
தமிழ்நாடு மணல் இணணய சேணை - SBI 

ஆன்ணலன் கட்டணம் 
TNsand - SBI Online Payment 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes/குறிப்புகள்: 

 
User should make a note of the order reference before making payment for future references 

ஆன்லைன் கட்டணம் செலுத்துமுன் பயனாளர ்ஆரட்ர ்குறிப்பு எண்-ஐ 

குறித்து லைக்க வைண்டியது அைசியம்.  

 
User must make sure that there will be no network issues while making payment. 

கட்டணம் செலுத்தும் வபாது இலணய இலணப்பு ெரியாக இருப்பலத உறுதி 

செய்ய வைண்டும். 

 
User should not click back button or refresh button in the browser during payment process 

கட்டண செயை்பாட்டிை் இருக்கும்வபாது பின் செை்ைவதா புதுப்பிப்பவதா 

கூடாது 

 
User can always reach TNsand customer support for any payment related issues 

பயனர ்கட்டண சதாடரப்ான விைரங்களுக்கு TNsand ைாடிக்லகயாளர ்

லமயத்லத சதாடரப்ு சகாள்ளைாம். 
 

Booking / முன்பதிவு: 

 
User should login as lorry owner or as the public entry 

பயனர ்ைாரி உரிலமயாளராக அை்ைது சபாது மக்களாக உள்நுலைய 

வைண்டும் 

 
User should register their lorry and fill the booking details Booking will be initiated and user 
will be asked to make the payment. Only on the successful payment the booking will be 
accepted. 

பயனர ்தங்கள் ைாரிகலள பதிவு செய்து புக்கிங் விைரங்கலள பூரத்்தி 

செய்து சகாள்ள வைண்டும். அை்ைாறு பூரத்்தி செய்த பின்னர ்முன்பதிவு 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு கட்டணம் செலுத்துமாறு வகட்கப்படும் கட்டணம் 

செலுதத்ப்பட்ட பின்னவர புக்கிங் உறுதிசெய்யப்படும். 

 
 
 



Make online payment / ஆன்ணலன் கட்டணம் சேலுத்துக: 

 
1. To make online payment, click on make online payment button. User can see the multiple 
options such as Internet payment, card payment. 

பயனர ்ஆன்லைனிை் பணம் செலுத்துைதற்கு Make Online Payment 

சபாதத்ாலன கிளிக் செய்ய வைண்டும். பயனர ்தங்களுக்கு உகந்த பணம் 

செலுத்தும் முலறலய வதரவ்ு செய்யைாம். 

 

 
 



2. To pay in SBI net banking, click on SBI Internet banking in the list. User can see the SBI 
login page. 

SBI Net Banking மூைம் செலுத்த SBI Net Banking வதரவ்ுசெய்யவும் பயனர ்SBI 

உள்நுலைவு பக்கதல்த காணைாம். 

 

 
 
 
3. User credentials and payment details have to confirm the payment. 

பயனர ்ொன்றுகள் மற்றும் கட்டண விைரங்கலள உள்ளிட்ட செய்த பின்னர ்

உறுதி செய்ய வைண்டும். 

 
4. After clicking confirm the payment success page will appear. 

உறுதி செய்தபின் சைற்றிகரமான பரிைரத்த்லனக்கான பக்கம் வதான்றும். 

 
 

 
 



5. To pay using other bank debit cards click on other bank debit card in the card payment list 
and click confirm button. 

பிற ைங்கி சடபிட ்காரட்ுகளிை் பணம் செலுத்துைதற்கு, மற்ற ைங்கி சடபிட ்

காரட்ு வதரவ்ு செய்தபின் confirm சபாதத்ாலன அழுத்தவும். 

 
6. User must provide the card details. 

பயனர ்காரட்் விைரங்கலள ைைங்க வைண்டும். 

 

 
 
7. Click on Pay. 

பணம் செலுதத் pay என்ற சபாதத்ாலன அழுத்தவும். பின்பு சதாடர Proceed 

with சபாத்தாலன அழுத்தவும். 

 
8. User can take printout of the slip. 

பணப்பரிைரத்த்லன ரசீலத சபற்றுக்சகாள்ளைாம். 

 

 
 



9. If the page does not redirect by itself to www.tnsand.in payment page in 60 seconds, click 
on click here option below. 

பக்கம் தானாகவை www.tnsand.in பக்கத்திற்கு 60 வினாடிகளிை் 

திரும்பவிை்லைசயனிை் click here என்ற சபாதத்ாலன அழுதத்வும். 
 


