
ெடண்டர் - 2014 

IOCL-ல் வாகனங்கள் கலந்  ெகாள் ம் தகுதி விபரம். 

1. 1999 to 2004 = 25 % 

2. 2005 to 2007 = 50 % 

3. 2008 to 2014 = 65 % 

ெடண்டர் ேபாடாமல் நி த்தக்கூ ய வாகனங்க க்கு ெகா க்க ேவண் ய 
ஆவணங்கள். 

1. R.C Xerox 

2. Explosives Xerox 

3. Work Order copy Xerox 

4. Loading Challan (June – 2014) சங்கத்தில் ெகா த்தி ந்தால் ெகா க்க ேதைவயில்ைல. 

5. உ தி ெமாழி பத்திரம் 100 பாய் பத்திரத்தில் ேநாட்டாி ைகெயாப்பத் டன்  

(மாடல் சங்க ெவப்ைசட் ல் உள்ள ). 
Click Here 

ெடண்டாில் கலந் ெகாள் ம் வாகனங்கள் காண்பிக்க ேவண் ய 
ஆவணங்கள். 

1. R.C Xerox 

2. Work Order 

3. Explosive Xerox 

4. Loading challan (June 2014) சங்கத்தில் ெகா த்தி ந்தால் ெகா க்க ேதைவயில்ைல. 

திய வாகனம் மற் ம் தனியார் ேலா  ஏற் ம் வாகனங்கள் ெகா க்க 
ேவண் ய ஆவணங்கள். 

1. May-2014, June-2014 Original Challan 

2. R.C Xerox 

3. Explosive Xerox 

Loading Challan இல்ைலெயனில் வாகனத்ைத சங்கத்தில் காண்பிக்க ேவண் ம். 

(ெசல்லப்பம்பட்  சங்க இடத்தில்) 

http://www.srblpgtoa.com/tender 2014/The deed of pledge.doc


100 ரூபாய் பத்திரத்தில் அடிக்க வேண்டும்


உறுதி மொழி பத்திரம்

பெறுதல்

சதர்ன் ரீஜன் பல்க் எல்பிஜி டிரான்ஸ்போர்ட் ஓனர்ஸ் அசோசியேசன் (SRBLPGTOA)

87, சேலம் ரோடு, நாமக்கல்  -637 001.


.................................................................................ஆகிய நான் என் முழு சம்மதத்தின் பேரில் யாருடைய தூண்டுதலும் இன்றி மேற்படியாருக்கு எழுதி கொடுக்கும் உறுதி மொழி பத்திரம் என்னவென்றால், சதர்ன் ரீஜன் பல்க் எல்பிஜி டிரான்ஸ்போர்ட் ஓனர்ஸ் அசோசியேசன், நாமக்கலின் 05.07.2014 தேதியிட்ட நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தில், எல்பிஜி தொழிலின் நலன் கருதி, உறுப்பினர்களின் நன்மைக்காக நிறைவேற்றபட்ட தீர்மானம்மானத்தின் அடிப்படையில் எல்பிஜி Tender LPG/LOG/TT/SR/2014ல் எல்பிஜி டேங்கர் வாகனங்கள் தேவைக்கு அதிகமாக இருப்பதால் உறுப்பினர்கள் ஆகிய நாம் அனைவரும் சேர்ந்து  5 வாகனங்களுக்கு 1 வாகனம் வீதம் டெண்டரில் போடாமல் நிறுத்திக்கொள்ளாலம் என்ற தீர்மானத்தின் படி  எனக்கு சொந்தமான கீழ்கண்ட எல்பிஜி டேங்கர் வாகனம் 
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கொண்ட வாகனத்தை எல்பிஜி டெண்டரில் போடாமல் நிறுத்திக் கொண்டு கீழ்கண்ட வாகனங்களை மட்டும் இயக்கி கொள்ள சம்மதிக்கின்றேன்.

		S.No.

		Registration No.

		Engine No

		Chassis No

		R.C Owners Name
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1. என் வாகனத்தை நிறுத்திக் கொண்டதற்காக அடியிற் கண்ட சரத்துகளுக்கு உட்படுகிறேன் என்று உறுதியாய் கூறுகிறேன்.

2. நான் நிறுத்திக் கொண்ட வாகனத்தை வேறு எந்த ரீஜினலிலும் SRBLPGTOA-வின் அனுமதியின்றி என் பெயரிலோ அல்லது வேறு நபர்களின் பெயரிலோ, வேறு பதிவு எண்னிலோ எல்பிஜி டெண்டரில் தாக்கல் செய்ய மாட்டேன்.

3. மேற்கண்ட வாகனத்தை டெண்டரில் தாக்கல் செய்யாமல் நிறுத்திக் கொண்டதற்காக நமது சங்கத்தின் மீதோ, எனக்கு பதிலாக வாகனத்தை இயக்கி கொள்ள நான் அனுமதி அளித்த மேற்கண்ட நபர்களிமே அல்லது அவர்களின் நிறுவனத்திடமே எந்தவித சூழ்நிலையிலும் நஷ்ட ஈடு கோரவோ சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவோ மாட்டேன். மேற்படி வாகனத்தை நிறுத்தியது குறித்து நானோ என் வாரிசுதாரர்களோ, நிறுவனமோ சங்கத்தின் பேரிலோ, வாகனம் இயக்க அனுமதியளித்தவர்களின் பெயரிலோ எவ்விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கமாட்டேன்.

4. இது சம்மந்தமாக சங்கம் எடுக்கும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும், மாற்றாங்களுக்கும் நான் கட்டுப்படுகின்றேன். 

அவ்வாறு மேற்படி சரத்துக்களை மீறும் பட்சத்தில் சங்கம் எடுக்கும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் நான் கட்டுப்படுகிறேன் என்று கீழ்கண்ட சாட்சிகள் முன்னிலையில் நான் உறுதிபட கூறி கையொப்பம் செய்கின்றேன். 

இப்படிக்கு

சாட்சிகள் / பங்குதாரர்கள்

1.


2.


3.


