ફનાવકાંઠા જીલ્રા વશકાયી દૂધ ઉત્ાદક વંઘ લર ારનપુય .
ો૨૦.નં.ફો., ફનાવડેયી,ારનપુય .૩૮૫૦૦૧-પોન નં૨૫૩૮૮૫ થી ૨૫૩૮૮૧ )૦૨૭૪૨( :,પેકવ નં૨૫૨૭૨૩ )૦૨૭૪૨( :

ટે ન્ડય પોભમ
તા. ..../..../૨૦૨૨
ે ર)
ટેન્ડય પી રૂપમા ૫૦૦.૦૦ (નોન રયપંડફ

બાગ ૧ બાલ :ત્રક
ઇન્ચાર્જ ભેનેજીંગ રડયે ક્ટય શ્રી,
ફનાવકાંઠા જીલ્રા વશકાયી દૂ ધ ઉત્ાદક વંઘ લર ,ફનાવ ડેયી ,ારનપુય .

પલમ :કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં ફટાકાના વંગ્રશ ભાટેના બાલ આલા ફાફત.
વંઘ ભાયપત કયામેર ફટાકાના લાલેતયલાા ખેડૂતોના પાભમ યથી

પ્રોવેવ જાતોના ફટાકાના કટ્ટા કોલ્ડ

સ્ટોયે જ ય આલે તેનો વંગ્રશ કયલા ભાટે ના ટે ન્ડયભાં જણાલેર ળયતો અને પનમભોને આધીન યશી નીચે જણાલેર
કોષ્ટકભાં પ્રપત રકરોના બાલો નીચે મુજફ દળામલેરા છે . તે બાલોથી અભો અભાયી ભાલરકીનો કોલ્ડ સ્ટોયે જ બાડેથી
આલા ભાંગીએ છીએ.

ઓપય દયરૂ./કી.ગ્રા.
અ.નં.

(વભમગાો:

પલગત

પેબ્ર.ુ ૨૨ થી વપ્ટે .૨૨
સુધી)

૧

ઓપય દય
રૂ./કી.ગ્રા.
(વભમગાો:
પેબ્ર.ુ ૨૨ થી ડીવે.૨૨
સુધી)

કોલ્ડ સ્ટોયે જનો રોડીંગ, કટ્ટા રટી, અનરોડીંગ,
અને તાભાન, બેજ અને CO2 જાલલાનો દય
(યકભભાં).

૨.

ળેડ ગ્રેડીંગ દય (યકભભાં)
કુર યકભ
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ઈજાયદાયનુ ં નાભ
.....................................................................................................................

:

વયનામુ ં :મુ......................... ., ો........................, તા ........................જી..........................
ભો.......................................... નં.
ભેઈર...................................................: , પેક્વ નં..........................................
આ વાથે ટેન્ડય ડીોઝીટ તયીકે રૂ I નો ફનાવકાંઠ ....................... ાા જજલ્રા વશકાયી દૂ ધ ઉત્ાદક વંઘ
લર.ના નાભનો નંફયનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ વાભેર ................................. ફેંકનો ......................................
ટેન્ડયની ળયતો અને પોભમ જોઈ .છે , તાવી, લાંચી, પલચાયી ઉય મુજફ ભાયા બમામ )દય( અભાયા બાલ/
લફડાણ કયે ર .છે ળયતો અભોને કબુર ભંજુય છે ટેન્ડય પોભભ
મ ાં શકીકત ખોટી જાશેય કયે રી શોલાનુ ં :નોંધ( .
).

જણાળે તો ટેન્ડય નાભંજુય કયલાને ાત્ર ગણાળે તથા આ ફાફતભાં વંધનો પનણમ
મ આખયી ગણાળે

લન
મ ો અનુબલ છે ............... ભને આ પ્રકાયની કાભગીયી કયલાનો, જે અંગેન ુ ં વટીપીકેટ આ વાથે વાભેર
છે .
તાયીખ:
સ્થ :
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નીચે મુજફની ળયતોને આધીન કોલ્ડ સ્ટોયે જ બાડેથી યાખલાભાં આલળે.
જનયર ળયતો:


પેબ્ર-ુ ૨૦૨૨ થી ડીવેમ્ફય -૨૦૨૨ ના વભમગાા દયપભમાન કોલ્ડ સ્ટોયે જ લાયલાની વત્તા શોલી
જોઈએ.



કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં ફટાકા યાખલાનો વભમ અંદાજીત

પેબ્ર-ુ ૨૦૨૨ થી વપ્ટેમ્ફય /

ડીવેમ્ફય -

૨૦૨૨સુધી યશેળે.


કોલ્ડ સ્ટોયે જ ય કોઈ ણ રેણ ુ ં કે દે વ ુ ં ના શોવુ ં જોઈએ, અને જો કોઈ રેણદાયના રીધે જો કોઈ
ણ પ્રકાયનુ ં નુકવાન થામ તો તેની બયાઈ કોલ્ડ સ્ટોયે જના ભાલરકે કયલાની યશેળે.



કોલ્ડ સ્ટોયે જ ભાલરકે વંરગ્ન ફેંકનુ ં“ નો રીમન રેટય પોય સ્ટોક ” યજુ કયલાનુ ં યશેળે .



કોલ્ડ સ્ટોયે જ તયપથી કયાયભાં જોડામેર વ્મક્ક્તને આ કયાય કયલાની વંપ ૂણમ વત્તા તથા કયાય
મુજફ કામમ કયલા વક્ષભ શોલો જોઈએ.



કયાય દયપભમાન ફનાવડેયીના કભમચાયીને કોઈણ વભમે ફટાકા અને કોલ્ડ સ્ટોયે જની તાવ
અને પનયીક્ષણ કયલાનો અપધકાય યશેળે.



કયાય વભમ દયપભમાન કોલ્ડ સ્ટોયે જની જગ્માએ ઓપીવ-રૂભ, ટેલરપોન, કોમ્પુટય તથા ઈન્ટયનેટ
ની સુપલધા વાથે ફનાવડેયીના ઓરપવયને આલાનો યશેળે.



કોલ્ડ સ્ટોયભાં ડેરો ભાર ફનાવડેયીની ભાલરકીનો છે તે દળામલતુ ં ફોડમ ભાયલાનુ ં યશેળે.



કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં યશેર ફટાકાનો જથ્થો,ગાદરા,ખારી ફેગો લગેયેની જલાફદાયી કોલ્ડ સ્ટોયે જની
યશેળે. કોઈ નુકળાન થામ તો કોલ્ડ સ્ટોયે જ ભાલરકે તેની બયાઈ કયલાની યશેળે.



કોલ્ડ સ્ટોયભાં ફટાકાના રોડીંગ અને અન- રોડીંગ ભાટે ભજૂયોની પુયતી વ્મલસ્થા શોલી જોઈએ.
ભજૂયોની અવ્મલસ્થાને રીધે જો લાશનો ડયા યશેળે તો તેન ુ ં ડેભયે જ ફનાવ ડેયી નક્કી કયે તે
કોલ્ડ સ્ટોયના લફરભાંથી કાત કયલાભાં આલળે.



કોલ્ડ સ્ટોયે જ ય પ્રભાલણત કયે ર કોમ્પુટય પવસ્ટભ યુક્ત લે-બ્રીજ શોલો અપનલામમ છે .
તકનીકી (ટે કનીકર) ળયતો:



કોલ્ડ સ્ટોયે જ શલા તથા ાણીચુસ્ત શોલા જોઈએ.



કોલ્ડ સ્ટોયે જ અંદય અને ફશાયથી સ્લચ્છ શોલો જોઈએ.



કોલ્ડ સ્ટોયે જ વંપ ૂણમણે કામમયત અલસ્થાભાં શોલો જોઈએ.



કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં કટ્ટાની થપ્ી લધાયે ભાં લધાયે ૮ કટ્ટાની શોલી જોઈએ. કટ્ટા રોડીંગ-અનરોડીંગ
કયતી લખતે ૧ ફૂટ કયતા લધાયે ઉંચાઈથી ટકાલા ના જોઈએ.



ફટાકા કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં મુકલાના અમુક રદલવ શેરાથી કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં ૫૫-૬૦પે. તાભાન
જાલલાનુ ં યશેળે.
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ફટાકા કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં મુકતી લખતે ંખા અને હ્યુભીડીપામય ચાલુ યાખલાના યશેળે.



દયે ક વભમે બેજનુ ં જરૂયી પ્રભાણ (૯૫-૯૮%) જાલી યાખલાનુ ં યશેળે.



ફટાકાના જથ્થાભાં પ્રલેળતી શલાનુ ં તાભાન, ફટાકાના તાભાનથી ૫પે. કયતા ઓછં શોવુ ં
જોઈએ.



કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં ળરૂઆતના ૧૫ રદલવ સુધી ૫૫-૬૦ પે. તાભાન યાખવુ, ત્માયફાદ ૧૫ રદલવ
છી દયયોજ ૦.૫પે.ના ઘટાડાથી તાભાન ઘટાડીને તાભાન ૪૫-૪૮ પે. સુધી રઇ જઈ,
તાભાન ૪૫-૪૮ પે. જાલી યાખવુ.ં



કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં એય કેેપવટી ૨૫ CFM જાલલાની યશેળે.



કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં શલાની અલયજલય શોલી જરૂયી છે અને જરૂય પ્રભાણે લધાયાના પેન મુકલાના
યશેળે.



સ્ટોયે જ દયપભમાન કાફમન ડામોકવાઈડનુ ં પ્રભાણ ૨૦૦૦ PPMથી ઓછં યાખલાનુ ં યશેળે તેના ભાટે
ઓટો ફ્રપળિંગ ની સુપલધા શોલી જરૂયી છે .



કટ્ટાની થપ્ીભાં ઉયના ફટાકા અને નીચેના ફટાકાના તાભાનભાં ૨-૩પે. થી લધાયે પયક ના
શોલો જોઈંએ.



ફટાકાનુ ં તાભાન ૪૭-૫૦પે.થી ઓછં શોવુ ં જોઈએ.



યે ફ્રીજયે ળન યુનીટ લચ્ચે ડ્રી ટ્રે મ ૂકલાની યશેળે.



કયાય વભમ દયપભમાન વતત લીજી ભી યશે તેલી વ્મલસ્થા શોલી જોઈએ અને લીજી ના
શોલાના વંજોગોભાં ૧ કરાકની અંદય ોતાના ખચે ડીજીવેટની વ્મલસ્થા કયલાની યશેળે.



બ્રેકડાઉન ના થામ તેના ભાટે રિટીકર સ્ેયનો પુયતો જથ્થો યાખલાનો યશેળે, બ્રેકડાઉન થામ
અને તેનાથી કોઈ નુકવાન થામ તો કોલ્ડ સ્ટોયે જના ભાલરકે બયાઈ કયલાનુ ં યશેળે.



કયાય વભમ દયપભમાન કોલ્ડ સ્ટોયે જની ભળીનયી અને પવસ્ટભ મોગ્મ યીતે ચારલી જોઈએ, જો
તેભાં કોઈ ખાભી જણામ તો ફનાવડેયી અગાઉથી જાણ કમામ લગય ફીજા કોલ્ડ સ્ટોયે જ વાથે
કયાય કયી ળકે છે , આલા વંજોગોભાં ભારના શેયપેયનો ખચમ કોલ્ડ સ્ટોયે જે ઉાડલાનો યશેળે.



ફટાકા કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં પ્રભાલણત કયે ર ડેટા રોગય

રગાલેલ ું શોવુ ં જોઈએ, જેથી તાભાન,

હ્યુભીડીટી લગેયે ભાી ળકામ.
કામમપ્રણારીની ળયતો:


ફટાકા કોલ્ડ સ્ટોય ય આલે ત્માયે ફનાવડેયી તથા કોલ્ડ સ્ટોયે જના પ્રપતપનપધની શાજયીભાં
આલેર ફટાકાનુ ં લજન કયી અને ગુણલત્તા ચકાવીને કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં મુકલાના યશેળે, ફટાકાની
ગુણલત્તાભાં કોઈ ખાભી કે ઉણ શોમ તો ફનાવડેયીના અપધકાયી અને કોલ્ડ સ્ટોયે જના
અપધકાયીએ વંયક્ુ ત રયોટમ બયી રેલખતભાં ફનાવડેયીને જાણ કયલાની યશેળે.
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ફટાકા રોડીંગ લખતે કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં જરૂય પ્રભાણે શલાની અલયજલય ભાટે પુયતી ગેરેયી
છોડલાની યશેળે.



ફટાકા કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં મુક્યા છી ફટાકાની ગુણલત્તાની વંપ ૂણમ જલાફદાયી કોલ્ડ સ્ટોયે જ
ભાલરકની યશેળે.



કોલ્ડ સ્ટોયે જ ય ભે ર ફટાકાના કટ્ટા વંખ્મા અને જથ્થો (કી.ગ્રા.ભાં) દળામલતી આલક-ચરનની
એક કોી ફનાવડેયીને આલાની યશેળે.



ં ઓ દાખર થામ નશી તેની તકેદાયી કોલ્ડ સ્ટોયે જના ભાલરકે
કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં ઉંદય કે જીલજતુ
ં થી ફટાકાને નુકવાન થળે તો નુકવાનની બયાઈ કોલ્ડ
યાખલાની યશેળે, આલા જીલાણુઓ
સ્ટોયે જના ભાલરકે કયલાની યશેળે.



કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં લયવાદનુ ં કે અન્મ ફશાયનુ ં ાણી પ્રલેળે નશી તેની તકેદાયી કોલ્ડ સ્ટોયે જના
ભાલરકે યાખલાની યશેળે.



ફટાકા કોલ્ડ સ્ટોયે જ ય ઉતાયતી લખતે છંદાઈ તથા છોરાઈ ના જામ તેની તકેદાયી યાખલાની
યશેળે.



કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં દયયોજ અથલા ફનાવડેયીના અપધકાયીની સુચના મુજફ તાજી શલા દાખર
કયલાની યશેળે.



કયાય વભમ દયપભમાન કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં દય ફે (૨) કરાકે તાભાન, કાફમન ડામોકવાઈડ તથા
બેજની નોંધણી કયી પલગત યાખલી અને જમાયે ફનાવડેયીના પ્રપતપનપધ પલગત ભાગે ત્માયે યજુ
કયલાની યશેળે.



ફટાકાના ગ્રેડીંગ, પ્રીકૂલરિંગ, ડ્રાપમિંગ, વોરટિંગ, ફેગીંગ ભાટે ૧૨૦” X ૫૦” ફૂટની જગ્મા જરૂય ડે
ત્માયે પ ૂયી ડલાની યશેળે.



સ્ટોયે જ કયે રા ફટાકાનુ ં ડીસ્ેચ,લેચાણ અથલા નાળ ફનાવડેયીના પ્રપતપનપધની ભંજૂયી લગય
કયી ળકાળે નરશ.



કયાય વભમ દયપભમાન ફનાવડેયીની ભંજૂયી પવલામ કોલ્ડ સ્ટોયે જનો ઉમોગ ફટાકાને નુકવાન
કયનાયી ફીજી કોઈ પ્રવ ૃપત્ત ભાટે કયી ળકાળે નરશ.



કોલ્ડ સ્ટોયે જ બાડે યાખનાયના જરૂયી લાશનોને કયાયની મુદત દયમ્માન આલલા –જલા ભાટે પલના
યોક–ટોક યસ્તાઓનો ઉમોગ કયલા દે લાનો યશેળે.
નાણાકીમ ળયતો:



ટેન્ડય ભંજુય થમે ઇજાયદાયે પવક્યોયીટી ડીોઝીટ ેટે રૂI. ૫,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂપમા ાંચ રાખ
પુયા) બયલાના યશેળે , જે ઈજાયાની મુદત પ ૂણમ થમેથી અને ફનાવ ડેયીનુ ં ક્રીમયન્વ યજુ કમેથી
એક ભાવભાં યત કયલાભાં આલળે. વદય ડીોઝીટ ઉય કોઈણ વ્માજ કે લતય ચ ૂકલાળે
નશી.
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કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં ફટાકા રોડ-અનરોડ કયલા, કટ્ટાની થપ્ી ભાયલી, ઓછાભાં ઓછા ફે લખત
રટી ભાયલા, ગ્રેરડિંગ કયવુ ં અને ફનાવડેયીએ નક્કી કયે રા ઇજાયદાયની ગાડી/ટ્રકભાં રોડ કયી
આલાની તભાભ જલાફદાયીતથા તેન ુ ં તભાભ ખચમ કોલ્ડ સ્ટોયે જના ભાલરકે ચ ૂકલલાનુ ં યશેળે.



ફનાવડેયીના ભાગમદળમન મુજફ જેભ જેભ ગાડી યલાના થામ તે પ્રભાણે યકભની ચુકલણી
કયલાભાં આલળે.



ં ઉયના પનમભ મુજફ ેભેન્ટ
કોલ્ડ સ્ટોયે જ ભાં જેટરો ફટાકાનો જથ્થો મુકેર શળે તેટરાનુજ
કયલાભાં આલળે, તે પવલામ લધાયાનો કોઈ ણ ચાર્જ આલાભાં આલળે નરશ.



કોલ્ડ સ્ટોયે જના ેભેન્ટભાંથી ટી.ડી.એવની કાત કયલાભાં આલળે.



OMUL\U DF8[GMCIPCS[DLS,GM તભાભ ખચમ ફનાવડેયી દ્વાયા કયલાભાં આલળે.



ફટાકાનુ ં ટોટર રોવ લજન ૭%થી લધાયે ના થવુ ં જોઈએ અને તેના કયતા લધાયે રોવ ભાટે
ફટાકાની રકિંભતના ૧.૫ગણો ચાર્જ કાલાભાં આલળે.



કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં તાભાન કે બેજભાં કોઈ તપાલત નોધામ અને તેનાથી કોઈ નુકળાન થામ તો
કોલ્ડ સ્ટોયે જના ભાલરકે બયાઈ કયલાનુ ં યશેળે.



કોલ્ડ સ્ટોયે જ ય રગતા તભાભ કયલેયા સ્ટોયે જના ભાલરકને બયલાના યશેળે.



કોલ્ડ સ્ટોયે જભાં વંગ્રશ કયલાભાં આલતા ભારને રગતા જરૂયી કામદાકીમ રામવન્વ કોલ્ડ
સ્ટોયે જના ભાલરકે રેલાના યશેળે.



ળયતોના અથમઘટન ભાટે ઇન્ચાર્જ ભેનેજીંગ ડીયે ક્ટયશ્રીનો પનણમમ આખયી યશેળે અને ન્મામનુ ં ક્ષેત્ર
ારનપુય યશેળે.
અન્મ ળયતો:
જો વંઘની જરૂરયમાત મુજફ આના કોલ્ડ સ્ટોયભાં ફટાકાનુ ં લફમાયણ યાખલાનુ ં થામ તો તેને
ઉયોક્ત બાલે આની

CIPC લગયની અરગ ચેમ્ફયભાં વ્મલક્સ્થત ણે આગાભી લાલેતય

વીઝન સુધી યાખલાનુ ં યશેળે.

તાયીખ :
સ્થ:
કોલ્ડ સ્ટોયે જ ભાલરકની વશી
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