
ெபா�மக்கள் உள்�ைழ� 

மற்�ம் லாரி உரிைமயாளர்

https://www.tnsand.in/



‘Public Entry’-ைய உ�வாக்க கீேழ பட்�ய�டப்பட்�ள்ள 

வழி�ைறகைள ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்:

ெபா�மக்கள் உள்�ைழ� 

1. ெபா�மக்கள் உள்�ைழ� உ�வாக்க 

“ உள்�ைழ” ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.



2. ெபா�மக்கள் உள்�ைழ� இ�ப்ப�ன் அைத உள்ளீ� 

ெசய்க இல்ைலெயனில் �த�தாக உ�வாக்க “ Register Here ” 

ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.



3. ப�ன்� “ Public Entry ” ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.



4. ெபா�மக்கள் பயனைர உ�வாக்க கீேழ 

பட்�ய�டப்பட்�ள்ள தகவல்கள் அைனத்ைத�ம்  உள்ளீ� 

ெசய்� “  Register ” ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.



5. ப�ன்� ெகா�க்கப்பட்ட ைகேபச� எண்ைண சரிபார்க்க

OTP-ைய உள்ளீ� ெசய்� “ Verify OTP ” ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம்.



6. ேம�ம் தகவல்கைள சரிபார்க்க பயனரின் ஏேத�ம் ஒ� 

ஆவணத்ைத பத�ேவற்றம் ெசய்ய�ம். ப�ன்னர் “ Update ” 
ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.



7. ப�ன்� பயனரின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்�ட த�ட்டம், 

ெபாற�யாளர் ஒப்�தல் க�தம்/பயனரின் �ய உ�த�ெமாழி 

ப�வம் மற்�ம் ப�ற தகவல்கைள பத�ேவற்ற�ம்.

8. அைனத்� தகவல்கைள�ம் ெகா�த்த ப�ன்னர் 

வ�த��ைறகள் மற்�ம் ந�பந்தைனகைள ப�த்�, ேம�ம் 

ெதாடர “ Update ” ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.



9. தங்களின் ெபா�மக்கள் பயனர் உள்�ைழ� 

ெவற்ற�கரமாக உ�வாக்கப்பட்ட�. அதன் �லம் பயனர் 

உள்�ைழயலாம். 



ெபா�மக்கள்  உள்�ைழ� 

மணல் �ன்பத��

1: ெபா�மக்கள்  பயனர் - ய�ல் �ன்பத��- ஐ  உ�வாக்க “உள்�ைழ” 

ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

2: ெபா�மக்கள் பயனர்-ய�ல் �ன்பத�� ெசய்ய  கீேழ 

பட்�ய�டப்பட்�ள்ள தகவல்கைள  உள்ளீ� ெசய்� “Login” 

ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

‘ ெபா�மக்கள் பயனர் ’- ய�ல் �ன்பத��- ஐ உ�வாக்க கீேழ 

பட்�ய�டப்பட்�ள்ள வழி�ைறகைள ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்:



3. தகவல்கள் சரியாக இ�ப்ப�ன் �ன்பத�� ெசய்ய 

அ�மத�க்கப்ப�ம் , இல்ைலெயனில் தவ�கள் இ�ப்ப�ன் 

ந�ராகரிக்கப்ப�ம்



4. அ�மத�க்கப்பட்டப�ன் �ன்பத��-ைய அ�த்��ம்.

5. �ன்பத��-ைய உ�வாக்க ேதைவயான அைனத்� 

தகவல்கைள�ம் உள்ளீ� ெசய்� Create Booking 
ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.



6. ப�ன்� ெகா�க்கப்பட்ட ைகேபச� எண்ைண சரிபார்க்க

OTP-ைய உள்ளீ� ெசய்� Verify OTP ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம்.



7. ைகேபச�-ைய  சரிபார்த்த ப�ன்னர் வ�த��ைறகள் மற்�ம் 

ந�பந்தைனகைள ப�த்�, ேம�ம் ெதாடர Pay Now 

ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.



8. தங்கள� வசத�ேககர்ப்ப Net Banking-அல்ல� Rupay 
ெடப�ட் கார்� ேதர்ந்ெத�த்� , தகவல்கைள  உள்ளி� 

ெசய்ய�ம் .



9. தங்கள� Payment சரியாக இ�ப்ப�ன் �ன்பத�� 

உ�வாக்கப்ப�ம்.



லாரி உரிைமயாளர் உள்�ைழ�

1: லாரி உரிைமயாளர் உ�வாக்க ” உள்�ைழ ” ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம்.

‘ Lorry Owner உள்�ைழ� ’- ைய உ�வாக்க கீேழ பட்�ய�டப்பட்�ள்ள 

வழி�ைறகைள ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்:



2. லாரி உரிைமயாளர் உள்�ைழ� இ�ப்ப�ன் அைத 

உள்ளீ� ெசய்க இல்ைலெயனில் �த�தாக உ�வாக்க “ 

Register Here ” ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.



3. ப�ன்� “ Lorry Owner ” ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.



4. லாரி உரிைமயாளைர உ�வாக்க கீேழ 

பட்�ய�டப்பட்�ள்ள தகவல்கள் அைனத்ைத�ம்  உள்ளீ� 

ெசய்� “ Register ” ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.



5. ப�ன்� ெகா�க்கப்பட்ட ைகேபச� எண்ைண சரிபார்க்க

OTP-ைய உள்ளீ� ெசய்� “  Verify OTP ” ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம்.



6. தங்களின் லாரி உரிைமயாளர்  உள்�ைழ� ெவற்ற�கரமாக 

உ�வாக்கப்பட்ட�. அதன் �லம் உள்�ைழய “ Click to Login” 

ெபாத்தாைன அ�த்��ம். அதன் �லம் உள்�ைழயலாம். 



லாரி உரிைமயாளர் 

மணல் �ன்பத��

1: லாரி உரிைமயாளர் - ய�ல் �ன்பத��- ஐ  உ�வாக்க ”உள்�ைழ” 

ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

2: லாரி உரிைமயாளர் -ய�ல் �ன்பத�� ெசய்ய  கீேழ 

பட்�ய�டப்பட்�ள்ள தகவல்கைள  உள்ளீ� ெசய்� “Login” 

ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

‘ லாரி உரிைமயாளர் ’- ய�ல் �ன்பத��- ஐ உ�வாக்க கீேழ 

பட்�ய�டப்பட்�ள்ள வழி�ைறகைள ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்:



3. ப�ன்�  �ன்பத��-ைய அ�த்��ம். 

**********



4. �ன்பத��-ைய உ�வாக்க ேதைவயான அைனத்� 

தகவல்கைள�ம் உள்ளீ� ெசய்� “ Create Booking ” 
ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

**********



5. ப�ன்� ெகா�க்கப்பட்ட ைகேபச� எண்ைண சரிபார்க்க

OTP-ைய உள்ளீ� ெசய்�  “ Verify OTP ” ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம்.

**********



6. ைகேபச� -ைய  சரிபார்த்த ப�ன்னர் வ�த��ைறகள் மற்�ம் 

ந�பந்தைனகைள ப�த்�, ேம�ம் ெதாடர   “ Pay Now ” 
ெபாத்தாைன அ�த்��ம்.

**********



7.  தங்கள� வசத�க்ேகற்க Net Banking  அல்ல� Rupay Debit 
Card ேதர்ந்ெத�த்�  தகவல்கைள உள்ளீ� ெசய்யா�ம்



8. தங்கள� Payment சரியாக இ�ப்ப�ன் �ன்பத�� 

உ�வாக்கப்ப�ம்.



Now Available on

App Store Play Store

ைகேபச� ெசய� உபேயாக�ப்பாளர்

ெபா�மக்கள் உள்�ைழ ைகேய�

1: ெபா�மக்கள்  பயனைர உ�வாக்க “ெபா�மக்கள் உள்�ைழ” 

ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

2: ெபா�மக்கள் உள்�ைழ� இ�ப்ப�ன் அைத உள்ளீ� ெசய்க. 

இல்ைலெயனில், �த�தாக உ�வாக்க, “ Register Here ” ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம்.



 3. ெபா�மக்கள் பயனர் உள்�ைழ� 

உ�வாக்க ைகேபச� எண்ைண உள்ளீ� 

ெசய்�, Verify ெபாத்தாைன அ�த்த�ம் . 

ேம�ம் கீேழ பட்�ய�டப்பட்�ள்ள 

தகவல்கள் அைனத்ைத�ம் உள்ளீ� ெசய்� 

Get OTP ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

4. ப�ன்� ெகா�க்கப்பட்ட ைகேபச� 

எண்ைண சரிப்பார்க்க OTP-ைய உள்ளீ� 

ெசய்�  Verify Now ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம்.



5. ேம�ம் தகவல்கைள சரிபார்க்க 

பயனரின் ஏேத�ம் ஒ� ஆவனத்ைத 

பத�ேவற்றம் ெசய்ய�ம், ப�ன்னர் Next 
ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

6. ப�ன்� பயனரின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

கட்�ட த�ட்டம், ெபாற�யாளர் ஒப்�தல் 

க�தம்/பயனரின் �ய உ�த�ெமாழி ப�வம் 

மற்�ம் ப�ற தகவல்கைள பத�ேவற்ற�ம்.



7. அைனத்� தகவல்கைள�ம் ெகா�த்த 

ப�ன்னர் வ�த��ைறகள் மற்�ம் 

ந�பந்தைனகைள ப�த்�, ேம�ம் ெதாடர

Complete ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

8. தங்களின் ெபா�மக்கள் பயனர் 

உள்�ைழ� ெவற்ற�கரமாக 

உ�வாக்கப்பட்ட�. அதன் �லம் பயனர் 

உள்�ைழயலாம்.



ெபா�மக்கள்  உள்�ைழ� 

மணல் �ன்பத��

1: ெபா�மக்கள் பயனர் உள்�ைழ�-ய�ல் �ன்பத��-ஐ 

உ�வாக்க “Public Entry” ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

2: ெபா�மக்கள் பயனர் உள்�ைழ�-ய�ல் �ன்பத�� ெசய்ய கீேழ 

பட்�ய�டப்பட்�ள்ள தகவல்கைள உள்ளீ� ெசய்�  “Login” 

ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

‘ ெபா�மக்கள் பயனர் ’- ய�ல் �ன்பத��- ஐ உ�வாக்க கீேழ 

பட்�ய�டப்பட்�ள்ள வழி�ைறகைள ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்:



3. பயனரின் தகல்வல்கள் சரியாக இ�ப்ப�ன் �ன்பத�� ெசய்ய 

அ�மத�க்கப்ப�ம் இல்ைலெயனில் தவ�கள் இ�ப்ப�ன் 

ந�ராகரிக்கப்ப�ம்.

4. அ�மத�க்கப்பட்டப�ன் �ன்பத��-ைய 

அ�த்த�ம்.

5. �ன்பத�ைவ உ�வாக்க ேதைவயான 

அைனத்� தகவல்கைள�ம் உள்ளீ� 

ெசய்�  Proceed ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம்.



6. ப�ன்� ெகா�க்கப்பட்ட ைகேபச� எண்ைண சரிப்பார்க்க OTP-ைய 

உள்ளீ� ெசய்� Verify OTP ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

7. ைகேபச�-ைய சரிப்பார்த்த ப�ன்னர் 

வ�த��ைறகள் மற்�ம் ந�பந்தைனகைள 

ப�த்�, ேம�ம் ெதாடர Proceed to Payment 
ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

8. தங்கள�  Payment சரியாக 

இ�ப்ப�ன் �ன்பத�� உ�வாக்கப்ப�ம்.



லாரி உரிைமயாளர் உள்�ைழ�

1: உள்�ைழய “Lorry Owner” ெபாத்தாைன அ�த்��ம். அதன் 

�லம் பயனர் உள்�ைழயலாம்.

2: லாரி உரிைமயாளர் உள்�ைழ� இ�ப்ப�ன் அைத உள்ளீ� ெசய்க 

இல்ைலெயனில் �த�தாக உ�வாக்க “Register Here” ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம்.

‘ லாரி உரிைமயாளர் உள்�ைழ� ’- ைய உ�வாக்க கீேழ 

பட்�ய�டப்பட்�ள்ள வழி�ைறகைள ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்:



3. லாரி உரிைமயாளைர உ�வாக்க கீேழ பட்�ய�டப்பட்�ள்ள 

தகவல்கள் அைனத்ைத�ம்  உள்ளீ� ெசய்� Register Now 
ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

4. ப�ன்� ெகா�க்கப்பட்ட ைகேபச�  

எண்ைண சரிபார்க்க OTP-ைய உள்ளீ� 

ெசய்� Verify OTP ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம்.

5. தங்களின் லாரி உரிைமயாளர்  

உள்�ைழ� ெவற்ற�கரமாக 

உ�வாக்கப்பட்ட�. அதன் �லம் பயனர் 

உள்�ைழயலாம்.



லாரி உரிைமயாளர் 

மணல் �ன்பத��

1: லாரி உரிைமயாளர் - ய�ல் �ன்பத��- ஐ  உ�வாக்க 

“உள்�ைழ” ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

2: லாரி உரிைமயாளர் -ய�ல் �ன்பத�� ெசய்ய  கீேழ 

பட்�ய�டப்பட்�ள்ள தகவல்கைள  உள்ளீ� ெசய்� “Login” 

ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.

“ லாரி உரிைமயாளர் “- ய�ல் �ன்பத��- ஐ உ�வாக்க கீேழ 

பட்�ய�டப்பட்�ள்ள வழி�ைறகைள ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்:



3. �ன்பத��-ைய உ�வாக்க New Booking ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம். ேதைவயான அைனத்� தகவல்கைள�ம் உள்ளீ� 

ெசய்� Book Now ெபாத்தாைன அ�த்த�ம்.



4. ப�ன்� ெகா�க்கப்பட்ட ைகேபச� எண்ைண சரிபார்க்க 

OTP -ைய உள்ளீ� ெசய்� Verify OTP ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம்.



5. ைகேபச� -ைய  சரிபார்த்த ப�ன்னர் 

வ�த��ைறகள் மற்�ம் 

ந�பந்தைனகைள ப�த்� Agree ெசய்�, 

ேம�ம் ெதாடர  Pay Now ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம்.

6. Payment சரியாக இ�ப்ப�ன்  

ெபாத்தாைன Book now ெபாத்தாைன 

அ�த்த�ம் . சரியாக இ�ப்ப�ன் 

மண�க்கான �ன்பத�� உ�வாக்கப்ப�ம்.



https://www.tnsand.in/


