
Fitness Certificate
தகுதி சான்றிதழ்

Process Flow of Fitness Certificate
 Step 1 Home Page-Enter Vehicle Registration Number

Applicant Enter the Vehicle Registration number to avail “Application for 
fitness certificate” service.
தகுதி பயிற்சி சான்றிதழ் செசயல்முறைற

  படி 1 முகப்பு பக்கம்-வாகன வாகனம் பதிவு எண்

விண்ணப்பதாரர் "   தகுதிச் சான்றிதழ் விண்ணப்பம்" சேசறைவறையப் செபற வாகன பதிவு எண்றைண 
உள்ளிடவும்.



 Step 2 Click on Proceed button

Applicant click on the proceed box and enter the next stage.
  படி 2  செசயல்படுத்து செபாதத்ாறைன செசாடுக்கவும்

விண்ணப்பதாரர் செதாடர் செபட்டியில் கிளிக் செசய்து, அடுத்த கட்டத்திற்குள் நுறைழயவும்.



Step 3 To Avail Application for fitness certificate

Applicant selects the “Fitness Certificate” service from the drop down 
“Online Services” menu.
படி 3  தகுதிச் சான்றிதழ் விண்ணப்பம்

விண்ணப்பதாரர் "ஆன்றைலன் சேசறைவகள்" செமனுவில் "தகுதிச் சான்றிதழ்" செமனுறைவத் 
சேதரந்்செதடுக்கவும்.



 Step 4 Enter Chassis Number and Mobile Number

After selecting “Fitness Certificate”, applicant has to fill Chassis number and
mobile number.

  படி 4 அடிச்சடட் எண் மற்றும் செமாறைபல் எண் உள்ளிடவும்

"தகுதிச் சான்றிதறைழ" சேதர்வு செசய்த பின்னர், விண்ணப்பதாரர்   அடிசச்ட்ட எண் மற்றும் செமாறைபல் 
எண்றைண நிரபப் சேவண்டும்.



Step 5 Click on Generate OTP

Click on the “Generate OTP”, button and you can proceed further.
  படி 5 OTP உருவாக்க கிளிக் செசய்யவும்

"OTP ஐ உருவாக்கு" செபாத்தாறைனக் கிளிக் செசய்து, சேமலும் செதாடரலாம்.



 Step 6 OTP Generation

Here, OTP will be generated and sent to the mobile number provided by 
applicant, also pop up message will be shown.

  படி 6 OTP தறைலமுறைற

இங்சேக, OTP உருவாக்கப்படும் மற்றும் விண்ணப்பதாரரால் வழங்கப்பட்ட செமாறைபல் எண்ணிற்கு அனுபப்ி 
றைவக்கப்படும், சேமலும் பாப் அப் செசய்தி காட்டப்படும்.



Step 7 Enter Generated OTP

Applicants enter the received OTP as given below.
  படிமுறைற 7 உருவாக்கப்படும் OTP ஐ உள்ளிடவும்

கீசேழ செகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி செபறபப்ட்ட OTP ஐ விண்ணப்பதாரர்கள் உள்ளிடவும்.



 Step 8 Clicks on Show Details

Click on the show details button to proceed further.
  படி 8 கிளிக் விவரங்கள் கிளிக் செசய்யவும்

சேமலும் செதாடர நிகழ்ச்சி விவரங்கள் செபாத்தாறைன கிளிக் செசய்யவும்.



 Step 9 Application Data Entry and Payment

Fill the all required details and also provide the valid insurance detail as given
below. Applicant can also see the fees details for the particular application.
Now click on payment button.

  படி 9 விண்ணப்ப தரவு நுறைழவு மற்றும் செகாடுப்பனவு

சேதறைவயான அறைனத்து விவரங்கறைளயும் பூரத்்தி செசய்து கீசேழ செகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி சரியான
காப்புறுதி விவரங்கறைள வழங்கவும்.  விண்ணப்பதாரர் குறிப்பிட்ட விண்ணப்பத்திற்கான கட்டண
விவரங்கறைளயும் பார்க்க முடியும். இப்சேபாது பணம் செசலுத்து செபாத்தாறைன கிளிக் செசய்யவும்.



 Step 10 Confirmation Message Box Appear

Confirm to move the application to next stage.
  படி 10 உறுதிப்படுதத்ல் செசய்தி செபட்டி சேதான்றும்

 

அடுதத் கட்டத்திற்கு விண்ணப்பத்றைத நகர்த்துவறைத உறுதிப்படுதத்வும்.



 Step 11 ONLINE FEE PAYMENTS: PAYMENT GATEWAY

Make payment button will allow you to select payment gateway. Select 
“SBIePAY” payment gateway for the e-payment.

  படி 11 ஆன்றைலன் கட்டணம் செசலுதத்ுதல்: பணம் செகௌரவம்

கட்டணம் செசலுதத்ும் செபாத்தாறைன நீங்கள் கட்டண நுறைழவாயிறைலத் சேதர்நச்ெதடுக்க அனுமதிக்கும். E-
payment க்கான "SBIePAY" கட்டணம் நுறைழவாயில் ஐ சேதரந்்செதடுக்கவும்.



 Step 12 Payment Gateway: Selecting Bank and

Accept terms and conditions by selecting the checkbox and Click on button
Payment.  This  will  open new page containing list  of  banks  associated with
SBIePAY. Select your bank and then click on “proceed” button.

  படி 12 கட்டணம் நுறைழவாயில்: வங்கி மற்றும் செதரிவு செசய்தல்

செபட்டிறையத் சேதர்நச்ெதடுப்பதன் மூலம் விதிமுறைறகறைளயும் நிபநத்றைனகறைளயும் ஏற்று,  செபாத்தாறைனக்
கிளிக் செசய்யவும் கட்டணம்.  இது SBIePAY  உடன் செதாடர்புறைடய வங்கிகளின் பட்டியறைலக்
செகாண்டிருக்கும் புதிய பக்கத்றைத திறக்கும்.  உங்கள் வங்கிறையத் சேதர்நச்ெதடுத்து "செதாடரவும்"
செபாத்தாறைன செசாடுக்கவும்.



Step 13 Proceed further

Select your bank and then click on “proceed” button.
  படி 13 சேமலும் செதாடரவும்

உங்கள் வங்கிறையத் சேதர்நச்ெதடுத்து "செதாடரவும்" செபாத்தாறைன செசாடுக்கவும்.



 Step 14 Proceed further as per the gateway

In this sample page, select “Pay Now” option.
 படி 14 நுறைழவாயில் படி சேமசேல செதாடரவும்

இந்த மாதிரி பக்கத்தில், "இப்சேபாது செசலுதத்ு" விருபப்த்றைதத் சேதர்நச்ெதடுக்கவும்.



Step 15 Proceed Transaction

In this sample page, select “Successful” option.
படி 15 பரிவர்தத்றைன செதாடரவும்

இந்த மாதிரி பக்கத்தில், "செவற்றிகரமான" விருப்பத்றைதத் சேதரந்்செதடுக்கவும்.



 Step 16 Successful Transaction Fee Receipt

If bank status is success then transactions get approved and fee receipt will be
generated.

  படி 16 செவற்றிகரமான பரிவரத்்தறைன கட்டணம் ரசீது

வங்கிக் காணி செவற்றி செபற்றால், பரிவர்தத்றைனகள் ஏற்றுக்செகாள்ளப்படும் மற்றும் கட்டண ரசீது 
உருவாக்கப்படும்.



 Step 17 Print Application letter

Application letter generated, now applicant can take the Print as required.
17 படி விண்ணப்ப கடிதத்றைத படி`

விண்ணப்ப கடிதம் சேதாற்றுவிக்கப்பட்டது, இப்சேபாது விண்ணப்பதாரர் சேதறைவ என அசச்ிட முடியும்.

Thank You


