
ARUNNATH.RARA 
 

 

 

  

TDS (24G,26Q,24Q)             
E-FILING  

അറ഻ുയണ്ടീെല്ഺാം 
 

 

 

 

 

special thanks to 

@ Aparna mukundan -STO Ayarkunnam 

  

െയ്യഺറഺക്ക഻യത്           
ARUNNATH.R   
Junior Accountant 
ST ayarkunnam 
mob:9633626283   



ARUNNATH R      JA     SUB TREASURY AYARKUNNAM  9633626283 Page 1 
 

     താളുകൾ മറിയുമ്പാൾ             
എന്താണ് TAN  

 

24 ജി സബ് ട്രഷറികളിൽ  

 

ജിലലാ ട്രഷറിയിൽ 24 ജി preparation  ആൻഡ് ഇ ഫയൽ 
ചെയുന്ന വിധം  

 

എങ്ങചെയാണ് 24 ജി െലാൻ ചവരിഫിയ് ചെയുന്നത്  

24 Q  ആൻഡ് 26 Q  റിമ്േൺ ഫയൽ ചെയുന്ന വിധം  

 

TDS അപ്മ്ലാഡ് ചെയ്യാൻ 
https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ എന്ന സസറ്റ് ൽ 
മ്ലാഗിൻ രജിസ്റ്റർ ചെയുന്ന വിധം  

ഒരു ഓഫീസിൽ െിന്ന് തചന്ന സവന്തമായി TDS അപ്മ്ലാഡ് 
ചെയുന്ന വിധം  

 

TRACES ൽ എറർ ചെക് ആൻഡ് കറക്ഷൻ ചെയുന്ന വിധം  

 

എങ്ങചെയാണ് ഓൺസലൊയി രാക്് അരയ്ക്കുന്നത്  

 

TRACES ൽ ൽ  െിന്നും മ്ഫാം 16 / 16 A ച ൌൺമ്ലാഡ് ചെയുന്ന 
വിധം 



ARUNNATH R      JA     SUB TREASURY AYARKUNNAM  9633626283 Page 2 
 

 

 

                                            സര്ക്ക്കഺര്ക്  സ്ഥഺപനങ്ങള്  (Aided ഉള്ീെീെ) 
ന഻കഽെ഻ നല്കഺന്  ബഺധ്യസ്ഥരഺയ ജ഼വനക്കഺരഽീെ പ്പെ഻മഺസ 

സഺലറ഻യ഻ല്  ന഻ുനഺ/ന഻ുേപകരഽുെ പല഻ശയ഻നത്ത഻നഽ ുമല഻ലഽള്ള 

ന഻കഽെ഻ ഈെഺക്ക഻ അത് സാംബന്ധ഻ച്ച  TDS Statement ഒുരഺ മാനഽ 
മഺസാം കാെഽുപഺഴഽാം ഇന്കാം െഺസ് ഡ പ഻െഺര്ക്ട്ട്ീമനെ഻നഽ 
നല്ുകണ്ടെഽണ്ട്. ന഻ശ്ച഻െ െ഻യ്യെ഻ക്കഽള്ള഻ല്  ഒുരഺ 
സ്ഥഺപനത്ത഻നീറയഽാം TDS റ഻ുട്ടണ്  ഫയല്  ീെുയ്യണ്ടത് DDO യഽീെ 
െഽമെലയഺണ്. ഇപ്പകഺരാം റ഻ുട്ടണ്  ഫയല്  ീെയ്െഺല്  മഺപ്െമഺണ് 
സഺലറ഻/FD ന഻നഽാം കഽറചെ ീെയ്െ െഺസ് ഡ െഽക അെഺത് 
ജ഼വനക്കഺരഽീെ പഺന്  നപര഻ുലക്ക് ീപ്കപ഻റ്റ്  ീെയ്യീെെഽകയഽള്ളൂ. 
പ഻ പ഻ ഒ  TDS Statement  ഫയല്  ീെയ്യഺത്തപോം ഒുരഺ 
ജ഼വനക്കഺര഻ല്  ന഻നഽാം ന഻കഽെ഻യഺയ഻ പ഻െ഻ച്ച െഽക പഺന്  നപര഻ല്  
ീപ്കപ഻റ്റ്  ആവഺത്ത കഺരണത്തഺല്  െ഻ െഽക ന഻കഽെ഻യഺയ഻ നല്ക഻യ 
ര഼െ഻യ഻ല്  ുേറ്റ്ീമന്റ് െയഺറഺക്ക഻  ഇ ഫയല്  ീെയ്യുുപഺള്   
ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്ക് ുഷഺര്ക്ട്ട് പ഻പക്ക്ഷന്  ുനഺട്ട഼ഡ വരഽനെഺണ്. 
ഇപ്പകഺരമഽള്ള ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകള്  ഴ഻വഺക്കഺന്  TDS Statement ഒുരഺ 
മാനഽ മഺസാം കാെഽുപഺഴഽാം ഇന്കാം െഺസ് ഡ പ഻െഺര്ക്ട്ട്ീമനെ഻നഽ 
നല്ുകണ്ടെഽണ്ട്.. നമഽീെ ഒഫ഼സ഻ീല  ഉുധ്യഺഗസ്ഥര഻ല്  ( സഺലറ഻ ) 
ന഻ുനഺ മറ്റ് ഇെപഺെഽകഺര഻ല്  ന഻നഽാം  ആദഺയന഻കഽെ഻ ക഻ഴ഻ചെ 

നെത്ത഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ല്  (TDS Deduction on salary under section 192 / TDS 

Deduction on other than salry)  ആ വ഻വരങ്ങളുീെ റ഻ുെഺര്ക്ട്ട്   ഇന്കാം 
െഺസ് ഡ പ഻െഺര്ക്ട്ട് ീമന്റ്ല്   നല്കഽനെ഻ീന്റ പാര്ക്ണ ഉത്തരവഺദ഻െവാം 

ബന്ധീപട്ട ഒഫ഼സര്ക്  ല്  (DDO)  ന഻േ഻പ്ൊം ആണ്..അെ഻നഺയ഻ ഒഫ഼സ഻ന 

രഽ TAN (Tax Deduction and collection Account Number) 

ഉണ്ടഺയ഻ര഻കഽനെഺണ്.  

TAN issued by the Income-tax Department ുകരളത്ത഻ല് രണ്ടഽ റ഼ജ഻യനഽകള് 
ആണ് ഉള്ളത് ..െ഻രഽവനന്തപഽരാം(TVD) ആന്ഡ് ീകഺച്ച഻(CHN). രഽ 
ഒഫ഼ഡ TAN ന അുപേ഻ക്കഽുബഺള് ഇ രണ്ടഽ റ഼ജ഻യണഽകള഻ല് 
ന഻നഺണ് TAN നല്കഽനത്. 

Structure of TAN 
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10  ഇെകലര്ക്ന അക്കങ്ങളുാം ഇാംഗ്ല഼ഷ് അേരങ്ങളുാം ആണ് ഉള്ളത്. 

First 4 digits of TAN are alphabets, the next 5 digits of TAN are numeric and last 

digit is an alphabet. 

ആദയീത്ത 3 ഇാംഗ്ല഼ഷ് അേരങ്ങള് ഏെഽ റ഼ജ഻യണ് എന് 
സാെ഻െ഻ക്കഽനഽ. ( നഺലഺമീത്ത അേരാം ഒഫ഼ഡ ീനയ഻ാം നീറ ഫേ് 
ീലറ്റര്ക് ആണ്.പ഻ന഼െഽള്ള 5 അക്കങ്ങള് റഺന്പാം ആയ഻ട്ടുള്ള 
നുപഴ്സഡ ആണ് .ലഺഡറ് പ഻ജ഻റ് രഽ ഏീെങ്ക഻ലഽാം ഇാംഗ഻ഷ് 
അേരാം ആയ഻ര഻ക്കഽാം. 

For eg:    TVDS02465F,CHNV02456D 

  TVD- െ഻രഽവനന്തപഽരാം റ഼ജ഻യണ് എന് സാെ഻െ഻ക്കഽനഽ ... റ഼ജ഻യണ് 

ീകഺച്ച഻ ആണ്  എങ്ക഻ല് CHN  എനഺയ഻ര഻ക്കഽാം  

     S - ഒഫ഼ഡ ീനയ഻ാം നീറ ആദയഺേരാം സാെ഻െ഻ക്കഽനഽ   

  02465 – 00000 to 99999 വീരയഽള്ള റഺന്പാം നുപഴ്സഡ  ആണ് 

     F- A to Z വീരയഽള്ള ഏീെങ്ക഻ലഽാം ഇാംഗ഻ഷ് അേരാം ആയ഻ര഻ക്കഽാം. 

ഇങ്ങീന ക഻ഴ഻ചെ നെത്തഽന െഺസ് ഡ ബഽക്ക്-എന്പ്െ഻ വഴ഻ ീസന്പ്െല്  
ഗവണ്ീമന്റ് ുലക്ക് ീപ്കപ഻റ് ീെയഽനഽ.  അെ഻നഽ ുവണ്ട഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന 

രഽ ുഫഺറാം ആണ് 24G.   ഇത് എല്ഺ മഺസവഽാം ITD നഽ 

സമര്ക്െ഻ുക്കണ്ടഺെഺണ്. ഗവണ്ീമന്റ് ഒഫ഼സ഻കള഻ല്  ന഻നഽാം ഇെ഻നഺയ഻ 

Director general of income-tax ഒുരഺ ഏജന്സ഻കീള  

ന഻ുയഺഗ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് അത് െഺീഴ പറയഽനവരഺണ്. 

1) PAO ( Pay and Accounts office) 

2) DTO ( District Treasury Office ) 

3) CDDO ( Cheque Drawing and Disbursing Office) 

ുമല്  പറഞ്ഞ ഒുരഺ ഏജന്സ഻കള് ക്കഽാം രഽ  Identification നപര്ക്    ( 

seven digit)  Director general of income-tax നല്ക഻ട്ടുണ്ടഺവഽാം 
അെഺണ്  

AIN ( Accounts Office Identification Number)  
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ഇന഻ 24 G  ഒന്ന് പരിെയചെരാം   

സബ് പ്െഷറ഻കള഻ല്  ന഻നഽാം 24G എല്ഺാം മഺസവഽാം District Treasury 

Office ല്  ുശഖര഻ക്കഽനഽ..ഇെ഻ല്  സബ് പ്െഷറ഻യഽീെ ക഼ഴ഻ല്  tax deduct 

ീെയ്െ ഒഫ഼സ഻കള഻ീല എല്ഺ വ഻വരങ്ങള്  ഉണ്ടഺവഽാം.. 
പ്െഷറ഻കള഻ല്  24G.  http://www.treasury.kerala.gov.in/iams ല്  ന഻നഽാം ുനര഻ട്ട് 
എെഽക്കഺാം അെ഻നഺല്  അപ്െയഽാം പണ഻ നമഽീെ കഽറഞ്ഞഽ. 

ഇന഻ അത് എങ്ങീന എെഽക്കഺാം എന് ുനഺക്കഺാം.  ീവബ്  പ്ബൗസറ഻ല്   
http://www.treasury.kerala.gov.in/iams     ൂെെ് ീെയ്െഽ ുസര്ക്ച്ച്  
ീകഺെഽക്കഽക അുെഺള്  െഺീഴകഺണഽന വ഻ധ്ാം രഽ ുപജ് ഒെണ്  
ആയ഻ വരഽനെഺണ് 

 

ഇവ഻ീെ നമഽീെ IAMS ീമയ഻ല്  ID   ആന്ഡ്  പഺസ്് ുവര്ക്ഡ്  നല്ക഻ 
ുലഺഗ഻ന്  ീെയഽക.ുലഺഗ഻ന്  ീെയ്െഽ കഴ഻യഽുപഺള്  െഺീഴ 

http://www.treasury.kerala.gov.in/iams
http://www.treasury.kerala.gov.in/iams
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കഺണഽന വ഻ധ്ാം രഽ ഇനീറര്ഫഡ ഒെണ്  ആവഽനെഺണ് 

 

അെ഻ല്  TDS  എനഺ ല഻ങ്ക഻ല്  ക്ല഻ക്ക് ീെയഽക അെ഻നഽ െഺീഴ 
ആയ഻ 24 G എന് കഺണഽാം അെ഻ല്  ക്ല഻ക്ക് ീെയഽക.അുെഺള്  
െഽെര്ക്ന് വരഽന വ഻ന്ുപഺ ല്  നമ്മഽീെ പ്െഷറ഻യഽീെ ീനയ഻ാം 
ീസലസ് ്  ീെയ്ത് ഏെഽ മഺസത്ത഻ീല 24 G  ആണ് ആവശയാം 
എങ്ക഻ല്  അെഽാം ഇയര്ക്  ഉാം ീസലസ് ്  ീെയ്െഽ GO  ക്ല഻ക്ക് 
ീെയഽക.അുെഺള്  െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല രഽ വ഻ന്ുപഺ 
ഒെണ്  ആയ഻ വരഽാം 

 

ഇെ഻ല്  ീപൗണ്ുലഺഡ് ല്  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്െഽ 24 G  എെഽക്കഺാം. ഇ 
ഫയല്  ല്  ുവണ്ട മഺറ്റങ്ങള്  വരഽത്ത഻ ജ഻ല്ഺ പ്െഷറ഻യ഻ീലസ്  
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അയച്ചു ീകഺെഽക്കണാം.. മഺെിക െഽവീെ ുെര്ക്ത്ത഻ര഻ക്കഽനഽ. 

 

നമ്മള്ക്ക് പ്െഷറ഻കള഻ല്  പ്പധ്ഺനീെട്ട രണ്ടഽ െരാം ITR ുഫഺറാം 
ആണ് ഉള്ളത്  

1) 24Q (salary and pension) 

2) 26Q (TSB , non-salary and Contingent Amount) 
അെ഻ീനക്കഽറ഻ച്ചുള്ളവ഻വരങ്ങള്  നമഽക്ക് പ഻ന഻് ുനഺക്കഺാം..  

ഇങ്ങീന ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയഽന 24 G ല്  നമ്മഽീെ TAN ല്  
അല്ഺത്ത amount ഉാം ഉണ്ടഺവഽാം ഇത് LGTSB, STSB എന഼ 
അക്കൗണ്ട്  കള഻ല്  ന഻നഽാം ീെക്ക് വഴ഻ amount പ്െഺന്ഡഫര്ക്  
നെത്തഽുപഺള്  വരഽനവയഺണ് അുെഺള്  അത് TSB-Reports –IT 

Schedule reports  ുനഺക്ക഻ അത് ആരഽീെ ആുണഺ അവരഽീെ TAN ല്  
ആക്കഽവഺന്  പ്പുെയകാം പ്ശദ്ധ഻ക്കഽമുല്ഺ.. 

െഽെക്കത്ത഻ല്  പറഞ്ഞഺ ുപഺീല രഽ DTO ( District Treasury 

Office)  ല്  എങ്ങീനയഺ സബ് പ്െഷറ഻യ഻ല്  ല്  ന഻നഽാം അയകഽനഺ 

24G ഫയല്  ീെയഽനത് എന് ുനഺക്കഺാം. അെ഻നഺയ഻ രഽ  24G 

Preparation Utility , File Validation Utility (FVU) എന഻വ 
ആവശയമഺണ് ഇത് https://www.tin-nsdl.com/ എനഺ ൂസറ്റ് ല്  ന഻നഽാം 

https://www.tin-nsdl.com/downloads/form-24g/Stepstodownload-and-install_Form24G_Preparation_Utility.pdf
https://www.tin-nsdl.com/downloads/form-24g/Stepstodownload-and-install_Form24G_Preparation_Utility.pdf
https://www.tin-nsdl.com/
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ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്െഽ എെഽക്കഺാം 

 

ഈ രണ്ടഽ ഫയല് ഉാം ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയഽുപഺള് രഽ സ഻െ് 
ഫയല് ആയ഻ ആണ് ലഭ഻ക്കഽക.അത് ീപഡസ്  ുെഺപ് ല് രഽ 
ുഫഺള്പര്ക് ഉണ്ടഺക്ക഻ അെ഻ല് ുസചെ ീെയഽക.എന഻ട്ട് ഫയല് ല് 
ൂററ്റ് ക്ല഻സ്  ീെയ്െഽ Extract ീെയഽക.

 

(രണ്ടഽ ഫയല് ഉാം ഇത് ുപഺീല ീെയഽക) 

 24G Preparation Utility 

https://www.tin-nsdl.com/downloads/form-24g/Stepstodownload-and-install_Form24G_Preparation_Utility.pdf
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ുനരീത്ത extrct ീെയ്െഺ ുഫഺള്പറ഻ല് ന഻നഽാം  െഺീഴ കഺണഽന 
ഫയല് ഒെണ് ീെയഽക.          

അുെഺള് ഇത് ുപഺീല രഽ വ഻ന്ുപഺ ഒെണ് ആയ഻ വരഽാം 
അെ഻ല് നമ്മള്സ്  ഏെഺുണഺ ആവശയാം എങ്ക഻ല് അത് ീസലസ് ് 
ീെയ്െഽ ക്ല഻സ്  continue ീെയഽക.

 



ARUNNATH R      JA     SUB TREASURY AYARKUNNAM  9633626283 Page 9 
 

െഽെര്ക്നഽ െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല രഽ ുഫഺറാം നമ്മള്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽാം..

 

പ്പധ്ഺനമഺയ഻രണ്ടഽ ഭഺഗങ്ങള്  ആണ് ഉള്ളത്. 

1) Statement Details 

2) DDO Details 

Statement Details എനഺ പഺര്ക്ട്ട്  ല്  കഽറച്ചു കഺരയങ്ങള്  ഫ഻ല്  
ീെീയണ്ടഺെഽണ്ട് ആ കഺരയങ്ങള്  െഽവീെ ുെര്ക്ക്കഽനഽ. 

1) AIN Number (Accounts Office Identification Number) 

2) Financial year and Month 

3) Details of Accounts office (name,address,email,phn no) 

4) Details of Responsible person (name,address,email,phn no) 

ഇന഻ DDO Details എനഺ പഺര്ക്ട്ട്  ുനഺക്കഺാം  

 

  
TAN Name DDO 

REG 
NO 

DDO 
Code 

Address City State PIN   
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Tax amount Total TDS/TCS 
Remitted to Gov 
A/c 

Nature of 
Deduction 

DDO 
Mapping/Update 

Enter the Total 
Tax amount 

Enter the Total Tax 
amount  

24Q/26Q/27Q/27EQ Add 

( * Mandatory fields ) 
ഇപ്െയഽാം ഫ഻ല്  ീെയ്െഽ കഴ഻ഞ്ഞഺല്  ഫയല്ീെയഽക  

  File-save രഽ ഫയല്  ീനയ഻ാം ീകഺെഽത്ത് ുസചെ ീെയഽക.

 
ഇുെഺെഽ കാെ഻ പഺറ്റഺ എന്പ്െ഻ നെപെ഻ പാര്ക്ണമഺയ഻. ഇന഻ അെഽത്തെഺയ഻ 
ഇ ഫയല്  Create ീെയഽക എനഽള്ളെഺണ്.

 
 

Create എനഺ ബട്ടന്  അമര്െഽുബഺള്   
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െഺീഴ കഺണഽന വ഻ന്ുപഺ ലഭ഻ക്കഽാം 

 
പഡസ്  ുെഺപ്  ല്  രഽ ുഫഺള്പര്ക്  create ീെയ്ത്.ആ ുഫഺള്പര്ക്ുലക്ക് ഇ 
ഫയല്  രഽ ഫയല്  ീനയ഻ാം ീകഺെഽത്തഽ ുസചെ ബട്ടണ഻ല്  
അമര്ക്ത്തഽക.അുെഺള്  െഺീഴ കഺണഽന ര഼െ഻യ഻ല്  ീമുസ്ജ് വരഽാം

  

24G Preparation Utility വഴ഻ create ീെയ്െ ഫയല്  രഽ File Validation 

Utility (FVU) ീവച്ച് എറര്ക്  ീെക്ക് ീെയ്െഽ ുനഺക്കണാം. 
ഇെ഻നഺയ഻ നമ്മള്  ുനരീത്ത ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്െഽ Extract 

ീെയ്െഽ ീവച്ചഺ file validation utility openീെയഽക.

 



ARUNNATH R      JA     SUB TREASURY AYARKUNNAM  9633626283 Page 12 
 

ആദയീത്ത ന഻രയ഻ല്  നമ്മള്  ുനരീത്ത ുസചെ ീെയ്ത് 
ീവച്ച഻ട്ടുള്ള ുഫഺള്പര്ക്  െഽറനഽ അെ഻ീല .txt എനഺ ഫയല്  
ഒെണ്  ീെയഽക.രണ്ടഺമീത്ത ന഻രയ഻ല്  ഇ ഫയല്  
എവ഻ീെയഺുണഺ ുസചെ ീെുയണ്ടത് എന് രഽ പഺത്ത് 
ീസലസ് ്  ീെയഽക.

 
ഇന഻ ഇെ഻ല്  കഺണഽന validate എനഺ ബട്ടണ഻ല്  അമര്ക്ത്തഽക. 
നമ്മള്  ീകഺെഽത്ത ുപറ്റ എല്ഺാം ശര഻ ആണ് എങ്ക഻ല്െഺീഴ 
കഺണഽന ര഼െ഻യ഻ല്  ീമുസ്ജ് വരഽാം 

  
ീെറ്റുകള് ഉീണ്ടങ്ക഻ല് രഽ എറര്ക് ീമുസ്ജ് ആണ് 
വരഽകഎന്തഺണ്. എറര്ക് എന് കഺണ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള രഽ ഫയലഽാം ഇ
ുെഺീെഺന഻ച്ച് ജനുററ്റ് ീെയ്െ഻ര഻ക്കഽാം. ഫയല് പ്ക഻ുയറ്റ് ീെയ്െ അ
ുെ ുഫഺള്പറ഻ല് െീന 
രഽ  എറര്ക് ഫയല്  പ്ക഻ുയറ്റ് ീെയ്യീെട്ട഻ട്ടുണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽാം.അത് 
ഒെണ് ീെയ഻െഽ  എന്തഺണ് ീെറ്റ് എന് ുനഺക്ക഻ കറസ് റ്റ് 
ീെയ഻െഽ വ഼ണ്ടഽാം വഺല഻ുപഷന് ുപ്പഺസഡ ീെയഽക.വഺല഻ുപറ്റ് 
ീെയ഻െ ഫയല് ുനരീത്ത ുസചെ ീെയ഻െ ുഫഺള്പറ഻ല് ുസചെ 
ആകഽനെഺണ്. അെഽത്ത നെപെ഻ ഇത് അപ്ുലഺഡ് ീെയഽക 
എനഽള്ളെഺണ് അെ഻നഺയ഻ www.onlineservices.tin.egov-nsdl.com എനഺ 

http://www.onlineservices.tin.egov-nsdl.com/
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ൂസറ്റ് ല്  ുപഺവഽക 

 

ഇവ഻ീെ user ID ഉാം Password ഉുപഺയ഻ഗ഻ച്ചു ുലഺഗ഻ന്  ീെയ്െഽ 
ഫയല്  അപ്ുലഺഡ്ീെയഺാം... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ഇന഻ DDO tax Deductor എനഺ ന഻ലയ഻ല്  െഺസ് ഡ പ഻െ഻ച്ചഺല്  മഺപ്ൊം 
ുപഺരഺ.. അെ഻നീറ കണക്കഽകള് ഇന്കാം tax  പ഻െഺര്ക്ീമന്റ് 
ലഭയമഺക്കഽനെ഻നഽ ുവണ്ട഻ നമ്മള് ഒുരഺ മാന് മഺസത്ത഻ലഽാം TDS 
റ഻ുട്ടണ് സമര്ക്െ഻ുക്കണ്ടെഽണ്ട്. അത് രഽ ന഻ശ്ച഻െ ുഫഺറത്ത഻ല്  

ഗവണ്ീമന്റ്നഽ നല്കഽനഽ (TDS/TCS Returns). 2007-2008 FY മഽെല്  

TDS/TCS Returns Quarterly നല്ക഻യഺല്  മെ഻യഺവഽാം.  െ഻.പ഻.എഡ 
റ഻ുട്ടണഽകള്  സമര്ക്െ഻ച്ചഺല് മഺപ്െുമ ഇെപഺെഽകഺര്ക്ക്ക് ുഫഺാം 
16A(26Q)  ഉാം  ജ഼വനക്കഺരന ുഫഺാം 16(24Q) നല്കനഽാം 
കഴ഻യഽകയഽള്ളു.  

  Quarter   Quarter Period  Last Date of Filing     
TDS returns 

1st Quarter From 1st april to 30th 
june 

31st July 

2nd Quarter From 1st july to 30th 
September 

31st October 
 

3rd Quarter From 1st October to 
31st December 

31st January 

4th Quarter From 1st January to 
31st march 

31st May 
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ഇന഻ നമ്മള്ക്ക് TDS/TCS Returns ുഫഺറത്ത഻ീന കഽറ഻ച്ച് അറ഻യഺാം. 

24Q 

       Statement for Tax Deducted at Source From salaries, pension 

26Q 

      Statement for Tax Deducted at Source on all payments other than 

salaries.(eg:TFD interest IT,) 

27Q 

      Statement for Tax Deduction on Income Received from interest, dividends, or 

any other sum payable to Non residents 

27EQ  

       Statement of collection of tax at source. 

മഽകള഻ല്  പറഞ്ഞ ുഫഺറത്ത഻ീല 24q and 26q  മഺപ്െമഺണ് നമ്മള്ക്ക് 
ഒഫ഼സ഻ല്  ഫയല്  ീെയഺന്  ഉള്ളത്.. 

24Q ഫയൽ  ചെയുന്ന വിധം  

  നമ്മള്  24G ജ഻ല്ഺ പ്െഷറ഻ വഴ഻ ഫയല്  ീെയ്െുെഺള്  (Book-entry) 

നമഽക്ക് ആയ഻ രഽ െഺലന്  Create  ആയ഻ട്ടുണ്ടഺവഽാം.അെ഻നീറ 
െഺലന്  നപര്ക്  ഉാം DDO Serial no അറ഻ഞ്ഞഽീവക്കണാം. അെ഻ല്  ആണ് 
നമ്മള്  െഺസ് ഡ പ഻െ഻ച്ചവരഽീെ വ഻വരങ്ങള്  ുെര്ക്ത്തഽ നല്കഽനത്. ഇ 
െഺലന്  നപര്ക്  കഺണഽനെ഻നഽാം ,എമൗണ്ട് ീവര഻ൂഫ ീെയ്യഺനഽാം 

https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/TIN/JSP/etbaf/ViewBIN.jsp  ഇ ൂസറ്റ് ഒെണ്  

https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/TIN/JSP/etbaf/ViewBIN.jsp
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ആക്കഽക.

 

ഇെ഻ല്  നമ്മഽീെ TAN, ുഫഺറാം ൂെെ് , ജ഻ല്ഺ പ്െഷറ഻യഽീെ AIN no എന഻വ 
ൂെെ് ീെയ്െഽ ീകഺെഽത്ത് നമഽക്ക് ഏെഽ Quarter ആുണഺ ുവണ്ടത് ആ 
മഺസങ്ങള്  ീസലസ് ്  ീെയ്െഽ View BIN Details എനഺ ബട്ടണ഻ല്  ക്ല഻ക്ക് 
ീെയഽക.അുെഺള്  െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല രഽ വ഻ന്ുപഺ ഒെണ്  
ആയ഻ വരഽാം 

ഇെ഻ീല Receipt number and DDO Serial no, date എന഻വ  ുനഺട്ട് ീെയ്െഽ 
ീവക്കഽക.നമ്മള്  24G ല്  ീകഺെഽത്ത എമൗണ്ട് െീനയഺണ് െഺലഺന഻ല്  
വന഻ര഻കഽനത് എന് ീവര഻ൂഫ ീെയഽക. 

ഇതുമ്പാചല തചന്ന 26Q ചവരിസഫ ചെയുക. 

24Q ീെയ്യുനെ഻നഺയ഻ 24G ഫയല്  ീെയ്െ ുപഺീല രഽ 
ുസഺഫ്ററ്റ് ീവയര്ക് ആവശയാം ഉണ്ട്.ഒുരഺ കവഺര്ക്ട്ടറ഻ലഽാം ഇെ഻നീറ 
ുവര്ക്ഷന മഺറ്റാം ഉണ്ടഺവഺറഽണ്ട്.അുെഺള് ഒുരഺ കവഺര്ക്ട്ടറ഻ല് 
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ീെയ്യുുപഺഴഽാം Latest version ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്യണാം. https://www.tin-

nsdl.com/services/etds-etcs/etds-rpu.html എനഺ ൂസറ്റ് ല്  ന഻നഽാം ീപൗണ്ുലഺഡ് 
ീെയ്ീെെഽക്കഺാം

 

ീപൗണ്ുലഺഡ്  ആയഺല്  ഇന഻ നമ്മള് ുനരീത്ത ീെയ഻െ ുപഺീല 
െീന ഫയല഻ല്  ല് right click പറഞ്ഞഽ extract here പറയഽക.അുെഺള്  
പഽെ഻ീയഺരഽ ുഫഺള്പര്ക്  create ആയ഻ട്ടുണ്ടഺവഽാം അത് കഽീറ 
ഫയല്ഡ കഺണഺാംുട്ടഺ

 

https://www.tin-nsdl.com/services/etds-etcs/etds-rpu.html
https://www.tin-nsdl.com/services/etds-etcs/etds-rpu.html
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അെ഻ല്  TDS_RPU_3.1 എനഺ ഫയല്  ഒെണ്  ീെയഽക. െഺീഴ 
കഺണഽന െരത്ത഻ല്  രഽ വ഻നുപഺ കഺണഺാം

 

Form No എനെ഻ന ുനീര 24Q /26Q എനത് ീസലസ് ് ീെയ്യുക. Select 

Type of Statement to be prepared എനെ഻ന െഺീഴ Regular എനത് 
ീസലസ് ്  ീെയ്യുക. അെ഻നെഽത്തഺയ഻ correction എീനഺരഽ ഒപ്ഷനഽാം 
കഺണഺാം.അത് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽനത് രഽ െവണ അപ്ുലഺഡ്  ീെയ഻െഽ 
എറര്ക്  വനഺല് വ഼ണ്ടഽാം trace ുപഺര്ക്ട്ടല഻ല് ന഻നഽാം Conso file download 

ീെയ഻െഽ കറസ് റ്റ് ീെയ഻െഽ വ഼ണ്ടഽാം അപ്ുലഺഡ് ീെയ്യഺന് ആണ്. 

ഇുെഺള് Regular എനത് ീസലസ് ്  ീെയ഻െഽെ഻ന ുശഷാം Click to Continue 

എന ബട്ടണ഻ല്   ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക.

 

മഽകള഻ല്  കഺണഽനത് ആണ് ുഫഺറാം 24Q /26Q ഇെ഻ല്  3 ഭഺഗങ്ങള്  
ഉണ്ട് (Quarter 4ല്   4 ഭഺഗാം കഺണഺാംുട്ടഺ) 

1) Form 
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2) Challan 

3) Annexure 1 (deductee details) 

Form എനഺ ഭഺഗാം ുനഺക്കഺാം ഇവ഻ീെ ുഫഺറാം വ഼ണ്ടഽാം 3 ആയ഻ 
െ഻ര഻ക്കഺാം.. 

1) Particulars of Statement 

 

ഒഫ഻സ഻ീന്റ െഺന് നപര്ക് നല്കഽക.Financial Year എനെ഻ന ുനീര 
ഏെഽ വര്ക്ഷാം ആണ് ീെയഽനത് ആ ഫ഻നഺഷയല് ഇയര്ക് ീസലസ് ് 
ീെയ്യുക.മഽകള഻ല്    ഏത് കവഺര്ട്ടറഺണ് എന് അത് ീസലസ് ് 
ീെയഽക.PAN എനഺ ഭഺഗത്ത്  PANNOTREQD എന് നല്കഽകയഽാം 
ീെയഽക.Type of Deductor എനെ഻ന ുനീര  State Government എന് 
ീസലസ് ് ീെയ്യുക. 

2) Particulars of Deductor(Employer) 

 

Name, Branch/Division എനഺ ുകഺളത്ത഻ല്  സ്ഥഺപനത്ത഻നീറ ുപര് 
നല്കഽക, State Name  ീസലസ് ് ീെയ്യുക,Flat No എനഺ ുകഺളത്ത഻ല്   

ബ഻ല്പ഻ാംഗ് നമ നപര്ക്   ീകഺെഽക്കഽക, Road/Street/Lane, PIN Code, Telephone 

No, Town/City/District , Name of Premise/Building,email എന഻വ ൂെെ് 
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ീെയഽക.AIN No  എനഺ ുകഺളത്ത഻ല്  ജ഻ല്ഺ പ്െഷറ഻യഽീെ AIN 

നല്കഽക.Has address changed since last return എനഺ ുകഺളത്ത഻ല്  
കഴ഻ഞ്ഞ കവഺര്ക്ട്ടറ഻ീല റ഻ുട്ടണ്  സമര്െ഻ച്ചെ഻ന ുശഷാം അപ്പഡ 
മഺറ഻യ഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ല്  Yes എനഽാം ഇീല്ങ്ക഻ല്  No എനഽാം ീസലസ് ് 
ീെയ്യുക. 

3) Particulars of the Person responsible for the deduction 

 

Name, Designation ,PAN  എന഼ ുകഺളത്ത഻ല്ഒഫ഼സറഽീെ പ഼ീറ്റയ഻ല്ഡ 
ആണ് ീകഺെഽുക്കണ്ടത്. ഇവ഻ീെ same as above  എീനഺരഽ ുകഺളവഽാം  
കഺണഺാം അെ഻ല് ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യ്െഺല് മഽകള഻ല് ീകഺെഽത്ത഻ട്ടുള്ള 
വ഻വരങ്ങള് ഒുട്ടഺമഺറ്റ഻സ്  ആയ഻ വരഽനെഺണ് .ബഺക്ക഻ ഭഺഗങ്ങള് 
മഺപ്ൊം ഫ഻ല് ീെയ്യ്െഺല് മെ഻.. Has Regular Statement for Form 24Q file for 

earlier period എനെ഻ന ുനീര കഴ഻ഞ്ഞ കവഺര്ട്ടറ഻ീല െ഻.പ഻.എഡ റ഻ുട്ടണ്  
സമര്ക് െ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ല്  Yes എനഽാം അീല്ങ്ക഻ല് No എനഽാം ീസലസ് ് 
ീെയ്യുക.Receipt No of earlier Statement filed for Form 24Q  ഇ ുകഺളത്ത഻ല്  
കഴ഻ഞ്ഞ കവഺര്ക്ട്ടറ഻ല് റ഻ുട്ടണ് സമര്ക് െ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ല് അപ്ുലഺഡ് 
ീെയഽുപഺള് നമഽക്ക് ലഭ഻ക്കഽന ീറഡപ഻റ്റ഻ീല  നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന 15 
അക്ക ുെഺക്കണ്   നപര്ക്   ൂെെ് ീെയഽക ഇപ്െയഽാം ഫ഻ല്  ീെയഽുപഺള്  
FORM പാര്ക്ത്ത഻യഺയ഻. 

            ഇന഻ അെഽത്തെഺയ഻ challan ആണ് ഫ഻ല് ീെയ്യഺന് ഉള്ളത് 
അെ഻നഺയ഻ ഏറ്റവഽാം മഽകള഻ലഺയ഻ കഺണഽന challan എന െഺബ഻ല് ക്ല഻ക്ക് 
ീെയഽക.െഺീഴകഺണഽന ുപഺീലയഽള്ള രഽ ുപജ് വരഽാം 
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ന് മഽെല് ഇരഽപത്ത഻മാനഽ ുകഺീളങ്ങള് നമഽക്ക് കഺണഺാം..ഫ഻ല്  
ീെയഽവനഺയ഻ ആവശയമഺയ ന഻രകള് നമ്മള് ഇനുസര്് ീെയ്യണാം 
അെ഻നഺയ഻ അെ഻യ഻ലഺയ഻ add rowsഎീനഺരഽ ഒപ്ഷന് കഺണഺാം .അെ഻ല് 
ക്ല഻ക്ക് ീെയ്െഽ നമ്മള്ക്ക് ആവശയമഺയ െഺലന്  ഇനുസര്ട്ട് ീെയ്യഺാം. 
(.എല്ഺ ുകഺീളങ്ങളുാം ഫ഻ല് ീെയ്ുയണ്ടെ഻ല)് 

 TDS 
 
 
 
     4 

Surch
arge 
 
 
      5 

Educa
tion      
cess 
 
   6 

intere
st 
 
 
   7 

Fee 
 
 
 
 8 

Penalty/o
thers 
 
 
   9 

BSR 
Code 
 
 
   14 

Date 
 
 
 
     16 

Challan 
sl.no 
 
 
    18 

ഒുരഺ 
മഺസ
ത്ത഻ലഽാം 
നമ്മഽീെ 
ഒഫ഼സ഻
ല്   
ന഻നഽാം 
പ഻െ഻ീച്ച
െഽത്ത 
ആീക 
ന഻കഽെ഻ 
ുെര്ക്ക്കഽ
ക 

ZERO 
എ
നറര്ക്  
ീെ
യഽക 

ZERO 
എ
നറര്ക്  
ീെ
യഽക 

ZERO 
എ
നറര്ക്  
ീെ
യഽക 

ZERO 
എ
നറര്ക്  
ീെ
യഽക 

ZERO 
എനറര്ക്  
ീെയഽ
ക 

ഏെഽ 
മഺസ
ത്ത഻ല്  
ആുണഺ 
ആ 
മഺസ
ത്ത഻ീല 
െഺലന്  
നപര്ക്  
ീകഺെഽ
കഽക 

ആ 
മഺസ
ത്ത഻ീല 
ലഺേ് 
ുപറ്റ് 
ീകഺെഽ
ക്കഽക  

ഏെഽ 
മഺസ
ത്ത഻ല്  
ആുണഺ 
ആ 
മഺസ
ത്ത഻ീല 
െഺലന്  
നപര്ക്  
SL.NO 
ീകഺെഽ
കഽക 
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Mode of deposit 
through book 
adjustment(yes/no) 
   
            19 

Interest to be 
allocated/apportioned 
 
 
             20 

Others 
 
 
 
        21 

Minor Head of Challan 
200-TDS Payable by 
taxpayer 400-TDS 
Regular assessment 
            22 

ഇ ുകഺളത്ത഻ല്  
എഡ എന് 
ീസലസ് ്  
ീെയഽക(**) 

ZERO എനറര്ക്  
ീെയഽക 

ZERO എനറര്ക്  
ീെയഽക 

ുകഺളാം 19 NO 

ീകഺെഽീത്തങ്ക഻ല്  
മഺപ്െുമ ഇത് 
ീസലസ് ്  
ീെീയുണ്ട 
ആവശയമഽള്ളു(**) 

** (24 G ല്  വരഺത്ത എമൗണ്ട്) രഽ ീവക്ത഻യ഻ല്  ന഻നഽമഽള്ള െഺസ് ഡ 
പ഻െ഻ച്ചത് കഽറഞ്ഞഽ ുപഺയ഻ കഽറച്ചു കാെ഻ െഺസ് ഡ ഇയഺള്  അെയ്ക്കഺന്  
ഉീണ്ടങ്ക഻ല്  അത് നമ്മഽീെ TAN ല്  അെെ഻ച്ചെ഻നഽ ുശഷാം രഽ െഺലന്  
നമ്മള്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽാം ഇ ുകസ഻ല്  ുകഺളാം 19 ല്  NO എന് ീസലസ് ്  
ീെയഽക..ുകഺളാം 22ല്  200 ീസലസ് ്  ീെയഽക. 

 

ഇന഻ അെഽത്തെഺയ഻ (3 ) .Annexure-I(Deductee Details) അെ഻നഺയ഻ ഏറ്റവഽാം 
മഽകള഻ലഺയ഻ കഺണഽന .Annexure-I(Deductee Details) എന െഺബ഻ല് ക്ല഻ക്ക് 
ീെയഽക .അുെഺള് നമഽക്ക് െഺീഴകഺണഽന ുപഺീല കഺണഺന് കഴ഻യഽാം 

                           ന് മഽെല് ഇരഽപെ഻എഴഽ വീരയഽള്ള ുകഺീളങ്ങള് നമഽക്ക് 
കഺണഺാം..ഇവ഻ീെ ഒുരഺ ീെലഺന് ന഻രകള഻ലഽാം എപ്െ ന഻രകളുീെ എണ്ണാം 
ുവണാം എന് െ഼രഽമഺന഻ക്കണാം. അെ഻നഺയ഻ നമ്മള് ീെയഽന കവഺര്ക്ട്ടറ഻ീല  
ഒുരഺ മഺസങ്ങള഻ലഽാം എപ്െ ുപര്ക്ക്ക് ആദഺയന഻കഽെ഻ ഈെഺക്ക഻ എനള്ളത് 
ുനഺക്ക഻ അപ്െയഽാം ന഻രകള് insert  a Row cilk ീെയ്െഽ insert ീെയഺാം.. (.എല്ഺ 
ുകഺീളങ്ങളുാം ഫ഻ല് ീെയ്ുയണ്ടെ഻ല)്. 
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Section 
under 
which 
payment 
made 
      6 

Employee no 
 
 
 
       12 

PAN 
 
 
 
 
    14 

Name of 
the 
employee 
 
 
        15 

Date of 
Payment 
 
 
 
     16 

Amount 
paid/credit 
 
 
 
    17 

TDS 
 
 
 
 
    18 

92 A 
എന് 
ീസല
സ് ് 
ീെയ്യു
ക 

Pen/PPO no  
ീകഺെഽക്കഽ
ക  

 PAN 
എനറര്ക്  
ീെയഽ
ക  

ീനയ഻ാം 
എനറര്ക്  
ീെയഽ
ക  

െഺലന്  
ീല 
ുപറ്റ് 
എനറര്ക്  
ീെയഽ
ക  

ആ 
മഺസത്ത഻
ീല Gross 

Salary/ 
Pension  
എനറര്ക്  
ീെയഽക  

സഺലറ഻/ 

ീപന്ഷന്  
ല്    
ന഻നഽാം 
പ഻െ഻ച്ച tax 

ീകഺെഽക്കഽ
ക 

 

Surcharge 
         19 

Education cess 
            20 

Date of 
deduction 
       25 

ZERO എനറര്ക്  
ീെയഽക 

ZERO എനറര്ക്  
ീെയഽക 

െഺലന്  ീല 
ുപറ്റ് 
എനറര്ക്  
ീെയഽക 

 

എല്ഺ ജ഼വനക്കഺരഽീെയഽാം  വ഻വരങ്ങള്  എനറര്ക് ീെയ്െഽ കഴ഻ഞ്ഞഺല്  ഇ 
ഫയല്  ുസചെ ീെയഺാം 

െഺീഴ കഺണഽന   SAVE  option  click ീെയ്ത്  ുസചെ ീെയ്യുക .െഺീഴകഺണഽന 
ുപഺീലയഽള്ള രഽ ീമുസ്ജ് വരഽാം 
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           ഇുെഺെഽ കാെ഻ പഺറ്റഺ എനപ്െ഻ നെപെ഻  പാര്ണ്ണമഺയ഻. 

ഇന഻ അെഽത്തെഺയ഻ ഈ ഫയല് വഺല഻ുപറ്റ് ീെയ്യഺാം. 

അെ഻നഺയ഻ ുഫഺമ഻നീറ ഏറ്റവഽാം െഺീഴ കഺണഽന Create File എന ബട്ടണ഻ല്  
അമര്ക്ത്തഽക.. അുെഺള്  െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീലയഽള്ള വ഻നുപഺ 
ലഭ഻ക്കഽാം

 

1) OLTAS-Challan  ഉീണ്ടങ്ക഻ല്  അത് ീസലസ് ്  ീെയ്െഽ ീകഺെഽക്കഽക 
(ഇല്ങ്ക഻ല്  നഽാം ീെീയണ്ടെ഻ല്) 
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2) Browse ബട്ടണ഻ല്  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക.അുെഺള് െഺീഴ കഺണഽന       
െരത്ത഻ല് രഽ വ഻നുപഺ വരഽാം.

 
    ുനരീത്ത നമ്മള് ുപറ്റ എന്പ്െ഻ നെത്ത഻ ുസചെ ീെയ഻െഽ 
വച്ച഻ര഻ക്കഽന ഫ്റുളഺപറ഻ല് െീന ആണ് ഇത് ുസചെ 
ആകഽനത് എന് ുനഺക്കഽക അല്ങ്ക഻ല്  ആ ുഫഺള്പര്ക്  ീസലസ് ്  
ീെയഽക.File Name  മഺുറ്റണ്ടെ഻ല്. 

3) കറേന് ഫയല് ആണ് വഺല഻ുപറ്റ് ീെയഽനത് എങ്ക഻ല് 
ഇവ഻ീെ ആ കണ്ുസഺ ഫയലഽാം ആഡ് ീെയ്െഽ ീകഺെഽക്കഽക  
െഽെര്ന് Save ബട്ടണ഻ല്  അമര്ക്ത്തഽക.അുെഺള് െഺീഴ കഺണഽന 
ര഼െ഻യ഻ല് രഽ വ഻ന്ുപഺ കഺണഺന് കഴ഻യഽാം.അെ഻ീല validate 

എനഺ ബട്ടന്  ക്ല഻ക്ക് ീെയഽക. 

 
കഽറച്ചു ീസക്കന്ഡ് കള് ന് ീവയ഻റ്റ് ീെയഽക.നമ്മള് 
ീകഺെഽത്ത ുപറ്റ എല്ഺാം ശര഻ ആീണങ്ക഻ല് െഺീഴ കഺണഽന 
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ര഼െ഻യ഻ല് ീമുസ്ജ് വരഽാം

 

 ീെറ്റുകള്  ഉീണ്ടങ്ക഻ല് രഽ എറര്ക് ീമുസ്ജ് ആണ് വരഽക.എന്തഺണ് 
എറര്ക് എന് കഺണ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള രഽ ഫയലഽാം ഇുെഺീെഺന഻ച്ച് 
ജനുററ്റ് ീെയ്െ഻ര഻ക്കഽാം. ഫയല്  പ്ക഻ുയറ്റ് ീെയ്െ അുെ 
ുഫഺള്പറ഻ല്  െീന രഽ  എറര്ക്  ഫയല്   പ്ക഻ുയറ്റ് 
ീെയ്യീെട്ട഻ട്ടുണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽാം.അത് ഒെണ് ീെയ഻െഽ  എന്തഺണ് ീെറ്റ് 
എന് ുനഺക്ക഻ കറസ് റ്റ് ീെയ഻െഽ വ഼ണ്ടഽാം വഺല഻ുപഷന് ുപ്പഺസഡ 
ീെയഽക. 

 

         ഇത് അപ്ുലഺഡ് ീെയഽക എനഽള്ളെഺണ് 
അെഽത്തത്..TDS ഒഫ഼സ഻ല്  ന഻നഽാം െീന അപ്ുലഺഡ്  
ീെയ്യഺവഽനെഺണ്..അെ഻ീന കഽറ഻ച്ച് െഺീഴ  ുെര്ക്ത്ത഻ട്ടുണ്ട് .സഺധ്ഺരണ 
TIN Facilitation Centres ീകഺെഽത്തഺണ് ഇത് ീെയഽനത്.അെ഻നഺയ഻ നമ്മള് 
വഺല഻ുപറ്റ് ീെയ഻െ ഫയലഽകള് ഇെയ഻ല്  രഽ FVU ഫയല്  ഉണ്ടഺവഽാം. 
ആ ഫയലഽാം ആ ുഫഺള്പര്ക്  ല്  ന഻ന് ക഻ട്ടുന ുഫഺാം 27 A കഽെ഻ 
ഒഫ഼സര്ക്  ൂസന് ീെയ഻െഺണ് നല്കഺറഽള്ളത് ( Mail ). 

26Q ഫയൽ  ചെയുന്ന വിധം  

                          മഽകള഻ല്െറഞ്ഞ 24q ഫ഻ല്  ീെയഽന ുപഺീല 
െീനയഺണ് 26Q  ഉാം ഫ഻ല്  ീെയഽനത്..ഇവ഻ീെ Annexure 1 ല്  
മഺപ്െമഺണ് െ഻ലമഺറ്റങ്ങള് ഉള്ളത്. ന് മഽെല് മഽെത്ത഻ീയഺന് 
വീരയഽള്ള ുകഺീളങ്ങള് നമഽക്ക് കഺണഺാം. (.എല്ഺ ുകഺീളങ്ങളുാം ഫ഻ല് 
ീെയ്ുയണ്ടെ഻ല)്.അത് െഺീഴ ുെര്ക്ക്കഽനഽ.  
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Section 
under 
which 
payment 
made 
      6 

Deductee no 
 
 
 
       12 

PAN 
Of the 
Deductee 
 
 
 
    14 

Name of 
the 
Deductee 
 
 
        15 

Date of 
Payment 
 
 
 
     16 

Amount 
paid/credi
t 
 
 
 
    17 

TDS 
 
 
 
 
    18 

94 A 
എന് 
ീസല
സ് ് 
ീെയ്യുക 

CID 
ീകഺെഽക്കഽ
ക  

 PAN 
എനറര്ക്  
ീെയഽക 
(ഇലങ്്ക഻ല്  
PANNOTAVB
L എന് 
ൂെെ് 
ീെയഽക) 

ീനയ഻ാം 
എനറര്ക്  
ീെയഽ
ക  

െഺലന്  
ീല 
ുപറ്റ് 
എനറര്ക്  
ീെയഽ
ക  

Gross 
Interest 
amount 
എനറര്ക്  
ീെയഽ
ക  

Interest 
amount 
ന഻നഽാം 
പ഻െ഻ച്ച tax 

ീകഺെഽക്കഽ
ക 

   

Surcharge 
         
 
 
 
       19 

Education 
cess 
             
 
 
       20 

Date of 
deduction 
        
 
 
       25 

Renark 
 
        
 
 
     26 

Deduction 
Code 01-
company 02-
other than 
company 
 27 

Rate at 
which Tax 
Deducted 
 
 
  28 

ZERO 
എനറര്ക്  
ീെയഽക 

ZERO 
എനറര്ക്  
ീെയഽക 

െഺലന്  ീല 
ുപറ്റ് 
എനറര്ക്  
ീെയഽക 

ീസലസ് ്  
ീെയഽക  

02 ീസലസ് ്  
ീെയഽക  

10% if not 
PAN CARD 
20% 

 

ഇെി എങ്ങചെയാ TDS (26 Q  and 24 Q ) ഓഫീസിൽ 
െിന്ന് തചന്ന അപ്മ്ലാഡ് ചെയുന്നത് എന്ന് മ്ൊക്കാം 

           ഇെ഻നഺയ഻ https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ എനഺ ൂസറ്റ് 

ല്  നമ്മള്ക്ക് രഽ ുലഺഗ഻ന്   ID and Password  ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണാം.. 

ആദ഻മഺയ഻ ആണ് ുലഺഗ഻ന് ീെയഽനത് എങ്ക഻ല് നമ്മഽീെ TAN ഈ 
ൂസറ്റ് ല് ീറജ഻േര്ക് ീെയ്െ഻ര഻ക്കണാം.കാെഺീെ TRACES ലഽാം രജ഻േര്ക്  
ീെയ്െ഻ര഻ക്കണാം..(ഉണ്ടഺവഺന്  ആണ് സഺധ്യെഺ) അെ഻നഺയ഻ രണ്ടഽ 
കഺരയങ്ങള് നമ്മള്ക്കഽ ആവശയമഺണ് ITD  ല് ന഻നഽാം TAN  

അുലഺട്ട് ീമന്റ് ീലറ്റര്ക് ആന്ഡ് ഒഫ഼സര്ക്നീറ പഺന്...ഇത് രണ്ടഽാം 
ഡകഺന് ീെയ്െഽ രഽ pdf ുഫഺര്ക്മഺറ്റ഻ല് ുസചെ ീെയ്െഽ ീവക്കഽക 

https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/
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(രണ്ടഽാം രഽമ഻ച്ചു ).കാെഺീെ DSC ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണാം. ഇന഻ 
എങ്ങീനയഺ രജ഻ഡറ്റര്ക് ീെയഽനത്  എന് ുനഺക്കഺാം. 

           ഇെ഻നഺയ഻ https://www.tdscpc.gov.in/ എനഺ ൂസറ്റ് ഒെണ്  
ീെയഽക അുെഺള്  െഺീഴകഺണഽന ുപഺീലയഽള്ള രഽ വ഻ന്ുപഺ ലഭ഻ക്കഽാം  

 

ഇെ഻ല്  user ID  ഉാം Password  ഉപുയഺഗ഻ച്ചു ുലഺഗ഻ന്  
ീെയഽക.െഽെര്ക്ന് 

 

https://www.tdscpc.gov.in/
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Register at E-filing site എന ല഻ങ്ക഻ല്  ക്ല഻ക്ക് ീെയഽക 

 

െഽെര്ക്ന് redirect എനഺ ല഻ങ്ക഻ല്  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്ുപഺള്  incometaxindiaefiling 
എനഺ ൂസറ്റ് ുലക്ക് ുപഺവഽനെഺണ് 

 

ഇവ഻ീെ കഽറച്ചു കഺരയങ്ങള് ഫ഻ല് ീെുയണ്ടെഽണ്ട്..user ID നമ്മഽീെ 

TAN െീനയഺയ഻ര഻ക്കഽാം.. പഽെ഻യ രഽ പഺസ്് ുവര്ക്ഡ് നല്കഽക.. 

ീസകയാര഻റ്റ഻ കയഽഎീേന്ഡ ീസലസ് ് ീെയ്െഽ ആന്സര്ക് എനറര്ക് 
ീെയ്െഽ ീകഺെഽക്കഽക. ബഺക്ക഻യഽള്ള ുകഺളങ്ങള് എല്ഺാം ഫ഻ല് 
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ീെയ്െഽ നല്കഽക.

 

ുനരീത്ത െയഺറഺക്ക഻ ീവച്ച PDF അപ്ുലഺഡ് ീെയഽക അെ഻ന്്്ീറ 
ീെഺട്ടുള്ള ുകഺളങ്ങള് െ഻സ്  ീെയഽക എന഻ട്ടു ക്ല഻സ്  ീെയഽക. 
(ീമഺൂബല് നപര്ക് ആന്ഡ് ഇീമയ഻ല് ഐപ഻ ീെറ്റഺീെ നല്കഽക 
അെ഻ുലസ്  OTP വരഽനെഺണ്.) 

        എന഻ട്ടു continue ക്ല഻സ്  ീെയഽക അുെഺള് OTP ലഭ഻ക്കഽകയഽാം 
ീരജ഻ഡുപ്െഷന് ീവര഻ഫ഻ുക്കഷന് എന ഭഺഗുത്തസ്  ുപഺവഽകയഽാം 
ീെയഽനെഺണ് അവ഻ീെ നമ്മഽീെ ീമഺൂബല് ആന്ഡ് ഇീമയ഻ല് 
വന഻ട്ടുള്ള OTP എനറര്ക് ീെയ്െഽ നല്കഽക അുെഺെഽകാെ഻ നമ്മഽീെ 
ീരജ഻ഡുപ്െഷന് പാര്ക്ത്ത഻യഺയ഻. 

ഇന഻ നമ്മള്ക്ക് ുലഺഗ഻ന്  ീെയഺാം 
https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/  എനഺ ൂസറ്റ് ഒെണ്  

https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/
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ീെയഽക 

 

ഇെ഻ല് ുലഺഗ഻ന് ഐപ഻യഽാം പഺസ്് ുവര്ക്ഡ് ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ുലഺഗ഻ന് 
ീെയഽക..എന഻ട്ടു ഫയല് അപ്ുലഺഡ് ീെയ്യുനെ഻ന മഽന്പ് 
ഒഫ഼സറഽീെ DSC  ൂസറ്റ് ല് രജ഻േര്ക് ീെുയണ്ടെഽണ്ട് ..അെ഻നഺയ഻ 
Profile setting എെഽക്കഽക െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല 

അെ഻ന മഽന്പ് നമ്മഽസ്   രഽ DSC  യാട്ട഻ല഻റ്റ഻ ആവശയമഽണ്ട് (ഇത് 
ുസചെ ീെയ്െഽ ീവക്കഽക എീന്തനഺല് അപ്ുലഺഡ് ീെയ്യണ്ട FVU 

ഫയല് എല്ഺാം ഇത് ഉപുയഺഗ഻ച്ച് മഺപ്െീമ ൂസന് ീെയ്യഺന് 
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സഺധ്഻ക്കഽകയഽള്ളു )   

 

DSC യാട്ട഻ല഻റ്റ഻ ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയഽക (നമ്മഽീെ RPU ുപഺീല െീന 
ഇെഽാം അത് ുപഺീല extract ീെയ്െഽ ഒെണ് ീെയ്യണാം )   

DSC ുെഺക്കണ് കപയാട്ടറ഻ല് ഇന്ുസര്ക്് ീെയഽക. 

DSC യാട്ട഻ല഻റ്റ഻ ഒെണ് ീെയഽുപഺള് െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല രഽ 
വ഻ന്ുപഺ ഒെണ് ആവഽാം അെ഻ല്
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Register/ Reset password using DSC  എന് ീസലസ് ് ീെയഽക.

 

                                യാസര്ക് ഐപ഻ TAN െീനയഺണുല്ഺ അത് നല്കഽക , 

ഒഫ഼സറഽീെ പഺന്കഺര്ക്ഡ് നപര്ക് നല്കഽക .അെ഻ന ുശഷാം DSC   USB 

ുെഺക്കണ്  എന് ീസലസ് ് ീെയഽക അുെഺള് െഺീഴ സര്ക്ട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ് 
െ഻രീഞ്ഞെഽക്കഺാം എന഻്  Generate signature file ക്ല഻സ്  ീെയഽക. 

അുെഺള് DSC പഺസ്് ുവര്ക്ഡ് ുെഺദ഻ക്കഽാം അുെഺള് അത് എനറര്ക് 
ീെയ്െഽ കഴ഻ഞ്ഞഺല് രഽ ഫയല് create ആയ഻ അത് എവ഻ീെയഺ 
ുേഺര്ക് ീെയ്െ഻ര഻ക്കഽനത് എന് രഽ ീമുസജ് ലഭ഻ക്കഽാം..ഇ ഫയല് 
അറ്റഺച് ീെയ്െഽ അപ്ുലഺഡ് ീെയ്യുനുെഺീെ DSC രജ഻േര്ക് 
നെപെ഻കള് അവസഺന഻ച്ചു.(ഇത് ര഻ക്കല് ീെയ്െഺല് മെ഻ ആവഽാം 
ഒഫ഼സര്ക് മഺറഽുബഺള് ഇത് വ഼ണ്ടഽാം ഇങ്ങീന ീറജ഻േര്ക് ീെയ്യണാം) 

   ഇന഻ FVU ഫയല് സ഻െ് ീെയ്യണാം എനഺല് മഺപ്െുമ ൂസന് 
ീെയ്െഽ അപ്ുലഺഡ് ീെയ്യഺന് പറ്റുകയഽള്ളു അത് എങ്ങീനയഺ 
എന് ുനഺക്കഺാം .ുനരീത്ത   വഺല഻ുപറ്റ് ീെയ്െഽ ീവച്ചഺ 24 Q  

ആന്ഡ് 26  Q  ുഫഺള്പര്ക് ഒെണ് ീെയ്െഽ FVU ഫയല് ല് ൂററ്റ് 
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ക്ല഻സ്  ീെയ്െഽ െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല ീെയഽക

 

 

ഇങ്ങീന ീെയ്യുുബഺള് മഽകള഻ല് കഺണഽന ുപഺീല രഽ ZIP 

ുഫഺര്മഺറ്റ഻ുലഺട്ട്  മറ഻ട്ടുണ്ടഺകഽാം. 
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വ഼ണ്ടഽാം നമ്മഽീെ DSC യാട്ട഻ല഻റ്റ഻ ഒെണ് ീെയഽക അെ഻ല് Bulk Upload 

എന് കഺണഽാം അത് എെഽക്കഽക

 

അവ഻ീെ നമ്മള് സ഻െ് ീെയ്െ ീവച്ച FVU ഫയല് പ്ബൗഡ ീെയ്െ 
എെഽക്കഽക , TAN എനറര്ക് ീെയഽക , ഒഫ഼സറ഻നീറ പഺന്കഺര്ക്ഡ് 
നപര്ക് എനറര്ക് ീെയ്െഽ ുെഺക്കണ് ീസലസ് ് ീെയ്െഽ Generate 

Signature file എന ബട്ടണ഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക.ഇുെഺള് DSC പഺസ്് ുവര്ക്ഡ് 
ുെഺദ഻ക്കഽാം അത് എനറര്ക് ീെയ്െഽ നല്കഽക.ഇുെഺ ൂസന് ീെയ്െ 
രഽ ഫയല് നമ്മഽീെ ുഫഺള്പര്ക് ല് വന഻ട്ടുണ്ടഺകഽാം

 ഇത് ുപഺീല 24Q and 26Q െീന ീെയഽക ...നഽീെ Incometaxindiaefiling 
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എന ൂസറ്റ് ല് ുലഺഗ഻ന് ീെയഽക

 

 ഇവ഻ീെ ുലറ്റേ് ുവര്ക്ഷന് FVU ീസലസ് ് ീെയ്െഽ ീകഺെഽക്കഽക 
,ഫ഻നഺഷയല് ഇയര്ക് ,ുഫഺറാം ൂെെ് , ഏെഽ കവഺര്ക്ട്ടര്ക് ആണ് എനഽാം 
അപ്ുലഺഡ് ൂെെ് ീസലസ് ് ീെയ്െഽ വഺല഻ുപറ്റ് എന ബട്ടണ഻ല് 
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ക്ല഻സ്  ീെയഽക.

 

നമ്മള് ുനരീത്ത ൂസന് ീെയ്െഽ ീവച്ചഺ FVU ഫയല് ഇവ഻ീെ 
അപ്ുലഺഡ് ീെയ്െഽ െഺീഴ കഺണഽന ബട്ടണ഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക 
...അുെഺീെ നമ്മഽീെ ഫയല് അപ്ുലഺഡ് ആയ഻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. ഫയല് 
അപ്ുലഺഡ് ആയ഻ കഴ഻ഞ്ഞഽ അപ്ുലഺഡ് ീെയ്െഽ ീറസ഻പ്റ്റ്   
എെഽക്കഽനെ഻നഺയ഻
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View Details clik ീെയഽക

 

ുെഺക്കണ് നപറ഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക അുെഺള് െഺീഴ കഺണഽന 
ുപഺീല രഽ വ഻ന്ുപഺ ഒെണ് ആവഽാം അെ഻ല് ന഻നഽാം

 

Clik here to download provisional Receipt എന ല഻ങ്ക് ല് ക്ല഻സ്  ീെയ്െഽ 
ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയഺാം. 

രഽ PDF ീപൗണ്ുലഺഡ്  ആവഽകയഽാം ീെയ്യുാം.അത് പഺസ്് ുവര്ക്ഡ് 
ീപ്പഺട്ടസ് െഡ് ആണ്. പഺസ്് ുവര്ക്ഡ് നമ്മഽീെ TAN െീനയഺണ്.ആ pdf 

ഒെണ് ീെയ്യഺനഺയ഻ നമ്മഽീെ െഺന് small  ീലറ്ററ഻ല്   ൂെെ് 
ീെയഽക .ഇത് പ്പ഻ന്റ് എെഽത്ത് ഒഫ഼സ഻ല് സാേ഻ച്ചഺല് 
മെ഻യഺവഽാം 



ARUNNATH R      JA     SUB TREASURY AYARKUNNAM  9633626283 Page 38 
 

നമ്മള്ക്കഽ ഏീെങ്ക഻ലഽാം രഽ കവഺര്ക്ട്ടറ഻ല് TDS നഽമ഻ീല്ങ്ക഻ല്  ഫയല് 
ീെുയണ്ടെ഻ല്ുലഺ എന് പറഞ്ഞഽ ഇര഻ക്കരഽത് . TDS നഽമ഻ീല്ങ്ക഻ല് 
TRACES ല് Declaration for Non – Filing ീെുയണ്ടെഺയ഻ ഉണ്ട് 

അെ഻നഺയ഻ traces ല് ുലഺഗ഻ന് ീെയ്െഽ െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല 
ീസലസ് ് ീെയഽക. 

 

െഽെര്ക്ന് വരഽന വ഻ന്ുപഺ ല്

 

 

ഫ഻നഺന്ഷയല് ഇയര്ക് ,കവഺര്ക്ട്ടര്ക് , ുഫഺാം ൂെെ് ,എന്തഽീകഺണ്ടഺ ഫയല് 
ീെയ്യഺെ഻രഽനത് എനത് എല്ഺാം ീസലസ് ് ീെയ്െഽ Add Statement 

Details ക്ല഻സ്  ീെയഽക. 

 

ഒുക്ക നമ്മഽീെ ഇ  ഫയല഻ാംഗ് നമ  കഴ഻ഞ്ഞഺല് നമ്മള് ഫയല് 
ീെയ്െ വ഻വരങ്ങള് എല്ഺാം ശര഻യഺുണഺ ? ീെറ്റ് ഉീണ്ടങ്ക഻ല് 
എന്തഺണ് ീെറ്റ് ? നമ്മള് പ഻െ഻ച്ച െഺസ് ഡ എമൗണ്ട് ഒുരഺ 
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വയക്ത഻യഽീെയഽാം പഺന്കഺര്ക്പ഻ല് ീപ്കപ഻റ്റ് ആയ഻ട്ടുുണ്ടഺ എീനല്ഺാം 
ുനഺക്കണാം . 

അെ഻നഺയ഻ ഉള്ള രഽ സാംവ഻ധ്ഺനാം ആണ് TRACES  (TDS Reconciliation 

Analysis and Correction Enabling System) 

നമ്മഽീെ ീവബ് പ്ബൗസറ഻ല് https://contents.tdscpc.gov.in/ എന് ൂെെ് 
ീെയ്െഽ ുസര്ക്ച്ച് ീെയഽക അുെഺള് െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല രഽ 
വ഻ന്ുപഺ ഒെണ് ആവഽാം

 അെ഻ല് ുലഺഗ഻ന് എന ല഻ങ്ക഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക  നമ്മഽീെ 
ഒഫ഼സ഻നഽ രഽ ുലഺഗ഻ന് ഐപ഻യഽാം പഺസ്് ുവര്ക്ഡ് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽാം 
അത് ഉപുയഺഗ഻ച്ചു ുലഺഗ഻ന് ീെയഽക.  

നമ്മള് ഫയല് ീെയ്െ വ഻വരങ്ങള് എല്ഺാം ശര഻യഺുണഺ ? 

എനറ഻യഺന് statement / payments എന ല഻ങ്ക഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയ്െഽ െഺീഴ 
കഺണഽന ുപഺീല ീെയഽക
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ഇവ഻ീെ ഫ഻നഺന്ഷയല് ഇയര്ക് , കവഺര്ക്ട്ടര്ക്, ഏെഺ ുഫഺാം ൂെെ് എന് 
ീസലസ് ് ീെയ്െഽ View Statement Status എന ബട്ടണ് ക്ല഻സ്  ീെയഽക.        

(ഫയല഻ാംഗ് നമ കഴ഻ഞ്ഞഽ 3  TO 7 വര്ക്ക്ക഻ാംഗ് നമ ുപയ്ഡ എെഽക്കഺറഽണ്ട് 
TRACES ല് update ആവഺന്) 

 നമ്മഽീെ ഫയല഻ങ് കറസ് റ്റ് ആണ് എങ്ക഻ല് െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല 
രഽ വ഻ന്ുപഺ ലഭ഻ക്കഽാം

 ഇന഻ നമ്മള് ഫയല്  ീെറ്റ്  ആയ഻ ുപഺയ഻ എങ്ക഻ല് ഇത് 
ുപഺീലയഽാം കഺണ഻കഽാം  
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  രഽപീേ പഺന്കഺര്ക്ഡ് എറര്ക് അല്ങ്ക഻ല് ുഷഺര്ക്് പ഻പേന് 
ീകഺുണ്ടഺ ആവഺാം എറര്ക് വനത്...എന്തഺയഺലഽാം അത് നമ്മള്സ്  
കറസ് റ്റ് ീെയ്ുെ മെ഻യഺവഽ..ഇന഻ എന്തഺ എറര്ക് എനഽാം TRACES 

നമ്മള്ക്കഽ പറഞ്ഞഽ െരഽാം അത് അറ഻യഺന് ആയ഻ നമ്മള് ഫയല് 
ീെയ്െ ുേറ്റ്ീമനറ്  Justification Report Download  ീെയ്െഽ വഺയ഻ച്ചു 
ുനഺക്കഺവഽനെഺണ് 

 അുെഺള് ുവീറ രഽ വ഻ന്ുപഺ ഒെണ് ആയ഻  വരഽനത് 
കഺണഺാം  
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1 ) ഫയല് അപ്ുലഺഡ്  ീെയ്െ ൂൊം ല് ലഭ഻ച്ചഺ ുെഺക്കണ് നപര്ക് 
എനറര്ക് ീെയഽക 2,3)   24Q / 26Q rpu ഒെണ് ീെയ്െഽ  അെ഻ീല 
ീെല്ഺന് പ഼ീറ്റയ഻ല്ഡ ുനഺക്ക഻ ഏീെങ്ക഻ലഽാം രഽ മഺസത്ത഻ീല 
െലഺന് െ഼യെ഻ ആന്ഡ് എമൗണ്ട്  എനറര്ക് ീെയഽക. െഺീഴ ആ 
നമ്മള് എനറര്ക് ീെയ്െഽ ീകഺെഽത്ത െലഺന് ല് ഉള്ള വയക്ത഻യഽീെ 
പഺന് ആന്ഡ് ആ പഺന് ഉള്ള എമൗണ്ട് ൂെെ് ീെയ്െഽ െഺീഴ 
കഺണഽന Proceed എന ബട്ടണ഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക.നമ്മള്സ്  രഽ 
റ഻കവേ് നപര്ക് ക഻ട്ടുാം അത് ുനഺട്ട് ീെയ്െഽ ീവക്കഽക.  

കഽറച്ചു ൂൊം എെഽക്കഽാം ഇത് ീപൗണ്ുലഺഡ് എന ീസേന഻ല് 
ക഻ട്ടഺന്.. 

ശര഻ അത് കഴ഻ഞ്ഞഽ ഇ ഫയല് ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്യഺന് െഺീഴ 
കഺണഽന ുപഺീല ീെയഽക. TRACES ല് ന഻നഽാം ഏെഽ  ഫയലഽാം ഇ 
ല഻ങ്ക് ല് ന഻നഺണ് ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയഽനത് 
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view all എനത് െ഻സ്  ീെയഽക ..അുെഺള് െഺീഴ കഽീറ ഫയല് ല഻േ് 
ീെയ്യുനെഺയ഻ കഺണഺാം അെ഻ല് നമ്മള് റ഻കവേ് ീെയ്െത് 
ീസലസ് ് ീെയ്െഽ.െഺീഴ ഇെെഽ വശത്തഺയ഻ കഺണഽന HTTP Download 
ബട്ടണ഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക.അുെഺള് ഫയല് ീപൗണ്ുലഺഡ് 
ആവഽനെഺണ് (tds ആയ഻ ബന്ധീെട്ട എല്ഺ ഫയലഽാം ീപൗണ്ുലഺഡ് 
ീെയഽുപഺള് സ഻െ് ഫയലഺയ഻ ആണ് ക഻ട്ടുനത് എന് ഇുെഺള് 
മനസ഻ലഺയ഻ കഺണഽമുല്ഺ ഇന഻ അത് ഒെണ് ആകഽനത് ന഻ങ്ങള്സ്  
അറ഻യഽമുല്ഺ). 

ഇങ്ങീനയഽള്ള ഫയലഽകള് ഏീെങ്ക഻ലഽാം രഽ യാട്ട഻ല഻റ്റ഻ വഴ഻ മഺപ്െുമ 
നമ്മള്ക്കഽ ഒെണ് ീെയഽവഺന് സഺധ്഻ക്കഽകയഽള്ളു ..യാട്ട഻ല഻റ്റ഻കള് 
ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്യുനെ഻നഺയ഻ െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല ീെയഽക

 ക്ല഻സ്  ഹ഻യര്ക് പ്പഡ ീെയ്യുുബഺള് ുവീറ രഽ ുപജ് ല് ുപഺവഽാം 
അെ഻ല് സബ്മ഻റ് എന് ക്ല഻സ്  ീെയ്യുുബഺള്



ARUNNATH R      JA     SUB TREASURY AYARKUNNAM  9633626283 Page 44 
 

 ഇെ഻ല് മഺര്ക്ക്ക് ീെയ്െ഻ര഻ക്കഽന 2 യാട്ട഻ല഻റ്റ഻കളുാം ീപൗണ്ുലഺഡ് 
ീെയഽക .(ആദയീത്ത യാട്ട഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺാം 16A / ുഫഺാം 16 ജനുററ്റ് ീെയ്യഺന് 
ഉള്ളെഺണ്). 

ഇന഻ റ഻ുെഺര്ക്ട്ട് ഫയല് ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്െഽ.ഒെണ് ീെയഽക 
പഺസ്് ുവര്ക്ഡ് ീപ്പഺട്ടസ് െഡ് ആണ്.പഺസ്് ുവര്ക്ഡ് െഺീഴ കഺണഽന 
മഺെികയ഻ല്  

 

 ൂെെ് ീെയ്െഽ ഒെണ് ീെയഽക.അുെഺള് രഽ ീെസ് േ് ഫയല് 
ലഭ഻ക്കഽാം 

Justification Report generaton യാട്ട഻ല഻റ്റ഻ ഒെണ് ീെയഽക (ഇത് രഽ എസ് സല് 
ുഫഺര്ക്മഺറ്റ് ല് ആണ്).
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 ഇെ഻ല് പ്ബൗഡ ീെയ്െഽ നമ്മള് ഒെണ് ആക്ക഻യ റ഻ുെഺര്ക്ട്ട് ഫയല് 
ീസലസ് ് ീെയഽക .രണ്ടഺമീത്ത ന഻രയ഻ല് ഇ ഫയല് എവ഻ീെയഺ ുസചെ 
ീെുയണ്ടത് എനഺണ് അത് ഒുട്ടഺമഺറ്റ഻സ്  ആയ഻ വുനഺളുാം എന഻ട്ടു 
GenerateReport എനെ഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക 

  

അുെഺള് രഽ എസ് സല് ുഫഺര്ക്മഺറ്റ഻ല് രഽ നയാ ഫയല് generate 

ആയ഻ട്ടുണ്ടഺവഽാം അെ഻ല് ുനഺക്ക഻യഺല് നമ്മള്ക്കഽ മനസ഻ലഺവഽാം എന്തഺ 
എറര്ക് എന് െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല 

 ീെറ്റ് മനസ഻ലഺയ഻ കഴ഻ഞ്ഞഺല് അെഽത്ത നെപെ഻ അത് െ഻രഽത്തഽക 
എനെഺണ് അെ഻നഺയ഻ നമ്മള് ഫയല്  ീെയ്െ 24Q/26Q TRACES ല് ന഻നഽാം 
ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്െ എെഽക്കണാം അെ഻നഺയ഻   
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എന ല഻ങ്ക഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക...നമ്മള് ുനരീത്ത Justification Report 
ഫയല് ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്യഺന് ഉപുയഺഗ഻ച്ചഺ അീെ ഡീറപ്ഡ 
െീന ആണ് ഇവ഻ീെയഽാം അത് ുപഺീല Conso  file ഉാം ീപൗണ്ുലഺഡ് 
ീെയ്െഽ. 

ആ ഫയല്  RPU  ല്  ഒെണ് ീെയ്െഽ ുവണ്ടഺ മഺറ്റങ്ങള് വരഽത്ത഻ 
വ഼ണ്ടഽാം വഺല഻ുപറ്റ് ീെയ്െഽ E-Filing LOGIN ീെയ്െഽ അപ്ുലഺഡ്   
ീെയഽക ഇവ഻ീെ ീറഗഽലര്ക് എനത് മഺറ്റ഻ കറേന് എനഺക്കഺന് 
പ്ശദ്ധ഻ക്കണാം.അുെഺീെ നമ്മള് കറേന് ഫയലഽാം അുലഺഡ് ീെയ്െഽ 
കഴ഻ഞ്ഞഽ..വ഼ണ്ടഽാം ഇ ഫയല് ശര഻ ആുണഺ ുനഺക്കഺന് TRACES ല് 
കയറ഻ ുനഺക്കണാം അുെഺള് ശര഻ ആണ് എങ്ക഻ല് ഇങ്ങീന രഽ 
ീമുസ്ജ് ലഭ഻ക്കഽാം

രഽ പ഻പസ് െര്ക് എന ന഻ലയ഻ല് നമ്മഽീെ ഒഫ഼സ഻ല് ന഻നഽാം 
ുപയ്ീമനറ് നെക്കഽുപഺള്  അെ഻ന ുമല് െഺസ് ഡ വരഽനഽണ്ട് 
എങ്ക഻ല് ആ ജ഼വനക്കഺര഻ല് ന഻ുനഺ / ഇെപഺെഽകഺര഻ല് ന഻നഽാം  
െഺസ് ഡ പ഻െ഻ുക്കണ്ട പാര്ക്ണ ഉത്തരവഺദ഻െവാം ഒഫ഼സര്ക്സ്  ആണ്.. 
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നമ്മള് െഺസ് ഡ പ഻െ഻ച്ചത് കഽറഞ്ഞഽ ുപഺയ഻ അല്ങ്ക഻ല് നമ്മള് 26 Q / 

24 Q ല് ുെര്ക്ത്ത് ീകഺെഽത്ത ുപയ്ീമനറ് ന അനഽസര഻ച്ചുള്ള െഺസ് ഡ 
അല് പ഻െ഻ച്ചത് ഇന഻യഽാം പ഻െ഻ക്കണാം ആയ഻രഽനഽ.ഇങ്ങീന ഉള്ള 
ുകഡ നമ്മള് ഫയല് ീെയ്െഽ േഺറ്റഡ ുനഺക്കഽുപഺള് ആണ് 
ുഷഺര്ക്് പ഻പേന് ആയ഻ കഺണഽക... ( പഺന്കഺര്ക്ഡ് എറര്ക് 
ീകഺണ്ടഽാം ഇങ്ങീന വരാം ) 

അല്ങ്ക഻ല് ഇ ഫയല഻ാംഗ് നമ ുശഷാം അവര്ക് ഉനയ഻ക്കഽന ൂഫന് ഒ 
ഫ഼ ഒ ഉീണ്ടങ്ക഻ല് അെഽാം ഇത് വഴ഻യഺണ് അെയ്ക്കഽക 

അുനരാം സഺധ്ഺരണ ആയ഻ രഽ െലഺന് ുഫഺാം ഫ഻ല് ീെയ്െഽ ആ 
വയക്ത഻ീയ ീകഺണ്ട് നമ്മഽീെ ഒഫ഼സ഻നീറ TAN ല് എമൗണ്ട് ബഺങ്ക് 
വഴ഻( OLTAS ( Online Tax Accounting System) അെെ഻ക്കഽകയഺണ് പെ഻ചെ.. 

ബഺങ്ക് ല് നഽാം ുപഺവഺീെ രഽ എെ഻എാം കഺര്ക്ഡ് ഉപുയഺഗ഻ുച്ചഺ 
ീനറ്റ് ബഺങ്ക഻ങ് (ആ വയക്ത഻യഽീെ എെ഻എാം കഺര്ക്ഡ് െീന 
ുവണീമന഻ല് ആരഽീെ എങ്ക഻ലഽാം രഺളുീെ) വഴ഻ുയഺ െലഺന് 
അെക്കഽന ര഼െ഻യഺുണഺ ഇന഻ പറയഺന് ുപഺവഽനത്  

 

അെ഻നഺയ഻ നമ്മഽീെ ീവബ് പ്ബൗസറ഻ല് https://www.tin-nsdl.com/ എന് 
ൂെെ് ീെയ്െഽ ീസര്ക്ച്ച് ീെയഽക .െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല രഽ 
വ഻ന്ുപഺ ഒെണ് ആയ഻ വരഽാം 
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e-payment pay taxes online എന ല഻ങ്ക഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക..അുെഺള് 
പഽെ഻യ രഽ ുപജ് പ്ബൗസറ഻ല് ഒെണ് ആയ഻ വരഽാം . െഺീഴ 
കഺണഽന ുപഺീല 

 

ഇ ഭഺഗത്തഽ നമ്മള്ക്കഽ കഽീറ െലഺന് ുഫഺാം കഺണഺന് 
സഺധ്഻ക്കഽാം..നമ്മള്ക്കഽ അനഽുയഺജയമഺയ െലഺന് െ഻ീരീഞ്ഞെഽത്ത 
അെ഻ല് Proceed എന രഽ ല഻ങ്ക് കഺണഽാം അെ഻ല് മൗഡ ുപഺയ഻നറര്ക് 
ീവച്ച് ക്ല഻സ്  ീെയഽക.( രഽ ീവക്ത഻ ഇന്കാം െഺസ് ഡ റ഻ുട്ടണ് 
ഫയല് ീെയഽുപഺള് ഇന഻യഽാം െഺസ് ഡ അെയ്ക്കണാം എന് 
കഺണ഻ക്കഽനഽണ്ട് എങ്ക഻ല് 280 െലഺന് ഉപുയഺഗ഻ച്ചു െഺസ് ഡ 
അെയ്ക്കഺാം) 
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Tax Applicable* 

(Tax Deducted/Collected At Source From):  ഇവ഻ീെ  Non-Company Deductees ീസലസ് ് 
ീെയഽക 

Type of Payment:  ഇ ഫ഻ല഻ാംഗ഻നഽ ുശഷാം ഉനയ഻ക്കഽന ൂഫന് ഒ ഫ഼ 
അെഽക്കഽനെ഻ന പ഻പസ് െര്ക് ഉള്ള ുപയ്ീമനറ് ഒപ്ഷന് ആണ് (400) TDS/TCS 

Regular Assessment ..അല്ഺത്തപോം (200) TDS/TCS Payable by Taxpayer ീസലസ് ് 
ീെയഽക. 

Nature of Payment : ഇവ഻ീെ നമ്മള്ക്കഽ ത്ത഻ര഻ ഒപ്ഷന്ഡ കഺണഺന് 
സഺധ്഻ക്കഽാം .അെ഻ല് ഏത്  ീസേന് പ്പകഺരാം ആണ്  ീവക്ത഻ 
െഺസ് ഡ അെുക്കണ്ടത് എന് ുനഺക്ക഻ അത്  ീസലസ് ് ീെയഽക. 
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Mode Of Payment: കയഺഷ് അെയ്ക്കഽനത് ഏെഽ മഺര്ക്ഗാം വഴ഻ ആണ് 
എനെഺണ് ഇവ഻ീെ ുെഺദ഻ക്കഽനത് .അത് ീസലസ് ് ീെയഽക. കാീെ 
ബഺങ്ക് നീറ ുപരഽാം ീസലസ് ് ീെയഽക. 

Tax Deduction Account No : ഒഫ഼ഡ TAN ൂെെ് ീെയഽക. 

Assessment Year:  ഇവ഻ീെ പ്ശദ്ധ഻ക്കണാം Assessment Year 

െ഻രീഞ്ഞെഽക്കഽുബഺള് നമ്മള് ഏെഽ ഫ഻നഺന്ഷയല് ഇയര്ക് ീല 
െഺസ് ഡ ആുണഺ അെയ്ക്കഽനത് അെ഻നീറ ീെഺട്ടു അെഽത്ത ഇയര്ക് 
ആണ് Assessment Year ആയ഻ വരഽക.  

for eg : 2020 -21 ീസലസ് ് ീെയ്െഺല് നമ്മള് അെയ്ക്കഽന െഺസ് ഡ 2019 -

20 ീല കണക്ക഻ല് ആണ് വരഽക 

പ഻ീനയഽള്ള ുകഺളങ്ങള഻ല് ഒഫ഼ഡ അീപ്പസ്് ,ീമഺൂബല് 
,ഇീമയ഻ല് എന഻വ ൂെെ് ീെയ്െഽ െഺീഴ കഺണഽന   Procced എന 

ബട്ടണ് ക്ല഻സ്  ീെയഽക. 

അുെഺള് നമ്മള് എനറര്ക് ീെയ്െ വ഻വരങ്ങള് എല്ഺാം ര഻ക്കല് 
ക്കാെ഻ കഺണഺന് സഺധ്഻ക്കഽാം..എല്ഺാം ശര഻ ആണ് എങ്ക഻ല്  I agree 

എന് െ഻സ്  ീെയ്െഽ Submit to the Bank എന ല഻ങ്ക഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക. 

െഺീഴ കഺണഽന ര഼െ഻യ഻ല് രഽ വ഻ന്ുപഺ ഒെണ് ആവഽാം അെ഻ല് 
ഏെഽ വഴ഻യഺ കയഺഷ് അെയ്ക്കഽനത് എന് ീസലസ് ് ീെയ്െഽ 
submit പറയഽക.
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ഇവ഻ീെ െഺസ് ഡ എമൗണ്ട് ൂെെ് ീെയ്െഽ കണ്ുഫാം പറയഽക. 
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ഇ െലഺന് ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്െഽ സാേ഻ച്ചു ീവക്കഽക ...24 ജ഻ 
ീല ുപഺീല െീന നമ്മള്ക്കഽ രഽ െലഺന് നപര്ക് ആന്ഡ് 
സ഼ര഻യല് നപറഽാം ലഭ഻ക്കഽാം .. 

 

ഇങ്ങീന െഺസ് ഡ അെച്ചു കഴ഻യഽുപഺള് ആ വ഻വരങ്ങള് 24 Q / 26 Q 

ല് ുെര്ക്ത്ത് നല്ുകണ്ടെഽണ്ട്..അെ഻നഺയ഻ ഇ െലഺന് ീപൗണ്ുലഺഡ് 
ീെയ്യണാം. TDS അപ്ുലഺഡ് ീെയ്യുനെ഻ന മഽന്പ് ആണ് എങ്ക഻ല്  
െലഺന്  വ഻വരങ്ങള് 24 Q / 26 Q ല് ആഡ് ീെയ്െഽ ഫയല് 
വഺല഻ുപറ്റ് ീെയഽുപഺള് ഫയല് ീസലസ് ് ീെയഽനെ഻ന ീെഺട്ടു 
മഽകള഻ല് കഺണഽന ുകഺളത്ത഻ല് ഇ െലഺനഽാം ീസലസ് ് ീെയ്െഽ 
വഺല഻ുപറ്റ് ീെുയണ്ടെഺണ് അപ്ുലഺഡ് ീെയ്െഽ കഴ഻ഞ്ഞഽ എങ്ക഻ല് 
TRACES ല് ന഻നഽാം എെഽക്കഽന കണ്ുസഺ ഫയല് ല് ഒെണ് ആക്ക഻ 
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ ഫയല് വഺല഻ുപറ്റ് ീെയഽക. 

 

െലഺന് ഫയല് ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയഽന വ഻ധ്ാം   

https://www.tin-nsdl.com/ എന ൂസറ്റ് ഒെണ് ആക്ക഻ അെ഻ല് െഺീഴ 
കഺണഽന ുപഺീലയഽള്ള ല഻ങ്ക഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക 
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െഽെര്ക്ന് 

 

ഇ ല഻ങ്ക഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽുപഺള് െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല രഽ 
വ഻ന്ുപഺ ഒെണ് ആയ഻ വരഽാം 
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ഇെ഻ല് ഒഫ഼ഡ െഺന് െ഼യെ഻ എന഻വ എല്ഺാം ൂെെ് ീെയ്െഽ 
ീകഺെഽത്ത഻ട്ടു View challan details എന ല഻ങ്ക഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക (OLTAS ല് 
ഇ െലഺന് update ആവഺന് 3 to 7 വര്ക്ക്ക഻ാംഗ് നമ ുപയ്ഡ എെഽക്കഽാം ) 

 

ഇുെഺള് നമ്മള്ക്കഽ ആ െലഺന് കഺണഺന് സഺധ്഻ക്കഽാം..െലഺന് 
എമൗണ്ട് ന് ീവര഻ഫ഻യ് ീെയ്യണാം.ൂററ്റ് ൂസഡ് ഉള്ള 
ുകഺളത്ത഻ല് എമൗണ്ട് ൂെെ് ീെയ്െഽ ുകഺളാം ന് െ഻സ്  ീെയ്െഽ 
െഺീഴ കഺണഽന confirm Amount ല഻ങ്ക഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽക. 
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ഇങ്ങീന ലഭ഻ക്കഽന െലഺന് രഽ ഫയല് യാട്ട഻ല഻റ്റ഻ ീവച്ച് 
വഺല഻ുപറ്റ് ീെയ്യണാം ( ീമയ് 8th 2020 മഽെല് ) . 

ഫയല് വഺല഻ുപറ്റ് യാട്ട഻ല഻റ്റ഻ ുനരീത്ത െ഻ന് nsdl എന ൂസറ്റ് ല് 
ന഻നഽാം ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്െഽ എെഽക്കഽന ുപഺീല െീനയഺണ്. 

  ഇ യാട്ട഻ല഻റ്റ഻ ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്െഽ ഒെണ് ആക്കഽക   
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Input File എനഽള്ളവ഻ീെ ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്െ OLTAS െലഺന് 
ീസലസ് ് ീെയ്െഽ ീകഺെഽക്കഽക...െഺീഴ വഺല഻ുപറ്റ് ീെയ്െ െലഺന് 
എവ഻ീെയഺ സാേ഻ുക്കണ്ടത് എന രഽ പഺത്തഽാം ീസലസ് ് 
ീെയ്െഽ ീകഺെഽക്കഽക .എന഻ട്ടു െഺീഴ കഺണഽന validate ബട്ടണ഻ല് 
ക്ല഻സ്  ീെയഽക. 

ഇുെഺള് നമ്മള്ക്കഽ വഺല഻ുപറ്റ് ആയ െലഺന് ലഭ഻ക്കഽാം ...ഇ 
ഫയല് ആണ് നമ്മള്ക്കഽ 24 Q / 26 Q വഺല഻ുപറ്റ് ീെയഽുപഺള് 
ീസലസ് ് ീെയ്െഽ ീകഺെഽുക്കണ്ടത്. 

ഇ OLTAS െലന഻ല് വല് മഺറ്റങ്ങളുാം വരഽത്തണാം എങ്ക഻ല് അത് െഺീഴ  
പറയഽനവരഺണ്. 

Type of Correction on 
Challan 

Performed By Period for correction request 
(in days) 

PAN/TAN Assessing Officer Within 7 days from challan 
deposit date 

Assessment Year Assessing Officer Within 7 days from challan 
deposit date 

Total Amount Assessing Officer Within 7 days from challan 
deposit date 

Major Head Assessing Officer/Bank Within 3 months from challan 
deposit date 

Minor Head Assessing Officer Within 3 months from challan 
deposit date 

Nature of Payment Bank Within 3 months from challan 
deposit date 

Name Bank  
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ഫയല഻ാംഗ് നമ വ഻ജയകരമഺയഺല് ഇന഻ അെഽത്ത നെപെ഻ െഺസ് ഡ 
പ഻െ഻ച്ചെ഻നഽ വയക്ത഻കള്സ്  രഽ ീറസ഻പ്റ് നല്കണാം. 

അെഺണ് ുഫഺാം 16 (24 Q ല് ഫയല് ല്  ഉള്ള  ീവക്ത഻കള്സ്  ആണ് 
.ഇത് 4 th കവഺര്ക്ട്ടര്ക് ഫയല് ീെയ്െഽ കഴ഻ഞ്ഞഺല് ആണ് ലഭ഻ക്കഽക ), 
ുഫഺാം 16 A  (26  Q ല് ഫയല് ല് ഉള്ള ീവക്ത഻കള്സ്   ആണ് .ഇത് 
എല്ഺ  കവഺര്ക്ട്ടര്ക് ലഽാം ക഻ട്ടുാം )  

അത് ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്യഺന് െഺീഴ കഺണഽന ുപഺീല ല഻ങ്ക഻ല് 
ക്ല഻സ്  ീെയഽക

െഽെര്ക്ന് വരഽന വ഻ന്ുപഺ ല് 

 ഇവ഻ീെ ുവണീമങ്ക഻ല് ഒുരഺ പഺന്കഺര്ക്ഡ് ീല ുഫഺാം 16 / 16 A 

ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്െ എെഽക്കഺാം .ത്ത഻ര഻ ുപരഽീെ ഉീണ്ടങ്ക഻ല് 
ഇത് വളീര അധ്഻കാം ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള്ള രഽ കഺരയാം ആണ് അെ഻നഺല് 
ഇ വ഻ന്ുപഺ ീെ െഺീഴ ഇെെഽ വശത്തഽ കഺണഽന ുകഺളത്ത഻ല് 
ഫ഻നഺന്ഷയല് ഇയര്ക് ീസലസ് ് ീെയ്െഽ go ക്ല഻സ്  ീെയഽക 
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അുെഺള് ഇങ്ങീന മഽകള഻ല് കഺണഽന ുപഺീല രഽ ീമുസ്ജ് 
ലഭ഻ക്കഽ എന഻ട്ട് submit ക്ല഻സ്  ീെയഽക. 

പ഻ീന ഇെഽാം  ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയഽനത് നമ്മള് ുനരീത്ത ീെയ്െ 
അീെ ുപഺീലയഺണ് ുഫഺാം 16 / 16 A ഫയല് ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്െഽ 
രഽ ുഫഺള്പര്ക് ല് സാേ഻ക്കഽക. 

ുഫഺാം 16 / 16 A Generate ീെയ്യുവഺനഽാം രഽ TRACES-PDF-CONVERTER V 1.4 
യാട്ട഻ല഻റ്റ഻യഽീെ സഹഺയാം ആവശയവഽമഺണ് .(അത് ുനരീത്ത 
ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്െഽ ീവക്കഺന് പറഞ്ഞ഻രഽനഽ മഽകള഻ല്) 

ഇ യാട്ട഻ല഻റ്റ഻ ഒെണ് ീെയഽക അുെഺള് ഇത് ുപഺീല രഽ 
വ഻ന്ുപഺ കഺണഽാം അെ഻ല്
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 ഇെ഻ല് നമ്മള് ീപൗണ്ുലഺഡ് ീെയ്െ ുഫഺാം 16 / 16 A ഫയല്  
െ഻രീഞ്ഞെഽക്കഽക .അെഽത്തത് ആയ഻ പഺസ്് ുവര്ക്ഡ് ൂെെ് ീെയ്െഽ 
ീകഺെഽക്കഽക പഺസ്് ുവര്ക്ഡ് നമ്മഽീെ TAN െീനയഺണ്.ഇന഻ ഇത് 
എവ഻ീെയഺ generate ീെയ്െഽ സാേ഻ുക്കണ്ടത് എന് ുെഺദ഻ക്കഽനഽണ്ട് 
അുെഺള് രഽ പഽെ഻യ ുഫഺള്പര്ക് ീസലസ് റ്റ് ീെയ്െഽ ീകഺെഽക്കഽക 
.എന഻ട്ടു് െഺീഴ കഺണഽന Proceed ബട്ടണ഻ല് ക്ല഻സ്  ീെയഽുപഺള് 
ഇങ്ങീന രഽ ീമുസ്ജ് ലഭ഻ക്കഽാം 

 

ഒുക്ക പ്പഡ ീെയഽക 



ARUNNATH R      JA     SUB TREASURY AYARKUNNAM  9633626283 Page 61 
 

 

ഇുെഺള് form 16A/16A PDF ആയ഻ കഴ഻ഞ്ഞഽ...ഇത് ീവക്ത഻കള്സ്  
നല്കഺാം ഇത് ത്തഽ ുനഺക്ക഻യഺണ് അവര്ക് ITR ഫയല് ീെയഽനത് 

 

Thank you for Reading 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 


