
कांदळवन �नसग� पय�टन  
 
थडंी स�ु होताच पय�टकांची गद� अनेक �नसग�र�य �ठकाणी होऊ लागत.े नकुताच           
सपंलेला पावसाळा, तजेलदार �दसणार� झाडे वातावरणाला मोहक बनवतात.        
महाबळे�वर, गोवा, गणपतीपळेु , माथेरान , लोणावळा, इ�याद� पय�टन �े� त�ुहाला           
मा�हतीचे असतील. पण त�ुहाला मा�हती आहे का ? महारा�� रा�याला ७२० �क. मी.             
लांबीची �कनार-प�ट� लाभलेल� आहे आ�ण त�ुहाला सांगतांना आनदं होत आहे �क           
�या �कनारप�ट� जवळ स�ुधा, त�ुहाला भरभ�न पय�टनाचा आनदं उपभोगता येईल.          
इथे वसले�या �व�वध �नसग� सम�ृध गावात त�ुहाला एक वेगळाच आनदं अनभुवता           
येईल. हे नसुतचे पय�टन नसनू , �था�नकां�या सहभागातनू राबव�यात आलेले �नसग�           
पय�टन आहे. महारा��ा �या रायगड, र�ना�गर� आ�ण �सधंदुगु� िज�यांम�ये         
�ाम�ुयाने �याचा लाभ घेता येईल �या�यात अनेक �नर�नरा�या गो�ट�चा जसे          
कांदळवन सफार�, बीच वॉ�क , बीच वर �दसणा�या शखं, �शपंले, आ�ण इतर            
रंगीबेरंगी �जातीची ओळख, �थलांत�रत आ�ण �था�नक �नवासी प�ांचे �नर��ण,         
अ�या अनेक बाबींचा सहभाग असेल. या बरोबरच काह� �ठकाणी काया�कंग,् बेटावर           
कॅि�पंगची स�ुवधापण लवकरच पय�टकांसाठ� ख�ुया होणार आहेत. या बरोबरच �या          
�ठकाणी असले�या ज�ुया �क��यांची मा�हती, �तथल� पारंप�रक मं�दरे स�ुधा बघता          
येतील. �शवाय अनेक �था�नकानीं पय�टकां�या राह�यासाठ� घरगतुी �नवास �थान         
उपल�ध क�न ठेवले आहे. �यामळेु गावाम�ये जाऊन छान �नसग�र�य वातावरणात          
राहून, पारंप�रक जेवणाचा आनदं घेता येईल. �शवाय न�� व तारका समहू यांची            
ओळख , पारंप�रक मासे-मार� कर�याचा अनभुव स�ुधा इथे घेता येईल.  
 
 
�या सग�या गो�ट� महारा��ात बघता येतील �याच त�ुहाला न�क�च नवल वाटत           
असेल, पण कांदळवन आ�ण �तथल� �व�वधता �नरा�या प�धतीने जोपासणारे         
महारा�� हे भारताचे प�हलेच रा�य आहे. सग�यात प�ह�यांदा मुबंई हाइ - कोट� ने             
�दले�या आदेशानसुार रा�य शासनाने २००८ म�ये कांदळवनांना ‘सरं��त वने’         
�हणनू घो�षत केले . एवढेच नाह� तर पढेु २०१२ म�ये वन खा�या अतंग�त             
रा�यसरकारने �वत�ं कांदळवन क�ाची �न�म�ती केल� , �या नतंर २०१३ म�ये           
कांदळवनांना ‘राखीव वनांचा’ दजा� �दला. अ�पर �धान म�ुय वन संर�क, कांदळवन           
क� �यांना हा क� सांभाळणे व व�ृ�धगंत कर�याची काम�गर� सोप�वल� . पढेु            
कांदळवन क� अतंग�त कांदळवन ��त�ठानची �थापना झाल� आ�ण कांदळवन         
अ�यास, सशंोधन, आ�ण �यां�या ब�दलची जाग�कता �याला न�याने पंख फुटले.          
कांदळवन सवंध�नासाठ� अनेक शा�वत उपजी�वका योजना �था�नक मासे-मार�        



करणा�या लोकांसाठ� योिज�या आहेत �याम�ये कांदळवनांचे मह�व लोकांना कळेल         
आ�ण �या ब�दलची जाग�कता वाढेल.  
शा�वत �नसग� पय�टन  ब�दलची मा�हती  
 
कांदळवन क� आ�ण कांदळवन �ा�त�ठान �यांनी �कना�यावर असले�या १०४         
गावांम�ये कांदळवन सह�यव�थापन स�मती तयार के�या. रा�य सरकारने        
राब�वले�या 'कांदळवन सरं�ण व उपजी�वका �नमा�ण योजने' अतंग�त या गावांना          
वकैि�पक उपजी�वकेसाठ� खेकडे पालन, कालवे पालन, �पजंरे वाप�न केलेले म��य          
पालन, शो�भवतं म��य पालन आ�ण कांदळवन �नसग� पय�टन साठ� �तथ�या          
�था�नकांना वर�ल उप�म राबव�यासाठ� �व�वध �वषयांवर काय�शाळा आयोिजत        
के�या जातात. आज अनेक भागांम�ये �था�नक लोकं �नसग�पय�टन हे �वकासा�या          
��ट�ने पाहू लागले आहेत. �नसग� पय�टन हे या �था�नकांसाठ� नसुतचं उपिज�वकेचे           
साधन नाह� तर कांदळवन अस�याचा आ�ण �या प�रस�ंथेचे मह�व पय�टकांना पटवनू           
दे�याचा साधन वाटू लागला आहे. �या म�ये काह� गावी जसे काळींजे, �दवेआगर,            
आजंल�, सोनगाव, तारामुबंर�, �मठमुबंर�, �नवती आ�ण व�गुला� मधले �था�नक         
उ�फुत�पणे सहभागी झाले आहेत. �या ��येक गावाम�ये �वयसंहायता गट बनवला          
जातो आ�ण नतंर �यांचा स�मीकरण केले जात.े  
 
�नसग� पय�टनासाठ� काय�-शाळेत कांदळवन �जाती क�या ओळखा�या आ�ण का         
जोपासावी �या ब�दल �यांना सखोल मा�हती �दल� जात.े �या नतंर �यांना �तथ�या            
ज�ैव�वधतचेी जसे प�ी �नर��ण, सम�ु�कना�यावर �कंवा पाणथळ ज�मनीवर        
असले�या छो�या जीवांची मा�हती, �नसग�पय�टनाचे �नयम, पय�टकांशी संवाद        
साध�या�या प�धती, येणा�या पय�टकांचे अ�त�य कसे करावे �या सव� बाबींवर          
काय�शाळा आयोिजत के�या जातात. तसेच ��येक गावात एक �कंवा दोन �क�प           
सहायकाह� नेमणकू केल�ल� आहे, जे �या लोकं साबोत राहून �यांना काय�-शाळेत           
�शकले�या सव� मा�हतीचा सराव �था�नकांकडून क�न घेतात. वर सां�गतले�या         
योजनेअतंग�त महारा��ात अनेक िज��यांम�ये जसे रायगड, र�ना�गर�, �सधंदुगु�        
इथ�या काह� गावांम�ये या  �नसग� पय�टनाची स�ुवात झाल� आहे.  
 

तसेच , कांदळवन ��त�ठान तफ� गावकर� , ��त�ठानचे कम�चार� , शासक�य         
कम�चार� , यां�यासाठ� �मता बांधणी उप�म देखील चालवले जातात .        
महारा��ात�या �सधंदुगु� , र�ना�गर� , रायगड , ठाणे आ�ण पालघर या        
�कनारप�ट�वर�ल िज�हयांम�ये ��त�ठानचे शा�वत उपजी�वका उप�म स�ु       
असनू या �ठकाणीच �मता बांधणी उप�मह�  2017 पासनू स�ू आहेत . 



2018-19 व 2019-20 आ�थ�क वषा�त खाल�ल उपजी�वका उप�मांसाठ�         
�मताबांधणी काय��म घे�यात आहे आहेत . 

·         खेकडा पालन 
·         �पजं�यातील म��यशतेी 
·         कालवे  / �शपंले पालन 
·         शो�भवंत म��यपालन 
·         शा�वत �नसग� पय�टन माग�दश�न 
·         बो�टगं कर�ता �ाण वाच�व�याचे ��श�ण 
·         न�� व तारका-समहू यांची ओळख 
·         म��य�यवसाय म�ूयवध�न 
·         �ी  प�धतीची भातशतेी  (System of Rice Intensification) 

  
यातील खेकडा पालन , कालवे / �शपंले पालन , �पजं�यातील म��यशतेी पय�टन           

हे या उपजी�वका �सधंदुगु� म�ये �ढ आहेत . �यामळेु इतर िज�हयांतील          
गावक�यांना �या पाह�यासाठ� व �शक�यासाठ� �सधंदुगुा�त आण�यात येत े.        
महारा��ा�या िज�हयांतील 163 गावकर� आतापय�त �सधंदुगुा�ला भेट देउन गेले         
आहेत . 
 
 
रायगड इथले �नसग� पय�टन �क�प  
 
�शवाजी महाराजां�या काळापासनू रायगड हा �व�वध �क��यांसाठ� ��स�ध आहे.         
रायगडात एखादा पय�टक एकतर हे �क�ले बघायला, �कंवा �ीवध�न, ह�रहरे�वर,          
�दवेआगर सार�या �ठकाणी असले�या ऐ�तहा�सक �थळे पाह�यासाठ� �कंवा �तथ�या         
म�ंदरांचे दश�न घे�यासाठ� जातात. �या बरोबरच आता �दवेआगार आ�ण काळींजे          
येथील �था�नक त�ुहाला कांदळवनांची आ�ण �तथ�या जीव संपदेची न�याने ओळख          
क�न देतील आ�ण पाहुणचार देखील करतील . कांदळवनातील जवै�व�वधता ल�ात          
घेता �नसगा��या सवंध�नाबरोबर �था�नकांना रोजगार �मळ�यासाठ� शा�वत �नसग�        
पय�टनाला स�ुवात कर�यात आल� आहे.या सग�या �कारात �था�नक आ�ण �तथे          
येणारे पय�टक हे दोघेह� �नसगा�शी जोडले जात आहेत असा �हणायला हरकत नाह� 
 
का�ळंजे : का�ळंजे हे रायगड िज��यातील �ीवध�न ताल�ुयातील एक गाव आहे.           
का�ळंजे गाव हे मुबंईपासनू 193 �क.मी. अतंरावर असनू नजीकचे 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.            



कांदळवन लाभले असनू, याम�ये कांदळवना�या 11 �मखु �जाती तसेच 05 संल�न           
�जाती आढळून येतात. का�ळंजे खाडी�या म�यभागी असले�या बेटा भोवती         
कांदळवनाचे दाट अ�छादन आहे. बेटावर जनुी व�ती, गरुांचे गोठे, आबंा-बोरांची झाड,े           
नारळ व सपुार��या बागा आहेत. बेटावर वटवाघळांची व�ती तसेच रानडू�कर व           
को�हा यासार�या �ा�यांचा अ�धवास आहे. मह�वाचे �हणजे चारह� बाजूनंी         
खा�यापा�याने वेढले�या बेटा�या म�यभागी गो�या पा�या�या �व�हर� आहेत. बेटाला         
लागनुच कांदळवन रोपवा�टका अ�ण वाळूची पळुन आहे. येथे पळुणीवर असले�या          
कांदळवनाची लांबच-लाब पसरलेल� मळेु येथील �वषशे आकष�ण आहे.  
 
का�ळंजे खाडीतील कांदळवन हे उदमांजराचे (पाणमांजराचे) ह�काचे घर आहे.         
खाडीम�ये होडीतनू �वासादर�यान पहाटे तसेच सं�याकाळी उदमांजरांना समहूाने        
माशांची �शकार करताना अनेकदा पा�हले गेले आहे. कांदळवना बरोबरच का�ळंजे          
गावाला गद� ड�गर व वनांचे स�दय� लाभले असनू 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�यां�या समावेश आहे.  
 
कांदळवन �नसग� पय�टनामळेु का�ळंजे गावातील लोकांचा कांदळवना ब�दलचा        
�ि�टकोन बदलला असनू, �नसगा�चे संर�ण व संवध�न कर�याकरता �था�नक जनता          
स�ज झाल� असनू, यातनू �यांना उपिज�वकेचे साधन स�ुधा उपल�ध होत आहे.           
यामळेू गावातील त�णांचे शहराकडे होणारे व झालेले �थलांतर थांबनू गावातच          
रोजगार �न�म�ती झाल� आहे. 
 
कांदळवन �नसग� पय�टन का�ळंजे मधील उप�मा-म�ये पय�टकांना मॅ�ो�ह बोट         
सफार�, मॅ�ो�ह �ेल, कांदळवन रोपवा�टकेला भेट, जगंलातील व बेटावर�ल प�ी          
�न�र�ण, पारंपा�रक मासे-मार� व अगँ�लगं, पचं�ोशीतील आकष�क �थळांना भेट         
तसेच महारा��ात �थमच स�ु होणा�या मॅ�ो�ह कया�कंगचा देखील आनदं घेता येत           
आहे. �वशषे �हणजे का�ळंजे �नसग� पय�टनाचे काम येथील �था�नक लोक पाहत असनू            
म�हलांना �ाधा�य दे�यात आले आहे. �यासाठ� �यांना कांदळवना�या �जाती,         
कांदळवन जवै�व�वधता, कांदळवन व जगंलातील 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. कांदळवन �नसग� पय�टन का�ळंजे मधील संपणू� उप�मांचा आनदं          
पय�टकांना गावातच राहून घेता यावा यासाठ� होम�टेची स�ुवधा उपल�ध कर�यात          
आल� आहे. 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 स�ु झा�या पासनू या �ठकाणी आतापय�त 140           
पय�टकांनी भेट �दल� असनू, �यांचा सकारा�मक ��तसाद पाहता �नसग� �ेमीं कडून           
मो�या �माणात कांदळवन �नसग� पय�टन का�ळंजेला भेट दे�या संधभा�त �वचारणा          
कर�यात आल� आहे. मो�या स�ंयेने �कंवा गटाने येणा�या पय�टकांसाठ� �वशषे          
सवलत स�ुधा दे�यात येत आहे. 
 
 
�दवेआगर : रायगड िज��यातील �दघी�या खाडी पासनू जवळच असलेलं नयनर�य          
गाव �हणजे �दवेआगर. �दवेआगर तसे पय�टकांसाठ� आधीपासनूच प�रचयाचे आहे.         
इथला ५ �कलोमीटरचा सपाट सम�ु�कनारा आ�ण �कना�यावर असलेल� केवडा         
(केतक�) ची वने  �या�या स�दया�त भर घालतात. 
 
या �कना�यावर असं�य जीव जसे खेकडे शखं �शपंले सापडतात. हा �कनारा आहे            
ऑ�ल�ह �रडल� कासवाचे �वणी चे जागा �हणनू ओळखला जातो. येथेह� ह� �यां�या            
अ�ंयाचे संर�ण आ�ण आ�ण सवंध�न केले जात.े गावात छोटा कोळीवाडा आहे. सुदंर            
अशी एक खाडी असनू �तथे दो�ह� बाजलूा कांदळवन आहे. �तथले �ाणी प�ी यांचे जग              
वेगळेच आहे. 
 
गावा�या जरा बाहेर�या बाजलूा खाडीवर पाणी अडव�यास उघ�या झडपा आहेत.          
खाडी�या एका भागात कांदळवन तर दसु�या शवेट�या भागात वाळूचे गवताळ मदैान           
आहेत िजथे थडंी�या काळात �व�वध प�ी येतात. सम�ुाचा आनदं �यायला येणारे           
�वासी येथील प�ी स�दय�ह� बघतात.  
 
या �शवाय, हे गाव बागायती असनू नारळ, सपुार�, आबंा ह� इथल� म�ुय �पके आहेत.              
शतेाम�ये भात पीक होते व वाल, पावटा इ�याद� देखील येथे उगवले जात.े या गावाला              
वेगळी ओळख �मळाल� ती �हणजे सो�या�या गणपतीमळेु . तर मग �दवेआगरला           
गेलात तर कांदळवनांची भेट देणार ना? 
 
 
र�ना�गर�  इथले �नसग� पय�टन �क�प  
 
र�ना�गर� म�ये आजंल� आ�ण सोनगाव �या दोन गावांम�ये �या शा�वत          
�नसग�पय�टनाचा अनभुव पय�टक घेऊ शकतो. त�ुहाला कासव महो�सव अनभुवायचा         
असेल तर आवजू�न आजंल� गावाला भेट �या आ�ण मोठमोठा�या मगर� बघाय�या           
असतील तर सोनगाव ला भेट �या.  



 
आजंल� : आजंल� हे दापोल� ताल�ुयातील सुदंर सम�ु�कनारा असलेलं गाव जे जोग            
नद��या त�डाजवळ वसलेला आहे. आजंल� म�ुयतः खडकावर�या गणपती मळेु         
��स�ध आहे. गावाला एका बाजनेू ड�गर तर दसुर�कडे अ��तम सम�ु �कनारा आहे.            
ड�गर भागात वेगवेगळे जीव राहतात जसे ससे, को�हे, रान डु�कर, सालजीव, काळ            
मांजर असे अनेक �ाणी बघायला �मळतात. या गावात वेगवेगळे प�ी स�ुधा           
आढळतात �वशषे �हणजे पावसा�यात द�ुम�ळ असा ODFK (Oriental dwarf         
kingfisher) �कंग�फशर, इतर �कारचे ख�ंया, हॉन��बल, सम�ुावर सा�ा�य असलेले         
सम�ु ग�ड आ�ण इथ�या वाळूवर नो�ह�बर ते माच� दर�यान सम�ु� कासव अडंी            
घाल�यास येतात. सम�ु� कासव यातील सग�यात लहान �जाती �हणजे ऑ�ल�ह          
�रडल� जातीचे कासव अडंी घाल�यास येत.े गावक�यांनी या कासवासाठ� हा �कनारा           
राखनू ठेव�याचे ठरवले आहे. �यामळेु पवू� चालत असले�या गा�या आता �कना� यावर           
�श� देत नाह�त. सन २००४- २००५ पासनू या �कना�यावर स�या�� �नसग� �म� (SNM             
)�चपळुन या स�ंथेने सरं�ण व सवंध�न मोह�म स�ु केल� हे आजवर सरेुख प�धतीने             
स�ु आहे. गेल� पाच वष� �ामपचंायत वन �वभाग SNM �मळून कासव महो�सव            
साजरा कर�त आहेत याम�ये सागर� कासवा�या अ�ंयामधनू येणार� �प�ले सरु��त          
पणे सम�ुाकडे रवाना केल� जातात. रा�यातनूच न�हे तर देशातनू परदेशातनू हा           
सोहळा पहायला पय�टक येतात.�था�नक लोक आप�याच घरात �यांची राह�याची         
जेव�याची सोय करतात असे समुारे 25 होम�टे आहेत गावात काह� हॉटेल स�ुधा            
आहेत.�यामळेु  इथे येणा�या पय�टकांची उ�म सोय होऊ शकत.े  
 
�सधंदुगु�  इथले �नसग� पय�टनाह�  यश�वी गाथा  
 
महारा�� शासनाने १९९७ साल� पय�टन िज�हा �हणनू घो�षत के�याने �सधंदुगुा�त          
बहुतांशी पय�टक हे मालवण पा�यामधील �सधंदुगु� �क�ला, तारकल�, देवबाग, �शरोडा          
देवगड येथील सम�ु�कनारे व काह� ��स�ध मं�दरे यासाठ� येतात. �या �ठकाणी           
रमणीय सागर �कनारे उंच माडा�या बागा, आबंा, फणस, काज,ू कोकम, लालमाती ,            
सुदंर मं�दरे �चकर म��य आहार आ�ण बरच काह� बघता येतं. अशा जवै�व�वधतनेे            
सम�ृध भमूीत वन�वभागा�या २०१२ म�ये न�याने �थापन झाले�या कांदळवन         
क�ाने, UNDP �हणजेच सयं�ुत रा�� �वकास काय��म यां�या �क�पा�या         
मा�यमातनू आपल� पाळेमळेु रोवल�. २०१२ ते २०१७ दर�यान देवगड मालवण व           
व�गलुा� ताल�ुयांम�ये या �क�पा�या अमंलबजावणीचे �े� होत.ेसागर� तटाची        
जवै�व�वधता अबा�धत रहावी व �यासाठ� शा�वत रोजगारा�या संधी उपल�ध �हा�यात          
हे या �क�पाचे म�ुय उ��द�ट होत.े  
 



�सधंदुगुा�तील व�गलुा� येथे मांडवी खाडीतील ‘�वा�मनी म�हला बचत गटा�या मांडवी          
इको-टु�रझम’ हा कांदळवन �नसग� पय�टनाचा प�हला �क�प आहे �याला भरभ�न          
यश �मळाले. �वा�मनी �या अ�य�ा सौ �वेता गोळे यां�या माग�दश�नाखाल� गावीत           
सामाजातील मासे �व�� जाणा�या आठ म�हलांनी पय�टनात काह�तर� करायचे या हेतनेू           
एक� येऊन बचत गटाची �थापना केल�. कांदळवन क�ा�या United Nations          
Development Programme (UNDP) �क�पाची मा�हती �मळताच कांदळवन       
सफार�ची इ�छा �य�त केल�. कांदळवन क�ाचे पदा�धकार� व UNDP �क�पाचे त�           
यां�या माग�दश�नाखाल� एका आग�यावेग�या उप�माची स�ुवात मांडवी खाडीत        
झाल�.स�ुवातीला अनेक वष� �तवर, �च�पी नावाने ओळख�या जाणा�या कांदळवन         
यां�या मांडवी खाडीत आठ वेगवेग�या जाती आहेत, हे ऐकून या सव�जणी थ�क            
रा�ह�या. �व�वध �वषयांवर�ल ��श�णानतंर या सव� म�हला बोट�ची वले व सकुाणू           
सांभाळत भारतातील प�हला म�हला कांदळवन �क�प अ�यतं उ�साह� पणू� राबवत          
आहे. कांदळवन बाबत जनजागतृी व पया�वरण परूक मा�हती देत या सव� म�हला बोट             
चाल�व�यात कुठेह� कमी पडत नाह�त. मांडवी खाडीतील आठ �जाती,�यांची शा��ीय          
नावे, प�यांची इंि�लश नावे, उद मांजरे (otters) , खेकड,े कालवे इ�याद�           
जवै�व�वधतचेी मा�हती या सफार��या मा�यमातनू �या म�हला देतात कांदळवनांचे         
मह�व �यांचे उपयोग व �यांना असणारे मानव �न�म�त धोके याची मा�हती देखील या             
म�हला उ�साहाने सांगतात. कांदळवन सफार� प�ी �नर��णानतंर पय�टकांसाठ�        
�चकर मेजवानी ची �यव�था देखील बचत गटामाफ� त केल� जात.े एकंदर�त पारंपा�रक           
पय�टन �यवसायाला बळ देऊन काह�तर� वेगळे व पया�वरण परूक करणा�या या           
�य�नाला शासनाची जोड व म�हलांची िज�द, यामळेु एक वेगळेच वळण �मळाले           
आहे.�व�छ भारत �पध�त आघाडीवर असणा�या व�गुला� शहरात नगर प�रषदेचे देखील          
या �क�पासाठ� मोलाचे योगदान आहे. या म�हलां�या बचत गटाला (�वा�मनी गटाला           
)�यां�या या काम�गर�ब�दल �व�वध परु�कार देखील �मळाले आहेत.  
 
याच म�हलांचा आदश� पढेु ठेवनू �सधंदुगुा�तील तारामुबंर�, �मठमुबंर�,मोठा �नवती         
आ�ण आचारा येथील बचत गटांनी देखील कांदळवन क�ाकडे माग�दश�नाची मागणी          
केल� आहे. तारामुबंर� येथील जलक�या बचत गटामाफ� त कालवे पालन, खेकडा          
पालन, हे �क�प राब�वले जात असनू आता कांदळवन �नसग� पय�टन लवकरच स�ु            
क�न तारामुबंर� चे नाव पढेु आण�याचा �यास �था�नकांनी घेतला आहे.          
म��य�यवसाय �वभागा�या सहा�याने शो�भवतं माशांचे म��यालय येथे उभार�यात        
आले असनू बचत गटामाफ� त कांदळवन नस�र� व शो�भवतं म��यपालन देखील केले           
जात.े कांदळवन क�ा�या या उप�मां�वारे पया�वरण संवध�नास सोबतच म�हलांचे         
सम�या स�मीकरण होत आहे यात शकंाच नाह�  
 



कांदळवन �नसग� पय�टन �या �व�वध िज�यातील गावक�यांना �मळणाया� रोजगारा         
सोबतच कांदळवना ब�दलची जनजागतृी व संवध�नाचे बीज सामा�यां�या मनात         
�ज�व�याचे थोर काम कर�यात येत आहे. लोकांचा ��तसाद बघता ये�या काळात ह�            
गावं  कांदळवन �नसग� पय�टनाचा नवा चेहरा होतील  हे मा� न�क�. 
 
 
कांदळवन �नसग� पय�टन भेट दे�यासाठ� तसेच अ�धक म�हतीसाठ� खाल�ल �मांकावर          
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