
                     मुळा एज्युकेशन सोसायटीचे, 

                     कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय               

                              सोनई ता. नेवासा, णि. अहमदनगर. 

              साणवत्रीबाई फुल ेपिु ेणवद्यापीठाच्या एम. कॉम पदवी  

                                                                        करीता 

                                                सादर करावयाचा 

                                                                  प्रकल्प अहवाल 

 

                                       शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ 

 

                                       प्रकल्पाच ेनाव 

 

                                        दगु्धशाळा  (डेअरी फार्मिंगचा) अभ्यास करिे  

                                            संशोधन णवद्यार्थी 

                                                           अशोक संिय िाधव  

                                                              (एम.कॉम)  

 



                                          मागषदशषक 

                                      प्रा. डॉ. दरंदले. एस .आर  

 

 

                                                                  प्रणतज्ञापत्र 

 

या संशोधन अहवाल समाणवष्ट करण्यात आलेल ेकायष ह ेमी स्वत: केलेले कायष आह.े 

त्यासाठी मला वेवळोवेळी मागषदशषकाकडून मागषदशषन णमळाले. मी संशोधनाच ेकायष 

संदर्ष खेरीि कोिाकडून कोितीही मदत घेतलेली नाही. असे मी प्रणतज्ञापूवषक घोणर्त 

करतो. या संशोधनासाठी उपयोगात आिलेली संदर्ष पसु्तके णवणवध, प्रश्रावक्ता या 

सवािंचा संदर्ष सूचीमध्ये णनदेश करण्यात आलेला आहे. 

                                                                                      

 

 

ठठकाि:                                                                                                                                       णवद्यार्थयाषचे नाव 

 

ददनांक :                                                                                                                                  अशोक संिय िाधव  

                                                                                                                                                    (एम.कॉम) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            ऋिणनदशेक 

 

पुिे णवद्यापीठाच्या पदणवका अभ्यास अंतगषत ज्या वगेवेगळ्या णवर्यांचा समावेश होतो. 

णवद्याथ्रयांच्या संशोधन पद्धतीची माणहती व्हावी म्हिून णनरणनराळ्या णवर्यांवर पाहिी करून 

प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे काम णवद्यार्थयाषकडून पदणवका परीक्षा र्ाग २ मध्ये घतेले. ही 

संशोधन करण्याची दकवा अहवाल सादर करण्याची संधी माला पुि ेणवद्यापीठान ेउपलब्ध 

करून ददलेली आहे. 

 

या संशोधनासाठी मला िी काही आवश्यक असिारी पुस्तके, माणसके गं्रर्थालयामधील सेवकांनी 

उपलब्ध करून ददली त्यांच मी ऋिी आह ेमला संशोधनासाठी मागषदशषक म्हिून लार्लेल ेप्रा. 

डॉ. दरंदले. एस.आर याचंा  मी ऋिी आह े. त्यानंी केलेल्या वेगवेगळ्या मागषदशषनामुळे मी हा 

प्रकल्प पूिष करू शकलो. इतर माणहती पूवषिारे माझ ेणमत्र व प्रकल्प टाईप व णडझाईन 

करण्यासाठी मदत करिारे  यांचा मी ऋिी आहे. 

 

                                                              अशोक संिय िाधव  

                                                          कला, वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय  

                                                              मोनई, ता. नेवासा णि. अहमदनगर                                                 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             प्रमािपत्र  

 

प्रमाणित करण्यात येते की, अशोक सिंय िाधव  एम. कॉम र्ाग २ याने    

२०२०-२१ सेणमस्टर चार मधील पेपर क्रमांक द प्रोिेक्ट वकष  या णवर्यांतगषत                                        

दगु्धशाळा  (डेअरी फार्मिंगचा) अभ्यास करिे  हा प्रकल्प अहवाल सादर केलेला 

आहे. 

 

ददनांक / / 

 

स्र्थळ सोनई 

 

सही                                                                     सही                                                                         सही 

 

मागषदशषक                                                          णवर्ागप्रमुख                                                                   समन्वयक 

     



 

 

    

 

 

अ.नं.                                       प्रकरिाच ेनाव  शेरा  

१                              प्रस्तावना  

 १ .१  प्रस्तावना  

 १ .२  संशोधन णवर्य   

 १.३  संशोधनाची उदिष्ट े  

 १ .४  संशोधनाची पद्धती   

२             दगु्ध व्यवसाय आणि त्याच ेराष्ट्रीय महत्व यांच ेक्षते्र   

३            दगु्धशाळा व्यवसायाकठरता बकँाकडून उपलब्ध आर्र्थषक सहाय्य   

४             बँक किाषसाठी प्रकल्प तयार करि े  

   ४. १ तांणत्रक   

 ४.२    आर्र्थषक   

 ४.३  व्यास्र्थापाकीय   

 ४.४ इतर   

५              प्रकल्पाच ेमलू्यमापन   

६             बकँ किष मिंरू करि ेआणि त्याच ेणवतरि   

७             किष दणे्याच्या अटी सामान्य   
 

 ७.१   खचष   
 ७.२   मार्िषन मनी   

 ७.३   व्याि दर   

 ७.४  सुरक्षा   

 ७.५  कालावधी   
 ७.६  णवमा   
८                   दुग्धशाळा शतेी अर्थषव्यवस्र्था   

 ८.१  र्ांडवली ककंमत   
९                  दगु्ध व्यवसाय प्रगती   

१०                 र्णवष्यातील ददशा   
११               दगु्ध  व्यवसायातील समस्या   

 

 

 



 

 

 

 

                                                           प्रस्तावना   

दगु्धव्यवसाय ह ेलहान / सीमातं शतेकरी आणि शतेमिरुानंा सहाय्यक उत्पन्नाच े

महत्त्वपिूष स्त्रोत आहे . 

दधू व्यणतठरक्त, प्रािी पासनू खत एक चागंला उपलब्ध 

िणमनीचा कस आणि सधुारिा सेंद्रीय बाब स्त्रोत 

पीक उत्पादनांसाठी. शिेाच्या गोबर गसॅचा उपयोग 

घरगतुी हतेूसंाठी  तसचे णवणहरीमधनू पािी काढण्यासाठी इंणिन चालवण्यासाठी 

केला िातो .  

अणतठरक्त चारा आणि शतेी उत्पादनाचंा िनावरानंा आहार दणे्यासाठी उपयोग 

होतो. 

शतेीतील काम ेव वाहतकुीसाठी िवळपास सवष मसदुा शक्ती बलैादं्वारे परुणवली 

िात.े शतेी हा बहुतके हगंामी असल्यान ेदगु्धशाळेद्वारे अनकेानंा नोकरी णमळण्याची 

शक्यता असत.े अशा प्रकारे, डअेरी दखेील वर्षर्र रोिगार उपलब्ध करत.े दगु्ध 

कायषक्रमाचं ेमखु्य लार्ार्थी ह ेछोटे / अल्पर्धूारक शतेकरी आणि र्णूमहीन मिरू 

आहते. 



 

 

                   सशंोधनाचा णवर्य :-    

               दगु्धशाळा  (डेअरी फार्मिंगचा) अभ्यास करिे  

सशंोधनाची उदिष्ट े:- 

१. महाराष्ट्राच्या दगु्ध णवकास आणि व्यवस्र्थापनाचा अभ्यास करिे. 

२. कृर्ी अर्थषव्यवस्र्थेमध्ये दगु्ध व्यवसायाच्या र्ूणमकेचा अभ्यास करिे. 

३. दगु्ध व्यवसाय णवर्यक कें द्र सरकारच्या र्ूणमकेचा अभ्यास करिे. 

 

सशंोधन पद्धती:- 

सदर संशोधन णवर्य पूिष करण्यासाठी संशोधकाने द्व्व्य्तीयक तर्थय संकलन 

पद्धतीचा आधार घेतला आहे. या साठी संशोधकाने णवणवध माणहती पुस्तकाचा, 

शासनाचा अहवाल, माणसक वतषमानपत्र  व शासकीय संकेत स्तळचा वापर केला 

आहे.  

 

 



 

 

 

 

 

दगु्ध व्यवसाय आणि त्याचं ेराष्ट्रीय महत्व याचं ेक्षते्र 

 

 

िगातील सवाषत मोठी पशुधन लोकसंख्या असलेल्या देशात आहे. 

िगातील म्हशींच्या लोकसंख्येपैकी हे प्रमाि 57.3 टके्क आहे आणि 

िनावरांच्या 14.7 टके्क. दधुाच्या उत्पादनाचे मूल्य रू. २०११-१२ 

मध्ये 0,०5,484. कोटी रु. अकराव्या योिनेच्या (२०११-१२) 

अखेरीस देशात एकूि दधू उत्पादन वार्र्षक वर्ाषकाचे १२7..9 दशलक्ष 

टन आहे आणि सन २०२० पयिंत ही मागिी १ 

180० दशलक्ष टन होण्याची अपेक्षा आहे. ही मागिी साध्य 

करण्यासाठी दधू उत्पादनात वार्र्षक वाढीचा दर घ्यावा 

लागतो. सध्याच्या 2.5% पासून 5% पयिंत वाढवा . २०११-१२ मध्ये 

दधुाच्या उत्पादनाचा वार्र्षक वाढीचा दर सुमारे%% आहे. अशा प्रकारे 

फायदेशीर डेअरी फार्मिंगच्या माध्यमातून दधुाचे उत्पादन 

वाढणवण्याची प्रचंड संधी / क्षमता आहे . 



 

 

 

दगु्धशाळा व्यवसायाकठरता बँकाकडून उपलब्ध आर्र्थषक 

सहाय्य  

 

मोठ्या प्रमािात खचष असलेल्या दगु्ध योिनांसाठी, प्रकल्प अहवाल 

सादर करावा लागेल. आयटम 

अर्थष अशा दधुाळ िनावरांचे खरेदी, शेडची बांधिी बांधकाम, म्हिून 

रािधानी मालमत्ता आयटम समाणवष्ट होईल 

उपकरिे इ एक / दोन मणहने सुरुवातीच्या काळात आहार खचष खरेदी 

र्ांडवलीकरि 

आणि मुदत किष म्हिून ददले. िमीन णवकासासाठी लागिारी ककंमत, 

कंुपि, णवहीर खोदिे, 



णडझेल इंणिन / पंप सेट चालू करिे, वीि िोडिी, अत्यावश्यक 

नोकरांचे क्वाटषर, गोडाऊन, वाहतूक वाहन, 

दधू प्रदक्रया सुणवधा इत्यादी किाषसाठी णवचार करता येईल. उच्च मूल्य 

प्रकल्पांसाठी किष घेिारे नाबाडष कन्सल्टन्सी सर्व्हषसेस 

(एनएबीसीओएनएस) च्या सेवाचंा उपयोग करू शकतात ज्यांना 

व्यापक अनुर्व आहे. 

तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करिे. 

 

बँक किाषसाठी प्रकल्प तयार करिे 
१ राज्य 

पशुसंवधषन णवर्ाग, डीआरडीए, दगु्ध सहकारी संस्र्था / संघ / फेडरेशन / व्यावसाणयक 

दगु्ध उत्पादक शेतकयािंचा  सल्ला घेत लार्ार्थी तयार करू शकता . शक्य असल्यास 

लार्ार्थयािंनी 

आसपासच्या पुरोगामी दगु्धशाळेतील तसेच शासकीय / लष्करी / कृर्ी णवद्यापीठाच्या 

दगु्धशाळेस र्ेट देऊन दगु्धशाळेच्या फायद्याबाबत चचाष करावी 

. एक चांगल ेव्यावहाठरक प्रणशक्षि आणि दगु्ध पालन व्यवसायात अनरु्व 

घेिे णहतावह असेल. खेड्ांमध्ये असल्यास दगु्ध सहकारी संस्र्था 

णवशेर्त: द्रव दधुाच्या णवक्रीसाठी सवष सुणवधा पुरणवतात. अशा सोसायटी, पशुवैद्यकीय 

मदत कें द्र, कृणत्रम रेतन कें द्र, दगु्धशाळेचे िवळपासचे स्र्थान णनणित केले पाणहिे. 

२.   प्रकल्पामध्ये 



युणनटच्या प्रकार आणि क्षमतेच्या आधारे तांणत्रक, आर्र्थषक आणि व्यवस्र्थापकीय बाबींणवर्यी 

सणवस्तरपिे खालील माणहती समाणवष्ट केली पाणहिे . 

  

ताणंत्रक: 

 

१.िमीन आणि िमीन णवकास (स्र्थान, क्षेत्र, उपयकु्तता, रस्त्याची णनकटता, साइट नकाशा 

इ.) 

 

२.प्रस्ताणवत क्षमता / दरु्त्या िनावराचंी संख्या 

 

३.नागरी संरचना (शेड्स, स्टोअर रूम, दधुाची खोली, कायाषलयीन क्वाटषर, स्टाफ रूम इ.) 

 

४.उपकरिे आणि वनस्पती आणि यंत्रसामग्री (चाफ कटर, सायलो खड्डा, दधुाची मशीन, 

फीड ग्राइंडर 

आणि णमक्सर, दधुाची णपल / दधुाचे डबे, बायोगॅस पलांट, बल्क कूलर, 

उत्पादनांच्या उत्पादनासाठी उपकरि े, ट्रक / व्हॅन) 

 

५.गृहणनमाषि गृह प्रकार (क्षेत्राची आवश्यकता - प्रौढ, Heifers (1-3 वरे्), वासरे (1 

वर्ाषपेक्षा कमी) 

 

१.प्रािी (प्रस्ताणवत प्रिाती, प्रस्ताणवत िाती, खरेदीचा स्त्रोत, खरेदीच ेठठकाि, अंतर, 



 

िनावरांची ककंमत) 

 

१.उत्पादनाच ेमापदंड (स्तनपान करवण्याचा क्रम, दधुाचे उत्पादन (प्रणत ददवस णलटर), 

दगु्धपान ददवस, कोरड े

ददवस, गरोदरपि दर, मृत्यू दर (%) - प्रौढ, तरुि स्टॉक) 

 

२.आहार (चारा व खाद्य चा स्त्रोत - णहरवा चारा, कोरडा चारा, घनघोर. चारा णपकाची 

आवती- 

खरीप, रबी, उन्हाळा. चारा लागवडीचा खचष, गरि व खचष) 

 

३.प्रिनन सुणवधा (स्त्रोत, स्र्थान-अंतर (दकमी.), वीयष उपलब्धता, कमषचार यांची उपलब्धता, 

प्रत्येक प्रािी / वर्ाषसाठी खचष) 

 

१.पशुवैद्यकीय मदत स्त्रोत (स्र्थान-अंतर (दकमी.), कामगार व इतर कमषचार याचंी 

उपलब्धता, उपलब्ध सुणवधांच ेप्रकार, िर स्वत: ची व्यवस्र्था केली असेल तर-पशुवैद्यकीय 

काम 

 

डॉक्टर / स्टॉकमन / सल्लागार, र्ेट देण्याच े

कालावधी , ददलेली रक्कम / र्ेट (रुपये), प्रत्येक िनावरांसाठी दर वर्ी खचष ) 

  

  



१.वीि (स्त्रोत, एसईबीकडून मंिुरी, िोडलेले र्ार, वीि अपयशाची समस्या, 

 

िनरेटरसाठी व्यवस्र्था) 

 

१.पािी (स्त्रोत, पाण्याची गुिवत्ता, णपण्यासाठी पुरेशी प्रमािात उपलब्धता, स्वच्छता 

आणि 

 

चारा उत्पादन, िर गंुतविूक करायची असेल, तर रचना, रचना आणि ककंमतीचा प्रकार) 

 

१.दधुाचे णवपिन (णवक्रीचे स्त्रोत, णवल्हेवाट लावण्याचे ठठकाि, अंतर (दकमी.), ककंमत 

कळली - ( 

दधुाचे प्रती णलटर), दये देण्याच ेआधार, देय कालावधी 

 

२. इतर उत्पादनांच ेणवपिन (प्रािी - वय, णवक्रीच ेठठकाि, अपेणक्षत ककंमत, खत) 

 

रक्कम / अणनमल, ककंमत / युणनट (रुपये), ठरक्त सशस्त्र णपशव्या- क्रमांक, ककंमत / बॅग (रुपय)े 

  

आर्र्थषक: 

 

१.आर्र्थषक व्यवहायषता (परताव्याचा अंतगषत दर, लार् खचष प्रमाि, णनव्वळ वतषमान मूल्य) 



 

२. किषदाराची आर्र्थषक णस्र्थती (नफा प्रमाि, डेणबट इदक्वटी रेशो, आयकर ककंवा 

इतर कर िबाबदा date् या तारखेपयिंत र्रल्या आहेत की नाही, ऑणडट अद्ययावत आहे 

की नाही) 

 

३.किष देण्याच्या अटी (व्याि दर, गे्रस कालावधी, परतफेड कालावधी, सुरक्षचेे स्वरूप) 

 

व्यवस्र्थापकीयः 

किषदाराचे प्रोफाइल 

  

 

१.वैयणक्तक / र्ागीदारी / कंपनी / कॉपोरेशन / सहकारी संस्र्था / इतर 

 

२.प्रस्ताणवत व्यवसाय व्यवस्र्थाणपत करण्याची क्षमता 

 

३.प्रस्ताणवत दक्रयेत ककंवा इतरांचा अनरु्व घ्या 

 

४.आर्र्थषक सौम्यता 

 

५.तांणत्रक आणि इतर णवशेर् पात्रता 



 

६.तांणत्रक / व्यवस्र्थापकीय कमषचारी आणि तेर्थील पयाषप्तता 

 

  

इतर: 

 

१.फायनानन्संग बँकेचे नाव 

 

२.प्रणशक्षि सुणवधा 

 

३.राज्य / कें द्र सरकार कडून मदत उपलब्ध 

 

४.णनयामक मंिुरी, काही असल्यास 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

                            प्रकल्पाच ेमुल्याकन  
 

 

 

तयार केलेली योिना बकेँच्या िवळच्या शाखते िमा 

करावी. बँकेचा अणधकारी योिना तयार करण्यात ककंवा णवणहत 

अिष र्रण्यास मदत करू शकेल. त्यानतंर बँक त्याच्या ताणंत्रक 

व्यवहायषता आणि आर्र्थषक व्यवहायषतसेाठी या योिनचेी 

तपासिी करेल. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           बकँ किष मिंरू करि ेआणि त्याच ेणवतरि  

 

 

तांणत्रक व्यवहायषता आणि आर्र्थषक व्यवहायषता सुणनणित 

केल्यानंतर ही योिना बँकेद्वारे मंिूर केली िाते. शेड तयार 

करिे, उपकरिे व यंत्रसामग्री खरेदी करिे, िनावरांची खरेदी 

करिे आणि एक / दोन मणहन्यांच्या सुरुवातीच्या 

कालावधीसाठी फीड्स / चारा खरेदीसाठी आवती खचष 

यासारख्या णवणशष्ट मालमत्ता तयार करिे या णवरोधात 2 ते 3 

टपपयांत किाषचे णवतरि केले िाते. णनधीचा शेवटचा उपयोग 

सत्याणपत केला िातो आणि बँकांकडून सतत पाठपुरावा केला 

िातो. 

 



 

 

 

 

         

        किष देण्याचा अटी सामान्य  
7.1 खचष 

प्रकल्पाचा आराखडा स्र्थाणनक पठरणस्र्थती, युणनट आकार आणि प्रकल्पात समाणवष्ट 

घटकांवर अवलंबून असतो. प्रचणलत बािारर्ाव खचाषत आल्यावर मानले िाऊ 

शकते. 

7.2 मार्िषन मनी 

मार्िषन हे किष घेिारयाच्या  श्रेिीवर अवलंबून असते आणि 10 ते 25% पयिंत 

असते. 

7.3 अंणतम किषदारासाठी व्याि दर 

एकूि मागषदशषक सूचनांनुसार बँका व्यािदराचा णनिषय घेण्यास मोकळ्या 

आहेत. तर्थाणप, 

मॉडेल प्रकल्पांची आर्र्थषक व्यवहायषता आणि ददवाळखोरी लक्षात घेऊन आम्ही 

व्याि दर १२ 



% प्रणत गृणहत धरला आहे 

7.4 सुरक्षा 

नाबाडष / आरबीआय वेळोवेळी िारी केलेल्या मागषदशषक सूचनांनुसार सुरक्षा असेल. 

7.5 किाषची परतफेड कालावधी 

परतफेडीचा कालावधी योिनेतील एकूि अणधशेर्ांवर अवलंबून असतो. किाषची 

परतफेड योग्य माणसक / तै्रमाणसक हप्तयांमध्ये सहसा पाच ते सात वर्ािंच्या 

कालावधीत केली िाईल. 

7.6 णवमा 

प्रािी व र्ांडवलाची मालमत्ता वार्र्षक ककंवा दीघष मुदतीच्या मास्टर पॉणलसीवर 

णवमा उतरणवली िाऊ शकते, णिर्थे ते कधीही 

लागू असेल. 

 

  

 

 

 



 

 

 

        दगु्धशाळा शतेी अर्थषव्यवस्र्था  
 

खाली 10 म्हशींचा एक मॉडेल प्रकल्प खाली देण्यात आला आहे. हे सूचक आहे 

आणि लागू इनपुट आणि आउटपुट खचष तसेच फील्ड पातळीवर पाणहले गेलेले 

मापदंड देखील समाणवष्ट केले िाऊ शकतात. 

१. र्ांडवली ककंमत  

िनावरांची दकमत ५०००००  
वाहतुकीचा खचष  १००००  
िनावराच्या शेडचे बांधकाम  ६००००  
वासारचे बांधकाम  २४०००  
चापकटरची ककंमत आणि उपकरिे  ६००००  

  

 

१ टेक्नो आर्र्थषक मापदडं  

प्राण्याचंा प्रकार  वगीकृत मरुाष म्हसै  
प्राण्याचंी सखं्या  १० 
िनावराचंी संख्या  ५  

एकूि  ६५४०००  



िनावराचंी ककंमत  ५००००  
दकलदकल ेिनावराचंी ककंमत  ५०००  
वाहतकुीची ककंमत  १०००  
सरासरी दधु उत्पादन  10  
प्रती प्रौढ िानावारांसाठी मिल्याची िागा  ५०  
प्रणत वासरांसाठी मिल्याची िागा  २०  
प्रती चौरस फुटाच्या बाधंकामाची ककंमत  १२०  
चाप कटराची ककंमत  ५००००  
प्रती िनावराच्या उपकारनाची ककंमत  १०००  
णवमा प्रीणमयम ५ 
पशवुदै्यकीय मदत  १०००  
एका णपशवीत एकाग्र फीड  ५०  
एकाग्र फीडची ककंमत  १२  
कोरड्ा चायषची ककंमत  २  
णहरव्या चायाषची ककंमत   १  
मिरुाचंी सखं्या   १  
मिरूीचा दरमहा पगार  ४५००  
वीि आणि पािी  १५०  
मार्िषन  २५  
व्याि दर  १२  
परतफेड कालावधी  ५ 
दधु णवक्री ककंमत  २६  
बराकाची णवक्री ककंमत  10  
स्तनपानाच ेददवस  २७०  
कोरड ेददवस  १५०  

 

 

 



 

 

 

 

दगु्ध व्यावसायची प्रगती  
दगु्धव्यवसायाची प्रगती प्रामखु्यान ेिणमनीची उपलब्धता, गरुाचंी सखं्या, गुराचंी 

उत्पादनक्षमता, लोकसखं्या, लोकाचंी क्रयशक्ती आणि र्ाडंवलाची उपलब्धता या घटकावंर 

प्रामखु्यान ेअवलबंनू आह.े 

आपल्याकडील मोठ्या प्रमािातील लोकसखं्या, गुराचंी कमी प्रमािातील उत्पादनक्षमता 

तसचे बहुसखं्य उत्पादकाकंडे मयाषददत प्रमािात असललेी िमीन यामंळेु दधुव्यवसायाच्या 

प्रगतीस मयाषदा आहते. तर्थाणप, स्वाततं्र्यानतंर या व्यवसायाची मोठ्या प्रमािात प्रगती 

झाली आह.े सन २0१३-१४ या कालावधीत दशेात १३७.७ दशलक्ष मठेट्रक टन व राज्यात 

१.१ दशलक्ष मठेट्रक टन दधू उत्पादन झाले, तर मािशी वापर दशेपातळीवर २९९ ग्रमॅ व 

राज्यात २१५ ग्रमॅ याप्रमाि ेआह.े सन २o१४-१५ या कालावधीत दशेात १४३.३ दशलक्ष 

मठेट्रक टन व राज्यात ९.४ दशलक्ष मठेट्रक टन दधू उत्पादन अपणेक्षत धरून कायषक्रम 

राबणवण्यात आला. 

महाराष्ट्र शासनाच्या दगु्धव्यवसाय णवकासाच्या सदंर्ाषत प्रगणतशील धोरिामळेु 

व्यवसायाची प्रगती मोठ्या प्रमािात झाली आह.े ग्रामीि / तालकुा पातळीवर शीतकरि 

कें द्र ेउर्ारण्यात आल्यान ेदधू सकंलन मोठ्या प्रमािात होत आह.े सन १९७० पासनू 

संकठरत गाई णनर्मषती या कायषक्रमामळेु दधूउत्पादनात वाढ झाली आह.े दधु उत्पादकानंा 

उत्पादन खचष णवचारात घऊेन खरेदी दर ददल्यामळेु संकलनात वाढ झाली आह.े  

 



 

 

 

र्णवष्यातील ददशा  
र्णवष्यातील ददशा 

 

देश पातळीवरील दधुाची उपलब्धता मािशी प्रणतददन २९९ ग्रॅम तर राज्याची 

उपलब्धता २१५ ग्रॅम इतकी असून राज्यात सद्यःणस्र्थतीत देशाच्या तुलनेत 

मािशी प्रणतददन ८४ ग्रॅम इतका तुटवडा आहे. सन २०११ च्या िनगिनेनुसार 

राज्याची लोकसंख्या ११.२ कोटी इतकी असून सध्याचे महाराष्ट्रातील दररोिचे 

दधू उत्पादन २४२ लाख लेण्टर असून देश पातळीवर पोचण्यासाठी दररोि 

राज्यात िवळपास ९४ लाख लेण्टर दधुाची कमतरता आहे. ही कमतरता 

र्रून काढण्याकठरता शासनामाफष त णवणवध योिना राबणवण्यात येत आहेत. 

 

दगु्धव्यवसाय णवर्ागामाफष त राबणवल्या िािा-या योिना 

 

सधन दगु्ध णवकास प्रकल्प - ३ कें द्र शासनाच्या कृणर्, पशुसंवधषन व दगु्धव्यवसाय 

णवर्ागामाफष त राज्यातील डोंगराळ, अवेण्कणसत व आददवासी र्ागासाठी 

सधन प्रकल्प १oo टके्क अनुदानावर राबणवण्यात येतो. या योिनेमध्ये डोंगराळ 

व मागासवगीय णिल््ांचा समावेश करण्यात येत असून दधू महापूर योिनेमध्ये 



 

समाणवष्ट नसलेल्या तसेच समाणवष्ट असलेल्या, परंतु रु.५0.00 लाखांपेक्षा कमी 

तरतूद्ध असलेल्या णिल््ांचा यामध्ये समावेश करण्यात येतो. 

 

स्वच्छ दधू उत्पादन योिना कें द्र पुरस्कृत योिनेअंतगषत कें द्र णहस्सा ७५ टके्क व 

संबंणधत णिल्ह/ तालुका संघाचा २५ टके्क णहस्सा या तत्वावर संरचनांचे 

बळकटीकरि वस्वच्छ दधू उत्पादन योिना राबणवण्यात येते. 

 

संघाचे पुनवषसन गरिवंत णिल््ा संघाच्या पुनवषसनाकठरता अर्थषसंकणल्पत 

तरतूद्र उपलब्ध करून याबाबतचे प्रस्ताव महानंदला (राष्ट्रीय दधुणवकास 

मंडळास) सादर केले िातात. सदर योिनेअंतगषत दधू संघांची देिी, शेतक-यांचे 

दधुाचे पैसे इत्यादी देिे यासाठी आर्र्थषक सहाय्य केले िाते. या योिनेसाठी कें द्र 

शासन ५0 टके्क व राज्य शासन ५५ टके्क णनधी देते  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

दगु्ध व्यवसायातील समस्या  
आिही दगु्ध व्यवसायात दधुाच्या प्रतीनुसार र्ाव या संकल्पनेचा वापर होत 

नाही. ददवसेंददवस दधुाच्या र्ेसळीचे प्रमाि वाढत आहे. शेतकऱ्याने दधू 

उत्पाददत केल्यानंतर पुढील सवष पातळ्यांवर दधुात िास्ती िास्त र्ेसळ होऊन 

शेवटी ग्राहकांना णनकृष्ट दिाषचे दधू पोहोचते. दधू गुिप्रत णनयंत्रि यंत्रिेचे 

सक्षमीकरि आणि आधुणनकीकरि झाल्याणशवाय हा प्रश्न सुटिार नाही. 

दगु्ध व्यवसायामध्ये चारा आणि खाद्याच्या णनयोिनाचा अर्ाव हा सवाषत मोठा 

प्रश्न आहे. शेतकरी आणि शासनाला िास्त पसा देिाऱ्या या व्यवसायासाठी 

लागिाऱ्या चारा णपकाखाली फक्त दोन-तीन टके्कच क्षेत्र आहे. चारा णपकाला 

अनेक ठठकािी पाण्याचीही उपलब्धता करून ददली िात नाही. दधू उत्पादकही 

वर्षर्राच्या चाऱ्याचे णनयोिन करत नाही. उपलब्धतेनुसार एकाच प्रकारचा 

चारा िनावरांना खाऊ घालतात. त्याचा पठरिाम गाईंच्या आरोग्यावर तसेच 

दगु्ध उत्पादनावर होतो. 

ऊस कारखाना सुरू असताना िनावरांना केवळ उसाचे वाढे खाऊ घालून दगु्ध 

व्यवसाय केला िातो. परंतु वाढय़ामध्ये असलेल्या ऑणग्झलेटमुळे िनावरांच्या 

शरीरातील कॅणल्शयम कमी होऊन गाईंचे आयुष्य कमी होते. गाईंना एकदल, 

णद्वदल आणि कोरडा चारा संतुणलत प्रमािात देण्यासाठी योग्य णनयोिन होत 

नाही. गरिेनुसार पोर्िाचा अर्ाव ही एक मोठी समस्या दगु्ध व्यवसायामध्ये 

आहे. 



नसíगक पद्धतीने िनावराचे पालन केल्यास दगु्धोत्पादन वाढते. परंतु आपल्या 

पारंपठरक दगु्ध व्यवसायामध्ये िनावरांना गोठय़ामध्ये बांधून ठेवले िाते. 

णशवाय बंददस्त गोठय़ात गाई िेर्थे चारा खातात, तेर्थेच त्यांचे शेि पडते. या 

शेिावरच त्या बसतात. त्यामुळे त्यांच्यात कासदाह या घातक आिाराचे प्रमाि 

वाढते. गाई आिारी पडण्याचे प्रमाि वाढून त्यांचा वैद्यकीय खचष वाढतो. 

गोणचडांचे प्रमाि वाढून ताप येण्याचे प्रमािही वाढते. दगु्ध व्यवसायात सुयोग्य 

तंत्रज्ञान णनर्मषती आणि णवस्तार, चांगल्या योिना, चांगल्या गुिप्रतीची दधू 

णनर्मषती आणि णवतरि यांसारख्या उणिवा आहेत. तसेच मिुरांची उपलब्धता, 

चाऱ्याचा अर्ाव, र्ांडवलाची उपलब्धता, दधुाचा दर याबरोबरच समािाचा 

या व्यवसायाकडे बघण्याचा दणृष्टकोन या समस्यांना तोंड देत या व्यवसायाला 

पुढे घेऊन िािे गरिेचे आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



महाराष्ट्रातील दगु्ध व्यवसाय  

महाराष्ट्रात रोि तीन कोटी णलटर दधू उत्पादन होत.े रोि १३५ कोटींची उलाढाल 

होत.े एक कोटीपेक्षा अणधक दधू उत्पादक शतेकरी राज्यात आहते. शतेीला परूक 

असिारा हा व्यवसाय राज्यात सध्या मखु्य व्यवसाय होत असताना या 

व्यवसायाच्या िोरावर राज्याच्या णवकासाला गती यते आह.े महाराष्ट्राच्या साठ 

वर्ािंच्या वाटचालीत आणि णवकासात या दधू व्यवसायाचा मोठा वाटा आह.े आि 

तो ग्रामीि अर्थषव्यवस्र्थचेा किा ठरतो आह.े.. 

शतेी हाच र्ारतातील मखु्य व्यवसाय. ग्रामीि र्ागात आख्ख ंकुटंुब शतेीवर 

अवलबंनू असत.े हठरत क्रातंीनतंर शतेीमध्य ेवगेवगेळे प्रयोग सरुू झाल.े बागायती 

शतेी, फळाचं्या लागवडीकड ेशतेकऱ्याचंा ओढा वाढला. मात्र, बहुताशंी कुटंुबाकड े

मयाषददत शतेी असल्यान ेपरूक व्यवसायाची गरि र्ास ूलागली. यातनूच 

पशपुालनाच्या व्यवसायाला महत्त्व आल.े सरुुवातीच्या काळात 

शतेीला दगु्धव्यवसाय हा िोडधदंा असचे स्वरूप होत.े मात्र, गले्या काही दशकातं 

दगु्धव्यवसाय चागंलाच णवस्तारला. शतेीला परूक व्यवसाय म्हिनू सरुू झाललेा हा 

व्यवसाय आता खरे तर, मखु्य व्यवसाय बनला आह.े खडेोपाडी आर्र्थषक उत्पन्नाचा 

प्रमखु स्रोत बनला आह.े ग्रामीि महाराष्ट्राचा आर्र्थषक डोलारा दगु्धव्यवसायान े

पोसला आह.े दगु्धक्रातंीनतंर हा व्यवसाय आिखी प्रवाहीपि ेसवषत्र पसरला आणि 

त्यामळेु महाराष्ट्राच्या प्रगतीला आिखी हातर्ार लागला 

 

 

 

 



शतेी हा प्रमखु व्यवसाय असला तरी, त्यातनू णमळिाऱ्या उत्पन्नावर अनके 

घटक पठरिाम करतात. कधी णनसगाषची अवकृपा, तर कधी धान्यमालाला 

णमळिाऱ्या दरातील तफावत, असा प्रकार होत असतो. यामळेु, 

दगु्धव्यवसाय हा सक्षम पयाषय वाटू शकतो. महाराष्ट्रात िवळपास 

पस्तीसहून अणधक मोठ्या सहकारी दधू ससं्र्था व पचंवीस हिारावंर दधू 

डेअरी आहते. खासगी दधू ससं्र्थाचंी सखं्या शकेडोच्या सखं्यते आह.े तीस त े

चाळीस हिार छोटे छोटे एिटं दधू सकंलन आणि परुवठा करतात. 

महाराष्ट्रातील रोिच्या दधू सकंलनात साठ टके्क वाटा खासगी क्षते्राचा, तर 

चाळीस टके्क दधू सकंलन सहकारी ससं्र्थाचं्या सघंाचा आह.े एक कोटी लोक 

या व्यवसायात असनू, याबाबत महाराष्ट्र हा दशेात सातव्या स्र्थानावर 

आह.े रोि राज्यात दीड कोटी णलटरपके्षाही अणधक दधू सकंलन होत.े 

प्रत्यक्ष उत्पादन मात्र तीन कोटी णलटर होत.े म्हिि ेरोि राज्यात या 

व्यवसायात १३५ कोटींची उलाढाल होत.े यावरून राज्यात हा व्यवसाय 

दकती मोठ्या प्रमािात आह ेह ेस्पष्ट होत.े 

 

 

 

 

 

 



महाराष्ट्र हा अलीकडच्या काळात दधू उत्पादनात दशेात अग्रसेर राज्य 

म्हिनू ओळखला िातो. आधणुनक ततं्रज्ञानाचा वापर करत दधू 

सकंलनापासनू त ेदगु्धिन्य पदार्थष तयार करण्यापयिंत महाराष्ट्रान ेया 

व्यवसायाच्या माध्यमातनू प्रगतीचा नवा आयाम उर्ा केला. कोल्हापरू, 

सागंली, सातारा, सोलापरू या र्ागातील दधू व्यवसाय सपंिूष महाराष्ट्रात 

प्रणसद्ध आह.े या र्ागातील दगु्धउत्पादनाचंी णनयाषत अनेक दशेानंा होत.े 

पणिम महाराष्ट्र हा दधू पट्टा म्हिनू ओळखला िातो. अनके सहकारी 

आणि खासगी दधू ससं्र्थाचं्या माध्यमातनू महाराष्ट्रात गले्या काही वर्ािंत 

दधू व्यवसायाला प्रचडं उर्ारी आली आह.े या व्यवसायान ेग्रामीि र्ागात 

समदृ्धीच ेनवीन वारे वाहत असताना मणहलाही आत्मणनर्षर झाल्याच े

ददसत आह.े यामळेु केवळ पणिम महाराष्ट्रात नव्हे, तर पिूष महाराष्ट्रात 

धवलक्रातंी झाली आह.े 

शतेकऱ्याचं्या दधुाला अलीकडे अणतशय चागंला र्ाव णमळत आह.े तो 

णमळावा म्हिनू राज्यात अनकेदा दधू उत्पादकानंी आदंोलन ेकेली. त्यातनू 

र्ाव वाढल.े महाराष्ट्रात तीन टपपयातं 'दधुाचा महापरू' ही योिना 

राबवण्यात आली. यातनू अनके ठठकािी दधू प्रकल्प, पशखुाद्य प्रकल्प, 

शीतकें द्र ेउर्ारण्यात आल.े बाटलीबदं दधू, दधू र्कुटी कारखाना, 

दगु्धशाळा या माध्यमातनू या व्यवसायाचा प्रसार वाढत गलेा. सध्या 

महाराष्ट्रात ऐंशी टके्क दधू ह ेगायीच ेआह.े या व्यवसायाचा सणुनयोणित 

णवकास व्हावा म्हिनू १९५८ मध्य ेदगु्ध व्यवसाय णवकास णवर्ागाची 

स्र्थापना झाली. १९९१मध्य ेहा व्यवसाय सहकारी क्षते्राकडे सोपणवण्यात 

आला. ग्रामीि र्ागातील िादा दधू मोठ्या शहरातील ग्राहकानंा 



पोचणवण्यासाठी राज्यात णवणवध ठठकािी ३८ शासकीय दधू शाळा, ८१ 

दधू शीतकरि कें द्र ेस्र्थापन करण्यात आली. 

 

 

 



          प्रश्नावली  
१. दधु उत्पादकाच ेपिूष नाव:- 

२.गावाच ेनाव:- 

३.दधु उत्पादाच ेवय:- 

 ४.णशक्षि :              

      प्रार्थणमक  

    माध्यणमक    

     उच्च माध्यणमक  

      पदवी  

       पद्व्वतु्तर  

५.कुटंुबातील सदस्य सखं्या :  

                  

परुुर्  स्त्री  मलु े एकूि  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



६.उत्पादनाच ेमागष : 

   शेती                     

  मिरुी    

दगु्ध व्यवसाय  

नोकरी     

  इतर  

७.आपला प्रमखु व्यवसाय कोिता : 

   शेती                 

   मिुरी  

 दगु्ध व्यवसाय  

  इतर   

८.आपला परूक व्यवसाय कोिता : 

       शेती  :-                                                         

     मिुरी :- 

     दगु्ध व्यवसाय :- 

        इतर :- 

      कुक्कुटपालन:- 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



      शेळीपालन :- 

९.आपल्याकडे दधु दिेाऱ्या गायींच्या िातीची वगषवारी :- 

      गावरान :- 

      णखलारी :- 

       णगर :- 

       संकरीत :- 

        इतर :- 

१०.आपि दधु वाहुतकुीसाठी कोित ेसाधन वापरता :- 

       सायकल :- 

       मोटारसायकल :- 

       िीप :- 

       इतर :- 

११.आपि दररोि दकती णलटर दधु डेअरीला घालता ? 

       णलटर:- 

आपि दधुाची णवक्री कशी करता :- 

     सहकारी डेअरी :- 

     स्वताची डेअरी :- 



       खािगी डेअरी :- 

१२.दधु ससं्र्था दकती ददवसानंी पमेेंट करत े:- 

      दररोि :- 

      १५ ददवसातून :- 

      एक मणहन्यातून :- 

१३.णमळिारा बािारर्ाव योग्य आह ेका नाही? 

       होय/नाही  

१४.आपि िनावराचा णवमा उतरणवला आह ेका? 

      होय/नाही  

१५.िनावरे दगावल्यास णवमा रक्कम णमळत ेका? 

       होय/नाही  
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