేరిు ర్వసాతరు. 
వరుస (3),(7) చిట్టట పుట్ సెంఖ్య  
                    చిట్టటలోని ఏపేజీలో ఆవయవహర్వనిక్త చిట్టటద్దద ర్వసాతరో ఆపేజీ సెంఖ్యన ఈ 
చిట్టట పుట్ సెంఖ్య వయసలో ర్వసాతరు. 
వరుస (4),(8) మొతతెం 
             ఈ వయసలో సెంఫెంధత నమోద్దక్య సెంఫెంధెంచిన మొతాతనిన రూపామలలో ర్వసాతరు. 
ఆవర్వ ాఖాతాలన నిలఴ తేలుడెం  
                క ఖాతాలో నమోద్ద చేసిన అనిన వయవహర్వల అెంతిభ పలితానిన ఏ 
సభమెంలోనయినా తెలుస్తకోవాలానక్యననపుడు ఆఖాతా నిలఴ తేలువలసి ఉెంటుెంది. భనెం 
అనక్యననపుడు గాని, నిరిణత కాలరిమితులలో గాని, గణక సెంవతషర్వెంతాన ముగెంపు లెకకలన 
తయారు చేసి నిమితతెం అెంకణా తయారు చేమడానిక్త ఖాతా నిలఴలన తేలువలసి ఉెంటుెంది. 
ఖాతా నిలఴ తేలేు దదతి క్రిెంద విధెంగా ఉెంటుెంది. 

1. ఖాతా డెబిట్స క్రెడిట్స వైపు మొతాతలన కనకోకవాలి. 
2. అలా డెబిట్స, క్రెడిట్స వైపుల కూడగా వచిున మొతాతల తేడాన కనకోకవాలి అదే ఖాతా 

నిలఴగా రిగణిెంఫడుతుెంది. 
3. ఆ తేడా లేదా ఖ్తా నిలఴన ఏ వైపు మొతతెం తక్యకవగా ఉెంటుెందో ఆ వైపు మొతతెం 

వయసలో వేయాలి. అలా చెసేత రెండు వైపుల మొతాతలు సమానభవతుెంది. 



4. ఆ ఖాతా నిలఴ డెబిట్స వైపు ర్వసేత దానికెద్దరుగా ఆవైపే వివర్వల వయసలో తేలిున నిలఴ (To 
Balance C/d) అని ర్వయాలి. 

5. ఆ ఖాతా నిలఴ క్రెడిట్స వైపు ర్వసేత దానికెద్దరుగా ఆవైపు వివర్వల వయసలో తేలిున నిలఴ( BY 
Balance c/d) అని ర్వయాలి. 

6. అదే వైపు తెదీ వయసలో నిలఴ తేలేునాట తేదీ వేయాలి. 
7. ఇలా వచేు నిలఴలన ఖాతాల ముగెంపు నిలఴలు అెంట్టరు. 
8. క నిమమిత కాలానిక్త (అెంటే క నల,ఆరు నలలు, సెంవతషయెం, ఎెంతయినా) ఖాతాలు 

రెండు వైపు సమానెం చేసి ముగెంపు నిలఴ తేలిున తరువాత, అది తయవాత కాలానిక్త ఆ 
ఖాతాక్య ప్రాయెంబ నిలఴగా రిగణిెంఫడుతుెంది. ఉదాహయణక్య 2007, జనవరి 31 
నాడు ఖాతా నిలఴతేలిసేత ఆముగెంపు నిలఴ ఫిబ్రవరి 1,2007 నాట ఆ ఖాతాక్య ప్రాయెంబ 
నిలఴగా ర్వమడెం జరుగుతుెంది. 

9. ఖాతా తేలిున నిలఴ (ముగెంపు నిలఴ) డెబిట్స వైపు తేలిున నిలఴ అని ఉెంటే దానిని తరువాత 
కాలెం ఖాతాలో ప్రాయెంబెంలోనే క్రెడిట్స వైపు BY’‚తెచిున నిలఴ (By Balance b/d) 
(By balance brough down) అని ర్వయాలి. 

   అదే విధెంగా తేలిున నిలఴ క్రెడిట్స వైపున ఉెంటే దానిని తరువాత కాలానిక్త తెచిున నిలఴ (To        
Balance c/d) అని ర్వయాలి. 
10. క వేళ్ ఖాతాలో డెబిట్స మొతతెం క్రెడిట్స మొతతెం సమానెంగా ఉెంటే తేలిున నిలఴ 

(ముగెంపు నిలఴ) ఏమి ఉెండద్ద. 
పైన తెలిపిన విధెంగా కాక్యెండా క్రిెంది విధెంగా భన సెంసధలో ఖాతాలు నియఴహసాతయి. 
  
వ్రాసేట్పుడు పాటెంచవలసిన దధతులు 

1. తేది దగీన వయవహయెం జరిగన తేది, వివర్వలు దగీయ అవయవహయెం ఏ విధెంగా జరిగెందొ ఆ 
ఖాతా పేరు, కాయష్ బుక్ పేజి నెం లో ఆ వయవహయెం కాయష్ బుక్ లో ఏ పేజిలో వ్రాసామో 
వ్రామలి. 



2. ఆ ఖాతాక్య ప్రాయెంబనిలఴ ఉెండే ముెంద్దగా ఆప్రాయెంబ నిలఴ మొతాతనిన నిలఴలు 
వ్రాస్తకోవాలి. 

3. తరువాత జరిగన వయవహయెం జభలు అయితే జభల వైపున చెలిలెంపులు అయితే చెలిలెంపుల 
వైపున వ్రాయాలి. 

నిలఴ తెలుడెం 
1. భనెం వ్రాసిన వయవహయెం వలల ఆఖాతా యెకక నిలఴ పెరిగత పెెంచి నిలఴ చూపాలి. తగీతే 

తగీెంచే నిలఴలో చూపాలి. 
ఉదా: క సెంసధ 01.04.11 న వీట ఖ్రుులు 1000/- ఖ్రుుపెడితే 1000/- చెలిలెంపులో వ్రాసి, 
దీనిక్త నిలఴ ఉెండే, దానిక్త కూడాఎెంద్దకెంటే ఈ వయవహయెం వలల ఆ ఖాతా నిలఴ పెరుగుతుెంది 
కాఫటట. చీశీవ: సాధాయణెంగా ఆస్తతలు, అపులక్య మాత్రమే ప్రాయెంబ  నిలఴలు ఉెంట్టయి. ఖ్రుులు 
నష్టటలక్య ప్రాయెంబ నిలఴలు ఉెండవ. 
ఖాతా నిలఴలన వాయఖాయనిెంచడెంలో కనిన ముఖాయెంశాలు 

1. ఖాతాల తెచిున నిలఴలు ఆయా ఖాతాలక్య సెంఫెంధెంచిన వయవహర్వల నికయ పలితానిన 
తెలిమజేసాతయి. 

2. వయక్తత గత ఖాతా డెబిట్స నిలఴ చూపితే (అనగా తెచిున నిలఴ డెబిట్స వైపు ఉననట్లయితే) 
ఆవయక్తత తేదా సెంసధన బుణగ్రస్తతనిగా భావిెంచడెం జరుగుతుెంది. అదే విధెంగా వయక్తత గత 
ఖాతా క్రెడిట్స నిలఴ చూపితే ఆ వయక్తత లేదా సెంసధన బుణదాతగా రిగణిెంచాలి. 

3. వాసాతవిక ఖాతా డెబిట్స నిలఴ చూపితే దానిని ఆసిత విలువగానూ, క్రెడిట్స నిలఴ చూపితే 
దానిని అపుగానూ భావిెంచాలి. 

4. నాభమాత్ర ఖాతాల డెబిట్స నిలఴ ఖ్రుున లేద నష్టటనిన సూచిస్తతెంది. అలాగే క్రెడిట్స నిలఴ 
ఆదాయానిన లేదా లాభానిన సూచిస్తతెంది. 

5. వయక్తత గత ఖాతాలు, వాసతవిక ఖాతాలన అని తరువాత వయవహర్వల దాఴర్వ పూరితగా 
రిష్టకయభయేయ దాకా మూసివేమడెం జయగద్ద.కాని నాభమాత్ర ఖాతాల నిలఴలన ఆ 
కాలానిక్త చెెందిన వయతక లాబ నష్టటల ఖాతాక్య భళిళెంచి పూరితగా మూసివేసాతరు. 



 
                                         అభాయసాలు 
తాడేలిల సమాఖ్య వయవహర్వలు (01.05.11 నెండి 31.05.11 వయక్య) 

1. 01.05.11 న శ్రీర్వభ SLF భరియు శ్రీ కృషణ SLF సబయతఴరుస్తము వరుసగా 
1000/- భరియి 1000/-,వాట్టధనము శ్రీ ర్వభ SLF 10,000/- చెక్ నెం456618  
శ్రీ కృషణ SLF 10,000/-చెక్ నెం 786143 దాఴర్వ వచిునవి. 

2. 05.05.11 బ్యెంక్ నెండి 5000/- నగద్ద విత్ డ్రా అయినది. 
3. 06.05.11 మీటెంగు ఖ్రుులు నిమితతెం 3500/-చెలిలెంచారు. 
4. 09.05.11 మపామ నెండి ట్టణ సమాఖ్య నెండి 45, 00,000/- RO funds గ్రెంటు 

ఖాతాక్య ట్రాన్ష పర్ చేసారు. 
5. 12.05.11 మపామ నెండి NULM గ్రెంటు 450000/- ఖాతాక్య ట్రాన్ష పర్ చేసారు. 
6. 18.05.11 శ్రీర్వభ SLF. నక్య చెక్ నెం 723168 దాఴర్వ10,00,000/- శ్రీ కృషణ 

SLF క్య చెక్ నెం 918619 దాఴర్వ10,00,000/-  లోన్ష భెంజూరు చేశారు. 
7. 25.05.11 ఎస్.జి.ఎస్ వై గ్రెంటు25, 00,000/- చెక్ నెం 184618 దాఴర్వ భెంజురు 

చేసారు. 
8. మిగలిన 20,000/- మపామ  డి.డి. తీసి తిరిగ ెంపిెంచారు. 
అెంకణా (Trial Balance) 
                    జెంట్ ద్దద విధానెంలోని ప్రతి వయవహర్వనిక్త రెండు అెంశాలన లెకకలోక్త 
తీస్తకోవాలని, వాటని ప్రాధమిక సూత్రాలననసరిెంచి రెండు ఖాతాలలో కే మొతతెంలో క 
ఖాతాక్య డెబిట్స, భరోక ఖాతాక్య క్రెడిట్స వ్రాయాలని ఇెంత వయక్య తెలుస్తకవడెం జరిగెంది. ఆ 
విధెంగా ప్రతి డెబిట్స క్య అదేమొతతెంలో క్రెడిట్స ఉెంటుెంది. కాఫటట చిట్టటలోన ఆవరా్వలోని ర్వసిన 
అనిన డెబిట్స అెంశాల మొతతెం, అనిన క్రెడిట్స అెంశాల మొతాతనిక్త సమానెంగా ఉెంటుెంది. అెంద్దకే 
ఆవరా్వలోని అనిన ఖాతాల నిలఴలన తేలిునట్లయితే తెచిున నిలఴల ఆధాయెంగా డెబిట్స నిలఴలు 



చూపే ఖాతాల మొతతెం క్రెడిట్స నిలఴలు చూపే ఖాతాల మొతాతనిక్త సమానెంగా ఉెండాలి. అలా 
లేకపోతే చిట్టటద్దదలు ర్వమడెంలోనో వాటని ఆవర్వాలలో నమోద్ద చెమడెంలోనో లేదా 
ఖాతాల నిలఴలన తేలుడెంలోనో ఏదో పయపాటు జరిగెందని భావిెంచాలి. అపుడు ఆ 
పోయపాట్లన గురితెంచి సరిదిదాదలి. ఈ ప్రక్రిమక్య ఉకరిెంచేదే ‘అెంకాణా’ ఇది సాధాయణెంగా 
సెంవతషర్వెంతెంలో ముగెంపు లెకకలన తయారు చేమడానిక్త క ఆధాయ సాధనెంగా 
తయారు చేసాతరు. అయితే ఎటకపుడు ఖాతాల నిలఴల అెంకగణిత ఖ్చిుతతాఴనిన 
నియణయిెంచడానిక్త దీనిని ఉయోగెంచవచ్చు. 

అెంకాణా ఈ క్రిెంది ల్యలన నయవేరుస్తతెంది 

1. జెంట్ ద్దద విధానెం ప్రకాయెం శాస్త్రీమ దదతిలో గణక రికారుులన 
నియఴహెంఫడుతునానమనన విషయానిన ఇది రుజువ చేస్తతెంది. 

2. అనిన ఖాతాల నిలఴలన క చోట్ చూడట్టనిక్త ఇది అనవగా ఉెంటుెంది ఆ విధెంగా అనిన 
ఖాతాల సార్వెంశెం కే చోట్ తెలుస్తకవచ్చు. 

3. వయవహర్వలన చిట్టట/సహమక చిట్టటలన ఆవరా్వలలో నమోద్ద చేమడెంలో ఉనన 
పయపాట్లన గురితెంచి సరిదిదదడెంలో ఉకరిెంచేసాధనెంగా ఇది ని చేస్తతెంది. 

4. ఆదామ  వయయాల ఖాతా, ఆసిత అపుల టటలన తయారు చేమడానిక్త ఇది ఇక అనవైన 
సాధనెంగా ఉయోగడుతుెంది. 

అెంకాణా రిమితులు 
అెంకణాక్య కనిన రిమితులు లేకపోలేద్ద. అయినటక్త ఈ రిమితులన దృషటలొ ఉెంచ్చక్యని 
వయవహరిసేత అెంకణా యెకక లక్షయెం సాధెంఫడుతుెంది. అెంకణా రిమితులలొ కనిన ఈ క్రిెంది 
విధెంగా ఉనానయి. 

1. క వేళ్ అెంకణాలో చేయుఫడిన ఆవరా్వఖాతాల డెబిట్స క్రెడిట్స నిలఴల మొతతెం సమానెంగా 
ఉెండి అది అెంకణా యెకక అెంకగణిత ఖ్చిుతతఴెం రుజువగా ని చేసినా, అకెంటెంగ్ 



నియఴహణలో అకెంటెంట్స చేసిన కనిన యకాలయిన పయపాటుల అెంకణా దాఴర్వ వెలలడి 
కాకపోవచ్చు. అలాెంట సెందయభెంలో అెంకణా ఖాతా నియఴహణ అెంకగణిత ఖ్చిుతతాఴనిక్త 
క సరియైన రుజువగా ని చెమకపవచ్చు. 

2. జెంట్ ద్దద విధానానిన అనసరిెంచి అకెంటెంగ్ నియఴహెంచే వాయపాయ సెంసధలు మాత్రమే 
అెంకణాన తయారు చేమడానిక్త వీలవతుెంది. కాఫటట కనిన చినన సెంసధలు అెంకణ 
తయారు చేమలెవ. 

3. అెంకణాలో వెలలడి కాని తపులతో అెంకణాన తయారు చేసేత అరిధక నివెదికలు తపులతో 
కూడినవై సెంసధ నిజ సిధతిని తెలిమచేమద్ద. 

తయారు చేసే దధతి 
             అెంకణా తయారు చేమడానిక్త ఇదమిదదభయిన నమూనా ఏదీ లేద్ద. దానిని 
మామూలు కాగతెం మీద తయారు చేమవచ్చు. సాధాయణెంగా ఆవరా్వలో- క్రభ సెంఖ్య,ఖాతాల- 
పేరుల, పుట్సెంఖ్య డెబిట్స, నిలఴల మొతతెం క్రెడిట్స నిలఴల మొతతెం అనే 5 వయసలుెంట్టయి. క్రభ 
సెంఖ్య, ఖాతా పేరు చూపుతు ఆఖాతా ఆవరా్వలో ఏపుట్లో ఉననదో ఆపుట్ సెంఖ్యన వ్రాసి, ఆ 
ఖాతా డెబిట్స నిలఴ అయితే డెబిట్స వయసలోన క్రెడిట్స అయితే క్రెడిట్స వయసలోన వ్రాయాలి. 
                                  అలా ర్వసిన ఖాతాల నిలఴల డెబిట్స మొతతెం క్రెడిట్స మొతాతనిక్త 
సమానభయితే ఖాతాల అెంకగణిత ఖ్చిుతతాఴనిన తెలిమఫరుసాతయి. 
                                            అభాయసాలు 
తాళ్ళర్చవ సమాఖ్య వయవహార్వలు (01.04.11 నెండి 30.04.11 వయక్య) 

1. సబయతఴ రుస్తము నిమితతెం శ్రీ భహలక్ష్మి SLF నెండి100/-, నాగలక్ష్మి SLF నెండి 
100/- వాట్టధనెం నిమితతెం శ్రీ భహలక్ష్మి SLF నెండి1000/- నాగలక్ష్మి  SLF 
నెండి1000/- చెక్ దాఴయ వసూళ్ళళ అయినది. చెక్ నెంఫరు 123456. 



2. 02.04.11 జిలాల సమాఖ్య నెండి సి.ఐ.ఎఫ్ట గ్రెంట్స 100,000/- చెక్ నెం 456123 
దాఴర్వ వచిునది. 

3. 06.04.11 న మపామ నెండి NULM గ్రెంట్స 200,000/- చెక్ నెం 354164 దాఴర్వ 
వచిునది. 

4. 08.04.11 న ప్రెంటెంగ్ & సేటషనర్గ నిమితతెం 1000/- శ్రీలక్ష్మి ట్రేడర్ష వారిక్త చెక్ నెం 
123684 దాఴర్వ చెలిలెంచడమైనది. 

5. 14.04.11 న బ్యెంక్ నెండి 5,000/- లన నగద్ద తీమడెం జరిగనది. 

6. 16.04.11 న ఒ.బి ప్రయాణ చార్గాలు నిమితతెం 4,000/- లన నగద్ద రూెంలొ 
చెలిలెంచడమైనది. 

7. 18.04.11 న 500/- నగద్ద బ్యెంక్ లో జభ 

8. 25.04.11 న అపు భెంజురు నిమితతెం శ్రీ భహలక్ష్మి సమాఖ్య 5,00,000/- చెక్ 
నెం456124 నాగలక్ష్మి సమాఖ్య 5,00,000/- చెక్ నెం 123689 ఇవఴడెం జరిగనది. 

9. 29.04.11 న మపామ గ్రెంట్స 10, 00,000/- చెక్ నెం 164184 చెలిలెంచడమైనది. 

        పై వాటని ఖాతాలలో నమోద్ద చేసి ముగెంపు అరిధక నివేదికలు తయారు చేయాెండి. 

 

 

 



 

                                                 అభాయసము 

31.03.11 నాటక్త అమాలపుయెం సమాఖ్యలో ఈ క్రిెంది విధెంగా ఖాతా నిలఴలు ఉనానయి. వీట 
ఆధాయెంగా అెంకణా తయారు చేమెండి. 

1. మీటెంగ్ ఖ్రుులు 12000 రూ 
2. ప్రయాణ ఖ్రుులు 8000 రూ 
3. సబయతఴ రుస్తము ఖాతా 6000 రూ 
4. ఆర్.సి.మల్క లాబెం 8000 రూ 
5. సి.ఐ.ఎఫ్ట వడిు 6000 రూ 
6. ర్వవలసిన సి.ఐ.ఎఫ్ట వడిు 6000 రూ 
7. సి.ఐ.ఎఫ్ట లోన్ష 56,00,000 రూ 
8. సి.ఐ.ఎఫ్ట గ్రెంట్స 750,000 రూ 
9. ఇ.జి.ఎస్ గ్రెంట్స 6,00,000 రూ 
10. NULM RO funds 8,00,000 రూ 
11. పర్గనచర్ 76,500 రూ 
12. తరుగుదల 13500 రూ 
13. ముగెంపు నిలఴలు 
A) నగద్ద 1000 రూ 
B) బ్యెంక్ 327,000 రూ 
 
సహమక చిట్టటలు 

సహమక చిట్టటలు 6 యకాలు : 



1. కనగొలు చిట్టట                      2. అమామకాలు చిటట 

3. కనగోలు వాస్త చిట్టట             4. అభమకాల వాస్త చిట్టట 

5. నగద్ద చిట్టట                            6. అసలు చిట్టట 

1. కనగొలు చిట్టట  : దీనిలో అరువ కనగోలు మాత్రమే వ్రాయాలి నగద్ద కనగోలు, ఆస్తతల 
కనగోలు, కనగోలు చిట్టటలో నమోద్ద చేమకూడద్ద. 

2. అమామకాలు చిటట  : అరువ అభమకాలు మాత్రమే అభమకాలు చిట్టటలో నమోద్ద చేయాలి. నగద్ద 
అభమకాలు ఆస్తధల అభమకాలు వ్రామకూడద్ద.  

3. కనగోలు వాస్త చిట్టట  : సరుక్యన అరువ పై కనగొలు చేసి వాస్త చేసినటుల అయితే, 
వాస్తలక్య సెంఫెంధెంచిన వయవహర్వలన ఈ చిట్టటలో వ్రాసాతరు. 

4. అభమకాల వాస్త చిట్టట  : అరువక్య అమిమన సరుక్య తిరిగ వాస్త వచిునపుడు ఈ చిట్టటలో       
నమోద్ద చేసాతరు. 
5.  నగద్ద చిట్టట  :  నగద్దక్య సెంఫెంధెంచిన అనిన వయవహర్వలన ఈ పుసతకెంలొ నమోద్ద 
చేసాతరు. 
6. అసలు చిట్టట   :   పైన వివరిెంచిన ఏ చిట్టటలోనూ నమోద్ద కాని వయవహర్వలన ఈ చిట్టటలో 
నమోద్ద చేసాతరు.          
        LOAN DOCUMENTATION PROCEDURE 

               1. SLF తీర్వమనెం                     2. ట్టణ సమాఖ్య తీర్వమనెం 

               3. లోన్ లేడార్                        4. ఒచర్ ప్రర్చషన్ 

               5. వయక్తత గత పాస్ బుక్              6. డి.సి.బి. సేటట్స మెంట్స 



1. SLF తీర్వమనెం : ట్టణ  సమాఖ్యక్య క SLF సెంఘెం నెండి ఏ సెంఘెంనక్య అపు కావాలో 
దానిక్త సెంఫెంధెంచిన తీర్వమనెం చేసి తీర్వమనెం కాపిని ట్టణ సమాఖ్య క్య సభరిెంచాలి. 

2. ట్టణ సమాఖ్య తీర్వమనెం : గ్రభ సెంఘెం నెండి వచిున తీర్వమనానిక్త ట్టణ సమాఖ్యలోని 
మజార్గటని ఇ.సి.సయులయలు అెంగకరిసూత తీర్వమనెం చేయాలి. 

3. లోన్ లేడరా్   : తీర్వమనెం పూరిత అయిన తర్వఴత లోన్ లేడార్ లో SLF పేరు, లోన్ భెంజూరు 
చేసిన తేది, అపు మొతతము, వడిు ర్చటు, రవెనూయ సాటెంప్ పై వారి సెంతకాలు తదితయ వివర్వలు 
రికార్ు చేసాతరు. 

4. ఒచర్ ప్రర్చషన్   : లోన్ లేడార్ ఎెంట్రీ చేసిన తర్వఴత చెక్ భరియు ఒచర్ తయారు చేసాతరు. 
చెక్ SLF పేరు మీద తయారు చేసి SLF ఒ.బి ల సెంతకాలు తీస్తక్యెంట్టరు. తర్వఴత చెక్ న 
ఫటట ఒచర్ తయారు చెసి చర్ మీద ఒ.బి.ల సెంతకాలు భరియు లోన్ తీస్తక్యనే వారి 
సెంతకాలు తీస్తక్యెంట్టరు. దీని తర్వఴత జరిగన వయవహర్వలన నగద్ద పుసతకెంలో నమోద్ద 
చేసాతరు. 
5. SLF పాస్ బుక్  :  అపు భెంజురు చేసిన తెదిన కతత అపు అయితే ఆ SLF క పాస్ బుక్ 
ఇవఴడెం జరుగుతుెంది. దీనిలో అపు భెంజురు చేసిన తెదీ, మొతతెం వాయిదా సెంఖ్య వాయిదా 
మొతతెం, రికార్ు చెసి ఇవఴడెం జరుగుతుెంది. అెంతక్యమునపే ఆ SLF క్త అపు భెంజురు 
చేమడెం జరిగతే అదే పాస్ బుక్ లో వివర్వలన నమోద్ద చేసాతరు. 
6. డి.సి.బి. సేటట్స మెంట్స : డిమాెండ్, కలక్షన్, బ్యలెన్ష ఈ డి.సి.బి రిజిషటర్ క నిరిషట తేదీక్త 
భనక్య (సెంసధక్య) ర్వవలసిన అసలు +వడ్డులు వివర్వలన, అసభమెంలో వసూలైన అసలు, వడిు 
లన భరియు ఇెంకనూ ర్వవలసిన అసలు, వడిుల వివర్వలన SLF వార్గగా తెలిమజేస్తతెంది. 
7. డిమాెండ్ నోట్టస్త  : అపు తీస్తక్యనన సెంఘెం తన కట్టవలసిన వాయిదా గడువ ముగసిన 
తరువాత కూడ అపు చెలిలెంచకపోతే జారి చేసే నోటస్తన “డిమాెండ్ నోట్టస్” అని అెంట్టరు. 
 



                 ఈ డిమాెండ్ నోటస్తలో ఆ సెంఘెం పేరు, అపు తేది, తన కట్టవలసిన అసలు + 
వడిు వివర్వలతో SLF సెంతకాలతో ఈ నోటస్త జారి చేమఫడుతుెంది. ఫకాయి తేది పెరిగే కదిద 
డిమాెండ్ నోట్టస్ లో తీవ్రత పెరుగుతుెంది. 
వడిు లెక్తకెంచ్చ విధానములు    

1. Demenishing Method (తగుీతునన నిలఴల పై వడిు లెక్తకెంచ్చ దదతి) 
              Demenishing Method: - వడిు లెక్తకెంచ్చ తేది నాటక్త ఉనన అపుల పై 
వడిదని లెక్తకసాతరు. ఈ దదతిలో వడిు క్రభ క్రమాెంగా తగుీతుెంది. 
సూత్రెం = అపు నిలఴ * వడిు ర్చటు * లెక్తకెంచవలసిన రోజులు /నలలు 
వడిు = 1,00,000 *6*1=500/-                 క సెంవతషయెం 

                                          100 12 
                                      అభాయసాలు 
    ఉదా: 1. కోరిెంగ SLF నక్య 150000/- 01.03.11 న ఇవఴడెం జరిగనది. 

2. తాడేలిల SLF నక్య 245000/- 01.03.11 న ఇవఴడెం జరిగనది. 
3. ఉపాడ కతతలిల SLF.నక్య 135000/- 01.03.11 న ఇవఴడెం జరిగనది. 

               
                  పైన తెలిపిన SLFలక్య 01.03.11  వ తేదిన అపు ఇవఴడెం జరిగనది. మొతతము 
5,30,000/- ఈ అపులు 01.05.11 నలలో వసూలు అవఴడెం జరుగుతుెంది. దీనిని డిమాెండ్,  
కలెక్షన్, బ్యలెన్ష షీట్స లో నమోద్ద చేమెండి. 
 
బ్యెంక్ నిలఴల సభనయమ టటక 
                             “నగద్ద పుసతకెంలో ఉనన బ్యెంక్ నిలఴక్య, పాస్ పుసతకెంలో ఉనన బ్యెంక్ 
నిలఴక్య భధయ సభనఴమ చేమడానిన బ్యెంక్ నిలఴల సభనఴమ టటక అెంట్టరు. 
 నగద్ద పుసతకెం - పాన్ పుసతకెం నిలఴల భధయ తేడాలన కాయణాలు 
             నగద్ద పుసతకెం- పాస్ పుసతకెం నక్య నిలఴల భధయ తేడాలు 2 యకములు 



a.) నమోద్దక్య టేట సభమెంలో వచేు తేడాలు 
b.) పోయపాటు వలల కలిగే తేడాలు 

A.) నమోద్దక్య టట సభమెంలో వచేు తేడాలు :  
                     వయవహర్వలు ఏక కాలెంలో కాక వేరు వేరు సభయాలలో 2 పుసతకాలలో 
నమోద్ద అవఴట్ెం వలన ఉతననభయేయ సభసయలు. 

1. వయతక్యడు బ్యెంక్ క్య వసూళ్ళళ కసెం చెక్యకలు ెంగా సభనఴమ తెది నాటక్త వసూలు 
కాకపవడెం.     ఈ తయహ వయవహర్వలు మొదట్ నగద్ద పుసతకెంలో నమోద్ద అవతాయి 
ఇకకడ చెక్ లు డిపాజిట్స చెసిన వెెంట్నే నగద్ద పుసతకెంలో నమోద్ద చెసాతరు కాని బ్యెంక్ 
వారు చెక్ లన వాసతవెంగా వసూలు చెసిన తరువాతే చెక్ లు వచిునటుల గురితసాతరు. 

                 చెక్ లు బ్యెంక్ లొ డిపాజిట్స చెసిన నాటక్త, అవి క్రెడిట్స అవఴడానిక్త సభమెం 
డుతుెంది.         ఈ సభమెంలో నగద్ద, పాస్ బుక్ లతో పోలిునపుడు నగద్ద పుసతకెం బ్యెంక్ 
నిలఴ పాస్ బుక్ కెంటే ఎక్యకవ చూపిస్తతెంది. 
2. జార్గ చెసిన చెక్ లు ధాఖాలు కాకపోవట్ెం : ఇకకడ చెక్ లు జారి చేసిన వెెంట్నే నగద్ద 

పుసతకెంలోని బ్యెంక్ నిలఴన తగీసాతరు. కాని బ్యెంక్ వారు ఆ చెక్ న వాసతముగా 
చెలిలెంచినపుడు మాత్రమే పాస్ పుసతకెంలో నిలఴ తగసీాతరు. ఈ భధయ కాలెంలో నగద్ద పుసతక 
నిలఴ కెంటే పాస్ బుక్ లో నిలఴ తక్యకవగా చూపుతుెంది. సాధాయణెంగా చెక్ జీవిత కాలెం 
జార్గ చెసిన తేది నెండి 6 నలలు వెంటుెంది. 

3. బ్యెంక్ చార్గలాు : ఈ తయహ వయవహర్వలు మొదట్ “పాస్ బుక్” లో నమోద్ద చెసాతరు. ఈ 
చార్గాలన  బ్యెంక్ వారు నరుగా ఖాతా నిలఴ నెండి తగసీాతరు. కానీ సెంసధక్య ఈ విషమెం 
తెలిపిన తరువాత మాత్రమే నగద్ద పుసతకపు బ్యెంక్ నిలఴన తగసీాతరు. అనగా రెండు 
పుసతకాలలొ ఈ వయవహయెం నమోద్ద కావడానిక్త సభమెం డుతుెంది ఈ భధయ కాలెంలో ఈ 
రెండు పుసతకాలన పోలిునపుడు నగద్ద పుసతకెం నిలఴ కెంటే బ్యెంక్ పాస్ బుక్ నిలఴ తక్యకవ 
వెంటుెంది. 



4. బ్యెంక్ వడిు : ఈ తయహ వయవహర్వలు పాస్ బుక్ లొ మదట్గా నమోద్ద చేసాతరు. బ్యెంక్ 
వడిుని                                        బ్యెంక్ వారు పాస్ బుక్ నిలఴక్య క్రెడిట్స చేసాతరు. కాని 
సెంసధ ఈ విషమెం తేలిున తర్వఴత మాత్రమే నగద్ద పుసతకెం బ్యెంక్ నిలఴన పెెంచ్చతారు. 
అెంటే పుసతకాలలో వయవహర్వలు నమోద్ద కావడానిక్త సభమెం డుతుెంది. ఈ భధయ 
కాలెంలో రెండు పుసతకాలలో పలిునపుడు నగద్ద పుసతకెం నిలఴ కెంటే పాస్ బుక్ నిలఴ ఎక్యకవ 
చూపుతుెంది. 

5. ఖాతాదారుల నేరుగా బ్యెంక్యలొ జభ చేసినపుడు : ఈ తయహ వయవహయెం మొదట్ బ్యెంక్ 
పాస్ బుక్ లో నమోద్ద అవతుెంది. సెంసధ ఖాతాదారులు బ్యెంక్ ఖాతాలో నరుగా తాము 
బ్క్తడు మోతాతనిన జభ చెసినపుడు బ్యెంక్ పాస్ బుక్ బ్యలెన్ష పెరుగుతుెంది. కాని ఆ 
విషమెం సెంసధక్య తెలిసే వయక్య నగద్ద పుసతకెంలో ఎలాెంట మారు ఉెండద్ద. ఈ సభమెంలొ 
నగద్ద పుసతకానిన పాస్ బుక్ తో పోలిునపుడు కాయష్ బుక్ బ్యలెన్ష, బ్యెంక్ బుక్ బ్యలెన్ష 
కెంటే తక్యకవగా వెంటుెంది. 

6. సెంసధ తరుపున బ్యెంక్ వారు వసూలు చేసిన మొతతము : ఈ తయహ వయవహయెం మొదట్ పాస్ 
బుక్ లో నమోద్ద అవతుెంది. సెంసధక్య ర్వవలసిన పెటుటఫడుల పై వడిు, షేరుల పై డివిడెెండ్, 
అటువెంటవి బ్యెంక్ వారు వసూలు చెసి నరుగా పాస్ బుకోల క్రెడిట్స చేసాతరు. ఈ విషమెం 
సెంసధక్య తెలిసే వయక్య నగద్ద పుసతకెం బ్యెంక్ నిలఴ పాస్ బుక్ బ్యెంక్ నిలఴ , కెంటే తక్యకవ 
చూపుతుెంది. 

7.  సెంసధ తరుపున బ్యెంక్ వారు నరుగా చెసిన చెలిలెంపులు : ఈ తయహ వయవహర్వలు నరుగా 
పాస్ బుక్ లో నమోద్ద అవతాయి. సెంసధ తెలిపిన సాధయి ఉతతరుఴలు ప్రకాయెం బ్యెంక్ వారు 
చేసిన చెలిలెంపులు పాస్ బుక్ లో డెబిట్స చేసి ఆ నిలఴ తగీసాతరు. కాని ఈ విషమెం సెంసధక్య 
తెలిసే వయక్య నగద్ద పుసతకెం నిలఴలో ఎటువెంట మారు వెండద్ద. ఈ సభమెంలో నగద్ద 
పుసతకెం బ్యెంక్ నిలఴ పాస్ బుక్ తో పోలిుతె ఎక్యకవగా కనఫడుతుెంది. 

 
సూత్రాలు : 



1. వసూలు కోసెం ెంపిన చెక్ లు వసూలు కాకపతే సభనఴమ తేది నాటక్త  : 
  నిలఴ నగద్ద పుసతకెం ప్రకాయెం  ఇసేత ఈ వయవహర్వనిన  తీసివేయాలి. నిలఴ పాస్ బుక్  ప్రకాయెం 
ఇసేత కూడాలి. 2. జారి చెసిన చెక్ లు చెలిలెంపులక్య దాఖ్లు కాకపోతే  : 
    నగద్ద పుసతకెం ప్రకాయెం నిలఴ ఇసేత ఈ వయవహర్వనిన కూడాలి. పాస్ బుక్ ప్రకాయెం ఇసేత 
తీసివేయాలి. 
3. బ్యెంక్ చార్గలాు  : 
    నగద్ద పుసతకెం ప్రకాయెం నిలఴ ఇసేత తీసివేయాలి. పాస్ బుక్ ప్రకాయెం నిలఴ ఇసేత కూడాలి. 
 

4. బ్యెంక్ వడిు  : 
     నగద్ద పుసతకెం ప్రకాయెం నిలఴ ఇసేత కూడాలి. పాస్ బుక్ ప్రకాయెం నిలఴ ఇసేత తీసివేయాలి. 
5. 3 వ పార్గటలు నరుగా బ్యెంక్ లో జభ చేసేత  : 

           నగద్ద పుసతకెం ప్రకాయెం నిలఴ ఇసేత కూడాలి, పాస్ బుక్ ప్రకాయెం నిలఴ ఇసేత తీసివేయాలి. 
    6. సెంసధ తరుపున బ్యెంక్ వారు నేరుగా వసూలు చెసిన మొతతము :  

   నగద్ద పుసతకెం ప్రకాయెం నిలఴ ఇసేత కూడాలి, పాస్ బుక్ ప్రకాయెం నిలఴ ఇసేత తీసివేయాలి. 
7. సెంసధ తరుపున బ్యెంక్ వారు నేరుగా చెసిన చెలిలెంపులు : 

          నగద్ద పుసతకెం ప్రకాయెం నిలఴ ఇసేత తీసివేయాలి. పాస్ బుక్ ప్రకాయెం నిలఴ ఇసేత కూడాలి. 
B.) పయపాటు వలన కలిగే  తేడాలు : 
            బ్యెంక్ వారిచే పాస్ బుక్ లో లేదా నగద్ద పుసతకెంలో దోర్చల పయపాటుల క్రిెంది విధముగా 
వెంట్టయి. 

1. మొతతెం వయవహర్వనిన నమోద్ద చేమకపోవడెం. 
2. క ఖాతాదారుని వయవహర్వనిన భరొక ఖాతాదారుని పుసతకెంలో వ్రామడెం. 
3. కూడి కలలో తపులు మొదలైన తపులు దొర్చల అవకాశెం వెంది. 
బ్యెంక్ సభనఴమ టటక వలన ఉయోగాలు : 
1. నగద్ద పుసతకెం, బ్యెంక్ పాస్ బుక్ భధయ సాభయసయతన నిర్వధరిెంచడెం. 



2. తపులు దొయలక్యెండా ఉెండట్టనిక్త. 
3. వయవహర్వలు నమోద్ద చేసేట్పుడు జరిగే మోసాలన అరికట్టడానిక్త. 
4. రెండు పుసతకాలు భధయ వనన నిలఴ తేడాలక్య గల కాయణాలు తెలుస్తకోవడానిక్త. 
5. బ్యెంక్ లో వాసతవెంగా ఎెంత నిలఴ వెందో తెలుస్తకోవడానిక్త. 
6. కాలయాన జరుగుతునన వసూలు కావలిషన చెక్ లన తయఴగా గురితెంచడానిక్త. 

బి.ఆర్.ఎస్. క్రాస్ వెరిఫికేషన్ష : 
                      నగద్ద పుసతకపు బ్యెంక్య నిలఴలన, బ్యెంక్ పుసతకెం నిలఴలతో చెక్ 
చేస్తకోవట్టనేన “బి.ఆర్.ఎస్. క్రాస్ వెరిఫికేషన్ష” అెంట్టరు. అెంటే నగద్ద పుసతకెంలోని డెబిట్స 
లమొతతము పాస్ పుసతకెంలోని క్రెడిట్స ల మొతతముగా నమోద్ద అయినదా లేదా భరియు నగద్ద 
పుసతకెంలొని క్రెడిట్స మొతతము పాస్ పుసతకెంలొని డెబిట్స మొతతెంగా నమోద్ద అయినదో లేదో 
సరిచూస్తక్యెంట్టము. 
              ఏ వైనా కనిన అెంశాలు క పుసతకెంలో నమోద్ద అయి, భరొక పుసతకెంలో నమోద్ద 
కాకపోతే రెండు సమానెం కావ. అెంద్దకోసెం బ్యెంక్ నిలఴల సభనఴమ టటక తయారు 
చేసాతరు. 
ఇెంట్ర్ నట్స బ్యెంక్ :  
       ప్రతి వయవహర్వనిక్త ఖాతాదారుడు బ్యెంక్య వదదక్య ర్వక్యెండా నరుగా వార్చ చెస్తకనే విధెంగా 
బ్యెంక్ వారు కలిెంచిన స్కయయెం. 
ఉదాహయణలు : 01.05.11 నాటక్త నగద్ద పుసతకెం ప్రకాయెం నిలఴ 1,74,000 /- 

1. జారి చెసిన చెక్ లు చెక్ నెం 654210 శ్రీ కృషణ SLF-1,03,000/- 08.05.11 న 
బ్యెంక్ లో డెబిట్స అయినది. 

2. జారి చెసిన చెక్. చెక్ నెం 654109 శ్రీర్వభ SLF 1,25,000/- 28.04.11  న 
బ్యెంక్ లో డెబిట్స అయినది. 



3. డిపాజిట్స చెసిన చెక్ నెం 78934 కయెంగ SLF 10,000/- 04.05.11 క్రెడిట్స, తాళ్ళ 
ర్చవ SLF నెం 123619 25,000/- 18.04.11 క్రెడిట్స, అలలవయెం నెం 786198 
35,000/- 04.05.11 బౌనష 

4. బ్యెంక్ వడిు 5,000/- 28.04.11 క్రెడిట్స 5,000/- కాయష్ బుక్ లో వ్రామలేద్ద. 
5. బ్యెంక్ చార్గాలు 1500/- 29.04.11 డెబిట్స అయినది. కాయష్ బుక్ లో వ్రామలేద్ద. 
6. కయెంగ SLF 18000/- 15.04.11 న బ్యెంక్ లో నేరుగా జభ చేసినది ఈ మొతతెం 

కాయష్ బుక్ లో వ్రామలేద్ద.                   
 తరుగుదల  
               క ఆసిధ విలువ కాల క్రభెంలో గాని, వినియోగెంచడెం దాఴర్వ గాని శాశఴతెంగా, 
నియెంతయెంగా తగుీతే వెంటే దానిని “తరుగుదల” అెంట్టరు. 
తరుగుదల – తగెీంపు- క్షిణత – శిధలెం  
               తరుగుదల సిర్వధస్తతల పై లెక్తకసాతరు. అసితని నియెంతయెం వాడట్ెం వలల, ఆసిత విలువలో 
క్రభమైన తగుీదలనే తరుగుద్దల అెంట్టరు.చాలా సెందర్వభలలొ తగీెంపు, క్షీణత, శిధలెం మొదలైన 
దాలు తరుగుదల ప్రతాయమానయాలుగా వాడట్ెం జరుగుతుెంది. వాసతవానిక్త ఇవి ‘తరుగుదల’ లక్య 
ప్రతాయమానయాలు కాజలవ. ఇవి కేవలెం తరుగుదలక్య తతషెంఫెంధమైన భావనలు తెలిపే దాలు 
మాత్రమే. 
తరుగుదల ఏర్వటులో ముఖ్య ఉదేదశాలు  

                       ఈ క్రిెంది కాయణాల వలల ప్రతి సెంవతషయెం నాయమమైన మొతతనిన ఆస్తతల పై 
‘తరుగుదల’ ఏర్వటు చేమవలసిన అవసయెం ఉెంది. 

1. ఆసిత అపుల టట దాఴర్వ ఖ్చిుతమైన ఆరిధక రిసిధతిని కనకోకవట్టనిక్త/ తెలుస్తకోవట్టనిక్త 

2. ప్రతి సెంవతషయెం ఖ్చిుతమైన లాభాలు తెలుస్తకోవట్టనిక్త. 



3. తరుగుదల ఉతతిత వాయమెంలో భాగెం కాఫటట ఖ్చిుతమైన ఉతతిత వయయానిన 
కనకోకవట్టనిక్త లేదా తెలుస్తకోవట్టనిక్త తరుగుదలన లెక్తకెంచి ఏయటు చేయాలి. 

4. ఆసిత శిధలిమైనపుడు, లేదా ఆసిత ఆయుర్వధెం తీరిన తరువాత, దాని సాధనెంలో కతత ఆసితని 
పున:సాధన కోసెం ‘తరుగుదల’ న ఏర్వటు చెస్తకని నిధులన సభకూరుుకోవడానిక్త. 

5. మూలధనెం సడలక్యెండా, ఆస్తతలు విలువన దాని జీవిత కాలెంలోనే తరుగుదలన ఏయటు 
చేసి ర్వఫటుటకోవడానిక్త. 

6. సిధర్వస్తతల పై ఆదామెం నన చట్టెం 1961 ప్రకాయెం తరుగుదలన తగెీంపుగా 
అనభతిసాతరు. అెంద్దవలల తరుగుదలన ఆదామ వాయయాల ఖాతాక్య డెబిట్స చేసి 
చెలిలెంచవలసిన ఆదామెం నన లేదా చేస్తకోవడానిక్త. 

7. భాయత కెంపెనీల చట్టెం 1956 ప్రకాయెం సిధర్వస్తతల పై తని సరి తరుగుదలన ఏర్వటు 
చేమడానిక్త. 

తరుగుదలన ఏర్వటు చేమకపోతే ఏయడే ఇఫబెంద్దలు 

                  సెంసధలలో తరుగుదల ఏర్వటు చేమకపోతే, ఆదామెం నివేదిక (లాబనష్టటల 
ఖాతా), ఆసిత అపుల టట కచిుతమైన లేదా మదాయధమైన వాయపాయ వయవహర్వలన చూలేద్ద. దాని 
వలల ఈ క్రిెంది ఇఫబెంద్దలు ఏయడుతాయి. 

1. లాభాలు ఎక్యకవగా చూపుతాయి. 
2. మూనధన హరిెంపు ఏయడట్ెం. 
3. మూనధన హరిెంపు ఏయడట్ెం 
4. ఉతతిత వయమెం తక్యకవగా చూడెం. 
5. నికయ సెంద విలువ ఎక్యకవగా చూడెం. 



6. ధయ నియణమెం సభెంజసెంగా ఉెండక పోవడెం. 
 
తరుగుదల లక్షణాలు : (characteristics Of Depereciation ) 

1. సిధర్వసిధని ఉయోగెంచడెం వలల ఆసిత విలువలో ఏర్వడే తరుగుదలగా బ్విసాతరు. ఈ 
తరుగుదలన ఆసిత ఉయోగకయ జీవిత కాలము వయక్య లెకకకడతారు. 

2. లాభాల పై (ర్వఫడి లాభాలు) తరుగుదలన సెంఫెంధత కాలానిక్త చార్గు చేసాతరు. 
3. సమాెంజసమైన హేతుఫదధమైన విధానెంలో తరుగుదలన లెక్తకసాతరు. ఇది సెంసధక్య వెెంట్నే 

వచేు నషటెం కాద్ద. 
4. ఆస్తతలన జాగ్రతతగా నియఴహెంచిన, లేదా ఆ జాగ్రతత, అలసతఴెం వహెంచిన తరుగుదల 

తని సరిగా లెక్తకెంచాలి. 
5. తరుగుదలన సిధర్వస్తతల పై తని సరిగా లెక్తకెంచాలి. 
ఉదా:- పాలెంటుల, మెంత్రాలు, పరినచార్ మొదలయినవి. 
తరుగుదలన నియఴహెంచే ముఖ్య అెంశాలు : (Factors Determining 
Depreciation) 

           సెంసధలలో ఆస్తతల పై సమాెంజసమైన తరుగుదలన ఏర్వటు చెసినట్లయితే తరుగుదల 
ఏర్వటు ఉదేదశెం నేయవేరినటేల, తరుగుదల మొతతెం ఎక్యకవగా ఏర్వటు చేసేత లాభాలు తక్యకవగా 
లెకకకడతారు. క వేళా తరుగుదలన తక్యకవ మొతతెంగా చూపిసేత, లాభాలు ఎక్యకవగా 
లెక్తకెంచఫడతాయి. దీని వలల ఆసిత అపుల టటతో చూపే ఆస్తతల విలువ వాట యెకక వాసతవ విలువ 
కెంటే భననెంగా ఉెంట్టయి. ఇది సభెంజసెం కాద్ద. అెంద్దవలల సభెంజసమైన లేదా సక్రభమైన 
తరుగుదలన ఏర్వటు చేమడెం అనేది సెంసధ నియఴహణలో ప్రధాన భాగెం. అెంద్దవలల సెంసధలో 
సరియైన తరుగుదల మొతాతనిన సభెంజసెంగా నియణయిెంచడానిక్త ఈ క్రిెంది అెంశాలన 
రిగణలోనిక్త తీస్తకని సరియైన తరుగుదల నియణయిెంచవలసిన అవసయెం ఉెంది. 
1) ఆసిత అసలు ఖ్ర్గద్ద (original cost of Asset) 



         ఆసిత పై తరుగుదలన లెక్తకెంచేట్పుడు కేవలెం ఆసిత కనన ఖ్ర్గద్ద మాత్రమే లెకకలేక్త 
తీస్తకోక్యెండా ఆ ఆసితని సెంసధలోక్త తీస్తక్యర్వవట్టనిక్త, సాధపిెంచడానిక్త, ఉయోగెంలోక్త 
తీస్తక్యర్వవట్టనిక్త చెసిన ఖ్రుులనినెంటక్త రిగణలోనిక్త తీస్తకోవాలి. ఉదా:- కనగొలు యవాణా, 
సాధన వాయయాలు, భీమా మొదలయినవి. అెంటే ఆసిధ అసలు ఖ్రిద్ద భరియు పైన చెపిన 
వాయయాలన కలుపుకని తరుగుదల నియణయిెంచాలని గభనిెంచాలి. 
2) ఆసిధ యెకక అెంచనా వేసిన జీవత కాలెం (Estimated Working Life of the 
Asset) 
                 ఆసితని కననపుడు ఆ ఆసిత యెకక ఉయోగకయమైన జీవిత కాలెం అెంచన 
వాయయాలు. ఈ విధముగా అెంచనా వేమడెం వాసతవెంగా ఇఫబెంది అయినటక్త గత 
అనబవాలన (Past Experts) దృష్టలో ఉెంచ్చకని సాెంకేతిక నిపుణుల (Techinal 
Experience) సహమెంతో అెంచనా వేమవచ్చు. అెంతే కాక్యెండా అెంచనా దారుల ఆసిత 
జీవిత కాలెం అెంచనా వేసేట్పుడు ఆ ఆసిత నాణయత, సాభయధయెం ఉయోగెంచే తీరు మొదలైన 
అెంశాలన రిశీలిసాతరు. ఈ అెంచనా కాలెం సెంవతషర్వలు, నలలు, గెంట్లు, ఉతతిత యూనిటుల, 
క్తలో మీట్యలలోఉెంటుెంది. 
3)  అెంచనా కటటన తుక్యక విలువ (Estimated Scrap value) 
       ఆసిత అెంచనా వేసిన జీవితకాలెం ముగసిన తరువాత లేదా ఆసిత పూరితగా సిదిలమైనపుడు 
దాని తుక్యకగా (Scrap) భావిసాతరు. ఈ విధమైన తుక్యకన (Scrap)  అమిమతే వసూళ్ళళ 
అయిన మొతాతనిన(Amount) ‘తుక్యక విలువ’ లేదా అవశ్లషపు విలువ(Salvase value) 
లేదా మిగలిన విలువ(Residual value) అని పిలుసాతరు. దీనిని అెంచనాలు దాఴర్వ 
లెక్తకసాతరు. 
4) భయభతుతలు (Repairs)  
       అసిత ఉయోగకయమైన జీవిత కాలెంలొ ఏర్వడే భయభతుతకయేయ వాయయానిన కూడా 
తరుగుదల నియధరిెంచేట్పుడు లెకకలోక్త తీస్తకవాలి. భయభతుతలకయేయ వయయాలన ఫటట ఆసిత 
తరుగుదల మొతతెం మారుతూ ఉెంటుెంది. 



           పైన వివరిెంచిన ముఖాయెంశాలతొ పాటు అసిత యెకక పెటుటఫడి పై వడిు, లుతతతక్య 
(Obsole sence) అవకాశాలన లెకకలోక్త తీస్తకని తరుగుదల నిర్వధయణ చేమవలసి 
ఉెంటుెంది. 
 
తరుగుదల దదతులు (Metods of providing Depreciation) 
                     ప్రతి సెంవతషయెం ఎెంత మొతాతనిక్త ‘తరుగుదల’ యద్దద చేయాయలో లెక్తకెంచడానిక్త 
వివిధ దదతులు ఉనానయి. తరుగుదలన నియణయిెంచేట్పుడు ఆసిత సఴభావెం, సెంసధ నితీరు, 
మొదలైన లక్షణాలన రిగణలోనిక్త తీస్తకని తరుగుదల దదతిని ఎెంపిక చేస్తకెంట్టరు. అయితె 
వివిధ దదతులోల చేసే తరుగుదల మొతాతలోల మాత్రెం వాయతాయసెం ఉెంటుెంది. ముఖ్యమైన తరుగుదల 
దదతులన ఆ క్తెంద ఇవఴడెం జరిగెంది. 

1. సియధ వాయిదాల దదతి. 
2. తగుతీునన నిలఴలదదతి. 
3. వారిశక దధతి. 
4. తరుగుదల నిధ లేదా నిక్షేనిధ దదతి. 
5. భీమా పాలసీ దదతి. 
6. పునరుమలాయెంకన దదతి. 
7. తగీెంపు దదతి. 
8. గెంట్క్య మెంత్రపు ఖ్రుు దదతి. 
9. సెంవతషర్వల సెంఖ్య మొతతెం దదతి. 
10. క్తలోమిట్యల దదతి. 
11. తరుగుదల, భయభమతుతలు నవీకయణ ఏర్వటు దదతి. 
              పైన వివరిెంచిన వివిధ తరుగుదల దదతులు ఉనానటక్త, మొదట, రెండు 
దదతులన గురిెంచి వివయెంగా చరిుెంచడెం జరిగెంది. 
1. సియధ వాయిదాల దదతి లేదా సయళ్ ర్చఖా దదతి :  



              దీనిని సయళ్ ర్చఖా దదతి, సమాన వాయిదాల దదతి ౌదలిక మూల వయమపు 
సిధయశాతెం దదతి అని లు పెయలతో పిలుసాతరు. ఈ దదతిలో ఆసిత జీవితాెంతెం, ప్రతి సెంవతషయెం 
కెంత సియధమైన సమాన మొతాతనిన లేదా సియధశాతానిన తరుగుదలగా యద్దద చేసాతరు. ఆసిత కనన 
ఖ్ర్గద్ద నెంచి దాని అవశ్లషపు విలువ అెంచనా తీసి వేసి, మిగతా మొతాతనిన అసిత జీవితకాలెం 
సెంవతషర్వల సెంఖ్యతో భాగసేత సాెంవతషరికపు వారిశక తరుగుదల వస్తతెంది. ఈ క్తెంది సూత్రెం 
దాఴర్వ వారిశక తరుగుదలన లెక్తకెంచవచ్చు. 
        తరుగుదల= ఆసిత ఖ్రిద్ద+ సాధన వయమెం - అవశ్లషపు విలువ  
                              అెంచనా వెసిన జీవితకాలెం ( సెం లలో) 
                    పై విధెంగా కనకకన తరుగుదలన, ఆసిత పై శాతెంగా తరుగుదల రటున 
నియణమెంచడానిక్త ఈ క్తెంది సూత్రెం  ఉయూగెంచాలి. 
              తరుగుదల ర్చటు = వారిశక తరుగుదల 
                                     ఆసిత విలువ 
తగీుతునన నిలఴల దదతి  
    ఈ దదతిని “క్రభక్షీణ వాయిదాల దదతి” లేదా తగుతీునన వాయిదాల దదతి అని కూడ 
పిలుసాతరు. ఈ దదతిలో ప్రతి సెంవతషయెం చివయన తగుీతుననఆసిత నిలఴ పైన సిధయమైన శాతెం 
తరుగుదలగా లెక్తకెంచి ఆసిత నెంచి తగీసాతరు. ఏ సెంవతషర్వనికా సెంవతషయెం తరుగుదల యద్దద 
చేమగా, మిగలిన ఆసిత విలువ భరుసట సెంవతషయెం ప్రాయెంబ నిలఴ అవతుెంది. 
ఈ ప్రాయెంబ నిలఴ పై సెంవతషర్వెంతాన సిధయమైన శాతెం తరుగుదలగా యద్దద చెసాతరు. దీని వలల ప్రతి 
సెంవతషయెం ఆసిత విలువ తగీడెంతో పాటు, తరుగుదల మొతతెం కూడా తగుీతూనే ఉెంటుెంది. సిధయ 
వాయిదాల దదతిలొ లాగా ఆసిత విలువ  పూరితగా యద్దద చేమడెం ఈ దదతిలో స్ధయెం కాద్ద. 
తగుతీునన నిలఴల ఆసిత పై సిధయమైన శాతెం తీసి వేస్తతెంటే నిలఴ ఎటక్త పూరితగా యద్దద కాదని 
గభనిెంచాలి. దీయఘకాలెం ని చేసే ఆస్తతలక్య ఈ దదతి ప్రయోజనకయెంగా ఉెంటుెంది. ఉదా  : 
బవనాలు, పాలెంట్స మొదలగునవి. 
తగీుతునన నిలఴల దదతి - ప్రయోజనాలు  



1. ఈ దిదతిలో ప్రాయెంబ సెంవతషర్వలలో భయభమతుత ఖ్రుులు తక్యకవగాన, చివయ 
సెంవతషర్వలలో ఎక్యకవగా ఉెంట్టయి. తరుగుదల మొతాతలు మొదట్ సెంవతషర్వలలో 
ఎక్యకవగాన, చివయ సెంవతషర్వలలో తక్యకవగాన ఉెంట్టయి. దీని వలల లాబ నష్టటల 
ఖాతాక్య చారిా చేసి మొతతెం నియఴహణ వయమెం కే విధెంగా సభతూకెంగా ఉెంటుెంది. 
సిధయ వాయిదాల దదతిని పాటసేత, అనిన సెంవతషర్వలలో తరుగుదల సమానెంగాన, ఆసిత 
జీవితకాలెం పెరిగే కదిద భయభమతుత ఖ్రుులన పెయగడెం వలల సభతూకెం లోపిస్తతెంది. 
అెంద్దకే ఈ దదతిని శాస్త్రీమమైనదని చెవచ్చు. 

2. ఆదామపు నన చట్టెం 1961 ప్రకాయెం తరుగుదలన లెక్తకెంచడానిక్త ఈ దదతి 
అధకారులక్య ఆమోద యోగయమైెంది. 

3. ఈ దదతిలో తరుగుదలన లెక్తకెంచడెం స్తలబెం, ఆచరిెంచడెం చాలా తేలిక. 
4. ఎక్యకవ జీవిత కాలెం గల ఆస్తతలపై తరుగుదల యద్దద చేమడానిక్త ఈ దదతి 

అనకూలమైెంది. ఉదాహయణక్య బవనాలు, మెంత్రాలు, పర్గనచర్ మొదలైన ఆస్తతలు. 
తగీుతునన నిలఴల దదతి – లోపాలు 

1. ఈ దదతిని పాటెంచి, తరుగుదలన లెక్తకెంచడెం వలల ఆసిత విలువ స్తనానక్య సమానెం 
కాద్ద. ఎెంద్దకెంటే చివయ సెంవతషయెంలో కూడా ఆసిత ఖాతాలోని విలువ పై నిర్గణత శాతెం 
తరుగుదలన ఏర్వటు చెమడెం వలల ఆసిత విలువ స్తనాన సాధయిక్త తేవడానిక్త వీలుెండద్ద. 

2. తక్యకవ జీవిత కాలెం ఉనన ఆస్తతలక్య ఈ దదతి ఉయోగడద్ద. 
3. ఈ దదతిలో ‘తరుగుదల ర్చటు’ నియణయిెంచడెం కషటతయెం. 
4. ఈ దదతిలో లెక్తకెంచిన తరుగుదలన వాయపాయెంలోనే ఉయోగెంచడెం వలల, ఆసితని పున: 

సాధపిెంచడానిక్త అవసయమైన నిధులు సభకూరుుకోవడెం కషటెం. 
                           తరుగుదల అభాయసాలు 
1. తాడేలిల SLF1,00,000/- లతో క మిషన్ న 01.04.10 న నకనగోలు 

చేమడమైనది. యవాణా చార్గాలు 15,000/- ఫిటటెంగ్ చార్గాస్ 5000/- తుక్యక విలువ 
20,000/-తరుగుదల 10% మిషన్ లైఫ్ట 10 సెం ర్వలు. 



2. క మిషన్ న 01.02.10 న 50,000/- లతో కనగోలు చేమడమైనది. దానిక్త యవాణా 
చార్గాలు10,000/- ఫిటటెంగ్ చార్గాలు 5000/- తుక్యక విలువ 2000/- తరుగుదల 15% 
మిషన్ లైఫ్ట5 సెం ర్వలు. 

                                      సమాధానాలు 
1. తరుగుదల =మొతతెం మిషన్ విలువ - తుక్యక విలువ 
                              మిషన్ జీవిత కాలెం 
= 1, 20,000-20,000 =10,000/-                మొతతెం మిషన్ విలువ 

                   1*10                                         మిషన్ విలువ 1, 00,000 
తరుగుదల ఖాతా Dr -10,000/-                            యవాణా చార్గలాు 15,000 
To మిషన్ ఖాతా -10,000                                     ఫిటెంగ్ చార్గాలు 5,000 
                                                                                               1, 20,000 
 
  
రెండవ దదతి : తరుగుదల= మొతతెం మిషన్ విలువ* తరుగుదల  శాతెం(%) 
                  =1,20,000* 10 =12000/- 
                                  100 

3. తరుగుదల= మొతతెం మిషన్ విలువ- తుక్యక విలువ        
                               మిషన్ జీవిత కాలెం           
                                                            మొతతెం మిషన్ విలువ 
                                                              మిషన్ విలువ 50,000 

                                                                  యవాణా చార్గాలు 15,000 
                                                                   ఫిటెంగ్ చార్గలాు 5,000 

                                                                           65,000 
 



తరుగుదల ఖాతా Dr -6,300 

To మిషన్ ఖాతా 6300 

రెండవ దదతి : తరుగుదల= మొతతెం మిషన్ విలువ* తరుగుదల  శాతెం(%) 
                          = 65,000*15  =4875/- 

తపులు సవయణా ద్దదలు 

            నగద్ద పుసతకెంలో గాని, ఖాతాలలొ గాని ఏవైన వయవహర్వలు గాని మొతాతలు గాని 
తపుగా నమోద్ద చెసిన, నమోద్ద చేమకపయిన వాటని సరిదిద్దదకోవడానిక్త నమోద్ద చెసే 
ద్దదలన తపుల సవయణ ద్దదలు అెంట్టరు. ఇవి 4 యకాలు 

1. క అకెంట్స లో వ్రామవలసిన మొతాతలు వేరొక అకెంట్స లో వ్రామడెం. 

2. ర్వమవలసిన మొతాతలు తపుగా ర్వమడెం. 

3. డెబిట్స న క్రెడిట్స గాన క్రెడిట్స ని డెబిట్స గాన ర్వమడెం. 

4. వయవహర్వలు నమోద్ద చేమకపోతే. 

5. నగద్దలో వ్రామవలసినవి బ్యెంక్ లో, బ్యెంక్ లొ వ్రామవలసినది నగద్దలో వ్రాసినపుడు. 

                                 అభాయసము 

  తాడేలిల   సమాఖ్య లో 01.04.11 న గభనిసేత క్రిెంది వయవహర్వలు ద్దదలలో తపుగా 
నమోద్ద చేశాయని అయధమైనది. 



1. కోరిెంగ SLF.నెండి సి.ఐ.ఎఫ్ట ర్గపేమెంట్స 5000/- వసేత తాడేలిల SLF మీద 
వ్రాస్తక్యనానరు. 

2. చెలిలెంచిన భోజనాల ఖ్రుు  5000/- పయపాటున వసూళ్ళళ వైపు వ్రాసారు. 

3. చెలిలెంచిన  ప్రయాణెం ఖ్రుులు 1500/- పయపాటున బ్యెంక్య లో 15000/- లుగా 
నమోద్ద చేశారు. 

4. రిసోర్ష ఫీజు 500/- నగద్ద వసూళ్ళళ అయితే బ్యెంక్య కాలమ్స లో ర్వసారు. 

5. చెలిలెంచిన ఆడిట్స ఫీజు బ్యెంక్య 1500 అసలు పుసతకెంలో నమోద్ద చేమలేద్ద. 

పుసతకాల యకాలు   

1. తీర్వమనాల పుసతకెం                2. యశీద్దల పుసతకెం 

3. ఒచరు                              4. సాటక్ రిజిషటర్ 

5. ఆస్తధల రిజిషటర్                    6. ఫడెాట్స వాచ్ రిజిషటర్ 

7. చెక్ ఇష్యయ రిజిషటర్               8. చెక్ రిసీవ్ డ్ రిజిషటర్ 

9. అడాఴన్ష రిజిషటర్                  10. అటెండెన్ష రిజిషటర్ 

11. ట.ఎ/డి ఎ.రిజిషటర్                12. మూమెంట్స రిజిషటర్ 

13. నగద్ద పుసతకెం                    14. జనయల్క లెడార్ 

15. లోన్ లెడార్                        16. డి.సి.బి.రిజిషటర్ 



తీర్వమనాల పుసతకెం  : ఇది సెంసధ యెకక మొదట పుసతకెం. సెంసధలో జరిగే ప్రతి వయవహయెం 
ఆదాయాలు, ఖ్రుులతో సహ మొతతెం ఈ పుసతకెంలో నమోద్ద చెయాలిషవెంటుెంది. ఈ పుసతకెంలో 
నమోద్ద కాక్యెండా ఎలాెంట వయవహయెం అయిన సెంసధలో జరిగతే దానిక్త ఎలాెంట గురితెంపు 
వెండద్ద. 
యశీద్దల పుసతకెం : సెంసధ కచేు ఆదాయాలు భరియు వసూళ్ళళ దీనిలో నమోద్ద చేసాతరు. దీనిలో 
కకకక యశీద్ద రెండు కాపీలు వెంటుెంది. కట రిజనల్క కాపీ. ఇది రెండోది డుపిలకేట్స కాపీ 
డుపిలకేట్స కాపీ సెంసధ రికారుులలో బద్రయచఫడుతుెంది. 
సాటక్ రిజిషటర్ : సెంసధ కనన కనగోళ్ళళ ఎవరి దగయీ నెంచి కనానము, ఎెంత మట్టరిమల్క 
కనానము. మొతతము ధయ ఎెంత, దానిలో పాటుగా సరుక్య అమిమనపుడు ఎవరిక్త అమామము, ఎెంత 
మట్టరిమల్క అమామము దీని ర్చటుఎెంత, మొతతెం సరుక్య విలువ ఎెంత చివయగా సాటక్ రిజిషటర్ లో 
అభమకాలు తీసివేసేత ముగెంపు సరుక్య ఎెంత వననదో తెలుస్తతెంది. 
ఆస్తధల రిజిషటర్   : సెంసధ నియఴహణక్య అవసయెం అయిన ఆస్తధల ఏవైనా కనగొలు చేసేత వాటని ఈ 
పుసతకెంలో నమోద్ద చెసాతరు. దీనిలో ఆ ఆసిధ ఎవరి దగీయ నెండి కనగొలు చేసామో, ఎెంత 
రిమాణెం కనగొలు చేసామో, ఆ రిమాణెం విలువన నమోద్ద చేసాతము. దాని తో పాటుగా ఈ 
ఆస్తధల పై తరుగుదల ఏమైన వెంటే వాటని కూడా ఇెందిలోనే నమోద్ద చేసాతము. 
ఫడెటా్స వాచ్ రిజిషటర్ : సెంసధక్య క ప్రతేయకమైన ని కోసెం ఏదైనా నగద్ద వసేతఆ మొతతము దాని 
కోసమే ఖారుు పెడుతునానమా లేదా అని విశ్లలష్ెంచడానిక్త ఈ పుసతకెం ఉయోగడుతుెంది. 
చెక్ ఇష్యయ రిజిషటర్  : సెంసధ జార్గ చేసే చెక్యకలు వివర్వలు తేదీల వారిగా ఇెంద్దలో రికార్ు చేసాతరు. 
చెక్ నెంఫరు, చెక్ జారి చేసిన తెది, ఎవరిక్త ఇచాుము, ఎెంద్దక్య ఇచాుము భరియు ఈ చెక్ 
మొతతము బ్యెంక్ లోనెండి చెలిలెంపు జరిగన తెది కూడా నమోద్ద చేసాతరు. దిని వలన బ్యెంక్ 
నిలఴల సభనఴమ టటక తయారు చెమడెం స్తలబతయభవతుెంది. 
చెక్ రిసీవ్ డ్ రిజిషటర్ : సెంసధక్య వస్తలైన చెక్ వివర్వల మొతతము ఈ పుసతకెంలో నమోద్ద చేసాతరు. 
బ్యెంక్ లో డిపాజిట్స చెసిన మొతతము భన ఖాతాక్య జభ అయిన తరువాత ఆ జభ అయిన తేదిని 



ఇెంద్దలో రికార్ు చేమడెం జరుగుతుెంది. దీని వలన బ్యెంక్ నిలఴల సభనఴమ టటక తయారు 
చెమడెం స్తలబతయెం అవతుెంది. 
అడాఴన్ష రిజిషటర్ : దీనిలో సెంసధక్య వచిున అడాఴనషలన సెంసధ చెలిలెంచిన అడాఴనషలన దీనిలో 
నమోద్ద చెసాతరు 
అటెండెన్ష రిజిషటర్ : సెంసధక్య సెంఫెంధెంచిన సిఫబెంది వివర్వలు ఈ పుసతకెంలో నమోద్ద చెసాతరు. 
ఈ పుసతకెం తెదీల వారిగా వెంటుెంది. దీనిలో ఆ ఉదోయగ సెంసధక్య వచిున రోజున సెంతకెం 
చేమవలసి వెంటుెంది. దిని వలన వారు ఏరోజు హజరు అయాయరు, ఏరోజు హజరు కాలేదో 
తెలుస్తకోవచ్చు. సాధాయణెంగా ప్రతి నల నలల వారిగా లెక్తకెంచడెం జరుగుతుెందిద. ఈ హజరు 
టటని ఫటట సిఫబెంది జీతమున చెలిలెంచడెం జరుగుతుెంది. 
 ట.ఎ/డి ఎ.రిజిషటర్  :  సెంసధ మజమానలు లేక నిర్వఴహక్యలు ఏదైన సెంసధ నియఴహణా 
కాయయక్రభెంలో పాలొెంటే వారి ట.ఎ./డి.ఎ లు చెలిలెంచడెం జరుగుతుెంది ఈ వివర్వలన ట.ఎ/డి.ఎ 
రిజిషటర్ లో నమోద్ద చేసాతరు. 
  మూమెంట్స రిజిషటర్ : సెంసధలోని ఉదోయగులు ఏరోజు ఏ సల మ్స క్త వెళ్ళతనానరో, ఎెంత సభయానిక్త 
వెళ్ళతనానరొ ఈ వివర్వలలో ఈ రిజిషటర్ లో నమోద్ద చేసాతరు. దీని వలన సెంసధ ఆదికారులక్య 
సిఫబెంది ఏ రోజు, ఎకకడ వనానరో తెలుస్తతెంది. 
ప్రొవిజన్ : సెంసధక్య బవిషకతుత వచేు ఖ్రుులకోసెం గాని నష్టటల కోసెం గాని కెంత మొతతెం ప్రకకన 
పెట్టడెం జరుగుతుెంది. దీనినే ప్రొవిజన్ అెంట్టరు. దిని లాభాలు తేలిుక ముెందే ఏర్వటు చెసాతరు. 
సెంసధ లాబ నష్టటక్య దీనిక్త సెంఫెంధెం లేద్ద. ఏయే ప్రొవిజన్ష ఏర్వటు చేయాలో అనేది భహజన 
సబ నియణయిస్తతెంది. 
రిజరిఴలు : క సెంసధక్య ఏదైనా మిగులు వసేత ఆ మిగులు వసేత ఆమిగులు కనిన బవిషయతుత అవసర్వల 
కోసెం ప్రకకన పెట్టడెం జరుగుతుెంది వీటనే రిజరుఴలు అెంట్టరు సెంసధక్య మిగులు వచిునపుడు 
మాత్రమే రిజరుఴలు ఏయడతాయి  ఏరిజరుఴలు ఏర్వటు చెయాలో అనేది భహజన సబ 
నియణయిస్తతెంది. 
1. ర్వవలిసిన వడిు    : ఆసిధ                         2. ర్వవలిసిన ఆదాయాలు   : ఆసిధ                         



3. చెలిలెంచవలసిన ఖ్రుులు  : అపు            4. తరుగుదల                 :   ఖ్రుు        
5. ప్రొవిజన్ష          : అపు                     6. రిజరుఴలు                   : అపు 
7. చెలిలెంచవలసిన వడిు    : అపు                8. నగద్ద బ్యెంక్               : ఆసిధ                         
9. ఇచిున అపులు    : ఆసిధ                     10. వచిున అపులు          : అపు 
 
ముగీెంపు లెకకలు : 
                      ఇవి సాధాయణెంగా ఆరిధక సెంవతషయెం చివయన తయారు చెసాతరు. దీని లో సెంసధ 
యెకక లాబదామకతన  తెలుస్తకోవడానిక్త ఆదామ వయయాల ఖాతా, సెంసధ యెకక ఆరిధక సిధతి 
తెలుస్తకోవడానిక్త ఆసిత అపుల టట తయారు చేసాతరు. దీని తో పాటు ఏమైనా సరుదబ్టుల 
చేమవలసి వసేత వాటని కూడా చేసాతరు. 
తయారు చేసే టటకలు 
           ఆదామ వయయాల ఖాతా - సెంసధ లాబదామకతన తెలిమజేస్తతెంది. 
             ఆసిత అపుల టట సెంసధ యెకక ఆరిధక సిధతిని తెలిమజేస్తతెంది. 
        బ్యెంక్ నిలఴల దాఴర్వ సభనఴమ టటక- నగద్ద పుసతకెం బ్యెంక్ నిలఴక్య, పాస్ పుసతకెం 
బ్యెంక్ నిలఴక్య భధయ తేడాన  వివరిస్తతెంది. 
సరుధబ్టుల  : 

1. సిధర్వస్తతలు వెంటే వాట పై తరుగుదల ఏర్వటు చేయాలి. 
2. ఏమైనా ప్రొవిజన్ష ఏర్వటు చేమవలసి వసేత వాటని ఏర్వటు చేయాలి. 
ఉదా :  చెలిలెంచవలసిన ఆడిట్స ఫీజు 
సెంసధ మిగులన భహజన సబలో చేసిన తీర్వమనెం ప్రకాయెం రిజరుఴలు ఏర్వటు చేయాలి. 

ఆదామ వయయాల ఖాతా తయారు చేసే దదతి : 
           జరిగన వయవహర్వలన ద్దదలలో నమోద్ద చేసి, వాట ఆధాయెంగా ఖాతాలలో నమోద్ద 
చెసి, వాట నిలఴలు తేలిు, ముగెంపు నిలఴలు ఉనన ఖాతాల మొతతనిన, అెంకణాలో ఖాతాలో 
అెంశము అయితే డెబిట్స వైపున, ఖాతా క్రెడిట్స అెంశము అయితే క్రెడిట్స వైపున వ్రాసాతరు. 



    దాని తరువాత అెంకణలోని నాభమాత్రపు ఖాతాల మొతాతలు అెంటే అదాయాలు, ఖ్రుులు, 
నష్టటలు భరియు లాభాలు గురితెంచి వాటని ఆదామ వయయాల ఖాతాలో ఆదాయాలు లాభాలు 
అయితే ఆదామల వైపు, ఖ్రుులు నష్టటలు అయితే వయయాల వైపు వ్రాసాతరు. తరువాత భనము 
ఏవైనా ఖ్రుుల కసెం ప్రొవిజన్ష ఏర్వటు చేయాలనక్యెంటే వాటని వయయాల వైపు ఏర్వటు 
చేయాలి. తరువాత ఏవైపున ఎక్యకవ మొతతెం (వయయాల వైపు లేదా ఆదాయాల వైపు) ఉెండే దాని 
వైపు ముెంద్దగా క్రిెంద మొతాతని వ్రాసి, ఆమొతాతనిన రెండవ వైపుక్య తీస్తక్యర్వవాలి. 
      ఈ మొతతెంలొ నెంచి రెండవ వరుస మొతతెం తీసివేయాలి. తేడాన మిగులు లేదా లోటు అని 
అెంట్టరు. ఉదా: ఆదామెం మొతతెం ఎక్యకవ వసేత ఆదాయానిక్త వయయానిక్త భధయ వయతాయసానిన 
మిగులు అెంట్టరు. ఈ వయతాయసానిన వయయాల వైపు వ్రాసి దానికెద్దరుగా వయమెం పై ఆదామెం 
మిగులు అని వ్రాయాలి. లేక వయయాల మొతతెం ఎక్యకవ వసేత ఆ మొతాతనిన రెండవ వైపు వ్రాసి ఆ 
వాయతాయసానిన ఆదాయాల వైపు వ్రాయాలి.దానికెద్దరుగా ఆదామెం పై వయమెం మిగులు అని 
వ్రాయాలి. మిగులు అయితే ఆసిత అపుల టటలొ అపుల వైపు వ్రాయాలి. లొటు అయితే ఆసిత అపుల 
టటలో ఆస్తతల వైపు వ్రాయాలి. 
ఆదామ వాయయాల ఖాతా నమూనా : 
   ఆదామ వయయాల ఖాతా సెంసధ యెకక లాబదామకత తెలిమ చెస్తతెంది ఆదామ వాయయాల 
ఖాతా 
 

Dr                                              Cr 
 

వయయాలు ఆ.పు సెంఖ్య మొతతెం (రూ) ఆదాయాలు ఆ.పు సెంఖ్య మొతతెం (రూ) 
 
 
 

     



ఆసిత ఆపుల టట తయారు చేసే విధానెం  : 
       అెంకణాలోని నాభమాత్రపు ఖాతాలు మిగలిన వయక్తత గత ఖాతాలు వాసతవిక ఖాతాల 
మొతాతలు ఈ ఆసిత అపుల టటలొ వసాతయి. అెంకణలొ డెబిట్స వైపున వ్రాసిన అెంశాలు ఆస్తతల వైపు, 
క్రెడిట్స వైపు వ్రాసిన అెంశాలు అపుల వైపు వ్రాసాతరు, ఏవైనా ఖ్రుుల కోసెం ప్రొవిజన్ష ఏర్వటు చేసేత 
వాటని కూడా అపుల వైపు వ్రాయాలి. సెంసధక్య మిగులు ఉెంటే అపుల వైపు, లోటు ఉెంటే ఆస్తతల 
వైపు వ్రాయాలి. తరువాత రెండు చెసిన మొతాతలన కూడాలి. రెండు వైపుల మొతాతలు సమానెంగా 
ర్వవాలి. అపుడే భనెం నమోద్ద చెసిన వయవహర్వలు ఖ్చిుతెంగా ఉననది అని అయధెం. 
ఆసిత అపుల టట నమూనా 
 ఆసిత అపుల టట సెంసధ యెకక ఆయధక సిధతిని తెలిమ చేస్తతెంది. 
       ఆసిత అపుల టట ఈ క్రిెంది విధెంగా ఉెంటుెంది. 
……………………….. నాటక్త ఆసిత ఆపుల టట  
అపులు ఆ.పుట్ 

సెంఖ్య 
గత సెం  
నిలఴ 

ప్రస్తతత                     
సెం 

ఆస్తతలు ఆ పుట్ 
సెంఖ్య 

గత సెం 
నిలఴ 

ప్రస్తతత 
సెం నిలఴ 

 
 

       

 
                                     అబయసము      
                  31.03.10 అలలవయెం భెండలెం సమాఖ్య బ్యలెన్ష షీట్స 
 
        అపులు ఆస్తధలు 
  కేపిట్ల్క గ్రెంట్స                                                 సిధయ ఆస్తధలు                         
  సి.ఐ.ఎఫ్ట గ్రెంట్స    - 800000 /-                           కెంపూయట్ర్ -  45000 /- 
  ఇతయ గ్రెంట్స 
  NULM RO –        240000 /-                         సి.ఐ.ఎఫ్ట లోన్ష 



                                                                అలలవయెం SLF –    314800/- 
రిజరుఴల ప్రొవిజన్ష                                          తాళ్ళర్చవ SLF      310000 /- 
సాధాయణ రిజరుఴ - 20000 /-                            ముగెంపు నిలఴ 
ర్వని బ్క్త నిధ –   30000 /-                              చేతి నిలఴ -       1000/- 
                                                                 బ్యెంక్ నిలఴ -    4,63,200 /- 
బవన నిధ -      40000 /-                               ర్వవలసిన వడిు 
సామాజిక నిధ - 20000 /-                               అలలవయెం SLF -    8000/- 
                                                                 తాళ్ళర్చవ SLF   8000/- 

                    1150,000                                           115,0000  

1) 11.04.15 న బ్యెంక్ నెండి నగద్ద తీసినది 36000/- 

2) 12.04.15 న మీటెంగ్ బోజనాలు 5000/-, ప్రయాణ చార్గాలు 6000/- 

3) 13.04.15 న అపు భెంజూరు నిమితతెం కోయెంగ SLF క్త -50000/- చెక్ నెం 126819, 
అలలవయెం SLF.క్త 40000/- చెక్ నెం 781198, వడిు ర్చటు  6% 24 నలలక్య. 

4) 18.04.15 న MEPMA గ్రెంట్స 12,0000/- చెలిలెంచినది. చెక్ నెం 619819 

5) 24.04.15 న NULM RO  గ్రెంట్స 100000/- చెలిలెంచినది వచిునది. 

6) 29.04.15 న ఆర్.సి.ఎల్క. 50 బ్యగ్ష *1000/-వచాుయి. ఆర్.సి.ఎల్క. ఖ్రుులు500/- 
నగద్ద చెలిలెంచడెం జరిగనది. 



7) 29.04.15 న అపు వసూళ్ళళ నిమితతెం అలలవయెం SLF అసలు 1,20,000/-  వడిు 
18,000/-(పాతది కలిపి) తాళ్ళర్చవ SLF 1,16,000/- వడిు 16000/- (పాతది కలిపి) 
చెలిలెంచారు. 

8) 30.04.15 కోయెంగక్త SLF ఇచిున 1,00,000,/- తిరిగ వచిుెంది. తిరిగ 70,000/- 
ఇవఴడెం జరిగెంది. చెక్ నెం 619689 

9) 02.05.15  న ఆర్.సి.ఎల్క లోన్ష అలలవయెం SLF 20 బ్యగ్ష*1100, తాళ్ళర్చవ SLF 30 
బ్యగ్ష *1100 క్య ఇవఴడెం జరిగెంది. 

10)  12.05.15 న మీటెంగ్ భోజనాల ఖ్రుు5000/-, ప్రయాణ ఖ్రుు 4000/- చెలిలెంచారు 

11) 18.05.15 న అపు భెంజూరు నిమితతెం కోయెంగ SLF 2,00,000/- చెక్ నెం 
618918, అలలవయెం SLF 1,00,000/-  చెక్ నెం 916169, తాళ్ళర్చవ SLF 
1,00,000/- చెక్ నెం 611719 ఇవఴడెం జరిగెంది. 

 

 

19.05.15 న అపు వసూలు  

ర్వవలసినవి     :  అలలవయెం SLF అసలు 80,000/- వడిు 8,000/- 

                   :  తాళ్లర్చవ SLF అసలు 90,000/-  వడిు  9,000/- 

వచిునది         :  అలలవయెం SLF అసలు   60,000/- వడిు 6,000/- 



                 :   తాళ్లర్చవ SLF అసలు 50,000/-  వడిు 5,000/- 

      పైన తెలిపిన వాటతో 31.05.15 ముగెంపు లెకకలు తయారు చేమెండి.(క సెం 
వయవహర్వలుగా భావిెంచి) 

సరుదబ్టుల  : 

1.21.5.15న ఉకతతలిల  SLF 5000/- తపుగా అలలవయెం ఎెం.ఎస్ ఖాతాక్య జభ 
చేమడెం జరిగనది. 

2. తాళ్ళర్చవ SLF 1,00,000/-  చెక్ విత్ డ్రా అవఴలేద్ద. 

3. అలలవయెం SLF 19.05.15 నాట ర్గపేమెంట్స ఇెంకా క్రెడిట్స కాలేద్ద. 

4. బ్యెంక్ వడిు 5000/-24.04.15 బ్యెంక్ లో నమోద్ద అయినది కాని నగద్ద పుసతకెంలో 
వ్రామలేద్ద. 

5. తరుగుదల కెంపూయట్ర్ పై 60% ఏర్వటు చేమెండి. 

6. ర్వని బ్కీల ప్రొవిజన్ష 3%అపు నిలఴ పై ఏర్వటు చేమెండి. 

7.12.05.15 చెలిలెంచిన ప్రయాణ ఖ్రుులు పయపాటున నగద్ద పుసతకెంలొ వసూలుగా 
వ్రాశారు. 

8. రిజరుఴలు  :  

                 ర్వని బ్కీల నిధ 25% 

                  బవన నిధ 35% 



                సాధాయణ రిజరుఴ 15% 

                  సామాజిక నిధ 15% 

                సాటఫ్ట వెల్క ఫేర్ పెండ్ 10% 

ట్టణ సమాఖ్య కార్వయలమ నియఴహణ  

         ట్టణ  సమాఖ్య లు యసఴయ సహమక సహకాయ సెంఘాల చట్టెం 1995 ప్రకాయెం 
రిజిష్ట్రరు కాఫడిన సమాఖ్యగా గురితెంపు పెందినది. 

    ట్టణ సాధయిలో కార్వయలమెం భరియు శిక్షణా కేెంద్రమున నియఴహెంచ్చకనచూ సఴెంత 
సిఫబెందితో ని చేయు సఴమెం ప్రతి తిత గల సెంసధలు నియఴహణ గురిెంచి పాటెంచవలసిన 
అెంశములన ఈ క్రిెంది పేరొకనడమైనది. 

1. ప్రతి ట్టణ సమాఖ్య కార్వయలమమున నియఴహెంచ్చచ్చనన కాయణముగా కార్వయలమ 
చిరునామా భరియు రిజిసేేషన్ నెంఫరు తో కూడిన బోరుున కార్వయలమ 
సముదామమునక్య ఏర్వటు చేయాలి. 

2. సభమపాలన :-కార్వయలమమున ప్రయులతఴ సెలవ రోజులు మినహ మిగలిన ని 
దినములలో ఉ 10.00 గెంలక్య తెరిచి సా 5.00 గల వయక్య తెరిచి ఉెంచవలెన. 

3. సిఫబెంది హజరు :- ట్టణ సమాఖ్య రిధలో ని చెయుచ్చనన అెందరు సిఫబెంది పేరులన 
హజరు టట నెంద్ద నమోద్ద చేమవలెయున. తదాఴర్వ కార్వయలమమునక్య రోజు వార్గగా 
హజరైన సిఫబెంది మొదటగా హజరు టట నెంద్ద సెంతకెం చేయువలెన. 



   అ) క వేళ్ ఏ కాయణము చేతనైన హజరు కాలేక పయిన ‘A’‚అని ముెందస్తత సమాచాయెంతో        
సెలవ ధయఖ్స్తత ఇచిున యెడల ఆ రొజులక్య ’L’ అని మారుక చేమవలెన. 
ఆ) హజరు టట బద్రయచవలసిన భాదయత అకెంటెంటుల పై గలద్ద. 
4. సెలవలు :- సిఫబెందిక్త సెంవతషయకాలములో 12 నలల దినములు అనభతిెంచఫడున. 
అయసతక్య మిెంచి సెలవలు వాడుకన యెడల ఆ రోజులక్య జీతాము చెలిలెంచఫడద్ద. కార్వయలమపు 
హజరు టట నెంద్ద నమోద్ద కాఫడిన అెందరు సిఫబెంది సెలవలు లీవ రిజిసరేు నెంద్ద నమోద్ద 
చేమఫడున. 
5. సిఫబెంది కదలిక పుసతకములు (Movement Register) :- కార్వయలమములో ని చేయు 
సిఫబెంది కార్వయలమపు ని పై ఇతయ కార్వయలమములక్య గాన, బ్యెంక్ లు తదియ నలక్య 
వెళిళనపుడు హజరు టట నెంద్ద ‘T’ అని వ్రామవలెన. భరిము మూమెంటు రిజిసరేు నెంద్ద ఏ 
ని పై ఎకకడిక్త వెళ్ళళచ్చనానరు అన అెంశమున భరియు కార్వయలమెం నెండి ఫమట్క్య వెళిళన 
సభమమున వ్రాసి సెంతకము చేమవలెయున. ని ముగెంచ్చకని తిరిగ కార్వయలమమునక్య 
వచిున పిభమట్ భయలా ”మూమెంటు రిజిసరేు” నెంద్ద ఎనిన గెంట్లక్య తిరిగ కార్వయలమమునక్య 
చేరినది నమోద్ద చేమవలెయున. 
6. ట్టణ సమాఖ్య రిధలో ని చెయుచ్చనన క్షేత్ర సాధయి సిఫబెంది నలవారి ని ప్రణాళికలన 
ట్టణ సమాఖ్య సమావేశెం రోజున తీసికని కార్వయలమపు నోటస్త బోరుు నెంద్ద ప్రదరివెంచవలెన. 
తదాఴర్వ కార్వయలమమునక్య హజరైన అధకారులు భరియు యయవేక్షక్యలక్య వారు ఏ సల మ్స లో ఏ 
ఏ రోజుల మెంద్ద ని చేయుచ్చనానరు అన అెంశము తెలిమవలెన. 
అ) అద్ద విధెంగా ట్టణ సమాఖ్య వచిున ప్రకట్న సరుకయలరుల భరియు త్రికల మెంద్ద 
ప్రకటెంచఫడిన ముఖ్యమైన సమాచాయమున నోటస్తల బోరుు నెంద్ద ఉెంచవలెన. 
ఆ) ట్టణ సమాఖ్య వివయములు తెలుపు బోరుులన తయారు చేసి మీటెంగు హలు నెంద్ద గోడలు పై 
అతిక్తెంచవలెన. 
ఇ) ప్రతి నల డి.సి.బి., జమా ఖ్రుులు, ఫఢ్జాటుట అెంచనా మొదలగు సమాచాయము ట్టణ 
సమాఖాయలచే ఆమోదిెంచఫడి కార్వయలమము నెంద్ద బోరుులో ఉెంచాలి. 



7. ట్టణ సమాఖ్య కార్వయలమము నెంద్ద గల పర్గనచరు కార్వయలమ నియఴహణ కయక్య 
ఉయోగెంచ్చ కెంపూయట్రు మొదలైన వస్తతవలు/రికయములు బద్రయచ్చట్, నియఴహెంచ్చ భాదయత 
ట్టణ సమాఖ్య [RP] అకెంటెంటులదే. ఇెంద్ద నిమితతము స్ధటరు రిజిసరేున ప్రతి యకమునక్య క 
పేజీ కేట్టయిెంచి నమోద్ద చెసి వారిశక ఆడిట్స నెంద్ద చూపిెంచవలెన. 
8. స్ధటరు రిజిసరేు ప్రతి నమూనా : వస్తతవ /యకెం : 
తెది వివయములు ప్రాయెంబ 

నిలఴ 
ఉయోగెంచినవి అెంతయ నిలఴ అధయక్షుర్వలి     

సెంతకెం 
1 2 3 4 5 6 
      
9.ఫైలు (దస్త్రెం) :- కార్వయలమమునక్య వచిున ఉతతయములన ఫటట కకకక అెంశమునక్య క ఫైలు 
ప్రతెయకమైన నెంఫరుతో నియఴహెంచవలెన.సెంఫెంధత అెంశము పై వచిున కాగతములు అనిన క్రభ 
దదతిలో ఫైలులొ అభయువలెన. భరియు ఈ కాగతములక్య వరుస నెంఫరు వ్రామవలెన. ఈ 
సెందయభముగా చేయు ప్రతుయతతయములు నెంద్ద ఆయా ఉతతయములు యెకక సఴభావమున ఫటట 
సమాధానమున ెంపిెంచవలసియుెంటుెంది. 
10. సమాధానములన ెంపుట్క్య లేఖ్లన వ్రామవలెన. ఈ లేఖ్ తయారు చేయునపుడు ఏ 
విషమము పై లేఖ్ ెంపుచ్చననది విషమములో సూచిెంచాలి. అయాయ /అమామ /భహశయా అన 
సెంభోధనతో లేఖ్ వ్రాయాలి. 
        లేఖ్క్య ఫద్దలు ఇచిునపుడు కార్వయలమమునక్య వచిున ప్రతి యెకక నెంఫరు భరియు తేది 
సూచికలో సూచిెంచి తద్దరి క్రిెంది పేర్వలో సమాధానమున వ్రామవలెన. 
సమాధానము వ్రాయునపుడు లేఖ్లొ అడిగన అెంశము పై సఴషటత ఉెండే విధముగా అడిగన 
సమాచాయమునక్య బైయిలా భరియు రూల్కష క్య లోఫడి సమాధానము వ్రాయుచూ క్రిెంది లేఖ్ 
అఖ్రున క్యడి భాగము నెంద్ద బవదీమ / విశఴసనీమ అన సెంబోధనతో లేఖ్న ముగెంచవలెన 
తద్దరి సెంఫెంధత ప్రతి నిధులతో ఆమోదెం పెంది లేఖ్న ెంపిెంచవలెన. 



11.డిస్ధచ్ రిజిసరేు  :- ప్రతి కార్వయలమము నెంద్ద ఉతతయములన ఫమట్ అధకారులక్య 
/సెంసధలక్య/ వయక్యతలక్య ెంపు సమాచాయము డిస్ధచ్ రిజిసరేు నెంద్ద చేసి సాధాయణ/ రిజిసరేు 
పస్తట/ కరిమర్ భరియు వయక్తతతో అెందిెంచ్చ వివయములన రిజిసరేు నెంద్ద నమోద్ద 
చేమవలెన. 

తెది వసెం ెంవలసిన చిరునామా లేఖా నెం. తేది పసేటజి విలువ 
1 2 3 4 5 
     
 
12. మాస నివేదికలు :- నల వార్గ ట్టణ సమాఖ్య కార్వయలమము నెండి 

డి.పి.మెం.యు/ ఇతయ కార్వయలమములక్య ెంవలసిన మాస నివేదికలక్య ప్రతెయకమైన 
ఫైలు (పి.డి.ఎల్క.) నియఴహెంచవలెన. తదాఴర్వ జమా ఖ్రుులు, డి.సి.బి, బి.అర్.మస్. 
నిధులు వాడకెం వివయములు ప్రతి నల రిజిసేరులో వివయములు నమోద్ద చేసి సెంఫెంధత 
అధకారులక్య ెంపిెంచవలెన. ఈ మాస నివెదికలు అనిన క రిజిసరేు 
(పి.డి.ఎల్క.రిజిసేరు) నెంద్ద నమోద్ద చేమవలెన. 

 
వసెం పి.డి.ఎల్క.నెం అెంశము ెంవలసిన తెది ెంపిన తెది అకెంటెంట్స 

సెంతకెం 
1 2 3 4 5 6 
      

13. ట్టణ సమాఖ్య నియఴహణలో భాగెంగా ట్టణ సమాఖ్య శిక్షణ ప్రణాళికన అభలు 
చేమవలసి ఉెంటుెంది. ఇెంద్ద నిమితతము ప్రతి నల ట్టణ సమాఖ్య సమావేశెం నెంద్ద 
ఆమోదిెంచఫడిన శిక్షణలక్య ఏర్వటు చేమవలసిన భాదయత అకెంటెంటుల పై ఉెంటుెంది. 
ఇెంద్ద నిమితతము శిక్షణక్య హజరైన వారి సెంతకములు తీస్తకనట్ వారిక్త వసతి భరియు 
భోజన ఏయటుల చెలిలెంచ్చ ట.ఎ.మొదలగుననవి రూల్కష క్య లోఫడి సెంఫెంధత రిజిసేరులు/ 



్యమ్సష నెంద్ద తీస్తకోవాలి. అదే విధెంగా ప్రతీ శిక్షణా కార్వయక్రమున శిక్షణా యయెంతము 
రిజిసరేు నెంద్ద నమోద్ద చేయాలి. 

14. ఉతాతరుఴలు :- ట్టణ సమాఖ్య చేయు నియణమములు భరియు చెలిలెంపులు చట్ట 
యముగా నియఴహెంచ్చట్క్య గాన ఉతతరుఴలన జారి చేమవలసి ఉెంటుెంది. ఇెంద్ద 
నిమితతము ట్టణ సమాఖ్య తీర్వమనము తేది భరియు తీర్వమన సెంఖ్యన ఉతాతరుఴల మెంద్ద 
నమోద్ద చెసి అధయక్షుర్వలి సెంతకమున తీస్తకని కార్వయలమపు సీలుతో ఉతతరుఴలన 
జార్గ చేయాలి. ఇెంద్ద నిమితతము సెంఫెంధత ఫైలు నెంద్ద కాయయలమపు నకళ్ళళన 
బద్రయచాలి. 

15. మమో  :- కార్వయలమెం నెంద్ద ని చేయు క్రిెంది సిఫబెందిక్త తన విధులన 
సక్రభముగా నియఴహెంచిన యెడల ప్రధభముగా హెచురికన జార్గ చేయుచూ వారి నెండి 
నిరిణత సభమెంలో సెంజాయిషీ కోయవచ్చున. ఇచిున సెంజాయిషీ సెంతృపితకయముగా లేని 
యెడల ఇెంకనూ ని తీరు మరుగుడని యెడల తద్దరి విషమమై చయయలు గైకనట్క్య 
సెంఫెంధత అెంశెం పై నివేదిక తయారు చేసి చయయలక్య ఉక్రమిెంచవలెన. లేదాపై 
అధకారులక్య చయయ నిమితతము నివేదిెంచవలెన. 

16. సరుకలర్ :- ట్టణ సమాఖ్య నెండి సిఫబెంది లెదా భాగసాఴభయ 
సమాఖ్య/సెంఘాలన తెలిమయచవలసిన అెంశములన సరుకలర్ రూెంలో మాత్రమే 
ెంపిెంచవలెన 

17. విజిట్ర్ష రిజిసరేు :- ట్టణ సమాఖ్యలన సెందరివెంచ్చ ప్రముఖులన భరియు 
అధకారులు ట్టణ సమాఖ్య గభనిెంచిన అెంశాలు భరియు సూచనలు నమోద్ద 
సూచిెంచ్చట్క్య క రిజిసరేు నియఴహెంచవలెన. 

 
ఆెంధ్రప్రదే్  యసయ సహమ సహకాయ సెంఘాల చట్టెం -1995 
ముఖాయెంశాలు : ప్రస్తతతెం ఆెంధ్రప్రదే్  లో రెండు సహకాయ సెంఘాల  చట్టటలు అభలులో 
ఉనానయి. 



1. సహకాయ సెంఘాల చట్టెం 1964 
2. యసయ సహకాయ సెంఘాల చట్టెం 1995(Mutual Aided CO-oparative) 

యసయ సహమ సహకాయ సెంఘాల చట్టెం చిననది. స్తలబమైనది. ఇెంద్దలో కేవలెం 
45సెక్షునల మాత్రమే కలవ. ఈ చట్టెం 01.06.1995 నెండి అభలులోనిక్త వచిునది. 

1964 సహకాయ సెంఘాల చట్టెం ప్రకాయెం ఏయడిన సెంఘాలలో ప్రయులతఴ జోకయెం ఎక్యకవ. ప్రయులతఴ 
సహమెం పై ఆధాయడి ని చెస్తతనానయి. సయులయలక్య సయులయలక్య సాఴతెంత్రయెం తక్యకవ. ప్రయులతఴ 
నియణయాల పైనే ఆధాయడి ని చేస్తతనానయి. 
          1995 యసయ సహమ సహకాయ సెంఘాల చట్టెం ప్రకాయెం ఏయడిన సెంఘాలు 
సఴచుెందెంగా ఏయడినవి సయులయలక్య సాఴతెంత్రయరెం ఎక్యకవ ప్రయులతఴ జోకయెం తక్యకవగా ఉెంటుెంది. 
నియఴచనాలు :- 

ఎ) బోరుు : సహకాయ సెంఘములో ఎనినకయున కాయయనియఴహక వయెీం. 
బి) బైలాలు : ఈ చట్టటనిక్త అనగుణెంగా సహకాయ సెంఘ సయులయలు ఏర్వటు చెస్తక్యని 
రిజిసరేు ఆమోదిెంచిన నిఫెంధనావళి. దీనిని ఫెంధనలు అవసయమైనపుడు సవయణ 
చేస్తకోవచ్చున. 
సి) సహకాయ సెంఘెం : ఈ చట్టెం  సెక్షన్ ప్రకాయెం రిజిషటయయిన సెంఘెం 

      డి) సహకాయ సూత్రలు : ఈ చట్టెం  సెక్షన్ లొ నిర్చదశిెంచిన సూత్రాలు. 
ఇ) సమాఖ్య: కనిన యసయ సహమ సెంఘాలు సయులయలుగా ఈ చట్టెం సెక్షన్ ప్రకాయెం 
రిజిషటయయిన సహకాయ సెంఘెం. 
రిజిసేషేన్  

        ఈ చట్టెం సెక్షన్ 4 ప్రకాయెం ప్రతి సహకాయ సెంఘల రిజిసేషేన్ చెయువలెన. రిజిషేేషన్ 
చేయుట్క్య వయక్యతలయినచొ 10 భెంది సమాఖ్య/ సెంఘాలయినచో కనిసెం రెండు ఉెండవలెన. 
సెక్షన్ 3 క్య లోఫడి నిఫెంధనవళిని రూపెందిెంచ్చకోవలెన. రిజిసేర్ చెసి 60 రోజులలోల 
రిజిషేేషన్ సరిటఫికేట్స న, రిజిసేేషన్ చేసిన బైలాస్ న తన సెంతకెంలో సెంఘ చీప్ ప్రమోట్ర్ క్త 
ెంవలెన. రిజిషేేయయిన ప్రతి సహకాయ సెంఘెం సెక్షన్ 8 ప్రకాయెం తభ కార్వయలము వదద సెంఘెం 



పేరు రిజిసేషేన్ నెంఫరు, చిరునామా ప్రదరిమెంచవలెన. ప్రతి సెంఘములో యసయ సహకాయ 
సెంఘాల చట్టెం 1995 కాపీ, రిజిషేషేన్ సరిటఫికేట్స, రిజిషటయయిన బైలా కాపీ ఉెంచ్చకోవలెన. భన 
ర్వష్ట్రెంలో అనిన ట్టణ సమాఖ్యలు, సల మ్స సమాఖ్య ఈ చట్టెం ప్రకాయెం రిజిషటరైనాయి. 
బైలాస్ నిఫెంధనావళి  
  ఈ చట్టెం ప్రకాయెం రిజిషటయయిన ప్రతి సహకాయ సెంఘెం సెక్షన్ 9 ప్రకాయెం బైలాస్ 
రూపోెందిెంచ్చకోవలెన. బైలాస్ లో ఈ క్రిెంది అెంశాలు ఉెండవలెన. 

1. సహకాయ సెంఘెం పేరు, చిరునామా, 
2. సహకాయ సెంఘెం ల్యలు. 
3. సయులయల అయసతలు అనయసతలు సయులయల హక్యకలు. 
4. సబయలక్య అెందిెంచే సేవలు. 
5. సయఴ సబయ భెండలి అధకార్వలు. 
6. బోరుు ఎనినక బోరుు అధకార్వలు. 
7. సమావేశలు నియఴహణ దదతి. 
8. సెంఘ వాట్టధనెం మూలధనెం సభకూరుుక్యనే దదతి. 
9. ఆడిట్టయల నియాభకెం ఇెంట్యనల్క ఆడిట్స. 
10. సెంఘానిన యద్దద యచడెం మొదలగు అెంశాలు ఉెండవలెన. 

సెక్షన్ 10 ప్రకాయెం బైలాస్ న అవసయభయినపుడు సవయణ చేస్తకోవచ్చున. 
మిగలు ెంపిణి లోటు నియఴహణ : 

సెక్షన్ 16 ప్రకాయెం సహకాయ సెంఘెంభయిన తన మిగులన (లాభాలన) సయఴ సబయ 
భెండలి ఆమోదెం మయక్య రిజిరుఴ నిధ, లోటు బర్గత నిధ, రిబేట్స బవన నిధ మొదలగు 
నిధులన కేట్టయిెంచవచ్చున. సెక్షన్ 17 ప్రకాయెం లోటు బర్గతని చయులు తీస్తకోవచ్చున. 

సయఴసబయ భెండలి (జనయల్క బ్డ్డ) సెంఘెంలోని సయులయలెందరి సయఴ సబయభెండలి అెంట్టరు. సెక్షన్ 
28 ప్రకాయెం సయఴసబయ భెండలి  ఈ క్రిెంది అధకార్వలు ఉెండున 

1. బైలా సవయణ 



2. డైయకటయల ఎనినక తోలిగెంపు 
3. ఫడెాట్స ఆమోదెం 
4. ఆడిట్యల నియాభకెం 
5. మిగులు ెంపిణి లోటు నియఴహణ 
6. సహకాయ సెంఘెం యద్దద. 
  పాలక భెండలి /కాయయనిర్వఴహక కమిట  (Executive commites Board) 

             సెక్షన్ 21 ప్రకాయెం ప్రతి సహకాయ సెంఘెం పాలక భెండలి ఏర్వటు చేస్తకోవాలి. 
పాలక భెండలిని సయఴ సబయ భెండలి సయులయలు ఎననకోవాలి. పాలక భెండలి సయులయల సెంఖ్యన 
నియణయిెంచ్చకని ప్రతి సెంవతషయెం వారిలో 1/3 వెంతు భెంది సబయలన రోటేషన్ దదతిలో 
ఎననకోవాలి. 
      కాని SLF లలొ, ట్టణ సమాఖ్యలొ ఈ దదతి లేద్ద. SLFలలో సఴమెం సెంఘాల 
అధయక్షులే పాలక భెండలి సయులయలుగా ఉెంట్టరు. ట్టణ సమాఖ్యలలొ SLF ల అధయక్షులే పాలక 
భెండలి సయులయలుగా ఉెంట్టరు. 
పాలక భెండలి విధులు 
  సెక్షన్ 22 ప్రకాయెం పాలక భెండలిని ఈ క్రిెంది విధులన నియఴహెంచాలి. 

1. సయులయలన చేరుుకోవడెం తొలిగెంపు. 
2. అధయక్షుర్వలు ఇతయ దాధవారులు ఎనినక, తోలగెంపు. 
3. సిఫబెంది నియాభకెం 
4. విధానాలన రూపెందిెంచడెం 
5. నిధుల సమీకయణ 
6. వారిశక నివేదికల తయార్గ 

ఎనినకలు : సెక్షన్ 23 ప్రకాయెం పాలక భెండలి అధయక్షులు ఇతయ దాది వారులన 
ఎననకోవాలి. 

ట్టణ సమాఖ్యలు SLFలలొ ప్రతి రెండు సెంవతషర్వలక్య కసారి ఎనినకలు నియఴహెంచాలి. 



సమావేశాలు : సెక్షన్ 24 ప్రకాయెం బైలాలో నియణయిెంచిన విధెంగా సయఴసబయభెండలి, 
పాలక భెండలి సమావేశాలన వియఴహెంచాలి. సయఴసబయ భెండలి సమావేశెం ప్రతి మూడు 
నలలకకసారి నియఴహెంచాలి. SLFలలో పాలక భెండలి సమావేశెం (నలకకసారి) 
ట్టణ సమాఖ్యలలో (నలక్య రెండు సారుల) జయవలెన. 
   అకెంటుల, రికారుుల నియఴహణ :  సెక్షన్ 26 ప్రకాయెం ప్రతి సహకాయ సెంఘెం ఈ క్రిెంది 
రికారుులు నియఴహెంచవలెన. 
1.MACS ACT కాపీ 
2. బైలాస్ కాపీ 
3. మినిట్సష బుక్ 
4.జమా- ఖ్రుులక్య సెంఫెంధెంచిన పుసతకాలు (యశీద్ద, ఒచరు, నగద్ద పుసతకెం, జనయల్క 
లెడార్ మొదలగునవి 
5. సెంఘెం ఆస్తతలు అపుల ఖాతాలు 
6. సయులయలక్య అెందిెంచే సేవలు రిజిషటరు (లోన్ లెడార్, డి.సి.బి) 
7. సయులయలక్య వివర్వల రిజిషటరు (వాట్టధనెం, రిజిషటరు, పద్దపు రిజిషటరు) 
8. ఆడిట్స రిపోరుట. 
ఆడిట్స : సెక్షన్ 27 ప్రకాయెం ప్రతి సహకాయ సెంఘెం తన అకెంట్లన చారుడ్ అకెంటెంట్స 
తోనైనా గాని లేక రిజిషటర్ నిమమిెంచిన ఆడిట్ర్ తోనైనా ఆడిట్స చేయిెంచ్చకోవచ్చున. 
ఆడిట్ర్ న సయఴసబయ భెండలిలో నియణయిెంచి పారితోషకెం నియణయిెంచాలి. ఆడిట్స 
రిపోరుటన సయఴ సబయ భెండలి సమావేశెంలో చరిుెంచి ఆమోదిెంచవలెన. 
రిట్రుష దాఖ్లు : సెక్షన్ 34 ప్రకాయెం ప్రతి సెంవతషయెం సయఴసబయ సమావేశనిన 
నియఴహెంచిన 30 రోజులలోగా ప్రతి సహకాయ సెంఘెం రిజిష్ట్రరు క్య రిట్ర్ష 
సభరిెంచవలెన. రిట్ర్ష లో ఈ క్రిెంది వివర్వలు సభరిెంచవలెన. 
ఎ) వారిశక కాయయకలాపాలు నివెధక 
బి) ఆడిట్స రిపోరుట 



సి) సయులయల జాబితా అెందిెంచిన సేవల వివర్వలు 
డి) లాభాల ెంపిణి లేదా లోటు నియఴహణ 
ఇ) డైరకటయల వివర్వలు 
ఎఫ్ట) ఆడిట్స లోపాల పై చేటటభ చయయలు 

హక్యకలు ర్వయితీలు మినహయిెంపులు :  
       సహకాయ సెంఘాల చట్టెం 1964 ప్రకాయెం సహకాయ సెంఘాలక్య లభెంచ్చ హక్యకలు, 
ర్వయితీలు, మినహయిెంపులు సెక్షన్ 35 ప్రకాయెం యసయ సహమక సెంఘాల చట్ట ప్రకాయెం 
రిజిషటయయిన సెంఘాలక్య కూడ వరితసాతయి. ఈ సెక్షన్ ప్రకాయెం ఫకాయిడిన సయులయల ఆస్తతల పై 
మొదట హక్యక, కనిన యకాల ననలు, స్తెంకాల నెండి మినహయిెంపు మొదలగునవి. 
భెండల సమాఖ్యలలొ నియఴహెంచవలసిన సమావేశములు 
        ట్టణ సమాఖ్యలు MACS Act 1995 ప్రకాయెం రిజిషటయయినవి. కావన సెక్షన్ 24 
ప్రకాయెం ఈ క్రిెంది సమావేశాలు నియఴహెంచవలెన. 
వారిశక సయఴసబయ భెండలివ సమావేశెం : సెంవతషర్వనిక్త క సారి వారిశక సయఴసబయ భెండలి 
దారి వారులు ఐద్ద/ముగురీు కావాలి. 
నోటస్త జారి చేయుట్ : సమావేశెం తేది, సధలెం, సభమెం అజెండా వివర్వలన పాలక భెండలి 
సమావేశెంలో (ఇ.సి) చరిుెంచి నియణయిెంచాలి. 15 రోజులు భెంద్దగా సయఴసబయ భెండలి 
సయులయలెందరిక్త లిఖిత పూయఴక నోటస్త ెంపిెంచాలి. నోట్టస్తలో సమావేశెం తేది, సభమెం, 
సధలెం, అజెండా వివర్వలు ఉెండాలి. అధయక్షుర్వలి సెంతకెం చేయాలి. 
అజెండా :  సమావేశెంలో ఈ క్రిెంది అెంశాలు ఉెండాలి. 

1. ప్రాయధన 
2. రిచయాలు 
3. హజరు 
4. గత సమావేశెం తీర్వమనాల పై చయు 
5. వారిశక నివేదిక 



6. ఆడిట్స రిపోరుట ఆమోదెం 
7. జమా - ఖ్రుుల పై చయు 
8. మిగులు కెట్టయిెంపు 
9. లోటు నియఴహణ 
10. ఫడెాట్స ఆమోదెం 
11. బైలా సవయణ 
12. ఎనినకల నియఴహణ మొదలగునవి. 

కోయెం : సమావేశానిక్త కోయెం ఉెండాలి. సమావేశానిక్త హజరుకావలసిన కనీస సయులయల సెంఖ్యన 
కోయెం అెంట్టరు. సయఴసబయభెండలి సమావేశెంలొ బైలాలో నియణయిెంచినటులగా కనీసెం 1/5 లేక 
1/3వెంతు సయులయలుతో జరిపిెంచాలి. సయులయల సెంతకాలన తక తీస్తకోవాలి. కయెం లెని 
సమావేశాలలో తీస్తక్యనన నియణయాలన అభలు చేయిట్క్య వీలులేద్ద. 
పాలక భెండలి సమావేశెం (ఇ.సి.సమావేశెం) : 
             చట్ట ప్రకాయెం కనీసెం మూడు నలలకసారి పాలక వయీ సమావేశెం నియఴహెంచాలి. కాని 
ట్టణ సమాఖ్యలలొ నలక్య రెండు ఇ.సి సమావేశాలు జయపాలి. ఇ.సి.సమావేశానిక్త గ్రభ సెంఘాల 
అధయక్షులు హజరు కావాలి. ఇ.సి. సమావేశానిక్త కనీసెం 1/2 వెంతు భెంది సయులయలు హజరు 
కావాలి. 
మొదట ఇ.సి.మీటెంగు అజెండా (పూయఴ ఆర్.జి.బి మీటెంగ్ష) 

1. ప్రాయధన 
2. రిచయాలు 
3. హజరు 
4. గత సమావేశెం తీర్వమనాల పై సమీక్ష 
5. అపు వసూలు 
6. గ్రభ సెంఘాల లొ ని తోరు సమీక్ష- గ్రేడిెంగ్ 
7. డి.సి.బి పై చయు 



8. అపుల భెంజూరు (ఎెం.సి.పి.ల దాఴర్వ) 
9. వసూలు చెలిలెంపులు, ఆదామ వయమల పై చయు. 
10. నలలో చేమబోవ ఖ్రుుల పై చయు – ఆమోదెం. 
11. ఇతయ అెంశములు. 

రెండవ ఇ.సి.మీటెంగ్ అజెండా  : 
1.ప్రాయధన 
2.రిచయాలు 
3. హజరు 
4. గత సమావేశెం తీర్వమనాల పై సమీక్ష 
5. అపు వసూలు 
6. సబ్ కమిట్టల ని తీరు సమీక్ష 
7. సిఫబెంది నితీరు సమీక్ష 
8. ప్రయులతఴ ధకాల పై చయు. 
9. సామాజిక సభసయల పై చయు. 
10. ఇతయ అెంశవములు. 

 
 

                          రిట్రునల గురిెంచి రిజిష్ట్రరుక్య లేఖ్  

టు,                                                                                 తేది............ 

జిలాల సహకాయ అధకారి, 

……………..జిలాల. 

అయాయ, 



     విషమము :200-20           సెం. గాన వారిశక రిట్రున దాఖ్లు గురిెంచి. 

…………………………………………………… యసయ సహమ సహకాయ 
పద్దపు భరియు యతి సెంఘెం లిమిటడ్……………………………….. సల మ్స  
………………………..ట్టణ రిజిసేేషన్ నెం…………………… క్య సెంఫెంధెంచి మా 
సెంసధ తరుపున మీక్య వారిశక రిట్రునలు దాఖ్లు రుస్తతనానము. ఇెంద్ద వెెంట్ మేము వారిశక 
నివేదిక బోరుు డైయకటరుల వివయములు మొదలగు వివయములనిన జతరుస్తతనానము.  
     మా సెంఘెం రిట్రునలు దాఖాలు కయక్య చలానా రూ ………………నెం 
……………..‚ జతయచి మీక్య ెంపుతునానము. దమ చేసి మీక్య ముటటనటుల యశీద్ద 
ఇవఴవలసినదిగా కోరుచ్చనానము. 
                                                                                              
సహకాయభవెందనములతో 

                                                                                            (అధయక్షుర్వలు) 

                                                    సీలు 

జతరిచినవి : 

1. చలానా సెంఖ్య 

2. బోరుు డైయకటరుల వివయములు 

3. భహసబ నోటస్త, వారిశక నివేదిక 

4. ఆడిట్స నివెదిక 

5. ఆడిట్స చేమఫడిన వారిశక లెకకల టటకలు 



6. ఆడిట్స అనవయతన నివెదిక 

7. కతతగా ఎనినకైన పాలక సయులయల వివయములు 

8. భహసబ మినిట్సష 

9. ్యెం : 4 

10. ్యెం : 5 

11. ్యెం : 6 

12. ్యెం : 7 

       (సూచన  : బైలా సవయణ ఉెంటే 6 తరువాత 7 వ త్రెంగా జతయచాలి) 
………… .........యసయ సహమక సహకాయ పద్దపు సెంఘెం 
లిమిటడ్,…………………… సల మ్స  ………………..ట్టణo, ...................  జిలాల 
(ఏ.పి) 
 నమోద్ద సెంఖ్య  :                                                                                 నమోద్ద 
తేది……………                       …………… వ వారిశక భహసబ ఆహఴనము 
 …….. ది…………….. వాయెం నాడు…………….. యసయ సహమక సహకాయ 
పద్దపు సెంఘెం లిమిటడ్ యెకక………………… వ వారిశక భహసబ 
………………నెంద్ద ఉదమెం గెం ...........00 నెండి  
గెం ....00 వయక్య జరుగున. ఈ సమావేశెంలో క్రిెంద ఇవఴఫడిన అెంశములన చరిుెంచి తగన 
సలహలు, సూచనలు ఇవఴవలసినదిగా, సకాలెంలో హజరై భహసబన విజమవెంతెం 
చేమగలయని ఆశీస్తతనానము. 
చయునీయాెంశములు : 



1. ప్రాయధనా గీతము. 
2. రిచయాలు /హజరు గురిెంచి 
3. అడిట్స రిపోరుట ఆమోదము గురిెంచి 
4. బైలా ప్రకాయము లాబ /నష్టటల ెంపిణి గురిెంచి 
5. వారిశక నివేదిక ఆమోదము 
6. 201…….201…….. సెం.నిక్త ఆరిదక ప్రణాళిక ఆమోదము 
7. భహసబ తేది నాటక్త అయసతకల ఒట్యల జాబితా ఆమోదము. 
8. భహసబ తేది నాటక్త సబయల జాబితా భరియు వారిక్త అెందిెంచిన సేవల వివయములు – 

ఆమోదము. 
9. డైయకటయల ఎనినక భరియు వారి దవికాలాల నియణమము. 
10. పాలక వయీ సయులయలు హజరు భరియు సెంఘెంలో జరిపిన లావాదేవీల సమీక్ష 
11. ఆడిట్ర్ నియాభకము/పారితోష్క నియణమము. 
12. ఇతయ అెంశములు అధయక్షుల అనభతితో 
13. వెందన సభయణ                         

 
తేది………..20 
                                           ్యెం నెం.4 
 రిజిష్టేరు గారిక్త ఆెంధ్రప్రదే్  యసయ సహమ సహకాయ సెంఘాల చట్టెం 1995 సెక్షన్ 34(1) 
ప్రకాయెం సహకాయ సెంఘెం ెంవలసిన 
                                                   కాయయక్రమాల నివేదిక. 
 సెంఘెం పేరు : …..…….. జిలాల:‚ …………..… రిజిసేేషన్ నెం :‚ …………..…. 
రిజిషటరైన తేది :‚………….. 
 సెంఘెం చిరునామా :‚ …………………………… సెంఘెం రిధ : 
………………………… 



  
                            
                                                                                    సహకాయ సెంఘ ప్రతినిధుల 
సెంతకెం     
                                                                                    సీలు :            
 
                                         ్యెం నెం.5 
 ఆెంధ్రప్రదే్  యసయ సహమ సహకాయ సెంఘాల చట్టెం 1995 సెక్షన్ 34(1)( బి) ప్రకాయెం 
సహకాయ సెంఘెం (ఈ టటకన) వారిశక ఆడిట్స  
                     టటకలు, వారిశక నివేదిక, ఆడిట్స రిపోరుట ఆధాయెంగా పూరిత చేమవలసిన టటక. 

వారిశక 
భహసబ 
జరువల
సిన నల 

వారిశక 
భహసబ 
జరిగన 
తేది 

ప్రతేయక 
భహసబ 
కోరినా
ర్వ? 

కోరి
న 
తేది 

ప్రతేయక 
భహసబ 
జరిపిన 
తేది   

బైలా ప్రకాయెం 
పాలక వయీెం 
సమావేశెం ఎనిన 
నలలక్త కకసారి 

పాలక వయ ీ
సమావేశా
లు జరిపిన 
తేది, కోయెం, 
హజరు 

హజరికా
ని 
సయులయలపై 
చయయ 
చేట్టటర్వ
?  

కాయయ
క్రమా
ల 
నివేది
క 

1 
 
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 



  సెంఘెం పేరు : …..…….. జిలాల:‚ …………..… రిజిసేషేన్ నెం :‚ …………..…. 
రిజిషటరైన తేది :‚………….. 
 సెంఘెం చిరునామా :‚ …………………………… సెంఘెం రిధ : 
………………………… 

 
                                                                                    సహకాయ సెంఘ ప్రతినిధుల 
సెంతకెం     
                                                                                    సీలు :            

సెంవతషయెం 
ముగెంపు 
నాటక్త 
సయులయల 
సెంఖ్య 

వసూలైన 
వాట్టధన
ము రూ  

గత 
ఆరిధక 
సెం.
లో 
వాయపా
య 
రిమా
ణెం 

మొ
తతెం 
ఆదా
మెం 
రూ 

నికయ 
మిగు
లు 
(లా
బెం) 

మిగులు 
ెంపిణి 
తీరు 

ప్రతి 
వాట్టదా
రునిక్త 
ెంచిన 
బోనస్ 

లోటు 
వచిునట్ల
యితే 
కెట్టయిెం
చిన తీరు 

సయులయలక్య 
అెందిెంచిన 
ఇతయ 
సేవలు 

ఆడిట్
ర్ క్య 
చెలిలెం
చిన 
ఫీజు 

రిమారుక
లు 

1 
 
 
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



                                           ్యెం నెం.6 
 ఆెంధ్రప్రదే్  యసయ సహమ సహకాయ సెంఘాల చట్టెం 1995 సెక్షన్ 34(1)( బి) ప్రకాయెం 
సహకాయ సెంఘెం (ఈ టటకన) వారిశక ఆడిట్స  
                     టటకలు, వారిశక నివేదిక, ఆడిట్స రిపోరుట ఆధాయెంగా పూరిత చేమవలసిన టటక. 
  సెంఘెం పేరు : …..…….. జిలాల:‚ …………..… రిజిసేషేన్ నెం :‚ …………..…. 
రిజిషటరైన తేది :‚………….. 
 సెంఘెం చిరునామా :‚ …………………………… సెంఘెం రిధ : 
………………………… 

పాలక 
వయీెం 
దవీకా
లెం 

పాలలక 
వయీెం 
సయులయల 
సెంఖ్య 

దవీ 
వియభ
ణ 
చెసిన 
సయులయ
ల 
సెంఖ్య 

సాధాయణ 
దవీ 
వియభణ      
చేసే 
తేది/నల 

చివయ
గా 
ఎనినక
లు 
జరిగన 
తేది 

పాలక వయీ సయులయల పేరుల,వారి 
దవీ కాలెం 
పేరు  దవి      వియమిెంచే తేది 
       చెటటన  
        తేది  

దవీ కాల 
సభమెంలో 
ఏ పాలక 
వయీ 
సయులయలైనా 
అనయసతక్య 
గురైనార్వ? 

కో - 
ఆప్ 
చేమడి
న వారి 
పేరు 

అనయసత
క్య 
గురైన 
పాలకవ
యీ 
సయులయల
పై 
తీస్తక్య
ననచయయ
లు 

1 
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



                                                                                     
                                                                                 సహకాయ సెంఘ ప్రతినిధుల 
సెంతకెం     
                                                                                    సీలు :            
 
 
 
 
 
 
                                                 ్యెం నెం.7 
           ప్రతేయక ఆడిట్స /విచాయణాల పై ఫిర్వయద్ద నివెదిక (సెంఘెంలచే సభరిెంచవలసినది) 
  సెంఘెం పేరు : …..…….. జిలాల:‚ …………..… రిజిసేషేన్ నెం :‚ …………..…. 
రిజిషటరైన తేది :‚………….. 
 సెంఘెం చిరునామా :‚ …………………………… సెంఘెం రిధ : 
………………………… 

గభనిక : ఆెంధ్రప్రదే్  యసయ సహమ సహకాయ సెంఘాల చట్టము 1995 సెక్షన్ 34 (1)(సి) ప్రకాయెం ఈ రిట్యనన 
సహకాయ సెంఘెం, జిలాల సహకాయ అధకారి వారిక్త సభరిెంచడమైనది. ఈ రిట్ర్ష దానితో పాటు కెంత రుస్తమున 
భహసబ జరిగన 30 రోజుల లొపు సభరిెంచవలెన. ఆవిధెంగా సభరిెంచనిచో ఆెంధ్రప్రదే్  యసయ సహామ సహకాయ 
సెంఘాల చట్టెం 1995సెక్షన్ 38 ప్రకాయెం అర్వధముగా రిగణిెంచఫడున. 



ఆడిట్స 
ఫకా
యి 
ఏతెది 
నెండి 

ఎపు
డు 
చివయ
గా 
ఆడిట్స 
జరిగన
ది 

రిజిష్టేరు
క్య నివేదిక 
సభరిెంచి
న 
తెది 

ఫిర్వయద్ద 
నివేదిక 
(సెంక్షితెం
గా) 

ప్రతేయక ఆడిట్స 
ఏమైనా 
జరిగనదా? 
ముఖ్య 
విషభయాలు 
తెలెండి(నివేది
క 
జతయచెండి) 

ఫిర్వయద్ద 
నివేదిక 
సెంక్షితెం
గా 

ప్రతేయక 
ఆడిట్స  
దాఴర్వ 
తిరిగ 
వసూలు 
చెసిన 
నిధులు 
(వివర్వలు) 

సెంఘెంక్య 
వయతిర్చకెంగా ఏదైనా 
విచయణ ఏర్వటు 
చేమఫడిెందా 
అయితే ఏ 
విషయాలు 
కనగొనానరు 

సెం
క్షి

త నివే
దిక

 

రిమా
రుక

లు 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 

         

                                                                              
                                                                                    సహకాయ సెంఘ ప్రతినిధుల 
సెంతకెం     
                                                                                    సీలు :            
 
 
 
 
 



 
 
   ఫల్కక పైనాన్ష - నియఴహెంచవలసిన పుసతకాలు 
        పెదద మొతతెంలో బ్యెంక్యలు ట్టణ సమాఖ్యలక్య అెందిెంచే బ్యెంక్ లిెంకేజిని ఫల్కక ఫైనాన్ష 
అెంట్టరు ఇది బ్యెంక్యలు సెంఘాలక్య అెందిెంచే బ్యెంక్యలిెంకెజిక్త అదనెం. 
        ఫల్కక ఫైనాన్ష నగద్ద యతి వెంటది. భెండల సమాఖ్య భెంజూరు చెసిన మొతతనిక్త లోఫడి 
ఎెంతమొతతమైనా ఎపుడయినా తీస్తకని ఎపుడయినా ఎెంతయినా తిరిగ చెలిలెంవచ్చున. దీనిక్త 
నిరిణత వాయిదాల సెంఖ్య లేవ. నిర్గణత మొతాతలు కూడా లెవ. వాడుక్యనన మొతాతనిక్త వాడుకనన 
కాలానిక్త మాత్రమే వడిు చెలిలెంచవలసి ఉెంటుెంది. 
      ఫల్కక ఫైనాన్ష మొతాతనిన సల మ్స  సమాఖ్య ల దాఴర్వ  సెంఘాలు దాఴర్వ సయులయలక్య అతయవసయ 
అపులు ఇవఴడానిక్త ఉయోగెంచాలి. సయులయలు, సయులయలక్య, సల మ్స  సమాఖ్య 6 నెండి 10 నల 
వాయిదాలలొ ట్టణ సమాఖ్యక్య తిరిగ చెలిలెంచాలి. 
        ట్టణ సమాఖ్యలు బ్యెంక్ క్య 10% నెండి12% వడిు చెలిలెంచాలి. సల మ్స  సమాఖ్య 
ట్టణసమాఖ్యలక్య 15% వడిు చెలిలెంచాలి. సయులయలు సెంఘానిక్త, సెంఘెం గ్రభ సెంఘానిక్త 18% 
వడిు చెలిలెంచాలి.  
 
            ఫల్కక పైనాన్ష అపు సెంఘాల బ్యెంక్యలిెంకేజిక్త, సి.ఐ.ఎఫ్ట అపు అదనెం. 
అవసయభయిన వారిని మొతతమే భెంజూరు చేయాలి. 
ఫల్కక ఫైనాన్ష లో నియఴహెంచే పుసతకాలు  

1. యశీద్ద పుసతకెం 
2. ఒచరు పుసతకెం 
3. నగద్ద పుసతకెం 
4. జనయల్క లెడార్ 
5. లోన్ లెడార్ 



6. డి.సి.బి రిజిషటర్ 
ఫల్కక ఫైనాన్ష లో వచేు లాభాలు  

1. బ్యెంక్య ఫల్కక ఫైనాన్ష అపు 
2. SLF ఫల్కక ఫైనాన్ష అపు 
3. SLF నెండి వసూలయిన ఫల్కక ఫైనాన్ష వడిు. 
4. బ్యెంక్ చెలిలెంచిన ఫల్కక ఫైనాన్ష వడిు. 
5. బ్యెంక్య ఖ్రుులు (కమిషన్) 
6. ఇతయ ఖ్రుులు. 

 
భెండల సమాఖ్య అకెంటెంగ్ సాప్ట వేర్  
సాప్ట వేర్ ముఖాయెంశాలు  : 
1. రిపాలన విధానెం 
2. వయక్తత గత ఖాతా వివయములు 
3. లావాదేవిల వివయములు 
4. భెండల సమాఖ్య మీటెంగ్ వివయములు 
5. ఆయధక వయవసధ 
6. సమాచాయ నిర్వఴహణ వయవసధ 
7. సాటప్ వేర్ ఉయోగాలు 
8. ప్రాయెంబ త్రాలు 

 
1. రిపాలన విధానెం  
అ)  ట్టణ సమాఖ్య వివయములు : (MS Profile) దీని నెంద్ద ట్టణ సమాఖ్య యెకక పేరు, 
చిరునామా, రిజిసేషేన్ భరియు సమాఖ్య ప్రాయెంబ వివయముల యెకక పూరిత సమాచాయెం 
తెలిమరుస్తతెంది, 



ఆ) బ్యెంక్ అకెంట్సష వివయములు  : దీని నెంద్ద ట్టణ సమాఖ్య యెకక బ్యెంక్య ఖాతాలన, 
బ్రాెంచి వివయములన, భరియు ఖాతాల వారిగా తెలిమరుస్తతెంది. 
ఇ) SLF రిజిసేషేన్ : దీని నెంద్ద భెండల సమాఖ్యలొ గల మొతతెం SLF యెకక వివయములు 
తెలిమజస్తతెంది. 
ఈ) సాటక్య రిజిషటరు: దీని నెంద్ద ట్టణ సమాఖ్యలో ఉనన సాటక్  వివర్వలన తెలిమజస్తతెంది. 
  
2. వయక్తత గత ఖాతా వివయములు  

వయక్తత గత ఖాతా తెరుచట్  
అ) కతతగా ఇచిున అపులు నమోద్ద చేమడెం :   దీని నెంద్ద ట్టణ సమాఖ్యలో ఇచిున 
అపుల వివర్వలన తెలిమజస్తతెంది. 
ఆ) ఇచిున అపు సవరిెంచ్చకనట్ దీని నెంద్ద ట్టణ సమాఖ్యలో తేడాలు నమోద్ద చేసిన 
యెడల సవరిెంచ్చకనవచ్చున. 
  వయక్తత గత ఖాతా లెడార్  
అ) పద్దపు ఖాతా లెడార్ : దీని నెంద్ద ట్టణ సమాఖ్యలో పద్దపు వివయములు 
తెలుస్తకనవచ్చున. 
ఆ) అపు ఖాతా లెడార్  : దీని నెంద్ద ట్టణ సమాఖ్యలో ఇచిున అపుల వివయములు 
తెలుస్తకనవచ్చున. 

లోన్ వివయములు 
అ) అపు తిరిగ చెలిలెంపు వివయములు : దీని నెంద్ద ట్టణ సమాఖ్యలో నిమమిత వాయిదాల 
రూెంలో వసూలు వివయములు తెలిమరుస్తతెంది. 
ఆ) అపు వాయిదా వసూళ్ళళ భరుయు నిలఴలు : దీని నెంద్ద ట్టణ సమాఖ్యలో కట్టవలసినది 
భరియు కటటన వివయములు తెలిమరుస్తతెంది. 
వయక్తత గత ఖాతా ముగెంపులు        



అ) పద్దపు ఖాతా ముగెంపు  : దీని నెంద్ద ట్టణ సమాఖ్య నెండి సబయతఴెం యద్దద చేమడెం 
తెలిమరుస్తతెంది. 
ఆ) అపు ఖాతా ముగెంపు  : దీని నెంద్ద ట్టణ సమాఖ్య నెండి తీస్తకనన అపు పూరితగా 
చెలిలెంచిన వివయములు తెలిమరుస్తతెంది. 
 3) లావాదేవీల వివయములు  
యశీద్దలు  
అ) SLF యశీద్దలు : సి.ఐ.ఎఫ్ట అపుక్య సెంఫెంధెంచి ట్టణ సభఖాయక్య అపు వసూళ్ళళ 
జరిగనపుడు నమోద్ద చేయుట్క్య ఉయోగసాతము. 
ఆ) జనయల్క యశీద్దలు : ట్టణ సమాఖ్యలో జరిగే ఇతయ లావాదేవీలు వసూళ్ళళ జరిగనపుడు 
నమోద్ద చేయుట్క్య ఉయోగసాతము. 
చెలిలెంపులు  
అ) SLF చెలిలెంపులు :  ట్టణ సమాఖ్య నెండి ఏ విధమైన చెలిలెంపులు జరిగనన నమోద్ద 
చేయుట్క్య ఉయోగసాతము. 
ఆ) జనయల్క చెలిలెంపులు: ట్టణ సమాఖ్య నెండి జరిగే మిగలిన అనిన యకాల చెలిలెంపులు 
నమోద్ద చేయుట్క్య ఉయోగసాతము. 
చిట్టటలు  
 అ) సాధాయణ చిట్టటలు : ట్టణ సమాఖ్యలో ఏ ఆరిధక వయవహర్వలు జరిగనన దీనిలో తక 
నమోద్ద చేయుట్క్య ఉయోగసాతము.  
ఆ) ఎద్దరు ద్దదలు : బ్యెంక్య లొ నగద్ద జభ చెసిన గాని, తీసినపుడు గాని నమోద్ద చేసే 
ద్దదల వివయలన తెలిమజేస్తతెంది. 
సాటక్ వివయములు  
అ) సాటక్  కనగోలు  : ట్టణ సమాఖ్యలో సాటక్  కనగోలు వివర్వలు ప్రొఫైల్క నెంద్ద 
చూఫడున. 



ఆ) సాటక్ అభమకాలు  : ట్టణ సమాఖ్యలో సాటక్  అభమకాలు వివర్వలు ప్రొఫైల్క నెంద్ద 
చూఫడున. 
4) ట్టణ సమాఖ్య మీటెంగ్ వివయములు  
అ)  గత మీటెంగ్ వివయములు తెలుస్తకనట్క్య “సెర్ు క్తలక్” చేసినచో ఆ వివర్వలు పోెందవచ్చు 
ఆ) కతత మీటెంగ్ వివయములు నమోద్దక్య క్తలక్ చేసినచో ఆ వివర్వలు నమోద్ద చేమవచ్చు 
5) ఆరిధక వయవసధ 
అకెంట్సష మాషటర్ష  
అ) అకెంట్స నిలఴలు : ట్టణ సమాఖ్యలో ఖాతాల వార్గగా నిలఴలన ఈ టటకలొ 
చూడవచ్చున. 
ఆ) ఆరిధక నివేదికలు  : ప్రొఫైల్క నెంద్ద చూడవచ్చున. 
అకెంట్సష  లెడార్  
అ) జనయల్క అకెంట్స లెడార్ : ప్రొఫైల్క నెంద్ద చూడవచ్చున. 
ఆ) జనయల్క అకెంట్స లెడార్ సెంపూయణ నివేదిక : ప్రొఫైల్క నెంద్ద చూడవచ్చున. 
అకెంటెంగ్ సేటట్స మెంట్సష  
అ) అెంకణా టటక :  ప్రొఫైల్క నెంద్ద చూడవచ్చున. 
ఆ) ఆదామ వాయమ ఖాతాలు : ప్రొఫైల్క నెంద్ద చూడవచ్చున. 
ఇ) ముగెంపు సభనఴమ నిలఴల టటక : ప్రొఫైల్క నెంద్ద చూడవచ్చున. 
6) యాజమానయపు సమాచాయ నియఴహణ వయవసధ సయులయలు  
అ) SLF రిజిసేషేన్ భరియు ముగెీంపు  : ప్రొఫైల్క నెంద్ద చూడవచ్చున. 
 ఆ) SLF.పద్దపులు భరియు వాట్టధనెం  : ప్రొఫైల్క నెంద్ద చూడవచ్చున. 
సయులయల అపులు 
అ) అపు ఖాతా వివయములు  : ప్రొఫైల్క నెంద్ద చూడవచ్చున. 
ఆ) అపు ఖాతా సాధయి         :  ప్రొఫైల్క నెంద్ద చూడవచ్చున. 
డి.సి.బి వివయములు 



అ) అల సెంపూయణ డి.సి.బి. : టటక నెంద్ద చూడవచ్చున. 
ఆ) ప్రస్తతత డి.సి.బి.           : టటక నెంద్ద చూడవచ్చున. 
ఇ) రోజు వారి డి.సి.బి.        :టటక నెంద్ద చూడవచ్చున. 
అపు నిషతిత భరియు విశ్లలషణ 
అ) రిస్తకని తగెీంచ్చకోవడానిక్త తీస్తక్యనే చయయలు  : ప్రొఫైల్క నెంద్ద చూడవచ్చున. 
ఆ)  అపు ఫకాయిలు      :  ప్రొఫైల్క నెంద్ద చూడవచ్చున.  
            
                                             **** 


