
 
 

  

 

भाकृअनुप-राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यिस्थापन संस्था 

माळेगांि, बारामती-४१३११५, पुणे, महाराष्ट्र (भारत) 

 

 

वनशेती  
शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

संदर्भ:  

संग्राम चव्हाण, विजयससंह काकडे, डी. डी. नांगरे, एस. ए. कोचेिाड, के. रवि 

कुमार, पी. एस. खापटे आसण आकाश सशंदे (२०२१). िनशेती: शाश्वत 

उत्पन्नाचा स्त्रोत. र्ाकृअनुप-राष्ट्र ीय अजैविक स्ट्रैस व्यिस्थापन संस्था, बारामती 

(महाराष्ट्र )- ४१३ ११५.  

 

 

तांविक पुस्तिका नं. २८ 

 

 

प्रकाशन िर्भ: २०२१ 

 

 

© ICAR-NIASM २०२१ 

 

वडझाईन आसण कला: 

श्री. प्रविण मोरे, िररष्ठ तांविक सहाय्यक (संगणक) 

 

 

टीपः   

प्रकाशकास योग्य शे्रय देऊन, हे प्रकाशन विना-व्यािसावयक हेत ं साठी मुक्तपणे 

िापरले जाऊ शकते. 

 

 

 

प्रकासशत 

संचालक, र्ाकृअनुप-राष्ट्र ीय अजैविक स्ट्रैस व्यिस्थापन संस्था,  

माळेगांि, बारामती-४१३ ११५, पुण,े महाराष्ट्र, र्ारत 

द रध्वनी कं्र: ०२११२-२५४०५७ 

संकेतस्थळ : www.niam.res.in 

 

 



 

 

  

  

वनशेती 
शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत 

संग्राम चव्हाण, विजयससंह काकडे, डी. डी. नागंरे, एस. ए. कोचिेाड,  

के. रवि कुमार, पी. एस. खापटे आसण आकाश सशंदे 

भाकृअनुप-राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यिस्थापन ससं्था 

माळेगांि, बारामती-४१३ ११५, पुणे, महाराष्ट्र, भारत 



 

 

  

 

 

 

संदेश  

झाडे आसण जंगले ही नेहमीच र्ारतीय संसृ्कतीचे अविर्ाज्य घटक अस न प्राचीन काळापास न िृक्षारोपण हे एक 

पविि कायभ मानले गेले आहे. िाढती लोकसंख्या, शहरीकरण ि मागणी आसण यांच्यातील तफाितीमुळे लाकडाची 

िाढती मागणी प णभ करण्यासाठी जंगलांची अवतप्रमाणात तोड केली गेली. या कारणांमुळे मानिजातीला हावनकारक 

पररणामांचा सामना करािा लागत आहे. म्हण नच सतत िाढणारी मागणी लक्षात घेता बहुउदे्दशीय िृक्ष प्रजातीनंा 

शेतीमध्ये लागिड करण्याची संकल्पना म ळ धरू लागली. सशिाय हिामान बदलांचे प्रवतक ल पररणाम कमी 

करण्यासाठी िनशेतीला सिाभत प्रर्ािी साधन म्हण न ओळखले जाऊ लागले आहे. यामुळे िनशेतीला असधक 

प्रमाणात प्रोत्सावहत करून अंगीकृत केले पावहजे. "सजथे जमीन वतथे वहरिळ" यासाठी सरकार नि-निीन िनीकरण 

धोरण आखत आहे. सध्या महाराष्ट्र ात िनक्षेि सुमारे 20 टके्क र् र्ागािर आहे, परंतु पयाभिरणाचा समतोल 

राखण्यासाठी ३३ टके्क हररत क्षेि गरजेचे आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी बरोबरच शेतकर यांच्या शाश्वत उत्पन्नासाठी राज्य 

आसण कें द्र सरकारने विविध उपाययोजना जसे की पाणलोट विकास योजना, जलयुक्तसशिार, राष्ट्र ीय फळबाग 

योजनेअंतगभत र्ाऊसाहेब फंुडकर फळबाग लागिड योजना, राष्ट्र ीय बांब  वमशन अंतगभत बांब  लागिड योजना, राष्ट्र ीय 

आयुर् असर्याना अंतगभत और्धी िनस्पवत लागिड योजना, महात्मा गांधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतगभत 

शेतकर याच्या शेताच्या बांधािर/पडीक जमीवनिरती िृक्ष ि फळ लागिड आसण राष्ट्र ीय शाश्वत शेती असर्यान 

(NMSA) अंतगभत िनशेती उपअसर्यान या सारख्या विविध योजना िनशेतीच्या वििारासाठी राबित आहे. या 

पुस्तिकेमध्ये िनशेती ि पद्धती, जवमनीच्या प्रकारानुसार िनशेतीचे वनयोजन, विविध प्रकारच्या योजना ि वनयम आसण 

िृक्षतोडीचे वनयम यांची सवििर मावहती मांडणी केली आहे.  

मला आशा आहे की “िनशतेी: शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत” ही पुस्तिका व्यािसायीक, प्रितभक, वनयोजक, िन असधकारी, 

शेतकरी, सशक्षक, संशोधक आसण विद्यार्थ्ाांसाठी मोठ्या प्रमाणात फायदेशीर ठरेल.  

 

(वहमांश ुपाठक)  

डॉ. वहमांश ुपाठक 

संचालक 

र्ाकृअनुप-राष्ट्र ीय अजैविक स्ट्रैस व्यिस्थापन संस्था, माळेगांि, 

बारामती-४१३ ११५, महाराष्ट्र, र्ारत 

 

 



 

 

प्रस्तावना 
र्ारत हा एक कृवर् प्रधान देश अस न जिळपास ६० टके्क लोकसंख्या ही उपजीविकेसाठी शेती आसण शेती संलग्न 

क्षेिांिरती अिलंब न आहे. सध्याच्या िातािरणीय बदलामुळे र्ारतीय अथभव्यिस्थेचा कणा असलेला शेतकरी आसण 

शेती हा एक सचंतेचा विर्य बनला आहे. जंगलतोडीबरोबरच होणारे अमयाभद प्रद र्ण, िाढती लोकसंख्या आसण 

शहरीकरण या कारणांमुळे हिामान बदलाचा दर िेगाने िाढत आहे. यामुळे नैसवगभक आपत्ीचंे प्रमाण देखील िाढत 

जात आहे. अश्या पररस्तस्थतीमध्ये िनशेती ही शेतकर यांना शाश्वत उत्पन्न वमळि न देण्याबरोबरच िातािरण बदलांच्या 

आपत्ीचंा सामना करण्याची क्षमता ठेित आहे. िनशेती ही अशी र् -व्यिस्थापन प्रणाली आहे ज्यामध्ये हंगामी ि 

बारमाही वपकांबरोबर फायदेशीर िृक्षांना शेतीमध्ये वमश्रीत करून उपलब्ध संसाधनांचा पुरेप र िापर केला जातो. 

िनशेतीच्या विविध पद्धती आहेत ज्या जवमनीच्या प्रवतनुसार, पजभन्यमानानुसार ि स्थावनक गरजेनुसार ठरविल्या 

जातात. िनशेतीचा उपयोग िाढािा यासाठी शासनानेही र्रप र प्रमाणात योजना तयार करून त्या शेतकर यांपयभन्त 

पोहचिण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सिभ गोष्ट्ीचंा विचार करून शेतकर यांसाठी महत्वप णभ िनशेती पद्धती, उपयुक्त 

वपके आसण िृक्ष, त्याचंे फायदे तसेच शासनाच्या विविध योजनांबरोबर वनयम ि अटी यांची मावहती या पुस्तिकेद्वारे 

एकवित आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी या सिभ मवहतीचा उपयोग शेतकर यांचे जीिनमान उंचिण्याचा प्रयत्न करेल 

अशी अपेक्षा ठेित आहोत. 

 

(लेखक)  
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१. परिचय 
जंगले ही मानिी अस्तित्वाचे आसण सभ्यतेचे उगम स्थान आहेत. गेल्या लाखो िर्ाांपास न पृथ्वीिरील िातािरण, 

हिामान आसण पयाभिरण ह्ांचा समतोल राखण्याचे काम ही जंगले करत आली आहेत. परंतु अमयाभद िैज्ञावनक आसण 

यांविक प्रगतीमुळे मानिी उत्प्तीचा आधार असलेली िने आपण तोडायला सुरिात केली. यामुळे जी िने आसण झाडे 

नैसवगभक हररतगृह िायु, कबभिाय  आसण विविध प्रकारच्या प्रद र्णाला शमित होती, मानि आसण पृथ्वी यांचे अस्तित्व 

ठेित होती, मानिाच्या उदरवनिाभहला चालना देत होती, शुद्ध हिा आसण पाणी उपलब्ध करत होती, जैिविविधतेच े

जतन करत होती आसण होणार या हिामान बदलला प्रवतसाद देत होती ती िने नष्ट् होण्याच्या मागाभिरती आहेत. ही 

िन संपवत् जिळजिळ १२-१६ दशलक्ष हेक्टर प्रती िर्भ या िेगाने नष्ट् होत चालली आहेत. नुकतेच संयुक्त राष्ट्र  खाद्य 

एिं कृवर् संघटना (रोम) यांनी जगातील जंगल संपदेिरती अहिाल २०२० िर्ी प्रकासशत केला ज्यामधे १९९० 

सालापास न सुमारे ४२० दशलक्ष हेक्टरिरील िनक्षेिाचा नाश झाल्याची नोदं केली आहे. जंगलतोडीबरोबरच होणारे 

अमयाभद प्रद र्ण, िाढती लोकसंख्या आसण शहरीकरण या कारणांमुळे हिामान बदलाचा दर िेगाने िाढत आहे. 

यामुळे तापमानातील कमी-जाि बदल, समुद्र पातळी िाढ, अवत ि अिकाळी पाऊस, प र पररस्तस्थवत, दषु्काळ, 

धृिािरील बफभ  वितळण ेि ओझोन थर विरळ होणे या सारख्या नैसवगभक आपत्ीचंे प्रमाण िाढत जात आहे. या सिभ 

समस्ांना उत्र म्हण न जगातील १४० पेक्षा जाि देशांनी “िनशेतीचा एक प्रर्ािी साधन म्हण न स्वीकार केला आहे 

कारण ही अशी एक पद्धती आहे जी हिामान बदलांना अनुक लन (adaptation) करण्याबरोबरच त्याचे शमन 

(mitigation) करण्यासही उपयुक्त ठरते. म्हण नच जगातील १.२ अरब पेक्षा जाि लोक िनशेतीिरती अिलंब न 

अस न जिळपास 1 अरब हेक्टर क्षेि िनेशेतीखाली आहे.   

 र्ारत हा एक कृवर् प्रधान देश अस न जिळपास ६० टके्क लोकसंख्या ही उपजीविके साठी शेती आसण शेती 

संलग्न क्षेिांिरती अिलंब न आहे. सध्याच्या िातािरणीय बदलामुळे र्ारतीय अथभव्यिस्थेचा कणा असलेला शेतकरी 

आसण शेती हा एक सचंतेचा विर्य बनला आहे. तसेच र्ारताने पॅररस करारा अंतगभत जागवतक हिामानातील िाढ १.५ 

ते २ अंशाने कमी करण्याचे ध्येय ठेिले अस न त्याच्या साध्यासाठी दोन ते तीन अब्ज टन काबभन डाय ऑक्साइडच े

झाडांमाफभ त स्तस्थरीकरण करायचे आहे. तसेच सध्याच्या काळामध्ये िनशेती हा शेतकर यांना शाश्वत उत्पन्न वमळि न 

देण्याच्या खािीबरोबरच िातािरण बदलांच्या आपत्ीचंा सामना करण्याची क्षमता ठेित आहे. तसेच िनशेती पास न 

वमळणार या बहू-उपयोगी गोष्ट्ीमुंळे शेतकरी हा िनशेतीकडे िळ  लागला आहे, यामध्ये चारा, फळे, र्ाजीपाला, 

जळाि  लाक ड, जवमनीचा पोत सुधारणे, वनकृष्ट् ि पवडक जमीनीचंे व्यिस्थापन, िार यांपास न होणारे संरक्षण 

इत्यादीचंा समािेश आहे. या व्यतररक्त, कागद ि प्लायिुड उद्योगांसाठी िनशेती ही एक देणगीच ठरत आहे. ितभमान 

पररस्तस्थतीत, िनशेतीला चालना वमळािी यासाठी र्ारत सरकारने २०१४ मध्ये राष्ट्र ीय कृवर्वनकी नीती लाग  केली 

आसण याच्या अंतगभत बहू-उपयोगी िृक्षांना शेती मध्ये लािण्यासाठी प्रसार आसण प्रचार केला जात आहे. या सिभ 

बाबीमुंळे कें द्र आसण राज्य सरकार िृक्षांचे क्षेि िाढविण्यासाठी ७० च्या दशकापास न सामासजक िनीकरण अंतगभत 

िृक्ष लागिडीस चालना देण्याचे काम वनरंतर चाल  आहे. तसेच १९८० च्या दशकात र्ारतीय  अग्रो इंडस्ट्री फाऊंडेशन 

आसण राष्ट्र ीय शेती ि ग्रामीण विकास बँक यांच्या आसथभक सहाय्याने आवदिासी र्ागामध्ये राबविण्यात आला. तसेच 

पुढे प्लायि ड आसण पेपर वनवमभती करणार या इंडस्ट्रीमुळे िनशेतीस क्लस्ट्र मध्ये चालना वमळाली. पण िनशेती मध्ये 

आमुलाग्र बदल हा राष्ट्र ीय कृवर्िावनकी नीती २०१४ च्या अतंगभत िनशेती उपसर्यानास सुरिात झाल्यामुळे प्रससद्धी 

आसण चालना मोठ्या प्रमाणे वमळ  लागली आहे. िनशेतीच वििार करण्यासाठी कें द्र आसण राज्य सरकारच्या पुढील 

प्रमाणे विविध योजना आहेत जसे की पाणलोट विकास योजना, जलयुक्तसशिार, राष्ट्र ीय फळबाग योजनेअंतगभत 

र्ाऊसाहेब फंुडकर फळर्ाग लागिड योजना, राष्ट्र ीय बांब  वमशन अंतगभत बांब  लागिड योजना, राष्ट्र ीय आयुर् 
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असर्याना अंतगभत और्धी िनस्पवत लागिड योजना, महात्मा गांधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतगभत 

शेतकर याच्या शेताच्या बांधािर/पडीक जमीवनिरती िृक्ष ि फळ लागिड आसण राष्ट्र ीय शाश्वत शेती असर्यान 

(NMSA) अंतगभत िनशेती उपअसर्यान इ. योजना चाल  केल्या आहेत. यासिभ प्रयत्नामुळे आपण एक तृतीयांश 

िृक्ष आच्छादनाचे, पॅररस करारा अंतगभत २-३ अब्ज टन काबभन डाय ऑक्साइड चे स्तस्थरीकरणाचे ि शेतकर याला 

शाश्वत उत्पन्नाचे लक्ष िनशेती माफभ त गाठ  शकतो.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्ारतामधील िनशतेीचे संशोधन आसण वििार   

र्ारतामध्ये िनशेती ही आपल्या परंपरेत रुजलेली आसण िर्ाभनुिर्े िापरण्यात आलेली पद्धती  आहे. परंतु 

िनशेतीचा िैज्ञावनकदृष्ठ्या अभ्यास हा निीनच अस न तो १९८० प िीपास न  CAZRI, जोधपुर; CRIDA, 

हैदराबाद; IGFRI, झांसी आसण CSWCRTI, देहाराद न अश्या प्रमुख संस्थांद्वारा कृवर्-उद्यान, िनीयकुरण, 

कृवर्-िावनकी, इत्यावद  नािाखाली सुरू होता. परंतु िनािरील िाढता ताण, पडीक आसण वनकृष्ट् जमीनीचंे िाढते 

प्रमाण ि लाक डवनवमभत व्यिसायांची िाढती मागणी ध्यानात घेऊन र्ारतीय अनुसंधान कृवर् पररर्देने (ICAR) 

१९८३ साली असखल र्ारतीय समसित िनशेती संशोधन प्रकल्पाची स्थापना करून देशामधील कृवर्-विद्यापीठांत 

िनशेतीचे संशोधन चाल  केले. तरी देखील िनशेतीिरती सखोल संशोधांनासाठी ि त्याचा प्रसारासाठी कें द्रीय 

कृर्ीिावनकी संशोधन संस्थेची स्थापना झांसी येथे १९८८ साली करण्यात आली. या संस्थेचे प्रमुख ध्येय 

र्ारतातीतल शेतकर यांचे जीिनमान उंचिन्याबरोबर आसथभक, सामासजक ि पयाभिरणीय सुरक्षेसाठी 

कृर्ीव्यिस्थेमध्ये बहूउपयोगी िृक्षांचे एकिीकरण करून संप णभ विकास होय. या संस्थेने राष्ट्र ीय बांब  वमशन, 

२००६; , राष्ट्र ीय जैिइंधन वमशन, २००६; राष्ट्र ीय िनशेती विधेयक, २०१४; ि राष्ट्र ीय िनशेती आसण बांब  वमशन 

२०१७ तयार करण्याबरोबरच त्याच्या राबविण्यामदे्ध महत्वप णभ योगदान वदले आहे. याच्याच अंतगभत महाराष्ट्र ामध्य े

दोन िावनकी महाविद्यालयां बरोबर तीन असखल र्ारतीय समसित िनशेती संशोधन प्रकल्प (दापोली, राहुरी 

आसण अकोला) द्वारे संशोधन सुरू आहे.  
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२. वनशेती 
िनशेती ही अशी र् -व्यिस्थापन प्रणाली आहे ज्यामध्ये हंगामी ि बारमाही वपकांबरोबर फायदेशीर िृक्षांना शेतीमध्ये 

िैविध्यप णभ वमश्रीत करून उपलब्ध संसाधनांचा पुरेप र िापर केला जातो. िनशेतीच्या विविध पद्धती आहेत ज्या 

जवमनीच्या प्रवतनुसार, पजभन्यमानानुसार ि स्थावनक गरजेनुसार ठरविल्या जातात. पडीक, बरड आसण नापीक 

असलेल्या जवमनी िनशेतीसाठी उपयुक्त अस न त्यामध न चारा, जळाि  लाक ड, शेती-अिजारांसाठी लाक ड, वनिारा, 

फळे आसण लघु-िन उपज माफभ त शेतकरी त्याचे उत्पन्न िाढि  शकतो. सध्याच्या पररस्तस्थवत मध्ये िनशेती ही एक 

शाश्वत आसण हुकमी उत्पन्नाचे साधन म्हण न िेगाने प्रसाररत होत आहे.  

२.१ िनशतेीमधे्य िकृ्षांची वनिड  

िनशेतीमध्ये िृक्षांची वनिड करताना पुढील बाबीचंा विचार करण्यात यािा:-  

 सरळ ि जलद िाढ असणारा, िृक्षाचे छत ससछद्र ि दंडगोलाकर  

 प्रवतक ल जमीन ि हिामान पररस्तस्थतीतसुद्धा िाढीची क्षमता ठेिणारा  

 कमीत कमी कीटक ि रोगांचा प्रादरु्ाभि असणारा   

 पक्षी ि प्राण्यांचा कमी आकवर्भत करणारा;  

 बहू-उपयोगी असलेला (एकाच िृक्षापासुन चारा, इंधन, इमारती लाक ड ि नि स्तस्थरीकरण करणारा);  

 नि स्तस्थरीकरण करण्याची क्षमता जाि असलेला ;  

 इतर वपकांशी स यभप्रकाश, पाणी ि पोर्क द्रव्यांसाठी स्पधाभ न करणारा;  

 खोल सोटमुळ प्रणाली असलेला  

 मातीची सुपीकता िाढविण्यास मदत करणारा   

 कमी मृत्य  दर ि ताण सहन करणारा   

 कमीत कमी पाणी, व्यिस्थापन असणारा  

 पणभपाती असलेला  

 तसेच प्रते्यक दोन ते तीन िर्ाभनी िृक्षांची छाटणी वकिा विरळणी करून हिा आसण प्रकाश खेळता रावहल ि 
वपकांच्या उत्पादनात जाि घट येणार नाही याची काळजी घ्यािी 

२.२ िनशतेीच्या पद्धती  

िनशेती ही पद्धतसशरपणे म्हणजेच चौरस वकिा आयताकृती रोपण पद्धतीमध्ये (दोन्ही ओळीमंधील अंतर हे १२ ते ३० 

फुटानपयांत ि एका रोपांपस न दसुर या रोपांचे अंतर हे ६ ते २४ फुट अंतरिरती), शेताच्या बांधािरती (एक ओळ, 

जोड ओळ वकिा नागमोडी (zig-zag) पद्धतीमध्ये सरासरी ५-१० फुट अंतरािरती) आसण विखुरलेल्या पद्धतीमध्ये 

(५०-२०० िृक्ष/हेक्टर) आढळतात. िनशेतीच्या पद्धती  पुढील प्रमाणे आहेत:  
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२.२.१ कृवर्िावनकी वकंिा कृवर्िनशेती 

या पद्धतीमध्ये हंगामी वपके ही पद्धतसशरपने ि तांविकदृष्ट्या योग्य अंतरािती लािलेल्या िृक्षांच्या ओळीमध्ये पेरली 

जातात. यामदे्धचे िेगिेगळ्या प्रकारची वपके जसे की सोयाबीन, कडधाने्य, गहू, तेल वपके ही साग, कड सलंब, 

महोगणी, वनलवगरी, मेलीया, बांब  या वपकांबरोबर घेतली जाऊ शकतात. ज्यािेळी बागेमध्ये सािलीचे प्रमाण िाढेल 

त्यािेळी सािली सहन करणारी वपके जसे की हळद, आले ि और्धी िनस्पतीचंी लागिड करािी.  

    
चव्हाळा + महोगणी                                                  गुलाब + साग 

२.२.२ कृवर्उद्यावनकी (Agri-horticulture) 

महाराष्ट्रमध्ये या पद्धतीचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणात केला गेला आहे. या पद्धतीत फळझाडांमध्ये हंगामी वकंिा 

बारमाही वपके बाग स्थापनेच्या काही िर्ाांपयांत घेता येतात. पाणी आसण जवमनीच्या उपलब्धयेतनुसार फळवपके आ 

सण अंतरवपकांची वनिड केली जाते. हलक्या ि मुरमाड जवमनीमध्ये सचंच, बोर, आिळा, शेिगा, सीताफळ, बेल 

आसण करिंद या फळझाडांची लागिड करता येते. बागायती क्षेिात आंबा, सचक , पेरु, डासळंब यांसारखी फळझाडे 

घेऊन त्यामध्ये र्ाजीपाला वकंिा फुलवपके सुद्धा घेतली जाऊ शकतात.  

    
हरर्रा + संिा                                                      झेंड  + डासळंब     

 

२.२.३ कृवर्िनउद्यान (Agri-silvi-horticulture) 

  उंच ि सरळ िाढ होणार या िनिृक्षांची (साग, वनलवगरी, सुरू ि सील्वर ओक) वनिड फळबागेच्या चहूबाज ं नी 

बांधिारती लागिड केली जाते ज्यामुळे जोरदार वकंिा िादळी िार यापास न तसेच उष्ण िार यापास नही फळबागेच े

संरक्षण केले जाते. बागायती पट्ट्यामध्ये, फळवपकांबरोबर एकदल वकिा वद्वदल िगीय वपके मोकळ्या जागेत प्रारंर्ीक 
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3-4 िर्ाांपयभन्त घेतली जाऊ शकता. उदा. द्राक्ष बागेत मोकळ्या जागेमध्ये झेंड  वकिा मका घेतला जातो ि चहू 

बाज ं नी वनलवगरी, साग वकिा ससल्वर ओक लािला जातो.  

    
           तुळस + आंबा + रक्त चंदन + सरुू + चंदन                          गहू + वकण्णो + वनलवगरी                     

२.२.४ िनीयकुरण (silvipasture): 

या पद्धतीमध्ये चारािगीय वपके जसे की वगनी गित, होडस गित, पॅरागास, नेवपयर, दीनानाथ, अंजन, डोगंरी, 

पिना, स्ट्ायलो, रानम ग ि मेथी घास बरोबर सुबार् ळ, अंजन, वनंबारा, कडुसलंब, हादगा, शेिरी, महारूख, तुती ि 

बार् ळ या सारखी झाडे पद्धतसशर वकंिा विखुरलेल्या पद्धतीने लागिड करतात. बहू-उपयोगी झाडे चर याबरोबरचा 

जळाि  लाक ड, इमारती लाक ड, फळे, वहरिळी साठी जैिर्र ि लघ-ुिन उपज सुध्या रे्ट  शकतात. मुख्यत:  ही 

प्रणाली हलक्या, उथळ वकिा मुरमाड पडीक जमीनीिरती केली जाऊ शकते ज्यामुळे चार या बरोबरच जवमनीची 

सुपीकताही िाढते.   

    
अंजन गित+ अंजन                                             नवेपयर बाजरा + सुबाबुळ         

२.२.५ कृवर्िनीयकुरण (Agrisilvipasture) 

यामध्ये पारंपररक कडधान्यबरोबर काही सुधाररत चारा वपकांची (नेवपयर हायविड, मेथीघास वकिा मका) चारा 

देणार या िृक्षांबरोबर (सुबार् ळ हेज पद्धती) वकिा इमारती लाक ड देणार या िृक्षांबरोबर (साग, महोगणी इत्यावद) वि-

िरीय प्रणाली मध्ये लागिड करतात. या पद्धतीमुळे िर्भर्र चक्रामध्ये वहरिा ि सुका पौवष्ट्क चारा वमळत राहतो. ही 

पद्धती बागायती र्ागामध्ये ि जाि पािसाच्या प्रदेशात अिलंबली जाते.        
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मका+ नेवपयर हायविड + नारळ                       नेवपयर हायविड+ स्ट्ायलो + शेिगा            

    
नेवपयर हायविड + तुती                                    अंजन गित + पेरु    

२.२.६ सघन लागिड (Block plantation) 

या मध्ये व्यापारीदृष्ट्या महत्वाच्या असणार या झाडांची लागिड कमी अंतरिरती म्हणजेच जाि घनतेमध्ये (५०० िृक्ष 

प्रती हेक्टर ि त्यापेक्ष्या जाि) केली जाते ज्याचा मुख्य उदे्दश हा कागद वनवमभती, जैि इंधन, इमारतीसाठी पोल 

आसण िीजवनवमभती असतो. याचबरोबर ज्या जवमनीत विविध कारणांिि (पाणथळ, आम्ल ि क्षारयुक्त इ.) वपके 

वकंिा फळवपके घेण्यासाठी नापीक असतात अश्या वठकाणी ब्लॉक पद्धतीने िृक्ष लागिड केली जाऊ शकते. यासाठी 

सुरू, वनलवगरी, साग, महोगणी, बांब  ि सुबार्ुळेची लागिड ३x३ फुट, ५x५ फुट, १०x१० फुट, १२x५ फुट ि 

१२x८ फुट एिढ्या अंतरिरती केली जाते.  

    
मेलीया डुवबया (६ x ६ फ ट)                                     वनलवगरी  (६ x ६ फ ट)      
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साग (५ x ५ फ ट)                                    सुरू(५ x ५ फ ट) 

२.२.७ बाधंािरती लागिड (Bund plantation) 

या पद्धतीमध्ये बहूउपयोगी िृक्ष ि फळ िृक्ष शेताच्या बांधिारती वकंिा नाल्याच्या बाज ने ५ ते १० फुट द र िृक्षांची 

एका ओळीत/ जोड ओळीत वकंिा सजग-जॅग प्रकारे लागिड केली जाते. यामुळे शेतकर याच्या पररघीय क्षेिाचा ि 

बांधाचा जािीत जाि उपयोग होऊन  अवतररक्त उत्पन्नाचे स्त्रोत वनमाभण करता येतात. तसेच या िृक्षांमुळे जवमनीची 

ध प, बांधबंवदिी, िार यापास न संरक्षण ि सािली वमळ न आंतरवपकांचे सुद्धा उत्पन्न िाढते. बांधािरील लागिडीसाठी 

साग, सुरू, हादगा, सुबाबुळ, शेिरी, वनंबारा, नारळ, आंबा, शेिगा ि बोर उपयुक्त ठरतात.  

    
बांधिारती साग लागिड                                         बांधिारती कड सलंब लागिड 

२.२.८ परस बाग  

िनशेतीच्या पद्धतीमंधील परस बाग हा देखील िर्ाभनुिर्े चालत आलेला एक प्रकार आहे. ज्यामध्ये विविध प्रकारची 

म्हणजेच िनिृक्ष, फळझाडे, िेलिगीय िनस्पवत, पालेर्ाज्या ि मसाल्याची झाडे एका विसशष्ट् पद्धतीमध्ये त्यांच्या 

ऊंची आसण प्रकाशाच्या आिश्यकतेनुसार घराच्या शेजारी लािण्यात आलेली पद्धती. यालाच आजच्या र्ार्ेमध्य े

वकचन गाडभन असेही म्हटले जाते. महाराष्ट्र ामध्ये या पद्धतीचा अिलंब कोकणामध्ये केला जात अस न त्याला कुळागर, 

परसि वकंिा पोरस  या नािाने प्रचसलत आहे. याला दमट, जाि वकंिा अवत पाऊस ि समुद्र वकनारा यांची गरज 

असते. परस बागेत न रोजच्या लागणार या गोष्ट्ीचंा मुबलक पुरिठा केला जातो.  सहसा परस बाग ही तीन वकंिा चार 

िरामध्ये लािली जाते. 

 प्रथम िर: जाि उंचीची झाडे चौबाज ं नी लािली जातात. यामध्ये प्रामुख्याने सागिण, ऐन, कीजंल, 

फणस, आंबा (देसी), सससम, जांर् ळ, पायर, वहरडा आसण सशिण इ. परस बागेमध्ये सािली देण्याबरोबरच 

सुरू (५ x ३ फूट)   
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िादळी िार यापास न बागेचे संरक्षण करतात. तसेच या िनिृक्षांपासुन घरासाठी िासे, खांब, शेतीसाठी 

अिजारे ि इधंनासाठी जळाि  लाक ड वमळते. 

 वद्वतीय िर: या िरामध्ये फळ झाडे (आंबा (कलमी), कोकम, नारळ, सुपारी, काज , इ.) लािली जातात.  

 तृतीय िर: या मध्ये लहान झाडे जसे की पपई, पेरु, सीताफळ, शेिगा, केळी आसण मसाल्याची झाडे 

(जायपवि, दालचीनी) इ.  

 चतुथभ िर: यामध्ये िेलिगीय, पालेर्ाज्या ि शाक प्रकारच्या िनस्पवत आढळतात. यामध्ये अननस, हळद, 

आले, अडुळसा, करंदा ि काही िेलिगीय जसे की वमरी, वपंपळी इ.  

    
कोकणातील परसबाग (बहू-िरीय)                               वकचन गाडभन वकंिा परस बाग 

२.२.९ सजीि कंुपण 

खासगी संपत्ीच,े शेतीचे वकंिा फळ बागेचे मोकाट जनािारांकड न, िन्य प्राण्यांकड न वकंिा चोरीपास न संरक्षण 

करण्यासाठी झुडुप िगीय वकंिा काटेरी िनस्पतीचंा िापर शेताच्या चहू बाज ं नी केला जातो. या सजीि कंुपणामुळे 

संरक्षणाबरोबरच वहरिा चारा, फळे, जळाि  लाक ड, और्धी-िनस्पती ि लघु िन उपज देखील वमळतात. यामध्ये 

करिंद, सुबाबुळ, घाणेरी, घायपात, बांब , मेहंदी, बेशरम, वनरगुडी, विलायती सचंच, तुती ि वनिडंुग इ. प्रजाती 

िापरल्या जातात. 

    
मेहंदीचे कंुपण                                                 करिंदाचे  कंुपण    

 

 



 

 १० 

    
सुबार्ळीचे कंुपण                                                   तुतीचे कंुपण    

२.३ िनशतेीमधील घटकाचंी वनिड  

महाराष्ट्र ामध्ये िनशेतीचा वििार हा हिामानांनुसार, पजभन्यमानांनुसार ि जवमनीच्या आिश्यकतेनुसार िर्ाभनुिर्े होत 

गेला आहे. याचधरतीिरती पजभन्यमांनुसार उपयुक्त असणारे िनिृक्ष, फळझाडे, कृवर् वपके ि चारावपके या बरोबरच 

पडीक जवमनीचा पुनिाभपरासाठी खाली वदलेल्या तक्त्याचा िापर करािा.   

महाराष्ट्र ामध्य ेिनशतेीसाठी उपयकु्त असणारे िनिृक्ष, फळवपके, धान्य वपके आसण चारावपके   

पजभन्यमान/समस्ाग्रि 

जवमनी 
िनिृक्ष फळवपके कृवर्वपके चारावपके 

र्रप र पािसाचा प्रदेश 

(1200 वम.मी. पेक्षा जाि) 

साग, बांब  (मानगा, 

मानिेल, सचिारी, 

र्ीमा, कातंग), मोह, 

खैर शेिगा, ऐन, 

कीजंल वबब्बा, सशिण, 

वहरडा आसण बेहडा 

आंबा, फणस, सचक , 

काज , कोकम, 

जांर् ळ, नारळ, 

सुपारी, केळी 

खरीफ: र्ात, 

नाचणी, र्ुईम ग 

 

 

चिळी, 

नेवपयर-बाजरा, 

स्ट्यालो   

मध्यम पाऊसमान (750-

1200 वम.मी.) 

साग, सशिण, 

सुबार् ळ, कडुसलंब, 

वनंबारा, करंज, 

बार् ळ, हादगा, 

शेिरी, तुवत, शेिगा, 

अंजन, बांब  (मानगा, 

मानिेल), वहरडा, 

बेहडा, वबब्बा इ.  

आंबा, डासळंब, संिी, 

फणस, मोसंबी, 

सचक , सलंब , पेरु, 

पपई, सीताफळ  

खरीफ: 

सोयाबीन, मका, 

र्ुईम ग,  

रब्बी: गहू, 

मका, ज्वारी,  

बारमाही: आले, 

हळद, शतािरी 

नेवपयर-बाजरा, 

मेथी घास, 

लस ण घास, 

चिळी  

कमी पािसाचा प्रदेश (750 

वम.मी. पेक्षा कमी) 

कड सलंब, बार् ळ, 

शेिगा, सुबार् ळ, बांब  

(मानिेल), साग, 

आिळा, सीताफळ, 

बेल, बोर, अंजीर, 

सलंब िगीय वपके, 

खरीफ: 

सोयाबीन, 

मटकी, त र 

अंजन घास, 

धामन गित, 

पांढरी कुसळ, 
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पजभन्यमान/समस्ाग्रि 

जवमनी 
िनिृक्ष फळवपके कृवर्वपके चारावपके 

वनलवगरी सचंच मका, बाजरी   

रब्बी: ज्वारी, 

हरर्रा, करडई  

 

गांधील गित  

पाणथळ जवमनी  सुरू, वनलवगर, अजुभन, 

विलायती बार् ळ, 

उंबर, बांब  (कतंग, 

तुलडा)  

जांर् ळ, नारळ, पेरु   र्ात, मका  नेवपयर-बाजरा 

हायविड, 

पॅराघास, मेथी 

घास  

क्षारयुक्त जमीन वनलवगरी, सुरू, करंज, 

सससम, बार् ळ, खैर   

शमी, हादगा   

आिळा, बेल, सचंच, 

करिंद, खज र, बोर, 

 काज    

काप स, म ग, 

हरर्रा, ज्वारी, 

बाजरी  

बरसीम, कनाभल 

गित, होडस 

गित, िाळा 

गित, अंजन 

गित   

आम्लयुक्त जमीन साग, सशिण, वतसळ, 

सशरस, स्तिररससवडया 

सखरणी, आंबा, डर ॅगन 

फ्र ट  

त र, िाटाणा, 

मका, र्ुईम ग  

नेवपयर-बाजरा, 

मेथीघास, 

दीनानाथ 

गािात  

 
वनवबिजा सबुाभूळ 
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२.४ िनशतेीचे फायदे 

 िनशेतीपास न अन्नधाण्या बरोबरच िृक्षापास न चारा, लाक ड, फळे ि लघु-िन उपज असे र्रप र फायद्या 
सोबत शाश्वत उत्पन्नाची हमी शेतकर याला वमळते. 

 वदिसेंवदिस शेतमजुर यांच्या कमी होत चाललेल्या उपलब्धतेमुळे शेतकरी बहुिावर्भक वपकांकडे आकवर्भत 
होऊ लागला आहे. जसे की साग, सचंच, बांब  ि जांर् ळ ज्यामध्ये कमीत कमी खचाभमध्ये उत्पन्न घेत आहे.   

 िाढत्या क्षारपड, मुरमाड ि पडीक जवमनी िरती िनशेती नुसती फायदेमंद ठरत नाही तर या जमीवनंचा पोत 
ि कबभ िाढि न कृवर्मधील वपके सुद्धा घेऊ शकतो.  

 वहरव्या चार याच्या उपलब्धतेसाठी विशेर्ता उन्हाळ्यामध्ये िनशेती उपयुक्त ठरते. यामध्ये वहरिा चार यासाठी 
सुबार् ळ, अंजन, शेिरी, काटेरी बार्ुळ, सशरस, खैर, आपटा, कांचन, पांगारा, धािडा, नीम, वनंबारा, 

पळस, हादगा इ. िृक्स 

 याव्यवतररक्त िनशेतीमुळे जवमनीची ध प थांबिणे, सुपीकता िाढिने, आद्रभता वटकिने, िादळी िार यांपास न 
संरक्षण देने आसण िातािरण बदलाचे अनुकुलन आसण शमन केले जाते. 

 आज देखील खेड्यातली ७० % पेक्षा जाि जनता ही इंधंनासाठी लाकडा िरतीच अिलंब न आहे. 

जळणासाठी वनलवगरी, बार् ळ, िेडीबार् ळ, सुरू, पळस, साग, नीम, आिळा, करंज, हादगा, शेिरी, 

विलायती सचंच इ. चा िापर केला जातो. 

 काही िृक्ष लाक ड, फळे, चारा यासशिाय लघु िन उपज जसे की मोहाची फुले आसण वबया, वबडी 

बनिण्यासाठी तेंड ची पाने, वडंक (पळस, बार्ुळ), पिािळी ि द्रोण (पळस, िड, बेहडा), दोर (अंजन ि 

घायापत), लाख (पळस, बोर ि कुसुम), रेशीम (तुवत, अजुभन), जैविक इंधंनासाठी (मोह, उंडी, वबब्बा, 

कड सलंब, करंज) विविध बहूउपयोगी िृक्षांची लागिड केली जाऊ शकते. 

 हि कला, खेळणी  ि विणकाम यासाठी सागिण, आंबा, िेत, बांब , बार्ुळ, काटे शेिरी, पळस ि नाना 

यांसारख्या िृक्षांची गरज र्ासते.  

 औद्योवगक उद्योगांमध्ये (कागद ि प्लायि ड  उद्योग) वनलवगरी, साग, सशिण, सुबार्ुळ, सुरू, मेलीया 

डुवबया, बाबं  ि महागोणी इ. जलद िाढ होणार या िृक्षांची शेती केली जाऊ शकते.  

 जागवतक बाजारपेठे मध्ये जाि मागणी असलेल्या प्रजाती जसे की चन्दन, रक्त चन्दन, रोसेि ड, नरक्या या 
सारख्या विलुप्त होणार या िृक्षांची लागिड शास्त्रीय दषु्ट्या करून जाि उत्पन्न देखील वमळिले जाऊ शकते.  
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सागाच्या लाकडाची खेळणी                                    ऊन-िार यापास न जनािरांचे संरक्षण 

    
टोमॅटो मध्य ेआधारासाठी                                      बांब  काठी बांब चे फवनभचर 

    
परस बागेतील फळे                                           िॉल पॅनेसलंग 

    
िेताचे फवनभचर     वहरिा चारा  
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३. वनशेतीच्या योजना 
मानिाच्या उत्क्ांतीपास न अन्न, िस्त्र आसण वनिारा या म लर् त गरजांसाठी मानिी जीिन हे िृक्षांिरती अिलंब न होत े

आसण आजही आहे. र्ारतीय परंपरेतील िैवदक कालखंडात घरातील िापरासाठी आसण विविध सेिांसाठी पाच 

प्रकारच्या िृक्ष लागिडीची संकल्पना ही प्रते्यक कुटंुबात ‘पंचिटी’ म्हण न अस्तित्वात होती. यामध्येच ऋवर्-मुनी 

आपल्या आश्रमाजिळ आंबा, फणस, पेरू, मोह बरोबरच इंधंनासाठी काही उपयुक्त और्धी ि फळ-िृक्षांची लागिड 

करत असे. त्याचबरोबर रामायणामध्ये मुनी र्ारद्वाज यांनी श्री रामाला िनिासा दरम्यान पाच झाडांनी िेढलेल्या 

वठकाण राहण्याच्या सल्ला वदला. ज्यामध्ये िड, उंबर, बेल, आिळा आसण सीता-अशोक सारख्या बहूपयोगी िृक्षांचा 

समािेश होता. याच्यािरून असे वदसते की िनशेती वकंिा िृक्ष लागिड ही काही निीन पद्धती नस न ती मानिी 

जीिनाशी गुंफलेली महत्वप णभ गोष्ट् आहे. पण िाढते शहरीकरण, लोकसंख्या, शेती-वििाराबरोबर होणारे 

यांविकीकरण यांमुळे पारंपररक शेती आसण जंगल लुप्त होत चालले आहे. सध्याच्या हिामान बदलामुळे शेती करणे 

अशक्यप्राय बाब होऊ लागली आहे आसण याचमुळे शेतकरी शाश्वत पयाभयांकडे िळ  लागला आहे.  

 या सिभ बाबीमुंळे कें द्र आसण राज्य सरकार िृक्षांचे क्षेि िाढविण्यासाठी ७० च्या दशकापास न सामासजक 

िनीकरण अंतगभत िृक्ष लागिडीस चालना देण्याचे काम वनरंतर चाल  आहे. तसेच १९८० च्या दशकात र्ारतीय अग्रो 

इंडस्ट्री फाऊंडेशन (BAIF) आसण राष्ट्र ीय शेती ि ग्रामीण विकास बँक यांच्या आसथभक सहाय्याने आवदिासी 

र्ागामध्ये राबविण्यात आला. तसेच पुढे प्लायि ड आसण कागद-लगदा वनवमभती करणार या इंडस्ट्रीमुळे िनशेतीस 

क्लस्ट्र मध्ये चालना वमळाली. पण िनशेती मध्ये आमुलाग्र बदल हा राष्ट्र ीय कृवर्िावनकी नीती २०१४ च्या अंतगभत 

िनशेती उपसर्यानास सुरिात झाल्यामुळे प्रससद्धी आसण चालना मोठ्या प्रमाणात वमळ  लागली आहे. या नीतीचा 

मुख्य उदे्दश पुढील प्रमाणे आहे: िनशेतीमध्ये विविध िृक्षांची लागिड करून देशाचे एक तृतीयांश क्षेिािरती िृक्ष 

आच्छादन िाढिण्याबरोबरच िातािरणातील काबभनचे स्तस्थरीकरण करणे, जवमनीतीतील पोर्क द्रव्यांचे प्रमाण 

िाढविण,े िैविध्यप णभ प्रणालीचा िापर करून शेतकर याचे उत्पन्न िाढविणे, एकासत्मक पद्धतीने वपकांची आसण 

पशुधनाची उत्पादकता, रोजगाराच्या संधी वनमाभण करणे आसण शेतकर याचे राहणीमान उंचािणे. िनशेतीच वििार 

करण्यासाठी कें द्र आसण राज्य सरकारच्या पुढील प्रमाणे विविध योजना जसे की पाणलोट विकास योजना, 

जलयुक्तसशिार, राष्ट्र ीय फळबाग योजनेअंतगभत र्ाऊसाहेब फंुडकर फळर्ाग लागिड योजना, राष्ट्र ीय बांब  वमशन 

अंतगभत बांब  लागिड योजना, राष्ट्र ीय आयुर् असर्याना अंतगभत और्धी िनस्पवत लागिड योजना, महात्मा गांधी 

राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतगभत शेतकर याच्या शेताच्या बांधािर/पडीक जवमनीिरती िृक्ष ि फळ लागिड 

आसण राष्ट्र ीय शाश्वत शेती असर्यान (NMSA) अंतगभत िनशेती उपअसर्यान इ. आहेत. आपण या र्ागामध्ये िरती 

नम द केलेल्यापैकी काही ठराविक योजनाची मावहती घेऊया. 

३.१ राष्ट्र ीय शाश्वत शतेी असर्यान (NMSA) अंतगभत िनशतेी उपअसर्यान 

 या असर्यानाचा मुख्य उदे्द्यश हा एक ण र्ौगोसलक क्षेिापैकी ३३ टके्क क्षेि िृक्ष आच्छादनाखाली आणणे, 

एकमेकांना प रक ि एकासत्मक पद्धतीने वपकांची ि पशुधंनाची उत्पादकता िनशेतीने िाढविणे, विविध प्रकारच्या 

पडीक ि नापीक जवमनी लागिडीखाली आणणे, आसण िनशेतीच्या माध्यमात न रोजगाराच्या ि शाश्वत उत्पन्नाच्या 

संधी िाढविणे. िनशेती असर्यानाच्या अंबलबजािणीसाठी नोडल विर्ाग म्हण न कृवर् विर्ाग काम करत आहे आसण 

राज्य िन विर्ाग योजनेच्या वनयोजनामध्ये मदत करतो. या असर्यानासाठी ६०:४० या प्रमाणे  कें द्र : राज्य असे 

अथभसहाय्यचे स्वरूप अस न सादर अनुदान हे ४०:२०:२०:२० या प्रमाणात एक ण चार िर्ाभत देण्यात येते. या 
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सर्यानामध्ये शेतकर यांसाठी दजेदार रोपण सामग्रीसाठी रोपिाटीकेचा विकास करणे, पररघीय क्षेि ि बांधािरील 

लागिड, कमी घनतेची लागिड आसण जाि घनतेची लागिड या घटकांचा समािेश आहे.  

अ) दजदेार रोपण सामग्रीसाठी रोपिाटीकेचा विकास करण:े या असर्यानाचा दजेदार रोपण सामग्रीसाठी रोपिावटका 

विकास हा एक अविर्ाज्य र्ाग अस न राज्य सरकार याच्यासाठी शासकीय संस्था, खाजगी संस्था, िैयवक्तक व्यवक्त 

यांना गुणित्ाप णभ लागिड सावहत्याच्या वनवमभतीसाठी आसथभक मदत देत आहेत. यामध्ये लहान रोपिावटका (०.५ 

हे.), मोठी रोपिावटका (१  हे.) आसण उच्च तंिज्ञान रोपिावटकेसाठी (१. हे) अनुक्रमे सुमारे १०.००  लाख, १६ 

लाख आसण ४० लाख रुपयांची मदत केली जाईल. यासाठी राष्ट्र ीय बांब  असर्यान अंतगभत मंज र मापदंडानुसार 

अनुदान वदले जाईल. तसेच खासगी क्षेिातील लहान रोपिटीकेला २५०००, मोठ्या रोपिटीकेला ५०००० आसण 

उच्च तंिज्ञान रोपिटीकेला १००००० रोपे उत्पावदत करणे आिश्यक आहे. खासगी रोपिावटकेचा लार् घेण्यासाठी 

इच्छ कांनी तालुका कृवर् असधकारी याच्येकडे अजभ सादर करािा. तसेच गुणित्ा ि दजेदार वबयाणे उपलब्ध करून 

द्याियाची जबाबदारी ही िन-विर्ागाच्या असधकार यांची राहील. 
 

ब) पररघीय क्षिे ि बाधंािरील लागिड : यामध्ये शेतकरी आपल्या शेताच्या पररघीय क्षेिाचा ि बांधाचा उपयोग िृक्ष 

लागिडीसाठी करू शकतो. यामध्ये उंच आसण सरळ िाढणार या िृक्षांची लागिड करून शेतकरी अवतररक्त 

उत्पन्नाबरोबरच जोरात िाहणार या िार यांपास न आसण जवमनीची ध प कमी करण्यास मदत होते. बांधािरती िृक्ष 

लागिडीसाठी या घटका अंतगभत जािीत जाि ३५ रुपये प्रती झाड असे अनुदान लार् करत्यास वमळते. 
 

क) कमी ि जाि िृक्ष लागिड : यामध्ये शेतकरी हंगामी ि बारमाही वपकांना फायदेशीर िृक्षांबरोबर शेतीमध्य े

िैविध्यप णभपने वमश्रीत करून उपलब्ध संसाधनांचा पुरेप र िापर करू शकतो. यासाठी तो कृर्ीिनशेती, कृवर्उद्यान, 

कृर्ीिनउद्यान, िनीयकुरण, कृवर्िनीय कुरण ि सघन लागिड अश्या पद्धतीचंा जवमनीच्या प्रकारानुसार आसण 

स्थावनक गरजेनुसार लागिड करू शकतो. या मध्ये साग, मेलीया डुवबया, सशसम, खैर, चन्दन, रक्तचन्दन, सशिण, 

बेहडा, धािडा, जांर् ळ, आिळा याची लागिड करू शकतो. खालील  तक्त्याप्रमाणे कमी ि जाि घनतेच्या 

िृक्षलागिडीचे आसथभक मापदंड आहेत  

 

अ. क्र िृक्ष लागिडीचा प्रकार आसण िृक्ष संख्या (हेक्टरी) आसथभक अनुदान 

१ कमी घनतेची िृक्ष लागिड  

१०० पेक्षा कमी िृक्ष संख्या रोपांच्या प्रत्यक्ष संख्येनुसार @ रु. 

३५/- प्रती रोप  

१०० ते ५०० िृक्ष संख्या २८००० (वकिा लागिडीच्या 

तीव्रतेच्या प्रमाणात) 

२ जाि घनतेची िृक्ष लागिड (ब्लॉक िृक्षारोपण)     

५००-१००० (३.५ मी. X ३.५ मी.)   ३०००० प्रती हेक्टरी  

१०००-१२०० (३ मी. X ३ मी.)   ३५००० प्रती हेक्टरी  

१२००-१५०० (२.५ मी. X २.५ मी.)   ४५००० प्रती हेक्टरी  

१५०० पेक्षा जाि (३.५ मी. X ३.५ मी.)   ५०००० प्रती हेक्टरी  

(टीप: प्रत्येक  ब्लॉकमधील / िृक्षांच्या संखे्यच्या प्रमाणात खचाभची पररगनणा करण्यात यतेे; लार्थीना देण्यात येणारे 

अनुदान हे चार िर्ाांसाठी ४०:२०::२०:२० या प्रमामनात अदा करण्यात यतेे.) 
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ड) वनविदा करण्याची प्रवक्रया  

 ज्या शेतकर याच्या नािािरती जमीन आहे तसेच आदशभ ग्राम वकंिा हागणदारीमुक्त गािातील शेतकर यास 
प्राधान्य वमळेल.  

 अल्प ि अत्यल्प र् धारक शेतकर यांकरता कमीत कमी ५० % ि त्यापैवक ३० % वनधी मवहला 

शेतकर यांिरती खचभ करािा. त्याचबरोबर अनुस चीत जाती ि जमातीसंाठी अनुक्रमे १६ ि ८ % वनधी खचभ 

करािा. 

 या योजनेत सहर्ागी होण्यासाठी कृवर् विर्ागाणे वदलेल्या नमुन्यामध्ये अजभ करािा यासाठी कृवर् पयभिेक्षेक, 

ग्रामपंचायत ि कृवर् कायाभलये येथ न अजभ प्राप्त करािा. सध्या ऑनलाइन पद्धतीने सुद्धा अजभ करता येतात. 

 या योजनेबद्दल सवििर मावहती स्थावनक मंडळ कृवर् असधकारी वकंिा तालुका कृवर् असधकारी यांच्येकड न 
वमळेल.  

३.२ राष्ट्र ीय बांब  वमशन अंतगभत बांब  लागिड  

बांब  ही गित िगीय, जलद िाढणारी, बहुिावर्भक ि बहूपयोगी अशी िनस्पती अस न मानिी जीिनात “cradle to 

death” या म्हणीप्रमाणे जन्मापास न ते मरणापयांत उपयोगी असल्यामुळे याला गररबांचे लाक ड (Poor man’s 

timber) वकंिा सोन्याची कोबंडी (Golden goose) वकंिा वहरिे सोने (Green gold) अश्या नािाने संबोधल े

जाते. आपल्या देशामध्ये जिळ जिळ १४ वमसलयन हेक्टर क्षेि हे बांब  लागिडीखाली अस न सुमारे १३६ प्रजाती 

आहेत. सध्या २६००० ते २८००० कोटी रुपये येिढ्या मोठ्या क्षमतेची देशांतगभत बाजारपेठ उपलब्ध आहे. मुख्यत: 

बांबुचा ऊपयोग कागद आसण लगदा उद्योग, हिकला, अगरबत्ी उद्योग, फवनभचर, शेतीमध्ये आधारासाठी, 

बांधकाम-इमारती लाक ड, कॉटेज उद्योग, प्लाय बोडभ सारखे जिळ जिळ १५०० पेक्षा जाि उपयोग आहेत. नुकतेच 

बांब ला िृक्ष या र्ारतीय िन कायदा १९२७ च्या पररर्ार्ेत न िगळल्यामुळे यािरील िन खात्याचे वनबांध कमी झाले 

आहेत आसण “कृवर् पीक वकंिा औद्योवगक पीक” म्हण न उदयास येत आहे. या सिभ बाबीमुंळे, र्ारत सरकारने राष्ट्र ीय 

बांब  वमशन २००६ ची प णभस्थापणा २०१६-१७ साली शेतकर यांचे एक ण उत्पन्न िाढविण्यासाठी कमी खचाभचे, कमी 

पाण्याच,े कमी मजुरांचे, कमी रोग-वकडीचंे आसण कमी वदिसांचे पीक म्हण न र्ारतर्र लागिडीसाठी प्रयत्न सुरू केले 

गेले. सन २०१६ साली महाराष्ट्र  शासनाने राज्यात बांब  खालील क्षेि िाढविण्यासाठी, बांब  आधाररत उद्योगांसाठी 

आसण हिामान बदलांच्या लिसचकतेसाठी महाराष्ट्र  बांब  विकास मंडळाची स्थापना नागपुर येथे करण्यात आली. 

याच्याच अंतगभत, राज्य सरकारने शेतजवमनीिरती वकंिा बांधािरती बांब  लागिडी चालना देण्याच्या वनधाभराने 

सिलतीच्या दराने वटश्य कल्चर बांब  रोपांचा पुरिठा करण्यासाठी, शेतीत न वमळणार या उत्पन्नाला जोड देण्यासाठी 

आसण शेतकर यांचे आसथभक जीिनमान उंचािण्यासाठी अटल बांब  समृध्दी योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच 

कें द्र सरकारच्या राष्ट्र ीय बांब  योजणेमाफभ त सुद्धा शेतकरी बांब  ची लागिड करून या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात.  

अ) योजनतेील बाबं  प्रजाती 

या योजनेअंतगभत वटश्य कल्चर बांब  रोपण सामग्री देण्यामागे प्रमुख कारण हे प्रजातीच्या शुद्धतेची गुणित्ा 

वटकिण्यासाठी ि मोठ्या प्रमाणात उत्म बांब  रोपांचा पुरिठा करणे हे आहे. बांब  प्रजातीन मध्ये एक ण ९ प्रजातीनंा 

(मानिेल- Dendrocalamus strictus; कटांग- Bambusa bambus; माणगा- Dendrocalamus 

stocksii; बालकोिा- Bambusa balcooa; िंवडसी- Dendrocalamus brandissi; न्य टन्स- 

Bambusa nutans; अस्पर- Dendrocalamus asper; तुल्डा- Bambusa tulda ि लाँवगस्पाथस 
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Dendrocalamus longispathes) राज्यामध्ये लागिडीसाठी वनिडण्यात आले आहेत. तसेच बांब  वमशन मध्य े

वटश्य कल्चर बांब  रोपण सामग्रीचा दर सुमारे रु. २५ ते ३५ प्रती रोप वनधाभरीत करण्याबरोबर महाराष्ट्र ातील दोन आसण 

राज्याबाहेरील पाच रोपिाटीकें ची वनिड केली आहे.  

ब) बांब  लागिड पद्धती  

शेतकर याने जागेच्या उपलब्धतेनुसार, मातीचा पोत, स्थावनक गरज ि बाजारपेठ, ससंचनाची सोय इ. बाबीचंा योग्य 

विचार ि तज्ञांचे मागभदशभन घेऊन बांब  लागिड ि प्रजातीचंी वनिड करािी. बांब  लागिड ही दोन पद्धतीमध्ये 

म्हणजेच शेताच्या बांधािरती ि ब्लॉक/गट रोपिण (चौरस/आयतकृती) मध्ये केली जाते. बांधिरील लागिडीमध्य े

शेताच्या बांधािरती ५ मी x ५ मी या अंतरािरती दोन ओळीमंध्ये बांब ची रोपे लािली जातात. तसेच गट रोपिण 

पद्धतीमध्य,े ५ मी. x ५ मी. (४०० रोपे प्रती हे.) वकंिा ५ मी x ४ मी (५०० रोपे प्रती हे.) लागिडीच्या प्रारंर्ीच्या 

दोन िर्ाांपयांत आंतरवपक घेतले जाऊ शकते.  

    
बांधिारती लागिड                                           सघन लागिड (१०x१० फुट)

    

िनशेतीमध्य ेबांब  (१५x१२ फुट)                       डोगंर उतरािरती बांब  

    
पडीक जमीवनिरती बांब  लागिड                                कोकणातील पारंपररक बांब  लागिड   
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क) लार्ाथी वनिडीच ेवनकर्, वनिड ि सिलत  

सदर योजना ही महाराष्ट्र  बांब  विकास मंडळ, नागपुर ि महाराष्ट्र  िन विर्ागामाफभ त चालिली जात आहे आसण 

खालील प्रमाणे लार्ाथी वनिडीचे वनकर् आहेत:-  

 शेतकर याकडे शेतीचा ७/१२, गाि नम ना ८, नकाशाची प्रत, रवहिासी दाखला, आधार काडभ, बँक खाते, 
शेततळे/विहीर/बोरिेल असल्याचे हमीपि आसण बांब  लागिडीसाठी वठबक ससंचन हमीपि असणे गरजेचे 

आहे.  

 महाराष्ट्र  बांब  विकास मंडळामाफभ त िृत् पिात योजनेसंदर्ाभत अजभ करण्याबाबत प्रससद्धी केली जाते. सिभ 
अजभ हे ऑनलाइन पद्धतीने मागविण्यात येतात तसेच जे शेतकरी ऑनलाइन अजभ करून शकत नाहीत ते 

त्यांच्या क्षेिातील संबंसधत िनपररक्षेि असधकारी (प्रादेसशक) याच्या कायाभलयात लेखी अजभ करू शकतात. 

जर लक्षांकपेक्षा जाि अजभ प्राप्त झाले तर सोडत पद्धतीने लार्ार्थ्ाांची वनिड केली जाते. 

 अटल बांब  समृध्दी योजने माफभ त वनिडलेल्या शेतकर यांना महाराष्ट्र  बांब  विकास मंडळाकड न वटश्य  कल्चर 
रोपे खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. यामध्ये ४ हे. पेक्षा कमी शेती असणार या शेतकर याला प्रवत 

हेक्टरी ६०० रोपांसाठी ८० % ि ४ हे. पेक्षा जाि शेती असणार या शेतकर याला १ हेक्टर कररता एक ण 

६०० रोपांसाठी ५० % सिलतीच्या दराने अनुदान वमळते. लार्ाथी शेतकर यांनी बांब  रोपांची खरेदी 

महाराष्ट्र  बांब  विकास मंडळा ने प्रमासणत केलेल्या रोपिावटकेत न कॅशलेस पद्धतीनंे करून त्याचा पुरािा ठेिणे 

बंधनकारक आहे.  

 तसेच राष्ट्र ीय बांब  वमशन अंतगभत सुद्धा शेतकर यांना बांब  लागिड करण्यासाठी रु. २४० प्रती रोप या दराने 
मंज र केले आहेत,  यापैकी ५० % (रु. १२०/-प्रवत रोप) अनुदान हे शासनातफे/ महाराष्ट्र  बांब  विकास 

मंडळामाफभ त शेतकर याच्या बँक खात्यामध्ये थेट लार् हिांतरण पद्धतीद्वारे (DBT) केले जाते. परंतु हे 

अनुदान तीन िर्ाभमध्ये ५०:३०:२० या प्रमाणात देण्यात येते. परंतु हे अनुदान एक ण जीिंत रोपांच्या 

टके्किारी आसण िनपररक्षक असधकारी यांचे प्रमाणपि वमळल्या नंतरच िगभ केले जाते. या योजनेचा 

कोणताही शेतकरी लार् लार् घेऊ शकतो आसण शासन अनुदान जािीत जाि २ हे. क्षेिकररता देण्यात 

येते.  

 शेतकर यांना अटल बांब  समृध्दी योजना वकंिा राष्ट्र ीय बांब  वमशन यांच्यापैकी कोणत्याही एका योजनेमध्ये 
सहर्ागी होता येईल. 

 बांब  लागिडीबरोबरच खासगी बांब  आधाररत उद्योगांसाठी जसे की छोटी ि मोठी रोपिावटका, बांब  प्रवक्रया 
ि सीझवनंग प्रकल्प, बांब  कुवटल उद्योग, अगरबत्ी, फवनभचर आसण बांब  कोन्म्वरील प्रवकया उद्योगांसाठी २५ 

ते ५० % एिढे राष्ट्र ीय बांब  वमशनच्या के्रवडट सलंक्ड बँक एंडेड सबससडी वमळ  शकते.  

 असधक मवहतीसाठी स्थावनक िनपररक्षेि असधकारी यांचे कायाभलय, www.mahaforest.gov.in या 

िनविर्ागाच्या संकेत स्थळािरती ि “१९२६-हॅलो फॉरेस्ट्” या कॉल सेंटर िरती वमळेल.  

 (स्त्रोि: महाराष्ट्र  बांब  विकास मंडळ, नागपुर ि www.mahaforest.gov.in). 
 

http://www.mahaforest.gov.in/
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               बांब  रोपिावटका, कुडाळ (कोकंण)                                                    मािळ मेस काठी    

 

बांब  सोसायटी ऑफ इंवडया अंतगभत महाराष्ट्र  चॅप्टर ने महाराष्ट्रमध्ये हिामान, र्ौगोसलक पररस्तस्थवत  आसण जवमनीच्या 

उपलब्धतेनुसार काही बांब  प्रजातीचंी सशफारस खालील प्रमाणे केली आहे: 

कोकण ि सह्ाद्रीच ेउतार: 

 या प्रदेशामध्ये दमट हिामान ि सरासरी चार महीने र्रप र पाऊस पडतो. अश्या वठकाणी माणगा, मेस, 

तुल्डा, काटेरी बांब  ि हुदा या प्रजातीचंी लागिड केली जाऊ शकते. 

कमी पािसाचा ि दषु्काळी र्ाग: 

 या प्रदेशामध्ये पसिम महाराष्ट्र ातील मानदेश ि सोलाप र ि अंहमदनगरचा काही र्ाग, मराठिाडा, विदर्भ ि 
खाने्दश सजथे कमी पाऊस, कोरडे हिामान ि दषु्काळ असतो. या वठकाणी मानिेल हा एकमेि बांब ची 

लागिड व्यापारीदृष्ट्या केली जाऊ शकते. 
 

पाणथळ ि पाणलोट क्षिे: 

 यामध्ये सजथे नदी, नाले, धरण, पसार तलाि, कॅनल ि पाणथळ जवमनी अस न पाणी  मुबलक असते वतथ े 

काटेरी बांब  ि मानिेलची लागिड केली जाते. 
 

विदर्ाभतील अवतपािसाच ेप्रदेश: 

 विदर्ाभतील गडसचरोली ि चंद्रपुर सारख्या अवत पािसाच्या प्रदेशांमध्ये हलक्या जमीवनिरती मानिेल, तुल्डा 

ि काटस यांसारख्या बांब ची लागिड केली जाते. 
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हाराष्ट्रमध्य ेबांब  योजनेतील लागिडीस सशफारस केलले्या बांब  प्रजातीचंी मावहती  

प्रजातीच ेनाि 

पजभन्यमान 

जीिन चक्र 

(फुलण्याचा 

कालािधी) 

ऊंची ि जाडी 
लागिडीच ेअंतर 

(फ ट) 
उत्पन्न उपयोग घ्याियाची काळजी 

मानिेल- 

Dendrocalamus 

strictus 

४००-

१५०० 

वम.मी। 

३०-३५ िर्े २५-५० फ ट  

२-३.५ इंच 

सघन:१०×१०, 

१२×१०,   

िनशेती: 

२०×२०, २४×२४  

बांधिारती:५-८ 

 

सरासरी 8-10 

लाठी प्रवत बेट 

बांधकाम, विणकाम, 

हिकला, फवनभचर,  

एसएनजी, प्लायबोडभ, 

चारा, खाण्यासाठी कोबं, 

शेतीसाठी काठ्या 

ह्ा बांब  ची लागिड 

केल्यािर िेळोिेळी 

फांद्यांची तसे िेड्या 

िाकड्या काठ्यांची 

छाटणी करणे आिश्यक 

असते. याचे व्यिस्थापन 

काटेकोरपणे करािे 

लागते, अन्यथा हा बांब  

कापायला अवतशय िास 

होतो. नदी, नाल,े ओढे 

यांच्या काठािर या 

बांब ची िाढ जाि 

चांगली होते. 

कटांग, काष्ट्ी, काटेरी 

कळक, काटोबां   - 

Bambusa 

bambos 

८००-

२४०० 

३५-५० िर्े ६०-८० फ ट 

५-८ इंच 

सघन: १५×१५,  

िनशेती: 

३०×२०,३६×३०  

बांधिारती: १५-

२० 

८-२५ टन/हे. बांधकाम, कागद 

लगदा, फवनभचर, 

इथेनॉल, कंुपण  

खाण्यासाठी कोबं, 

और्धी पाने, चारा. 

काटेरी आसण एकमेकांत 

गुंफल्यामुळे व्यिस्थापन 

आसण काढणी अिघड 

होते  

माणगा वकंिा मेस- 

Dendrocalamus 

१०००-

४००० वम 

३५-४० (३ ते 

५ % बेटे जर 

२५-४० फ ट  

२-३.५ इंच 

सघन: 

१२×१०,१२×१२ 

3 िर्ी: ३-५ 

काठ्या/बेट  

बांधकाम, विणकाम, 

हिकला,  चारा, 

हा बांब  सह्ाद्री तसेच 

कोकणात लागिडी 
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प्रजातीच ेनाि 

पजभन्यमान 

जीिन चक्र 

(फुलण्याचा 

कालािधी) 

ऊंची ि जाडी 
लागिडीच ेअंतर 

(फ ट) 
उत्पन्न उपयोग घ्याियाची काळजी 

stocksii मी िर्ी फुलोर यात 

येतात) 

िनशेती: 

१८×१२,२४×२०  

बांधिारती: ५-१० 

 

४ िर्ी: ८-१० 

काठ्या/बेट 

५ व्या िर्ी 

पास न -३० 

िर्ाभपयांत: १५-

२० काठ्या/बेट  

५०००-६००० 

काठ्या प्रती हे. 

फवनभचर, खाण्यासाठी 

कोबं ि शेतीसाठी 

काठ्या 

साठी योग्य आहे. इतर 

वठकाणी याची उंची 

तसेच जाडी कमी राहू 

शकते. मोठ्या झाडांच्या 

सािली मध्ये उंच ि 

सरळ िाढतो 

बालकोिा वकंिा र्ीमा 

बांब  - Bambusa 

balcooa 

१०००-

२५००  

५०-६०  १२ ते २३ मी  

१८-२५ से. 

मी  

सघन: १०×१०, 

१५×१५ 

िनशेती: 

२०×१५, २४×२०  

बांधिारती:५-८ 

७०००-८००० 

काठ्या/हे. ७ 

व्या िर्ाभपास न 

वकंिा  

२५-३० टन/ हे. 

६ व्या िर्ाभपास न   

बांधकाम, फवनभचर, 

इथेनॉल, बायो-सीएनजी 

इ. तसेच  अगरबत्ी 

काठी साठी िापरला 

जातो  

कोणत्याही प्रकारच्या 

मातीत उगिला जाते, 

परंतु चांगले वनचरा ि 

जाि कबभ असलेल्या 

जवमनी मध्ये  योग्य 

िाढ होते 

िंवडसी- 

Dendrocalamus 

brandissi 

१०००-

२००० 

४५-५० िर्े ६०-८० फ ट  

६-८ इंच 

सघन: १५×१५, 

१८×१८ 

िनशेती: 

३०×१८, ३०×२४  

बांधिारती: १०-

१२ 

 

वतसर या िर्ाभत 2 

काठी प्रती बेट ते 

आठ िर्ाांच्या 40 

िर्ाांपयांत 10 

वकंिा जाि 

काठी प्रती बेट  

 

बांधकाम, विणकाम, 

हिकला,  फवनभचर,  

इथेनॉल, प्लायि ड, 

खाण्यासाठी कोबं, 

शेतीची अिजारे,  आसण 

रेशीम उद्योगात 'चंद्रक्री' 

बनविणे. तसेच 

हा बांब  अवत पािसाच्या 

प्रदेशात लागिडीसाठी 

योग्य आहे. कमी 

पािसाच्या प्रदेशात 

प्रायोवगक तत्वािर 

लागिड होणे गरजेचे 

आहे. सह्ाद्री तसेच 
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प्रजातीच ेनाि 

पजभन्यमान 

जीिन चक्र 

(फुलण्याचा 

कालािधी) 

ऊंची ि जाडी 
लागिडीच ेअंतर 

(फ ट) 
उत्पन्न उपयोग घ्याियाची काळजी 

अगरबत्ी उद्योगात 

उपयोगी  

कोकणात लागिडी 

साठी योग्य आहे. इतर 

वठकाणी याची उंची 

तसेच जाडी कमी राहू 

शकते. 

न तन बांस  मल्ल बांस     

- Bambusa 

nutans 

१०००-

२००० 

३५-४० िर्े २५-४० फ ट  

२-३.५ इंच 

सघन: १२×१२, 

१५×१२ 

िनशेती: १८×१५, 

२४×१८  

बांधिारती:६-१० 

 

३०००-४००० 

काठ्या/हे (४र्थ्ा 

िर्ाभ पास न)  

तसेच १५-२० 

टन/हे. 

 

बांधकाम, कागद 

लगदा, फवनभचर, 

इथेनॉल, सीएनजी, 

प्लायबोडभ 

चांगल्या िाढीसाठी 

िाळ कामय ते  

सचकणमाती सारख्या  

पाण्याचा वनचरा योग्य 

होणार या जवमनी तसेच 

िर्भर्र पाणी उपलब्ध 

असलेल्या कोरड्या 

वकंिा शुष्क िातािरणात 

चांगली िाढ होते. 

अस्पर- 

Dendrocalamus 

asper 

१५००-

२२००  

िाळ मय, 

पाण्याच्या 

वनचारा 

होणार या 

जवमनी  

६०-८०   ६०-८० फुट  

६-८ इंच  

१५ ×१२ मी  १२-१५ टन प्रवत 

हे.  

हिकला, प्लायबोडभ, 

बांधकाम, कागद, 

हिकला, विणकाम, 

इथेनॉल 

हा बांब  अवत पािसाच्या 

प्रदेशात लागिडीसाठी 

योग्य आहे. कमी 

पािसाच्या प्रदेशात 

प्रायोवगक तत्वािर 

लागिड होणे गरजेचे 

आहे. सह्ाद्री तसेच 
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प्रजातीच ेनाि 

पजभन्यमान 

जीिन चक्र 

(फुलण्याचा 

कालािधी) 

ऊंची ि जाडी 
लागिडीच ेअंतर 

(फ ट) 
उत्पन्न उपयोग घ्याियाची काळजी 

कोकणात लागिडी 

साठी योग्य आहे. इतर 

वठकाणी याची उंची 

तसेच जाडी कमी राहू 

शकते. 

ट ल्डा जाती, वमिीगंा  - 

Bambusa tulda 

१०००-

२२०० 

३५-६० िर्े ३५-४५ फ ट  

२-३.५ इंच 

सघन: १०×६, 

१०×१० 

िनशेती: १५×१२, 

२०×२०  

बांधिारती: ६-१० 

१५-१८ टन/हे. 

(५व्या िर्ाभ 

पास न) 

बांधकाम, विणकाम, 

हिकला,  फवनभचर, 

सीएनजी, प्लायबोडभ,  

खाण्यासाठी कोबं, चारा, 

शेतीसाठी काठ्या. 

कोरड्या िातािरणात या 

बांब  ला जाि फांद्या 

येतात. त्या फांद्या 

छाटल्यास निीन येणारे 

कोबं सरळ यायला 

मदत होते. 

लाँवगस्पाथस 

Dendrocalamus 

longispathes 

१८००-

३००० 

४५-५० िर्भ  ३०-५५ फ ट 

२-५ इंच 

१५ ×१२ मी १५-२० काठ्या/ 

बेट (५व्या 

िर्ाभपास न) 

विणकाम, कागद 

लगदा, हिकला, 

र्ांडी, शोर्ेसाठी. तसेच 

चागंल्या प्रतीच्या 

ट थवपक्सच्या (दात 

कोरणी) वनवमभतीसाठी  

जाि पािसाच्या 

प्रदेशात 

(स्त्रोि: महाराष्ट्र  बांब  विकास महामंडळ, नागप र, महाराष्ट्र) 
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३.३ राष्ट्र ीय आयुर् असर्याना अंतगभत और्धी िनस्पती घटक योजना  

र्ारत हा जैि-विविधतेच्या बाबतीत जगातील सिाभत श्रीमंत देशांपैकी एक आहे. आपल्या देशात िनस्पतीच्या १७०००-

१८००० आढळणार या प्रजातीनपैकी सुमारे ७००० पेक्षा जाि िनस्पतीचंा आयुिेद, युनानी, ससद्धा आसण होवमओपॅथी 

(आयुर् ससस्ट्म ऑफ मेवडससन) सारख्या प्रणालीमंध्ये और्धी िापर करत आहोत. तसेच र्ारतामध्ये और्धी िनस्पतीचं्या 

सुमारे ११७८ प्रजाती व्यापारात असल्याचा अंदाज अस न त्यापैकी २४२ प्रजातीचंे िावर्भक उत्पादन प्रमाण १०० मेवटरक टन 

/ िर्ाभपेक्षा जाि असते. पुरातन काळापास न र्ारतातील ग्रामीण जनता ि आवदिासी लोक दैनंवदन गरजांबरोबर 

आरोग्याच्या देखर्ालीसाठी सर्ोितालच्या िनस्पती ि जंगलािर अिलंब न आहोत. परंत ुअमयाभद मागणी आसण कमी 

उत्पादन या कारणामुळे और्धी िनस्पती लागिडीची गरज र्ासल्यामुळे १२ व्या पंचिावर्भक योजनेअंतगभत कें द्र सरकारने 

राष्ट्र ीय आयुर् असर्यान राबविण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. या योजनेचा मुख्य उदे्दश देशामध्ये माफक वकंमतीमध्ये 

विविध िैद्यकीय पद्धतीचंी सेिा उपलब्ध करणे, आयुर् उपचार पद्धती ि िैद्यकीय सशक्षण संस्थाना बळकट करणे आसण 

प्रामुख्याने सातत्यप णभ कच्चा मालाचा वनरंतर पुरिठा करण्यासाठी और्धी िनस्पतीचंी लागिड ि संिधभन होय. और्धी 

िनस्पती संिधभन आसण उद्योगांचा विकास करण्यासाठी राष्ट्र ीय और्धी िनस्पती मंडळ, वदल्ली येथे कें द्र सरकारने ि 

महाराष्ट्र  राज्य फलोत्पादन आसण और्धी िनस्पती मंडळ, पुणे येथे राज्यिरीय संस्थेची स्थापना केली गेली आहे. 

अ) और्धी िनस्पतीचंी वनिड  

राज्यातील कृवर् हिामान, स्थावनक मागणी आसण व्यापाराच्या संधी विचारात घेऊन महाराष्ट्र  राज्य फलोत्पादन आसण 

और्धी िनस्पती मंडळाने सुमारे ६८ और्धी िनस्पतीचंी वनिड केली आहे. यातील प्रमुख प्रजातीची विर्ागणी त्यांना 

वमळणार या अनुदांनाप्रमाणे प्रमाणे केली आहे:  

 ३० % अनुदान: या मध्ये सुमारे ४७ प्रकारच्या और्धी िनस्पती अस न त्यांना एक ण खचाभच्या ३०% अनुदान 

वमळ  शकते. यामधील प्रमुख प्रजाती कोरफड, दिणा, शतािरी, कड सलंब, सफेद मुसळी, दालचीनी, तमालपि, 

आिळा, कोकम, तुळस, स्ट्ीविया, अजुभन, बेहडा, वहरडा, गुळिेल, वनगुभडी आसण अश्वगंधा इ. 

 ५० % अनुदान: या मध्ये सुमारे १७ प्रकारच्या और्धी िनस्पती अस न त्यांना एक ण खचाभच्या ५०% अनुदान 

वमळते. यामध्ये बेल, सशरीर्, सप्तपणी, कळलािी, जेष्ठमध, सशिण, वबजसल, सपभगंधा, सीता-अशोक, पाडळ 

आसण वपठिण सारख्या प्रजाती आहेत. 

 ७० % अनुदान: या मध्ये फक्त ४ प्रकारच्या और्धी िनस्पती (गुगु्गल, टेट , रक्त चंदन आसण चन्दन) अस न 

त्यांना एक ण खचाभच्या ५०% अनुदान वमळते. यामध्ये रक्त-चंदन आसण चन्दन लागिडीसाठी अनुक्रमे रु. 

६७००० आसण ५८००० प्रती हेक्टरी अनुदान वमळते.   
 

ब) वनविदा करण्याची प्रवक्रया ि सिभसाधारण मावहती  

 या असर्याना अंतगभत सम ह पद्धतीने (क्लस्ट्र) और्धी िनस्पतीचं्या लागिडीस प्रोत्साहन देण्यात येत अस न 

प्रकल्प खचाभच्या एक ण ३०%, ५०% ि ७५% आसथभक सहाय्य वमळ  शकते.  



 

 
२६ 

 अनुस चीत जाती (१६%)/जमाती (८%), मवहला शेतकरी (३०%), स्वयं सहाय्यता गट यांना प्राधान्य राहील, 

तसेच लार्र्थ्ाभच्या नािे जमीन असल्याचा दाखला, प्रकल्प क्षेिािरती ससंचनाची सोय, योजनेतील वनयम ि अटी 

मान्य असणे गरजेचे आहे  

 पाि लार्ाथी: शेतकरी, और्धी उत्पादक संघ, स्वयं सहाय्यता गट, कंपनी, सहकारी संस्था वकंिा संशोधन 

संस्था अस  शकतात 

 क्षेि मयाभदा: वकमान १ हेक्टर ते कमाल २ हे क्षेिास तीन िर्ाभत न एकदाच लार् वमळ  शकतो  

 सिभ शेतकरी योजनेचा लार् घेण्यासाठी विवहत नमुन्यात अजभ करून सवििर प्रकल्प अहिाल, कागद पिे ि 

दाखले वकमान तीन प्रतीमध्ये संबंसधत सजल्हा कृवर् असधकारी यांना सादर करािा. 

 सजल्हासाठी वनधाभररत केलेल्या लक्षांक ि वितररत वनधी याप्रमाणे लार्ाथी वनिड केली जाते. 

 लागिडीबरोबरच और्धी िनस्पती रोपिावटकेसाठी िैयवक्तक शेतकरी, खासगी व्यािसावयक या योजनेचा लार् 
घेऊ शकतो. यासाठी पुढील प्रमाणे अथभसहाय्य  वमळते. आदशभ रोपिावटका (मोठी-४ हे.) उर्ारणीसाठी ५०% 

ि कमाल रु. १२.५० लक्ष तर लहान रोपिटीकेसाठी (१ हे.) कमाल रु. ३.१२५ लक्ष अनुदान वमळते.  

 संप णभ मावहतीसाठी संबंसधत सजल्हा असधक्षेक कृवर् असधकारी, महाराष्ट्र  राज्य फलोत्पादन आसण और्धी िनस्पती 
मंडळ, पुणे (www.mahanhm.in) आसण राष्ट्र ीय और्धी िनस्पती मंडळ, वदल्ली 

(https://www.nmpb.nic.in). या योजने संदर्ाभतील मावहती www.mahanhm.in या संकेत स्थळािरून 

वमळिली आहे.  

    
करंज आधाररत िनशतेी                                      चंदन आधाररत िनशतेी 

३.४ महात्मा गांधी राष्ट्र ीय ग्रावमण रोजगार हमी योजन ेअंतगभत िकृ्ष लागिड  

या योजने मध्ये िैयवक्तक शेतकर यांना पुढील तीन प्रकारचे (शेतामध्ये, शेताच्या बांधािरती, पडीक जवमनीिरती) लार् 

कृवर् विर्ागामाफभ त देण्यात येत आहेत. शेतामध्ये लागिडीसाठी २४ प्रकारची फळ झाडे देण्यात येतील यामध्ये मुख्यात: 

आंबा, काज , डासळंब, सचक , पेरु, सचंच, सीताफळ, आिळा ि नारळ आसण इतर झाडांचा संिेश आहे. शेताच्या 

बांधािरती ि पडीक जवमनीिरती फळ झाडांबरोबर काही बहूपयोगी िृक्षांची देखील लागिड केली जाऊ शकते. या 

िृक्षांमध्ये प्रामुख्याने साग, बांब , हादगा, अजुभन, रक्त चंदन, सशिण, वबब्बा, बेल, सीता अशोक इ. समाविष्ट् केले आहेत.  

http://www.mahanhm.in/
https://www.nmpb.nic.in/
http://www.mahanhm.in/
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लार्ाथी वनिड ि वनकर्: 

 या योजनेचा लार् अनुस चीत जाती/जमाती, दाररद्र्य रेर्खेालील, र् -सुधार योजनेतील, इंवदरा आिास 

योजनेतील, अल्प र् -धारक ि सीमान्त, िन कड्या अंतगभत िन-वनिासी अश्या व्यक्तीचंा समािेश केला आहे.  

 सिभ लार्ाथी शेतकर यांजिळ मग्रारोहयोसाठी जॉबकाडभ असािे वकंिा जॉब काडभ धारक मजुराकड न कामे करून 
घेण आिश्यक आहे.  

 या योजनेसाठी कृवर्सेिक वकंिा तालुका कृवर् असधकारी यांना अजभ करू शकतो तसेच ग्रामसर्ा ि ग्रामपंचायत 
यांच्या सहकायाभने कोणाला ि वकती लार् घेता येईल त्यानुसार लार्ाथी शेतकर यांची वनिड केली जाते. 

 िरती नम द केलेल्या लार्ार्थ्ाांना कमाल दोन हेक्टर क्षेिपयांत लार् घेता येईल. तसेच प्रिािाला तांविक मंज री 
देण्याचे असधकार तालुका कृवर् असधकारी यांना वदले आहेत.  

 या योजनेत न लार्ाथी शेतकरी शेतािरती, बांधािरती वकंिा पडीक जवमनी िरती प्रती हेक्टरी १०० ते २०० झाडे 
कृवर्-विर्ागामाफभ त लाि  शकतात. लार्ाथीणा वमळणारे अनुदान हे िृक्षांची एक ण संख्येिरती (िृक्ष प्रजातीचं्या 

प्रकारािरती) वनधाभररत केले जाते. जसे की बांब  लागिडीस इचु्छक असणार या लार्ाथीणा २०० रोपे या प्रमाणे 

सुमारे रु. ८७००० प्रती हे. तीन िर्ाांमध्ये ५०:२५:२५ एिढ्या प्रमाणात वमळ  शकते. या आसथभक मदतीमध्ये 

िृक्ष लागिडीसाठी खडे्ड खोदणे-र्रण,े िृक्ष/फळ रोपे खरेदी, संरक्षण, पाणी देणे, वनंदणी आसण खते इ. 

बाबीिंरती मजुरीचा खचभ वमळतो.  

 असधक मवहतीसाठी संबंसधत ग्रामपंचायत, कृवर् सहाय्यक ि तालुका कृवर् असधकारी यांच्याशी संपकभ  साधािा. 

 या िरती नम द केलेल्या योजनांचा लार् शेतकर यांना िनशेती लागिड करण्यास होऊ शकतो.  
 

 
रोजगार हमी योजनेत न फळ लागिड, िाठार से्ट्शन, सातारा       
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४. वनशेतीमधील वृक्षतोडीच्या ननयमांचे सुलभीकिि 
पयाभिरणाचा समतोल राखण्यासाठी एक ण र् -र्ागा पैकी एक तृतीयांश जमीवनिरती िृक्षांचे आच्छादन असणे गरजेचे 

आहे ि त्यासाठी कें द्र आसण राज्य सरकार कवटबद्ध आहे. सध्या र्ारतचे सुमारे २४ टके्क क्षेि हे िनांखाली अस न अज नही 

९ टके्क क्षेि िाढिण्याची गरज आहे, आसण हे क्षेि पडीक आसण खासगी जमीवनिरतीच िाढ  शकते. तसेच १९८० च्या िन 

(संिधभन) कायद्याने र्ारतातील िनांतील िृक्षतोडीिरती वनबांध घातले आसण औद्योवगक उपयोगातील लाकडासाठी कृविम 

िृक्षलागिड खासगी मालकीच्या जमीनीिरती करण्यास प्रिृत् केले गेले. सद्यस्तस्थतीला आपण अंदाजे १८ दशलक्ष घन 

मीटर इमारती लाक ड, प्लायि ड, पॅनेल आसण प्लायिुड, लगदा, कागद, फवनभचर आसण इतर लाकडी िि ंचा समािेश 

अस न ७००० दशलक्ष अमेररकन डॉलसभ वकंमतीच्या उत्पादनांची आयात करत आहे. त्याचबरोबर िन खात्याच्या िृक्ष 

कापणी, िाहत क आसण व्यापारािरील विविध परिाणग्या आसण वनबांध यामुळे शेतकरी िनशेतीचा  अिलंब करण्यासाठी 

सरसाित नाही. या कारणांमुळे िनशेतीस चालना देण्यासाठी वनरवनराळ्या योजना आसण वनयम मोठ्या प्रमाणात 

राबविल्या जात आहेत. िृक्ष लागिड िाढविण्यासाठी िनशेती हा सिोत्म पयाभय म्हण न ओळखला अस न राष्ट्र ीय 

कृवर्िावनकी नीवत २०१४ अंतगभत िनशेती उपअसर्यान या योजनेचा फायदा राज्यांना घेण्यासाठी िृक्ष तोड ि िाहतुकीच े

वनयम सुलर् करण्याची अट कें द्र सरकारने ठेिली आहे. तसेच नुकतेच “इज ऑफ ड इंग वबझनेस” च्या अंतगभत महस ल 

आसण िन विर्ागाने “महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (वनयमन) असधवनयम १९६४” या कायद्यांच्या काही तरतुदीमंध्ये िृक्ष 

तोडणी आसण िाहत क परिाना प्रवक्रयेमध्ये सुलर्ता आणण्यासाठी मागभदशभक स चना २०१७ साली जारी केल्या आहेत. 

या लेखामध्ये खासगी मालकीच्या िृक्ष तोडण्याबाबतचे कायदे वनयम ि कायभपद्धतीची मावहती थोडक्यात समजाि न 

घेऊया. 

 ४.१ प्रवतबंसधत झाडांची अनसु ची:  

 महाराष्ट्र  झाडे तोडण्याबाबत (वनयमन) असधवनयम १९६४ मध्ये १६ प्रकारच्या िृक्षांची नोदं प्रवतबंसधत िृक्ष 
(scheduled trees) म्हण न केली अस न या िृक्षांना तोडण्यासाठी िन विर्ागाची परिानगी घेणे बंधनकारक 

असते. या मध्ये वहरडा, साग, मोह, सचंच, आंबा (कलमी नसलेला), जांर् ळ, खैर, चन्दन, वतिस, अंजन, 

कीजंळ, ऐन, फणस, हळद , बीजा आसण खारफुटी प्रजाती (यात कांदळ, बीअम, सचपी, दुंबी, तविर सारख्या 

१३ प्रजातीचंा समािेश केला आहे).  

 याच बरोबर ससंधुदगुभ सजल्हयासाठी िरील प्रजातीन बरोबरच ७ प्रजातीचंा (सशसि, नाणा/जारूळ, काजरा, 

बेहडा, अजुभन आसण र्ेडस इ.) समािेश केला आहे. तसेच वबगर अनुस चीत िृक्ष तोडण्यासाठी परिानगीची 

आिश्यकता नाही. तथावप वबगर अनुस चीत िृक्षांसाठी ना हरकत दाखला महाराष्ट्र  जमीन महस ल संवहता-१९६६ 

चे २५ (२) कलमानुसार देणे गरजेचे आहे.  

४.२ िकृ्षतोडीची परिानगी: 

 िृक्ष तोडीच्या परिानगीसाठी िनविर्ागतील िनक्षेिपाल (Range Forest Officer) या पदािरील 

असधकार यांना “िृक्ष असधकारी” म्हण न विसधित असधकार वदले आहेत.  
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४.३ िकृ्षतोडीस आिश्यक असणारी कागद पिे: 

ज्या शेतकर यांना खासगी मालकीच्या क्षेिातील िृक्षांना तोडायचे आहे त्या व्यक्तीनंी संबंसधत क्षेिातील िनपररक्षेि 

असधकार याकडे विवहत नमुन्यामध्ये नम द केलेल्या कागद-पिे, दाखले, दिा ऐिजांसवहत अजभ करणे आिश्यक आहे. 

खासगी मालकीच्या जागेतील िृक्ष तोडीसाठी अजभदारस िृक्ष कोणत्या कारणासाठी तोडला जाणार आहे जसे की मृत, 

रोगट, पडलेल्या वकंिा तो तोडण्यास आसथभक दषु्ट्या तयार झाला आहे असे नम द केले पावहजे. खाली नम द केलेली कागद 

पिे अजाभसोबत जोडािीत. 

 िृक्षांची नोदं असलेली ७/१२ गाि नम ना (असधकार असर्लेसखत पि) तसेच िृक्ष उरे् असलेल्या जागेचे 
एकापेक्षा जाि मालक असतील तर सिाांकड न ना-हरकत पि फोटोसवहत सेतुत न जोडािे  

 गाि नोदं ८-अ चा नम ना ज्यामध्ये खातेदाराणे धारण केलेल्या एक ण क्षेिाचा तपशील देणारा तलाठी दाखला  

 संबंसधत सवे्ह/गट नंबरचे क्षेि खातेदारांच्या नािे असल्याबाबतचा तपशील दशभविणारा गाि नम ना नंबर-६ चा 
साक्षांकीत उतारा 

 तसेच आज बाज च्या क्षेिाच्या हद्दीची खािी करून त्याचा सिेक्षण क्रमांक दशभविणारे सीमा प्रमाणपि (तलाठी 
कड न) 

 संबंसधत सिेक्षण क्रमांक (सेटलमेंट / री-मापन / एकिीकरणाचा नकाशा) नकाशा ि जमीन शासकीय 
जवमनीस लाग न सिेक्षण क्रमांक असल्यास तहसीलदारांकड न प्रमासणत केलेला दाखला असािा. तसेच तोडणी 

क्षेि जर राखीि वकंिा संबंसधत िन लाग न असल्यास तालुका र् मी-असर्लेख ि िन सिेक्षक यांचेकडील संयुक्त 

ससमांकन अहिाल 

 फळझाडे तोड कराियाचे असल्यास फलोद्यान असधकारी/ कृवर् असधकारी यांचे प्रमाणपि  

 जमीन ि झाडे यांच्या मालकीबाबत तहसीलदार / नायब तहसीलदार यांचेकड न प्रमाणपि िगभ -2 च्या 

मालकाचा (र्ोगितदार-१) आसण एसडीओ / तहसीलदार कड न िगभ -२ बाबतीत जमीन मालक (र्ोगितदार -

२) 

 अजभदार अनुस सचत असल्यास तहसीलदार/नायब तहसीलदार यांचे जातीचे प्रमाणपि जमाती, प्रमाणपि 
एसडीओ, महस ल यांचेकड न असेल 

 जर तोडिायची झाडे पाण्याच्या नाल्यापास न, नदीपास न, तलािापास न ि झर यापास न ३० मी. च्या आत 
असतील तर सजल्हासधकार यांची परिानगी असलेला दाखला 

 लागिड न झालेल्या जवमनीत वकंिा पडीक जवमनीत झाडाची िाढ कमी असल्यास (एकरी २० झाडे प्रिावित) 
सजल्हासधकारी यांची परिानगी 

 खासगी मालकाकड न िृक्षलागिड करायचे हमीपि (र. १००/- चे सॅ्ट्म्प पेपरिरती) 
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४.४ पनुरोपण आिश्यकता (Replanting requirement): 

 महाराष्ट्र  झाडे तोडण्याबाबत (वनयमन) असधवनयम १९६४ च्या कलम ३(१ ब) नुसार िृक्ष असधकारी वनदेसशत 
करू शकता त्याच वठकाणी वकंिा इतर कोणत्याही प्रजातीच्या समान संख्येने झाडे त्याच जागेिर वकंिा 

आसपासच्या इतर योग्य वठकाणी लागिड करािी ि त्याची काळजी घ्यािी.  

४.५ िळे मयाभदा 

 िृक्ष असधकारी जर अजभदारच अजभ योग्य असेल तर खासगी मालकाला िृक्ष तोडीसाठी ६० वदिसांमध्ये परिानगी 
वदली जाते. 

 परंतु अजाभची पोच वदल्याच्या वदिसापास न वकंिा अजाभची पोच वदलेली नसल्यास अजभ प्राप्त झालेल्या 
वदिसापास न ६० वदिसांच्या आत िृक्ष असधकार याने वनणभय कळविण्यास कस र वकंिा उशीर केल्यास मावगतलेली 

परिानगी देण्यात आल्याचे ग्राह् समजले जाईल.  

 औद्योवगक उदे्दशाने - प्रिाि िेगाने होण्यासाठी इज ऑफ दइंुग वबझनेस च्या अंतगभत  झाडांची तोडणी विशेर् 
प्रकरण म्हण न 30 वदिसांच्या कालािधीत परिानगी वदली जाईल. 

 जर िृक्ष असधकार याने तोडणी परिानगी नाकारली असेल तर अजभदारस सजल्हासधकार याकडे १५ वदिसांच्या आत 
अपील करता येते. अजभदार आपली िृक्ष तोडणीची विनंती ऑनलाईन पोटभलद्वारे 

(www.mahaforest.gov.in) देखील करू शकतात. 

  

अन . कं्र तपशील िेळ मयाभदा  

१ अजभदाराला पोचपािती देणे: अजाभची पडताळणी करून वदलेल्या कागदपिांची छाननी 

करणे  

७ वदिस 

२ अजभदाराची जमीन शासन मालकीच्या शेजारी असेल तर  िृक्ष असधकारी प्रदान केलेल्या 

कागद पिांद्यारे पाहणी करणे  

१५ वदिस 

३ िृक्ष असधकारी कागदपि पडताळणी ि फील्ड तपासणीसाठी संबंसधत प्रकरण पुढील 

असधकार याकडे (Round officer) वदले जाईल  

८ वदिस  

४ राऊंड ऑवफसरनी फील्ड पाहणीचा अहिाल िृक्ष असधकार यास द्यािा  २ वदिस  

५ राउंड ऑवफसरच्या सशफारसीचं्या आधारे िृक्ष असधकारी ग्रामपंचायतीमध्ये जावहरात देऊन 

लोकांकड न आक्षेप मागिले जातात ि प्राप्त झालेल्या हरकतीचंी चौकशी करुन त्यानुसार 

अजाभिर प्रवक्रया करतील. 

१५ वदिस          

६ िृक्ष असधकारी संबंसधत शेताची पाहणी ि चौकशी करून िृक्ष  प्रजाती प्रमाणे एक ण िृक्ष 

तोडीची संख्या वनसित केली जाते.  

तसेच येणार या पािसाळ्यात अजभदाराने लागिड करण्यासाठी झाडांची संख्या ठरि  

१० वदिस  

http://www.mahaforest.gov.in/
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शकतात. 

७ िृक्ष असधकारी घेतलेल्या वनणभयाची मावहती अजभदारास देणे  ३ वदिस  

 एक ण आिश्यक िेळ ६० वदिस  

४.६ िाहत क परिाना: 

 महाराष्ट्र  िन वनयम २०१४ च्या अंतगभत तोडलेल्या िृक्षांची िाहत क करण्यासाठी वनधाभररत केलेल्या कागद 
पिांच्या आधारे िन क्षेिपाल (RFO) परिानगी देतात.  
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५. ननष्कर्ष 
“िृक्ष िल्ली आम्हा सोयरे िनचरे” या संत तुकाराम महाराजांच्या ओिीमध्ये िृक्षांचे महत्व अधोरेसखत केले आहे. िृक्ष हे 

मानिी उतक्रांतीचा कणा आहे. परंतु सध्याच्या घडीला होणार या अमयाभद िृक्ष तोडीमुळे, िाढणार या लोकसंख्येमुळे, 

प्रद र्णामुळे, शहरीकरणामुळे, यांविकीकरणामुळे  हा कणा कमकुित होऊन ढासळ  लागला आहे. म्हण नच जगर्रात 

िनशेतीला एकमेि पयाभय म्हण न पवहले जात आहे. िनशेतीमुळे तापमान िाढ कमी करण्यास, िातािरणातील काबभनचे 

स्तस्थरीकरण करण्यास, जवमनीतीतील पोर्क द्रव्यांचे प्रमाण ि रोजगाराच्या संधी िाढि न कमीत कमी खचाभ मध्ये एक ण 

उत्पन्न िाढविण्यास मदत होते. त्याबरोबर देशातील एक तृतीयांश क्षेिािरती िृक्ष आच्छादन करून पॅररस कराराची प तभता 

करण्यास देखील मदत होते. िृक्षांचे  संिधभन आसण व्यिस्थापन या विर्यांिरती िेद, उपवनर्दे, महाकाव्ये आसण गं्रथ या 

सारख्या सावहत्यामध्ये सखोल मावहती उपलब्ध आहे. सम्राट चंद्रगुप्त मौयभ यांचे मंिी कौवटल्या यांनी िनाचे संिधभन आसण 

व्यिस्थापन िरील वनयमािली अथभशास्त्र या धमभ गं्रथात नम द केली आहे. याचबरोबर संत तुकाराम महाराजनांतर जर 

िृक्षांचे महत्व कोणी सांवगतले असेल तर ते छिपती सशिाजी महाराज, ज्यांनी झाडांचे महत्व ओळख न िृक्षांना 

लेकरासमान मानीत असत. सुमारे ४०० िर्ाभप िी महाराजांनी राज्यातील िनसंपदेच्या व्यिस्थापणािरती नुसतेच र्ाष्यच 

केले नाही तर राजाज्ञा देखील काढली. ह्ा राजेजे्ञला र्ारतातली दसुरी िन नीती म्हटले तर िािगे ठरणार नाही. 

 िनशेतीच्या विविध फायद्यांमुळे कें द्र ि राज्य सरकारने ख प योजना शेतकर यांचे एक ण उत्पन्न िाढविण्याबरोबरच 

िृक्ष आच्छादन िाढविण्यासही गेल्या काही दशकांपास न प्रयत्नशील आहे. या अंतगभत विविध योजना राबविण्यात येत 

अस न शेतकर यांना िनशेतीसाठी प्रोत्सावहत केले आहे. यामध्ये िृक्ष लागिडीसाठी अनुदान देणे, दजेदार लागिड सामुग्री 

वनवमभती साठी रोपिावटका उर्ारणे, उत्पावदत केलेल्या मालासाठी बाजारपेठेची वनवमभती ि िनशेतीिर आधाररत अश्या 

उद्योग धंद्यांची वनवमभती करणे सुरू आहे. नुकतेच “इज ऑफ ड इंग वबजनेस” च्या अंतगभत िृक्षतोड ि िाहतुकीच्या जुलमी 

वनयमांचे सुलर्ीकरण करण्यात आले अस न, िनशेतीमधील काही िृक्षांच्या तोडीच्या परिानगीसाठी कमी कमी ३० वदिस 

ि जािीत जाि ६० वदिसांचा िेळ मयाभदा वनधाभररत केली आहे. क्लस्ट्र मध्ये िनशेतीस करण्यास प्रोत्सावहत करून 

छोया उद्योग धंद्यासाठी र्ांडिल पुरिठा केला जात आहे. शेतकर यांना या विविध योजनांचा लार् घेण्यासाठी वनधाभररत 

केलेल्या वनयम ि अटी या पुस्तिकेमध्ये सोप्या र्ार्ेमध्ये मांडल्या आहेत. या योजनांचा शेतकर यांनी योग्य लार् उठि न 

शाश्वत उत्पन्नाबरोबर िातािरणाची होणारी हानी थांबविण्यास मदत होऊ शकते.  
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