
Process flow for NO OBJECTION CERTIFICATE 

                                       (ફેસલેસ) (નો ઓબ્ ક્શન સટ િફકેટ) 
 

Go to https://parivahan.gov.in/parivahan/ 

https://parivahan.gov.in/parivahan/ પર જઓ  

▼ 
Click on Select online Service  

ઓનલાઇન સિવસ પર લક કરો  
▼ 

Selecte Vehicle related Service 

વાહન સબંધીત સેવાઓ પસદં કરો 
▼ 

Enter vehicle registration number 

વાહન નબંર લખો  
▼ 

Click on Proceed 

ોસીડ પર લક કરો  
▼ 

Select Application for NO OBECTION CERTIFICATE 

ના વાધા માણપ  માટ અર  પસદં કરો 
▼ 

Enter Chassis Number 

ચેસીસ નબંર લખો  
▼ 

Enter mobile number 

મોબાઈલ નબંર લખો  
▼ 

Click on OTP (get OTP on your mobile) 

ઓટ પી પર લક કરો  
▼ 

Enter OTP Number 

તમારા મોબાઈલ નબંર પર આવેલ ઓટ પી નબંર લાખો  
▼ 

Click on Show Details 

માહ તી બતાવો બટન પર લક કરો  



▼ 
Application form will be generated 

અર  જનરટ થશે 

▼ 
Crosscheck the Owner Details in Application form 

અર  મા ંમાલીક ુ ંનામ ચકાસો 
▼ 

Enter the Vehicle Insurance Details in Application form ( if not updated) 

અર મા ંવાહન વીમાની િવગતો ઉમેરો  
▼ 

Enter NOC Vehicle Details in Application Form – State to (Code), Authority to issue Date 

એન.ઓ.સી વાહન માહ તી અર મા ંઉમેરો – રા ય, કોડ, ઓથોર ટ , ઇ  ુતાર ખ  
▼ 

Click ON Save Button 

સેવ બટન પર લક કરો 
▼ 

Click on Confirm Button 

ક ફમ બટન પર લક કરો  
▼ 

Fees Receipt Generated 

ફ  રસીદ જનરટ કરો  
▼ 

Click on Print Fees Receipt 

ટ ફ  રસીદ જનરટ કરો  
▼ 

Save Fees Receipt and Visit RTO along with all necessary documents 

ફ  રસીદ સેવ કરો અને જ ર  દ તાવેજો સાથે આરટ ઓની લુાકાત લો  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Process flow for  MISC SERVICE  

અ ય સેવાઓનો ોસેસ લો (ફસલેસ) 
 

Go to https://parivahan.gov.in/parivahan/ 

https://parivahan.gov.in/parivahan/ વેબસાઇટ પર જાઓ 

▼ 
Click on Select online Service  

ઓનલાઇન સિવસ પર લક કરો  
▼ 

Selecte Vehicle related Service 

વાહન સબંધીત સેવાઓ પસદં કરો 
▼ 

Enter vehicle registration number 

વાહન નબંર લખો  
▼ 

Click on Proceed 

ોસીડ પર લક કરો  
▼ 

Select  online Service 

ઓનલાઇન સેવા પસદં કરો 
▼ 

Select Misc Service ( TO/CoA/HPA/HPC/DupRC) 

સેવા પસદં કરો ( ટ ઓ/ એચપીએ/ સીઓએ/ ુ લકટ આરસી/ એચપી રદ)  
▼ 

     Enter Chasis Number 

     ચેસીસ નબંર ઉમેરો  

      ▼ 
Enter Mobile Number 

મોબાઇલ નબંર ઉમેરો  

▼ 
Click on Generate OTP 

ઓટ પી જનરટ પર લક કરો 
▼ 

Enter Generated OTP 

જનરટડ ઓટ પી નાખો 
▼ 

Click on Show details 



માહ તી બતાવો પર લક કરો  

▼ 
Tick on Specific Application Selection 

ચો સ અર  પર લક કરો  

▼ 
Enter all required details as per Selected application Selected Service 

   પસદં કરલ અર /સેવા જુબની માહ તી ઉમેરો  

▼ 
Select Payment Gateway 

પેમટ ગેટ વે પસદં કરો  

▼ 
Click on Continue 

કંટ  ુપર લક કરો  

▼ 
Make Online Payment 

નલાઇન પેમટ કરો  
▼   ▼   ▼ 

        FAIL   SUCCESSFUL     PENDING ( # ) 

    િન ફળ     સફળ     પડ ગ   

    ▼        ▼        ▼ 
   Apply  Again           FEE RECEIPT GENERATED  Select online service 

ફર  એ લાય કરો  ફ  રસીદ જનરટ થશે  ઓનલાઇન સેવા પસદં કરો 
                                        ▼            ▼ 
     Click on Print fees Receipt Select Vehicle Related Service 

        ટ ફ  રસીદ પર લક કરો      વાહન સબંધીત સેવાઓ પસદં કરો  
     ▼            ▼ 

Save fee receipt And Visit RTO   Select  Status 

 along with all necessary documents   ટટસ િસલે ટ કરો 
ફ  રસીદ સેવ કરો અને જ ર  ડો મુટ             ▼ 

સાથે આરટ ઓ ની લુાકાત લો   Select check pending transaction 

ચેક પડ ગ ાઝેં શન પસદં કરો 
       ▼ 

     Proceed action as per paymet status Successful / Fail 

     પમટ ટ સ પાસ ક ફઇલ જુબ આગળ કાયવાહ  કરો 
 

 



Process flow for RENEWAL OF REGISTRATION 

ર શન ર  ુકરવાનો ોસેસ લો (ફસલેસ) 
 

Go to https://parivahan.gov.in/parivahan/ 

https://parivahan.gov.in/parivahan/ વેબસાઇટ પર જાઓ 

▼ 
Click on Select online Service  

ઓનલાઇન સિવસ પર લક કરો  
▼ 

Selecte Vehicle related Service 

વાહન સબંધીત સેવાઓ પસદં કરો 
▼ 

Enter vehicle registration number 

વાહન નબંર લખો  
▼ 

Click on Proceed 

ોસીડ પર લક કરો  
▼ 

Select  online Service 

ઓનલાઇન સેવા પસદં કરો 
▼ 

Select RENEABLE OF REGESTRATION 

તમારો ટ  કુવો ( પસદં કરો ) 
▼ 

Click yes on confirmation box 

ક ફમશન બો  YES પર લક કરો 
▼ 

Enter Vehicle Registration Number, Chasis number and Mobile Number 

વાહન ર શન નબંર, ચેસીસ નબંર અને મોબાઇલ નબંર ઉમેરો  
▼ 

Click on OTP (get OTP on your mobile) 

ઓટ પી પર લક કરો  
▼ 

Enter OTP Number 

તમારા મોબાઈલ નબંર પર આવેલ ઓટ પી નબંર લાખો  
▼ 

Click on Show Details 

માહ તી બતાવો બટન પર લક કરો  
▼ 



Crosscheck Owner Information details, latest tax details and insurance details 

મા લકની માહ તી, ટ ની િવગતો અને વીમા ની િવગતો ચકાસો  

▼ 
Click on Payment 

પેમટ પર લક કરો  
▼ 

Crosscheck and click on confirm payment 

પેમટ ક ફમ ચકાસી પર લક કરો  
▼ 

Tick on checkbox for “I accept the terms and conditions” and click on continue button 

ચેક બોક પર ટ ક કર  કંટ  ુબટન પર લક કરો 
▼ 

Make Online Payment 

નલાઇન પેમટ કરો  
▼   ▼   ▼ 

FAIL   SUCCESSFUL  PENDING ( # ) 

   િન ફળ      સફળ     પડ ગ   

▼   ▼   ▼ 
   Apply  Again FEE RECEIPT GENERATED  Select online service 

ફર  એ લાય કરો  ફ  રસીદ જનરટ થશે  ઓનલાઇન સેવા પસદં કરો 
                                        ▼   ▼ 
     Click on Print fees Receipt Select Vehicle Related Service 

        ટ ફ  રસીદ પર લક કરો      વાહન સબંધીત સેવાઓ પસદં કરો  
     ▼   ▼ 

Save fee receipt And Visit RTO   Select  Status 

 along with all necessary documents   ટટસ િસલે ટ કરો 
ફ  રસીદ સેવ કરો અને જ ર  ડો મુટ    ▼ 

સાથે આરટ ઓ ની લુાકાત લો   Select check pending transaction 

ચેક પડ ગ ાઝેં શન પસદં કરો 
       ▼ 

     Proceed action as per paymet status Successful / Fail 

     પમટ ટ સ પાસ ક ફઇલ જુબ આગળ કાયવાહ  કરો  
 

 
 
 
 
 
 



Process flow for PAY YOUR TAX 

ટ  કુવવા ગેનો ોસેસફલો(ફસલેસ) 
 

Go to https://parivahan.gov.in/parivahan/ 

https://parivahan.gov.in/parivahan/ વેબસાઇટ પર જાઓ 

▼ 
Click on Select online Service  

ઓનલાઇન સિવસ પર લક કરો  
▼ 

Selecte Vehicle related Service 

વાહન સબંધીત સેવાઓ પસદં કરો 
▼ 

Enter vehicle registration number 

વાહન નબંર લખો  
▼ 

Click on Proceed 

ોસીડ પર લક કરો  
▼ 

Select  online Service 

ઓનલાઇન સેવા પસદં કરો 
▼ 

Select Pay your Tax 

તમારો ટ  કુવો ( પસદં કરો ) 
▼ 

Enter mobile number 

મોબાઈલ નબંર લખો 
▼ 

Click on OTP (get OTP on your mobile) 

ઓટ પી પર લક કરો  
▼ 

Enter OTP Number 

તમારા મોબાઈલ નબંર પર આવેલ ઓટ પી નબંર લાખો  
▼ 

Click on Show Details 

માહ તી બતાવો બટન પર લક કરો  
▼ 

Select Tax Mode 

ટ  મોડ પસદં કરો  
▼ 



Click on Payment 

પેમટ પર લક કરો  
▼ 

Click on Confirm Payment 

ક ફમ પેમટ પર લક કરો  
▼ 

Select  Payment Gateway 

પેમટ ગેટવે પસદં કરો  
▼ 

Click on Continue 

ચા  ુ( કં ટ  ુ) રાખો પર લક કરો 
▼ 

Make Online Payment 

ઓનલાઈન કુવણી કરો   
▼   ▼   ▼ 

FAIL   SUCCESSFUL  PENDING ( # ) 

   િન ફળ      સફળ     પડ ગ   

▼   ▼   ▼ 
   Apply  Again FEE RECEIPT GENERATED  Select online service 

ફર  એ લાય કરો  ફ  રસીદ જનરટ થશે  ઓનલાઇન સેવા પસદં કરો 
                                        ▼   ▼ 
     Click on Print fees Receipt Select Vehicle Related Service 

        ટ ફ  રસીદ પર લક કરો      વાહન સબંધીત સેવાઓ પસદં કરો  
     ▼   ▼ 

Save fee receipt And Visit RTO   Select  Status 

 along with all necessary documents   ટટસ િસલે ટ કરો 
ફ  રસીદ સેવ કરો અને જ ર  ડો મુટ    ▼ 

સાથે આરટ ઓ ની લુાકાત લો   Select check pending transaction 

ચેક પડ ગ ાઝેં શન પસદં કરો 
       ▼ 

     Proceed action as per paymet status Successful / Fail 

     પમટ ટ સ પાસ ક ફઇલ જુબ આગળ કાયવાહ  કરો 
 

 

 
 
 
 
 




