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महारा�� वन 
वभाग 

वन संशोधन व�ृत 

�   रोपे �न�म�ती व लागवडीसाठ� �जाती व �यांची आव$यक मा&हती   � 

 

सूचना :  १. रोपवा
टका करायची आहे �तथे “पाऊसमान” �कती आहे �यानुसार रोपांची �नवड करावी. आप�याच भागात "या #था�नक वन#पती सहज आढळत आहेत �यांची रोपे करावीत.  

पुढे 
दलेल) याद) सव*साधारण आहे. -�येक 
ठकाण/या #था�नक प0रि#थतीनुसार (माती, दगड, भू4प, सू5म हवामान इ.)ह) झाड ेकमी जा#त -माणात आढळतात, याची न8द 9यावी.  

२. सहा म
हने �कंवा �यापे;ा कमी वयाची रोपे लागवड कर<यासाठ= 4ट >ेनरचा (Root trainer) वापर करणे श@य आहे. 

३. प0रि#थती आBण ;ेCा-माणे #था�नक -जातींची लागवड करावी. मूळ उEेश जंगले तयार करणे हा अस�याने #था�नक नसणाGया (Non-native) -जातींची �नJम*ती व लागवड टाळावी.      

 

(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी तं+ 
(Propagation 

technique) 

फळे/बीज 

सं4ह 

कर5याचा 

हंगाम 

Time of 

Seeding 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

सं8या 

(अंदाजे) 

Seeds/kg 

(approx.) 

बी 

;ज5याची 

ट=केवार, 
Average 

Germination 

% in Nature 

or Nursery 

पेर5यापवू> 

करावयाची 

�6(या 
Treatment for 

Germination 

लागवडीची 

प.त 

(Plantation 

method) 

लागवडी-

क@रता 

रोपांच े

सव�साधारण 

वय 

 (म&हने) 

उपयोग  

Uses 
१५००-

३००० 

�म.मी.  
 

३०००-

६००० 

�म.मी. 
 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 
 

 वKृ 

१ खैर Acacia catechu �  � � बी जानेवार) ३००००-

४००००  

४०-८० आवPयकता नाह) Qपशवीतीलरोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

२४ औषधीयु@त, नCि#थर)करण, जJमनीचा कस 

सुधारणे-धूप थांबQवणे,कात, घरबांधणी, 

फ�न*चर, हातमाग, Qव
हर)चे बांधकाम, 

तेला/या घाणी, सरपण, कोळसा, दोर, Wडकं, 

रंग, चारा-पाने  

२ &हवर Acacia leucophloea �    �  �  बी एQ-ल-जून ३७००० मा
हतीचा 

अभाव 

आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतीलरोप 

१२ चारा-पाने, औषधीयु@त, जळाऊ लाकूड, 

३ बाभळू  Acacia nilotica   � � बी एQ-ल-मे ७०००-

११००० 

८०-९० ४८ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप मा
हतीचा 

अभाव 

औषधीयु@त, कुंपण, बैलगा\या, हातगा\या, 

हो\या, शतेीची अवजारे, तलेा/या घाणी, 

खाणकाम, हातमाग, सरपण, कोळसा, कातडी 

कमाQवणे - साल आBण श]गा,  काळा रंग 

आBण शाई, Wडकं  

४ 
पसा Actinodaphne 

angustifolia  
�  �        बी मे-जून मा
हतीचा 

अभाव 

७० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप ३६-४८ औषधीयु@त, र#ता सुशोभीकरण 

५ बेल 
Aegle marmelos  �   �  �  बी एQ-ल-मे ५३०० ५६ आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, जळाऊ लाकूड,चारा-पाने 
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

६ महा;ख 
Ailanthus excelsa  �   �  �  बी, छाट मे-जून ९५०० ७०-९० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मळू-खोड), 

छाट 

६-१२ औषधीयु@त, मदृ-संधारण/#थायीकरण, इमारती 

लाकूड,जळाऊ लाकूड, र#ता 

सुशोभीकरण,आवरण पेट)/बोड*,खेळणी, 

ह�यारां/या मुठ=, आगपेट), Qपपं 

७ अंकोळ 
Alangium 

salvifolium  

 

�   �  �  बी माच*-मे मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

२४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, जळाऊ लाकूड,चारा-पाने 

८ �शर,ष 
Albizia lebbeck  �  �  �  �  बी जानेवार)-माच* ८०००-

१३००० 

६०-९४ २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

६-१२ औषधीयु@त,  -दषूण�नयंCण, औdयोeगक 

fghया वापरात येणारे लाकूड, लहान इमारती 

माल/वासे, जळाऊलाकूड/कोळसा, चारा-पाने, 

साल)पासून कातडी कमQवणे, �न�योपयोगी 

व#त,ू बैलगा\या,फ�न*चर,  सावल), मध 

९ 6क-हई Albizzia procera  �   �  �  बी एQ-ल-मे १९५००-

२४००० 

५०-८० ४८ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

१२-२४ बांधकामासाठ=, शतेीची अवजारे, बैलगा\या, 

फ�न*चर, सरपण, कोळसा, कागदाचा लगदा, 

Wडकं 

१० 
 

सातवीण 
Alstonia scholaris  �  �    बी माच*-एQ-ल २-६ लाख १०-६० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

१२ औषधीयु@त, लहान इमारती माल,सावल), 

र#ता सुशोभीकरण 

११ धावडा Anogeissus latifolia �   �  �  बी एQ-ल-मे १०८०००-

१३५००० 

४० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

२४ घरबांधणी, इमारतीमाल/वासे, Wडकं 

१२ रोह,तक Aphanamixis 

polystachya / 
Amoora rohituka 

 

�  �    बी एQ-ल-मे १०००-१२०० ७०-९० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, वायु-दषूण�नयंCण, घरबांधणी, 

खोकj, बोट)चे काह)भाग,kबया-तेल,
दlयांमmये 

जाळ<यासाठ=,र#ता सुशोभीकरण 

१३ रान फणस Artocarpus hirsutus �  �    बी मे-जून १००-१२५ ७५-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

कलम, #टंप 

(मूळ-खोड) 

मा
हतीचा 

अभाव 

औषधीयु@त, खाdयफळ, इमारती लाकूड, 

हो\या, फ�न*चर, शतेीची अवजारे 

१४ नीम 
Azadirachta indica  �   �  �  बी जून-ऑग#ट ४००० ४० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

१२ औषधीयु@त, -दषूण �नयंCण, जंतनुाशक 

गुणधम*, लहान इमारतीमाल/वासे, जळाऊ 

लाकूड/कोळसा, चारा-पाने, Wडकं,  �न�योपयोगी 

व#त,ूफांdयांपासून 
हरवे खत,सावल) 
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

१५ कांचन Bauhinia purpurea  �  �  �  �  बी एQ-ल-मे ६४००-८००० ३०-७५ आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप ६-१२ औषधीयु@त, नCि#थर)करण, शतेीची 

अवजारे, बांधकाम, चारा-पाने, कातडी 

कमाव<यासाठ=-साल  

१६ आपटा Bauhinia racemosa  �  �  �  �  बी जानेवार)-माच* ६४००-९७०० ६०-९५ १२ तास पा<यात 

JभजQवणे 

बी पेरणी ६-१२ औषधीयु@त(पाने-खोड), दोरखंड 

१७ सावर Bombax ceiba �  �   �  बी एQ-ल-मे २१४३०-

३८५०० 

१५-७५ आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 
 

 

 

६-१२ औषधीयु@त, रेशमी धागे- उशी,जीवन संर;क 

पoे,इतर जीवनसंर;क साधने, रे�pजरेटर मधे 

वीज -�तरोधक, चारा- पाने-कोवqया डहाळया 

१८ सालई 
Boswellia serrata �   �  �  बी एQ-ल-जून १३५००-

१५००० 

१०-२० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

मुळांचे फुटव े

६-१२ खेळणी,पा<याचे पाईप,कोळसा,कागदासाठ= 

लगदा,Wडकं 

१९ आसणा Bridelia retusa  �  �  �  �  बी Wडस]बर-जानेवर) १३७००-

१७००० 

२०-७५ २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

बी पेरणी ६-१२ औषधीयु@त(पाने-फळं), औdयोeगक fghया 

वापरात येणारे लाकूड, शतेीची अवजारे, 

ह�यारांची मूठ, चारा,शोJभवंत 

२० चारोळी Buchanania 

cochinchinensis 
�   �  �  मुळांचे फुटव,े 

बी 

एQ-ल-मे २७००-५००० ३०-७० १२ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

मुळांचे फुटव े

१२ औषधीयु@त, खाdयफळ, चारा-पाने 

२१ पळस 
Butea monosperma  �  �  �  �  छाट, बी जून-जुलै १५००-१८०० ७०-८० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

१२ औषधीयु@त, र#ता सुशोभीकरण 

२२ उंडी Calophyllum 

inophyllum / 

tomentosum 

�     बी माच*-जून १९५ २५-३० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप ६-१२ इमारती लाकूड, kबयां/या तेलापासून- साबण, 


दवा 

२३ राळधपू 
Canarium strictum  �    बी नोlह]बर-

जानेवार) 

१९४ ५० ३-४ 
दवस 

पा<यात JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप १२ औषधीयु@त, इमारती लाकूड 

२४ कुंभा Careya arborea  �  �    �  बी जून-जुलै २८००-२९०० ३०-६० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ औषधीयु@त, इमारती लाकूड, rाऊन पेपर 

तयार कर<याक0रता, पाने-kबडी आBण eच4ट 

क0रता, शोJभवंत 

२५ भेरल, माड 
Caryota urens �  �   �  बी जानेवार)-एQ-ल ७५० ६०-९० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, नीरा- उ�साहवध*कपेय , घरबांधणी, 

शतेीची अवजारे, पानांपासून धागा-दोर 

बनव<यासाठ=, र#ता सुशोभीकरण 
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

२६ बहावा Cassia fistula  �  �  �  �  बी माच* -एQ-ल ५००० २२-६५ आsल -�tया Qपशवीतील रोप ६-१२ औषधीयु@त, लहान इमारती माल, र#ता 

सुशोभीकरण 

२७ गेळा Catunaregam 

spinosa 
�  �    बी ऑ@टोबर-

नोlह]बर 

मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, कुंपण, शतेीची अवजारे, 

ह�यारां/या मुठ=, हातात धर<या/या 

चालकाuया (Walking sticks),सरपण, रंग 

(dye) 

२८ तमालप+ 
Cinnamomum 

zeylanicum 
�  �        बी मे-जून मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप १२-१४ औषधीयु@त, मसा�याचा पदाथ*- पाने 

२९ गणेर, 

सोनसावर 

Cochlospermum 

religiosum 
  �  �  बी माच* -एQ-ल १३४०० ८ २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप ६ औषधीयु@त, रेशमी धागे-उशी, गाdया, जीवन 

संर;क पoे, इतर जीवन संर;क साधने, 

रे�pजरेटरमधे वीज-�तरोधक क0रता 

३० भोकर Cordia dichotoma  �  �  �  �  बी मे-जून ६००० ६५ आवशयकता नाह) Qपशवीतील 

रोप,#टंप (मूळ-

खोड) 

१२-२४ औषधीयु@त, कुंपण, इमारतलाकूड, घरबांधणी, 

बैलगा\या, हो\या, kबया-तेल, जळाऊ लाकूड, 

शतेीची अवजारे 

३१ व;ण, 

वायवण� 

Crataeva adansonii  �  �   �  बी, छाट, मुळांचे 

फुटव े

जुलै-ऑग#ट मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

२४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

मुळांचे फुटव े

२४ औषधीयु@त, इमारतीलाकूड, फqया-पेhया 

बनQव<यासाठ=, चारा-पाने, कापडाला रंग 

३२ फाशी Dalbergia 

lanceolaria 
  �  �  मुळांचे फुटव,े 

बी 

माच*-मे १८५००-

४०००० 

७० २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

मुळांचे फुटव,े 

Qपशवीतील रोप 

१२-२४ औषधीयु@त-खोड, इमारती लाकूड, फ�न*चर, 

शतेीची अवजारे, ह�यारां/यामुठ=, kबयांचे तेल 

३३ �शसम 
Dalbergia latifolia  �  �  �  �  बी Wडस]बर-

जानेवार) 

१८५००-

४०००० 

५०-८० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

१२-१४ इमारती लाकूड, फ�न*चर 

३४ �शसव 
Dalbergia sisoo  �   �  �  बी नोlह]बर-माच* ५०००० ७५-९० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड), 

डांब 

६-१२ औषधीयु@त, मदृ-धारण/#थायीकरण, 

औdयोeगकfghया वापरात येणारे लाकूड, 

लहान इमारती माल/वासे, जळाऊ लाकूड, 

चारा-पाने/ श]गा, �न�योपयोगी व#तू, र#ता 

सुशोभीकरण 

३५ टेTभणु> / 

टेमU / तVद ू

Diospyros 

melanoxylon  
�   �  �  बी एQ-ल-जून ९००-१४०० ४५-९० २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

१२-१३ औषधीयु@त, चारा, kबडी 

३६ मेढ�शगंी Dolichandrone 

falcata  
�     �  �  बी जानेवार)-एQ-ल १७०-२८४ ५०-७४ आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप १२ कोर\या-�नकृgठ जJमनी वनीकरणासाठ=, 

शतेीची अवजारे, चारा-पाने   
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

३७ आवळा Emblica officinalis  �  �  �  �  बी, डोळा नोlह]बर-

फेrुवार) 

६८००-८९०० ४०-५० गरम पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड), 

डांब 

९ औषधीयु@त, -दषूण �नयंCण,लहान इमारती 

माल/वासे, जळाऊलाकूड/कोळसा, 

बैलगा\या,फ�न*चर,चारा-पाने,साल)पासून 

कातडी कमQवणे,  �न�योपयोगी व#तू, मध 

३८ पांगारा Erythrina suberosa  �   �  �  बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील 

रोप,डांब 

२४ औषधीयु@त, मदृ-संधारण, काडपेेट), खेळणी, 

खोकj, आंतरसालापासून दोर, जळाऊ लाकूड, 

लगdयासाठ=,चारा, र#ता सुशोभीकरण 

३९ 
पपर / 


पपर, 

Ficus amplissima �  �  �  �  छाट,बी माच*-मे मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

-ा<यां/या 

Qवgठेतनू 

Qपशवीतील रोप, 

छाट, डांब,  गुट) 

कलम 

२४ औषधीयु@त, कोर)व काम,र#ता 

सुशोभीकरणासाठ=,सावल) 

४० पायर Ficus arnottiana  �  �    छाट, बी माच*-मे ७.५-१० 

लाख 

खूप कमी -ा<यां/या 

Qवgठेतनू 

 

Qपशवीतील रोप, 

छाट, डांब,  गुट) 

कलम 

२४ औषधीयु@त, भरपूर फळे येणारे झाड sहणून 

फळे खाणाGया प;ांना आकQष*त करत े

४१ 
पपंरण Ficus spp.   �  �  छाट, बी माच*-मे मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

-ा<यां/या 

Qवgठेतनू 

 

Qपशवीतील रोप, 

छाट, डांब,  गुट) 

कलम 

२४ चारा-पाने, र#ता सुशोJभकरण 

४२ नांXकू 
Ficus microcarpa �  �  �  �  छाट, बी 

 

माच*-मे १,६०,००० मा
हतीचा 

अभाव 

-ा<यां/या 

Qवgठेतनू 

 

Qपशवीतील रोप, 

छाट, डांब 

१२-२४ औषधीयु@त, चारा-पाने, र#ता सुशोJभकरण, 

फ�न*चर, सावल) 

४३ उंबर Ficus racemosa  �  �  �  �  छाट, बी 
 

माच*-जुलै १,६०,००० १०-१५ -ा<यां/या 

Qवgठेतनू 

 

Qपशवीतील रोप, 

छाट, डांब 

६-१२ औषधीयु@त, खाdयफळ, चारा 

४४ घोगरा Gardenia latifolia   �  �  बी मे-जून मा
हतीचा 

अभाव 

५० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

२४ औषधीयु@त, पCावळी-पाने 

४५ Zडकेमाल, Gardenia resinifera/ 

G. lucida 
�   �  �  बी, छाट माच*-मे मा
हतीचा 

अभाव 

५० आवशयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

छाट 

२४ औषधीयु@त, कोर)व काम, Wडकं 

४६ काकड 
Garuga pinnata �   �  �  बी मे-जून मा
हतीचा 

अभाव 

४०-६० आवशयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

२४ फ�न*चर, vलायवूड, पेhया, चारा-पाने 

४७ �शवण 
Gmelina arborea  �  �  �  �  बी एQ-ल-जून ९००-१४०० ४५-९० २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

६-१२ औषधीयु@त, औdयोeगक fghया वापरात 

येणारे लाकूड,जळाऊलाकूड/कोळसा,  

बैलगा\यांचे आस, फ�न*चर, आगपेट), मध 
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

४८ धामण 
Grewia tiliifolia �  �  �  �  बी जुलै १००००-

२०००० 

८०-८५ आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

१२ औषधीयु@त, चारा, इमारती लाकूड 

४९ हेद ू
Haldina cordifolia  �  �     �  बी जानेवार)-माच* १ करोड ५० गरम पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, इमारती लाकूड 

५० अंजन 
Hardwickia binata        �  �  बी मे-जून ३०००-५००० ७०-८० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

९ औdयोeगक fghया वापरात येणारे लाकूड, 

लहान इमारती माल/वासे, जळाऊ लाकूड, 

चारा- पाने/उ�तम श]गा, राळयु@त, 

दोरखंडाक0रता/शतेीची अवजारे तंत ू

५१ वारस 
Heterophragma 

roxburghii  
�  �  �  �  बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप १२-२४ औषधीयु@त, चारा-पाने 

५२ कुडा Holarrhena 

pubescence  
�  �  �  �  बी, छाट सvट]बर-

फेrुवार) 

२-६ लाख ८० २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

छाट 

१२-२४ औषधीयु@त, जJमनीची धूप थांबQव<याकरता, 

वनीकरण, कुंपण, फ�न*चर, कोर)व काम, र#ता 

दभुाजकामmये लाव<यासाठ= 

५३ वावळ 
Holoptelea 

integrifolia  
�     �  �  बी मे-जून २०००० २०-५० आवशयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ औषधीयु@त, vलायवूड, ह�यारां/या मुठ=, चारा-

पाने 

५४ खरु, /  

राय कुडा 

Ixora brachiata �  �    बी जानेवार)-मे मा
हतीचा 

अभाव 

५०-७० आवशयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

२४ सरपण, शोJभवंत 

५५ राय कुडा Ixora parviflora   �  �  बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त 

 

५६ वारंग 
Kydia calycina �  �    बी जानेवार)-माच* ३२००० १३-१६ आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

६-७ इमारती लाकूड, जळाऊ लाकूड, दोर तयार 

कर<याक0रता, चारा-पाने 

५७ नाणा Lagerstroemia 

microcarpa  
�  �   �  बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, इमारतीलाकूड, घरबांधणी, 

फ�न*चर, बैलगा\या, हो\या, नांगर, पेhया, खोकj, 

शोJभवंत 

५८ तामण 
Lagerstroemia 

speciosa 
�  �    बी जानेवार)-माच* ३२००० १३-१६ आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

६-१२ इमारती लाकूड, 
हरवळीचं खत-पाने, जळाऊ 

लाकूड 

 

५९ मोई 
Lannea 

coromandelica/ 

Odina wodier 

�  �  �  �  बी मे-जुलै ६०००-

१०००० 

४०-६५ आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 
 

 

 

१२ इमारती लाकूड, चारा-पाने,Jस�क आBण लोकर 

रंगQव<याकरता Wडकंाचा वापर 
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

६० कवठ 
Limonia acidissima  �   �  �  बी ऑ@टोबर-माच* १८५००-

१९५०० 

७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ औषधीयु@त, खाdयफळे, बांधकाम, शतेीची 

अवजारे, कोर)व कामा/या शोJभवंत व#त ू

तयार कर<यासाठ=, Wडकं, चटणी, जाम, जेल), 

सरबत 

६१ चांदवा Macaranga peltata �  �    बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप १२ औषधीयु@त, र#ता सुशोभीकरण 

६२ मोह 
Madhuca latifolia  �     �  �  बी ऑ@टोबर-माच* ४५०-१००० ७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ औषधीयु@त (साल, मूळ), जंतनुाशक गुणधम*, 

औdयोeगक fghया वापरात येणारे लाकूड,  

जळाऊ लाकूड, चारा-पाने, खा<यालायक फुले, 

kबयांत असणारा तेलाचा अंश, साबण तयार 

कर<या/याकारखाwयांत, छाया, शोJभवंत 

६३ पेटार, Mallotus repandus / 

Trewia nudifolia  
�     बी जुलै ६८०० ९० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड 

१२-१५ हलके इमारती लाकूड 

६४ आंबा Mangifera indica  �  �  �  �  बी, छाट, मुळांचे 

फुटव े

एQ-ल-जुलै १०-२३७ उ/च पा<यात बुडवून 

ठेवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड), 

छाट, डांब, मुळांचे 

फुटव,े खोडांवर)ल 

मुळे (rootlets at 

the base of 

stem), गटु) कलम,  

१२ खा<यालायक फळे, र#ता सुशोभीकरण, 

औdयोeगक fghया वापरातयेणारे लाकूड, बी/ 

चरबीयु@त तेल, -दषूण �नयंCण, vलायवूड, 

आवgेटन पेट), आगपेट)माल/वासे, जळाऊ 

लाकूड, चारा- पाने, राळयु@त, शतेीची अवजारे 

६५ [खरणी Manilkara hexandra �  �  �  �  बी, छाट एQ-ल-जानेवार) ३५०००-

३५५०० 

४०-६५ १२ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप १२-२४ औषधीयु@त,  हातात धर<या/या चालकाuया 

(Walking sticks), अवजारां/या मुठ= 

६६ �लबंारा Melia dubia �  �    बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आsल -�tया, 

-ा<यांनी खा�लेल ं

बी  

Qपशवीतील रोप १२-२४ औषधीयु@त, वाdये बनQव<यासाठ=, चहाची 

खोकj 

६७ अंजनी Memecylon 

umbellatum 
�  �    बी ऑ@टोबर-माच* मा
हतीचा 

अभाव 

७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

२४ औषधीयु@त, खाdयतेल- kबया, फ�न*चर, हातात 

धर<या/या चालकाuया (Walking sticks), 

पानांपासून रंग- कापड उdयोग 

६८ नागचाफा Mesua ferrea  �  �        बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप १२ रे�वे #ल)पर, जळाऊ लाकूड, पुला/या 

बांधकामात, खाणकाम lयवसायात, kबयांचे 

तेल- साबण तयार कर<याक0रता, 
दवा, वंगण 
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

६९ अळू Meyna laxiflora  �  �    बी मे-जून मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा अभाव Qपशवीतील रोप १२ औषधीयु@त, शोJभवंत 

७० सोनचाफा Magnolia champaca  �  �   � बी ऑग#ट-सvट]बर १४०००-

१७००० 

३०-८० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप ६ औषधीयु@त, वनीकरण, घराची दारे-Bखड@या, 

सुशोभन, हो\या, कोर)व काम/या व#तू, 

सावल) 

७१ बकुळ 
Mimusops elengi  �  �    बी ऑ@टोबर-माच* २०००-४००० ७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

२०-२४ औषधीयु@त, लहान इमारती माल, पूल 

बांध<याकरता, kबयांपासून तेल, संगीत वाdय 

७२ कळम 
Mitragyna 

parvifolia 
�  �  �  �  बी ऑ@टोबर-माच* १० लाख  ७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

६-१२ औषधीयु@त, लहान इमारती माल-फqया, 

फ�न*चर, शतेीची अवजारे 

७३ बारत\डी Morinda pubescens �  �  �  �  बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, बंदकुjच ेद#त,े बैलां/या मानेवर)ल 

जू, कंगव,े फ<या, ह�यारां/यामुठ=, वाhया-कटोरे, 

मुळापासून रंग 

७४ पांढर Murraya paniculata  �    बी ऑ@टोबर-माच* मा
हतीचा 

अभाव 

७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ अवजारां/या मुठ=, हातात धर<या/या 

चालकाuया (Walking sticks), rश, लाकडी 

हातोडा 

७५ कदंब 
Neolamarckia 

cadamba  
�  �        बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, चहाचीखोकj, काडपेेट), सरपण, 

चारा-पाने 

७६ नर=या Nothapodytes 

nimmoniana  
  �        बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, kबया-तेल 

७७ पा@रजातक 
Nyctanthes arbor-

tristis  
�   �   बी, छाट नोlह]बर-

फेrुवार) 

९०००-

१०००० 

५० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

छाट, डांब, मुळांचे 

फुटव े

६ औषधीयु@त, वनीकरण, सरपण, खाdयरंग 

७८ पारजांभळू 
Olea dioica  �  �        बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, शोJभवंत 

 

७९ टेटू 
Oroxylum indicum  �  �        बी ऑ@टोबर-माच* मा
हतीचा 

अभाव 

७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२-२४ औषधीयु@त, चारा, शोJभवंत 

८० काळा 

पळस / 

�तवस 

Ougeinia 

oojeinensis 
 �   �  बी मे-जून २८००० ४०-८० २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

६-१२ इमारती लाकूड, बैलगाडीचाके, ह�यारां/या 

मुठ=, पलंगाचे पाय, शतेीची अवजारे, लाख 

(lac), चारा-पाने, दोर 
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

८१ �शदं, Phoenix sylvestris �  �  �  �  बी माच*-मे ८००-१५०० ८० पा<यात (अनेक 


दवस) बुडवून 

ठेवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

१०-१२ औषधीयु@त, मदृ-संधारण/#थायीकरण, 

जंतनुाशक गुणधम*, लहान इमारती माल/वासे, 

जळाऊ लाकूड, बी/लाकूड/पाने यांत असणारा 

तेलाचा अंश,  बैलगा\या, फ�न*चर/कातीव व#तू, 

चारा-पाने,  साबण तयार कर<याचाकारखाना, 

शोJभवंत 

८२ करंज 
Pongamia pinnata  �  �  �  �  बी जानेवार)-एQ-ल १५००-१९०० ४०-९० ४८ तास शणेा/या 

Jमxणात 

JभजQवणे 

बी पेरणी, #टंप 

(मूळ-खोड) 

६-१२ औषधीयु@त, इमारती लाकूड, चारा-पाने, Wडकं 

८३ स]दड / 

शमी 

Prosopis cineraria    �  �  बी, मुळांच ेफुटव े जुलै-ऑग#ट २६०००-

२८००० 

४५-६०  आsल -�tया Qपशवीतील रोप, 

मुळांचे फुटव े

मा
हतीचा 

अभाव 

नCि#थर)करण-मुळे, जJमनीचा पोत सुधारणा 

८४ 7बजा Pterocarpus 

marsupium  
�  �  �  �  बी फेrुवार)-माच* ९००-१००० ९५ ७२ तास शणेा/या 

Jमxणात 

JभजQवणे 

बी पेरणी, #टंप 

(मूळ-खोड) 

१२-१४ इमारती लाकूड 

८५ र=तचंदन 
Pterocarpus 

santalinus  
�   �  �  बी ऑ@टोबर-माच* मा
हतीचा 

अभाव 

७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

२४ औषधीयु@त, शतेीची अवजारे, मूतy, खेळणी 

तयार करणे 

८६ मचुकुंद 
Pterospermum 

acerifolium  
�  �    बी, मुळांच ेफुटव े एQ-ल ४२०० ६०-८० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

मुळांचे फुटव े

१२-२४ औषधीयु@त, फ�न*चर, दाeगwयांची पेट), खेळणी, 

vलायवूड, चारा-पाने, हातात धर<या/या 

चालकाuया (Walking sticks) 

८७ प+ुंजीवा Putranjiva 

roxburghii  
�  �    बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, ह�यारां/या मुठ=, चारा-पाने, 

छोhया व#त,ू  kबया-तेल- 
दवा 
 

८८ खड�शगंी Radermachera 

xylocarpa 
�  �   �  बी एQ-ल-जुलै २०००-२५०० ५०-८० आवशयकता नाह) Qपशवीतील रोप १२-२४ औषधीयु@त 

 

 

८९ वाळूंज 
Salix tetrasperma  �  �   छाट Wडस]बर-जानेवर) मा
हतीचा 

अभाव 

लाग ूनाह) लाग ूनाह) Qपशवीतील 

रोप,छाट, 

खोडांवर)ल मुळे 

(rootlets at the 

base of stem) 

२४ औषधीयु@त, लाकडाचे वासेखांब, फqया, 

डहाqयांपासून टोप�या, उ/च -कारचा 

कोळसा-#फोटक दा4 (गन पावडर) मmये 

उपयोग, कातडी कमाव<यासाठ= साल)चा 

वापर, �tकेटची बॅट, चारा-पाने 
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

९० पील ू
Salvadora persica �   �   बी नोlह]बर-Wडस]बर ५५००-

१०००० 

३०-७५ २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप ८ औषधीयु@त, kबयांपासून तले, चारा, सुगंधी 

लाकूड, कोर)वकाम कर<याक0रता 

९१ चंदन 
Santalum album  �     �  �  बी माच*-मे ८००-१५०० ८० पा<यात (अनेक 


दवस) बुडवून 

ठेवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

१३-१४ औषधीयु@त, लाकूड-कॅkबनेट तयार 

कर<याक0रता, कपड ेधु<यासाठ=-फळे, दाeगने 

उजळQवणे, शोJभवंत 

९२ @रठा Sapindus laurifolius  �  �  �  �  बी नोlह]बर-Wडस]बर ५५००-

१०००० 

३०-७५ २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप १२ औषधीयु@त, र#ता सुशोभीकरण 

९३ सीता 

अशोक 

Saraca asoca  �  �        बी ऑ@टोबर-माच* ९०-१०० ७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

६-१२ औषधीयु@त, चारा-पाने, साबण तयार 

कर<याक0रता, र#ता सुशोभीकरण 

९४ कुसमु 
Schleichera oleosa  �  �  �  �  बी, मुळांच ेफुटव े जुलै-ऑग#ट १५००-२२०० ५०-६० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-

खोड),मुळांचेफुटव े

१२ औषधीयु@त, इमारती लाकूड, शतेीअवजारे, 

लाख (lac), जळाऊ लाकूड, कोळसा, चारा-पाने, 

फांdया, शोJभवंत, kबया-तेल 

९५ मोखा Schrebera 

swietenioides 
�    �  बी ऑ@टोबर-माच* १५०-५०० 

{ॅम -�त 

फळात 

७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२-१४ औषधीयु@त, जळाऊ, कप\यांवर �नशाणी(धोबी 

कवच फळ), शोJभवंत 

९६ 7ब^बा Semecarpus 

anacardium  
�   �  �  बी Wडस]बर-माच* २८०-३०० ४०-८० २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

२४ औषधीयु@त, खा<यायो|य फळ, शोJभवंत 

९७ रोहन / 

रो&हला 

Soymida febrifuga   �  �  बी मे-जून ९८८००-

१३३४० 

२८-५१ २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, घरबांधणी, फ�न*चर, दोर, 

कोर)व काम  

९८ अंबाडा Spondias pinnata �  �    बी ऑ@टोबर-माच* २५०-३५० ७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ औषधीयु@त, आगपेट), जळाऊ लाकूड 

९९ कुकेर Sterculia guttata  �    बी एQ-ल-मे ५३००-६४०० ४०-९० राCभर पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप २४ शोJभवंत 

१०० कU 
Sterculia urens �   �  �  बी ऑ@टोबर-माच* ५३००-६४०० ७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

२४ संगीत वाdय, खेळणी, हल@यादोरखंड, Wडकं 

१०१ पाटल 
Stereospermum 

chelonoides  
  �  �  बी ऑ@टोबर-माच* ३००००-

४०००० 

७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ औषधीयु@त, इमारतीलाकूड, फ�न*चर, 

अवजारां/या मुठ=, चारा-पाने 

१०२ पाडळ 
Stereospermum 

colais  
�  �        बी ऑ@टोबर-माच* १५०-५०० 

{ॅम -�त 

फळात 

७० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ औषधीयु@त, खाdयफळे, औdयोeगक fghया 

वापरात येणारे लाकूड, vलायवूड, जळाऊ 

लाकूड, चारा- पाने, शोJभवंत 
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

१०३ जांभळू 
Syzygium cumini �  �  �  �  बी नोlह]बर-

जानेवर) 

१८५०-२१०० ६० ६-१२ तास 

पा<यात JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

१२ औdयोeगक fghया वापरात येणारे लाकूड, 

लहान इमारतीमाल/वासे,  फ�न*चर/vलायवूड, 

जळाऊलाकूड, कुंपणासाठ= वासे, �न�योपयोगी 

व#त ू

१०४ _चचं Tamarindus indica �  � � बी फेrुवार)-जून १८००-२६०० ५५-७५ राCभर पा<यात 

JभजQवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

मा
हतीचा 

अभाव 

औषधीयु@त, खाdयफळे, Qवह)र बांधकाम,  

शतेीची अवजारे, फ�न*चर, तेल आBण साखर 

कारखाwयात, चारा-पाने, kबयांचे तेल- मूतy 

रंगQवणे 

१०५ पVढरा Tamilnadia 

uliginosa 
�    �  बी, मुळांचे 

फुटव े

नोlह]बर-

जानेवर) 

१८००-३१०० ३०-६५ २४ तास पा<यात 

JभजQवणे, ४८ 

तास सूय*-काशात 

वाळQवणे असे 

३आठवड े�कंवा 

जा#त वेळ 

आलटून पालटून 

करणे 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

१२ औषधीयु@त, औdयोeगक fghया वापरात 

येणारे लाकूड, इमारतीमाल/वासे, जळाऊ 

लाकूड, कोळसा 

१०६ साग 
Tectona grandis  �     �  �  बी फेrुवार)-मे १०५-४५० 

फळं 

५०-६० २४-४८ तास 

पा<यात बुडQवणे 

व सुकQवणे 

(आळीपाळीने- ३ 

ते ४ वेळा) 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

९ लहान इमारती माल, पानांपासूनरेशमी 

�क\यांची पैदास, जळाऊ लाकूड,चारा- पाने 

(म]ढ)क0रता),औषधीयु@त (साल), Qवजेचे खांब, 

vलायवूड, शतेीची अवजारे, बोट)साठ=, 

फळापासून, साल)पासून कातडीकमावणे 

१०७ अजु�न 
Terminalia arjuna     �  �  बी फेrुवार)-मे १०५-४५० 

फळं 

५०-६१ पा<यात बुडवून 

ठेवणे (२४-४८ 

तास) 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

४-५ औषधीयु@त, इमारती करता लाकूड, साल 

आBण फळांपासून शाई 

१०८ बेहडा Terminalia bellirica  �  �  �  �  बी जानेवार)-माच* १७०-२८० ४०-६० पा<यात बुडवून 

ठेवणे व वाळQवणे 

Qपशवीतील रोप १२ औषधीयु@त, बुटा/या तळाची कातडी 

कमाQवणे, पु#तके, कातडी पु#तकबांधणी, शाई 

तयार करणे 

१०९ &हरडा Terminalia chebula  �  �    बी फेrुवार)-एQ-ल ४५०-५०० ३५-७० ४८ तास पा<यात 

JभजQवणे / 

-ा<यांनी खा�लेले 

बी  

Qपशवीतील रोप ६-१२ औषधीयु@त, इमारती करता लाकूड, शोभेचे 

झाड, चारा-पाने 

११० 6कंजळ 
Terminalia 

paniculata  
�  �        बी Wडस]बर-मे ४०००० ९०-१०० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

#टंप (मूळ-खोड) 

१२-१४ शतेीची अवजारे, 
हरवळीचं खत-पाने 
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

१११ ऐन 
Terminalia 

tomentosa 
�  �  �  �  बी एQ-ल-मे ३५०००-

३५५०० 

७५ ४८-७२ तास 

पा<यात JभजQवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

डांब 

१२ औषधीयु@त, लहान इमारती माल/वासे, चारा- 

पाने, �न�योपयोगी व#तू, साल)पासून दोर, 

बैलगाडी (फांद)पासून लाकूड), शोJभवंत 

११२ भVड 
Thespesia populnea  �  �  �  �  बी, छाट Wडस]बर-मे ३६०००० ३०-४० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

डांब 

६ औषधीयु@त, कोळसा,बंदकुjची दा4, फटाके, 

पेपर लगदा, खांब तयारकर<याक0रता, चारा-

पाने 

११३ खरळ 
Trema orientalis  �  �  �  �  बी सvट]बर-

फेrुवार) 

३७०००० १५-२० २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप १२ औषधीयु@त, वनीकरण,कोर)व काम, खेळणी, 

पेट) अशा छोhया व#त ूतयारकरणे, 
हरवळीचं 

खत-फांdया 

११४ काळा कुडा Wrightia tinctoria  �  �  �  �  बी जानेवार)-

फेrुवार) 

२-६ लाख ७०-८० २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप २४ औषधीयु@त, कोर)व काम, खेळणी, छोhया 

व#त,ू 
हरवळीचं खत-फांdया 

११५ �तरफळ 
Zanthoxylum rhetsa  �  �        बी माच*-मे मा
हतीचा 

अभाव 

६०-७० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप १२ औषधीयु@त 

११६ बोर Ziziphus mauritiana �  �  �  बी ऑ@टोबर-माच* ७००-२५०० ३०-९० ४८ तास पा<यात 

JभजQवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप, 

मा
हतीचा 

अभाव 

औषधीयु@त, खाdयफळे, शतेीची अवजारे, 

तेला/या घाणी, ह�यारां/या मुठ=, सरपण, 

कातडी कमाव<यासाठ=- साल, चारा-पाने 

 झडुपे 

१ पाचुंदा Capparis grandis   �   बी जानेवर) मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप १२ शोJभवंत (Ornamental) 

२ करवंद 
Carissa congesta  �  �  �  �  बी, छाट एQ-ल-मे ५००-६०० ६०-८० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

छाट 

६ औषधीयु@त,खाdयफळे,सरपण, 

३ कारवी Carvia callosa  �    बी, छाट मे-जून मा
हतीचा 

अभाव 

८० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

छाट 

६-१२ शोJभवंत, पया*वरणीय पुन}"जीवन 

४ तरवड 
Cassia auriculata   �  �  बी फेrुवार)-एQ-ल १२०००-

१३००० 

६५-९० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप ६-१२ औषधीयु@त, खाdयफळे, सरपण 

५ भारंगी Clerodendrum 

serratum 
�  �  �  �  छाट Wडस]बर-फेrुवार) लाग ूनाह) लाग ूनाह) छाट humic acid  

JमxणातJभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

छाट 

६-१२ औषधीयु@त, शोJभवंत 

६ पांढरफळी Flueggea spp. �  �  �  �  बी ऑग#ट मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा अभाव Qपशवीतील रोप मा
हतीचा 

अभाव 

औषधीयु@त, शोJभवंत, खाdयफळे 

७ रामेठा Gnidia glauca  �  �     बी, छाट माच*-एQ-ल मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

छाट humic acid 

Jमxणात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

छाट 

१२-२४ औषधीयु@त, शोJभवंत 
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

८ म;ुडशVग 
Helicteres isora  �  �  �  �  बी, छाट Wडस]बर ५००००-

६०००० 

५०-६० छाट humic acid 

/या Jमxणात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

छाट 

६ औषधीयु@त, शोJभवंत 

९ अडुळसा Justicia adhatoda �  �   �  छाट फेrुवार)-मे लाग ूनाह) लाग ूनाह) छाट humic acid 

/या Jमxणात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

छाट 

६-१२ औषधीयु@त, शोJभवंत, कुंपण 

१० कढ,प�ता Murraya koenigii �  �  �  �  बी, मुळांचे 

फुटव े

जून-ऑग#ट ८०००-

१०००० 

७०-९० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

मुळांचे फुटव े

१२ औषधीयु@त, शोJभवंत 

११ फापट 
Pavetta crassicaulis  �    बी, छाट नोlह]बर मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

छाट humic acid 

/या Jमxणात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

छाट 

६ शोJभवंत 

१२ _च+क 
Plumbago zeylanica �  �  �  �  बी, छाट, मुळांचे 

फुटव े

वष*भर ४८०००-

५०००० 

२५-३० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

छाट,मुळांचे फुटव े

६-१२ औषधीयु@त, शोJभवंत 

१३ सप�गंधा Rauvolfia 

serpentina 
�     बी, छाट, मुळांचे 

फुटव े

मे मा
हतीचा 

अभाव 

६०-९० kबया २४ तास 

पा<यात JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

छाट, मुळांचे फुटव े

१२ औषधीयु@त, शोJभवंत 

१४ �नगु�डी Vitex negundo  �  �  �  �  छाट वष*भर लाग ूनाह) लाग ूनाह) छाट humic acid 

/या Jमxणात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

छाट 

६ औषधीयु@त, कुंपण, शोJभवंत 

१५ धायट, Woodfordia 

fructicosa  
�  �  �  �  बी, छाट एQ-ल-जून मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

छाट humic acid 

/या Jमxणात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

छाट 

६ औषधीयु@त,शोJभवंत 

 वेल,    

१ गुंज 
Abrus precatorius � � � � बी फेrुवार)-माच* ७५४० ८० २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप ८ औषधीयु@त 

२ समXुशोक 
Argyreia nervosa � � � � बी, छाट Wडस]बर १५५०० ५५ आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप, 

छाट 

९ औषधीयु@त, शोJभवंत 

३ शतावर, Asparagus 

racemosus 
� � � � बी,कंद Wडस]बर १०००० ६०-९० आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप ६ औषधीयु@त 

४ पळसवेल 
Butea superba �   � बी मे-जून मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा अभाव Qपशवीतील रोप ६-९ औषधीयु@त, शोJभवंत 

५ सागरगोटा Caesalpinia 

bonducella 
� � � � बी फेrुवार) मा
हतीचा 

अभाव 

९०-९५ गरम पा<यात 

JभजQवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ औषधीयु@त, कुंपण 
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(. नाव शा*+ीय नाव सरासर, पज�-यमान  व.ृी त+ं  फळे/बीज स4ंह 

कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

६ 
पळूकb Combretum albidum � � � � बी, छाट मे मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

छाट humic acid 

/या Jमxणात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

छाट 

६-१२ शोJभवंत 

७ कावळी/ 

सपु[ण�का 

Cryptolepis dubia / 

C. buchananii 
� � � � बी, छाट फेrुवार) मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा अभाव Qपशवीतील रोप, 

छाट 

९ शोJभवंत 

८ अTबळुकb Elaeagnus conferta 

/ E. latifolia 
 �   बी एQ-ल-मे मा
हतीचा 

अभाव 

९० शणेा/या 

Jमxणात 

JभजQवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ खाdयफळ, शोJभवंत 

९ वावZडगं 
Embelia tsjeriam-

cottam 
 �   बी, छाट वष*भर मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा अभाव Qपशवीतील रोप, 

छाट 

६-१२ औषधीयु@त, कुंपण, शोJभवंत 

१० गारंबी Entada rheedei  �   बी मे २५-३५ मा
हतीचा 

अभाव 

बी आतला पांढरा 

भाग 
दसेपय~त 

घासणे व २४ 

तास गरम 

पा<यातJभजQवणे 

बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ औषधीयु@त, शोJभवंत 

११ उKी Getonia floribunda / 

Calycopteris 

floribunda 

� �   बी मे-जून मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा अभाव Qपशवीतील रोप १२ औषधीयु@त, शोJभवंत 

१२ मधनुा�शनी 

/ बेडकb  

Gymnema sylvestre � � � � बी, छाट जुलै मा
हतीचा 

अभाव 

३५-४० २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप, 

छाट 

१२ औषधीयु@त, शोJभवंत 

१३ अनंतमळू / 

सार,वा 

Hemidesmus indicus 

var. Indicus 
� � � � बी, मुळांच ेफुटव े मे मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा 

अभाव 

मा
हतीचा अभाव Qपशवीतील 

रोप,मुळांचे फुटव े

१२ औषधीयु@त 

१४ माधवीलता Hiptage 

benghalensis 
 �   बी एQ-ल-मे मा
हतीचा 

अभाव 

८०-९० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ औषधीयु@त, शोJभवंत 

१५ वाकेर, / 

वागाट, 

Moullava spicata  �   बी एQ-ल-मे १२०० ८०-९० आवPयकता नाह) बी पेरणी, 

Qपशवीतील रोप 

१२ कुंपण, शोJभवंत 
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कर5याचा 

हंगाम 

�ती 

6कलोत 

7बयांची 

स8ंया 

बी ;ज5याची 

ट=केवार, 

7बयांवर पेर5यापवू> 

करावयाची �6(या 

लागवडीची प.त  लागवडी 

क@रता  

रोपांच ेवय 

  

उपयोग  

१५००-३००० 

�म.मी  

३०००-६००० 

�म.मी. 

२५०-९०० 

�म.मी. 

९००-१५०० 

�म.मी. 

 बांब ू

१ बांब-ूकलक 
Bambusa 

arundinacea                                                                                                                  
� � � � बी, मुळांचे 

फुटव े

एQ-ल-मे ०.७५-१.०५ 

लाख 

५०-९५ आवPयकता नाह) Qपशवीतील रोप ६-१२ लहान इमारती माल/वासे,चारा-पाने, मदृा-

संधारण/#थायीकरण, लगdयासाठ= 

लाकूड/पेपर,  कु
टरोdयोग 

२ बांब-ूमेस 
Dendrocalamus 

strictus 
� � � � बी, मुळांचे 

फुटव े

एQ-ल-जून ३२००० २५-८० पा<यात बुडवून 

ठेवणे 

Qपशवीतील रोप ६-१२ लहान इमारती माल/वासे, चारा-पाने, मदृा-

संधारण/#थायीकरण, लगdयासाठ= 

लाकूड/पेपर, कु
टरोdयोग 

               

३ उडा Pseudoxytenanther

a stocksii 
 �   बी, मुळांचे 

फुटव े

मा
हतीचा 

अभाव 

७५०००-

७८००० 

५०-७० २४ तास पा<यात 

JभजQवणे 

Qपशवीतील रोप ६-१२ लहान इमारती माल/वासे,चारा-पाने, मदृा-

संधारण/#थायीकरण, लगdयासाठ= 

लाकूड/पेपर, कु
टरोdयोग 

 

 


