E- TDS RETURN USING RPU SOFTWARE
ഒുരഺ DDO യഽും ജ഼വനക്കഺരഽീെ ശമ്പളത്ത഻ല് ന഻ന്നഽും അെുക്കണ്ടഺതഺയ
രഽ വര്ഷീത്ത ന഻കഽത഻ കണക്കഺക്ക഻ അവുശഷ഻ക്കഽന്ന മഺസങ്ങള് ീകഺണ്ട്
ഹര഻ച്ചു ന഻കഽത഻വ഻ഹ഻തും ഒുരഺ മഺസീത്തയഽും ശമ്പളത്ത഻ല് ന഻ന്നഽും
കഽറയ്ക്ക്കഺന് ബഺധ്ൿസ്ഥനഺീണന്ന് അറ഻യഺമുലലഺ. ഇങ്ങീന കഽറയ്ക്ക്കഽന്ന
ന഻കഽത഻യഽീെ കണക്ക് 3 മഺസും കാെഽുമ്പഺള് അപ്ുലഺഡ് ീചയ്യണീമന്നഽും
നമഽക്കറ഻യഺും.E TDS Return തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന്നഽ പല ുസഺഫ്റ്റ്ുവറഽകളുും
മഺര്ക്കറ഻ല് ലഭ്ൿമഺണ്. എന്നഺല് Income Tax Department ുസഺഫ്റ്റ്ുവറഺയ
RPU 3.8 ആണ് നഺും ഇവ഻ീെ പര഻ചയീെെഽന്നത്.
ഒുരഺവര്ഷീത്തയഽും ഏപ഻ല്, ീമയ്ക്, ജാണ് മഺസങ്ങള഻ല് (അതഺയത്
ന്നഺും കവഺര്ടഺ
റ഻ല്) കഽറച്ച കണക്ക് ജാൂല 31 നഽ മഽമ്പഺയ഻ ീകഺെഽക്കണും.
ഇങ്ങീന രണ്ടഺും കവഺര്ടറ
റ഻ീല (ജാൂല, ആഗസ്റ്റ് , ീസപ്റുംബര്) കണക്കഽ
കുെഺബര് 31 നഽ മഽമ്പഺയഽും മാന്നഺും കവഺര്ടx
റ഻ീല (കുെഺബര്, നവുംബര്,
ഡ഻സുംബര്) കണക്കഽ ജനഽവര഻ 31 നഽ മഽമ്പഺയഽും, നഺലഺും കവഺര്ട്റ഻ീല
(ജനഽവര഻, ീെബഽവര഻, മഺര്ച്ച്) കണക്ക് ീമയ്ക് 15 ന് മഽമ്പഺയഽും
സമര്െ഻ക്കണും. ഇതഺണ് ൂതമഺസ ഇ െ഻. ഡ഻.എസ് റ഻ുടണ് സമര്െ഻ക്കല്.
CBDT , National Securities Depository Limited (NSDL) ീന ആണ് E TDS
Return സവ഼കര഻ക്കഺന് ചഽമതലീെെഽത്ത഻യത്. National Securities Depository
Limited (NSDL) വ഻വ഻ധ് സ്ഥലങ്ങള഻ല് Return സവ഼കര഻ക്കഺന് Tin Felicitation
Centers ീന ചഽമതലീെെഽത്ത഻യ഻ടുണ്ട്. നഺും തയ്യഺറഺക്കഽന്ന E TDS Return
അപ്ുലഺഡ് ീചയ്യുന്നത഻നഺയ഻ ഇവ഻ീെയഺണ് നഺും സമര്െ഻ക്കഽന്നത്. എലലഺ
ഗവീെന്് സ്ഥഺപനങ്ങളുും E TDS Return ഇലക ുെഺണ഻ക്കളഺയ഻
തയ്യഺറഺക്ക഻
അപ്ുലഺഡ്
ീചുയ്യണ്ടതഽണ്ട്.
ഇത്
നമഽക്ക്
നമ്മഽീെ
സ്ഥഺപനത്ത഻ല് വച്ച് തയ്യഺറഺക്ക഻ TIN Center ല് ഏല്െ഻യ
ച്ചഺല് 100 പഺര്െ഻ര
ീറുക്കഺര്ഡഽലവീര 30 രാപയഺണ് ഈെഺക്കഽന്നത്. മഽഴഽവന് ുജഺല഻യഽും
അവീര ഏല്െ഻ക
ക്കഽുമ്പഺള് വല഻ീയഺരഽ തഽക അവര് സരവ഼് സ് ചഺര്ജഺര
യ഻
ഈെഺക്ക഻ുയക്കഺും.


ന഻ങ്ങളുീെ അെഽത്തഽള്ള TIN
ഇവ഻ീെ ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.

ീസന്റര്

ഏീതഺീക്ക

എന്നറ഻യഺന്

E TDS Return തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന്നഽ പല ുസഺഫ്റ്റ്ുവറഽകളുും മഺര്ക്കയ
റ഻ല്
ലഭ്ൿമഺണ്. എന്നഺല് Income Tax Department ുസഺഫ്റ്റ്ുവറഺയ RPU ആണ്
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നഺും ഇവ഻ീെ പര഻ചയീെെഽന്നത്. ഇത് Tax Information Network ല് ന഻ന്നഽും
ീഡൌുണലഺM ഡ് ീചയ്യഺും.
RPU 3.8 Software
Download RPU 3.8 from NSDL
Download Problem? Try this alternate link to download RPU 3.8
RPU വ഻ന്ീറe
പഽത഻യ 3.8 ീവര്ഷR
ന് ആണ് ഇത്. RPU 3.7 ൽ ന഻ന്നഽും ച഻ല
പധ്ഺന വൿതൿഺസങ്ങൾ RPU 3.8 ൽ ഉണ്ട്. ഇന഻ മഽതല് RPU 3.8 ല് ന഻ന്നഽും
തയ്യഺറഺക്കീെെഽന്ന 27A Form ആണ് സമര്െ഻ുക്കണ്ടത്. RPU 3.8
ഉപുയഺഗ഻ച്ച് െഺകസ് കഽറച്ച഻ട഻ലലഺത്ത കവഺർടറഽകള഻ീല Nil Statem0ent
തയ്യഺറഺക്കഺൻ
കഴ഻യഽകയ഻ലല.
ഇന഻
മഽതൽ
Nil
Statement
കൾ
നൽുകണ്ടത഻ലല എന്ന് കരഽതഺും. ീഡൌുണലഺത ഡ് ീചയ്ക്ത ുശഷും RPU 3.8
എന്ന ുെഺള്ഡ്ര് ുകഺെ഻ ീചയ്ക്ത് My Computer ല് Drive C യ഻ല് ുപസ്റ്റ്
ീചയ്യുക ഇീതഺരഽ
സ഻െ്
െയല്
ആണ്.
അണ്
സ഻പ്
ീചയ്ക്തഽ
ക഻ടുന്ന eTDS_RPU_3.8 ുെഺള്ഡര
ര് C ൂഡവ഻ല് സാക്ഷ഻ക്കഽക
RPU
3.8
പവര്ത്ത഻ള
ക്കണീമങ്ക഻ല്
കമ്പൿാടറ഻ല്
പുതൿക
JAVA
ുസഺഫ്റ്റ്ീവയര്
ഇന്ുസ്റ്റഺ ള്
ീചുയ്യണ്ടതഽണ്ട്.ഈ
ുസഺഫ്റ്റ്ീവയര്
ീഡൌുണലഺറ ഡ്
ീചയ്ക്തുശഷും
അത഻ല്
ഡബ഻ള്
ക്ല഻ക്ക്
ീചയ്യുക.
മ഻ന഻ടുകള്ക്കഡ
കും അത് കമ്പൿാടറ഻ല് ഇന്ുസ്റ്റഺ ള് ആയ഻ീക്കഺള്ളുും. ഇത് Tax
Information Network ല് ന഻ന്നഽും ീഡൌുണലഺൂാഡ് ീചയ്യുന്നത഻ന്നഺയ഻ ഇവ഻ീെ
ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക
Java Download
Download Java Files
Download Problem? Try this alternate link to download Java
Income Tax Department നല്കഽa
ന്ന RPU ുസഺഫ്റ്റ്ീവയര് ഉപുയഺഗ഻ച്ച് E
TDS Return തയ്യഺറഺക്കഽന്നത് എളുെത്ത഻ല് മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നത഻ന്ന് നമഽക്ക്
ഏഴ് ഘടങ്ങളഺയ഻ ത഻ര഻ക്കഺും.
1.RPU 3.8 ഒെണ് ീചയ്യല്.
2.Form പാര഻െ഻ക്കല്
3.Challan Sheet പാര഻െ഻ക്കല്
4.Annexure I ഷ഼റ് പാര഻െ഻ക്കല്
5.നഺലഺും കവഺര്ട഼ര് ആീണങ്ക഻ല് Annexure II പാര഻െ഻ക്കല്
6.Save ീചയ്യല്
7.Validate ീചയ്യല്
8.െയലഽകള് ുകഺെ഻ ീചയ്യല്.
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1.RPU 3.8 ഓപ്പണ് ചെയ്യല്
1.Local Disk C തഽറന്ന് അത഻ല് RPU 3.8 എന്നഺ ുെഺള്ഡIര് ഡബ഻ള് ക്ല഻ക്ക്
ീചയ്ക്തഽ ഒെണ് ീചയ്യുക.
2.അത഻ല് കഺണഽന്ന 'RpuSetup bat' എന്ന െയല് ഡബ഻ള് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.

3.അുെഺള് സ്ക഼ന഻ല് രഽ ഡയുലഺഗ് ുബഺകസ് പതൿക്ഷീെെഽും. അത഻ല്
'OK ' യ഻ല് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക. തഽെര്ന്ന് ന്ന഻ന് പ഻റീക ന്നഺയ഻ മാന്ന്
ഡയുലഺഗ് ുബഺകസ്കള് കാെ഻ തഽറന്നഽവരഽും. ഒുരഺന്ന഻ലഽും 'OK' യ഻ല്
ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.
4.അുെഺള് RPU 3.8 ന്ീറആദ്ൿ ുപജ് തഽറന്നഽ വരഽും. (തഽറക്കഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ൽ
RPU 3.8 എന്ന ുെഺൾഡറ഻ൽ കഺണഽന്ന RPU എന്ന Application File ൽ right
click ീചയ്യുക. അുെഺൾ വരഽന്ന dropdown list ൽ "Run as administrator"
ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക. അുെഺൾ RPU വ഻ന്ീറ ആദ്ൿുപജ് തഽറക്കഽും).അത഻ല്
'Form No' നഽ ുനീര കഺണഽന്ന ീെകസ്റ്റ് ുബഺകസ് ന്ീ്വശത്തഽ ക്ല഻ക്ക്
ീചയ്ക്തഺല് വരഽന്ന drop down menu വ഻ല് 24Q വ഻ല് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.

5.തഽെര്ന്ന് അെ഻യ഻ലഽള്ള 'Click to Continue' വ഻ല് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക. അുെഺള്
നമഽക്ക് ആവശൿമഺയ 24Q Form തഽറന്ന് വരഽും. അത഻ല് Form, Challan,
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Annexure I എന്ന഼ 3 ുപജഽകള്
കഺണഽന്നത് Form എന്ന ുപജഺണ്.

കഺണഺും.

അത഻ല്

ഇുെഺള്

തഽറന്ന്

2.Form പൂരിപ്പിക്കല്
Form എന്ന ുപജ഻ലഺണ് നഺും സ്ഥഺപനീത്തക്കഽറ഻ച്ചുും ശമ്പളത്ത഻ല് ന഻ന്ന്
െഺകസ്
കഽറയ്ക്കഺന്
ബഺധ്ൿതീെട
(അതഺയത്
സ്ഥഺപനുമധ്ഺവ഻)
ആീളക്കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് ുരഖീെെഽത്തഽന്നത്. ഇത഻ല് '*' ച഻ഹ്നും
കഺണഽന്ന വ഻വരങ്ങള് ന഻ര്ബത
ന്ധമഺയഽും ുരഖീെെഽുത്തണ്ടതഺണ്. ഇന഻
ഒുരഺ Text Box ലഽും എീതഺീക്കയഺണ് ുചര്ുക്കണ്ടത് എന്ന് ുനഺക്കഺും.
1.Quarterly Statement for quarter ended എന്നത഻ന് ുനീര Q1 എന്ന്
ുരഖീെെഽത്ത഻യതഺയ഻ കഺണഺും. Q2, Q3, Q4 എന്ന഼ കവഺര്ീടറഽകള഻ീല
statement ആണ് തയ്യഺറഺുക്കണ്ടത് എങ്ക഻ല് വശത്ത് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്ക്തഺല്
വരഽന്ന drop down menu വ഻ല് ുവണ്ട കവഺര്ീടത
ര് ീസലക് ീചയ്യുക. (Q4
ആണ് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുന്നീതങ്ക഻ല് Annexure 1 കാെഺീത Annexure II എന്ന
ുപജ് കാെ഻ വന്നതഺയ഻ മഽകള഻ല് ുനഺക്ക഻യഺല് കഺണഺും)
2.Year - തയ്യഺറഺക്കഽന്ന Statement ഏതഽ കവഺര്ട്റ഻ീലതഺുണഺ ആ വര്ഷുംീൂ
ുചര്ക്കഽക. 2013 കുെഺബര്, നവുംബര്, ഡ഻സുംബര് മഺസങ്ങള഻ുലത഻ന്
'2013' എന്നഽും 2014 ജനഽവര഻, ീെബഽവര഻, മഺര്ച്ച് മഺസങ്ങള഻ുലത഻ന്
'2014' എന്നഽും ുചര്ക്കഽക.
Particulars of Salary Drawn:
1.Tax Deduction and Collection Account No - ഇത഻ല് സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീ്TAN
നമ്പര് ുചര്ക്കഽക.ഇത഻ല് 4 ഇുംഗ്ല഼ഷ് അക്ഷരങ്ങളുും 5 മഽതല് 9 വീര
സ്ഥഺനങ്ങള഻ല്
അക്കങ്ങളുും
പത്തഺും
സ്ഥഺനത്ത്
ഇുംഗ്ല഼ഷ്
അക്ഷരവഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും. നഺലഺമീത്ത ഇുംഗ്ല഼ഷ് അക്ഷരത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും
സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീ്
ുപര് തഽെങ്ങഽന്നത്.
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2.Permanent Account Number - ഗവീെന്് സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്കൿ (Aided
School ഉള്ീെ ീെ) PAN നമ്പര് ുചര്ുക്കണ്ട ആവശൿമ഻ലലഺത്തത഻നഺല് ഇത഻ല്
'PANNOTREQD' എന്ന് ുചര്ക്കഽക.
3.Financial Year - ഇവ഻ീെ ഏതഽ സഺമ്പത്ത഻കവര്ഷീത്ത വ഻വരങ്ങളഺുണഺ
ീകഺെഽക്കഽന്നത് ആ സഺമ്പത്ത഻കവര്ഷുംൂഽdrop down list ല് ന഻ന്നഽും ക്ല഻ക്ക്
ീചയ്ക്തഽ ുചര്ക്കഽക.
4.Type of Deductor - സുംസ്ഥഺനഗവീെന്്ല് ന഻ന്നഽും ശമ്പളും ൂകെറുന്ന
സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്t 'State Government' എന്ന് ീസലക് ീചയ്യഺും.
Particulars of Deductor (Employer):
1.Name - ഇവ഻ീെ സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറe
ുപരഺണ് ുചര്ുക്കണ്ടത്. അത് TAN
നമ്പറ഻ന്ീറs
നഺലഺമീത്ത അക്ഷരത്ത഻ല് തഽെങ്ങഽന്നതഺയ഻ര഻ക്കഽും.
2.Branch/Division if any - ഉീണ്ടങ്ക഻ല് മഺതും ുചര്ക്കഽക.
3.State name - Dropdown list ല് ന഻ന്ന് ീതരീെെഽത്ത് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.
4.Flat No - ഇത് ന഻ര്ബണ
ന്ധമഺയഽും ുചര്ക്കങ
ണും. ഇവ഻ീെ ബ഻ല്ഡ഻ുംൂ്
ഗ് നമ്പര്
ുചര്ത്തഺല് മത഻യഺകഽും.
5.Area /Location - സ്ഥഺപനും സ്ഥ഻ത഻ ീചയ്യുന്ന സ്ഥലും ഉള്ീെ഻ട
പുദ്ശത്ത഻ന്ീറo
ീപീരഴഽതും. പഞ്ചഺയത്ത഻ന്ീറന
ുപരഽമഺവഺും.
6.Road /Street /Lane - സ്ഥലുെുരഺ ീതരഽവ഻ന്ീറന
ുപുരഺ എഴഽതഺും.
7.Pincode - ന഻ര്്ന്ധമഺണ്.
8.Telephone No. - ഈ ുപജ഻ല് മാന്ന഻െത്ത് ുെഺണ് നമ്പര് ുചഺദ്഻ക്കഽന്നഽണ്ട്.
അവയ഻ല് ഏീതങ്ക഻ലഽും ന്ന് ന഻ര്ബാ
ന്ധമഺയഽും ുചര്ക്കഽണും.
9.DDO Code - ന഻ര്ബും
ന്ധമ഻ലല.
10.Name of Premises /building - ീകട഻െത്ത഻ന്ീ്ുപുരഺ സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറക
ുപുരഺ ുചര്ക്കഺും.
11.Town /City /District - ജ഻ലലയഽീെ ുപര് ുരഖീെെഽത്തഺും.
12.State - dropdownlist ല് ന഻ന്നഽും ീതരീെെഽത്ത് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.
13.E Mail - സ്ഥഺപനത്ത഻ന് ഇ ീമയ഻ല് ഉീണ്ടങ്ക഻ല് ുചര്ക്കഽക. (ഇീലലങ്ക഻ല്
സ്ഥഺപനുമധ്ഺവ഻യഽീെ ഇ ീമയ഻ല് സ്ഥഺപനുമധ്ഺവ഻ീയ കഽറ഻ച്ചുള്ള
വ഻വരങ്ങള് ീകഺെഽക്കഽന്ന഻െത്ത് ന഻ര്ബന്ധമഺയഽും ുചര്ക്കഽക)
14.Has address changed since last return - കഴ഻െ കവഺര്ട്റ഻ല് റ഻ുടണ്
െയല് ീചയ്ക്തത഻നഽ ുശഷും അഡസ് മഺറ഻ീയങ്ക഻ല് 'Yes' എന്നഽും ഇീലലങ്ക഻ല്
'No' എന്നഽും ീസലക് ീചയ്ക്തഽ ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.
Particulars of Person Responsible for Deduction of Tax:
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ഇത഻ല് ശമ്പളത്ത഻ല് ന഻ന്നഽും െഺകസ് കഽറയ്ക്ക്കഺന് ബഺധ്ൿതീെട (DDO
അീലലങ്ക഻ല് സ്ഥഺപനുമധ്ഺവ഻) ആള഻ന്ീറഞ
വ഻വരങ്ങളഺണ് നല്ുകഺ
ണ്ടത്.
1.Name - DDO യഽീെ ുപര് ുരഖീെെഽത്തഽക.
2.Designation - ഉുദ്ൿഺഗുെര് ുചര്ക്കഽക.
തഽെര്ന്നഽ വരഽന്ന Flat No മഽതല് Pincode വീരയഽള്ള വ഻വരങ്ങള്
സ്ഥഺപനത്ത഻ന് നല്ക഻ര
യ വ഻വരങ്ങള് തീന്ന ുചര്ക്കഽക. അതഺയത് DDO
യഽീെ വ഼ട്അഡസ് അലല ഒെ഼സ഻ അഡസ് ആണ് ുചര്ുക്കണ്ടത്.
E
Mail
DDO
യഽീെ
ഇ
ീമയ഻ല്
ഉീണ്ടങ്ക഻ല്
ുചര്ക്കഽക.
(സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറഅ
ുയഺ DDO യഽീെുയഺ ഇ ീമയ഻ല഻ല് ന്ന് ന഻ര്്ന്ധമഺണ്.
Has address changed since last return - കഴ഻െ റ഻ുടണ് ീകഺെഽത്തഽ
കഴ഻െ ുശഷും DDO മഺറ഻ീയങ്ക഻ല് 'Yes' എന്നഽും ഇീലലങ്ക഻ല് 'No' എന്നഽും
ുചര്ക്കഽക.
ഇതയഽും വ഻വരങ്ങള് ുചര്ത്തഽ കഴ഻െഺല് മഽകള഻ീല 'Challan' ക്ല഻ക്ക്
ീചയ്ക്തഽ ചലഺന് ുപജ് തഽറക്കഺും.
3.Challan sheet പൂരിപ്പിക്കല്
ചലഺന഻ല് നമഽക്ക് എത വര഻കള് ആവശൿമഺുണഺ അതയഽും വര഻കള്
ുചര്ുക്കണ്ടതഽണ്ട്. മാന്നഽ മഺസും ഉള്ീക്കഺ്ള്ളുന്ന കവഺര്ട്റ഻ല് എത
ബ഻ലലുകള഻ലഺുണഺ
െഺകസ്
കഽറച്ചത്
അതയഽും
എണ്ണും
വര഻കള്
ആവശൿമഺയ഻ വരഽും.
[No of Rows=No of bills with TDS on sallary payments made in the quarter
(for Government Employees)]
ഉധ്ഺഹരണമഺയ഻
2013
ജനഽവര഻
മഽതല്
മഺര്്
വീരയഽള്ള
ൂതമഺസത്ത഻ല് 2 ബ഻ലലുകള് കഺഷ് ീചയ്ക്തഽ. അത഻ല് 2 ബ഻ലല഻ലഽും െഺകസ്
കഽറച്ച഻ടുണ്ട് എങ്ക഻ല് 2 വര഻യഽും രഽ ബ഻ലല഻ല് മഺതുമ െഺകസ് കഽറച്ചുള്ളൂ
എങ്ക഻ല് 1 വര഻യഽും insert ീചയ്യുക.(ബ഻ലല഻ല് െഺകസ് കഽറയ്ക്ക്കഺീത ചലഺന്
വഴ഻ ബഺങ്ക഻ല് െഺകസ് അെച്ചവര് ഒുരഺ ചലഺന഻നഽും ഒുരഺ വര഻ insert
ീചയ്യുക.)
ഇന഻ ചലഺന഻ീല വര഻കള് insert ീചയ്യുന്നത഻നഺയ഻ 'Insert Row' ക്ല഻ക്ക്
ീചയ്യുക.അുെഺള് വരഽന്ന ുബഺകസ഻ല് വര഻കളുീെ എണ്ണും ീകഺെഽത്ത് OK
KHSMSA KOLLAM

Page 6

ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക. അുെഺള് ആവശൿമഺയതയഽും വര഻കള് വന്നതഺയ഻
കഺണഺും. ഇന഻ ഒുരഺ ുകഺളത്ത഻ലഽും എീതഺീക്കയഺണ് ുചര്ുക്കണ്ടത്
എന്ന് ുനഺക്കഺും.

1.Sl
No
1,2
എന്ന഻ങ്ങീന
സ഼ര഻യല്
നമ്പര്
ുചര്ക്കഽക.
3.Select Section Code as 92A
4.TDS - ഇവ഻ീെ ആ ബ഻ലല഻ല് ന഻ന്നഽും ആീക കഽറച്ച െഺകസ഻ീന െഺകസഽും
ീസസ്സുമഺയ഻ വ഻ഭ്ജ഻ച്ച് െഺകസ് മഺതും ുചര്ക്കഽക. അതഺയത് ആ ബ഻ലല഻ല്
രണ്ടഽ ുപരഽീെ ശമ്പളത്ത഻ല് ന഻ന്നഽും 5000 വ഼തും ആീക 10000രാപ
കഽറീച്ചങ്ക഻ല് 10000x 100/103=9708.73അതഺയത് 9709 ുചര്ക്കഽക.9709
ന്ീ്3%=291 Education Cess ന്ീറത
ുകഺളത്ത഻ലഽും ുചര്ക്കഽക.TDS +Cess
(9709+291=10000) Total Tax deposited (ുകഺളും 10) ുകഺളത്ത഻ല് വന്നത്
കഺണഺും.(Nil statement എങ്ക഻ല് '0' ുചര്ക്കഽക.)
5.Surcharge - '0' ുചര്ക്കഽക.
6.Education Cess - TDS ന്ീറൂ
3% ീസസ് ുചര്ക്കഽക. (Nil statement എങ്ക഻ല്
'0' ുചര്ക്കഽക.
7.Interest - '0' ുചര്ക്കഽക.
8.Others - '0' ുചര്ക്കഽക.

11.Cheque/DD No if any - ന്നഽും ുചര്ുക്കണ്ടത഻ലല.
13.BSR Code /24G Receipt No - BSR Code അീലലങ്ക഻ല് 24G Receipt No
ുചര്ക്കഽക. (7 അക്കും) [*TDS QUARTERLY RETURN ഉമഺയ഻ ബന്ധീെട് BIN
(24-G RECEIPT No ) െഷറ഻യ഻ല് ന഻ന്നഽും ലഭ്഻ുക്കണ്ടതഺയ഻ടുണ്ട്. ഇത് നമഽക്കഽ
തീന്ന online ആയ഻ ുനെഺന് കഴ഻യഽും]
KHSMSA KOLLAM
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BIN [24G Receipt No] Finder
BIN Finder Help file
View Your BIN.Online Software
AIN Finder
.
15.Date on which Tax deposited - ഏതഽമഺസത്ത഻ലഺുണഺ ബ഻ല് കഺഷ്
ീചയ്ക്തത് ആ മഺസീത്ത അവസഺനദ്഻വസും ുചര്ക്കഽക. 21-1-2012 നഽ
കഺഷ് ീചയ്ക്ത ബ഻ീലലങ്ക഻ല് 31-1-2012 എന്ന് ുചര്ക്കഽക. (RPU വ഻ല്
ത഻യ്യത഻ ുചര്ുക്കണ്ട഻ീത്തലലഺും രണ്ടഽ തവണ double click ീചയ്ക്തഺല്
കലണ്ടര് ലഭ്഻ക്കഽും അത഻ല് ത഻യ്യത഻ ീസലക് ീചത്ത് OK ക്ല഻ക്ക്
ീചയ്യഺും).Nil statement ആണ് തയ്യഺറഺക്കഽന്നീതങ്ക഻ല് ആ ൂതമഺസത്ത഻ന്ീറഽ
അവസഺനദ്഻വസും ുചര്ക്കഽക.ഉദ്ഺ. 31-3-2012.[തഺീഴ നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന ഇുമജ്
ശദ്ധ഻ക്കഽക]
17.DDO /Transfer Voucher /Challan Serial No - DDO സ഼കവന്സ് നമ്പര് ുചര്ക്കഽക.
18.Whether TDS deposited by book entry - 'Yes' ീസലക് ീചയ്ക്തഽ enter ീചയ്യുക. (Nil Statement
)എങ്ക഻ല് ന്നഽും ുചര്ക്കരഽത്)
19.Interest - '0' ുചര്ക്കഽക.
20.others - '0' ുചര്ക്കഽക.
എലലഺ വര഻കള഻ലഽും ഒുരഺ ബ഻ലല഻ീലയഽും വ഻വരങ്ങള് ുചര്ത്തഽ കഴ഻െഺല് അെഽത്ത ുപജഺയ
Annexure
1
ല്
ക്ല഻ക്ക്
ീചയ്ക്തഽ
ുപജ്
തഽറക്കഽക.
21. Minor Head of Challan :

ന഻ര്്ന്ധമ഻ലല.

4.Annexure 1 പൂരിപ്പിക്കല്
Annexure 1 ല് ആദ്ൿമഺയ഻ വര഻കള് insert ീചുയ്യണ്ടതഽണ്ട്. എത
വര഻കളഺണ് ുവണ്ടീതന്നഽ ആദ്ൿും കണക്കഺക്കണും.
No of rows to be inserted = Total number of employees from whose salary
tax was deducted during the quarter, in all the bills put together. Even if
employee name repeats in different bills it should be counted separately for
each bill.
ഉദ്ഺഹരണമഺയ഻ 2013-14 ീല നഺലഺും ൂതമഺസത്ത഻ല് 2 ബ഻ലലുകള് കഺഷ്
ീചയ്ക്തഽ. അത഻ല് ീെബഽവര഻യ഻ല് കഺഷ് ീചയ്ക്ത ജനഽവര഻ മഺസീത്ത
ബ഻ലല഻ല് 2 ുപരഽീെയഽും ശമ്പളത്ത഻ല് ന഻ന്നഽും മഺര്ച്ച഻ല് കഺശ് ീചയ്ക്ത
ീെബഽവര഻ മഺസീത്ത ബ഻ലല഻ല് ന഻ന്നഽും 3 ുപരഽീെയഽും ശമ്പളത്ത഻ല് ന഻ന്നഽും
െഺകസ് കഽറച്ചുീവങ്ക഻ല് 5 വര഻കള് insert ീചയ്യണും.ഇത഻നഺയ഻ Insert Row
യ഻ല് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്ക്തഺല് വരഽന്ന ുബഺകസ഻ല് എണ്ണും ുചര്ത്ത് OK ക്ല഻ക്ക്
ീചയ്യുക. അുെഺള് അതയഽും വര഻കള് തഽറന്നഽ ക഻ടുും.ഇന഻ ഒുരഺ
ുകഺളത്ത഻ലഽും ുചര്ുക്കണ്ടീതീതന്നഽ ുനഺക്കഺും.
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1.Challan Serial No - ഇത഻ല് നമ്പറഽകള് ഇുെണ്ടത് dropdownlist ല് ക്ല഻ക്ക്
ീചയ്ക്തഺണ്.ുമല് കഺണ഻ച്ച ഉദ്ഺഹരണത്ത഻ല് 2 ബ഻ലലുകള഻ലഺണ് െഺകസ്
കഽറച്ചത്.ന്നഺമീത്ത ബ഻ലല഻ല് 2 ുപരഽീെ െഺകസ് കഽറച്ചത഻നഺല് രണ്ടഽ
വര഻യ഻ല് '1' എന്ന് ുചര്ക്കഽക.രണ്ടഺമീത്ത ബ഻ലല഻ല് 3 ുപരഽീെ െഺകസ്
കഽരച്ചത഻നഺല് തഽെര്ന്നഽള്ള 3 വര഻കള഻ല് '2' എന്ന് ുചര്ക്കഽക.(ക ോളം 7
ൽ വിവരങ്ങള് വന്നത്
ോണോം.
)
6.Section under which payment made - ഇവിടെ 92A ടെലക്ട് ടെയ്യു .

11.Sr
No
ന്നഺും
ബ഻ലല഻ീല
ന്നഺമഺീതയഺള്ക്ക്
'1'
എന്നഽും
രണ്ടഺമീത്തയഺള്ക്ക്d'2' എന്നഽും നമ്പര് ീകഺെഽക്കഽക. രണ്ടഺമീത്ത ബ഻ലല഻ീല
ന്നഺമന് '1' എന്നഽും രണ്ടഺമന് '2' എന്നഽും മാന്നഺമന് '3' എന്നഽും നമ്പര്
ീകഺെഽക്കഽക.
12.Employee Reference No provided by Employer - ഇത഻ല് ഒുരഺ
ജ഼വനക്കഺരനഽും അവരഽീെ ീപന് നമ്പുരഺ ഒെ഼സ഻ീല കമനമ്പുറഺ
ുചര്ക്കഺും.
14.PAN of the Employee - ഇവ഻ീെ PAN നമ്പര് ുചര്ക്കഺും.
15.Name of the Employee - െഺകസ് അെച്ച ആളുീെ ുപര് ുചര്ക്കഽക. ുപര്
പഺന് നമ്പര഻ന്ീറഅഞ്ചഺമീത്ത അക്ഷരത്ത഻ല് തഽെങ്ങഽന്നതഺവണും.
16.Date of Payment/Credit - ഇവ഻ീെ ബ഻ല് കഺഷ് ീചയ്ക്ത മഺസത്ത഻ന്ീറെ
അവസഺനദ്഻വസും ുചര്ക്കo
ണും.
17.Taxable amount on which tax deducted - ഇത഻ല് ആ ജ഼വനക്കഺരന്ീറഽ
ആ
മഺസീത്ത net salary ുചര്ക്കഺും.
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18.TDS - ജ഼വനക്കഺരന്ീറുൂ
ശമ്പളത്ത഻ല് ന഻ന്നഽും ആ മഺസും കഽറച്ച െഺകസ഻ീന
TDS, Cess എന്ന഻ങ്ങീന രണ്ടഺയ഻ ഭ്ഺഗ഻ച്ച് tds വ഻ഹ഻തും ഇവ഻ീെ
ുചര്ക്കഺും.(1000 രാപ ആ മഺസും കഽറീച്ചങ്ക഻ല് 1000X 100/103=970.87.
971 രാപ TDS ുകഺളത്ത഻ലഽും 29 രാപ cess ുകഺളത്ത഻ലഽും ുചര്ക്കഺും.
19.Surcharge - '0' ുചര്ക്കഺും.
20.Education Cess - Cess വ഻ഹ഻തും ുചര്ക്കഺും. (ുകഺളും 21 ല് െഺകസ്
കിതൿമഺുണഺ എന്ന് ുനഺക്കണും.)
23.Total Tax deposited - TDS ഉും cess ഉും കാട഻യ സുംഖൿ (ുകഺളും 21 ീല
സുംഖൿ.)ുചര്ക്കഽക.
25.Date of deduction - ആ മഺസത്ത഻ന്ീറs
അവസഺനദ്഻നും ുചര്ക്കഽക.
26.Remarks
ഇത഻ല്
ന്നഽും
ുചര്ുക്കണ്ട.
27.Certificate Number - ഇത഻ല് ന്നഽും ുചര്ുക്കണ്ട.
Annexure 1 ീല എലലഺ വര഻കളുും പാര഻െ഻ക്കഽന്നുതഺീെ Q1, Q2, Q3 എന്ന഼
Tds റ഻ുടണഽകള്ക്കഺiവശൿമഺയ വ഻വരങ്ങള് ുചര്ത്തഽ കഴ഻െഽ. ഇന഻
Saving, Validation എന്ന഼ ഘടങ്ങള഻ുലക്കഽ കെക്കഺും.എന്നഺല് Q4 ആണ്
ീചയ്യുന്നീതങ്ക഻ല് Annexure II കാെ഻ പാര഻െ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്. അത഻നഺയ഻
മഽകള഻ല് Annexure II ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.
5.Annexure II പൂരിപ്പിക്കല്
ഇത഻ലഽും നഺും ആവശൿമഺയ വര഻കള് insert ീചുയ്യണ്ടതഽണ്ട്.
Number of Rows to be inserted = Number unique employees from whose
salary tax was deducted at source at least once during the Financial Year in
any quarter. (Only one row for one employee)
ഇത഻നഺയ഻ 'Insert row' യ഻ല് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്ക്ത് എണ്ണും അെ഻ച്ച് 'OK' ക്ല഻ക്ക്
ീചയ്യുക. ഇന഻ ഒുരഺ ുകഺളത്ത഻ലഽും ുചര്ുക്കണ്ടത് എീതന്ന് ുനഺക്കഺും.
ഒുരഺ
ജ഼വനക്കഺരന്ീറo
യഽും
ആ
സഺമ്പത്ത഻കവര്ഷര
ീത്ത
ആീക
വരഽമഺനത്ത഻ന്ീറവ
കണക്കഺണ് ഈ ുപജ഻ല് ുചര്ുക്കണ്ടത്. (ഒുരഺ
ആളുീെയഽും Form 16 അീലലങ്ക഻ല് statement ുനഺക്ക഻ വ഻വരങ്ങള്
ുചര്ക്കഺും)
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3.PAN of the employee - PAN നമ്പര് ുചര്ക്ക്ണും.
4.Name of the employee - ജ഼വനക്കഺരന്ീ്ുപര് ുചര്ക്കര
ണും. ുപരെ഻ക്കഺന്
സ്ഥലും കഺണഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ല് വരയ഻ല് മൌസ് ുപഺയ഻ന്ീറക
ര് വച്ച് drag
ീചയ്ക്തഺല് മത഻.
5.Deductee Type - വശത്ത് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്ക്തഽ ക഻ടുന്ന ല഻സ്റ്റ഻ല് ന഻ന്നഽും Women,
Senior Citizen, others ഏീതങ്ക഻ലഽും ന്ന് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക. പഽരഽഷന്ഩഺര്ക്ക്ച
Others ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.
6.Date on which employed with current Employer - സഺമ്പത്ത഻ക
വര്ഷtത്ത഻ന്ീറyആദ്ൿ ദ്഻വസും ുചര്ക്കഺും ഉദ്ഺ- 01-04-2013. പ഻ന്ന഼്
ുജഺയ഻ന് ീചയ്ക്തവര്ക്കഽും െഺന്സ്ീെ
ര് ആയ഻ വന്നവര്ക്കഽും ആ ത഻യ്യത഻
ുചര്ക്കഺും.
7.Date to which employed with current employer - സഺമ്പത്ത഻ക
വര്ഷtത്ത഻ന്ീറy
അവസഺനദ്഻വസും ുചര്ക്കഺും. ഉദ്ഺ- 31-03-2014.
8.Total Amount of salary - ജ഼വനക്കഺരന്ീറും
Form 16 ല് കഺണ഻ച്ച ആ
വര്ഷtീത്ത ആീക ശമ്പളും ഇവ഻ീെ ുചര്ക്കഺും.

11.Deduction under section 16(II) - ഇവ഻ീെ ുചര്ുക്കണ്ടത് Entertainment
Allowance ആണ്. ഇീലലങ്ക഻ല് '0' ുചര്ക്കഺും.
12.Deduction under section 16(III) - Professional Tax ുചര്ക്കഽക.
15.Income (including loss from house property) under any Head..... ഇവ഻ീെ Housing Loan Interest ീനഗറ഼വ് ച഻ന്ഹും ('-') ുചര്ത്ത് ഇവ഻ീെ
ീകഺെഽക്കഺും.
KHSMSA KOLLAM
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17.Aggregate amount of Deduction under section 80C, 80CCC ..... - 80C,
80CCC, 80CCD എന്ന഼ ക഻ഴ഻വഽകളുീെ തഽക ഇവ഻ീെ ുചര്കഺും, . പരമഺവധ്഻
രഽ ലക്ഷും.
19.Amount Deductible under Sectiion 80CCF - Infrastural Bond ന്ീറൂ
അനഽവദ്ന഼യമഺയ ക഻ഴ഻വ് ഇവ഻ീെ ുചര്ക്കഺും.
20.Amount deductible under any other provision of Chapter VIA. - Chapter
VIA പകഺരമഽള്ള മറു ക഻ഴ഻വഽകള് ഇവ഻ീെ ുചര്ക്കഺും.(ുകഺളും 19 ീല
സുംഖൿ Form 16 ീല Taxable Income തീന്ന ആുണഺ എന്ന് ുനഺക്കഽക)

21.Total Tax - Income Tax on Total Income - െഺകസ് ുചര്ക്കഽക.
22.Surcharge - '0' ുചര്ക്കഽക.
23.Educational Cess - 3% ീസസ് ുചര്ക്കഽക.
24.Income Tax Relief - റ഻ല഼ഫ്റ് ഉീണ്ടങ്ക഻ല് ുചര്ക്കഽക.
25.Total amount of tax deducted at source for the whole year - ആ വര്ഷുംൂ്
ശമ്പളത്ത഻ല്
ന഻ന്നഽും
കഽറച്ച
ആീക
െഺകസ്
ുചര്ക്കഽക.എലലഺ
ജ഼വ഻നക്കഺരഽീെയഽും വ഻വരങ്ങള് ഈ വ഻ധ്ും ുചര്ത്ത് കഴ഻െഺല് അെഽത്ത
ഘടമഺയ Saving ുലക്ക് കെക്കഺും.
6.ഫയലുകള് സേവ് ചെയ്യല്.

െയല് ുസവ് ീചയ്യുന്നത഻നഺയ഻ ഏറവഽും തഺീഴ കഺണഽന്ന 'Save' എന്ന
കമഺന്ഡ്ക ുബഺകസ഻ല് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക. അുെഺള് 'save File' എന്ന
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വ഻ന്ുഡഺMതഽറക്കഽും. അത഻ല് "save in -ETds RPU 3.7 എന്നഽ കഺണഺും.
അത഻ന് വലത് വശത്ത് പഽത഻യ ുെഺള്ഡഽര് ഉണ്ടഺക്കഺനഽള്ള ഐക്കണ്
കഺണഺും. അത഻ല് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.അീലലങ്ക഻ല് ൂററ് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്ക്ത് New
Folder
ഉണ്ടഺക്കഽക.
എന്ന഻ട്
ആ
ുെഺള്ഡല
റ഻ന്
ുപര്
നല്കഺുംa
.
സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീ്ുപര഻ന്ീറ഻
കാീെ 24Q4Q, or (24Q3Q) എന്നഽകാീെ ുചര്ത്ത്
ുപര് അെ഻ക്കഺും.തഽെര്ന്ന് തഺീഴ file name നഽ ുനീര 24Q4Q2011-12 എന്ന്
െയല഻ന് ുപര് നല്കഺുംര
.അത഻ന് ുശഷും save ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.ശര഻യഺയ഻
ുസവ് ീചയ്ക്ീതങ്ക഻ല് 'File saved successfully at ....' എന്ന ഡയുലഺഗ്
ുബഺകസ് തഽറന്നഽ വരഽും. അത഻ല് OK ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.
ഇന഻ അെഽത്ത ഘടും െയല് വഺല഻ുഡറ് ീചയ്യുകയഺണ്.
7.വാലിസേറ്റ് ചെയ്യല്

െയല് വഺല഻ുഡറ് ീചയ്യഺനഺയ഻ 'create file' ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക. അുെഺള്
'Select path' എന്ന രഽ ഡയുലഺഗ് ുബഺകസ് തഽറക്കഽും. അത഻ന്ീറ4
വലത്
വശത്തഺയ഻ 'Browse' എന്ന ുലബുലഺീെ മാന്ന് ബടണഽകള് കഺണഺും. അത഻ല്
ഏറവഽും തഺഴീത്ത 'Browse' എീന്നഴഽത഻യ ബടണ഻ല് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.
അുെഺള് "Save as' എന്ന ഡയുലഺഗ് ുബഺകസ് തഽറക്കഽും. അത഻ല് ചഽവീെ
വലതഽവശത്തഺയ഻ കഺണഽന്ന 'Save' എന്ന ബടണ഻ല് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.
അുെഺള് ആ ഡയുലഺഗ് ുബഺകസ്അപതൿക്ഷമഺകഽും.
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തഽെര്ന്ന് 'Select path' എന്ന ഡയുലഺഗ് ുബഺകസ഻ന്ീറല
തഺീഴ കഺണഽന്ന
'Validate' എന്ന ബടണ഻ല് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക. നഺും ുചര്ീത്തവ഻വരങ്ങീളലലഺും
ുവണ്ട
ര഼ത഻യ഻ലഺീണങ്ക഻ല്
'File
Validation
Successful'
എന്നഽ
ുരഖീെെഽത്ത഻യ ീമുസ്സജ് ുബഺകസ് വന്നതഺയ഻ കഺണഺും. അത഻നഽ
തഺീഴയഽള്ള 'OK' ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.(ുചര്ത്ത഻ വ഻വരങ്ങള് ീതറഺീണങ്ക഻ല്
എറര് ഉീണ്ടന്നഽ കഺണ഻ക്കഽന്ന ീമുസ്സജ് ുബഺകസ് ആണ് വര഻ക. ഈ
സന്ദര്്ത്ത഻ല് എത് ീചയ്യണീമന്ന് അവസഺനും പറയഺും.)

ഇന഻ നമഽക്ക് RPU 3.8 ുക്ലഺസ് ീചയ്യഺും. ഇത഻നഺയ഻ ൂെറ഻ല് ബഺറ഻ല്
വലുത്ത അറത്ത് കഺണഽന്ന ുക്ലഺസ് ബടണ഻ല് (X) ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക. അുെഺള്
'Do you wish to save data before exiting the application' എന്ന ഡയുലഺഗ്
ുബഺകസ് വരഽും. അത഻ല് 'Yes' ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.അുെഺള് 'Save As' എന്ന
ുപുരഺ് കാെ഻യ രഽ ഡയുലഺഗ് ുബഺകസ് തഽറക്കഽും. അത഻ല് ഏതഺനഽും
െയലഽകള് ഉള്ളതഺയ഻ കഺണഺും.അത഻ല് ഏറവഽും മഽകള഻ലഺയ഻ നഺും
ുനരീത്ത ുപര് നല്ക഻e ുസവ് ീചയ്ക്ത 24Q4Q2011-12 എന്ന െയല്
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.അത഻ല്
രഽ
തവണ
ക്ല഻ക്ക്
ീചയ്ക്തഽ
ീസലക്
ീചയ്യുക.എന്ന഻ട് 'Save as' എന്ന ആ ഡയുലഺഗ് ുബഺകസ഻ല് കഺണഽന്ന
'Save' ബടണ് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.അുെഺള് പഽത഻ീയഺരഽ ഡയുലഺഗ് ുബഺകസ്
തഽറക്കഽും. അത഻ല് 'Do you want to replace it?' എന്നത഻ന് ചഽവീെ കഺണഽന്ന
'Yes' ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക. അുെഺള് 'File saved successfully' എീന്നഴഽത഻യ
ീമുസ്സജ് ുബഺകസ് തഽറക്കഽും.അത഻ല് 'OK' ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക. അുതഺീെ RPU
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3.7 ുക്ലഺസ് ആവഽും.ഇന഻ നഺും തയ്യഺറഺക്ക഻യ െയല് Tin Facilitation Centre
ല് സമര്െ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ുകഺെ഻ ീചുയ്യണ്ടതഽണ്ട്.
8.ഫയല് സകാപ്പി ചെയ്യല്.
ഇുെഺള് Local Disc C യ഻ീല RPU 3.8 എന്ന ുെഺള്ഡത
റ഻ലഽള്ള
െയലഽകള്ീക്കഺ്െും നഺും സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറe
ുപര഻ല് ുനരീത്ത ഉണ്ടഺക്ക഻യ
ുെഺള്ഡള
ര് കാെ഻ ഉണ്ടഺകഽും. ഈ ുെഺള്ുഡഺ
ര് തഽറന്ന്ുനഺക്ക഻യഺല് അത഻ല്
ഏതഺനഽും െയലഽകള് കഺണഺും. ഇത഻ല് കഺണഽന്ന 'FVU File' ആണ് Tin
Facilitation Centre ല് ന഻ന്ന് അപ്ുലഺഡ് ീചയ്യുന്നത്. ഈ െയല്
മഺതമഺുയഺ അീലലങ്ക഻ല് ഈ ുെഺള്ഡ്ര് ന്ന഻ുച്ചഺ ുകഺെ഻ ീചയ്ക്ത് സ഻ ഡ഻
യ഻ല് പകര്ത്ത഻ Tin Facilitation Centre ല് അപ്ുലഺഡ് ീചയ്യുന്നത഻നഺയ഻
27A
ുെഺറുത്തഺീെഺെും
സമര്െ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.ഈ
ുെഺള്ഡന
റ഻ല്
Form27A എന്ന pdf െയല് കഺണഺും. ഇന഻ മഽതല് ഈ 27A Form ആണ്
െ഻ടു നല്ുകങ
ണ്ടത്.
9.Error വന്നാല്.
Error വന്നഺല് validate ീചയ്ക്ത് കഴ഻യഽുമ്പഺള് 'Errors found during
validation' എന്ന message വീന്നങ്ക഻ല് അത഻ലഽള്ള 'OK' ക്ല഻ക്ക് ീചയ്യുക.
തഽെര്ന്ന് RPU 3.8 ന്ീറവ
ൂെറ഻ല് ബഺറ഻ന്ീറക
വലതഽവശീത്ത minimize button
ല് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്ക്ത് ആ ുപജ് മ഻ന഻ൂമസ് ീചയ്യുക.എന്ന഻ട് RPU 3.8 എന്ന
ുെഺള്ഡaറ഻ീല വ഻വ഻ധ് െയലഽകള്ക്ക഻ക
െയ഻ല് നഺും സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറd
ുപര഻ല് ഉണ്ടഺക്ക഻യ ുെഺള്ഡക
റ഻ല് ഡബ഻ള് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്ക്തഽ ഒെണ്
ീചയ്യുക.അത഻ല് നമ്മഽീെ browser ന്ീറ ച഻ഹ്നുത്തഺ് കാെ഻ രഽ html
document കഺണഺും.അത് ഡബ഻ള് ക്ല഻ക്ക് ീചയ്ക്ത് തഽറക്കഽക.നഺും വരഽത്ത഻യ
ീതറ് എവ഻ീറയഺീനന്നഽും ഏത് ുകഺളത്ത഻ലഺീണന്നഽും അത് വഺയ഻ച്ചഺല്
മനസ്സ഻ലഺകഽും.
പ഻ന്ന഼് നമ്മള് ുനരീത്ത മ഻ന഻ൂമസ് ീചയ്ക്ത RPU 3.8 maximize ീചയ്ക്ത്
ഏത് ുപജ഻ലഺുണഺ ീതറുള്ളത് അത് ത഻രഽത്തഽക. പ഻ന്ന഼് saving, validation
എന്ന഼ ഘടങ്ങള് വ഼ണ്ടഽും ആവര്ത്ത഻ക്കഽക.ുസവ് ീചയ്യുന്ന ഘടത്ത഻ല്
നമ്മള് വ഼ണ്ടഽമഽണ്ടഺക്കഽന്ന folder ന് ുപര് നല്കഽീൂ
ുമ്പഺള് സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറആ
ുപര഻ീനഺെും '2' എന്ന് കാെ഻ ുചര്ത്ത് ുസവ് ീചയ്ക്തഺല് ുെഺള്ഡന
റഽകള്
മഺറ഻ുെഺകഺത഻ര഻ക്കഺന് സഹഺയ഻ക്കഽും.
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