
Misc Services (TO, CA, HPA, HPT, HPC, 

Duplicate RC)

 

Step 1 Home Page-Enter Vehicle Registration Number 
Applicant Enter the Vehicle Registration number to avail “Misc Services (TO, CA, 

HPA, HPT, HPC Duplicate RC” service.

 படி 1  முகப்பு பக்கம்-    வாகன வாகனம் பதிவு எண்

 விண்ணப்பதாரர் "   இதர சே�வைவகள் (TO, CA, HPA, HPT, HPC Duplicate RC"   ஆகியவற்வைறப் பெபற
   வாகன பதிவு எண்வைண உள்ளிடவும்.



Step 2 Select the Misc services application form 
Applicant selects the “Misc (TO, COA, HPT, HPA Dup RC and HPC” service from 

the drop down “Online Services” menu.

படி 2 பலச்ேவறு சே�வைவ விண்ணப்ப படிவத்வைதத் சேதர்நப்ெதடுக்கவும்

விண்ணப்பதாரர் "ஆன்வைலன் சே�வைவகள்" பெமனுவிலிருந்து கீழிறங்கு அதில் "மற்றவைவ, COA, HPT, HPA Dup 

RC மற்றும் HPC" சே�வைவவையத் சேதர்நப்ெதடுக்கிறது.



Step 3 Click Generate OTP button 

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

படி 3 OTP பெபாத்தாவைன உருவாக்க கிளிக் பெ�ய்யவும்

"OTP ஐ உருவாக்கு" பெபாத்தாவைனக் கிளிக் பெ�ய்து, சேமலும் பெதாடரலாம்.



Step 4 OTP Generation 

Here, OTP will be generated and sent to mobile number provided by applicant, 

also pop up message will be shown

படி 4 OTP தவைலமுவைற

இங்சேக, OTP உருவாக்கப்படும் மற்றும் விண்ணப்பதாரரால் வழங்கப்படும் பெமாவைபல் எண்ணிற்கு அனுபப்ி 

வைவக்கப்படும், பாப் அப் பெ�ய்தி காட்டப்படும்



Step 5 Enter Generated OTP 

Applicants enter the received OTP as given below.

படி 5 உருவாக்கப்படும் OTP ஐ உள்ளிடவும்

கீசேழ பெகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பெபறபப்ட்ட OTP ஐ விண்ணப்பதாரர்கள் உள்ளிடவும்.



Step 6 Application Data Entry and Fees 
Select the required application to which applicant want to apply. Now filled the all

details required by the application form as given below. Applicant can also see the

fees breakup for the particular application. And click on payment button.

படி 6 விண்ணப்ப தரவு நுவைழவு மற்றும் கட்டணம்

விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பிக்க விரும்பும் சேதவைவயான பயன்பாட்வைடத் சேதர்நப்ெதடுக்கவும். கீசேழ 
பெகாடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்ப படிவத்தின்படி சேதவைவயான அவைனத்து விபரங்கவைளயும் பூர்த்தி 
பெ�ய்யுங்கள். விண்ணப்பதாரர் குறிப்பிட்ட விண்ணப்பத்திற்கான கட்டணத்வைத பெதரிந்து பெகாள்ளலாம். 

மற்றும் பணம் பெபாத்தாவைன கிளிக் பெ�ய்யவும்.





Step 7 Confirmation box 

Confirmation box will be shown to applicant. Confirm the details and proceed 

further.

படி 7 உறுதிப்படுதத்ல் பெபட்டி

உறுதிப்படுதத்ல் பெபட்டி விண்ணப்பதாரருக்கு காண்பிக்கப்படும். விவரங்கவைள உறுதிபெ�ய்து சேமலும் 

பெதாடரவும்.



Step 8 ONLINE FEE PAYMENTS: PAYMENT GATEWAY 

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

படி 8 ஆன்வைலன் கட்டணம் பெ�லுதத்ுதல்: பணம் பெகளரவ
கட்டணம் பெ�லுதத்ும் பெபாத்தாவைன நீங்கள் கட்டண நுவைழவாயிவைலத் சேதர்நப்ெதடுக்க அனுமதிக்கும். மின் 
கட்டணத்திற்கான SBIePAY கட்டணம் நுவைழவாயில் ஐ சேதரந்்பெதடுக்கவும்.





Step 9 Online Fee Payment: Selecting Bank 

Select your bank and then click on “proceed” button.

படி 9 ஆன்வைலன் கட்டண கட்டணம்: வங்கி பெதரிவு பெ�ய்தல்

உங்கள் வங்கிவையத் சேதர்நப்ெதடுத்து "பெதாடரவும்" பெபாத்தாவைன பெ�ாடுக்கவும்.



Step 10 Proceed further as per the gateway 

In this sample page, select “Pay Now” option.

அடி 10 நுவைழவாயில் படி சேமசேல பெதாடரவும்

இந்த மாதிரி பக்கத்தில், "இப்சேபாது பெ�லுத்து" விருப்பத்வைதத் சேதர்நப்ெதடுக்கவும்.



Step 11 Proceed Transaction 
In this sample page, select “Successful” option.

படி 11 பரிவரத்்தவைன பெதாடரவும்

இந்த மாதிரி பக்கத்தில், "பெவற்றிகரமான" விருப்பத்வைதத் சேதர்நப்ெதடுக்கவும்.



Step 12 Fee Receipt After Successful Payment. 
If bank status is success then transactions get approved and fee receipt will be 
generated.

படி 12 பெவற்றிகரமான பெகாடுப்பனவுக்குப் பின்னர் கட்டணம் பெ�லுதத்ுதல்.
ஆன்-      வைலன் வங்கி பரிவர்தத்வைன முழுவைமயாக நிவைறவுப் பெபற்றுவிட்டால், கட்டண ர�ீது 
உருவாக்கப்படும்

.

 


