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മുmായി െകാടുkണം. i
െന ര
ാം കവ്ാർ റിെല (ജൂൈല,
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മൂnാം
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മുmായും, നാലാം
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േസാഫ് ്േവറായ RPU ആണ് നാം iവിെട പരിചയെpടുnത്.
iത് Tax Information Network ൽ നിnും െഡൗൺേലാഡ് െചyാം.
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E TDS Return തyാറാkുnത്
eളുptിൽ
മനsിലാkുnതിn് നമുk് ഏഴ് ഘ
ളായി തിരിkാം.
1.RPU 3.1 ഓpൺ െചyൽ.
2.Form പൂരിpിkൽ
3.Challan Sheet പൂരിpിkൽ
4.Annexure I ഷീ ് പൂരിpിkൽ
5.നാലാം കവ്ാർ ർ ആെണ ിൽ Annexure II പൂരിpിkൽ
6.Save െചyൽ
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8.ഫയലുകൾ േകാpി െചyൽ.
1.RPU 3.1 ഓpൺ െചyൽ

1.Local Disk C തുറn് aതിൽ RPU 3.1 enാ േഫാൾഡർ ഡബിൾ
kിk് െചയ്തു ഓpൺ െചyുക.
2.aതിൽ കാണുn 'RpuSetup bat' en ഫയൽ ഡബിൾ kിk്
െചyുക.

3.aേpാൾ സ്്രകീനിൽ oരു ഡയേലാഗ് േബാക്സ് ്രപതയ്kെpടും.
aതിൽ 'OK ' യിൽ kിk് െചyുക. തുടർn് onിന് പിറെക
onായി
മൂn് ഡയേലാഗ് േബാക്സ്കൾ കൂടി
തുറnുവരും.
ഓേരാnിലും 'OK' യിൽ kിk് െചyുക.

4.aേpാൾ RPU 3.1 െn ആദയ് േപജ് തുറnു വരും. aതിൽ
'Form No' നു േനെര കാണുn െടക്s് േബാക്സ് െn വശtു
kിk് െചയ്താൽ വരുn drop down menu വിൽ 24Q വിൽ
kിk് െചyുക.

5.തുടർn് aടിയിലുള്ള 'Click to Continue' വിൽ kിk് െചyുക.
aേpാൾ നമുk് ആവശയ്മായ 24Q Form തുറn് വരും. aതിൽ
Form, Challan, Annexure I enീ 3 േപജുകൾ കാണാം. aതിൽ
iേpാൾ തുറn് കാണുnത് Form en േപജാണ്.

2.Form പൂരിpിkൽ
Form en േപജിലാണ് നാം sാപനെtkുറിcും ശmളtിൽ
നിn്
ടാക്സ്
കുറയ്കാൻ
ബാധയ്തെp
(aതായത്
sാപനേമധാവി)
ആെളkുറിcുള്ള
വിവര
ൾ
േരഖെpടുtുnത്. iതിൽ '*' ചിhം കാണുn വിവര
ൾ
നിർബnമായും േരഖെpടുേt
താണ്. iനി ഓേരാ Text Box
ലും eെnാെkയാണ് േചർേk
ത് en് േനാkാം.

1.Quarterly Statement for quarter ended enതിന് േനെര Q1 en്
േരഖെpടുtിയതായി
കാണാം.
Q2,
Q3,
Q4
enീ
കവ്ാർെ റുകളിെല statement ആണ് തyാറാേk
ത്
e ിൽ
വശt് kിk് െചയ്താൽ വരുn drop down menu വിൽ േവ
കവ്ാർെ ർ െസലക്ട് െചyുക. (Q4 ആണ് kിk് െചyുnെത ിൽ
Annexure 1 കൂടാെത Annexure II en േപജ് കൂടി വnതായി
മുകളിൽ േനാkിയാൽ കാണാം)
2.Year - തyാറാkുn Statement ഏതു കവ്ാർ റിെലതാേണാ ആ
വർഷം േചർkുക. 2011 oക്േടാബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ
മാസ
ളിേലതിന് '2011' enും 2012 ജനുവരി, െഫ്രബുവരി,
മാർc് മാസ
ളിേലതിന് '2012' enും േചർkുക.
Particulars of Salary Drawn:
1.Tax Deduction and Collection Account No - iതിൽ sാപനtിെn
TAN നmർ േചർkുക.iതിൽ 4 iംgീഷ് akര
ളും 5 മുതൽ
9 വെര sാന
ളിൽ ak
ളും പtാം sാനt് iംgീഷ്
akരവുമായിരിkും.
നാലാമെt
iംgീഷ്
akരtിലായിരിkും sാപനtിെn േപര് തുട
ുnത്.
2.Permanent Account Number - ഗവെ
ന്റ് sാപന
ൾk്
(Aided
School
uൾെpെട)
PAN
നmർ
േചർേk
ആവശയ്മിലല്ാtതിനാൽ iതിൽ 'PANNOTREQD' en് േചർkുക.
3.Financial
Year
iവിെട
ഏതു
സാmtികവർഷെt
വിവര
ളാേണാ െകാടുkുnത് ആ സാmtികവർഷം drop
down list ൽ നിnും kിk് െചയ്തു േചർkുക.

4.Type of Deductor - സംsാനഗവെ
ന്റ്ൽ നിnും ശmളം
ൈകp ുn sാപന
ൾk് 'State Government' en് െസലക്ട്
െചyാം.
Particulars of Deductor (Employer):
1.Name - iവിെട sാപനtിെn േപരാണ് േചർേk
ത്. aത്
TAN നmറിെn നാലാമെt akരtിൽ തുട
ുnതായിരിkും.
2.Branch/Division if any - uെ
ിൽ മാ്രതം േചർkുക.
3.State name - Dropdown list ൽ നിn് െതരെ
ടുt് kിk്
െചyുക.
4.Flat No - iത് നിർബnമായും േചർkണം. iവിെട ബിൽഡിംഗ്
നmർ േചർtാൽ മതിയാകും.
5.Area /Location - sാപനം sിതി െചyുn sലം uൾെp
്രപേദശtിെn െപെരഴുതം. പ
ായtിെn േപരുമാവാം.
6.Road /Street /Lane - sലേpേരാ െതരുവിെn േപേരാ eഴുതാം.
7.Pincode - നിർബnമാണ്.
8.Telephone No. - ഈ
േപജിൽ
മൂnിടt്
േഫാൺ
നmർ
്. aവയിൽ ഏെത ിലും on് നിർബnമായും
േചാദിkുnു
േചർkണം.
9.DDO Code - നിർബnമിലല്.
10.Name
of
Premises
/building
െക ിടtിെn
േപേരാ
sാപനtിെn േപേരാ േചർkാം.
11.Town /City /District - ജിലല്യുെട േപര് േരഖെpടുtാം.
12.State - dropdownlist ൽ നിnും െതരെ
ടുt് kിk് െചyുക.
13.E Mail - sാപനtിന് i െമയിൽ uെ
ിൽ േചർkുക.
i
െമയിൽ
(iെലല് ിൽ
sാപനേമധാവിയുെട
sാപനേമധാവിെയ കുറിcുള്ള വിവര
ൾ െകാടുkുnിടt്
നിർബnമായും േചർkുക)
14.Has address changed since last return - കഴി
കവ്ാർ റിൽ
റിേ ൺ ഫയൽ െചയ്തതിനു േശഷം a്രഡസ് മാറിെയ ിൽ 'Yes'
enും
iെലല് ിൽ 'No' enും
െസലക്ട്
െചയ്തു
kിk്
െചyുക.
Particulars of Person Responsible for Deduction of Tax:

iതിൽ ശmളtിൽ നിnും ടാക്സ് കുറയ്kാൻ ബാധയ്തെp
(DDO aെലല് ിൽ sാപനേമധാവി) ആളിെn വിവര
ളാണ്
നൽേക
ത്.
1.Name - DDO യുെട േപര് േരഖെpടുtുക.
2.Designation - uേദയ്ാഗേpര് േചർkുക.
തുടർnു വരുn Flat No മുതൽ Pincode വെരയുള്ള വിവര
ൾ
sാപനtിന് നൽകിയ വിവര
ൾ തെn േചർkുക. aതായത്
DDO യുെട
വീ ്a്രഡസ്
aലല് ഓഫീസി
a്രഡസ്
ആണ്
േചർേk
ത്.
E Mail - DDO യുെട
i
െമയിൽ
uെ
ിൽ
േചർkുക.
(sാപനtിെnേയാ
DDO യുെടേയാ
i
െമയിലിൽ
on്
നിർബnമാണ്.
Has address changed since last return - കഴി
റിേ ൺ െകാടുtു
കഴി
േശഷം DDO മാറിെയ ിൽ 'Yes' enും iെലല് ിൽ 'No'
enും േചർkുക.
i്രതയും വിവര
ൾ േചർtു കഴി
ാൽ മുകളിെല 'Challan'
kിk് െചയ്തു ചലാൻ േപജ് തുറkാം.
3.Challan sheet പൂരിpിkൽ
ചലാനിൽ നമുk് e്രത വരികൾ ആവശയ്മാേണാ a്രതയും
വരികൾ
േചർേk
തു
്.
മൂnു
മാസം
uൾെkാള്ളുn
കവ്ാർ റിൽ e്രത ബിലല്ുകളിലാേണാ ടാക്സ് കുറcത് a്രതയും
e ം വരികൾ ആവശയ്മായി വരും.(Nil Statementതyാറാkാൻ
oരു വരി മാ്രതം മതി)
[No of Rows=No of bills with TDS on sallary payments made in the
quarter (for Government Employees)]
uധാഹരണമായി 2012 ജനുവരി മുതൽ മാര്ച് വെരയുള്ള
ൈ്രതമാസtിൽ
2
ബിലല്ുകൾ
കാഷ് െചയ്തു. aതിൽ
2

ബിലല്ിലും ടാക്സ് കുറcി ു
് e ിൽ 2 വരിയും oരു ബിലല്ിൽ
മാ്രതേമ
ടാക്സ്
കുറcുള്ളൂ
e ിൽ
1
വരിയും
insert
െചyുക.(ബിലല്ിൽ ടാക്സ് കുറയ്kാെത ചലാൻ വഴി ബാ ിൽ
ടാക്സ് aടcവർ
ഓേരാ
ചലാനിനും
ഓേരാ
വരി
insert
െചyുക.)
iനി ചലാനിെല വരികൾ insert െചyുnതിനായി 'Insert Row'
kിk് െചyുക.aേpാൾ വരുn േബാക്സിൽ വരികളുെട e ം
െകാടുt് OK kിk് െചyുക. aേpാൾ
ആവശയ്മായ്രതയും
വരികൾ
വnതായി
കാണാം. iനി
ഓേരാ
േകാളtിലും
eെnാെkയാണ് േചർേk
ത് en് േനാkാം.

1.Sl No - 1,2
enി
െന
സീരിയൽ
നmർ
േചർkുക.
3.Select Section Code as 92A
4.TDS - iവിെട ആ ബിലല്ിൽ നിnും ആെക കുറc ടാക്സിെന
ടാക്സും
െസsുമായി വിഭജിc്
ടാക്സ്
മാ്രതം
േചർkുക.
aതായത് ആ ബിലല്ിൽ ര
ു േപരുെട ശmളtിൽ നിnും 5000
വീതം
ആെക
10000രൂപ
കുറെc ിൽ
10000x
100/103=9708.73aതായത് 9709 േചർkുക.9709 െn 3%=291
Education
Cess
െn
േകാളtിലും
േചർkുക.TDS
+Cess
(9709+291=10000) Total Tax deposited (േകാളം 10) േകാളtിൽ
വnത് കാണാം.(Nil statement e ിൽ '0' േചർkുക.)
5.Surcharge - '0' േചർkുക.
6.Education Cess - TDS െn 3% െസസ് േചർkുക. (Nil statement
e ിൽ '0' േചർkുക.
7.Interest - '0' േചർkുക.
8.Others - '0' േചർkുക.

11.Cheque/DD No if any - onും േചർേk
തിലല്.
13.BSR Code /24G Receipt No - BSR Code aെലല് ിൽ 24G Receipt No
േചർkുക. (7 akം) [*TDS QUARTERLY RETURN uമായി ബnെp ് BIN (24-G RECEIPT No )
്രടഷറിയിൽ നിnും ലഭിേk

തായി ു

്. iത് നമുkു തെn online ആയി േനടാൻ കഴിയും]

BIN [24G Receipt No] Finder
BIN Finder Help file
View Your BIN. Online Software
AIN Finder
.

15.Date on which Tax deposited - ഏതുമാസtിലാേണാ ബിൽ
കാഷ് െചയ്തത് ആ മാസെt aവസാനദിവസം േചർkുക. 211-2012
നു
കാഷ്
െചയ്ത
ബിെലല് ിൽ
31-1-2012 en്
േചർkുക.
(RPU വിൽ
തിyതി
േചർേk
ിെtലല്ാം ര
ു
തവണ double click െചയ്താൽ കല
ർ ലഭിkും aതിൽ തിyതി
െസലക്ട് െചt്
OK kിk്
െചyാം).Nil statement ആണ്
തyാറാkുnെത ിൽ
ആ ൈ്രതമാസtിെn
aവസാനദിവസം
േചർkുക.uദാ.
31-3-2012.[താെഴ
നൽകിയിരിkുn
iേമജ്
്രശdിkുക]
17.DDO /Transfer Voucher /Challan Serial No - DDO സീകവ്ൻസ് നmർ
േചർkുക.
18.Whether TDS deposited by book entry - 'Yes' െസലക്ട് െചയ്തു
enter െചyുക. (Nil Statement )e ിൽ onും േചർkരുത്)
19.Interest - '0' േചർkുക.
20.others - '0' േചർkുക.
eലല്ാ വരികളിലും ഓേരാ ബിലല്ിെലയും വിവര
ൾ േചർtു
കഴി
ാൽ aടുt േപജായ Annexure 1 ൽ kിk് െചയ്തു
േപജ് തുറkുക.
Challan sheet for Nil Statement

4.Annexure 1 പൂരിpിkൽ
Annexure 1 ൽ ആദയ്മായി വരികൾ insert െചേy
തു
്. e്രത
വരികളാണ് േവ
െതnു ആദയ്ം കണkാkണം.
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.

uദാഹരണമായി 2011-12
െല
നാലാം
ൈ്രതമാസtിൽ 2
ബിലല്ുകൾ
കാഷ് െചയ്തു. aതിൽ െഫ്രബുവരിയിൽ
കാഷ്
െചയ്ത ജനുവരി മാസെt ബിലല്ിൽ 2 േപരുെടയും ശmളtിൽ
നിnും മാർcിൽ കാശ് െചയ്ത െഫ്രബുവരി മാസെt ബിലല്ിൽ
നിnും
3
േപരുെടയും
ശmളtിൽ
നിnും
ടാക്സ്
കുറcുെവ ിൽ 5 വരികൾ insert െചyണം.iതിനായി Insert Row
യിൽ kിk് െചയ്താൽ വരുn േബാക്സിൽ e ം േചർt് OK
kിk് െചyുക. aേpാൾ a്രതയും വരികൾ തുറnു കി ും.
iനി ഓേരാ േകാളtിലും േചർേk
െതെnnു േനാkാം.

1.Challan Serial No - iതിൽ നmറുകൾ iേട
ത് dropdownlist ൽ
kിk്
െചയ്താണ്.േമൽ
കാണിc
uദാഹരണtിൽ
2
ബിലല്ുകളിലാണ് ടാക്സ് കുറcത്.onാമെt ബിലല്ിൽ 2 േപരുെട
ടാക്സ്
കുറcതിനാൽ
ര
ു
വരിയിൽ
'1'
en്
േചർkുക.ര
ാമെt ബിലല്ിൽ 3 േപരുെട ടാക്സ് കുരcതിനാൽ
തുടർnുള്ള 3 വരികളിൽ '2' en് േചർkുക.(2മുതൽ 10 വെര
േകാള
ളിൽ വിവര
ൾ വnത് കാണാം.)
11.Sr No - onാം ബിലല്ിെല onാമാെതയാൾk് '1' enും
ര
ാമെtയാൾk് '2' enും നmർ െകാടുkുക. ര
ാമെt
ബിലല്ിെല onാമന് '1' enും ര
ാമന് '2' enും മൂnാമന് '3'
enും നmർ െകാടുkുക.
12.Employee Reference No provided by Employer - iതിൽ ഓേരാ
ജീവനkാരനും
aവരുെട
െപൻ
നmേരാ
ഓഫീസിെല
്രകമനmേറാ േചർkാം.
14.PAN of the Employee - iവിെട PAN നmർ േചർkാം.
15.Name of the Employee - ടാക്സ് aടc ആളുെട േപര്
േചർkുക. േപര് പാൻ നmരിെn a
ാമെt akരtിൽ
തുട
ുnതാവണം.
16.Date of Payment/Credit - iവിെട ബിൽ കാഷ് െചയ്ത
മാസtിെn aവസാനദിവസം േചർkണം.

17.Taxable amount on which tax deducted - iതിൽ
ആ
ജീവനkാരെn ആ മാസെt net salary േചർkാം.
18.TDS - ജീവനkാരെn ശmളtിൽ നിnും ആ മാസം കുറc
ടാക്സിെന
TDS, Cess enി
െന
ര
ായി
ഭാഗിc്
tds

വിഹിതം iവിെട േചർkാം.(1000 രൂപ ആ മാസം കുറെc ിൽ
1000X 100/103=970.87. 971 രൂപ TDS േകാളtിലും 29 രൂപ cess
േകാളtിലും േചർkാം.
19.Surcharge - '0' േചർkാം.
20.Education Cess - Cess വിഹിതം േചർkാം. (േകാളം 21 ൽ
ടാക്സ് കൃതയ്മാേണാ en് േനാkണം.)
23.Total Tax deposited - TDS uം cess uം കൂ ിയ സംഖയ് (േകാളം
21 െല സംഖയ്.)േചർkുക.
25.Date of deduction - ആ മാസtിെn aവസാനദിനം േചർkുക.
26.Remarks - iതിൽ onും േചർേk
.
Annexure 1 െല eലല്ാ വരികളും പൂരിpിkുnേതാെട Q1, Q2,
Q3 enീ Tds റിേ ണുകൾkാവശയ്മായ വിവര
ൾ േചർtു
കഴി
ു. iനി
Saving, Validation enീ
ഘ
ളിേലkു
കടkാം.enാൽ Q4 ആണ് െചyുnെത ിൽ Annexure II കൂടി
പൂരിpിേk
തു
്. aതിനായി മുകളിൽ Annexure II kിk്
െചyുക.
5.Annexure II പൂരിpിkൽ
iതിലും നാം ആവശയ്മായ വരികൾ insert െചേy
തു
്.
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)

iതിനായി 'Insert row' യിൽ kിk് െചയ്ത് e

ം aടിc് 'OK'

kിk്
െചyുക. iനി
ഓേരാ
േകാളtിലും
േചർേk
ത്
eെnn്
േനാkാം.
ഓേരാ
ജീവനkാരെnയും
ആ
സാmtികവർഷെt ആെക വരുമാനtിെn കണkാണ് ഈ
േപജിൽ േചർേk
ത്. (ഓേരാ ആളുെടയും Form 16 aെലല് ിൽ
statement േനാkി വിവര
ൾ േചർkാം)
3.PAN of the employee - PAN നmർ േചർkണം.
4.Name of the employee - ജീവനkാരെn േപര് േചർkണം.
േപരടിkാൻ
sലം
കാണുnിെലല് ിൽ
വരയിൽ
മൗസ്
േപായിെnർ വc് drag െചയ്താൽ മതി.
5.Deductee Type - വശt് kിk് െചയ്തു കി ുn ലിsിൽ
നിnും Women, Senior Citizen, others ഏെത ിലും on് kിk്
െചyുക. പുരുഷnാർk് Others kിk് െചyുക.
6.Date on which employed with current Employer - സാmtിക
വർഷtിെn ആദയ് ദിവസം േചർkാം uദാ- 01-04-2011. പിnീട്
േജായിൻ െചയ്തവർkും ്രടാൻസ്ഫർ ആയി വnവർkും ആ
തിyതി േചർkാം.
7.Date to which employed with current employer - സാmtിക
വർഷtിെn aവസാനദിവസം േചർkാം. uദാ- 31-03-2012.
8.Total Amount of salary - ജീവനkാരെn Form 16 ൽ കാണിc
ആ വർഷെt ആെക ശmളം iവിെട േചർkാം.
9.Deduction under section 16(II) - iവിെട
േചർേk
ത്
Entertainment Allowance ആണ്. iെലല് ിൽ '0' േചർkാം.
10.Deduction under section 16(III) - Professional Tax േചർkുക.
13.Income (including loss from house property) under any Head..... iവിെട Housing Loan Interest െനഗ ീവ് ചിന്ഹം ('-') േചർt്
iവിെട െകാടുkാം.
15.Aggregate amount of Deduction under section 80C, 80CCC ..... 80C, 80CCC, 80CCD enീ
കിഴിവുകളുെട
തുക
iവിെട
േചർkാം. പരമാവധി oരു ലkം.
16.Amount Deductible under Sectiion 80CCF - Infrastural Bond െn
aനുവദനീയമായ കിഴിവ് iവിെട േചർkാം.
17.Amount deductible under any other provision of Chapter VIA. Chapter
VIA
്രപകാരമുള്ള
മ ു
കിഴിവുകൾ
iവിെട
േചർkാം.(േകാളം 19 െല സംഖയ് Form 16 െല Taxable Income
തെn ആേണാ en് േനാkുക.)

20.Total Tax - Income Tax on Total Income - ടാക്സ് േചർkുക.
21.Surcharge - '0' േചർkുക.
22.Educational Cess - 3% െസസ് േചർkുക.
23.Income Tax Relief - റിലീഫ് uെ
ിൽ േചർkുക.
24.Total amount of tax deducted at source for the whole year - ആ
വർഷം
ശmളtിൽ
നിnും
കുറc
ആെക
ടാക്സ്
േചർkുക.eലല്ാ ജീവിനkാരുെടയും വിവര
ൾ ഈ വിധം
േചർt് കഴി
ാൽ aടുt ഘ മായ Saving േലk് കടkാം.
6.ഫയലുകൾ േസവ് െചyൽ.

ഫയൽ േസവ് െചyുnതിനായി ഏ വും താെഴ കാണുn 'Save'
en കമാൻഡ് േബാക്സിൽ kിk് െചyുക. aേpാൾ 'save File'
en വിൻേഡാ തുറkും. aതിൽ "save in -ETds RPU 3.1 enു
കാണാം.
aതിന്
വലത്
വശt്
പുതിയ
േഫാൾഡർ
u
ാkാനുള്ള
ഐkൺ
കാണാം.
aതിൽ
kിk്

െചyുക.aെലല് ിൽ ൈറ ് kിk് െചയ്ത് New Folder u
ാkുക.
enി ്
ആ
േഫാൾഡറിന്
േപര്
നൽകാം.
sാപനtിെn
േപരിെn കൂെട 24Q4Q, or (24Q3Q) enുകൂെട േചർt് േപര്
aടിkാം.തുടർn് താെഴ file name നു േനെര 24Q4Q2011-12
en്
ഫയലിന്
േപര്
നൽകാം.aതിന്
േശഷം
save kിk്
െചyുക.ശരിയായി േസവ് െചയ്െത ിൽ 'File saved successfully
at ....' en ഡയേലാഗ് േബാക്സ് തുറnു വരും. aതിൽ OK
kിk് െചyുക.
iനി aടുt ഘ ം ഫയൽ വാലിേഡ ് െചyുകയാണ്.
7.വാലിേഡ ് െചyൽ

ഫയൽ വാലിേഡ ് െചyാനായി 'create file' kിk് െചyുക.
aേpാൾ 'Select path' en oരു ഡയേലാഗ് േബാക്സ് തുറkും.
aതിെn വലത് വശtായി 'Browse' en േലബേലാെട മൂn്
ബ ണുകൾ
കാണാം. aതിൽ
ഏ വും
താഴെt 'Browse'
eെnഴുതിയ ബ ണിൽ kിk് െചyുക. aേpാൾ "Save as' en
aതിൽ
ചുവെട
ഡയേലാഗ്
േബാക്സ്
തുറkും.
വലതുവശtായി
കാണുn
'Save' en
ബ ണിൽ
kിk്
െചyുക. aേpാൾ ആ ഡയേലാഗ് േബാക്സ്a്രപതയ്kമാകും.
തുടർn് 'Select path' en ഡയേലാഗ് േബാക്സിെn താെഴ
കാണുn 'Validate' en ബ ണിൽ kിk് െചyുക. നാം േചർt
വിവര
െളലല്ാം
േവ
രീതിയിലാെണ ിൽ
'File Validation
Successful' enു േരഖെpടുtിയ െമേsജ് േബാക്സ് വnതായി
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െചyുക. aേpാൾ 'Do you wish to save data before exiting the
application' en ഡയേലാഗ് േബാക്സ് വരും. aതിൽ 'Yes' kിk്
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Tin Facilitation Centre ൽ aപ്േലാഡ് െചyുnതിനായി
േഫാറേtാെടാpം സമർpിkാവുnതാണ്.
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Error വnാൽ validate െചയ്ത് കഴിയുേmാൾ 'Errors found during
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aത്
തിരുtുക.
െചയ്ത്
ഏത്
േപജിലാേണാ െത ുള്ളത്
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