TRACE ല് നിന്നും ോഫോം 16 ഡൗണ്ലോലോഡ് െചെയ്യുന്ന വിധം
2014 ജൂലൈല 31 ന് മുമ്പോയി ഓരോരോ വയക്തിയും ഇന്കംടോക്സ് റിോട്ടേണ്ല ഫയല്
െചെോയ്യേണ്ടതുണ്ടോല്ലോ. TDS Certificate (Form 16) െല വിവരങ്ങള് അനുസരിച്ചോയിരിക്കും ഇന്കംടോക്സ്
റിോട്ടേണ്ല ഫയല് െചെോയ്യേണ്ടത്. ഈപ്പറഞ്ഞ TDS Certificate അെല്ലങ്കില് Form 16 എവിെട നിന്നോണ്
ലഭിക്കുക? ഇത് ഡൗണ്ലോലോഡ് െചെെയ്തെടുക്കോന് കഴിയുന്നത് അതത് സ്ഥോപനോമേലധികോരികള്ക്ക്
മേോത്രമേോണ്. ഒരു ജീവനക്കോരന് TDS Certificate നല്കോതിരുന്നോല് ഒരു ദിവസോത്തേക്ക് 100 രൂപ
നിരക്കില് പരമേോവധി അയോളില് നിന്നും കുറച്ച ടോക്സ് DDO യില് Penalty ഈടോക്കോെമേന്നോണോത്ര
ആദോയനികുതി നിയമേം അനുശോസിക്കുന്നത്. ഈ സര്ട്ടേിഫിക്കറ്റ് ഡൗണ്ലോലോഡ് െചെയ്തെതോയി
കണ്ടിെല്ലങ്കില്ോപ്പോലും DDO യില് നിന്നും പിഴ ഈടോക്കുമേോത്ര. ഇോതക്കുറിച്ചറിയുന്നതിനും TRACES ല്
നിന്നും ോമേല്പ്പറഞ്ഞ സര്ട്ടേിഫിക്കറ്റ് ഡൗണ്ലോലോഡ് െചെയ്യുന്നതിനുള്ള െസ്റ്റെപ്പുകള്
Login െചെയ് തോല് ലഭിക്കുന്ന ോപജില് "Downloads" ല് ക്ളിക്ക് െചെയ്യുോമ്പോള് വരുന്ന dropdown menu
വില് Form 16/16A ല് ക്ളിക്ക് െചെയ്യുക.

അോപ്പോള് പുതിയ window തുറക്കും.

സ്ഥോപനത്തേിെല എല്ലോവരുെടയും Form 16 െഡൗണ്ലോലോഡ് െചെയ്യേോൻ Bulk PAN Download എന്നതിന്
തോെഴയുള്ള Financial Year ൽ 2013-14 എന്ന് എന്റർ െചെയ്യുക. എന്നിട്ടേ് അടുത്തുള്ള "GO" ക്ലിക്ക് െചെയ്യുക.
അോപ്പോൾ പുതിെയോരു ോപജ് തുറക്കും.
(എന്നോൽ ഏതോനും ോപരുെട മേോത്രം Form 16 ലഭിക്കോൻ Search PAN എന്നതിന് തോെഴയുള്ള Financial
Year ോചെർത്തേ് ഓരോരോരുത്തേരുെട PAN അടിച്ചു ADD െചെയ്തെ ോശഷം അതിനടുത്തുള്ള "GO" ക്ലിക്ക് െചെയ്യുക)
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Form 16 ല് വോരണ്ട DDO െയ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ഈ ോപജില് കോണോം. ഇവെയല്ലോം ശരിെയങ്കില്
അതിലുള്ള "Submit" ക്ളിക്ക് െചെയ്യുക. (DDO െയ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളില് എെന്തെങ്കിലും മേോറ്റങ്ങള്
വരുത്തേോനുെണ്ടങ്കില് "Cancel" ക്ളിക്ക് െചെയ്തു Profile ോപജില് ോപോയി മേോറ്റങ്ങള് വരുത്തേണം.) ഇോതോെട
നോം പുതിെയോരു ോപജില് എത്തുന്നു.

ഈ ോപജില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന Financial Year െല തന്നിരിക്കുന്ന Quarter ല് ഫയല് െചെയ്തെ TDS return
െന്റ 15 അക്ക Provisional Receipt Number (Token Number)കള്ളിയില് ോചെര്ക്കുക. അതിനു ോശഷം
"Please select if the payment was made by book adjustment" എന്നതിെന്റ തുടക്കത്തേില് ഉള്ള
ോബോക്സില് ക്ളിക്ക് െചെയ്തെ് tick mark ഇടുക. അതിന് തോെഴ ആ Quarter െല ഏെതങ്കിലും ഒരു മേോസം
െതരെഞ്ഞടുത്തേ് ആ മേോസം കുറച്ച ടോക്സും ഏെതങ്കിലും മൂന്ന് ജീവനക്കോരുെട PAN നമ്പറും അവര് ആ
മേോസത്തേില് അടച്ച ടോക്സും ോചെര്ോക്കണ്ടതുണ്ട്. "Date on which tax deposited" എന്ന കള്ളിയില് ആ
മേോസത്തേിെന്റ അവസോനദിവസം ോചെര്ക്കുക. അതിനു തോെഴയുള്ള കള്ളികളില് PAN നമ്പറും അവര് കുറച്ച
ടോക്സും ോചെര്ക്കുക. (1000 രൂപയോണ് എങ്കില് 1000.00 എന്ന് ോചെര്ോക്കണ്ടതുണ്ട്)

തുടര്ന്ന് "Proceed" ക്ളിക്ക് െചെയ്യുക. നോം െകോടുത്തേ data Traces െല ഡോറ്റോോബസുമേോയി മേോച്ച്
െചെയ്യുന്നുെവങ്കില് നോം Download Request Confirmation ോപജില് എത്തും.

ഇതിലുള്ള Request Number എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നീട് Form 16 െഡൗണ്ലോലോഡ് െചെയ്യേോന് നോം ഈ
നമ്പര് അടിച്ചു െകോടുോക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇോതോെട ോഫോം 16 നുള്ള അോപക്ഷ നല്കിക്കഴിഞ. ഏതോനും
മേിനിട്ടുകള്ക്ക് ോശഷം മേോത്രോമേ form 16 Available ആവുള. ഇനി നമ്മള് അോപക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ Form 16
എങ്ങിെന ലഭിക്കുെമേന്ന് ോനോക്കോം.
"Downloads" ല് ക്ളിക്ക് െചെയ്തെോല് വരുന്ന "Requested Downloads" ക്ളിക്ക് െചെയ്യുക. അോപ്പോള്
പുതിെയോരു ോപജ് തുറക്കും.
kstakerala.in

ഇതില് "Search Option 1 " നു തോെഴയുള്ള കള്ളിയില് ോനരെത്തേ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച Request Number
നല്കിയ ോശഷം "Go" ക്ളിക്ക് െചെയ്യുക. ഇോതോെട പുതിെയോരു ോപജ് തുറക്കുന്നു.

തോെഴയുള്ള പട്ടേികയില് Form 16 െന്റ Request Number നു ോനെര Status എന്ന ോകോളത്തേില് available
എന്നോണ് കോണിക്കുന്നെതങ്കില് Form 16 െഡൗണ്ലോലോഡ് െചെയ്യേോന് തയ്യേോറോയി കഴിഞ. (Status
ോകോളത്തേില് Submitted എന്നോണ് കോണുന്നെതങ്കില് ഇനിയും കോത്തേിരിോക്കണ്ടി വരും) അതിനു ോശഷം
തോെഴയുള്ള "HTTP Download" എന്നോ ലിങ്കില് ക്ളിക്ക് െചെയ്യുക. അോതോെട Form 16 െന്റ Zipped File
download െചെയ്യേെപ്പടും.
ഈ zipped file ോകോപ്പി െചെയ്തു അോതോപോെല desktop ല് paste െചെയ്യുക.
െഡൗണ്ലോലോഡ് െചെയ്തെ ഈ ഫയലില് നിന്നും Form 16 pdf file ആയി ലഭിക്കോന് "TRACES Pdf
Generation Utility" TRACES ൈസറ്റില് നിന്നും െഡൗണ്ലോലോഡ് െചെയ്യേണം. ഇനി അത് എങ്ങിെനെയന്ന്
ോനോക്കോം. Traces ല് login െചെയ്തു Downloads ല് ക്ളിക്ക് െചെയ്യുോമ്പോള് വരുന്ന dropdown list ല്
"Requested Downloads" ക്ലിക്ക് െചെയ്യുക. അോപ്പോള് പുതിെയോരു ോപജ് തുറക്കും.

അതില് 'Attention Deductors' എന്നതിന് തോെഴ വരിയില് കോണുന്ന 'Click Here' എന്നതില് ക്ളിക്ക്
െചെയ്യുക. ഇോതോെട പുതിെയോരു ോപജില് എത്തുന്നു.
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ഈ ോപജിലുള്ള 'Verification Code' അതിനു തോെഴയുള്ള കള്ളിയില് ോചെര്ത്തേ് 'Submit' ക്ളിക്ക് െചെയ്യുക.
അോപ്പോള് തുറക്കുന്ന ോപജില് TRACES Pdf Converter എന്ന ലിങ്കില് ക്ളിക്ക് െചെയ്യുക. അോതോെട
TRACES Pdf converter െന്റ zipped file െഡൗണ്ലോലോഡ് ആവും. കമ്പയൂട്ടേറിെല ഒരു ോഫോള്ഡറിോലക്ക്
ഇത് ോകോപ്പി െചെയ്തെ ോശഷം unzip െചെയ്യുക.ഇതിനോയി winzip ോസോഫ്റ്റ് െവയര് ഉപോയോഗിക്കോം. ഇത്
നിങ്ങളുടെട കമ്പയൂട്ടേറില് ഇെല്ലങ്കില് അത് ഇന്സ്റ്റെോള് െചെയ്യുക. TRACES Pdf Converter
പ്രവര്ത്തേിക്കണെമേങ്കില് Java Software ആവശയമുണ്ട്. ഇെല്ലങ്കില് അതും ഇന്സ്റ്റെോള് െചെയ്യേണം. Unzip െചെയ്തു
ലഭിച്ച TRACES Pdf Converter എന്നോ ോഫോള്ഡര് തുറക്കുക.

ഈ ോഫോള്ഡറില് കോണുന്ന
Run doubleclick െചെയ്യുക. അോപ്പോള് TRACES Pdf Converter open ആവും.

ഇതില് Select Form 16 Zipped File എന്നതിന് ോനെരയുള്ള കള്ളിയ്ക്കടുത്തുള്ള "Browse"ല് ക്ളിക്ക്
െചെയ്യുക. എന്നിട്ടേ് നോം ോനരെത്തേ desktop ല് ഇട്ടേ Form 16 െന്റ zipped file െകോണ്ടുവരിക.
Password for input file നു ോനെര TAN നമ്പര് password ആയി ോചെര്ക്കുക.
Save to folder എന്നതിന് ോനെര browse ല് ക്ളിക്ക് െചെയ്തു എവിെടയോണ് Form 16 save
െചെയ്യേെപ്പോടണ്ടത് എന്ന് ോചെര്ക്കുക.
എന്നിട്ടേ് ഏറ്റവും തോെഴയുള്ള "Proceed" ക്ളിക്ക് െചെയ്യുക.

അോപ്പോള് തുറക്കുന്ന ഡയോലോഗ് ോബോക്സില് Do you want to continue without Digital signature
എന്നതിന് തോെഴ "Yes" ക്ളിക്ക് െചെയ്യുക.
അടുത്തേ ോബോക്സില് Starts pdf generation എന്നതിന് "OK" ക്ലിക്ക് െചെയ്യുക.
അോപ്പോള് 1 pdf generated successfully എന്ന message box വന്നോല് Form 16 െന്റ pdf file ോനരെത്തേ
നോം െകോടുത്തേ സ്ഥലത്തേ് ോസവ് െചെയ്തെിട്ടുണ്ടോവും.
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