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മമാകകമാസസ
ടമാകസ  കണ്സള്ട്ടനസ  അണ്ലലിമലിറ്റഡസ   കവേര്ഷന്  2016-17  മുതല്  2025-26  വേരരെയുള്ള  പതസ  വേര്ഷകതകസ

ഉപകയമാഗലിക്കുന്നതലിനു കവേമാണലി തയമാറമാകലിയ മമാകകമാസസ എകനേബ്ള്ഡസ  എകല് വേര്കസ ഷഷീറ്റമാണസ.  അതുരകമാണ്ടു തരന്ന ഇതലിരല
ബട്ടണുകരളെലമാല്ലാം പ്രവേര്തലികണരമങലില് എകല് ഓപ്ഷനേലില് മമാകകമാസസ ഇകനേബലിള് രചെകയണതുണസ.

എകല്  2007/2010 കവേര്ഷനേലില്  മമാകകമാസസ  ഇകനേബലിള്   രചെയമാന്  ടമാകസ  കണ്സള്ട്ടനസ  തുറക്കുകമ്പേള്  വേരുന്ന
രസകക്യൂരെലിറ്റലി വേമാണലില്ലാംഗലില് Enable Content എന്നലിടതസ കലികസ രചെയമാല് മതലി. എകല് 2003 കവേര്ഷനേലില് Excel Option>>
Security>>Macros  ല് കപമായലി മമാകകമാസസ ഇകനേബലിള് രചെയമാവുന്നതമാണസ.  മമാകകമാസസ ഇകനേബലിള്ഡസ ആയമാല് കഹമാല്ലാം കപജസ
കമാണമാവുന്നതമാണസ.

User Password Creation
 ടമാകസ  കണ്സള്ട്ടനസ  അണ്ലലിമലിറ്റഡസ    Password  നേല്കലി  സല്ലാംരെകലികമാവുന്നതമാണസ.  ഇതലിനേമായലി  കഹമാല്ലാം  കപജലിരല

Create Password എന്ന ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക. തുടര്ന്നസ വേരുന്ന വേലിന്കഡമായലില് യുസര് രസലകസ രചെയസ Create Password
എന്ന ബട്ടണ് കലികസ  രചെയസ പുതലിയ  password നേല്കലി  password കലികയറ്റസ രചെയമാവുന്നതമാണസ. Guest, User എന്നലിങ്ങരനേ
രെണസ യൂസര് ആണുള്ളതസ.  ഓകരെമാ യൂസര്ക്കുല്ലാം വേവ്യതവ്യസ്ത ആകസസ റററ്റസ ആണസ നേല്കലിയലിരെലിക്കുന്നതസ.  Guest  നു റലികപമാര്ട്ടുകള്

മമാത്രകമ കമാണമാന് സമാധലിക. ഡമാറ്റ എനര് രചെയണരമങലില് User രസലകസ രചെയണല്ലാം. കഹമാല്ലാം കപജലിരല Change Password
എന്ന ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ Password മമാറമാനനമാ നനീകക്കം ചചെയയ്യമാനനമാ സമാധധികക്കുന്നതമാണയ്.

കഹമാല്ലാം കപജസ
ടമാകസ കണ്സള്ട്ടനസ  ല്  4 ഡമാറ്റമാ എന്ടലി ബട്ടണുകളല്ലാം 3 റലികപമാര്ട്ടസ ബട്ടണുകളല്ലാം  രെണസ ഡമാറ്റമാ മമാകനേജ്രമനസ ബട്ടണുകളല്ലാം

പുതലിയതമായലി ഉള്രപടുതലിയ ഒരു ജനേറല് രസറ്റലില്ലാംഗ്സസ ബട്ടണുമമാണുള്ളതസ.

ജനേറല് രസറ്റലില്ലാംഗ്സസ 
സമാമ്പേതലിക വേര്ഷല്ലാം,  സമാലറലി മമാസമാരെല്ലാംഭല്ലാം,  ററൗണലില്ലാംഗസ ഓപ്ഷന്,  കമാമബതമാ മമാറ്റല്ലാം,  ടമാകസ നേലിരെകലിരല മമാറ്റല്ലാം,  രഹഡര്



തുടങ്ങലി ഒരുവേലിധല്ലാം എലമാല്ലാം തരന്ന നേലിങ്ങളരട ആവേശവ്യതലിനേനുസരെലിചസ  മമാറ്റല്ലാം വേരുതമാരമന്നതമാണസ പുതലിയ കവേര്ഷരന പ്രകതവ്യകത .
അതലിനേമായലി ജനേറല് രസറ്റലില്ലാംഗസ  വേലിന്കഡമായലില് കബസലികസ  രസറ്റലില്ലാംഗ്സസ,  അഡഷീഷണല് രസറ്റലില്ലാംഗ്സസ എന്നഷീ രെണ്ടു രസകനുകള്
രകമാടുതലിട്ടുണസ. 

കബസലികസ രസറ്റലില്ലാംഗ്സസ 
കഹമാല്ലാം  കപജലിരല  വേലതസ  മുകളെലില്  കമാണുന്ന

രസറ്റലില്ലാംഗ്സസ ഐകണ് കലികസ രചെയ്തു വേരുന്ന വേലിന്കഡമായലില്
കബസലികസ രസറ്റലില്ലാംഗ്സസ രസകനേലില് സമാമ്പേതലിക വേര്ഷല്ലാം,
സമാലറലി  മമാസമാരെല്ലാംഭല്ലാം,  കടമാട്ടല്  ഇന്കല്ലാം,  ടമാകസ  ററൗണലില്ലാംഗസ,
കഫമാല്ലാം  16  രന  പ്രലിനസ  ഔട്ടസ  എന്നലിവേ  രസറ്റസ

രചെയമാവുന്നതമാണസ. സമാലറലി മമാസല്ലാം മമാര്ചസ  മുതല് അടുത
രഫബ്രുവേരെലി വേരരെയമാരണങലില് സമാലറലി മമാസമാരെല്ലാംഭല്ലാം മമാര്ചസ
രസലകസ  രചെയ്യുക.  ഏപ്രലില് രസലകസ  രചെയമാല് ഏപ്രലില്
മുതല്  അടുത  മമാര്ചസ   വേരരെയുള്ള  മമാസങ്ങള്

വേരുന്നതമാണസ.   കടമാട്ടല്  ഇന്കല്ലാം  പതലികനേമാടസ  ററൗണസ
രചെയമാവുന്നതമാണസ.  എന്നമാല്  ടമാകസ  ററൗണസ

രചെയമാതലിരെലിക്കുന്നതമാണസ  നേലതസ.  ടമാകസ  ററൗണസ  രചെയസ
കടസസലില്  കകമാര്കട്ടര്ലലി  റലികട്ടണ്  ഫയല്  രചെയ്യുകമ്പേമാള്
കഷമാട്ടസ രപയ്രമനസ വേരുന്നുണസ. കവേണരമങലില് "Rounded
to next Ten” എന്ന ഓപ്ഷന് രസലകസ രചെയസ ടമാകസ രതമാട്ടടുത പതലികലകസ ററൗണസ രചെയമാവുന്നതമാണസ. കഫമാല്ലാം 16 രന പമാര്ട്ടസ എ
കടസസലില് നേലിന്നുല്ലാം ഡറൗണ്കലമാഡസ രചെയ്രതടുകണല്ലാം. പമാര്ട്ടസ ബലി ഈ കസമാഫസ രവേയറലില് നേലിന്നുല്ലാം പ്രലിനസ എടുകണല്ലാം. എന്നമാല് ചെലില

ഉപകയമാകമാകളരട ആവേശവ്യല്ലാം പരെലിഗണലിചസ  കഫമാല്ലാം 16 രന പമാര്ട്ടസ എ കൂടലി "Part A&B” എന്ന ഓപ്ഷന് രസലകസ രചെയസ പ്രലിനസ
രചെയമാവുന്നതമാണസ.

അഡഷീഷണല് രസറ്റലില്ലാംഗ്സസ 
അഡഷീഷണല് രസറ്റലില്ലാംഗ്സസ  രമനു ലഭലിക്കുന്നതലിനു  വേലിന്കഡമായലില്

കമാണുന്ന പച നേലിറതലിലുള്ള പ്ലസസ  ബട്ടണ് കലികസ  രചെയ്യുക.  അഡഷീഷണല്

രസറ്റലില്ലാംഗ്സലില് കമാമബത നേലിരെകസ,  നേലിലവേലിരല നേലികുതലി നേലിരെകസ,  കുടലിശലിക
കമാലയളെവേലിരല  നേലികുതലി  നേലിരെകസ,  ഓകരെമാ  ഇനേതലിരനയുല്ലാം  തലരകട്ടസ

എന്നലിവേയലില് മമാറ്റല്ലാം വേരുതമാവുന്നതമാണസ. 

ശ്രദലിക്കുക..  അഡഷീഷണല് രസറ്റലില്ലാംഗ്സലിരല മമാറ്റങ്ങള് ടമാകസ
കമാല്കുകലഷരനേ ബമാധലിക്കുന്നതലിനേമാല് വേളെരരെ ശ്രദമാപൂര്വല്ലാം രചെയ്യുക.
മമാറ്റല്ലാം വേരുത്തുകമ്പേമാള് എരന്തെങലിലുല്ലാം രതറ്റസ  സല്ലാംഭവേലിച്ചു കപമായമാല് രസറ്റസ

ഡലികഫമാള്ട്ടസ  ബട്ടണ്  കലികസ  രചെയസ
ഡലികഫമാള്ട്ടസ  രസറ്റലില്ലാംഗ്സലികലകസ

വേഷീരണടുകമാവുന്നതമാണസ.  അശ്രദ  മുലല്ലാം
രതറ്റസ  സല്ലാംഭവേലികമാതലിരെലികമാന്
അഡഷീഷണല് രസറ്റലില്ലാംഗ്സസ പമാസസ കവേര്ഡസ
നേല്കലി  സല്ലാംരെകലിചലിട്ടുണസ.  ഡലികഫമാള്ട്ടസ

പമാസസ കവേര്ഡസ admin123 ആണസ. 
പച നേലിറതലിലുള്ള പ്ലസസ ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്തു

വേലിന്കഡമായലില്  പമാസസ  കവേര്ഡസ  നേല്കലി
കലമാഗലിന്  രചെയമാല്  അഡഷീഷണല്

രസറ്റലില്ലാംഗ്സസ രമനു കമാണുന്നതമാണസ.



1.Edit DA%
കമാമബത  നേലിരെകലില്  എരന്തെങലിലുല്ലാം  വേര്ദനേകവേമാ  മമാറ്റകമമാ

ഉണമായമാല് ഇനേലി പുതലിയ കവേര്ഷനു കവേണലി കമാതലിരെലികകണ. അഡഷീഷണല്
രസറ്റലില്ലാംഗ്സലിരല Edit DA% ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ കമാമബതയലില് മമാറ്റല്ലാം

വേരുതമാവുന്നതമാണസ.  കമാമബതയുരട  നേലിരെകലിരന  നേമാലസ  ഓപ്ഷന്
നേല്കലിയലിട്ടുണസ.  നേലിരെകസ  മമാറ്റുന്നതലിനു  കവേണലി  ആദവ്യല്ലാം  ഓപ്ഷന്  രസലകസ

രചെയ്യുക.  അതലിനു  കശഷല്ലാം  ഓകരെമാ  മമാസരതയുല്ലാം  നേലിരെകസ  കരെഖരപടുതലി
Update ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക. ഡലികഫമാള്ട്ടസ നേലിരെകസ പുനേസമാപലിക്കുന്നതലിനേസ

Fill  Default  ബട്ടണ് കലികസ  രചെയതലിനു കശഷല്ലാം  Update ബട്ടണ് കലികസ
രചെയ്യുക.  Cancel  ബട്ടണ്  കലികസ  രചെയസ  വേലിന്കഡമാ  കകമാസസ

രചെയമാവുന്നതമാണസ.

2. Edit Header Item
ഇനേലി  ഏര്ണലില്ലാംഗസ  റസഡലിരലയുല്ലാം റലികവേറലി  റസഡലിരലയുല്ലാം രഹഡലില്ലാംഗുകള് ആവേശവ്യതലിനേനുസരെലിചസ  മമാറ്റമാവുന്നതമാണസ.

അതലിനേമായലി അഡഷീഷണല് രസറ്റലില്ലാംഗ്സലിരല Edit Header Item ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ രഹഡലില്ലാംഗുകള് മമാറ്റല്ലാം വേരുതമാവുന്നതമാണസ.

അതലിനു കശഷല്ലാം Update ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക. ഡലികഫമാള്ട്ടസ രഹഡലില്ലാംഗുകള് പുനേസമാപലിക്കുന്നതലിനേസ Fill Default ബട്ടണ് കലികസ

രചെയതലിനു കശഷല്ലാം Update ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക. Cancel ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ വേലിന്കഡമാ കകമാസസ രചെയമാവുന്നതമാണസ.

3. Edit Tax Rate
നേലികുതലി  നേലിരെകലില് എരന്തെങലിലുല്ലാം  വേര്ദനേകവേമാ  മമാറ്റകമമാ  ഉണമായമാല് ഇനേലി  പുതലിയ കവേര്ഷനു കവേണലി  കമാതലിരെലികകണ .

അഡഷീഷണല് രസറ്റലില്ലാംഗ്സലിരല  Edit Tax Rate ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ നേലിലവേലിരല നേലികുതലി നേലിരെകലില് മമാറ്റല്ലാം വേരുതമാവുന്നതമാണസ.
ടമാകസ  നേലിരെകസ  വേളെരരെ ശ്രദകയമാരട കവേണല്ലാം കരെഖരപടുതമാന്.  അശ്രദ മുലല്ലാം വേരുന്ന പലിഴവേസ  നേലികുതലി  കണകമാക്കുന്നതലില് രതറ്റു

വേരെമാനേലിടയമാക്കുന്നതമാണസ. വേലിന്കഡമായലില് Tax Rate of Current FY, Maximum Deductible Amount u/s എന്നഷീ രെണ്ടു
രസകനുകള് കമാണമാല്ലാം. Tax Rate of Current Fy രസകനേലില് ടമാകസ സമാബുകളല്ലാം Maximum Deductible Amount
u/s  രസകനേലില് ഓകരെമാ ഇനേതലിലുല്ലാം അനുവേദലികരപട്ടലിട്ടുള്ള ഇളെവുകളരട പരെമമാവേധലി  തുകയുല്ലാം കരെഖരപടുത്തുക.  അതലിനു കശഷല്ലാം
Update ബട്ടണ് കലികസ  രചെയ്യുക.  ഡലികഫമാള്ട്ടസ  നേലിരെകസ  പുനേസമാപലിക്കുന്നതലിനേസ  Fill  Default  ബട്ടണ് കലികസ  രചെയതലിനു കശഷല്ലാം

Update ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക. Cancel ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ വേലിന്കഡമാ കകമാസസ രചെയമാവുന്നതമാണസ.



4. Edit 10E Tax Rate

10E പ്രകമാരെമുള്ള ഇളെവേസ കണകമാക്കുന്നതലിനേസ മുന് വേര്ഷങ്ങളെലിരല നേലികുതലി നേലിരെകലില് എരന്തെങലിലുല്ലാം മമാറ്റല്ലാം വേരുത്തുന്നതലിനേസ
അഡഷീഷണല് രസറ്റലില്ലാംഗ്സലിരല Edit 10E Tax Rate ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ  നേലികുതലി നേലിരെകലില് മമാറ്റല്ലാം വേരുതമാവുന്നതമാണസ.  ടമാകസ

നേലിരെകസ  വേളെരരെ  ശ്രദകയമാരട  കവേണല്ലാം  കരെഖരപടുതമാന്.  അശ്രദ  മുലല്ലാം  വേരുന്ന  പലിഴവേസ  നേലികുതലി  കണകമാക്കുന്നതലില്  രതറ്റു
വേരെമാനേലിടയമാക്കുന്നതമാണസ.  വേലിന്കഡമായലില്  കമാണുന്ന  ഓകരെമാ  സമാമ്പേതലിക  വേര്ഷങ്ങളെലിരലയുല്ലാം  ടമാകസ  സമാബുകള്  ശ്രദമാപൂര്വല്ലാം

കരെഖരപടുത്തുക.  അതലിനു കശഷല്ലാം  Update ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക.  ഡലികഫമാള്ട്ടസ  നേലിരെകസ പുനേസമാപലിക്കുന്നതലിനേസ  Fill Default
ബട്ടണ്  കലികസ  രചെയതലിനു  കശഷല്ലാം  Update ബട്ടണ്  കലികസ  രചെയ്യുക.  Cancel  ബട്ടണ്  കലികസ  രചെയസ  വേലിന്കഡമാ  കകമാസസ

രചെയമാവുന്നതമാണസ.



5. Set Default
കസമാഫസ  രവേയറലില്  ഡലികഫമാള്ട്ടമായലി  രസറ്റസ  രചെയലിട്ടുള്ള കമാമബതമാ  നേലിരെക്കുകള്,  രഹഡറുകള്,  നേലിലവേലിരല  നേലികുതലി

നേലിരെക്കുകള്,  10E  നേലികുതലി  നേലിരെക്കുകള് എന്നലിവേ  ഒരുമലിചസ  പുനേസമാപലിക്കുന്നതലിനേസ  Set  Default ബട്ടണ്  കലികസ  രചെയസ  വേരുന്ന
കണ്ഫര്കമഷന് വേലിന്കഡമായലില് ഓരക കലികസ രചെയമാല് മതലി. Cancel ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ വേലിന്കഡമാ കകമാസസ രചെയമാവുന്നതമാണസ.

6. Change Password
അഡഷീഷണല്  രസറ്റലില്ലാംഗ്സസ  വേലിന്കഡമായലികലക്കുള്ള  അഡലിന്  കലമാഗലിന്  പമാസസ  കവേര്ഡസ  മമാറ്റണരമങലില്  Change

Password ബട്ടണ്  കലികസ  രചെയ്തു  വേരുന്ന  വേലിന്കഡമായലില്  നേലിലവേലിരല  പമാസസ  കവേര്ഡല്ലാം  പുതലിയ  പമാസസ  കവേര്ഡല്ലാം  നേല്കലി

മമാറ്റമാവുന്നതമാണസ. Cancel ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ വേലിന്കഡമാ കകമാസസ രചെയമാവുന്നതമാണസ.

ഡമാറ്റമാ മമാകനേജ്രമനസ   ബട്ടണുകള്

1. Import Data
ഈ  ബട്ടണ്

ഉപകയമാഗലിചസ   ടമാകസ
കണ്സള്ട്ടനലിരന  മുഴുവേന്
ഡമാറ്റയുല്ലാം വേളെരരെ എളപതലില്
ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ  രചെയമാന്

സമാധലിക്കുല്ലാം.  ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ
ബട്ടണലില് കലികസ രചെയ്തു വേരുന്ന
വേലിന്കഡമായലില് പമാസസ കവേര്ഡസ
നേല്കമാരത സബ്മലിറ്റസ  ബട്ടണ്
അമര്ത്തുക.  നേലിലവേലില്  പമാസസ
കവേഡസ  നേല്കലി
സല്ലാംരെകലിചലിട്ടുരണങലില്   ആ
പമാസസ  കവേഡസ  നേല്കലിയതലിനു
കശഷല്ലാം  സബ്മലിറ്റസ  ബട്ടണ്

അമര്ത്തുക.  തുടര്ന്നസ  വേരുന്ന  വേലിന്കഡമായലിരല  Browse  ബട്ടണ്  കലികസ  രചെയസ  ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ  രചെകയണ  ഫയല്
തലിരെരഞ്ഞെടുകമാവുന്നതമാണസ.  ഫയല്  തലിരെരഞ്ഞെടുത്തു  കഴലിഞ്ഞെമാല്   Import   ബട്ടണ്  കലികസ  രചെയ്യുക.   തുടര്ന്നസ  വേരുന്ന

കണ്ഫര്കമഷന് കപമാപസഅപസ വേലിന്കഡമായലില്  yes  ബട്ടണ് അമര്ത്തുക.  കഹമാല്ലാം കപജലികലകസ തലിരെലിച്ചു വേരുന്നതലിനേസ  Cancel ബട്ടണ്
കലികസ  രചെയ്യുക.  Yes  ബട്ടണ് കലികസ  രചെയമാല് ഡമാറ്റമാ ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ  രചെയരപടുന്നതമാണസ.  പമാസസ  കവേഡസ  നേല്കലിയലിട്ടുള്ള ഫയലലില്

നേലിന്നമാണസ ഡമാറ്റ ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ രചെയ്യുന്നരതങലില് കലമാഗലിന് വേലിന്കഡമായലില് user രസലകസ രചെയസ പമാസസ കവേഡസ നേല്കകണതമാണസ. മൂന്നു
തവേണ ഇതരെതലില് കലമാഗലിന് രചെയണല്ലാം. ഡമാറ്റമാ ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ രചെയ്തു കഴലിഞ്ഞെമാല് കണ്ഫര്കമഷന് രമകസജസ വേരുന്നതമാണസ. ടമാകസ

കണ്സള്ട്ടനസ  ഫയലലില്  നേലിന്നു  മമാത്രകമ  ഡമാറ്റ  ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ  രചെയരപടുകയുള.  മമാത്രമല  നേലിലവേലില്  ഡമാറ്റയുരണങലില്  ഡമാറ്റ
ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ സമാധവ്യമമാകലില. നേലിലവേലിരല ഡമാറ്റമാ നേഷീകല്ലാം രചെയമാന് കഹമാല്ലാം കപജലിരല Clear Data ബട്ടണ് കലികസ രചെയമാവുന്നതമാണസ.

2. Clear Data

നേലിലവേലിരല ഡമാറ്റമാ നേഷീകല്ലാം രചെയമാന് Clear Data ബട്ടണ് കലികസ രചെയമാവുന്നതമാണസ. കലിയര് ഡമാറ്റമാ ബട്ടണലില് കലികസ രചെയ്തു
വേരുന്ന  പമാസസ  കവേഡസ  വേലിന്കഡമായലില്  നേലിലവേലിരല  പമാസസ  കവേഡസ  നേല്കലി  സബ്മലിറ്റസ  ബട്ടണ്  അമര്ത്തുക .  തുടര്ന്നസ  വേരുന്ന

കണ്ഫര്കമഷന് കപമാപസഅപസ വേലിന്കഡമായലില് yes  ബട്ടണ് അമര്തലിയമാല് മുഴുവേന് ഡമാറ്റയുല്ലാം ഡലിലഷീറ്റസ രചെയരപടുന്നതമാണസ.  ഡമാറ്റ
ഡലിലഷീറ്റസ രചെയ്തു കഴലിഞ്ഞെമാല് കണ്ഫര്കമഷന് രമകസജസ വേരുന്നതമാണസ. മുഴുവേന് ഡമാറ്റയുല്ലാം ഡലിലഷീറ്റസ രചെകയരണങലില് കണ്ഫര്കമഷന്

കപമാപസഅപസ വേലിന്കഡമായലില് No ബട്ടണ് അമര്ത്തുക.  തുടര്ന്നസ വേരുന്ന കണ്ഫര്കമഷന് കപമാപസഅപസ വേലിന്കഡമായലില് yes  ബട്ടണ്
അമര്തലിയമാല്  ഓഫഷീസസ  ഡമാറ്റ  ഒഴലിരകയുള്ള മുഴുവേന്  ഡമാറ്റയുല്ലാം  ഡലിലഷീറ്റസ  രചെയ്യുന്നതമാണസ.  No  ബട്ടണ്  കലികസ  രചെയസ  സമാലറലി

വേലിവേരെങ്ങള് മമാത്രമമായുല്ലാം ഡലിലഷീറ്റസ രചെയമാവുന്നതമാണസ.

ഡമാറ്റമാ എന്ടലി ബട്ടണുകള്



1. Office Details

ഓഫഷീസസ  ഡഷീരറ്റയലില്സസ  ബട്ടണ്  കലികസ  രചെയസ  വേരുന്ന

വേലിന്കഡമായലില്  ഓഫഷീസലിരന കപരെസ,  സലല്ലാം,  TAN ,  ഓഫഷീസസ
കമധമാവേലിയുരട കപരെസ,  തസ്തലിക,  PAN  തുടങ്ങലി എലമാ വേലിവേരെങ്ങളല്ലാം

കചെര്തസ Update ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ കസവേസ രചെയമാവുന്നതമാണസ.
ഓഫഷീസലിരന  കപരെസ  എനര്  രചെയമാല്  മമാത്രകമ  മറ്റു  ബട്ടണുകള്
പ്രവേര്തലിക്കുകയുള.  ഓഫഷീസസ  ഡഷീരറ്റയലില്സലില്  എരന്തെങലിലുല്ലാം
മമാറ്റല്ലാം  വേരുതമാന് ഓഫഷീസസ  ഡഷീരറ്റയലില്സസ  ബട്ടണ് കലികസ  രചെയസ

മമാറ്റങ്ങള് വേരുതലി അപ്കഡറ്റസ രചെയമാല് മതലി.

2. Employees Entry

Employees Entry  ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ വേരുന്ന

വേലിന്കഡമായലില് Add New, Edit Existing, Cancel  എന്നഷീ
മൂന്നസ ബട്ടണുകള് കമാണമാല്ലാം.  പുതലിയ ജഷീവേനേകമാരരെ കചെര്ക്കുന്നതലിനേസ

Add New ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക.  നേലിലവേലിലുള്ള ജഷീവേനേകമാരുരട
വേലിവേരെങ്ങളെലില്  മമാറ്റല്ലാം  വേരുതരുന്നതലിനുല്ലാം  ജഷീവേനേകമാരരെ  നേഷീകല്ലാം

രചെയ്യുന്നതലിനുല്ലാം  Edit Existing ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക. കഹമാല്ലാം കപജലികലകസ തലിരെലിച്ചു വേരുന്നതലിനേസ Cancel ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക.

Add Employee

 കപരെസ,  തസ്തലിക, PAN, Sex എന്നലിവേ കചെര്തസ  Submit ബട്ടണ്
കലികസ  രചെയസ  കസവേസ  രചെയമാവുന്നതമാണസ.   കപരെസ,  തസ്തലിക,  PAN
എന്നലിവേ  നേലിര്ബന്ധമമായുല്ലാം  എനര്  രചെകയണതമാണസ.  PAN
ഇരലങലില് പതസ ഡലിജലിറ്റസ  സഷീകറമാ എന്റര് രചെയമാല് മതലി.  100
എല്ലാംകപ്ലമായലിരയ വേരരെ ഇങ്ങരനേ കചെര്കമാവുന്നതമാണസ. എന്നമാല് ഒരു
കപരെലില് ഒന്നലിലധലികല്ലാം എല്ലാംകപ്ലമായലിരയ കചെര്കമാന് സമാധലികലില,

Edit Employee

Edit Employee ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ വേരുന്ന വേലിന്കഡമായലില്
Delete,  Update,  Cancel  എന്നഷീ  ബട്ടണുകള്  കമാണമാല്ലാം.
എഡലിറ്റസ  അരലങലില് ഡലിലഷീറ്റസ  രചെകയണ എല്ലാംകപ്ലമായലിരയ ആദവ്യല്ലാം

രസലകസ രചെയ്യുക. ഡലിലഷീറ്റസ ബട്ടണ് അമര്തലി എല്ലാംകപ്ലമായലിരയയുല്ലാം
ബന്ധരപട്ട എലമാ ഡമാറ്റയുല്ലാം ഡലിലഷീറ്റസ രചെയമാവുന്നതമാണസ.  ഡലിലഷീറ്റസ

രചെയ  ഡമാറ്റ  ഒരെലികലുല്ലാം  തലിരെലിരചടുകമാനേമാവേലില.  ആവേശവ്യമുള്ള
മമാറ്റങ്ങള്  വേരുതലി  അപ്കഡറ്റസ  ബട്ടണ്  കലികസ  രചെയസ
ഡഷീരറ്റയലില്സസ  അപ്കഡറ്റസ  രചെയമാവുന്നതമാണസ.  മുന് കപജലികലകസ

തലിരെലിച്ചുവേരെമാന്  Cancel ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക.



3. Salary & Arrears

Salary & Arrears  ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ വേരുന്ന കപജലില് ആദവ്യല്ലാം എല്ലാംകപ്ലമായലിരയ രസലകസ രചെയസ ശമ്പേളെ വേലിവേരെങ്ങള്

കചെര്ക്കുക.  ഹമാഫസ കപ ലഷീവേസ കമാരെണകമമാ മകറ്റമാ കമാമബത രപര്രസകനജസ പ്രകമാരെമുള്ള തുകയലില് എരന്തെങലിലുല്ലാം മമാറ്റല്ലാം ഉരണങലില്
യഥമാര്ത്ഥ തുക  Actual  DA എന്ന കകമാളെതലില് കചെര്തമാല് മതലി.  രഫസലിവേല് അലവേന്സസ,  ലഷീവേസ  സമാലറലി,  കമാമബത,
കഗ്രേഡസ,  കപ  ഫലിക്കസഷന് കുടലിശലികകള് എന്നലിവേയുല്ലാം  ഇവേലിരടയമാണസ  കരെഖരപടുകതണതസ.  DA,  Grade,  Pay  Revision
Arrear  എന്നലിവേയുരട  രമമാതല്ലാം  തുക  Total  എന്ന  കകമാളെതലിനു  കനേരരെയുല്ലാം  ഇതലില്  നേലിന്നുല്ലാം  GPF ല്  കപമായ  തുക

GPF നു കനേരരെയുള്ള കകമാളെതലിലുല്ലാം കചെര്കകണതമാണസ. ശമ്പേളെതലില് നേലിന്നുല്ലാം പലിടലിച  TDS ഇവേലിരടയമാണസ കചെര്കകണതസ.
ഏര്ണലില്ലാംഗസ റസഡലിരല അവേസമാനേരത 2 രഹഡലില്ലാംഗുല്ലാം റലികവേറലി റസഡലിരല  4 രഹഡലില്ലാംഗുല്ലാം രസലകസ രചെയ്തു ആവേശവ്യമാനുസരെണല്ലാം

മമാറ്റമാവുന്നതമാണസ. അപ്കഡറ്റസ ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ ഡമാറ്റ കസവേസ രചെയമാവുന്നതമാണസ.അപ്കഡറ്റസ ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ കസവേസ രചെയ്യുക.
കഹമാല്ലാം കപജലികലകസ തലിരെലിച്ചു വേരുന്നതലിനേസ  കഹമാല്ലാം ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക.

4. Tax Relief

ആദവ്യല്ലാം  എല്ലാംകപ്ലമായലിരയ
രസലകസ  രചെയ്യുക.  മറ്റു

വേരുമമാനേങ്ങള്, ടമാകസ  റലിലഷീഫസ
ലഭലിക്കുന്നതലിനുള്ള  വേലിവേരെങ്ങള്,
10E  യലികലക്കുള്ള  വേലിവേരെങ്ങള്
എന്നലിവേ  ഇവേലിരടയമാണസ
കചെര്കകണതസ.  ബമാങസ  പലലിശ,
ഹറൗസസ  കപ്രമാപര്ട്ടലിയലില്  നേലിന്നുള്ള

വേരുമമാനേല്ലാം,  ഹറൗസലില്ലാംങ്ങസ  കലമാണ്
പലലിശ,  വേഷീട്ടു  വേമാടക,
എന്റര്ചടെയധിന്ചമന്റയ്
അലവന്സയ്, രപ്രമാഫഷന് ടമാകസ
എന്നലിവേ  നേല്കമാന്  പ്രകതവ്യകല്ലാം
കകമാളെല്ലാം  കമാണമാല്ലാം.  ഹറൗസലില്ലാംങ്ങസ
കലമാണ് പലലിശ കചെര്ക്കുന്നതലിനേമായലി

Housing  Loan  Interest
(Self  Occupied), Housing
Loan  Interest  (Let-Out
Property)  എന്നഷീ രെണസ  കകമാളെല്ലാം



കമാണമാല്ലാം. നേമാല്ലാം തമാമസലിക്കുന്ന വേഷീടലിന്രറ കലമാണ് പലലിശ ആദവ്യരത കകമാളെതലിലുല്ലാം വേമാടകകസ രകമാടുത വേഷീടലിന്രറ പലലിശ രെണമാമരത

കകമാളെതലിലുമമാണസ  കചെര്കകണതസ.  കഴലിഞ്ഞെ  സമാമ്പേതലിക  വേര്ഷതലില്  (2013-14)  എടുത  കലമാണ്  ആരണങലില്
നേലിബന്ധനേകള്കസ വേലികധയമമായലി പരെമമാവേധലി മൂന്നസ ലകല്ലാം വേരരെ പലലിശ ഇനേതലില് ഇളെവേസ ലഭലിക്കുന്നതമാണസ. ഇളെവേലിനേമായലി രെണസ ലകല്ലാം

രുപ വേരരെ  Housing  Loan  Interest  (Self  Occupied)  എന്ന കകമാളെതലിലുല്ലാം ബമാകലി  ഒരു ലകല്ലാം  രൂപ തമാരഴ  Tax
Relief ല്  80EE  രസകന്  രസലകസ  രചെയസ  അവേലിരടയുല്ലാം കചെര്കണല്ലാം.  HRA  ഇളെവേസ  ലഭലികണരമങലില്  റസലിഡന്ഷവ്യല്

സമാറ്റസസ Rental രസലകസ രചെയണല്ലാം. ഇതലിനേമായലി Edit Employee ബട്ടണ് ഉപകയമാഗലിക്കുക.
ടമാകസ  ഇളെവേലിനുള്ള  മറ്റു  എലമാ  വേലിവേരെങ്ങളല്ലാം  Tax  Relief ല്  ആണസ  കചെര്കകണതസ.  Tax  Relief ല്  section,

Description, Amount എന്നഷീ വേലിവേരെങ്ങള് കചെര്കണല്ലാം. ഏതസ രസകന് രസലകസ രചെയ്യുകമ്പേമാഴുല്ലാം  ആരസകനേലില് എരന്തെലമാല്ലാം
അടങ്ങലിയലിരെലിക്കുന്നു  എന്നതലിരന  ലഘുവേലിവേരെണല്ലാം  കപമാപസ-അപസ  വേലിന്കഡമായലിലൂരട  ലഭലിക്കുന്നതമാണസ.  പ്രസ്തുത  കപമാപസ-അപസ
വേലിന്കഡമായലിലൂരട നേലിങ്ങള്  ബന്ധരപട്ട രസകന് രതരരെരഞ്ഞെടുതസ  അതലിരന വേലിവേരെണവുല്ലാം സല്ലാംഖവ്യയുല്ലാം  അതമാതസ  കകമാളെതലില്

കചെര്ക്കുക. ഉദമാഹരെണമമായലി ഹറൗസലില്ലാംഗസ കലമാണലിരന  മുതല് (Principal) കചെര്ക്കുന്നതലിനേസ 80C യമാണസ രസലകസ രചെകയണതസ.

മുന് സമാമ്പേതലിക വേര്ഷങ്ങളെലില് വേകരെണ്ടുന്ന ശമ്പേളെതലിരനയുല്ലാം  കമാമബതയുരടയുല്ലാം മറ്റുല്ലാം  കുടലിശലിക ഈ വേര്ഷതലില്

ലഭലിചലിട്ടുള്ളവേര്കസ  Form  10E  യലില്  ഇളെവേലിനേര്ഹതയുകണമാരയന്നസ  പരെലികശമാധലികമാവുന്നതമാണസ.  കഴലിഞ്ഞെ  സമാമ്പേതലിക
വേര്ഷങ്ങളെലിരല ടമാകബലിള് ഇന്കല്ലാം അതമാതസ വേര്ഷങ്ങളെലിരല കകമാളെതലിലുല്ലാം  ഈ വേര്ഷല്ലാം ലഭലിച കുടലിശലികയലില് മുന് വേര്ഷങ്ങളെലികലകസ
കപമാകകണ്ടുന്ന ഭമാഗല്ലാം Split-up Arrears എന്ന കറമായുരട കനേര്ക്കുല്ലാം കചെര്കകണതമാണസ.

അപ്കഡറ്റസ ബട്ടണ് കലികസ രചെയസ ഡമാറ്റ കസവേസ രചെയമാവുന്നതമാണസ. കഹമാല്ലാം കപജലികലകസ തലിരെലിച്ചുവേരെമാന് Cancel ബട്ടണ് കലികസ
രചെയ്യുക

റലികപമാര്ട്ടസ ബട്ടണുകള്

1. Tax Statement.
ആദവ്യല്ലാം  എല്ലാംകപ്ലമായലിരയ  രസലകസ  രചെയ്യുക.  തുടര്ന്നസ  പ്രലിനസ

ബട്ടണ് ഉപകയമാഗലിചസ  രസലകസ  രചെയ എല്ലാംകപ്ലമായലിയുരട  ഇന്കല്ലാം  ടമാകസ

കസറ്റസരമനലിരന  പ്രലിനസ  എടുകമാവുന്നതമാണസ.  കഹമാല്ലാം  കപജലികലകസ
തലിരെലിച്ചുവേരെമാന്  Cancel ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക

2. Form 16
ആദവ്യല്ലാം എല്ലാംകപ്ലമായലിരയ രസലകസ രചെയ്യുക. തുടര്ന്നസ പ്രലിനസ ബട്ടണ്

ഉപകയമാഗലിചസ  രസലകസ  രചെയ  എല്ലാംകപ്ലമായലിയുരട  Form-16 പ്രലിനസ

എടുകമാവുന്നതമാണസ. കഹമാല്ലാം കപജലികലകസ തലിരെലിച്ചുവേരെമാന്  Cancel ബട്ടണ്
കലികസ രചെയ്യുക.

3. Form 10E
ആദവ്യല്ലാം  എല്ലാംകപ്ലമായലിരയ രസലകസ  രചെയ്യുക.  തുടര്ന്നസ  പ്രലിനസ

ബട്ടണ് ഉപകയമാഗലിചസ രസലകസ രചെയ എല്ലാംകപ്ലമായലിയുരട Form-10E
പ്രലിനസ  എടുകമാവുന്നതമാണസ.  10E  ഇളെവേലിനു  കവേണലി  ഡമാറ്റ
നേല്കലിയലിട്ടുരണങലില്  മമാത്രകമ  പ്രലിന്റസ  ബട്ടണ്  ലഭവ്യമമാവുകയുള.
കഹമാല്ലാം കപജലികലകസ തലിരെലിച്ചുവേരെമാന്  Cancel ബട്ടണ് കലികസ രചെയ്യുക



Feedback & Support

നേലിങ്ങളരട  സല്ലാംശയങ്ങള്ക്കുല്ലാം  അഭലിപ്രമായങ്ങളല്ലാം  അറലിയലികമാന്  കഫസസ  ബുകസ  കപജസ  സന്ദര്ശലിക്കുക.
https://www.facebook.com/taxconsultant2015

My Facebook Profile Link: https://www.facebook.com/saffeeq

https://www.facebook.com/taxconsultant2015
https://www.facebook.com/saffeeq

