ુ રાતના પશપ
ુ ાલકો માટે ઓછા ખર્ચે, વધ ુ આરામદાયક ગાય રહેઠાણ
ગજ
(આવાસ) ની સ્પર્ાા
LOW-COST, HIGH-COMFORT COW-HOUSING COMPETITION” FOR
THE DAIRY ANIMAL OWNERS OF GUJARAT
સ્પર્ાાના નનયમો અને શરતો
આ નિષ્ણાતો દ્વારા નિકનિત સ્કોર કાર્ડ િા આધારે રહેઠાણ વ્યિસ્થાન ું મ ૂલયાુંકિ કરિામાું આિશે. આ સ્પધાડ માટે જે
વ્યાપક મદ્દાઓ ધ્યાિમાું લેિામાું આિશે તે હશે
1. સ્પધાડ ગજરાતમાું 05-50 ગાય ધરાિતા પશપાલકો માટે છે .
2. પશપાલકે દિિિિા અમક િમયગાળા માટે ગાયોિે ખલલી પાળિી જોઈએ અિે ખોરાક આપિો જોઈએ
ગાયોિી જરૂદરયાત મજબ પાણીિી વ્યિસ્થા સલભ હોિી જોઈએ.
3. સ્ટીલ અિે નિમેન્ટિા ભારે િપરાશ િાથે કોન્રાક્ટ પર બાુંધિામાું આિેલા ફામડિે પાત્ર ગણાશે િહીં.
4. નિણાડયક િનમનત સ્થાનિક િુંિાધિોિા ઉપયોગ અિે ખેડૂતોિી ભાગીિારી પર ભાર મ ૂકશે.
5. પશુપાલકોએ અલગ-અલગ દદશા (એંગલ) થી લીર્ેલી તબેલાની ઓછામાાં ઓછી ર્ચાર તસવીરો (ફોટોગ્રાફ્સ)
મોકલવાના રહેશે. આ તસવીરો (ફોટોગ્રાફ્સ) સ્પષ્ટ હોવા જોઈએ અને ભોયતળિયુાં (ફ્લોર), છત/છાપરાં ુ ,
ગામાણ અને ત્રણ બાજુની દીવાલોમાાં રહેલ ગાયો દશાાવવી જરૂરી છે .
6. એક ફોટો િમગ્ર ફામડ પદરિરિે આિરી લેતો લાુંબો શોટ હોિો જોઈએ.
7. પિુંિગીિા િહભાગીઓ દ્વારા િધારાિી રકમ એકનત્રત કરિા માટે નિણાડયક િનમનત દ્વારા નિદર્યો-કોલ પર
િુંપકડ કરિામાું આિશે તો તે િમયે ફામડ પરિી માદહતી લગતા જિાબો નિદર્યો-કોલ પર આપિા ફરજજયાત
છે .
8. પશપાલકો દ્વારા મોકલિા આિેલી તિિીરો (ફોટોગ્રાફ્િ) ઉપયોગ િુંસ્થાકીય પ્રકાશિોમાું થઈ શકે છે . આિા
તમામ દકસ્િાઓમાું, ઉપયોગ બબિ-વ્યાિિાનયક હશે અિે ખેડૂતિે યોગ્ય સ્િીકૃનત આપિામાું આિશે.
9. નિજેતા િક્કી કરિાિો આખરી નિણડય િનમનત પાિે રહેશે, જે પશપાલકિે બુંધિકતાડ રહેશે.
10. િરે ક ખેડૂત માત્ર એક જ એન્રી િબનમટ (અપલોર્) કરી શકશે.
11. દૂ ધ ઉત્પાિક િુંઘ / ર્ેરી પ્રોિેિિડ / ર્ેરી િહકારી મુંર્ળી / કેનિકે અિે અન્ય િેિા પ્રિાતાઓ એકથી િધ
એન્રી િબનમટ કરી શકે છે , પરું ત િરે ક દકસ્િામાું તેઓએ અલગ અલગ પશપાલકોિી નિગતો જેમ કે િામ,
િરિામ ું અિે િુંપકડ િુંબર આપિો જરૂરી છે .
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તમારી સમજણ માટે નમ ૂનાના ફોટોગ્રાફ્સ (Sample photographs for your understanding)
1. ગાયના શેડન ું સુંપ ૂણણ દૃશ્ય (Complete Cow shed view)

2. ગાયન ું ઘર: ફ્લોર, છત અને થાુંભલા/દિવાલ દૃશ્યમાન હોવા જોઈએ (Cow house: floor, roof
and pillars/wall should be visible)

3. પાણીની વ્યવસ્થા સાથે અંિરન ું દૃશ્ય (Inside view with water trough)
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4. ગમાણ સાથે અંિરન ું દૃશ્ય (Inside view with feeding manger)

Terms and Conditions
The housing system will be evaluated on the basis of score card developed by these
experts. Broad points which will be considered for this event will be as
1. The competition is open for the farmers located in Gujarat having 05-50 cow
holding.
2. The farmer should rear the cows untied at least for major part of the day and feeding and
water arrangements must be accessible as per need of the cows.
3. Farms constructed on contract with heavy usage of steel and cement will not be eligible.
4. Judging Committee will put emphasis on use of local resources and farmer participation
in designing.
5. The farmers should send at least four images of the farm taken from different angles. The
picture should be clear and should show the floor, roof and the cows housed in it.
6. One photo should be a long shot covering the entire farm premises.
7. The selected participants will be contacted by the judging committee to collect additional
information on the farm, it is mandatory to provide replies on video-call.
8. The images submitted by the farmers may be used in publications. In all such cases, the
use will be non-commercial and due acknowledgement to the farmer will be given.
9. The right to reject any entry will remain with the judging committee and no
representation against their decision will be accepted.
10. Each farmer can submit only one entry.
11. The Milk Union / dairy processors / dairy cooperatives / KVKs and other service
providers can submit as many entries, but in each case, they should give details of the
farmers, such as name, address and contact number.

અમલીકરણ
પશપાલકોએ તેમિા ફામડ તિિીરો અપલોર્ કરતા પહેલા િીચેિી નિગતો આપિાિી રહેશે
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•

ખેડૂતન ું િામ

▪

િુંપ ૂણડ ટપાલ િરિામ ું (પિતાન ું િામ, ગામ/િગર, નિસ્તાર, તાલકો, જજલલો, નપિ કોર્, િોટ્િએપ
એકાઉન્ટ ધરાિતો મોબાઈલ િુંબર, ઈમેલ િરિામ)ું

▪

િામાજજક શ્રેણી

▪

જાનત

▪

તેમિા ફામડમાું ગાયોિી કલ િુંખ્યા

▪

અંિાજજત ફામડ નિસ્તાર

▪

ફામડ બાુંધિામાું અંિાજજત ખચડ

Implementation
Farmers have to provide following details before uploading their farm images
▪ Name of the Farmer
▪ Complete postal address (Father`s name, village/town, locality, taluka, district, Pin code,
mobile number having WhatsApp account, email address)
▪ Social category
▪ Caste
▪ Total number of cows at their farm
▪ Approximate farm area
▪ Approximate cost incurred in constructing farm

સ્કોર કાર્ા
ગાય આિાિિો નિણડય કરતી િખતે િીચેિા મદ્દાઓ ધ્યાિમાું લેિામાું આિશે
1. ગાય િીઠ નિસ્તાર (10 ગણ)
2. ગાય િીઠ બાુંધકામિી દકિંમત (15 ગણ)
3. ખલલા નિસ્તારિી ટકાિારી (15 ગણ)
4. માળિો પ્રકાર (15 ગણ)
5. શેર્િો પ્રકાર (10 ગણ)
6. સ્થાનિક િુંિાધિોિો ઉપયોગ (15 ગણ)
7. દર્ઝાઇિ િિીિતા (10 ગણ)
8. એકુંિર દર્ઝાઇિ (10 ગણ)

Score card
Following points will be considered while judging cow housing
1. Area per cow (10 marks)
2. Cost of construction per cow (15 marks)
3. Percent of open area (15 marks)
4. Floor type (15 marks)
5. Shed type (10 marks)
6. Use of local resources (15 marks)
7. Design novelty (10 marks)
8. Overall design (10 marks)
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કોઈપણ પ્રશ્ન માટે અમારો િમ્પકડ કરો.
૧. +૯૧ ૯૦૯૯૦ ૬૨૨૯૬
૨. +૯૧ ૯૧૦૬૮ ૨૯૪૦૦
૩. +૯૧ ૯૮૧૯૫ ૭૩૪૦૮
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