
એગ્રો ફોરસે્ટ્રી યોજના (સી.એસ.એસ.) માટે રરસોસસ પસસનની લાયકાત, અરજીનો નમનુો અન ેકરવાની થતી કામગીરીની વવગતો 

લાયકાતના ધોરણો 

રીસોસસ પસસનની લાયકાત વન વવભાગમાાંથી વનવૃત્ત થયેલ હોય તેવા વન 

સાંરક્ષકશ્રી/નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી/મદદનીશ વન સાંરક્ષકશ્રી.  

અનભુવ  વન વવભાગમાાં ઓછામાાં ઓછા ૧૫ વર્સનો અનભુવ  

 

કામગીરીની વવગતો 

ઉદ્દેશ ૧. ખેડૂતોને ખેતીના પાકો સાથે વૃક્ષ ખેતી કરવા પ્રોત્સાવહત 

કરવા, જેથી તેમની ઉત્પાદકતા તમેજ આવકમાાં વધારો 

થાય.  

૨. ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા બીજ, રોપાઓ, ક્લોન્સ વગેરે ઉપલબ્ધ 

કરાવવા.  

૩. જમીનની પરરવસ્ટ્થવતન ેઅનુલક્ષીને જુદા જુદા પરરસરરય 

વવસ્ટ્તારોમાાં એગ્રો ફોરેસ્ટ્રીના મોડેલ પ્રેક્ટીસમાાં મુકવા  

૪. એગ્રો ફોરેસ્ટ્રીને લગતુ જ્ઞાન અને આાંકડાકીય માવહતી 

ઉપલબ્ધ કરાવવી.  

૫. એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી સેક્ટરની કાયસક્ષમતા વધારી તેનો વ્યાપ 

વધારવો.  

કરવાની થતી કામગીરી 

 

૧. જીલ્લા સ્ટ્તરેેઃ-  

(૧) વાવેતર માટે ગુણવત્તા સભર રોપાઓનો ઉછેર કરાવવો.  

(૨) ખેતરના શેઢા-પાળે રોપાઓનુાં વાવેતર કરાવવુાં.  

(૩) ફામસ લેન્ડ પર ઓછી તમેજ વધારે ડને્સીટીવાળા બ્લોક 

પ્લાન્ટેશન કરાવવા.  

(૪) ખેડૂતો અને ખેત મજુરોની કાયસક્ષમતા વધારવા માટેની 

તાલીમોનુાં આયોજન કરવુાં.  

(૫) એગ્રો ફોરેસ્ટ્રીના જુદા જુદા મોડેલના વનદેશન પ્લોટ્સ 

તૈયાર કરાવવા.  

(૬) કામગીરીનુાં મોનીટરીંગ અને ઇવેલ્યુએશન કરાવવુાં.  

 

 

૨. રાજ્ય સ્ટ્તરેેઃ-  

ઉપરોક્ત જીલ્લા સ્ટ્તર ેકરવાની થતી કામગીરીઓ ઉપરાાંત તનેુાં 

વનરરક્ષણ કરવુાં, માગસદશસન આપવુાં, તાલીમો ગોઠવવી, અહવેાલ 

તૈયાર કરવા અને જુદા જુદા જીલ્લાઓમાાં થયેલ વૃક્ષખેતીની 

માવહતીનુાં સાંકલન કરી ઉપલી કક્ષાએ અહેવાલ સાદર કરવા 

વગેરે કામગીરી.  

રીસોસસ પસસનને મળવાપાત્ર વેતન ૧. રાજ્ય સ્ટ્તરેેઃ-  

(અ) એડવાઇઝર/કન્સલટન્ટેઃ એક (૧) વનવૃત્ત વન 

સાંરક્ષકશ્રી/નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી, રૂ. ૫૦,૦૦૦/- પ્રવત 

માસ  

(બ) ટેવક્નકલ આસીસ્ટ્ટન્ટ:- એક (૧) વનવૃત્ત નાયબ વન 

સાંરક્ષકશ્રી/મદદનીશ વન સાંરક્ષકશ્રી, રૂ. ૨૫,૦૦૦/- 

પ્રવત માસ.  

૨. જીલ્લા સ્ટ્તરેેઃ-  

એડવાઇઝર/કન્સલટન્ટેઃ દસ (૧૦) વનવૃત્ત નાયબ વન 

સાંરક્ષકશ્રી/ મદદનીશ વન સાંરક્ષકશ્રી, રૂ. ૩૦,૦૦૦/- 

પ્રવત માસ. 

 

 



રીસોસસ પસસનની જરૂરરયાત 

અ.નાં. જગ્યાનુાં નામ   સ્ટ્તરે  સાંખ્યા  લાયકાત  શરેો  

૧ એડવાઇઝર/ 

કન્સલટન્ટ  

રાજ્ય સ્ટ્તર ે ૧ વનવતૃ્ત વન સાંરક્ષકશ્રી/  

વનવતૃ્ત નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી  

- 

૨ ટેવક્નકલ આસીસ્ટ્ટન્ટ  રાજ્ય સ્ટ્તર ે ૧ વનવતૃ્ત નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી / 

મદદનીશ વન સાંરક્ષકશ્રી 

- 

૩ એડવાઇઝર/ 

કન્સલટન્ટ  

જીલ્લા 

સ્ટ્તર ે 

૧૦ વનવતૃ્ત નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી / 

મદદનીશ વન સાંરક્ષકશ્રી  

ભાવનગર, જામનગર, ગીર-

સોમનાથ, મોરબી, પાટણ, 

પાંચમહાલ, સુરેન્રનગર, 

દાહોદ, નમસદા અને 

સાબરકાાંઠા જીલ્લા ખાતે  

  

 

 

અરજીનો નમનુો 

૧ કયા સ્ટ્તર/ેજીલ્લાઓમાાં કામ કરવાની ઇચ્છા ધરાવો છો?  

(નોંધ- કોઇ એક જીલ્લામાાં જ કામગીરી સોંપાશ)ે  

૨ રીસોસસ પસસનનુાં નામ, સરનામુાં, ઇ-મેઇલ તથા મોબાઇલ/ટેલીફોન નાંબર  

૩ નોકરીનો અનભુવ ............. વર્સ  

સાંવગસનુાં નામ સમયગાળો 

૧................  

૨.................  

૩.................   
૪ જે જગ્યાએથી વનવૃત્ત થયેલા હોય તેના હોદ્દો ............ અને વનવૃવત્તનુાં વર્સ ..............  

 

 


