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अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ, तं्रबकेश्वर खि नाखिक 

श्री स्वामी समर्थ सेवा व आध्याखममक खवकास मागथ (ख डंोरी प्रणीत)   

 “पर्यावरण प्रकृती ववभयग”  अंतगात  “वकृ्षयरोपण व संवर्ान अवभर्यन” 

     खवखिवत वृक्षारोपण करावयाची पद्धत - वनस्पती तंत्र  

 वृक्षारोपण कोणमया िागी करावे ?  रस््याच्या कडेला, शाळा, कॉलेज, बगीचा, हॉस्स्िटल, मंस्िर िररसर,  खलु्या जागेत(ओिन स्िेस), निी 

काठावर, शेताच्या कडेला, बांधावर, िटांगण, वन-िगुथ-स्कल्ले-गड आिी स्ठकाणी लेखी/तोंडी िरवानगी घवेनूच वकृ्षारोिण कराव.े   

 वृक्षारोपण करण्यासाठी खनवड करावयाची वृक्षरोपे -  िशेी जातीची वकृ्ष, नक्षत्रवकृ्ष, राशीवकृ्ष, फळ झाडे(रानमेवा), उ्िन्न िणेारी वकृ्ष,  

िसु्मथळ वकृ्ष, आरोग्यवधथक वकृ्ष,  21 श्री गणशे ित्री, स्वस्वध प्रकारच ेधास्मथक वन (िचंवटी वास्टका, नवग्रह, महाभारत, रामायण, िंचमहाभतू, बदु्ध, जैन, 

शीख, मसु्लीम, स्िस्ती, िारसी वन) 

 वृक्षारोपण करण्यासाठी लागणारे साखिमय - कुिळ, फावडे, िहार, िाटी/घमेली, िाण्यासाठी बािली/ कॅन, स्वटा, माती, शेणखत/ कंिोस्ट खत/ 

गांडूळ खत, स्नंबोळी िेंड, लागवडीसाठी लागणारी िशेी रोि,े स्वस्धवत वकृ्षारोिण करावयाच ेित्रक. 

 झाडे लावताना घ्यावयाची काळिी- 

 िरवानगी घऊेनच संबंस्धत जागेची िाहणी करावी मग वकृ्षारोिण करावे. 

 वकृ्षारोिणासाठी स्कमान २ X २ X २ ते ३ X ३ X ३ फूट या आकारात खड्डा असावा.  

 वकृ्षाच ेप्रकार (आकारमान, उंची, वाढ) याप्रमाण ेखड्यामध्ये अंतर स्कमान १५ ते २० फुट असाव.े 

 वकृ्षरोिण करताना खड्यात माती व खत ह े२ :१ या प्रमाणात एकत्र कराव.े 

 रोि/ कलम लावताना स्िशवीतनू झाड काढून मातीसह खड्ड्यात लावावे. तसेच झाडाच्या मळुांना इजा होणार नाही याची काळजी घ्यावी. वकृ्षरोिण 

नंतर भरिरू िाणी घालाव.े  

 वकृ्षरोिण करतांना िवूथ-उत्तरास्भमखु बसनू वनस्ितींचा मंत्र ||ॐ व ंवनस्पती  ेवताभ्यो नमः|| स्कमान ११ वेळा म्हणावा. 

 यजवेुिातील ३८ वी ऋचा म्हणनू नेहमी वकृ्षरोिण कराव.े  

     ेवीरूपसूि मिुमती रयक्षाय प्रिाम्य: | तासामास्र्ाना  ुखजिितामोषश्वय: सुखपप्पला: || 

वरील मंत्र म्हणनू वकृ्षरोिण केल्यास तो बहरतो. िीघथजीवी व फलसमदृ्ध होतो. झाडाच्या मळुांवर या मंत्राच ेिठण करीत, िाणी मळुांवर  स्शंिडावे आस्ण 

मंत्र म्हणतच वकृ्षरोिणही प्र्यक्षात कराव.े  

 वकृ्ष लागवडीनंतर शक्यतो ्या भोवती संरक्षक कंुिण (ट्री गाडथ) करावे. गाई, बकरी व िाळीव प्राण्यांिासनू संरक्षण कराव.े 

 वकृ्ष संवधथन करतांना ्यास आवश्यकतेनसुार िाणी घालाव.े िाणी सकाळी स्कंवा सायंकाळी घातल्यास उत्तम असते. जमीन तािलेली असतांना िाणी 

घातल्यास मळुांना इजा होते. 

 वकृ्षारोिण करताना “पयाथवरण प्रकृती खवभाग वृक्षरोपण व सवंिथन अखभयान” असे ठळक अक्षरात नमिू केलेले स्वभागाच ेबॅनर असाव.े तसेच 

स्वस्धवत वकृ्षरोिण करायची िद्धती ही मास्हती सवथ भास्वक सेवेकऱयांना द्यावी. 

 वकृ्षरोिण व संवधथनासाठी शालेय स्वद्यार्थ्री, मस्हला िरुुष सेवेकरी, शासकीय अस्धकारी, स्वयंसेवी संस्र्ा,  आिींना वकृ्षांच ेआध्यास््मक, वजै्ञास्नक, 

आरोग्य व ियाथवरण दृष््टया मह्व समजनू ्याचा सहभाग वाढवावा.                                                 

 

-: ख डंोरी प्रखणत श्री स्वामी समर्थ सेवा व आध्याखममक मागाथतील ग्राम व नागरी अखभयानातील खवभाग :-  

िरमिावन भारतभमूीत िरमा्म्याने स्वतःच स्नमाथण केलेल्या स्हिं ूधमाथच्या प्रचारासाठी व रक्षणासाठी अनेक र्ोर ऋषी, योगी, महा्मे यांच्यावारारे जे 

कायथ झाले; तेच कायथ कस्लयगुातील अवतार िणूथब्रम्ह भगवान श्री स्वामी समर्थ महाराजांनी सिगरुू ि. ि.ू मोरेिािांच्या हातनू श्री क्षेत्र स्िडंोरी येरे् 

वेगवेगळ्या िद्धतीने उभे केले व आजच्या स्वज्ञानस्नष्ठ अवकाश क्ांतीच्या स्वज्ञानालाही आकलन न होणाऱया सवथ समस्यांवर मात करण,े प्र्येक 

जीवाला ि:ुखमकु्त करण,े शांत व सखुी जीवन प्रिान करण,े ्यांच्या हातनू धमथकायथ करून घेण,े ्याला मोक्षाप्रत नेण,े आजियंत कोण्याही संताने न 

केलेल्या अश्या आगळ्या वेगळ्या कायाथमळेु स्िडंोरी ह ेआध्यास््मक िीठ व तीर्थक्षेत्र बनले. या कें द्राची महाराष्ट्ट्रासह १६ राज्यात व स्विशेातही 

उिकें द्र ेकायथरत आहते. सेवा मागाथतील स्वभागातनू वैयस्क्तक, कौटंुस्बक, सामास्जक समस्या सोडवनू गावाचा स्वकास करून सामर्थयथशाली राष्ट्ट्र 

बनस्वण्याचे कायथ स्िडंोरी प्रणीत श्री स्वामी समर्थ गरुुिीठाचे स्िठाधीश ि.ि.ू गरुुमाऊली आण्णासाहबे मोरे लाखो सेवेकायांच्या माध्यमातनू सेवा 

मागाथच्या ग्रामस्वकास अस्भयानातनू राबवीत आहते सेवा मागाथतील १६ स्वभाग खालील प्रमाण े: 

१) बालसंस्कार स्वभाग         (५)  कृषी स्वभाग                                (९)    यास्ज्ञकी स्वभाग              (१३) िश ुव गोवंश स्वभाग  

२) प्रश्नोत्तर स्वभाग               (६)  भारतीय संस्कृती व मराठी अस्स्मता  (१०)  स्वयंरोजगार स्वभाग         (१४) मास्हती व तंत्रज्ञान स्वभाग  

३) स्ववाह संस्कार स्वभाग      (७)  कायिशेीर सल्लागार स्वभाग          (११)   प्रस्शक्षण स्वभाग             (१५)  मस्हला सक्षमीकरण स्वभाग  

 ४)  आरोग्य व आयवेुि स्वभाग  (८)  वास्तुशास्त्र स्वभाग                       (१२)  ियाथवरण प्रकृती स्वभाग     (१६)  िशे व स्विशे स्वभाग 



अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ, त्रंबकेश्वर खि नाखिक 

श्री स्वामी समर्थ सेवा व आध्याखममक खवकास मागथ (ख डंोरी प्रणीत) 

“पयाथवरण प्रकृती खवभाग” अंतगथत “वृक्षारोपण व संविथन अखभयान”    
 

वृक्ष लागवडीसाठी उपयोगी खवखवि प्रकारची वकृ्षरोपे 

 लक्ष्मीविथक वनस्पती :- िांढरी जास्वंिी, िांढरी शेवंती, िांढरी कण्हरे, िांढरी रुई, िांढरी भईुररंगणी, िांढरी गुंज, आवळा, बले. 

 सरंक्षक वनस्पती :- िांढरीकाठी, काळा धोतरा, स्नळी स्नगुथडी, कृष्ट्ण तुळस, झेंडू,   

 पाऊस पडण्यासाठी लाभ ायक वृक्ष :-  सचुीिणी, वेत, आंबा, साग, बांब ू 

  ुष्काळी भागात/ कमी पाण्यात लावता येण्यािोगी झाडे :-  शमी, बोर, कर, स्सताफळ, डास्ळंब, िेरू, आवळा, स्लंब,ू फालसा, बेल, कवठे, 

जांभळू, करवंि, कडूस्नंब, स्शसम, आिटा, कंुभ, तुती, मोह,  

 िल  वाढणारी झाडे :- किबं, बाभळू, खैर, महारूख, स्शरीष, स्नम, भोकर, सरुु, कैलासिती, स्शसम, करंज, खेजरी, स्शवण, सावर, अगस्ती/हािगा, 

शेवरी, जांभळू, 

 िखमनीची िूप र्ांबखवणारी झाडे व झुडुपे :- कडूस्लंब, बाभळू, शेवरी, औिुबंर, करंज, स्सताफळ, स्शसम, सरुु, भोकर, बांब,ू शेवगा, वाळा,  केवडा, 

शमी, एरंड, तगर, शेर, खैर, स्नगुथडी, घायिात, भेंडी, लाजाळू,  

 प्र ूषण रोिणारी झाडे :- वड, स्िंिळ, स्शरस, किबं, स्वलायती स्चचं, कडुस्लंब, तुळस, बहावा, सावर, अशोक, स्सताअशोक, स्चचं, मोह, बाभळू, 

आवळा, रायआवळा, फणस, बोर, भोकर, सप्तिणी, अंजन, िेरू, गलुमोहर, आंबा, बेल, तुती, बांब,ू स्सताफळ, िळस, साग, जांभळू, िाररजात, रक्तचंिन 

 मोठी फुल झाडे :- बहावा, जारुल, िाररजातक, अनतं, िळस, िांगारा, काटेसावर, स्शरीष, रजनी, खवस, करवंि, सोनचाफा,  

 प्र ूषण रोिणारी झुडुपे :- (घराजवळ, गॅलरीत, कंुडीत, लावण्याजोगी रोि ेवाढ साधारण १० ते १५ फुट) 

एरंड, मंिार, घाणरेी, करवंि, सिाफुली, धोतरा, भईुआवळा, तुळस, काटी, आईसक्ीम फ्लॉवर, सयुथफुल, बोगनवले   

 

 कृषी ऋषी / िेतकऱयांसाठी आवश्यक वृक्षरोपे  :-  

 िते कीटकनािकेसाठी उपयकु्त वृक्ष :- कडुस्लंब, करंज, स्नगुथडी, रुई,  ििई,सीताफळ.  

  ुग्ि उमपा न वाढखवण्यासाठी :-  किबं, तुती, अंजन, शतावरी, गळुवेल.  

 पिुिनासाठी उपयुक्त औषिी वकृ्ष :- तुळस, अडुळसा, कोरफड, शतावरी, कढीित्ता, िसु्िना, जायफळ, वेखंड, अश्वगंधा, ब्राम्ही, िाररजातक, 

गवतीचहा, जेष्ठमध, रानभेंडी.   

 िेती मोब ला  ेणारी कंुपणासाठी व प्राण्यांपासनू सरंक्षक झाडे :- घायिात, करवंि, स्शकेकाई, सागरगोटा, ररठा, छरमा,  

 रानमेवा (फळ झाडे) उमपन्न  ेणारी वृक्ष:- आंबा, आवळा, औिुबंर, जांभळू, िेरू, स्सताफळ, फणस, बोर, भोकर, बेल, स्चंच, रामफळ, करवंि.  

 पिु व गोवंिसाठी चारा खपके :-  मका, ज्वारी, बाजरी, चवळी, मारवेल, मोठा िवना, नेस्िअर गवत, राजमगु, गजराज. 

 

 आध्याखममक  वृक्षरोपे  :-  

 रािी वृक्ष :-  मेष–खैर,  वषृभ-औिुबंर, स्मर्नु-जाडेस्मरे, ककथ -िळस, स्संह-मंिार, कन्या- जाडेस्मरे, तूळ-औिुबंर, वसृ्िक-खैर, धन-ुस्िंिळ, मकर-शमी, 

कंुभ-शमी, मीन-स्ििंळ.  

 नक्षत्रवृक्ष (२७ नक्षत्रांचे आराध्यवृक्ष) :-  कुचला, आवळा, औिुबंर, जांभळू, खैर, कृष्ट्णागरु/अगरु, बांब/ूवेळू, स्िंिळ, नागचाफा, वड, िळस, िायरी, 

जाई, बेल, अजुथन, नागकेशर, सावर, राळ, वेत, फणस, शमी, कळंब, आंबा, कडूस्नंब, मोह.  

 नक्षत्रवन पयाथयी वृक्ष:- अडूळसा, चंिन/बेहडा, उंडील/सरंुगी, अंबष्ट, ररठा, वेहेंकळ,  स्नगुथडी, तुळस, वेहेंकळ/िाररजात, बकुल/केवडा, िवेिार/लोध्र, 

िवेबाभळू, अशोक, आिटा/कांचनार, जेष्ठमध/स्चचं. 

 श्री गणेिपत्री :- िवुाथ, तुळस, कण्हरे, मंिार, शमी, डास्ळंब, माका, मधमुालती, बेल, धोतरा, आघाडा, आिटा, अजुथन, सािडा, िवेिार, मरवा, 

स्वष्ट्णकुांत, जाई, बोर, अगस्ती/हािगा, स्नगुथडी स्कंवा स्िंिळ, केवडा स्कंवा डोरली/रानवांगी 

 िवनास लाभ ायक वृक्ष सखमिा:- रुई, िळस, खैर, आघाडा, स्ििंळ, औिुबंर, शमी, वड, आंबा, बेल, चंिन, िवेिार,  

 िास्त ऑखससिन  ेणारी वृक्ष:- वड, तुळस, स्िंिळ, औिुबंर, कडुस्लंब  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

सपंकथ   :- श्री स्वामी समर्थ प्रिान सेवा कें द्र, ख डंोरी, खि. नाखिक मिाराष्र  फोन :- 02557-221710, मोबाईल: 7755941721, 9860418186  

 ई-मेल आयडी: ppvdindori@gmail.com  वेबसाईट: www.dindoripranit.org 


