
Online Tax Flow

Step 1 Home Page - Enter Registration Number

Applicant Enter the Vehicle Registration number to avail “Pay Your Tax” service. And move the 
application to next stage.

படி 1 முகப்பு பக்கம் - பதிவு எண் உள்ளிடவும்

விண்ணப்பதாரர் "உங்கள் வரி செ�லுத்து" சே�வைவவை�ப் செபற வாகன பதிவு எண்வைண உள்ளிடவும். அடுதத் 

கட்டத்திற்கு விண்ணப்பத்வைத நகர்தத்வும்.



Step 2 Click on the Proceed Button 
Applicant click on the proceed button and enter the next stage

படி 2 பட்டவைன செதாடரவும்

விண்ணப்பதாரர் செதாடர் செபாத்தாவைன கிளிக் செ��்து, அடுத்த கட்டத்தில் உள்ளிடவும்



Step 3 Select Pay Your Tax 
Applicant selects the “Pay Your Tax” service from the drop down “Online 

Services” menu

படி 3 உங்கள் வரி செ�லுதத்வும் சேதரந்்செதடு

விண்ணப்பதாரர் "ஆன்வைலன் சே�வைவகள்" பட்டி கீசே$ இருந்து "பணம் உங்கள் வரி" சே�வைவவை� 
சேதரந்்செதடுக்கிறது



Step 4 Enter Mobile Number 
Now, Applicant enter the mobile number and enter the next stage

படி 4 செமாவைபல் எண் உள்ளிடவும்

இப்சேபாது, விண்ணப்பதாரர் செமாவைபல் எண்வைண உள்ளிட்டு அடுதத் கட்டத்திற்குள் நுவை$�வும்



Step 5 Click on the Generate OTP 
Click on the “Generate OTP”, button and you can proceed further.

படி 5 OTP ஐ உருவாக்க கிளிக் செ��்�வும்

"OTP ஐ உருவாக்கு" செபாத்தாவைனக் கிளிக் செ��்து, சேமலும் செதாடரலாம்.



Step 6 Enter Generated OTP 
Applicants enter the received OTP as given below

படி 6 உருவாக்கப்படும் OTP ஐ உள்ளிடவும்

கீசே$ செகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி செபறபப்ட்ட OTP ஐ விண்ணப்பதாரர்கள் உள்ளிடவும்



Step 7 Clicks on Show Details 
Click on the show details button to proceed further.

படி 7 கிளிக் விவரங்கள் காட்டு

சேமலும் செதாடர நிக$்�்�ி விவரங்கள் செபாத்தாவைன கிளிக் செ��்�வும்.



Step 8 Select Tax Mode

படி 8 சேதர்வு வரி முவைற



Step 9 Click on Payment 
Now click on payment button to proceed the online payment through payment 
gateway.
படி 9 கட்டணம் மதீு கிளிக் செ��்�வும்
பணம் செ�லுதத்ும் நுவை$வா�ில் வ$ி�ாக ஆன்வைலனில் பணம் செ�லுத்துவதற்கு கட்டணம் செ�லுத்து 
செபாத்தாவைன செ�ாடுக்கவும்.



Step 10 Click on Confirm Payment 
Confirmation box will be shown to applicant. Confirm the details and proceed 
further.

படி 10 உறுதி உறுதிப்படுதத்ல் மீது செ�ாடுக்கவும்
உறுதிப்படுதத்ல் செபட்டி விண்ணப்பதாரருக்கு காண்பிக்கப்படும். விவரங்கவைள உறுதிசெ��்து சேமலும் 
செதாடரவும்.



Step 11 Select Payment Gateway 
Make payment button will allow you to select payment gateway. Select “Direct 
Payment (SBIePAY)” payment gateway for the e-payment.

படி 11 சேதர்வு செ�லுதத்ும் நுவை$வா�ில்
கட்டணம் செ�லுதத்ும் செபாத்தாவைன நீங்கள் கட்டண நுவை$வா�ிவைலத் சேதர்நச்ெதடுக்க அனுமதிக்கும். 
கட்டணத்திற்கான "சேநரடி செ�லுதத்ும் (SBIePAY)" கட்டணம் நுவை$வா�ில் என்பவைதத் சேதரந்்செதடுக்கவும்.



Step 12 Click on Continue 
Select your bank and then click on “Continue” button.

படி 12 செதாடரவும் செ�ாடுக்கவும்
உங்கள் வங்கிவை�த் சேதர்நச்ெதடுத்து "செதாடர்க" செபாத்தாவைன செ�ாடுக்கவும்.



Step 13 Payment Gateway: Selecting Bank 
Now, this will open new page containing list of banks associated with 
SBIePAY. 

படி 13 பணம் நுவை$வா�ில்: வங்கி செதரிவு செ��்தல்
இப்செபாழுது, இது செதாடர்புவைட� வங்கிகளின் பட்டி�வைலக் செகாண்ட புதி� பக்கம்  திறக்கும்
SBIePAY.



Step 14 Click on Proceed Button 
Select your bank and then click on “proceed” button. 

படி 14 பட்டவைன செதாடரவும் செ�ாடுக்கவும்
உங்கள் வங்கிவை�த் சேதர்நச்ெதடுத்து "செதாடரவும்" செபாத்தாவைன செ�ாடுக்கவும்.



Step 15 Successful Message Box appear 
In this sample page, select “Successful” option. 

படி 15 செவற்றிகரமான செ��்தி செபட்டி சேதான்றும்
இந்த மாதிரி பக்கத்தில், "செவற்றிகரமான" விருப்பத்வைதத் சேதரந்்செதடுக்கவும்.



Step 16 Fees Receipt Generated 
If bank status is success then transactions get approved and fee receipt will be 
generated 

படி 16 கட்டணம் ர�ீது உருவாக்கப்படும்
ஆன்-      வைலன் வங்கி பரிவர்தத்வைன முழுவைம�ாக நிவைறவுப் செபற்றுவிட்டால், கட்டண ர�ீது 
உருவாக்கப்படும்

.

Step 17 Print Application letter 

Application letter generated, now applicant can take the Print as required 


