
कांदळवन �नसग� पय�टन - का�ळंजे  

 

कांदळवनांचे मह�व गे�या काह� वषा�तील सनुामी सार�या सागर� आप�ींनी आप�याला          

समजवनू �दलेच आहे. कांदळवने मानवासोबतच अनेक �ाणी, प�ी व मा�यांनाह� सरं�ण देतात            

आ�ण �यांना �नवारा देतात. �यामळेुच येथे �ाणी व वन�पतींची व�ैश�ठपणू� जवै�व�वधता पहायला            

�मळत.े या जवै�व�वधतामळेु येथे �नसग� पय�टनाला �वशषे वाव आहे. हा अ�धवास िजतका सुदंर             

�ततकाच वावरायला अवघड आहे. परंतु इथ�या �था�नक लोकांना येथे वावरणे सहज न सोपे             

असत,े �हणनूच कांदळवन �नसग� पय�टन �था�नकां�या मदतीने कर�याचा �नण�य शासनाने          

घेतला. �या�वारे कांदळवनांचे संर�ण होते आ�ण �था�नकांना उपिज�वकेचे नवे साधनह� उपल�ध           

होत.े 

याच धरतीवर रायगड िज��यातील �ीवध�न ताल�ुयातील का�ळंजे गावात कांदळवन �नसग�          

पय�टनाचा उप�म स�ु कर�यात आला आहे. येथील गद� �हर�या कांदळवनालगत वाहणार� खाडी,            

म�ैीपणू� �था�नक आदरा�त�य व सम�ृध अशी जवै�व�वधता पय�टकांसाठ� एक उ�म पय�टन �थळ            

आहे.  
कांदळवन �नसग� पय�टन-का�ळंजे हा समदुाय आधा�रत सवंध�नाचा एक भाग आहे. हा           

उप�म कांदळवन क� व कांदळवन ��त�ठानाने “कांदळवन सरं�ण आ�ण उपिज�वका �नमा�ण”           

योजने अतंग�त �था�नक समदुाया�या मदतीने चाल�वत आहेत. या�वारे �था�नक समदुायांची          

उ�नती आ�ण कांदळवन व सागर� जवै�व�वधतचेे संवध�न असे दहेुर� हेत ूसा�य होत आहेत.  

का�ळंजे गाव हे मुबंईपासनू 193 �क.मी. अतंरावर आहे. �या जवळचे रे�वे �थानक            

माणगाव 55 �क.मी., �ीवध�न 14 �क.मी. तसेच द��ण काशी �हणनू ��स�ध असलेले            

ह�रहरे�वर �ी�े� फ�त 5 �क.मी. अतंरावर आहे. का�ळंजे गावाला भ�य असे 190 हे�टरचे             

कांदळवन �े� लाभले असनू, याम�ये कांदळवना�या 11 �मखु �जाती तसेच 05 सलं�न �जाती             

आढळून येतात. का�ळंजे खाडी�या म�यभागी असले�या बेटाभोवती कांदळवनाचे दाट आ�छादन          

आहे. बेटावर जनुी व�ती, गरुांचे गोठे, आबंा-बोरांची झाड,े नारळ व सपुार��या बागा आहेत.             

मह�वाचे �हणजे चारह� बाजूनंी खा�यापा�याने वेढले�या बेटा�या म�यभागी गो�या पा�या�या          

�व�हर� आहेत. पहाटे व सं�याकाळी बेटावर रानडू�कर व को�हा यासार�या �ा�यांचे अि�त�व            

जाणवत.े का�ळंजे खाडीतील कांदळवन हे उदमांजराचे (पाणमांजराचे) ह�काचे घर आहे.          

खाडीम�ये होडीतनू �वासादर�यान पहाटे तसेच स�ंयाकाळी उदमांजरांना समहूाने माशांची �शकार          

करताना अनेकदा पा�हले गेले आहे. 
कांदळवनां�माणेच का�ळंजे गावाला गद� वनराई व स�दय�पणू� ड�गराचेह� वरदान लाभले          

आहे. या वनराई व ड�गर� भागांम�ये प�यां�या समुारे 85 हून अ�धक �जातींची न�द कर�यात              

आल� आहे. याम�ये �लफ बड� (पण� प�ी), इं�डयन पॅराडाईज �लाय कॅचर (�वग�य नत�क), पाईड              



हॉन�बील (धनेश), �लॅक कॅप �कंग�फशर (का�या टोपीचा धीवर) यासार�या प�यांचा समावेश           

आहे. 
का�ळंजे येथील कांदळवनातील जवै�व�वधता ल�ात घेता येथे शा�वत �नसग� पय�टना          

अतंग�त मॅ�ो�ह बोट सफार�, मॅ�ो�ह �ेल, कांदळवन रोपवा�टकेला भेट, जंगलातील व बेटावर�ल            

प�ी �न�र�ण, पारंपा�रक मासेमार� व अगँ�लगं, पचं�ोशीतील आकष�क �थळांना भेट तसेच           

महारा��ात �थमच स�ु होणा�या मॅ�ो�ह कया�कंगचा देखील समावेश केला आहे. �वशषे �हणजे            

का�ळंजे �नसग� पय�टनाचे काम येथील �था�नक लोक पाहत असनू यात म�हलांना �ाधा�य दे�यात             

आले आहे. �यासाठ� �यांना कांदळ वन�पतीं�या �जाती, कांदळवनातील जवै�व�वधता, कांदळवन          

व जंगलातील प�ी �न�र�ण, कयाक चाल�वणे तसेच लाईफ से�वगंचे ��श�ण दे�यात आले            

असनू �ाम�थच पय�टकांचे माग�दश�क होणार आहेत. गावात ये�या काळात कांदळवन �नसग�           

मा�हती क� � स�ु करणे �वचाराधीन आहे.  
कांदळवन �नसग� पय�टनामळैु का�ळंजे गावातील कांदळवनाचे व �नसगा�चे सरं�ण व          

संवध�न होणार असनू �था�नकांना उपिज�वकेचे साधन �मळणार आहे. यामळेू गावातील त�णांचे           

शहराकड ेहोणारे �थलांतर थांबनू गावातच रोजगार �न�म�ती होईल.  

कांदळवन �नसग� पय�टन का�ळंजे मधील सव� उप�मांचा आनदं पय�टकांना गावातच राहून           

घेता यावा यासाठ� होम �टे ची स�ुवधा उपल�ध कर�यात येत आहे. मो�या स�ंयेने �कंवा गटाने               

येणा�या पय�टकांसाठ� �वशषे सवलतस�ुधा दे�यात येत आहे.  
कांदळवन �नसग� पय�टन का�ळंजेला भेट दे�यासाठ� तसेच अ�धक म�हतीसाठ� खाल�ल          

�मांकांवर संपक�  साधा: 
● �व�ांत गोगरकर : 9272882482 

● उदय पाट�ल : 8888941573 

● �तुी तोडनकर : 8381064648 

● संदेश अभंोरे (�क�प सम�वयक, कांदळवन ��त�ठान) : 9673855997 

 

का�ळंजे �माणेच महारा��ा�या �कनार� �देशातील इतर गावांम�येह� “कांदळवन सरं�ण आ�ण          

उपिज�वका �नमा�ण” योजने अतंग�त शा�वत �नसग� पय�टनाचे उप�म घे�यात आले आहेत व �या             

कर�ता �था�नक समदुायाचे ��श�ण चालू आहे. ह� �ठकाणे लवकरच पय�टकांसाठ� खलु� केल�            

जातील. या �थळांना अव�य भेट �या. 
 

 


