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2014-15 സാമ്പക്കീക വര്ഷപക്ക (2015-16 Assessment year) 
ഇ്കാം ടാസ് ഇ-ഫയേിാംഗ് നടപടിക്രമങ്ങള്   

  

എന്താണ് ഇ്കാം ടാസ് റിലണണ്  ഫയേിാംഗ് ? 
ഒരു വയക്തി ഒരു സാമ്പക്കീക വര്ഷാം പൂര്ക്കീകരിിനുതിനുലശഷാം ് വര്ഷക്കില്  താ്  ലനടിയ വരുമാനാം 
നിശ്ചിത പരിധി കടന്നാലോ അയാള്  അടിനു നികുതി തുക ്വശയക്കില്കൂടുതോയി കട് തിരിിനു് 
വാങ്ങേിനായി ശ്രമിക്കുന്നുപടങ്കിലോ, അതുമല്ല മറ്റു നിയമപരമായ കാരണങ്ങളാലോ വരുമാനക്കിപെയുാം 
നികുതി അടവിപെയുാം മറ്റുാം വിശദാാംശങ്ങള്  നിശ്ചിത ലഫാര്മാറ്റില്  വരുമാന നികുതി വകുെിന് 
സമര്െിപക്കടാതായിണുട്. ഈ വിവരസമര്െണപക്ക  ഇ്കാംടാസ് റിലണണ്  ഫയേിാംഗ് എന്നു പറയുന്നു. 
സാധാരണ ഗതിയില്  2014-15 സാമ്പക്കീക വര്ഷപക്ക വിവരങ്ങള്  2015 ്ഗസ്ത് 31 വപര സമര്െിക്കാ്  
കഴിയുാം. 
കഴിഞ്ഞ പഫബ്രുവരി മാസക്കില്  സമാനമായ വിവരങ്ങള്  ഉള്പക്കാള്ളിച്ചിിനുിണുള്ളിച്ച ഒരു ലരഖ നമ്മള്  ഒരു 
ലസാഫ്ററ്റ് പവയര്  ഉപലയാഗിലിനുാ അപല്ലങ്കില്  ലഫാമില്  ലപനപകാട് എഴുതി തയ്യാറാക്കിലയാ സ്ഥാപന 
ലമധാവിക്ക് (അപല്ലങ്കില്  ട്രഷറി ്െീസര് ) സമര്െിിനുിണുടായിരിക്കുാം. ് ലരഖ ട്രഷറിയിപേക്കുാം ജീവനക്കാരപെ 
ലമല്വകുെ് ലമധാവിയുപട ഫഫീസിലേക്കുാം മാ്ാം ലപാകുന്ന ഒന്നാണ്. അതിപന ഇ്കാം ടാസ് റിലണണ്  
ഫയേിാംഗ് എന്ന ലപരില്  വിലശഷിെിക്കാ്  പാടില്ല.  
 

്പരാപക്ക ഇ്കാം ടാസ് റിലണണ്  ഫയേിാംഗ് പ്യ്യണാം ? 
സാധാരണ ജീവനക്കാരപന [60 വയസ്സില്  താപഴ ] സാംബന്ധിിനുിടലക്കാളാം  തപെ 2014-15 സാമ്പക്കീക 
വര്ഷപക്ക വരുമാനാം രടര േക്ഷാം കവിഞ്ഞാല്  റിലണണ്  സമര്െിക്കാ്  ബാധയസ്ഥനാണ്. [ 60 വയസ്സിനുാം 80 
വയസ്സിനുാം ഇടയിേുള്ളിച്ചവര്ക്ക് പരിധി 3 േക്ഷവുാം  80 നുാം അതിനു ലമലേ ഉള്ളിച്ചവര്ക്ക് പരിധി ് േക്ഷവുാം ] ഇവിപട വരുമാനാം 
എന്നതുപകാട് ഉലേശിക്കുന്നത് ലരാസ് വരുമാനമാണ്. അതായത് എല്ലാ ഇളവുകളുാം കുറക്കുന്നതിനു 
മു്പുള്ളിച്ച വരുമാനാം. ഒരു വയക്തി നികുതി കാണാനായി തപെ പമാക്ക വരുമാനക്കില്നിന്നുാം വകുെ് 10 

പ്രകാരവുാം ്ാപ്റ്റ്റര്  VI  A പ്രകാരവുമുള്ളിച്ച കിഴിവുകളുാം കിഴിിനു്  ടാകസബിള്  ഇ്കാം (Taxable Income or 

Total Income ) കപടക്കുകയുാം അതിലേല്  നികുതി ഒടുക്കുകയുമാണ്  പ്യ്യുക.  എന്നാല്  ഇവിപട 
ഇ്കാം ടാസ് റിലണണ്  ഫയേിാംഗ് നിര്ബന്ധമായുാം  പ്ലയ്യട വിഭാഗക്കില് പെണവനാലണാ അല്ലലയാ എന്ന് 

പരിലശാധിക്കാ്  ലരാസ് വരുമാനമാണ് സൂ്കാം, അല്ലാപത ടാകസബിള്  ഇ്കാം മാനദണ്ഡമായി 
എടുക്കരുപതന്ന്  പ്രലതയകാം ഫര്ക്കുക. മപറ്റാരു കാരയവുാം സൂ്ിെിക്കപണ , റിലണണ്  സമര്െിക്കല്  എന്നത് 
വയക്തിപരമായി ഫലരാരുക്കരുാം സവയാം പ്ലയ്യട കര്ക്കവയമാപണന്നുാം അല്ലാപത സ്ഥാപനലമധാവിയുപട 
പിരടിക്ക് വിനു് തടി ഊരാ്  ലനാലക്കട ഒന്നല്ല എന്നുാം. 

 
എങ്ങിപന റിലണണ്  സമര്െിക്കാാം. 
പ്രധാനമായുാം രടു തരക്കില്  ്കാാം. 
1. ലപെര്  ഫയേിാംഗ്  
2. ഫണ്  േയിനായി (ഇ-ഫയേിാംഗ് ) 
1. ലപെര്  ഫയേിാംഗ്  

വരുമാന നികുതി ്െീസില്  നിന്നുാം േഭിക്കുന്ന ലപെര്  ലഫാമില്  ലപനപകാട് പൂരിെിിനു് അവിപട തപന്ന 
അത് സമര്െിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതി. ഇങ്ങപന  റിലണണ്  സമര്െിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിത മാതംകയുാം 
നിറങ്ങളുമുള്ളിച്ച പ്രലതയക ലഫാാം തപന്ന ലവണാം. അത് ഇ്റര് പനറ്റില്  നിന്നുാം  ൌണ്ലോ ് പ്യ്യാലനാ 
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വാങ്ങിക്കാലനാ കഴിയില്ല. എല്ലാവര്ക്കുാം ഈ രീതിയില്  റിലണണ്  സമര്െിക്കാ്  കഴിയില്ല. ്ുവപട 
പറയുന്നവര്ക്ക് മാ്മായി ഈ സൌകരയാം പരിമിതപെടുക്കിയിണുട്  - 

 ടാകസബിള്  ഇ്കാം അാവാ ലടാണല്  ഇ്കാം (ഇളവുകള്ക്ക് ലശഷമുള്ളിച്ച വരുമാനാം ) അഞ്ചു േക്ഷാം 
കവിയാക്കവര്   

 80 വയസ്സിനു ലമപേ പ്രായമായവര് . ( I TR 1, I TR 2 എന്നിവ മാ്ാം) 

2. ഇ-ഫയേിാംഗ് 

ഇെര്പനറ്റ് പസൌകരയമുള്ളിച്ച കമ്പയൂണര്  ഉപപയാഗിിനു് സവയാം പ്യ്യാവുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. പപാതുലവ ്ുവപട 
പറയുന്ന വിഭാഗക്കില്പെടുന്നവര്  ഇ-ഫയേിാംഗ് തപന്ന നിര്ബന്ധമായുാം പ്്ിരിക്കണാം   

 ടാകസബിള്  ഇ്കാം അാവാ ലടാണല്  ഇ്കാം (ഇളവുകള്ക്ക് ലശഷമുള്ളിച്ച വരുമാനാം ) അഞ്ചു േക്ഷാം 
കവിഞ്ഞവര്  

 നികുതി കൂടുതോയി അടിനു് റീഫട് ലനടാ്  ്രഹിക്കുന്നവര്  

മുകളില്  പറഞ്ഞ രടു രീതിയായാേുാം അത് പൂര്ക്കീകരിലക്കട അവസാന തീയ്യതി 2015 ്ഗസ്ത് 31  
്ണ്. 

പഫബ്രുവരി മാസക്കില്  തയ്യാറാക്കിയ Income tax Statement  പെലയാ Form 16 പെലയാ സഹായലക്കാപട 
ലപെര്  ഫയേിാംഗ് പ്യ്യാനാകുപമന്നതിനാല്  ഇ- ഫയേിാംഗ്പനക്കുറിിനു് വിവരിക്കാനാണ്  ഇവിപട 
ഉലേശിക്കുന്നത്. ഇ- ഫയേിാംഗ് രടു രീതിയില്  പ്യ്യാ്  കഴിയുാം (1) അതിനുള്ളിച്ച പ്രലതയക ലസാഫ്ററ്റ് പവയര്  

പ ൌണ്ലോ ് പ്്് വിവരങ്ങള്  നല്കി  ഫയല്  ക്രിലയറ്റ് പ്്് പിന്നീട് upload പ്യുന്ന രീതിയുാം, (2 ) 
ലസാഫ്ററ്റ് പവയര്  പ ൌണ്ലോ ് പ്യ്യാപത ഫണ്  േയിനായി ലനരിണ് പ്യ്യുന്ന രീതിയുാം . രടാമത് 
പറഞ്ഞ രീതി കൂടുതല്  എളുെക്കില്  പ്യ്യാനാകുന്നതുപകാട് അതിപനക്കുറിിനു് പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. 

ഇ-ഫയേിാംഗിന് ലവട ല്രുവകകള്   
 ഇെര്പനറ്റ് സൌകരയാം ഉള്ളിച്ച കമ്പയൂണര്  

 ഈ പമയില്  എപക്കാട്/പാസ്സ് ലവര് ്  

 Form 16 അപല്ലങ്കില്  Income tax statement (2015 പഫബ്രുവരിയില്  തയ്യാരാക്കിയത്) 

 സവന്താം Bank Account Number കള്  (SB) 
 ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചുകളുപട  IFSC Code കള്  

 രജിസ്റ്റര്  പ്യ്യപെണ  PAN ACCOUNT /പാസ്സ് ലവര് ്   
 
മു്കരുതല്   
ഒരു ജീവനക്കാരപെ നികുതി അടക്കുന്നത് ലമേധികാരിലയാ ട്രഷറി ഒഫീസലറാ ശമ്പളക്കില്നിന്നുള്ളിച്ച 
പിടുക്കമായിണാണലല്ലാ. അതുപകാട്തപന്ന ് ഫഫീസര്  യാാവിധി നമ്മുപട ലപരില്  ഈ തുകകള്  
അടിനുു ലപാരുന്നുപടന്നു ഇ-ഫയേിാംഗിന് മു്പ് ഉറെു വരുലക്കടതുട്. പേലൊഴുാം ഇതു 
സാംബന്ധമായ നടപടിക്രമങ്ങള്  DDO പൂര്ക്കീകരിക്കാതിരുന്നാല്  നമ്മളില്  നിന്നുാം പിടുങ്ങിയ നികുതി 
നമ്മളുപട ലപരില്  വക പവക്കാപത ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിലശഷാം ഉടാക്കാറുട്.  നികുതി 
സമയാസമയങ്ങളില്  നമ്മുപട ലപരില്  വരവ് വയ്ക്കുന്നുപടന്നു ഉറെു വരുക്കാ്   ലമയ് മാസക്കില്  
ലമേധികാരി TRACES SITE ല്  നിന്നുാം പ ൌണ്ലോ ് പ് ്് നമുക്ക് നല്കിയ (നല്കിയിണിപല്ലങ്കില്  
നല്ലകടതായിരുന്നു എന്നറിയുക)  ലഫാാം 16 (Part A) പരിലശാധിലിനുാ, അപല്ലങ്കില്  ഫലരാരുക്കര്കുാം ഫണ്  
േയിനായി സവയാം പരിലശാധിക്കാവുന്ന 26AS STATEMENT നിരീക്ഷിലിനുാ കഴിയുാം. അല്ലാക്കപക്ഷാം പതറ്റായ 



റിലണണ്  ഫയേിാംഗ് ്യിലൊകാനുള്ളിച്ച സാദ്ധ്യതയുട്. 26AS STATEMENT പ ൌണ്ലോ ് പ്യ്യുന്നതിനുള്ളിച്ച 
നടപടിക്രമങ്ങള്  ലേഖനക്കി്പറ ്റ്റവുാം ഒടുവില്  നല്കുന്നുട്. (അനുബന്ധാം 2 കാണുക) 
 
മുകളില്  നല്കിയ ല്രുവകളില്  ്ദയപക്ക അഞ്ചുാം ലമശെുറക്കു തയ്യാറാപണങ്കില്  അവസാന ഇനമായ 
രജിസ്റ്റര്  പ്യ്യപെണ  PAN ACCOUNT പനക്കുറിിനു് പ്രതിപാദിക്കാാം. 
 
PAN ACCOUNT രജിസ്ട്ലട്രഷ് . 
മു്  വര്ഷങ്ങളില്  ഈ-ഫയേിാംഗ് നടക്കിയിണുള്ളിച്ചവര്  ഈ നടപടി  ഇതിനകാം പൂര്ക്കീകരിിനുിരിക്കുാം. ് 
സാഹ്രയക്കില്  േഭിിനുിണുള്ളിച്ച പാസ് ലവര് ുാം കയ്യില്  കരുതുക.  അല്ലാക്കവര്  ഈ ലേഖനക്കി് പറ 
്റ്റവുാം ഒടുവില്  നല്കുന്ന .PAN ACCOUNT REGISTRATION  എന്ന ഭാഗാം വായിക്കുക (അനുബന്ധാം 1 കാണുക) 
 
 
ഇ ഫയേിാംഗ് നടപടിക്രമങ്ങള്  

PAN ACCOUNT രജിസ്റ്റര്  പ്യ്യപെണ്  കഴിഞ്ഞവര്  https://incometaxindiaefiling.gov.in എന്ന 
പവബ്സസറ്റില്  എക്കിലിനുരുക, Login Here എന്ന ബണണില്  ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക. 

 
യൂസര്  ഐ ി, പാസ് ലവര് ്, ജനന തീയതി എന്നിവ നല്കുക, Login ബണ്  ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക, യൂസര്  
ഐ. ി എന്നത് നിങ്ങളുപട പാ്  നമ്പറുാം പാസ്സ് ലവര് ്  നിങ്ങള്ക്ക് മാ്ാം അറിയാവുന്ന പരമ രഹസയവുാം 
്ണ്. പാസ്സ് ലവര് ്  മറന്നുലപായാല്  തെിപയടുക്കുന്നതിനുള്ളിച്ച തന്ത്രാം ്ുവപട വിശദീകരിക്കുന്നുട്. 
(അനുബന്ധാം 3 കാണുക) 

 

 
 
പുതിയ വി്ല ായില്  e-File പമനു വില്   Prepare and submit online ITR  എന്ന് കാണുന്നിടക്ക് ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക. 

https://incometaxindiaefiling.gov.in/
http://2.bp.blogspot.com/--fVPuqnfTR4/Ue_LAL4SqMI/AAAAAAAACNc/yM5qVxYNN6M/s1600/1.jpg


 

സവന്താം PAN പതറ്റാപത ടയ്പ്െ് പ്യ്യുക, ITR Form Name എന്ന് കാണുന്നിടക്ക് ITR-1 എന്നുാം Assessment Year നു 
ലനപര 2015-16 എന്നുാം കുറിിനു്  Prefill Address with  നു ലനപര  From PAN Data  base എന്നുാം (വിോസക്കില്  
മാറ്റമുപടങ്കില്  New address എന്ന് നല്കാാം) Do you want to digitally sign എന്നതിന് ലനപര  No. എന്നുാം നല്കി   
Submit ബണ്  ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക  

 

പുതിയ വി്ല ായില്   Instructions, Personal Information, Income Details, Tax details, Tax paid and Verification, 80 G  എന്നീ 

ടാബുകള്  കാണാാം. ്ദയാം പപാതു ധാരണക്കായി Instructions വായിക്കുകയുാം തുടര്ന്ന്   Personal Information 

ടാബിപേക്കി വയക്തിപരമായ വിവരങ്ങള്  പൂരിെിക്കുകയുാം ലവണാം.  ഇലത രീതിയില്  ക്രമമായി മറ്റു 
ടാബുകളിപേ വിവരങ്ങള്  നല്കുകയുമാണ് പ്ലയ്യടത്. നമ്മുപട നാണിപേ ഇെര്പനറ്റ് പസൌകരയങ്ങളുപട 

തടസ്സങ്ങളുാം മറ്റുാം മു്പില്  കട് ഫലരാ ലമഖേ പൂരിെിക്കുലമ്പാഴുാം ഇടക്കിടക്ക് tabന് മുകളില്  കാണുന്ന 
Save Draft എന്ന ബണ്  ക്ലിക്ക് പ്്് നമ്മള്  സമര്െിിനു വിവരങ്ങള്  online പസര്വറില്  ലസവ് പ്യ്യാാം. 
എന്നാല്  ഒരിക്കേുാം  Submit , Exit എന്നീ ബണണുകള്   ാറ്റ എന്ട്ട്രി പൂര്ക്കീകരിക്കുന്നതിന് മു്പ് 
പ്രലയാഗിക്കാതിരിക്കാ്  ശ്രദ്ധ്ിക്കണാം. 

 



Instructions വായിിനു് ധാരണയിപേക്കിയതിനുലശഷാം Personal Information ടാബ് ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക.  

Personal Information 

 

 

 

ഇവിപട പേ ലമഖേകളുാം സവയലമ പൂരിെിിനുു കാണുാം. പൂരിെിക്കാക്കവയില്  ്ുവന്ന നക്ഷ് ്ിഹ്നമിണവ 
നിര്ബന്ധമായുാം പൂരിെിലക്കടാവയാണ്. E mail Address, Mobile phone number തുടങ്ങിയവ സൂക്ഷ്മമായി 
പൂരിെിക്കുക. ഒന്നില്  കൂടുതല്  പമാസബല്  നമ്പര്  നല്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പപാതുവായി 
സാംശയമുടാകാ്  ഇടയുള്ളിച്ച വിവരങ്ങള്  ്ുവപട കാണുാം വിധാം നല്കുക. 

നമ്പര്  ല്ാദയാം പൂരിെിപക്കടത് 

A 20 Tax Status Nil Tax balance എന്ന്   കംതയമായി നികുതി അടിനുവനുാം, 
കൂടുതോയി അടിനുവര്   Tax Refundable എന്നുാം  

A22 Tax filed under the 

section 

Before due date എന്ന്   സാധാരണ സാഹ്രയങ്ങളിേുാം, ഒരു 
തവണ പതറ്റായി വിവരങ്ങള്  നല്കി Submit ബണ്  ക്ലിക്ക് 
പ്്ു പിന്നീട് റിലണണ്  തിരുക്കി നല്കുന്ന  സാഹ്രയക്കില്  
(Revised return) Revised 139 (5) എന്നുാം പതരഞ്ഞടുക്കുക  

22  Whether original or 

revised return  

ഈ സാമ്പക്കീക വര്ഷക്കില്  ്ദയമായി റിലണണ്  നല്കുന്ന 
സാഹ്രയക്കില്  original എന്നുാം, ഒരു തവണ പതറ്റായി 
വിവരങ്ങള്  നല്കി Submit ബണ്  ക്ലിക്ക് പ്്ു പിന്നീട് റിലണണ്  



തിരുക്കി നല്കുന്ന സാഹ്രയക്കില്  (Revised return) എന്നുാം 
നല്കുക 

A25 If under section 139(5) 

revised return--- 

റിലണണ്  തിരുക്കി നല്കുന്ന  സാഹ്രയക്കില്  (Revised return) 
ഈ ല്ാദയക്കി്പറ ഉപ ല്ാദയങ്ങളില്, മു്പ് പതറ്റായി 
നല്കിയ റിലണണ്്പറ acknowledgement number ഉാം തീയ്യതിയുാം 
നല്ലകടതുട്.  

   

Income Details 
അടുക്ക ടാബില്   വരുമാന സാംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്  നല്കാാം. പ്രധാനമായവ ്ുവപട 

വിശദീകരിക്കുന്നുട്. 

 

 
 

നമ്പര്  ല്ാദയാം പൂരിെിപക്കടത് 

 
B1 
 

Income from 

salary/pension 

 

ല്ര്ലക്കടത് നമ്മുപട Net Salary Income ്ണ്. അതായത് 

Profession Tax തുടങ്ങയവപയല്ലാാം കുറിനുതിന് ലശഷമുള്ളിച്ച തുക.( 

ECTAX software ല്  നിന്ന് േഭിക്കുന്ന Income tax statement 2014-15 

പ്രി്റ് എടുക്ക് പരിലശാധിക്കുന്ന പക്ഷാം അതിപേ ്റാാം 

ലപായിെ് Net salary Income എന്നായിരിക്കുാം.) 

 
B2 

Type of house property 

 

വീട് പണിത് വാടകയ്ക്ക് നല്കി വരുമാനാം ലനടിയിണില്ല എങ്കില്  
Self occupied എന്ന് നല്കാാം. വീട് വാടകയ്ക്ക് നല്കിയിണുള്ളിച്ചവര്   
let out എന്നു ല്ര്ക്കാാം 



 Income from one house 

property 

 

Self occupied എന്ന് മുകളില്  ലരഖപെടുക്കിയവര്    പഹൌസിാംഗ് 
ലോണ്  എടുക്കിണുപടങ്കില്  അതില്  due ്യിണുള്ളിച്ച പേിശ 
മാ്ാം പനഗറ്റീവ് തുകയായി കാണിക്കുക. Self occupied 
എപന്നഴുതി, പഹൌസിാംഗ് ലോണ്  ഇല്ലാക്കവര്  ഒന്നുാം 
എഴുലതടതില്ല. 

B3 Income from other sources പേിശ വരുമാനാം ലനടിയിണുള്ളിച്ചവര്  ഇവിപടയാണ്  
കാണിലക്കടത്. ECTAX software ല്  നിന്ന് േഭിക്കുന്ന Income tax 

statement 2014-15 പ്രി്റ് എടുക്ക് പരിലശാധിക്കുന്ന പക്ഷാം 7 
്ാം ലപായിെിപേ Interest on Bank deposit എന്ന് കാണുന്നതിനു 
ലനപരയുള്ളിച്ച തുകയാണ് ഇവിപട നല്ലകടത്  

C1  80 C deductions  ECTAX software- Income tax statement പേ 9 A യില്  പെടുന്ന 
ഇനങ്ങളുപട ലടാണല്  ഇവിപട ല്ര്ക്കാാം. LIC, SLI, GI, NSC, PF, Housing 

loan principal amount repayment മുതോയ മിക്ക നിലക്ഷപങ്ങളുാം 
ഇതില് പെടുാം. 

മറ്റു നിലക്ഷപങ്ങളുപട തുകകളുാം ഇതുലപാപേ പസക്ഷ്  പരിലശാധിിനു് Income tax statement 2014-15 ്പറ 
സഹായലക്കാപട മാ്ാം പൂരിെിക്കുക. ഇത് പൂര്ക്കീകരിക്കുന്നലതാപട C 20 ല്  കാണുന്ന Taxable Total Income 
ഉാം D12 ല്  കാണുന്ന Total tax and interest ഉാം Income tax statement 2014-15 പേ തുകകളുമായി  ഒക്കു 
ലപാകുന്നതായി കാണാാം. അല്ലാക്കപക്ഷാം സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണക്കിേൂപട പതറ്റായി ലരഖപെടുക്കിയവ 
തിരുക്കി നല്കണാം. ഇടക്ക് ലനരപക്ക പറഞ്ഞ ലസവിാംഗ് ബണ്  ക്ലിക്ക് പ്യ്യാനുാം മറക്കരുത്. 
 

Tax details  
അടുക്ക ടാബില്  ്ണ് നികുതി അടവിപനെറ്റിയുള്ളിച്ച വിവരങ്ങള്  ല്ര്ലക്കടത്. ഇവിപട നമ്മുപട 
ഫഫീസിപെ TAN പ്രകാരാം നമ്മുപട ശമ്പളക്കിനിന്നുാം പിടിിനു പമാക്കാം നികുതി  തുക  ്ലണാമാറ്റിക്ക് ്യി 
വന്നിണുടായിരിക്കുാം. TAN നു ഇടതു വശക്കു കാണുന്ന ലബാസില്  ടിക്ക് നല്കാാം.  Income under salary, Tax 

deducted എന്നീ തുകകള്  ശരിയാലണാ എന്ന് ഉറെു വരുക്കണാം. ്ിേലൊള്  വയതിയാനാം കലടക്കാാം. 
ശരിയായ തുക തിരുക്കി ടയെ് പ്യ്യാാം. (പപക്ഷ അതിനു മു്പായി ലേഖനക്കി്പറ ്മുഖക്കില്  
ലനരപക്ക പറഞ്ഞതുലപാപേ, നമ്മളില്  നിന്നുാം നികുതിയായി പിടിിനു തുക 26-AS പരിലശാധിിനുു ഉലേശിിനുത് 
പ്രകാരാം തപന്നയാലണാ അതില്  കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറെു വരുക്കിയിണുടായിരിക്കണപമന്നുമാ്ാം. 
അപ്രകാരാം അല്ല എങ്കില്  റിലണണ്  ഫയല്  പ്യ്യാ്  ശ്രമിക്കാപത salary dispersing officer പട സഹായലക്കാപട 
TAN account പരിലശാധിിനുു അവിപട തിരുക്കല്  വരുക്കിയതിനു ലശഷാം മാ്ലമ റിലണണ്  ഫയല്  പ്യ്യാ്  
ശ്രമിപക്കടതുള്ളിച്ചൂ. 26-AS പരിലശാധിക്കുന്ന വിധാം ്ുവപട വിശദീകരിക്കുന്നുട്) 

 



 

Taxes paid and verification 
അഞ്ചാാം ടാബില്  D16, D17, D18 എന്നിവയുാം പരിലശാധിിനു് ശരിയാപണന്ന് ഉറെുവരുക്കുക . D 20 പ്രകാരാം 
നികുതി  refund ഉടായാേുാം ഇപല്ലങ്കിേുാം ബാങ്കിപന കുറിിനുുള്ളിച്ച വിവരങ്ങള്  പതറ്റാപത നല്കണാം.   
ഫെലററ്റ് പ്യ്യുന്ന എല്ലാ SB അപക്കാട് കളുപടയുാം വിവരങ്ങള്  നല്കണപമന്ന് പറയുന്നതായി 
കാണുന്നുട്.  സൂക്ഷമത ഇവിപടയുാം ഉറെു വരുക്കണാം. നക്ഷത ്ിഹ്നമിണ ല്ാദയങ്ങള്  നിര്ബന്ധമായുാം 
പൂരിെിക്കുക. ബാങ്കുകളുപട IFS CODE അറിയിപല്ലങ്കില്  ്ുവപട കാണുന്ന അഡ്രസ്സില്  നിന്നുാം അത് േഭിക്കുാം. 
http://bankifsccode.com/ 
 
 

  
 

Tab 80 G 
്റാമപക്കയുാം അവസാനലക്കതുമായ ടാബ്  സാംഭാവനയുപട ഇളവു ്നുകൂേയാം ലനടിയിണുള്ളിച്ചവര്ക്ക് 
മാ്മുള്ളിച്ചതാണ്. അവര്  വയതയസ്ത ശതമാനക്കില്  പക്ലയിാം പ്യ്യാവുന്ന കിഴിവുകളുാം ഫലരാ വിഭാഗക്കിേുാം 
തേപക്കണുകള്  ലനാക്കി പൂരിെിക്കുക. 

 

 
എല്ലാ ടാബുകളുാം പൂരിെിിനുാല്  മാ്ാം  Submit ബണണ്  അമര്ക്കുക. പൂരിെിിനുതില്  എപന്തങ്കിേുാം 

തകരാറുപടങ്കില്  പതറ്റ് സൂ്ിെിിനുുപകാട് error സലന്ദശാം പ്രതയക്ഷപെടുാം. അക്കരാം പതറ്റുകള്  

പരിഹരിിനുതിന് ലശഷാം വീടുാം സബ്മിറ്റ് പ്യ്യാാം. സബ്മിഷ്  വിജയകരമായി പൂര്ക്കീകരിിനുു കഴിഞ്ഞാല്  

ഒരു പുതിയ  വി്ല ാ പ്രതയക്ഷപെടുാം .  ഇതില്  റിലണണ്  വിജയകരമായി പൂര്ക്കീകരിിനുു എന്ന പമലസജ് 



കാണാാം. കൂടാപത Acknowledgement നമ്പരുാം റിലണണ്  സമര്െിിനുതിപെ  പതളിവായി I TR-V  ഉാം അടങ്ങുന്ന 

ഒരു കണ്ഫര്ലമഷ്  പമയിേുാം വരുാം. ഈ വി്ല ായില്  നിലന്നാ കണ്ഫര്ലമഷ്  പമയിേില്  നിലന്നാ I TR-

V  ൌണ്ലോ ് പ്യ്യുക. ഇത് ഒരു പാസ് ലവര് ് ഉപലയാഗിിനു് തുറലക്കട ഫയോണ്. പാസ് ലവര് ായി 

നമ്മുപട പാ് നമ്പരുാം ജനനതീയതിയുാം ല്ര്ക്ക് നല്കുക. ഉദാഹരണമായി 

പാ്നമ്പര്  AxCDE223്X എന്നുാം ജനന തീയതി 0്/08/1973 ഉാം ്പണങ്കില്  പാസ് ലവര് ് 

axcde223്x05081973 എന്നുാം നല്കണാം. 

.  

 
 

തപാല്  മുലഖന അയക്കല്   

മു്  വര്ഷങ്ങളില്  ഒരുപാട് ലപര്  വിണുകളഞ്ഞ സുപ്രധാനമായ നടപടിക്രമമാണ് ഇത്. ഈ I TR-V  പ്രി്റൌണ് 

എടുക്ക് ഒെിണ് 120 ദിവസക്കിനുള്ളിച്ചില്  േഭിക്കക്കക്ക വിധക്കില്   സാധാരണ ലപാസ്റ്റില്  അപല്ലങ്കില്  സ്പീ ് 

ലപാസ്റ്റില്  (പകാറിയര്  സവീകരിക്കില്ല) അതില്  സൂ്ിെിിനുിരിക്കുന്ന   അഡ്രസില്  അയലക്കടത് 

നിര്ബന്ധമുള്ളിച്ച കാരയമാണ്. അല്ലാക്കപക്ഷാം റിലണണ്  ഫയല്  പ്യ്യല്  എന്ന പ്രവര്ക്കനാം 

പൂര്ക്കീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരയാം ഫര്ക്കുക. ഒരു ഫഫീസിേുള്ളിച്ചവരുപട I TR-V എല്ലാാം കൂടി ഒരു കവറിേിണ് 

അയിനുാേുാം മതി. മറ്റ് യാപതാരു പതളിവ് ലരഖകളുാം ഇതി്പറ കൂപട അയക്കാ്  പാടില്ല.  

____________________________________________________________________________ 
അനുബന്ധാം 1 പാ്  അപക്കാട് രജിസ്ട്ലട്രഷ്  

(ജീവിതക്കില്  ഒരിക്കല്  മാ്ാം പ്ലയ്യട കര്മ്മമാണിത്.  കഴിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളില്  ജൂോയ്  ്ഗസ്ത് 

മാസങ്ങളില്  Income Tax Return സമര്െിക്കല്  ഫണ്  േയിനായി പ്്ിണുള്ളിച്ചവര്  ഈ പ്രവര്ക്കി ഇതിനകാം 
പ്്ിണുടായിരിക്കുാം. ) 

്വശയാം ലവടവ  - 

1. ഇെര്പനറ്റ് ബന്ധമുള്ളിച്ച ഒരു കമ്പയൂണര്   
2. സവന്തമായി ഒരു ഇ-പമയില്  വിോസാം  
3. പതാണരിപക സവന്താം പമാസബല്  ലഫാണ്  

4. സവന്താം PAN പെ വിശദാാംശങ്ങള്  
5. അല്ൊം ക്ഷമ  

ല്രുവകള്  തയ്യാറാക്കിപയങ്കില്   തുടങ്ങാാം. 



1. ഇെര്പനറ്റ് ബന്ധമുള്ളിച്ച ഒരു കമ്പയൂണര്. ഫണ്  പ്്് ്പതങ്കിേുാം ഇെര്പനറ്റ് പബ്രൌസര്  തുറന്നു 
വക്കുക (പരി്യക്കുറവുള്ളിച്ചവര്  അറിവുള്ളിച്ചവപെ സഹായാം ലതടാാം ) 

2. സവന്തമായി ഒരു ഇ-പമയില്  വിോസാം. വിോസാം സ്ഥിരമായി ഉപലയാഗിക്കുന്നലതാ ഇലൊള്  
നിമ്മിിനുലതാ ്കണാം. പാസ് ലവര് ് കരുതി  വക്കുക. ഒരിക്കേുാം മറക്കാതിരിക്കുക. 

3. പതാണരിപക സവന്താം പമാസബല്  ലഫാണ്.  ലഫാണില്  (Range ഉള്ളിച്ചത് ) SMS പരിലശാധിക്കാ്  
അറിഞ്ഞിരിക്കണാം, പമസ്ട്ലസജ് ലബാസ് പമലസജ് നിറഞ്ഞു ഫുള്  ്പണങ്കില്  പ േീറ്റ് പ്്് 
ഒഴിിനുിടുക  

4. സവന്താം PAN പെ വിശദാാംശങ്ങള്  അറിയുക  
നാോമതു പറഞ്ഞ കാരയക്കിനായി ഇെര്പനറ്റ് പബ്രാസറില്  ്ുവപട കാണുന്ന അഡ്രസ് ടയ്പ് പ്യ്യുക  
 

https://incometaxindiaefiling.gov.in/ 

 

New to e-Filing എന്ന് കാണുന്നിടക്ക് click പ്യ്യുക (്ുവപട കാണുന്ന മാതംകാ ്ി്ങ്ങള്  ലനാക്കുക ) 

 

 

services പമനുവില്  ല്  ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക  

 
 

 Services പമനുവില്  കാണുന്ന ഉപ-പമനുവില്   know your jurisdictional AO ല്  ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക 

https://incometaxindiaefiling.gov.in/
https://incometaxindiaefiling.gov.in/


 

PAN എന്ന് കാണുന്നിടക്ക് സവന്താം പാ്  ടയ്പ് പ്യ്യുക. അതിനു ്ുവപട Captcha code  നു താപഴ യുള്ളിച്ച 
image  എന്നതിന് ലനപരയുള്ളിച്ച താങ്കളുപട കമ്പയൂണറില്  കാണുന്ന വാക്ക് പതറ്റാപത ്ുവപട കാണുന്ന 
ലബാസില്  ടയ്പ്െ് പ്്ു അതിനു ്ുവപട submit എന്ന് കാണുന്നിടക്ക് ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക  

  

Surname, Middle Name, First name കുറിപ്ടുക്കുക, തുടര്ന്ന്   വേത് മുകളില്  Register ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക 

 

പുതുതായി  തുറക്കുന്ന Registration Formല്  'Select User Type' എന്നതിന് കീപഴയുള്ളിച്ച 

"Individual"എന്ന് കാണുന്നതിനു ഇടത് വശക്കുള്ളിച്ച ബണണില്  ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക. താപഴയുള്ളിച്ച Continue 
ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക.  



 

 

പുതിയ ലമഖേയില്  ലനരപക്ക കുറിപിനുടുക്ക വിവരങ്ങളായ  PAN, Surname, Date of birth, E-mail ID, 

Mobile Number  എന്നിവ നിര്ബന്ധമായുാം പൂരിെിക്കുക, വേതു വശക്കു കാണുന്ന നിര്ലേശങ്ങള്  

വായിക്കുക, തുടര്ന്ന്   ്ുവപട Continue ല്  ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക 

 

 
 

പുതിയ സ്ക്രീനില്  User ID യായി PAN നമ്പര്  വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാാം. താപഴയുള്ളിച്ച 
നക്ഷ്്ിഹ്നമുള്ളിച്ച കള്ളിച്ചികള്  നിര്ബന്ധമായുാം പൂരിെിലക്കടവയാണ്.  

1. Password - ഇതില്  ഇാംഗ്ലീഷ് പ്റിയ അക്ഷരവുാം വേിയ അക്ഷരവുാം അക്കവുാം special 

character ഉാം ഉടാവണാം. 8 മുതല്  14 വപര സ്ഥാനങ്ങള്  ഉടാവണാം. 

2. Confirm Password - password വീടുാം അടിക്കുക. (Password ഭദ്രമായി കുറിിനു് വക്കുക ) 

3. അതിനു താപഴയുള്ളിച്ച primary, secondary ല്ാലദയാക്കരങ്ങള്  ല്ര്ക്കുക. 

4. Mobile number, E Mail ID എന്നിവ ല്ര്ക്കുക. 

്. Current Address ല്  നക്ഷ്്ിഹ്നമുള്ളിച്ച എല്ലാ കളങ്ങളുാം പൂരിെിക്കുക. 
6. പ്രലതയകരീതിയില്  എഴുതിയിണുള്ളിച്ച ലകാ ിപേ (Capcha Code) അക്കങ്ങള്  താപഴ ല്ര്ക്ക് 

"Submit" ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക. 



 
 

ഈ സമയാം മുകളില്  നല്കിയ ഇ-പമയിേില്  അഡ്രസില്  ഒരു mail വന്നിരിക്കുാം. താങ്കളുപട ഈ 

പമയില്  പരിലശാധിക്കുക, അതില്  DONOTREPLY@incometaxindiaefiling.gov.in ല്  നിന്നുള്ളിച്ച 

mail തുറന്ന് അതില്  കാണുന്ന േിങ്ക് ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക. (പമയില്  വരാ്  താമസാം വന്നാല്  
ക്ഷമലയാപട കാക്കുനില്ക്കുക ) 

 
അലൊള്  പുതിപയാരു ലപജ് തുറക്കുാം. ഇലത സമയാം തപന്ന പമാസബേിേുാം ഒരു PIN നമ്പര്  
പമസ്ട്ലസജായി വന്നിണുടാകുാം. (പമസ്ട്ലസജ് വരാ്  താമസാം വലന്നക്കാാം, ക്ഷമലയാപട 
കാക്കുനില്ക്കുക ) 
 

 

പമാസബേില്  വന്ന പമസ്ട്ലസജ് തുറന്ന് അതില്  വന്നിരിക്കുന്ന PIN Number ഈ ലപജില്  അടിിനുു 

പകാടുക്ക് 'Submit' ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക. The User ID is successfully activated എന്ന് കാണിക്കുന്ന ലപജ് 

http://4.bp.blogspot.com/-THDc7cM_WhY/U6r2qM1sMoI/AAAAAAAABsA/AWaAjAUY_Q4/s1600/new1.png
http://2.bp.blogspot.com/-OsiNB8Y6OQI/U6r-jXrFUUI/AAAAAAAABsQ/-m7gLx0oTBM/s1600/new7.png


തുറക്കുാം. ഇലതാപട രജിസ്ട്ലട്രഷ്  പൂര്ക്കിയായി. അതിനു താപഴയുള്ളിച്ച click here to login ല്  ക്ലിക്ക് പ്്് 

ലനരിണ് login പ്യ്യാാം.  

അനുബന്ധാം 2-   26 AS പരിലശാധിക്കല്   (ടാസ് പക്ര ിറ്റ്  കാണല്  ) 

ഈ പരിലശാധനയിേൂപട DDO ജീവനക്കാരനില്നിന്നുാം പിടിിനു നികുതി സമയാസമയങ്ങളില്  നമ്മുപട 
അപക്കാടില്  തപന്ന ഒടുക്കുന്നുപടന്നു ഉറെു വരുക്കനാകുാം. റിലണണ്  ഫയല്  പ്യ്യുന്നതിനു മു്പ് 
എല്ലാവരുാം ഇത് പരിലശാധിിനുു വക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങള്  ഒഴിവാക്കാ്  സഹായിക്കുാം  

https://incometaxindiaefiling.gov.in/ എന്ന് ഇെര്പനറ്റ് പബ്രാസറില്  ടയ്പ് പ്യ്യുക  

 
Registered User നു താപഴ  Login Here എന്ന് കാണുന്നിടക്കാണ് ക്ലിക്ക് പ്ലയ്യടത്. യൂസര്  
അയ്  ിയുാം പാസ്സ് ലവര് ് , ജനനക്കീയതി എന്നിവയുാം നല്കുക   

 
ഇടതു വശക്ക് View 26 AS (Tax credit) എന്ന് കാണുന്നിടക്ക്  ക്ലിക്ക് 

 

 
്ുവപട I agree to the ....എന്ന് കാണുന്ന സ്ഥാനക്ക്  ‘ടിക്ക് ‘ നല്കി proceed ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക 

 

https://incometaxindiaefiling.gov.in/
https://incometaxindiaefiling.gov.in/


 
പുതിയ വി്ല ായില്  എക്കി മുകളില്  View Tax credit (Form 26 AS) ക്ലിക്ക് 

 

 
Assessment year നല്കുക (2014-15 സാമ്പക്കീക വര്ഷപക്ക കാരയങ്ങളാണ് ലനാലക്കടപതങ്കില്  

വര്ഷാം 2015-16 എന്നാണു വര്ഷാം ടയ്പ് പ്ലയ്യടത് ) view as എന്നിടക്ക് pdf പസേക്റ്റ്റ് പ്യ്യുക 

 
ഒരു ഫയല്  പ ൌണ്ലോ ് ്കുാം അത് തുറക്കാനുള്ളിച്ച  പാസ്സ് ലവര് ്  date of birth ്ണ്  ്ുവപട 

കാണുന്ന  ലഫാര്മാറ്റില്  നല്കുക  ഉദാ   പിറന്നത് 1968 ജനുവരി രടിനാപനങ്കില്  02011968 
്ണ് ് ഫയല്  തുറക്കാനുള്ളിച്ച പാസ് ലവര് ്  

 



മുകളില്  കാണിിനുിരിക്കുന്നതാണ് 26 AS പെ മാതംക. ഇതില്  ഫലരാ കവാര്ണര്  പൂര്ക്കീകരിക്കുലമ്പാഴുാം 
ലമധാവി നമ്മളില്നിന്നുാം പിടിക്കുന്ന നികുതിയുപട വിവരങ്ങള്  മൂന്നു മാസക്കിപോരിക്കല്  
വന്നുപകാടിരിക്കുാം. ഉദാഹരണക്കിനു ്പ്രില്, ലമയ്, ജൂണ്  എന്നീ മാസങ്ങളില്  കിണിയ ശമ്പളക്കിപെ 
വിരവങ്ങള്  ജൂോയ് ക്കു ലശഷലമ േഭയമാകൂ എന്ന്   മനസ്സിോക്കുക. അതുലപാപേ മറ്റു മാസങ്ങളുപടയുാം. 
്പതങ്കിേുാം കാരണവശാല്  അവ വയതയാസാം വരികലയാ പതറ്റായി കാണുകലയാ പ്യ് താല്  
സ്ഥാപനലമധാവിപയ ഉടനടി അറിയിിനു് അലേഹക്കിേൂപട  തിരുക്കാ്  ഉള്ളിച്ച നടപടികള്  പ്ലയ്യടതാണ്. 
ഒൊം തപന്ന നാാം ശമ്പളക്കിന് പുറലമ ലനടിയ പേിശ ലപാേുള്ളിച്ച മറ്റു വരുമാനങ്ങളുാം ഇവിപട 
എ്യുപടന്ന്   വയക്തമായി അറിയാ്  കഴിയുാം. 

 

അനുബന്ധാം 3  ലോഗി്  പാസ്ട് ലവര് ് മറന്നാല്   
 

മു്  വര്ഷങ്ങളില്  ഇ ഫയേിാംഗ് നടക്കിയ പേരുാം യൂസര്  പനയിമുാം പാസ്ട് ലവര് ുാം എഴുതി പവക്കുകലയാ 

ഫര്ക്കു പവക്കുകലയാ പ്്ിണുടാകില്ല. യൂസര്  പനയിാം എന്നത് അവരവരുപട  PAN നമ്പരാണ്. ഇലത PAN 

നമ്പരില്  വീടുാം രജിസ്റ്റര്  പ്യ്യാ്  സാധയമല്ല. അതുപകാട് തപന്ന പാസ് ലവര് ് മറന്നുലപായാല്  

ലനരലക്ക രജിസ്റ്റര്  പ്് അക്കൌടി്പറ പാസ്ട് ലവര് ് റീപസറ്റ് പ്യ്യുകയാണ് ലപാാംവഴി.  പാസ്ട് ലവര് ് 

റീപസറ്റ് പ്യ്യുന്നതിന് ഇ-ഫയേിാംഗ് പവബ്സസറ്റി്പറ ലഹാാം ലപജില്  കാണുന്ന Login Here എന്ന മഞ്ഞ 

നിറക്കിേുള്ളിച്ച ബണണില്  ക്ലിക്ക് പ്യ്യുക. തുടര്ന്ന് യൂസര്  ഐ. ി യുാം പാസ്ട് ലവര് ുാം നല്ലകട 

വി്ല ാ പ്രതയക്ഷപെടുാം ് വി്ല ായുപട താപഴ കാണുന്ന Forgot Password? എന്ന േിങ്കില്  ക്ലിക്ക് 

പ്യ്യുക 

  

്ുവപട കാണുാം വിധാം  Reset Password എന്ന വി്ല ാ േഭിക്കുാം. ഇതില്  യൂസര്  ഐ. ി യായി നിങ്ങളുപട 

പാ്  നമ്പര്  നല്കുക. ്ുവപട ഇലമജില്  പതളിയുന്ന ലകാ ് Enter the number as in image എന്നതിന് 

ലനപരയുള്ളിച്ച ലബാസില്  എ്റര്  പ്്് Continue ബണണ്  അമര്ക്കുക. 

 

  

http://1.bp.blogspot.com/-qAQf-wWyd3U/U691HvoI4oI/AAAAAAAADWE/GtHmf1yx6uI/s1600/1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-BG2DtcX_2nc/U691H_iZRsI/AAAAAAAADWA/xFxsQH2ywIY/s1600/2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-qAQf-wWyd3U/U691HvoI4oI/AAAAAAAADWE/GtHmf1yx6uI/s1600/1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-BG2DtcX_2nc/U691H_iZRsI/AAAAAAAADWA/xFxsQH2ywIY/s1600/2.jpg


ഈ സന്ദര്ഭക്കില്  പാസ്ട് ലവര് ് റീപസറ്റ് പ്യ്യുന്നതിനുള്ളിച്ച മൂന്ന വഴികള്   കാണിിനുുപകാടുള്ളിച്ച വി് ല ാ 

തുറക്കുാം.  ഒന്നാമപക്ക ഫപഷനായ Answer Secret Question എന്ന പസേക്ട് പ്്ാല്  ്ുവപട  ജനന തീയതി 

നല്കി Select Question എന്ന ലമഖേയില്  നിന്നുാം നമ്മള്  മു്പ്  അക്കൌട് ക്രിലയറ്റ് പ്യ്യുലമ്പാള്  പസേക്ട് 

പ്് ല്ാദയാം പസേക്ട് പ്്് അതിന് നമ്മള്  നല്കിയിരുന്ന ഉക്കരാം എ്റര്  പ്്് Validate Button 

അമര്ക്കിയാല്  പുതിയ പാസ്ട് ലവര് ് നല്കുന്നതിനുള്ളിച്ച വി്ല ാ േഭിക്കുാം 

  

മൂന്നാമപക്ക ഫപ്റ്ഷ്  പസേക്ട് പ്്ാല്  നമ്മള്  മു്പ്  ഇ-ഫയേിാംഗ് നടക്കിയ ്പതങ്കിേുാം ഒരു വര്ഷാം 

പസേക്ട് പ്്് ് വര്ഷാം ഇ-ഫയേിാംഗ് നടക്കിയലൊള്  േഭിിനു അക്റ്ലനാളജ്പമ്റ് നമ്പരുാം ബാങ്ക് 

അക്കൌട് നമ്പരുാം നല്കി പാസ്ട് ലവര് ് റീപസറ്റ് പ്യ്യാാം.  

  
 

ഈ പ്രസ്താവിിനു രീതിയിപോന്നുാം പാസ്ട് ലവര് ് റീപസറ്റ് പ്യ്യാ്  കഴിയുന്നിപല്ലങ്കില്  പാസ്ട് ലവര് ് റീപസറ്റ് 

പ്യ്യുന്നതിനുള്ളിച്ച ഒരു റികവസ്റ്റ് val i dat e@i ncomet axi ndi a.gov.i n എന്ന ഇ-പമയിേിലേക്ക് അയിനുാല്  മതി. 

റികവസ്റ്റില്  താങ്കളുപട പാ്  നമ്പര് , ലപര്, ജനന തീയതി,  പിതാവി്പറ ലപര്, പാ്കാര് ് പ്രകാരമുള്ളിച്ച 

വിോസാം എന്നിവ ഉള്പെടുക്കിയിരിക്കണാം. വിവരങ്ങള്  പവരിസഫ പ്്തിന് ലശഷാം പുതിയ പാസ്ട് ലവര് ് 

താങ്കള്ക്ക് മറുപടി ഇ-പമയിോയി േഭിക്കുാം. മറുപടി േഭിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്്ലയാളാം സമയപമടുലക്കക്കാാം. 

[തയ്യാറാക്കിയ തീയ്യതി 26-6-2015. കൂടുതല്  വിശദാാംശങ്ങള്  ഉള്പെടുക്കിപക്കാട് അടുക്ക ദിവസങ്ങളില്   ഈ ലേഖനാം 

പരിഷ്കരിക്കുന്നുട്.]  പ ൌണ്ലോ ് പ്യ്യാ്  സന്ദര്ശിക്കുക http://babuvadukkumchery.blogspot.in/  
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