
 
|| �ी �वामी समथ� || 

अिखल भारतीय �ी वामी समथ� गु�पीठ, �ी �े� �यंबके र, िज नािशक (महारा&') व 

 �ी �वामी समथ� सेवा व आ�याि�मक िवकास माग� (िदडंोरी �णीत) ® 
  

 

 पया�वरण *कृती िवभाग *ितिनधी नाव  : 

                               जवळील सेवा क/ 0 : 

१) व�ृरोपण काय�3म थळ :   

र��या�या कडेला                        

मंिदर प!रसर                           

ड"गराळ �देश                              

शाळा /हॉि�पटल                       

 

नदी काठ   

समु, िकनारा                                  

रिहवासी प!रसर  

दगु� गड िक-ले                      

 

शेतीचा बांध                 

खलुा भखूंड               

अ5य िठकाण  

२) व�ृरोपे कोठून उपल7ध केली :  

       सेवा क6 ,, पया�वरण                            खाजगी रोपवािटका                            शासक9य रोपवािटका              अ5य 
                    �कृती िवभाग,रोपवािटका 

 

३) व�ृरोपणात सहभागी सदय :  

शासक9य सं�था                                              बह;<शेीय सं�था (NGO)                                 सेवेकरी                                    भािवक   

िव@ाथA                                  शेतकरी                                                                    गिृहणी                       
      अ:य अस;यास    

 
४) व�ृरोपणात काय�3मास उपिथत इतर मा:यवर  : 
  

 

५)  व�ृरोपण व सवंध�न अंतग�त लागवड केले;या व�ृांची तपशील मािहती : 

अ.3. व�ृारोपाचे नाव *कार एकूण संCया सरं�क कुपण पाDयाची Eयवथा व�ृ पालकाचे नाव 

       

       

       

 
      

 
      

       

 
     

 

पया�वरण �कृती िवभाग अंतग�त : वCृ संवध�न उपEम अहवालपF 
 



 

६) व�ृारोपण / लागवड करतांना करतांना खत टाकले होते का ?           होय                    नाही 
 

७) व�ृारोपण / लागवड काय�3मास माग�दश�न करDयात आले का ?      होय                        नाही         
  

८) व�ृ लागवड, सवंध�न  करणाMया सेवेकाMयांची मािहती: 
 सेवेकMयाचे नाव   : 

             मोबाईल / फोन   :  
                                           सेवा क/ 0   :  

                                      पPा   :                                                                      
             सपंक�  3मांक   :   
    वृ�रोपण िदनांक    :       /        /            वृ�रोपण िठकाण  :  

 

 
वCृरोपण व संवध�न िह काळाची गरज आह.े मी माIया �वे�छेने वCृरोपण कKन जे जागिवLयासाठी सदैव �य�न करीत राहील. तसेच 

पया�वरणास लाभदायक वCृरोपण करLयासाठी �चार-�सार करेल. िवदशेी व शोभेची वCृ न लावता दिुम�ळ वCृ, वनौषधी, �दषूण िनमु�लन 

करणारी, जिमनीची धपू थांबिवणारी,  छाया देणारी महावCृ, उ�प5न दणेारी, लागवड व संवध�न करेल. 

  

टीप :-    

� वCृारोपण व संवध�न उपEमाच ेमह�व समजावनू जा�तीत जा�त लोक सहभाग वाढवावा.  

� वCृारोपण करLयापूवA जागचेी पाहणी करावी. जाग�ेमाणे वCृरोप,े लागवड, संवध�न व 
उपाय योजना ब<ल मािहती @ावी.  

� नैसिग�क / स6ि,य खते, क9टकनाशके , पाणी, कंुपण याब<ल माग�दश�न करावे.  
वCृारोपणाची मािहती, फोटो, वSृपF बातमी काFण व अहवाल �धान क6 , िदडंोरी िकंवा  

� मािसक महास�संग सभेला पया�वरण �कृती िवभाग �ितिनधTकडे जमा कKन पोहोच Uयावी.  

� वCृारोपण व संवध�न उपEमािवषयी तसेच वन�पतीब<ल अिधक मािहती हवी अस-यास  
�धान Eंद िदडंोरी पया�वरण �कृती िवभाग �ितिनधीस फोन, ई मेल Wारे संपक�  करावा 

   

                                          

 

                                                                       अिधक मािहतीसाठी सपंक�  

पया�वरण *कृती िवभाग, *धान क/ 0 िदडंोरी  

०२५५७-२२१७१०, ७७५५९४१७२१, ९८६०४१८१८६  
                                                                                                                                                                                   वेबसाईट :  www.dindoripranit.org  

ईमेल : ppvdindori@gmail.com 
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