
वनौषधी उद्यानाकिरता भूसंपादन 
राज्य शासनाकडे जमीन मागणीचा ÕआसमंतÕया संःथेचा ूःताव 

संकल्पना िचऽ 
रत्निगरीतील ÕआसमंतÕ या नोंदणीकृत ःवयंसेवी संःथेचा कोकणातील पयार्वरण 
आिण जवैिविवधता संवधर्न, या के्षऽात काम करून त्याद्वारे राज्यभरात लोकिशक्षण 
आिण लोकजागतृी घडवून आणण्याचा मानस आहे. िनसगरू् ेम, जवैिविवधता आिण 
आपल्या भोवतालच्या पयार्वरणाबाबतचे लोकांचे िशक्षण आिण जागतृी हे समाजाच्या 
पिरपूणर्, बहुआयामी व शाश्वत िवकासासाठी मूलभूत घटक आहेत. आजच्या वेगवान 
तंऽज्ञान, आधुिनकीकरणाच्या युगात िनसगार्शी जवळीक साधणे मनुंय िवसरत 
चालला आहे.  शहरांतच नाही तर आता शहरांलगतच्या गावांमध्ये देखील िवःतारत 
जाणार् या बांधकामांमध्ये सुपीक जिमनी, डेरेदार उपयुक्त वकृ्षझाडे लोप पावत चालली 
आहेत.    

याचे महत्व जाणून ’आसमंतÕ संःथेने रत्नािगरीतल्या काही िनवडक महािवद्यालयीन 
िवद्याथ्यार्ंसोबत हा उपबम सुरू करण्याचे योिजले आहे. यांतगर्त रत्नािगरीतल्याच 
िनवडक अशा महािवद्यालयांतल्या वनःपितशास्तर्, पयार्वरणशास्तर्, ूाणीशास्तर्, भूशास्तर् 
या िवभागांतले आिण शेतकी महािवद्यालयातले िकंवा या िवषयांत िवशेष रूची 
असणारे िवद्याथीर् आिण िवद्याथीर्नी यांच्याकडून पुढे नमूद केल्याूमाणे िविवध 
कालावधीत वेगवेगळे ूकल्प राबवण्याची योजना आहे.  

या कामासाठी आसमंत या संःथेमध्ये ३ व्यक्तींचा एक िवशेष गट तयार केला 
जाईल. यामध्ये १ ूकल्प समन्वयक, १ ूकल्प अिधकारी, व १ ूकल्प ूबंधक 



असेल. ूकल्प समन्वयक हा िनवडक महािवद्यालयांतील िवभागीय िशक्षक, 
िवद्याथ्यार्ंबरोबर अभ्यास कामे, ूकल्प रूपरेषा यािवषयी चचार् करून कामाचे ःवरूप 
ठरवेल. ूकल्प अिधकारी ूत्यक्ष कामाच्या िठकाणी िवद्याथ्यार्ंना मागर्दशर्न करण्याचे 
काम करेल व वेळोवेळी तंऽज्ञान, ूिशक्षण यांची मदत करेल.  

सदर ूकल्प हा या िवद्याथ्यार्ंच्या अभ्यासबमाचा भाग बनावा अशी अपेक्षा आहे. 
आसमंत संःथेतफेर्  तयार केलेली मािहतीपऽके आिण मािहतीपुिःतकांमध्ये ःथािनक 
पयार्वरण व जवैिविवधता यांबद्दलची सखोल सिचऽ मािहती असेल आिण हे सािहत्य 
िवद्याथ्यार्ंना अभ्यासासाठी िदले जाईल. यासाठी िकरण पुरंदरे यांसारख्या व इतर 
अनेक तज्ञांतफेर्  वेळोवेळी योग्य ते मागर्दशर्न व ूिशक्षण िवद्याथ्यार्ंना देण्यात येईल. 
िवद्याथ्यार्ंना पुःतकी िशक्षणाबरोबरच ूत्यक्ष कामाच्या अनुभवातून िशक्षण व 
पयार्वरण जाणीव िनमार्ण केली जाईल.  

संःथेची यामागची महत्वाची ४ उिद्दंट्ये पुढीलूमाणे आहेत. 

1. िवद्याथ्यार्ंना पयार्वरण व जिैवक िविवधता या िवषयात पुःतकी िशक्षणाबरोबर 
ूत्यक्ष जिमनीवर काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.  

2. िवद्याथ्यार्ंना ूत्यक्ष काम आिण त्यातून होणारे िशक्षण याचा अनुभव देणे.   
3. लोकांमध्ये जवैिविवधता व पयार्वरण जािणवांबद्दल जागतृी िनमार्ण. जिैवक 
िविवधतेचे संवधर्न आिण िनसगर् पयर्टन (इको-टुिरझम) द्वारे िनसगरू् ेम 
वाढवणे. 

4. िनसगर् आिण पयार्वरणासंबंधी अभ्यासपूणर् ूकल्प राबवणे. 
 

 

 

 



तक्ता १ Ð आसमंतच्या कायार्िधकार् यांचे वेतन 
  कायार्िधकारी   मािसक  वेतन (रू.)  वािषर्क वेतन (रू.) 
१ ूकल्प अिधकारी  २५,०००  ३,००,००० 
२ ूकल्प समन्वयक  २०,०००  २,४०,००० 
३ ूकल्प ूबंधक  १५,०००  १,८०,००० 
 एकूण वेतनखचर् ६०,००० ७,२०,००० 

 

आसमंत करू इिच्छत असलेल्या काही महत्त्वाच्या ूकल्पांचे संकल्पना िचऽ खाली 
मांडत आहोत. या ूकल्पांसाठी आवँयक असलेल्या िनधीची मांडणी व मागणी 
वेगळी केली जाईल.  

या ूकल्पांव्यितिरक्त सहभागी िवद्याथ्यार्ंबरोबर चचार् करून त्यांची आवड बघून 
वेगवेगळे उपबम वेळोवेळी हाती घेतले जातील.  

रत्नािगरी मध्ये १०० एकर पिरसरात जवैिविवधतेचं संरक्षण हा हेतू डोळ्यापुढे ठेवनू, 
वनःपती उद्याने आिण नैसिगर्क झर् यांचे पुनरूज्जीवन आिण संवधर्न करण्यासाठीचा 
हा ूकल्प आहे.  

झपाट्याने वाढणार् या औद्योिगकीकरण व शहरीकरणामुळे रत्नािगरी, पिश्चम घाट व 
आसपासच्या भागांत जमीन व त्यावरील वकृ्षसंपदा या नसैिगर्क संसाधनांवरचे 
आबमण िदवसेंिदवस वाढत चालले आहे. यामुळे वषार्नुवषेर् नसैिगर्क सौंदयार्त भर 
घालणार् या व खरी संपत्ती असलेल्या ितथल्या ःथािनक व दिुमर्ळ जातींच्या 
वनःपतींचे (फळझाडे, औषधी झाडे, पआयांच्या अिःतत्वासाठीचे आवँयक वकृ्ष) 
अिःतत्वच आज धोक्यात आले आहे. 

या वनःपतींचे, वकृ्षांचे संरक्षण व संवधर्न करण्याच्या उदे्दशाने आसमंत कोकणामध्ये 
Ð रत्नािगरीच्या आसपास १०० एकराच्या के्षऽात एक Õवनःपती उद्यानÕ (Tree Park) 



िवकिसत करू इिच्छते, ज्यामध्ये या ःथािनक दिुमर्ळ जाती, ूजातींच्या झाडांचे 
रोपण करून त्यांची िनगा राखली जाईल. महाराष्टर् सरकारने आसमंत या संःथेला 
सदर १०० एकर भूके्षऽ संपािदत करून द्यावे अशी मागणी आहे.  

ूकल्पाची मुख्य उिद्दंट्ये-  

1. नष्ट होत चाललेल्या िविवध ूजातींच्या वनःपतींची बी-िबयाणे गोळा करणे. 
हे बी-िबयाणे वनके्षऽांतून, योग्य व दजेर्दार स्तर्ोतांकडून ःथािनक लोकांच्या, 
वनिवभागाच्या व िनवडक महािवद्यालयातील िवद्याथ्यार्ंच्या सहकायार्ने गोळा 
केले जाईल. 

2. भोवतालच्या पिरसरात असलेले नैसिगर्क झर् यांचे स्तर्ोत शोधणे व उद्यान 
के्षऽामध्ये पाणी देण्याची व्यवःथा करणे. उदा. िठबक व तुषार िसंचन.  

3. या १०० एकर जिमनीत असलेले नैसिगर्क झरे आिण पाणवठ्यांचे 
पुनरुज्जीवन करणे व गरजेनुसार नव्याने िनसगर्ःनेही पाणवठ्यांची िनिमर्ती 
करणे.  

4. रोपं वाढवण्यासाठी उद्यानके्षऽामध्येच (संवधर्न ःथान) रोपवािटका तयार करणे 

5. वकृ्ष उद्यानासाठीच्या संपािदत के्षऽावर अितबमण टाळण्यासाठी संपूणर् 
उद्यानाच्या भोवती सुरक्षारक्षक लोखडंी तारांचे कंुपण घालून घेणे.  

6. वनःपती उद्यान हे ूादेिशक दिुमर्ळ वनःपतींच्या अभ्यासासाठी आिण 
संवधर्नासाठी एक शैक्षिणक ःथान या दृष्टीने िवकिसत करणे. 

7. वनःपती उद्यानाची िनगा राखणे व देखभाल करणे. 
8. दिुमर्ळ वनःपतींच्या सुदृढ िबयांची पेढी (seed bank) िनमार्ण करणे. 
9. या वनःपती उद्यान ूकल्पाद्वारे समाजामध्ये दिुमर्ळ वनःपतींचे संरक्षण व 
संवधर्न याबाबत जागकृता िनमार्ण करणे. 

10. उद्यानके्षऽात िनसगर् पयर्टनाचे कायर्बम आयोिजत करणे. 



11. िवद्याथ्यार्ंसाठी वनःपती उद्यानातील वनःपती, झाडे, पक्षी यांबद्दल मािहती 
देणारी अभ्यास पुिःतका आिण शैक्षिणक सािहत्य बनिवणे. 

वनौषधी उद्याना किरता राज्य सरकारकडे जिमनीची मागणी 
वनौषधी उद्यान उभारण्यासाठी महाराष्टर् राज्य सरकारने ÕआसमंतÕ या संःथेला १०० 
एकर जमीन भाडेकरारतत्वावर (on lease) द्यावी.  

वनःपती उद्यान 
सुंदरी, भारंग (भेंडक), बुद्धाज कोकोनट, कुकर, करू, रूिाक्ष, सोनसावर, अजुर्न, 
काळा कुडा, सातरीठा, ऐन, उंबर, िपंपळ, वड, पळस, धावडा, िरठा, िचंच, कळम, 
सीता अशोक, िपसा, कुसुम, मोह, रक्तचंदन, टेटू, खरै, खरळ अशा इथल्या 
मातीतल्या िविशष्ट वकृ्षांची जोपासना करून वकृ्ष उद्यान तयार करण्यात येईल.  

 
Giant Squirrel  



पक्षी-झाड िविशष्ट समीकरण अभ्यास  
आज सगळीकडेच झाडांची मोठ्या ूमाणात तोड होत असल्याने पआयांची 
िनवासःथाने नष्ट होत आहेत. रत्नािगरीतदेखील िदवसेंिदवस वाढत्या शहरीकरणामुळे 
मोठ्या ूमाणावर झाडे तोडली जाऊन पआयांची आबाळ होत आहे. यावर उपाय 
म्हणून पआयांच्या ःथािनक जातींना अन्न व िनवार् यासाठी आवँयक असलेल्या 
झाडांच्या ूजातींचे संशोधन केले जाईल.  

 
Yellow-footed Green Pigeon 

 

तज्ञांच्या अभ्यासाअंती असे िनदशर्नास आले आहे की, पक्षी-झाड हे एक 
वैिशंट्यपूणर् समीकरण ठरलेले असते. िविशष्ट पक्षी काही िविशष्ट झाडांवर आपल्या 
अन्न, फुलांमधून िमळणारा रस, कीटक, बसण्याचे िठकाण, घरटे बनिवण्याचे 
िठकाण यांसाठी अवलंबून असतात. या सवर् गोष्टी पक्षी-झाड या वैिशंट्यपूणर् 
नात्यात येतात. झाड्यांच्या िबयांचे लांब लांब अतंरांवर िवतरण होणे हे त्या 
झाडाच्या अिःतत्वासाठी आवँयक असते. पक्षी या झाडांच्या िबया लांब अतंरांवर 
नेण्याचे महत्वाचे काम करतात. अशा ूकारे पक्षी-झाडे यांचे परःपरपूरक 



कायर्पद्धतीचे महत्व ओळखनू ते वाढेल याची दक्षता घेतली जाईल. वरील 
अभ्यासावर आधािरत अशा िविशष्ट झाडांचे उद्यान तयार करण्यात येईल. यामुळे 
पक्षांचे व झाडांचे देखील संवधर्न होईल.        

 
Red Vented Bulbul

वनौषधी उद्यान 
वनौषधी संवधर्न ूकल्प 
उपलब्ध औषधी वनःपतींचे संवधर्न व अभ्यास,  दिुमर्ळ औषधी वनःपतींचे संशोधन, 
संरक्षण आिण संवधर्न हा यामागचा ूमुख उदे्दश आहे. पिश्चम घाटातल्या दिुमर्ळ व 
नष्ट होणार् या औषधी वनःपतींचे सवेर्क्षण करणे, सूची करणे व सवर् समावेशक नोंदी 
करणे हे काम िवद्याथ्यार्ंच्या पुढाकाराने केले जाईल.  

वनौषधींचे जतन व्हावे तसेच दिुमर्ळ होणार् या वनौषधींची लागवड होऊन संवधर्न 
करता यावे, यासाठी वनौषधी ूकल्प राबिवला पािहजे. जगंले झपाट्याने कमी होत 
आहेत आिण याबरोबर औषधी वनःपतींचा वेगाने र् हास होत चालला आहे. बर् याच 
औषधी वनःपती आजच्या घडीला दिुमर्ळ झाल्या आहेत आिण पूवीर्सारख्या उपलब्ध 



होत नाहीत. या दिुमर्ळ झालेल्या वनौषधींचे अिःतत्व पूणर्पणे संपुष्टात येण्याआधीच 
त्यांचे संरक्षण व संवधर्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे.  

 
Glory Lilly   

या ूकल्पांतगर्त औषधी वनःपतींच्या सुधािरत पद्धतीने लागवडीमध्ये आधुिनक 
तंऽज्ञानाचा वापर, िबयाणे व जिैवकतेचा खाऽीशीर ॐोत िनमार्ण करण्यासाठी 
जनुकीय पेढी (genetic bank), िबयाणे साठा िनमार्ण करणे हेही साधले जाईल.  

औषधी वनःपती आिण लोकूचिलत वनौषधींचे उपयोग, त्यांची समम मािहती, 
त्यांचे मानवी जीवनातील महत्त्व,  त्यांचा ूचार तसेच संवधर्न करण्याकिरता 
Õवनौषधी उद्यानÕ तयार करणे एक ूभावी साधन आहे.  

हे Õवनौषधी उद्यानÕ पिश्चम घाट व रत्नािगरीतल्या ःथािनक औषधी वनःपतींचे 
जीिवत संमहालय असेल. या उद्यानामध्ये येणार् या िनसगरू् ेमी, पयर्टक, अभ्यासक, 
िवद्याथ्यार्ंना या औषधी वनःपतींची शास्तर्ीय सखोल मािहती िमळेल आिण मोठ्या 
ूमाणावर जागतृी िनमार्ण होईल.  
 



 
Beheda  

 

या उद्यानामुळे िवद्याथ्यार्ंमध्ये तसेच लोकांमध्ये औषधी वनःपतींच्या पारंपािरक 
उपयोगाबाबत आवड िनमार्ण होईल. 

एक एकर जागेत ५० ते ७५ जातींच्या वनःपती या उद्यानात लावण्यात येतील. 
यात दिुमर्ळ औषधी वनःपतींचादेिखल समावेश असेल उदाहरणाथर्- सीता अशोक, 
लोधरा, नरक्या.   

नैसिगर्क झर् यांचे संवधर्न  
नैसिगर्क झर् यांचे जतन,   बुजलेल्या झर् यांचे पुनरुज्जीवन करणे अत्यंत गरजेचे 
असते. फुलपाखरांपासून िबबट्या-वाघांपयर्ंत सगळेच वन्य जीव नैसिगर्क झर् यांवर 
अवलंबून असतात. म्हणून िजवंत झरे वाचिवणे,  त्यांचे संवधर्न करणे हे अत्यंत 
महत्त्वाचे आहे.   



नैसिगर्क झर् यावर िबबटा 
 

अनेक नैसिगर्क व मानविनिमर्त कारणांमुळे नैसिगर्क झरे बुजलेले आहेत. सुरंुग 
लावणे,  राडारोडा टाकणे,  रःते आिण कालवे काढणे,  दरडी कोसळणे,  पुराच्या 
पाण्यामधून गाळ वाहून येणे, पाला-पाचोळा, काड्याकुड्या साचून राहणे अशा अनेक 
कारणांमुळे झरे बंद झालेले आहेत. बंद झालेले नैसिगर्क पाणवठे व झरे ःवच्छ 
करून त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येईल. अशा नैसिगक झर् यांचे संरक्षण व 
संवधर्न केले जाईल. 

 
नैसिगर्क झर् यावर पािण िपताना पक्षी 

 



या उपबमात महािवद्यालयातील िवद्याथ्यार्ंबरोबरच ःथािनक लोकांनादेखील मोठ्या 
ूमाणात सहभागी करून घेण्यात येईल.  ःथािनक लोकांचे अनुभविसध्द पारंपिरक 
ज्ञान आिण आधुिनक तंऽज्ञान यांची सांगड घालून हा उपबम राबिवण्यात येईल. 
तज्ञांच्या मागर्दशर्नाखाली िवद्याथ्यार्ंना झर् यांचा व नैसिगर्क पाणवठ्यांचा शास्तर्ीय 
अभ्यास, त्यांचे पुनरुज्जीवन असे ूिशक्षण िदले जाईल. 

 

 


