
 
 

નવા વષરમાં carry forward કરવા માટ ેની  માગર દ્�કા 
 

નોધ : CARRY FORWARD નો OPTION  MAIN (SERVER) COMPUTER માંથી જ રન કરવો અને બી� node બંધ રાખવા 

 જુના વષરમાં ITEM, STOCK ને લગતા બધા જ TRANSACTION થઇ ગયા પછી જ નવું વષર CARRY FORWORD કરવું 
કારણકે  એક વખત STOCK નવા વષ’માં આવી ગયા પછી જુના વષર માં કરેલા  ેર ાર  MANUALLY નવા વષર માં કરવાના રરે�ે..                 
(જેની ખાસ નોધ લેવી) 

 BILL ની સામેના Payment,  Credit Note, Sales Return બધા જ Adjustment કરી લેવા કારણકે એક વખત              
BILL WISE OUT-STANDING નવા વષર માં આવી ગયા બા્ જુના વષર માં કરેલા  ેર ાર MANUALLY નવા વષરમાં કરવાના રરે�ે 
(જેની ખાસ નોધ લેવી) 

 જો કોઈ cheque / cheque return ની entry અનુ�મે Bank Receipt / Bank Payment માં upload કરવાની બાકી રોય તો 
કરી લેવી. 

Step-1:-wDMS software Admin User થી ૨૦૨૨-૨૩ નુ વષર open કરવું. 

 
Admin Utilities માં જવું તયાર બા્ Create Next Year 2023-24 Database ઉપર િકલક કરવું 

 

 

 

 



જો WDMS નું Latest version ર�ે તો Step-૩આવી જ�ે. 

નવા વષર નો DATABASE બની ગયા પછી WDMS SOFTWARE માં RESTART COMPUTER નો MESSAGE આવ�ે તયારે 
YES પર િકલક કરવું. તે પરેલા અનય NODE પરથી wDMS બંધ કરવું અને અનય  ોોામ પણ બંધ કરવા . 



Step-2: Computer/ wDMS Restart થઇ ગયા પછી Admin User થી wDMS માં LOGIN કરવું. 
 

જુનું વષર ૨૦૨૨-૨૩નું વષર select કરવું. 

 
 
Admin Utilities માં જવું તયારબા્ Create Next Year 2023-24 ઉપર �કલક કરવું. 



Step-3: Carry forward option selection 

જો તમારે નવા વષર માં બધું જ carry forward કરવું રોય તો PROCESS ઉપર િકલક કરવું અથવા જે જે Master, opening 

અને પેન્ડગ બીલ વગેરે માંથી select કરીને process ઉપર િકલક કરવુંતયારબા્ Process Complete નો Message ના આવે તયાં સુધી રાર 
જોવી. પરંતુ જો Error આવે તો Quit પર click કરવું અને Step-2  થી  રી કરવું. 

 

 



Process complete થઇ ગયા પછી WDMS software Admin user થી ચાલુ કરવું. રવે wdms software માં નવું વષર ૨૦૨૩-૨૪ 
્ેખા�ે. 

 
 

ખાસ ન�ધ : 
૨૦૨૩-૨૪ Select  કરી અને Opening Stock, Outstanding Sales Bill, Unadjusted Credit Note, Opening 
Stock IMEI & Account Closing Balance વગેરે check કરી લેવું, અને Carry forward બરોબર થયંુ છે કે નિર તે  
complete check કયાર બા્ જ નવા વષર ૨૦૨૩ -૨૪ માં transaction ચાલુ કરવા.એક વખત નવા વષર ૨૦૨૩-૨૪ માં 
transaction ચાલુ થયા બા્  રીથી carry forward થ�ે નરડ. 

Note: નવા વષર ૨૦૨૩-૨૪ માં Transaction ચાલુ કરતા પરેલા જો કોઈ Master અથવા Opening બરાબર ના  

  આવેલ રોય તો  રીથી CARRY FORWARD કરવા માટે Step-2 થી  process કરી �કાય. 


