ય ગો ુ લ િમશન ે ે

રા

ુ રાત રા યની િસ ધ
જ

પશુપાલકોને દે શી ન લના પશુઓ રાખવા પર્ોત્સાિહત કરવા અને સાથે સાથે પશુઓનુ ં
ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા વધારવા રા ટર્ીય ગોકુલ મીશન અંતગર્ત ગોપાલ રત્ન એવોડર્: (દે શી
ન લના ઉ મ પશુઓ રાખી પશુપાલન કરતા પશુપાલકો માટે ) તથા કામધેન ુ એવોડર્: (દે શી
ન લના ઉ મ પશુઓના સંવધર્ન અને જાળવણીની કામગીરી કરતી સં થાઓ/

ટ/

એન.જી.ઓ./ ગૌશાળા/ બર્ીડર સોસાયટીઓ માટે ) આપવાની શ આત કરે લ છે .
આ યોજનાની માગર્દિશર્કા અનુસાર દે શના અલગ અલગ પાંચ િવભાગો અનુસાર એવોડર્
િવતરણ કરવામાં આવે છે ,

માં ગુજરાત રાજ્યનો સમાવેશ પિ મ િવભાગમાં થાય છે . વધુમાં

નેટીવ બર્ીડીગ ટર્ે ક અનુસાર ગુજરાત રાજ્યની ગાય વગર્માં ગીર તથા કાંકરે જ ગાયનો તથા
ભેંસ વગર્માં મહેસાણી, સુરતી, જાફરાબાદી તથા બ ી ભેંસનો સમાવેશ કરે લ છે . વષર્: ૨૦૧૮-૧૯
માટે ગુજરાત પશુધન િવકાસ બોડર્-ગાંધીનગર

ારા પશુપાલન ખાતાની ક્ષેિતર્ય કચેરીઓ

મારફતે આ યોજનાનો બહોળો પર્ચાર પર્સાર કરી અરજીઓ મેળવી તેને િનયત પધ્ધિતથી
કૃટીની કરી ગોપાલરત્ન એવોડર્ માટે ૪(ચાર) તથા કામધેન ુ એવોડર્ માટે ૪(ચાર) નોમીનેશન
ભારત સરકાર ી

ારા િનયત કરે લ કમીટી

ારા પશુપાલન

યવસાયને લગતા િવિવધ

પાસાઓ મુજબ મુ યાકન કરી તે અનુસાર માકર્સ આપી ભારત સરકાર ીને મોકલી આપેલ
હતાં. ત્યારબાદ ભારત સરકાર ી

ારા એ પટર્ ઇન્ પેક્શન કમીટી િનયત કરી કમીટી

ારા

નોમીનેટ કરાએલ પશુપાલકો તથા સં થાઓની મુલાકાત લઇ ભારત સરકાર ીને રીપોટર્ કરે લ
હતો. ત્યારબાદ ભારત સરકાર ી ારા િવ તા જાહેર કરે લ પશુપાલકો તથા સં થાઓની િવગતો
નીચે મુજબ છે
વષ: 2018-19
•
અ.

ગોપાલ રત્ન એવોડર્ િવ તા:

િવ તા ંુ નામ

લો

ીડ ંુ નામ

માંક

ઇનામની રકમ

િ િતય

. ૩.૦૦ લાખ

ત ૃિતય

. ૧.૦૦ લાખ

નં.
૧

િપયુષભાઇ જશવંતભાઇ

સુરત

પટે લ
૨

વૈભવભાઇ બી. પટે લ

ગીર ગાય, મહેસાણી
ભેંસ

અમદાવાદ

ગીર ગાય

•
અ.નં.

કામધેન ુ એવોડર્ િવ તા:

િવ તા ંુ નામ

ીડ ંુ નામ

લો

માક

ઇનામની રકમ

૧

ી પુરુષાથર્ ટર્ ટ

સુરેન્દર્નગર

ગીર ગાય

પર્થમ

. ૫.૦૦ લાખ

૨

ી વામીનારાયણ ગૌશાળા

ગાંધીનગર

ગીર ગાય

િ િતય

. ૩.૦૦ લાખ

૩

ી હિર સત્સંગ સેવા ટર્ ટ-

બોટાદ

ગીર ગાય

ત ૃિતય

. ૧.૦૦ લાખ

કુંડળ

આ યોજના હેઠળ વષર્: ૨૦૧૮-૧૯થી ભારત સરકાર ી
શ આત કરાએલ હતી

ારા અન્ય

ેણીઓ માટે પણ એવોડર્ની

વા કે બે ટ ફી ડ વેટરનરીઅન એવોડર્, બે ટ એ.આઇ.ટે કનીશીઅન

એવોડર્, આર.જી.એમ બે ટ પફ મીર્ંગ ટેટ એવોડર્. આ પૈકી આર.જી.એમ બે ટ પફ મીર્ંગ ટે ટ
એવોડર્માં પિ મ

િવભાગમાં ગુજરાત રાજ્ય િ િતય કર્માંકે િવ તા થયેલ

છે તથા

.

૨૧,૦૦૦/- નુ ં ઇનામ પર્ાપ્ત થયેલ છે .
બે ટ એ.આઇ.ટેકનીશીઅન એવોડર્માં પર્થમ કર્માંકે ગુજરાત રાજ્યના તર્ણ ટે કનીશીયન
િવ તા થયેલ છે ,

ની િવગતો નીચે મુજબ છે .

બે ટ એ.આઇ ટે કનીશીયન એવોડર્ િવ તા:
અ.નં.
૧

િવ તા ંુ નામ
ી મૌિલક્કુમાર

લો
મહેસાણા

પટેલ
૨

સં થા ુ નામ

માંક

ઘિન ટ પશુ સુધારણા

પર્થમ

યોજના

ી રામચંદર્ પટે લ

બનાસકાંઠા

ઘિન ટ પશુ સુધારણા

પર્થમ

યોજના
૩

ઇનામની રકમ

ી કાંિતભાઇ
પર્જાપિત

અરવ લી

ઘિન ટ પશુ સુધારણા

. ૫૧૦૦૦.૦૦

પર્થમ

યોજના

આમ, આપના રાજ્યે અલગ અલગ કેટેગરીમાં મળી કુલ-૯ રા ટર્ીય ગોકુલ
િમશન એવોડર્ મેળવીને સમગર્ દે શમાં ડંકો વગાડેલ છે .;

આપના સૌ માટે ગૌરવની બાબત

છે . આ અભ ૂતપ ૂવર્ િસિ

માટે ટીમ પશુપાલન સહીત રાજ્યના પશુપાલકો અને ગૌસંવધર્ન ક્ષેતર્ે

કાયર્રત તમામ અિભનંદનને પાતર્ છે .

