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तारे दश�न / �टार गे�झ�ग  

       कांदळवन ��त�ानातफ�  खा�या पा�यातील शो�भवंत
म��यपालनाक�रता बाजारात सवा��धक मागणी असले�या
‘�लाऊन �फश’ जाती�या माशांचे उबवणी क� � ऐरोली,
नवी मंुबई येथे �ापन कर�यात आले आहे. या क� �ाम�ये
�व�वध जात��या �लाऊन �फश माशांची पैदास केली
जाते. या क� �ामधून गावातील �वंय-सहायता समूहांना
लहान आकाराचे (१.५−२ सेमी) मासे दे�यात येतात. या
समुहांतफ�  माशांचे २ म�ह�यांक�रता संगोपन कर�यात येते
जेणेक�न ते �व��यो�य होतील. 
     या �क�पाची एकूण अंदा�जत र�कम �. ७.३५ लाख
इतक� आहे.

शो�भवंत म��यपालन 

उबवणी क� �ातील
शो�भवंत 

माशांची �प�ल े

�व��यो�य मास े

      या �क�पात बांबू �क�वा जी. आय. पाईप पासून
तयार केलेले तराफे खाडी�या पा�यात हवाबंद �प�पां�या
सहा�याने तरंगत ठेवले जातात. या तरा�यांना मृत
काल�ांचे �श�पले लावलेले दोरखंड बांधले जातात.
��येक दोरखंडाला ५ �श�पले लावले जातात. यानुसार
३०० दोरखंड �हणजेच १५०० �श�पले एका तरा�यावर
लावले जातात. काल�ांची �प�ले (�ॅट) या मृत
�श�प�यावर येऊन �चकटतात व �यावर वाढू लागतात. ही
�प�ले �चकट�यावर ७ ते ८ म�ह�यांनंतर �यातून
योजनेतील लाभाथ�ना काल�ांचे उ�पादन �मळते.
      एका कालवेपालन �क�पाची (बांबू तराफा) एकूण
अंदा�जत र�कम �. ३८ हजार इतक� आहे.
    स� परी��तीम�ये �शणाने �क�वा काकई (पना�
�वरी�डस, Perna viridis) पालनासाठ� २.५−३ सेमी
आकाराचे बीज �क�वा बीज लागलेले दोर केरळ
रा�यामधून आणले जातात. एका तरा�यावर २००−३००
दोर लावले जातात. 
      एका �शणानेपालन �क�पाची (जी. आय पाईप
तराफा) एकूण अंदा�जत र�कम �. ७९ हजार इतक�
आहे.

��दलीय �श�पले शेती
 (कालवे व �शणाने पालन) 

�शणा�याचे दोर  काल�ाचे दोर  

    कांदळवन ��त�ानाने कांदळवन �े�ातील �नसग�
पय�टनाक�रता यो�य अ�या जागांची �नवड केली आहे.
�यात र�ना�गरीचे सोनगांव व आंजल� तसेच रायगडमधील
का�ळ�जे गावाचा समावेश आहे. या अंतग�त बोट सहल,
कांदळवन कया�क�ग, प�ी �नरी�ण, कांदळवनांमधील
जैव�व�वधतेची मा�हती, कासव ज�ा, तारे दश�न, इ.
उप�म राबव�यात येत आहेत. �यासोबतच पय�टकांसाठ�
जेवण व �याहारीची सोय लाभाथ�ेकरवी कर�याची
योजना आहे.

कांदळवन �नसग� पय�टन

कांदळ
वन बोट सफार

ी 

कांदळ
वन कया�

क�ग 

कांदळवन सहल 

तराफा

शो�भवंत मासे 
पालन �क�प 

�व��यो�य 
�शणान े 



खाजगी �क�प
सदर �क�पांसाठ� शासन व वैय��क
लाभा�या ��� यां�या सहभागाचे

�माण ७५%:२५% राहील. �व��यो�य 
मास े

सामु�हक �क�प
सदर �क�पांसाठ� शासन व

�वयंसहा�यता गट यां�या सहभागाचे
�माण ९०%:१०% असे राहील.

खेकडा पालनाकरीता  
कांदळवनातील

कंुपण

�व��यो�य 
खेकडा

�ाधा�य �माने पा� लाभाथ�
१.     एक एकरपे�ा कमी कांदळवन �े� धारण करणा�या  
         ���
२.     एक एकरपे�ा जादा कांदळवन �े� धारण करणा�या 
        व इतर योजनां�या लाभाथ� नसले�या ��� 
३.     म��मार समाजातील म�हला व पु�ष
५.     �वयंसहा�यता गट
६.     इतर भू�महीन ���
७.     कांदळवन �े�ातील सीमां�कत (Marginal) शेतकरी
 
      सदर योजनेकरीता कांदळवन क�, वन �वभाग ही   
 �मुख अंमलबजावणी यं�णा असून संबं�धत �ज��ाचे
उपवनसंर�क / �वभागीय वन अ�धकारी हे सम�वयक 
 असतील.

      या �क�पात �जताडयाची (लेटस कॅलकॅ�रफर,
Lates calcarifer) �प�ले (२−३ सेमी आकार) भारतीय  
कृषी अनुसंधान प�रषद - रा�ीय खारा जलजीव
अनुसंधान सं�ान, ता�मळनाडू �क�वा राजीव गांधी
जलकृषी क� �, ता�मळनाडू या सं�ांमाफ� त लाभा�या�ना
�दली जातात. लाभाथ� या �प�लांची वाढ संगोपन
तलावात हापांचा उपयोग क�न करतात. या �प�लांचा
आकार ९−१० सेमी झा�यावर या माशांना खाडीतील
तरंग�या �पज�यांम�ये ठेवले जाते. ७ ते ८ म�ह�यांनंतर
�प�ज�यातील हे मासे साधारणतः १ �क.�ॅम पय�त वजनाचे
होऊन �व��यो�य होतात. 
    तसेच, काळंुदर (ए�ो�लस सुराट��सस, Etroplus
suratensis) माशांची �प�ले (२−३ सेमी आकार)
संगोपन तलावात वाढवून ६−७ सेमी आकारची झा�यावर
�प�ज�या�ये सोड�यात येतात. ७ ते ८ म�ह�यांनंतर
�प�ज�यातील हे मासे साधारणतः २००−२५० �ॅम वजनाचे
होऊन �व��यो�य होतात.
     या �क�पाची (४ �प�जरे) एकूण अंदा�जत र�कम  
�. १० लाख इतक� आहे.

      कांदळवन ��त�ानामाफ� त खेकडयां�या �प�लांची
खरेद� राजीव गांधी जलकृषी क� �ातून केली जाते.
खेकडा पालनासाठ� �हरवा खेकडा (�स�ला सेराटा
Scylla serrata) हा जा�त फायदेशीर आहे. ही �प�ले
संगोपन तलावांम�ये २ म�ह�यांसाठ� वाढ�वली जातात.
�यांचे वजन ५० �ॅम पय�त वाढ�यानंतर योजनेतील 
 लाभाथ�ना ही �प�ले कांदळवनांम�ये बारीक जाळ�ने
तयार केले�या कंुपणांम�ये ७ ते ८ म�ह�यांक�रता
वाढवायला �दली जातात. या कालावधीनंतर हे खेकडे
साधारणतः ५०० �ॅम �क�वा अ�धक वजनाचे होऊन �व��
यो�य बनतात.
      या �क�पाची एकूण अंदा�जत र�कम �. ५.६०
लाख इतक� आहे.

खाडीतील तरंगते
�प�जर े 

कांदळवन सह-�व�ापन स�मतीची न�दणी सोसायट�ज् 
 र�ज��ेशन अॅ�ट, १८६० अंतग�त कर�यात येते.

कांदळवन सह �व�ापन स�मतीची कत��े :-
१.    गावातील कांदळवन �े�ासाठ� सू�म आराखडा
       तयार करणे.
२.    कांदळवनांचे संर�ण व संवध�न करणे.
३.    कांदळवन �े�ाचे सीमांकन करणे.
४.    आव�यकता अस�यास कांदळवनांसाठ� कंुपण
       उभारणे.
५.    कांदळवन रोपवन व नैस�ग�क पुन�:�न�म�ती बाबत 
       कामे करणे.
६.    कांदळवनांवर उज�साठ� अवलंबून असले�या कुटंुबांना 
       �वंयपांकाचा गॅस (L.P.G) व सौर उ�पादने यांचा    
       पुरवठा करणे.

कांदळवने - एक वरदान
      महारा�ास ७२० �क.मी.चा समु��कनारा लाभला
असून �यावरील अंदाजे ३२,००० हे�टर �े�ावर कांदळवने
आहेत. �यात कांदळवना�या २० �जाती आढळून येतात.
ही वने �कनारी �देशांचे �सुनामी, समु�� वादळे व ज�मनीची
धुप यांपासून संर�ण करतात. या वनांची काब�न
डायऑ�साईड शोष�याची �मता इतर वनांपे�ा ६ पट�ने
अ�धक आहे. मासे, कोळंबी, खेकडे, इ. साठ� ही वने
�जनन व संगोपन क� � आहेत �यामुळे म��मारांकरीता
वरदान आहेत.
 
कांदळवन क� व कांदळवन ��त�ानाबाबत…
       रा�यातील कांदळवनांचे संर�ण व संवध�न कर�या�या
��ीने रा�या�या वन�वभागांतग�त कांदळवन क�ाची
�न�म�ती सन २०१२ ला कर�यात आली. या क�ाने
कांदळवन संर�ण, अवनत कांदळवनांचे पुन���ीवन व
तट�य �े�ात राहणा�या लोकांसाठ� शा�त उप�ज�वका
�नमा�ण कर�या�या ��ीने काही पथदश� काय��मांना
सुरवात केली. या कामांचा �व�तार वाढव�या�या ��ीने
२०१५ रोजी कांदळवन ��त�ानाची �ापना कर�यात
आली. 
 
योजनेची पा��भूमी
      कांदळवन क�ाने राबवले�या �ायो�गक उप�ज�वका
�क�पांना उ�म यश �मळाले. या �क�पांचा �व�तार
वाढव�यास कांदळवनांचे संर�ण होऊन �यावर अवलं�बत
�ा�नकांना उप�ज�वकेची शा�त साधने तयार हो�यास
मदत होईल. या अनुषंगाने महारा� शासनाने महसूल व वन
�वभागांतग�त 'कांदळवन संर�ण व उप�ज�वका �नमा�ण
योजना' (शासन �नण�य �मांक एस-१०/२०१७/�.�.६३/
फ-३) २० स�ट�बर, २०१७ पासून घो�षत केली. 

योजनेची उ���े
१.   खाजगी, शासक�य व सामु�हक कांदळवन �े�ांचे
      �नयोजनब� संर�ण व संवध�न
२.   वन �वभाग व �ा�नक जनता यां�यातील सहजीवन
      वाढवणे व शासना�या �व�वध �वभागां�या योजनेतील
      तरतुद�ची सांगड (Convergence) घालणे.
३.   कांदळवनांवर अवलं�बत �ाम�ांचे समूह तयार क�न
      कांदळवन सह-�व�ापन स�मती गठ�त करणे, 
      तेथील सं�ांशी करारनामे करणे, सदर �े�ाचा सू�म 
      �व�ापन आराखडा (Micro Plan) तयार करणे, 
      सदर समुहांना आव�यक ��श�ण देणे.
४.   योजने�या मा�यमातून �ा�त होणारे उ�प� वन संवध�न
      व समुहा�या �वकासासाठ� वापरणे. 
 

खेकडा पालन �प�जरा म��यशेती 

संगोपन तलाव 

हापे लावलेला
संगोपन तलाव  


