
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ी साईबाबा स	ं थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� 
तालुका -  राहाता, िज� हा - अहमदनगर-४२३१०९ 
दुर( वनी )ं -  (०२४२३) २५८५००,२५८९२२ 

ई-मेल :  garden@sai.org.in , Saibaba@sai.org.in 

                                                                �ी साईबाबा सं	थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� 
                                                                  !! दानशरु साईभ� तांना िवन� आवाहन !! 
   �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� यांना सं	 थान मालक"चे पडीक जिमन'म( य े व*ृारोपण करावयाच े आह.े  सदर 
व*ृारोपणाक.रता / या साईभ� तांना सोबत0 या तपिशला1माण ेदणेगी	 व3पात रोपे द4े याची इ0 छा असेल 8 यांनी अिधक मािहतीक.रता 
garden@sai.org.in  िकंवा  saibaba@sai.org.in   या   ई - मेF सवर संपकG  साधावा. 
 
 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                             (भाI य�ी बानायत, भा.1.से.) 
                                                                                                              मु= य काय>कारी अिधकारी  

                                                                                                                �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड�  

Shri saibaba Sansthan Trust, Shirdi 
Tal  - Rahata, Dist -  Ahmednagar- 423109 

Tel – (02423) 258500, 258922 
Email  –  garden@sai.org.in , Saibaba@sai.org.in 

An appeal  to  Sai Devotees 
 

  Shri Sai Baba Sansthan Trust, Shirdi wants to plant trees in the waste lands owened by Trust.  Sai 
devotees who would like to donate saplings for this tree planting as per the attatched details,  enroll their 
name following email address :  garden@sai.org.in , saibaba@sai.org.in for more information. 

 

                                                              
 
     (Bhagyashree  Banayat, I.A.S.) 
                                                                                                                      Chief Executive Officer 
                                                                                                            Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 
 



 
 

रोपांचा तपिशल 

 

अ.नं.  औषधी वन	 पत_चे नाव  अ.नं.  औषधी वन	 पतीचे नाव  अ.नं.  औषधी वन	 पतीचे नाव  

१ गोरख िचचं २६ पळस (िपवळा) ५१ नांदख�  
२ िसता अशोक  २७ िशवण  ५२ अI नीमथं 
३ लe मण फळ २८ र� तरोहीडा  ५३ hहुतेी  
४ बकुळ २९ िसमा3बा ५४ सालवण  
५ जयपाल  ३० कंुभा  ५५ सl तपण�  
६ सफद चदंन ३१ महm  ५६ पnु पण�  
७ कवंडल  ३२ रामफळ  ५७ साग  
८ महाळंुग  ३३ खाया ५८ सोनचाफा 
९ िबबा  ३४ मोघणी ५९ तुती  
१० फणस  ३५ भोकर  ६० तोरण  
११ वेखंड  ३६ िहरडा  ६१ पpानिजवा  
१२ खारिशंग  ३७ बेहडा ६२ कुटक"/ कटुरोहीणी  
१३ पाडळ  ३८ .रठा ६३ बेल 

१४ टेटु  ३९ अजुGन ६४ पापलुर tी 
१५ कलाब*  ४० अ� वगधंा  ६५ आवळा 
१६ पळस (लाल) ४१ िशसम  ६६ िखरणी 
१७ खैर ४२ काळीटाकळ ६७ तगर  
१८ जांभळु (लोकल)  ४३ कुडा  ६८ कांचन 
१९ पांढरी िनरगडुी ४४ कवठ  ६९ उंबर  
२० भxा*  ४५ काटेसावर  ७० बदाम  
२१ करवंद  ४६ hyानदं ७१ चारोळी  
२२ टzभणु�  ४७ तोरण  ७२ कोकम  
२३ र� तचंदन  ४८ किढप8 ता  ७३ 

 
शोभे0 या कंुडयातील िविवध 
1कारची रोपे. २४ न� सोमेिनका / कुचला  ४९ बाहवा  

२५ आसना गुंजना / काजा  ५० पतंग  ७४ आंबा 



 

 

 

 

 

 

 
 


