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प्रमाणपत्र 

 
प्रमा�णत करण्यात येते क� गुंड सोमनाथ आण्णासाहेब एम.कॉम भाग २ याने २०२०-२१ 

  से�मस्टर चार मधील पेपर क्रमांक ४ प्रोजेक्ट वकर्  या �वषया अतंगर्त �ानेश्वर       

सहकार� साखर कारखाना �ल. हा प्रकल्पअहवाल सादर केला  आहे. 

 

�दनांक- /  /२०२१ 

स्थळ- सोनई 
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मागर्दशर्काच ेप्रमाणपत्र 

प्रमा�णत करण्यात येत ेक� कु .गुंड सोमनाथ आण्णासाहेब याने सा�वत्रीबाई 

फुले पुणे �वद्यपीठ सालं�गत �वद्यपीठच्या पदव्युतर �वभाग कला वा�णज्य व 

�व�ान महा�वद्यलच्या सोनई यधील एम .कॉम भाग 2 ची �वद्यथा�नी आह  

याने �ानेश्वर सहकार� साखर कारखाना �ल.या �वषयावर प्रकल्प आहवल 

तयार केला आहे .प्रस्तुत प्रकल्प अहवाल माझ्या मागर्दशर्ना खाल� पूणर् 

करण्यात आला आहे प्रस्तुत प्रकल्प �तच्या स्वत:च्या कायर्ची �नष्पती असनू 

त्याचे सशंोधन प्रकल्प अहवाल पुणे �वद्यपीठच्या एम .कॉम च्या 

अध्यादेशातील तरतुद�ंन अनुसरून आहे असे मी प्र�मणीत करतो.  

 

 

 

 

�दनाक :-  /  /२०२०१  

स्थळ- सोनई 

 

 

 

Internal Examinar :-

External Examinar:- 

12 7/
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प्र�त�ापत्र 

 

या संशोधन अहवालात सम�वष्ठ करण्यात आलेले कायर् हे मी स्वत केलेले 

आहे त्यसाठ� माला वेळोवेळी मागर्दशर्काकडून मागर्दशर्न �मळाले  .मी 

संशोधानंचे कायर् संधभर् खेर�ज कोणाकडून कोणतीह� मदद्द घेतलेल� नाह� .

पूवर्क घो�षत करतेअसे मी प्रतनीय .या संशोधनसाठ� उपयोगात आणल�ल 

संधभर् पुस्तके �व�वध॰  प्रश्नावक्ता या सवर्नाच संधभर् सू�चत मध्ये 

�नदर◌्�शत करण्यात आलेला आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

�दनांक- / /२०२१     �वद्यथा�याच ेनाव 

स्थळ- सोनई                              गुंड सोमनाथ आण्णासाहेब                              

 (एम.कॉम) 
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�ानेश्वर सहकार� साखर कारखाना �ल. 

 सी / ओ. भ�ड ेसाखर कारखाना, तालकुा - नेवासा, िजल्हा - 
अहमदनगर. �पन 414 605. 

प्रकल्पाची ओळख- 

माझ्या अभ्यासाचे मुख्य ल� म्हणजे गुणो�र �वश्लेषण तंत्राचा वापर करुन साखर कारखान्याच्या काम�गर�चे 

�वश्लेषण करणे. अहमदनगर िजल्ह्यातील ग्रामीण भागात हा कारखाना आहे. हे सहकार त�वावर भागधारकांद्वारे 

�नवडलेल्या �वभागीय मंडळाद्वारे सहकार� आधारावर चाल�वले जाते. तर हा कारखाना आ�थर्क वषर् आ�ण आ�थर्क 

वषार्त शास्त्रीय मते आ�ण �नणर्यावर चालू आहे. साखर कारखान्याच्या आ�थर्क िस्थतीवर प�रणाम करणारे 

घटकांचे संबंध �निश्चत करण्याची संधी 1 ला �मळाल�. ट�एल फे्रशर म्हणून मी साखर कारखानदार�चे हे छोटे 

यु�नट माझ े�ान वापरण्यासाठ� आ�ण संपूणर् साखर कारखान्यात घडणाया वेगवेगळ्या व्यवस्थापक�य �क्रया 

�शकण्यासाठ� �नवडतो.या �वश्लेषणासाठ� वापरलेला डटेा मुख्यतः दयु्यम प्रकारचा आहे. साखर �मलच्या वा�षर्क 

अहवालांमध्ये प्रद�शर्त झालेल्या डटेामधून गोळा केलेल� बर�चशी मा�हती. प्रकल्पाच्या योग्य वेळी उद्भवणा Qu◌्या 

प्रश्नां�वषयी साखर �मलमधील �व�शष्ट प्रा�धकरणाशी चचार् केल� जाते.प्रकल्प पूणर् करण्याबाबत केलेल्या कारवाईचा 

कोसर् �व� प्रमुख आ�ण इतर व्यक्तींशी वैयिक्तक संवाद साधून प्राथ�मक डटेा गोळा करण्यासाठ� साखर �मल �व� 

�वभागात �दवस काम करणे 

�व� �वभाग 

संकल्पनांच्या योग्य आकलनासाठ� गोळा केलेल्या डटेाचा अभ्यास करणे.  अनुपात �वश्लेषण वापरून साखर 

�मलच्या आ�थर्क िस्थतीचे �वश्लेषण करण्यासाठ� आवश्यक डटेा गोळा करणे. यात बॅलन्स शीट आ�ण नफा आ�ण 

तोटा स्टेटम�टचा तपशील समा�वष्ट आहे. साखर कारखान्याची आ�थर्क िस्थती दशर्�वण्याक�रता गुणो�रांच े�वश्लेषण 

करणे. 

अभ्यासानुसार �व�वध गुणो�रांची गणना चार वेगवेगळ्या गटांत म्हणजेच तरलता, लाभ, नफा आ�ण उलाढाल 

प्रमाणांतगर्त केल� जाते. असे आढळले आहे क� ऑपरे�टगं खचर् अ�धक वाढला ज्यामुळे प�रचालन खचार्त वाढ 

झाल� आ�ण नफ्यात घट झाल�. साखर कारखान्याच्या भांडवलाच्या रचनेत असे आढळले आहे क� ह� फमर् 

मुख्यत: कजार्साठ� घेतलेल्या फंडांचा वापर गरजा भागवण्यासाठ� करते. हे भ�वष्यात अ�धक धोकादायक असल्याचे 

�सद्ध होऊ शकते. इन्व्ह�टर� उलाढाल अ�धक चांगले दशर्�वते 
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साखर कारखाना  

प�रचय- 

भारतातील साखर उद्योग हा कृषी आधा�रत उद्योग आहे आ�ण देशाच्या अथर्व्यवस्थेमध्ये हा प्रमुख स्थान आहे. 

भारतात साखरेचे उत्पादन जगात सवार्�धक आहे. महाराष्ट्रात साखर उत्पादनात महाराष्ट्र प�हल्या क्रमांकावर आहे. 

महाराष्ट्र िस्टगर इंडस्ट्र� ह� भारतातील आयट�ओस्ट प्र�सद्ध आ�ण मोठ्या प्रमाणात साखर पुनरर्चना �ते्रात एक 

आहे. 

गेल्या काह� आ�थर्क वषा�पासून साखर उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वगेाने वाढत आहे आ�ण साखर 

उत्पादनासंदभार्तील ताजी आकडवेार� पा�हल्यास हे स्पष्ट होते क� महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगले काम 

कर�त आहे. सहकार� साखर कारखान्यांमध्ये शतेक a◌्यांचा वाटा असल्याने महाराष्ट्रातील शपथ उद्योग सहकार� 

�ेत्रात मोठ्या प्रमाणात लोक�प्रय आहे. महायष्ट्राने आपल्या साखर उद्योगात उल्लेखनीय वाढ केल� आहे. 

महाराष्ट्रातील इतर सवर् �पकांमध्ये �सगारकेन हे एक पीक आहे. महाराष्ट्रात अनेक साखर उद्योग स्थापन झाले 

आहेत. उशीराच्या महाराष्ट्र साखर उद्योगातील काह� यु�नट �नयंत्रणातून बाहेर पडल� आहेत आ�ण ईसा ई 

वास्त�वक मागार्चा मागोवा घसरला. भारताच्या एकूण साखर उत्पादनात महाराष्ट्र साखर उद्योगाचा वाटा सुमारे 

40 टक्के आहे. २०१० जी -१uring दरम्यान महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाने अंदाजे 67 लाख टन साखर उत्पादन 

केले. उसाचा दर Rs1250 ते 3500 रुपये झाला. फेडरेशनच्या प्रशासक�य यु�नटद्वारे नमूद केल्याप्रमाणे प्र�त टन 

2600  महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाने साखर आ�ण ऊस उत्पादनात ना�वन्यपूणर् तंत्र�ान आणण्याचा �नणर्य घेतला 

आहे. 
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�ानेश्वर सहकार� साखर कारखाना इ�तहास- 

�ानेश्वर सहकार� साखर कारखाना, ए/पी. भ�ड ेसाखर कारखाना, तालुका - नेवासा, िज. - अहमदनगर. (एम. एस.), 

�पन 414.605. श्री �ानेश्वर सहकार� साखर कारखाना �ल�मटेड यांनी साखरेचा नवीन प्रकल्प स्थापनेसाठ� 

औद्यो�गक एंटरपे्रन्युअरस �ापनपत्र दाखल केले. यु�नटचे लोकेशन महारा�शरामधील अहमदनगर असेल. 1 मे 

2012 रोजी �नवेदन देण्यात आले. कॉप�रेट ओळख क्रमांक (सीआयएन) U15421PN2005PLC021744 आहे आ�ण 

न�दणी क्रमांक 021744 आहे. 

�ानेश्वर सहकार� साखर कारखाना, ए / पी. भ�ड ेसाखर कारखाना, तालुका - नेवासा, िज.अहमदनगर. (एम. एस.), 

�पन 414.605. मॅन्युफॅक्च�रगं - फूड स्टफ्स अ ॅिक्टिव्हट�मध्ये सामील आहे आ�ण सध्या कंपनी स�क्रय िस्थतीत 

आहे. 
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�ानेश्वर सहकार� साखर कारखाना �ल.   Working body 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sharehoder 

2.Borad of director 

3.Chairman 

4.Vice chairman 

5.Administrative manger   

 6.manging director   

7.genral manger 

8.Personal department  

9.genral derpartment 

 10.accountant 

11.Lebour officer 
accountant   

 12.decreto  

 13. chife 

14.Sanltsry inspector and 
manger  

15.suritadent officer 

 16.fince manger 

17.Assitant time keeper  

18.clerks  

19.finanace store 

20.Computer department 
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भारतातील साखर उद्योग व्यविस्थत राखला गेला आहे आ�ण कोट्यवधी लोकांच्या ग्राहक आधाराचा अ�भमान 

बाळगून िस्थर वेगाने वाढत आहे. भारत जगातील दसुर् या क्रमांकावर�ल साखर उत्पादक देश आहे. देशातील ऊस 

उत्पादकांपैक�.. लाखांहून अ�धक ऊस उत्पादक देशातील ग्रामीण भागातील बहुतके लोक या उद्योगावर अवलंबून 

आहेत. वस्त्रोद्योगानंतर साखर उद्योग हा कृषी आधा�रत उद्योगांपैक� दसुरा सवार्त मोठा कृषी उद्योग आहे. 

महाराष्ट्र साखर उद्योग देशातील एक अत्यंत ल�णीय आ�ण मोठ्या प्रमाणात साखर उत्पादक �ेत्र आहे. गेल्या 

काह� वषा�त साखर उत्पादन वाढ�ची गती प्रचंड आहे. महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनाच्या ताज्या आकडवेार�वरून 

असे �दसून येते क� हे काम देशातील अन्य राज्यांपे�ा चांगले कर�त आहे. सहकार� साखर कारखान्यांमध्ये 

शतेकयांचा वाटा असल्याने महाराष्ट्रातील साखर उद्योग सहकार �ते्रात अत्यंत लोक�प्रय आहे. महाराष्ट्र साखर 

उद्योगात राज्यात वेगळ्या अनुकूलतेमुळे नेत्रद�पक वाढ झाल� आहे. महाराष्ट्रात उत्पा�दत होणार् या मुख्य 

�पकांपैक� एक ऊस आहे आ�ण गेल्या काह� वषा�त साखर उद्योगांची संख्या मोठ� आहे. 

साखर कारखाने असलेल� महाराष्ट्रातील काह� शहरे 

1.नवापुरा, 

२.�नत्यानंदनगर, 

3. कुरंुदा, 
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4.मोहगाव, 

5.�सपोरा, 

6. वायुद, 

7.�पपंळगाव, 

8. सोनवड,े 

9. खुलदाबाद, 

१०. हलगाव, 

11. इंदापूर, 

१२. करंदवाडी, 

13. मानकेश्वर, 

14. पवारवाडी, 

15. कादपूर, 

16. देवदैथन, 

17. सुजतपूर, 

18. शषेनगर, 

19. राधानगर�, 

20. पाटोदा 

महाराष्ट्रातील सवार्�धक लोक�प्रय साखर कारखाने 

आ�दवासी एस.एस.के. नवापूर नंदरुबार �वभाग �ल�मटेड (ता. नवापुरा, िज. नंदरुबार) 

बहगंगा सहकार� साखर कारखाना �ल. (भूम, िज. उस्मानाबाद) 

• छत्रपती संभाजी राजे साखर उद्योग �ल. (संभाजीनगर (औरंगाबाद)) 
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• ड�गराय सगेश्वर शतेकर� एसएसके �ल�मटेड (कडपेूर (रायगाव)) 

• गुरुद� शगुसर् �ल�मटेड (टाकळीवाडी, ता. �शरोळ, िज. कोल्हापूर) 

• जय महेश शगुर इंडस्ट्र�ज �ल. (पवारवाडी, ता. माजलगाव, िज. बीड) 

खंडोबा प्रसन्न साखर कारखाना �ल. (ता. कराड, िज. सातारा) 

• महा�डक साखर आ�ण अ ॅग्रो प्रॉडक्ट (राधानगर�, िज. कोल्हापूर) 

नीरा भीमा एस.एस.के. �ल. (ता. �लगंापरू िज. पुण्य) 

 �प्रयद�शर्नी शतेकर� एसएसके �ल�मटेड (�शवाजी चौक, उदगीर, िज. लातूर) 

 साईबाबा एसएसके �ल�मटेड (ता. िजंतूर, िज. परभणी, माणकेश्वर, तहस िजंतूर, िज. परभणी) 

सव�दय एस.एस.के. �ल�मटेड (करंदवाडी, ता. वाळवा, िज. सांगल�) 

श्री अंबादेवी एसएसके �ल�मटेड (�नत्यानंदनगर, दह�गाव (रेचा) रोड, ता. अंजनगाव, िज. अमरावती) 

�सधपाना एस.एस.के. �ल�मटेड (पाटोदा िज. बीड) 

योगेश्वर� साखर उद्योग मयार्�दत (�लबंा, चौ. पाथर� िज. परभणी) 

महाराष्ट्रातील सहकार� साखर उद्योगाने साखर उत्पादनात भ�वष्यातील व्यापार राब�वल्यामुळे �वकासाचा वेग 

वाढला आहे. आतापय�त महाराष्ट्र साखर उद्योगातील ग्रामीण भागातील लोकांना फ्युचसर् टे्र�डगंची संकल्पना स्पष्ट 

केलेल� नाह�. परंतु ज्यांना �वशषे मागर्दशर्न आवश्यक आहे त्यांना मदत करणारे हे राज्य आशावाद� आहे. 

महाराष्ट्रातील साखर उद्योग भारताच्या एकूण साखर उत्पादनात सुमारे 40% योगदान देत आहे. महाराष्ट्र 

साखरेमध्ये नवीन तंत्र�ान राब�वण्यात येत आहे 
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िव्हज्युअल वास्त�वक कायर्�ेत्र प्र�क्रया- 

रोल टॅ�रफ, �व�वध प्रकारांच,े एक �सद्ध टेक्नॉलॉजी आहेत जे वापरणे आ�ण देखभाल करणे सोपे आहे आ�ण 

मोठ्या प्रमाणात लेट-स्केल �ेत्रात तसेच छोट्या मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. छोट्या-आकाराच्या �ेत्रात 

वापरल्या जाणार् या रोल �मल्स एकतर दोन �कंवा तीन-रोल कॉिन्फगरेशन उभ्या �कंवा आडव्या सेट केल्या जातात. 

रोल, सहसा कास्ट लोह �कंवा स्ट�लपासनू बनवलेले असतात, लाकडी, स्ट�ल �कंवा कास्ट लोहाच्या चौकट�त 

असतात. ताशी 200 ते 500 �कलो उसाची �मता असलेल्या काह� छोट्या क्रशरमध्ये अनुलंब रोल तयार केले 

जातात आ�ण सुदा इंिजन �कंवा इलेिक्ट्रक मोटसर् वापरण्यासाठ� प्राणी सम�थर्त �ब्रटमध्ये बदल करता येतात. 

एकाच बैलाद्वारे चालवलेल्या कोल्ह्याने तासाला सुमारे 50 �कलो ऊस प्र�क्रया करणे अपे��त असते. एक एसएचपी 

�डझले सेट यास प्र�त तास सुमारे 3 केजी पय�त वाढव ूशकतो. 
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ओपन पॅन उकळत्यासाठ� भट्ट� कोरड ेबॅगसीस इंधन म्हणून वापरते परंतु स्था�नक 

प�रिस्थती आ�ण प्राधान्यांनुसार �डझाइन आ�ण आकारात �भन्न असू शकतात. खाल�ल 

�वभागात लहान-मध्यम-फॅक्टर� कारखान्यांमध्ये वापरल्या जाणार् या अनेक मूलभूत 

�डझाईन्सचे वणर्न केले आहे. साध्या तात्पुरती �सगंलम्पन फन�सेस, पॅनला आधार 

देण्यासाठ� एका पातळीवर सपाट पषृ्ठभाग सु�निश्चत करण्यासाठ� सवार्त मूलभूत 

�डझाइन, ज्यामध्ये बर् याच देशांमध्ये सामान्य आहे, मध्ये एक लहान वीट �कंवा ब्लॉक 

�भतं (100 ते एल 50 �ममी उंच) असलेल्या भट्ट�चा वापर होतो. जर �वटा �कंवा ब्लॉक 

उपलब्ध नसतील तर �भतं �चखल आ�ण दगडांपासून बन�वल� जाऊ शकते परंतु �भतंीचा 

वरचा भाग सपाट आ�ण सपाट आहे याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. भट्ट� वापरल्या 

जाणार् या पॅनला अनुकूल करण्यासाठ� एकतर गोल �कंवा आयताकृती असू शकते. एक 

गोल �कंवा गोलाकार भट्ट� ह� सवार्त कायर्�म रचना आहे परंतु पॅनचे उत्पादन आ�ण 

खचर् सुलभतेमुळे अनेकदा कोणत्या प्रकारच्या फन�स �डझाइनचा वापर केला जातो. 

एकमेकांच्या �वरुद्ध िस्थत दोन �छदे्र आवश्यक आहेत, एक भट्ट�मध्ये बॅगास खायला 

आ�ण दसुरा धूर व दहन काढून टाकण्यासाठ�. या �डझाइनमध्ये सुधारणा म्हणजे 

एक्झॉस्टच्या शवेट� �चमणी तयार करणे ज्याने भट्ट�ची कायर्�मता सुधारल� पा�हजे 

आ�ण दहन दरम्यान तयार होणारा धूर आ�ण पा�टर्क्युलेट साखर प्र�क्रया �ेत्रापासून दरू 

केले जातील हे सु�निश्चत करण्यात मदत होईल. एक्झॉस्ट गॅससह उत्सिजर्त होणारे 

ज्वलनशील इंधनचे छोटे कण सभोवतालच्या �नवासस्थानामध्ये �कंवा इमारतींना आगीचा 

धोका देऊ शकत नाह�त याची खात्री करण्यासाठ� भट्ट� �भजवताना काळजी घेणे 

आवश्यक आहे. आयताकृती पॅन सामान्यत: तुलनेने कमी बाजूनंी सपाट तळाच्या असतात. 

हा आकार एखाद्या उत्पादनास गरम होण्यास देखील अनुमती देत नाह� आ�ण 

उत्पादनांचा बनर् होऊ शकतो म्हणून काळजी घेणे आवश्यक आहे. गोल भट्ट�साठ� पॅन 

हे�मसफे�रकल �कंवा शंकूच्या आकाराचे असावेत. हे आकार आयताकृती पॅनपे�ा अ�धक 
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गरम करण्यास अनुमती देतात परंतु सामान्यत: उत्पादन अ�धक महाग असतात. शंकूचा 

वापर आ�शयातील बहुतेक वेळा सरबत उत्पादनासाठ� केला जातो परंतु गळुाच्या 

उत्पादनासाठ� कमी वेळा वापरला जातो कारण जाड �चकट मास्क्युलाईट शंकूपासून काढून 

टाकणे अवघड आहे. साध्या कायम �सगंल-पॅन फन�सेस जर� तात्पुरत्या भट्ट्यांप्रमाणेच 

�डझाइनमध्ये असतात परंतु त्या मोठ्या असतात आ�ण बर् याचदा बांधल्या जातात �कंवा 

ज�मनीच्या वरच्या बाजसू त्यांची रचना मोठ्या प्रमाणात असते. भट्ट�च्या �भतंी 

सामान्यत: वीट �कंवा �बिल्डगं ब्लॉक्सपासून बन�वल्या जातात आ�ण उकळत्या तव्याने 

संरचनेत बसतात. कायमस्वरुपी मल्ट�-पॅन फन�सेस मल्ट�-पॅन फन�सेस दोन्ह� नॉन-

स�ट्र�फ्यूज्ड आ�ण स��ट्रफ्यूज्ड शुगसर्च्या उत्पादनासाठ� वापरल� जातात. उकळत्या 

प्र�क्रयेपासून कचरा उष्णता ते उष्णतेच्या पूवर्-तापापय�त वापरतात आ�ण क्र�मक उच्च 

तापमानात सतत एकाग्रता तयार करतात. प्राथ�मक पॅन थेट ज्वलन क�च्या वर िस्थत 

आहे. प्राथ�मक पॅनच्या मागे आ�ण �कं�चत वर�ल दयु्यम पॅन िस्थत आहे. �तसरा पॅन वर 

आ�ण मागे िस्थत आहे. 

दयु्यम पॅन आ�ण वापरलेल्या पॅनच्या संख्येवर अवलंबून. ज्वलन प्र�क्रयेतील गरम वायू 

रस गरम करणार् या पॅनच्या खाल� जातात, दहन वायू एका �चमणीद्वारे वातावरणात 

संपतात. गरम गॅसच्या संपकार्त पषृ्ठभागाचे �ेत्रफळ वाढवण्यासाठ� पॅनच्या खालच्या 

बाजलूा पंख जोडून सुधा�रत उष्णता हस्तांतरण साध्य केले जाऊ शकते. भट्ट�चे दोन 

मूलभूत प्रकार आहेत, मूळ 'स्टँडडर् बेल' फन�स आ�ण उ�राधार्त भारतात �वक�सत केलेल� 

'शले' भट्ट�. 'स्टँडडर् बेल' ह� एक नैस�गर्क मसुदा भट्ट� आहे िजथे गोलाकार उकळत्या 

पैनच्या मा�लकेच्या खाल� असलेल्या दहन क�ात शगेडीवर बॅगास जाळले जाते. भट्ट�च्या 

या प्रकारात बरेच प्रकार आहेत परंतु सवर् प्रकरणामंध्ये ते कोरड्या बॅगासीवर (10% �कंवा 

त्यापे�ा कमी आद्रर्ता असलेले) ऑपरेट करण्यासाठ� �डझाइन केलेले आहेत, म्हणजे 

वापरण्यापूव� �पशवी कोरड ेकरा. कोरड्या बॅगासमवेतदेखील या प्रकारच्या भट्ट�ला 
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उकळत्या ऑपरेशन पूणर् करण्यासाठ� बर् याचदा जास्त इंधन (एकतर दसुर् या कारखान्यातून 

�कंवा लाकडापासून �मळणारे) आवश्यक असते. 

‘शले’ फन�स �नष्कषर्ण प्र�क्रयेपासून सरळ ओले बागेस बनर् करण्यासाठ� �वक�सत केल� 

गेल�. भट्ट� ह� गरम फ्लू गॅस (सुमारे 500 ° से) वापरुन सक्तीचा मसुदा �डझाइन केला 

जातो जो उष्णता एक्सच�जर ट्यूबमधून येणार� दहन हवा सुमारे 120 ते 140 �डग्री 

सेिल्सअस पय�त जाते. बगसे फायर�बकसह बांधलेल्या दंडगोलाकार वीट बाधंलेल्या दहन 

क�ात िस्थर चूळकाच्या �ढगावर जळतात. �पशवी खायला �दल� जाते परंतु घश्याच्या 

अगद� खालच्या थरात गरम ज्वलन वायूमधून खाल� जाण्यास परवानगी देते ज्यामुळे ते 

जाळण्यापूव� कोरड ेहोत.े काळजीपूवर्क ऑपरेशनसह या प्रकारच्या भट्ट�ला उकळत्या 

ऑपरेशन पूणर् करण्यासाठ� अ�त�रक्त इंधन आवश्यक नसते. एका पॅनमधून दसुर् या 

पॅनमध्ये जाईजचे हस्तांतरण ओव्हरफ्लो पाईप्सद्वारे वाल्व्हद्वारे �नयं�त्रत केले जात,े 

�कंवा रस स्वयंच�लतपणे लादला जाऊ शकतो. अ�ंतम पॅनमधील मास्क्युसाइट सामान्यत: 

�फवसाठ� खपूच �चकट असते जेणेकरून ते बादल्यांमध्ये ओतले जाईल आ�ण 

उत्पादनाच्या पुढ�ल टप्प्यात स्थानांत�रत केले जाईल. 
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रसाचे उपचार- 

उसास येण्यापूव� �कंवा उसाचे घाण �कंवा कण सारखे ठोस पदाथर् काढण्यासाठ� रस एका 

कपड्यात �फल्टर करावा. मोठ्या प्रमाणात साखर प्रोसेसर नंतर तयार होणार� अशुद्धता 

लपवण्यासाठ� रसात चुना घालतात. (हे किल्पत स्तरावर क्व�चतच केले जाते.) नंतर 

सल्फर डाय ऑक्साईडसह रस तटस्थ केला जातो. लघु-उत्पादक उत्पादक लाकडाच्या 

राखासह रसात �व�वध स्पष्ट�करण देतात. या सवा�चाच अशुद्धी �मटवण्याचा प�रणाम 

झाला आहे. बरेच उत्पादक उकळत्याच्या अ�ंतम टप्प्यावर ‘हायड्रोज’ (सो�डयम हायड्रोजन 

सल्फेट) देखील घालतात. यामुळे रस मध्ये सल्फर डायऑक्साइड बाहेर पडतो आ�ण 

अ�ंतम पायोडक्टचा कोलोइअर हलका होतो. (ल�ात घ्या क� उच्च सल्फरची सामग्री 

बर् याचदा अ�ंतम उत्पादनामध्येच राहते.) 

 



 20 

 

 

 

1.Industrial Inorganic chemical 

2.Industrial organic chemical 

3.Bio Refineries 
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मोिल्डगं आ�ण पॅकेिजंग �सरप उत्पादनासाठ� रस उकळत्या पॅनमधून कंटेनरमध्ये ओतला �कंवा लाडला जातो 

जेथे थंड होण्याची परवानगी आहे. ढेकूळ साखरेच्या उत्पादनासाठ�, आरएनएससेकुईट थंड होणार् या टे्रमध्ये 

ओतले जात ेिजथे ते अगद� थंड आ�ण स्फ�टकरुपांना प्रोत्साहन देण्यासाठ� हलवले जाते. सेट केल्यावर, 

स्था�नक बाजारपेठ आ�ण ग्राहकांच्या गरजा भाग�वण्यासाठ� गांठ्याची साखर कट �कंवा आकारात बन�वल� 

जाते. वैकिल्पक�रत्या, इरासेकुइट घट्ट होण्यापूव� ते �व�वध आकार तयार करण्यासाठ� भांडी �कंवा मूसमध्ये 

ओतले जाऊ शकते. बांगलादेशात लहान तात्पुरते कारखाने सामान्य आहेत आ�ण भांड्यात पॅन काढून थंड व 

स्फ�टकरुप होऊ शकते आ�ण नवीन भांड्यात भट्ट�वर ताजे रस ठेवला जातो. 
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उद्द�ष्ट- 

अभ्यासाचे उद्द�ष्ट 

1. कंपनीची आ�थर्क ताकद आ�ण कमकुवतपणा ओळखणे. 

२. �व�ीय स्टेटम�ट analना�लसल संबं�धत कंपनीची काम�गर� मूल्यांकन करणे. 

3.�लिक्व�डट� रेशोच्या सहाय्याने कंपनीची �लिक्व�डट� िस्थती जाणून घेणे. 4.पतपुरवठा 

�वश्लेषण आ�ण �व�ीय �निश्चत करताना आ�थर्क गणुो�रांची उपयो�गता शोधणे 

5.टणक �मता. 

6.सध्याच्या मालम�ेस �व�पुरवठ्यात गुतंवणूक�ची रक्कम कमी करणे. हे होईल  

7.कॅ�पटल एम्प्लॉईड �रटनर् ऑन कॅ�पटलमध्येह� सुधारणा होऊ शकते. 

8.सध्याच्या गुतंवणूक�वर अशा प्रकारे दलुर्भ रहावे क� सध्याचे व्यवस्थापन करावे 

9.मालम�ा, त्यांना �व�पुरवठा करण्यासाठ� घेतलेल्या भांडवलाच्या �कंमतीपे�ा कमी नाह�. 

हे सु�निश्चत करेल 

10.व्यवसाय यु�नटचे मूल्य वाढवणे. 

11. सध्याच्या मालम�ेचे प्रमाण आ�ण चालू रक्कम यांच्यात योग्य संतुलन राखण्यासाठ� 

जबाबदा. 

या अशा प्रकारे क� एक फमर् नेहमीच त्याची आ�थर्क जबाबदाय्ा पूणर् करण्यास स�म 

असतो जेव्हाह� देय असेल. यामुळे कोणत्याह� उत्पादनाचे उत्पादन न करता यु�नटचे 

कामकाज सुरळीत होईल �नधीची कमतरता अशा प्रकारे, समाधानकारक पातळीची देखभाल 

सु�निश्चत करणे हे उद्द�ष्ट आहे कायर्रत भांडवलाचे अशा प्रकारे काम करणे क� ते अपुर� 
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�कंवा अती�धकह� नाह�. मध्ये केवळ सध्याच्या जबाबदाया पणूर् करण्यासाठ� पुरेसे असू 

शकत नाह�त तर याची खात्री करुन घ्या सुर�ेचे वाजवी अतंर देखील. 
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सैद्धां�तक पाश्वर्भूमी- 

 प्रमाण �वश्लेषण आ�ण सकंलन- 

प्रमाण �वश्लेषणाचे आकलन संख्यात्मक �कंवा दोन आकृत्यांमधील अंकग�णत संबंध 

म्हणून केले जाऊ शकते. जेव्हा एक आकृती दसुर् याने �वभागल� जाते तेव्हा ते व्यक्त 

होते गणुो�र �वश्लेषण ह� �व�ीय �वधानावर आधा�रत संख्यात्मक संबंध �निश्चत 

करण्याची आ�ण दभुाषेची प्र�क्रया आहे. गणुो�र ह� एक सांिख्यक�य गज आहे जी दोन 

व्हे�रएबल्स �कंवा आकृत्यांमधील संबंधांचे एक मापन प्रदान करते. हे �व�ीय �ववरणपत्रांचे 

स्पष्ट�करण करण्यासाठ� गणुो�रांचा पद्धतशीर वापर म्हणून प�रभा�षत केले जाते 

जेणेकरून एखाद्या फमर्ची सामथ्यर् व कमकुवत तसेच त्याच्या ऐ�तहा�सक काम�गर� 

आ�ण सद्य आ�थर्क िस्थती �निश्चत करता येते. 

गणुो�र मोजणे सोपे आहे आ�ण ट�एमडस्ट�न्ड करणे सोपे आहे, तर अशा आकडवेार�ची 

गणना �वचारसरणीने �वक�सत होते आ�ण समजतूदारपणा �वक�सत करते, संबधं स्पष्ट 

करण्याऐवजी द्रव्यमान डटेा अस्पष्ट होण्याचा धोका असतो. प�रपूणर् आकडवेार� यात शंका 

नाह� क� मौल्यवान आहेत पण एकटे उभे आहेत, त्यांची तुलना प्रत्येक ओथेशी केल� जात 

नाह� तोपय�त अकाउं�टगं रेश्यो एक परस्पर संबंध दशर्�वत नाह�त, जे आ�थर्क �वधानांमध्ये 

दशर्�वलेल्या �व�वध आकृत्यांमधे अिस्तत्वात आहे. असे अनेक प्रमाण आहेत जे �व�ीय 

�वधानांमध्ये �दलेल्या मा�हतीवरून मोजले जाऊ शकतात, परंतु �वश्लेषकांना योग्य तार�ख 

�नवडावी लागेल आ�ण �वश्लेषणाची उद्द�ष्टे ल�ात ठेवून त्याच काह� योग्य गणुो�राचंी 

गणना करावी लागेल. 

गणुो�र �वश्लेषणात खाल�ल चार पाय या सामील आहेत: - 

1.आ�थर्क �वश्लेषणाच्या आधारे आ�थर्क स्टेटमेन्टमधून संबं�धत डटेाची �नवड. 
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2. योग्य प्रमाणांची गणना.- त्याच कंपनीच्या पूव�च्या ग�णत प्रमाणांची तुलना �कंवा इतर 

गणुो�राच्या अनुषंगाने अदंाजे आ�थर्क स्टेटमेन्ट �वक�सत करणे �कंवा त्या उद्योगातील 

उद्योगातील गणुो�रांशी तुलना करणे. 

प्रमाण गुणो�र- 

प्रमाणांचे व्याज- 

गणुो�रांचे स्पष्ट�करण एक मह�वपूणर् घटक आहे. जर� गणुो�रांची गणना करणे देखील 

महत्वाचे आहे परंतु ते केवळ एक �ल�पक कायर् आहे तर अथर् लावणे कौशल्य, बुद्�धम�ा 

आ�ण दरूदृष्ट� असणे आवश्यक आहे. लेखा धोरणांमध्ये �कंमत पातळीवर�ल बदल, �वन्डो 

ड्र�ेसगं इत्याद� बाबीचंा प�रणाम गणुो�रांचा अथर् लावून देण्याचा प्रयत्न करताना ल�ात 

घेतले पा�हजे.  

गणुो�रांचे स्पष्ट�करण खाल�ल प्रकारे केले जाऊ शकत.े 

1.आ�थर्क �वश्लेषणाच्या आधारे आ�थर्क स्टेटमेन्टमधून संबं�धत डटेाची �नवड. 

2. योग्य प्रमाणाचंी गणना. 

3.त्याच कंपनीच्या पवू�च्या ग�णत प्रमाणाचंी तुलना �कंवा इतर गणुो�रांच्या प्रमाणानुसार 

अदंािजत आ�थर्क स्टेटमेन्ट �वक�सत केले गेले आहेत �कंवा ज्या उद्योगातील 

उद्योगातील गणुो�रांशी तुलना केल� आहे. 

प्रमाण गणुो�र. 
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रेशो अ नॅा�ल�ससच्या मयार्दा- 

जर� गणुो�र �वश्लेषण हे महत्वाचे आ�ण प्रभावी ततं्र आहे, परंतु त्यासाठ� काह� �व�शष्ट 

मयार्दा आहेत. या मयार्दा खाल�लप्रमाणे आहेतः 

१) गणुो�र �वश्लेषणाचे एक गंभीर �ल�मटेशन म्हणजे गणुो�रांद्वारे �व�वध कंपन्यांच्या 

तुलनेत अडचणी येत आहेत. ह� अडचण खाल�ल कारणांमुळे आहे: 

इन्व्ह�टर� मूल्यांकन पद्धतीमध्ये �व�वध कंपन्यांद्वारे फरक असू शकतो. 

कंपन्या घसारा करण्यासाठ� �व�वध पद्धती अवलंबतात 

कंपन्यांच्या भांडवलाच्या संरचनेत फरक असू शकतो. 

या �भन्नतेमुळे, �व�वध कंपन्यांचे �व�ीय �वधान तुलनात्मक नसतात आ�ण म्हणूनच 

त्यांची तुलना करणे कठ�ण होते. 

२)गणुो�र �वश्लेषणासंदभार्त आणखी एक आ�ेप म्हणजे गुणो�र केवळ एका �व�शष्ट 

�दवशी िस्थती दशर्वते आ�ण संपूणर् आ�थर्क वषार्चे �चत्र नाह�. 

        उदाहरणाथर्- वतर्मान दा�यत्वांनी वतर्मान मालम�ा �वभािजत करून मोजले जाणारे 

वतर्मान प्रमाण सध्याच्या मालम�ा आ�ण वतर्मान जबाबदा .◌्या �कंवा एखाद्या �व�शष्ट 

�दवसाची आकडवेार� खात्यात घेतो. हे संपूणर् आ�थर्क वषार्त होते त्या िस्थतीत �वचारात 

घेत नाह�. 

�वडंो ड्र�ेसगं, म्हणजे कृ�त्रम�रत्या आ�थर्क �वधान सुधारणे, गणुो�र �वश्लेषणाची आणखी 

एक मोठ� कमतरता आहे. पुष्कळ वेळा आकडवेार�त फेरफार करून अ�धक नफा 

�मळ�वण्यासाठ� �कंवा अ�धक चांगल� तरलता दशर्�वण्याचे वचन �दले जाते. हे झाल्यास, 

गणुो�र �वश्लेषणाच्या मूळ उद्देशाचा पराभव होईल. 
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भांडवल� नोकर�, �नव्वळ संप�ी, भागधारकांचा �नधी यासारख्या अनेक संकल्पना स्पष्टपणे 

प�रभा�षत केल्या जात नाह�त आ�ण म्हणूनच व्यवसा�यक कंपन्यांमधील पद्धतींमध्ये 

फरक असू शकतो. हे तुलना करणे अशक्य करेल आ�ण �नष्कषर् काढले जाऊ शकत 

नाह�त. 

 

प्रमाणांचे वग�करण- 

तरलता प्रमाण- 

लाभो�र प्रमाण नफा- 

उलाढाल प्रमाण- 

�व�वध प्रमाण- 

 

 

 

लेखांकन डटेामधून मोजले जाणारे अनेक गणुो�र आ�थर्क �क्रयाकलाप �कंवा मूल्यांकन 

केलेल्या काय�नुसार �व�वध वगा�मध्ये �वभागले जाऊ शकतात. सामान्यत: आ�थर्क 

�वश्लेषण करणारे प� अल्पकाल�न आ�ण द�घर् मुदतीच्या लेनदार, मालक आ�ण 

व्यवस्थापन असतात. शॉटर् टमर् लेनदेनची मुख्य व्याज तरलता िस्थतीत �कंवा फमर्ची 

अल्प मुदतीची सॉल्व्ह�सी आ�ण नफा असणे असते. त्याचप्रमाणे मालक फमर्च्या नफा 

आ�ण फमर्च्या आ�थर्क िस्थतीचे �वश्लेषण यावर ल� क� �द्रत करतात. फमर्च्या 

काम�गर�च्या प्रत्येक बाबीचे मूल्यांकन करण्यात व्यवस्थापनास स्वारस्य आहे. त्यांना 

प�ांच्या �हताचे र�ण करावे लागेल आ�ण ह� फमर् नफ्यात वाढते आहे हे पहावे लागेल. 
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पुढ�ल �ववरणानुसार वग�करणाचा एक मागर् आ�थर्क �वधानांचे �वश्लेषण आ�ण अथर् 

लावण्यासाठ� अ�धक प्रभावी आहे: 

 

 

 

 

अ] तरलता प्रमाण- 

तरलता म्हणजे त्याच्या जबाबदा .◌्यांनुसार जबाबदा .◌्या पूणर् करण्याच्या �चतंेच्या 

�मतेचा संदभर्. या गटाच्या अतंगर्त गणले गेलेले प्रमाण हे संस्थेची अल्प-मुदतीची 

िस्थती दशर्वते आ�ण कायर्शील भांडवल वापरल� जात असलेल� कायर्�मता देखील दशर्वते 

.सवर्, फ्लो�टगं �कंवा �फरणार् या मालम�ांमधून �रझ�लझन्ग रकमेद्वारे अल्पकाल�न 

जबाबदा oblig◌्या पूणर् केल्या जातात. सध्याची मालम�ा एकतर तरल �कंवा तरलतेच्या 

जवळपास असावी. जर सध्याची मालम�ा चालू दा�यत्वाची भरपाई करू शकत असेल तर 

तरलता िस्थती समाधानकारक असेल. दसुर�कड,े सध्याच्या मालम�ांपैक� जर सध्याची 

देयता सहजपणे पूणर् केल� गेल� नाह�त तर तरलतेची िस्थती खराब होईल. बँकसर्, वस्तूंचे 

पुरवठा करणारे आ�ण अल्प मुदतीच्या लेनदारांना �चतंेच्या तरलतेच्या िस्थतीत रस आहे. 

 

ब) वतर्मान प्रमाण- 

वतर्मान गुणधमर् वतर्मान जबाबदाया�द्वारे वतर्मान मालम�ा �वभागनू गणना केल� जाते. 

सध्याचे गुणो�र ‘सॉल्व्ह�सी रेशो’ म्हणून देखील ओळखले जाते कारण हे दशर्�वते क� 

सध्याच्या मालम�ेद्वारे अपे��त वतर्मान दावे कशा व्यापतात. 
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सध्याची मालम�ा 

याचा अथर् असा आहे क� सामान्यतः एका आ�थर्क वषार्च्या कालावधीत त्यांना मालम�ा 

रोखीमध्ये �कंवा इतर वतर्मान मालम�ेमध्ये रूपांत�रत करण्यासाठ� खरेद� केल� गेल� 

आहे. या मालम�ांमध्ये रोख आ�ण बँक �शल्लक, अल्प मुदतीची गुतंवणूक, प्राप्तीयोग्य 

�बले, कजर्दार, अल्पकाल�न कजर्, याद� आ�ण प्रीपेड खचार्चा समावेश आहे. 

चालू देयता- 

याचा अथर् शॉटर् टमर् डुरॅटलॉन सह देयता आहे जी सामान्यपणे �न�मर्तीच्या तारखेपासून 

एका आ�थर्क वषार्पय�त असते आ�ण �वद्यमान चालू मालम�ेमधून �कंवा नवीन वतर्मान 

उ�रदा�यत्व तयार करून �दले जाते. या उ�रदा�यत्वांमध्ये बँक ओव्हरड्राफ्ट्स, देय �बले, 

लेनदार, कर आकारणीची तरतूद, थकबाक� खचर्, हक्क न �मळालेले लाभांश, अल्प मुदतीचे 

कजर्, थक�त व्याज, प्राप्त झालेल� देय रक्कम आ�ण एका �व�ीय वषार्च्या कालावधीत 

प�रपक्व होणाया कजार्चा काह� भाग यांचा समावेश आहे. हे प्रमाण मुख्यत: साखर 

�मलच्या अल्प-मुदतीच्या मालम�ा (रोख, याद�, प्राप्य वस्तू) देऊन कमी देय देण्याची (कजर् 

आ�ण देय देय) परतफेड करण्याची कल्पना देण्यासाठ� वापरला जातो. सध्याचे प्रमाण 

िजतके जास्त असेल �ततके साखर कारखानदार� जबाबदायार् देण्याइतके स�म आहे.अल्प 

मुदतीच्या जबाबदाया संदभार्त, साखर �मलचे सध्याचे प्रमाण प्रमा�णत प्रमाण 2: एलपे�ा 

�कं�चत जास्त आहे. एलट� दशर्�वते क� सध्याच्या मालम�ेत साखर �मलने जास्त 

गुतंवणूक केल� आहे. साखर कारखान्याची आपल� अल्प मुदतीची जबाबदार� पार 

पाडण्यास स�म आहे. 

द्रतु प्रमाण / द्रव प्रमाण- 
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�दवस-प्र�त�दन वचनबद्धतेचा आदर करण्याची �मता मोजण्यासाठ� हे प्रमाण एक चांगले 

साधन आहे. हे तरल मालम�ा आ�ण द्रव देयता यांच्यातले गणुो�र आहे. ताळेबानामधून, 

वतर्मान मालम�ांकडील याद� आ�ण प्रीपेड खचर् कमी करून तरल मालम�ेची गणना केल� 

जाते. �लिक्वड देयता म्हणजे चालू बॅ�ब�ल�टल्स कमी बँक ओव्हरड्राफ्ट. 

हे प्रमाण फमर्कड ेत्याच्या अल्प मुदतीच्या उ�रदा�यत्वाची भरपाई करण्याची �मता आहे 

क� नाह� हे दशर्�वते. हे प्रमाण सध्याच्या गणुो�रांपे�ा आ�थर्क सामथ्यार्ची अ�धक चांगल� 

चाचणी आहे कारण यामुळे याद�कड ेकाह�ह� �वचार होत नाह� जे कदा�चत हळू चालणार� 

असू शकते. अ �ॅसड चाचणी गणुो�र प�रिस्थतीनुसार मागणीची रोकड तयार करण्याची 

साखर कारखानदार�ची तरलता आहे. प्रमा�णत अ �ॅसड चाचणी प्रमाण 1:1 आहे. हे चालू 

प्रमाणातील सुधा�रत आव�ृी आहे. 

ब] लाभो�र प्रमाण / भांडवल रचना- 

हे प्रमाण फमर्च्या ड�ेबट फायनान्सच्या द�घर्काल�न सॉल्व�सीच्या वापरासाठ� आहे याचा 

फायदा ल�व्हरेज �कंवा कॅ�पटल रेशो वापरुन केला जाऊ शकतो. ल�व्हरेज रेशो �कंवा 

कॅ�पटल स्ट्रक्चर रेशो अशा �व�ीय प्रमाण म्हणून प�रभा�षत केले जाऊ शकते जे टमर्च्या 

द�घर् टे�टन सॉल्व्हन्सीवर प्रकाश टाकते ज्याच्या संबंधात द�घर्काल�न लेनदारांना हमी 

देण्याची �मता प्र�त�ब�ंबत होत:े 

१. कजार्च्या कालावधीत व्यायामाची �नय�मत कालावधीने भरपाई. 

२. मुदतीनंतर �कंवा तारखेला पूवर्�नधार्�रत हप्त्यांमध्ये त�वाची परतफेड. 

उपयोग प्रमाण भांडवलामुळे उद्भवणार् या जोखमीचे मूल्यांकन करण्यासाठ� ल�व्हरेज रेशो 

मदत करते. कजर् इिक्वट� प्रमाण हे प्रमाण फमर्मध्ये गुतं�वलेले कजर् आ�ण 

भागधारकांच्या �नधीच्या तुलनात्मक मोजण्यासाठ� मोजले जाते. एखाद� फमर् मालक�च्या 
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फंडातून �नधी संक�लत करते, ज्यास भागधारकांचे �नधी, �कंवा मालकांचे फंड तसेच कजर् 

घेतले जाणारे �नधी देखील म्हटले जाते. 

या दोन स्त्रोतांमधील प्रमाण योग्य�रत्या संतु�लत असावे; अन्यथा फमर्ला अडचणींचा 

सामना करावा लाग ूशकतो. 

कजार्ची व्याख्या दोन रूपे घेते - त्यामध्ये सध्याच्या उ�रदा�यत्वांचा समावेश आहे तर 

इतर त्यास वगळतात. कजार्च्या अथार्तील फरक सवर्साधारणपणे ग�धळात टाकणारा आहे 

.एवढ� फमर् योग्य प्रमाणात कजर् घेऊ शकते हे �व�वध घटकांवर अवलंबून असते. िस्थर 

कमाई आ�ण अनुकूल संभावना असणार� सावर्ज�नक उपयुक्तता कजार्सह त्याच्या 

मालम�ेच्या मोठ्या प्रमाणात टक्केवार�मध्ये फायद्याच्या �मतेच्या अ�भलेख असलेल्या 

उत्पादनांच्या तुलनेत सुर��तपणे �व�पुरवठा करू शकते. 

कजर् इिक्वट� प्रमाण- 

हे प्रमाण फमर्मध्ये गुतं�वलेले कजर् आ�ण भागधारकांच्या �नधीच्या तुलनात्मक 

मोजण्यासाठ� मोजले जाते. एक फमर् मालक�च्या फंडांद्वारे �नधी वाढवत,े ज्यास 

भागधारकांचे �नधी, �कंवा मालकांचे फंड तसेच कजर् घेतलेले �नधी देखील म्हटले जाते. या 

दोन स्त्रोतामंधील प्रमाण योग्य�रत्या संतु�लत असावे; अन्यथा फमर्ला अडचणींचा सामना 

करावा लाग ूशकतो. कजार्ची व्याख्या दोन रूपे घेते - त्यामध्ये सध्याच्या उ�रदा�यत्वांचा 

समावेश आहे तर इतर त्यास वगळतात. कजार्च्या अथार्तील फरक सवर्साधारणपणे 

ग�धळात टाकणारा आहे .एवढ� फमर् योग्य प्रमाणात कजर् घेऊ शकते हे �व�वध घटकांवर 

अवलंबून असते. िस्थर कमाई आ�ण अनुकूल संभावना असणार� सावर्ज�नक उपयुक्तता 

कजार्सह त्याच्या मालम�ेच्या मोठ्या प्रमाणात टक्केवार�मध्ये फायद्याच्या �मतेच्या 

अ�भलेख असलेल्या उत्पादनांच्या तुलनेत सुर��तपणे �व�पुरवठा करू शकते. 
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मालक� गुणो�र- 

हे मालकांच्या फंड आ�ण एकूण मालम�ेमधील प्रमाण आहे. एकूण मालम�ा �व�पुरवठा 

करण्यासाठ� वापरल्या जाणार् या मालकांच्या फंडाचे प्रमाण हे प्रमाण दशर्वते. अत्यंत 

खडतर उपाय म्हणून, असे सू�चत केले जाते क� एकूण मालम�ेपैक� 2/3 ते 3/4 व्या 

मालक�च्या �नधीतून �व�पुरवठा केला पा�हजे तर उवर्�रत कजर् कजार्द्वारे �दले जाऊ 

शकते. एक उच्च गणुो�र उच्च आ�थर्क सामथ्यर् दशर्वेल परंतु एक उच्च गणुो�र हे 

सू�चत करेल क� टणक बाह्य �नधीचा पुरेसा वापर कर�त नाह�. उच्च मालक�चे प्रमाण हे 

वारंवार भांडवल आ�ण �निश्चत मालम�ेत व्यायामासाठ� गुतंवणूक�चे सूचक आहे. याचा 

अथर् असा क� व्यवस्थापनाने व्यापार आ�ण द�घर्काल�न लेनदारांसारख्या स्वस्त स्त्रोतांचा 

प्रभावीपणे उपयोग केला नाह�. दसुर�कड ेकमी मालक�चे प्रमाण हे अल्प-कॅ�पट�लझशेनचे 

ल�ण आहे आ�ण व्यवसायासाठ� �व�पुरवठा करण्यासाठ� कजर्दाराच्या �नधीचा जास्त 

वापर करणे. 

इिक्वट� (नेट वथर्) ते �नव्वळ �निश्चत मालम�ा- 

हे प्रमाण �नव्वळ �निश्चत मालम�ेत इिक्वट� भांडवलाची गुतंवणूक �कती प्रमाणात केल� 

हे दशर्वते. �नव्वळ �निश्चत मालम�ा �नव्वळ �कंमतींपे�ा जास्त असल्यास, नफ्यात घट 

होण्याबरोबरच घसरणीचे प्रमाण देण्यासाठ� वेगवेगळे कारण उद्भवू शकत,े समभागधारकाचे 

योगदान �निश्चत मालम�ेत बांधले जाते, गुतंवणूक�साठ� िजतक� रक्कम उपलब्ध असते 

�ततक� कमी चालू मालम�ा, ज्याचा अथर् दसु या शब्दांत म्हणजे जमा झाल्याने �नव्वळ 

�निश्चत मालम�ेच्या मोठ्या प्रमाणात योगदान �दले आहे. हे प्रमाण िजतके जास्त असेल 

�ततके लेनदारांसाठ� संर�ण कमी आहे. जेथे �नव्वळ �निश्चत मालम�ा �नव्वळ 

�कंमतींपे�ा जास्त असेल तर ते अनेक औद्यो�गक �चतंेसाठ� �सग्नल असू शकते ज्यांनी 

अ�त�रक्त इिक्वट� भांडवलाची योजना आखल� पा�हजे 
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नफा गणुो�र- 

नफा ह� व्यवसायाची कायर्�मता ज्या कायर्�मतेने पार पाडल� जाते त्याचे एक संकेत 

आहे. व्यवसाय उपक्रम करण्याचे मुख्य उद्द�ष्ट म्हणजे नफा �मळ�वणे. 

व्यवसाय �टकून राहण्यासाठ� नफा �मळवणे आवश्यक मानले जाते. नफा म्हणजे असे 

इंिजन जे व्यवसाय एंटरप्राइज करते. व्यवसायाला केवळ त्याच्या अिस्तत्वासाठ�च नव्हे 

तर �वस्तार आ�ण �व�वधीकरणासाठ� नफ्यांची देखील आवश्यकता असते. गुतंवणूकदारांना 

त्यांच्या गुंतवणूक�वर परतावा हवा असतो; कामगारांना जास्त वेतन हवे आहे, कजर्दारांना 

व्याज आ�ण कजार्साठ� उच्च सुर�ा हवी आहे आ�ण अशाच. 

�नव्वळ नफा प्रमाण- 

हे प्रमाण �नव्वळ �वक्र�च्या टक्केवार�नुसार भागधारकांसाठ� असलेल� कमाई दशर्�वते. हे 

उत्पादन, प्रशासन, �वक्र�, �व�पुरवठा, �कंमत, कर व्यवस्थापन इत्याद� व्यवसायातील सवर् 

कामांची संपूणर् कायर्�मता मोजते हे संभाव्य गुतंवणूकदारांसाठ� हे गणुधमर् उपयुक्त आहे 

कारण ती फमर्ची एकूण नफा दाखवते. गणुो�र जास्त चांगले आहे कारण त ेफमर्च्या 

कायर्�मतेची एकूण कल्पना देते. 

ऑपरे�टगं नफा प्रमाण- 

हे प्रमाण एकूण �वक्र� खचर् �नव्वळ �वक्र�द्वारे �वभािजत करून मोजले जाते आ�ण 

टक्केवार� म्हणून व्यक्त केले जाते. एकूण ऑपरे�टगं खचार्मध्ये �व� खचर् आ�ण आयकर 

वगळता सवर् खचर् समा�वष्ट आहे. ऑपरे�टगं कायर्�मतेचा हा सवार्त सामान्य उपाय आहे 

आ�ण त्याच्या ऑपरेशन्सचा न्याय करण्यासाठ� व्यवस्थापनासाठ� हे महत्वाचे आहे. 

गुतंवणूक�वर परतावा / नोकर�त भांडवलावर परतावा- 
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हे प्रमाण एकूण गुतंवणूक�वर व्याज आ�ण करापूव� �नव्वळ नफ्याची टक्केवार� दशर्वते. हे 

प्रमाण खपू महत्वाचे मानले जाते कारण ते कोणत्या भांडवलाने वापरले जाते त्या एकूण 

कायर्�मतेचे प्र�त�ब�ंबत करते. व्यवसायाची नेमक� िस्थती शोधण्यासाठ� �व�शष्ट 

उद्योगाचे प्रमाण समान उद्योगातील इतर व्यवसाय कंपन्यांशी तुलना करणे आवश्यक 

आहे. हे प्रमाण ऑपरे�टगं नफ्याच्या आकाराचे आ�ण कामावर असलेल्या भांडवलाच्या 

दरम्यानचे संबंध तपासते. हे सवार्त मूलभूत प्रमाण आहे. हे संबंधात अनेक प्रकारे मोजले 

जाऊ शकते 

एकूण मालम�ा, भांडवल �कंवा मालकांची इिक्वट� व्यवस्थापनाच्या दृिष्टकोनातून व्याज 

आ�ण कर आ�ण रोजगाराच्या आधी �मळ�वलेले उत्पन्न यांच्यातील अथर्पूणर् संबधं. संबंध 

ईबीआयट� म्हणून व्यक्त केला जातो, भांडवल नोकर� करतो आ�ण फमर्मध्ये काम 

केलेल्या भांडवलाच्या फायद्याचे चांगले संकेत देतो. भांडवलाच्या सहाय्याने ईबीआयट�चे 

�वभाजन करून भांडवलावर �नयोिजत नाह� तर या प्रमाणात फरक आहे. शुगर �मलमध्ये 

इिक्वट� धारकाच्या गुंतवणूक�वर परतावा �निश्चत करण्यासाठ�. उपरोक्त गुणो�र 

मोजण्यासाठ� हे प्रमाण सुधारणे आवश्यक आहे कजर् घेण्याची �कंमत आहे आ�ण �मळकत 

कर उत्पन्न कमी केला आहे. 

इिक्वट� परता- 

हे प्रमाण समभागधारकाच्या फंडावर परतावा �कंवा मालकांच्या फंडावर परत येणे �कंवा 

�नव्वळ �कमतीवर परतावा असेह� म्हटले जाते जे इिक्वट� भागधारकांच्या इिक्वट� 

भागधारकाच्या फंडावर �नव्वळ नफ्याची टक्केवार� दशर्�वतात. दसुया शब्दांत, हे गणुो�र 

केवळ इिक्वट� भागधारकाच्या फंडांवरच �मळते आ�ण �नयोक्त एकूण भांडवलावर नाह� हे 

प्रमाण फमर्मध्ये कायर्रत मालक�च्या फंडांची उत्पादकता दशर्वते. तथा�प एखाद्या 

कंपनीच्या फायद्याचे पर��ण करताना हे ल�ात घेतले जाऊ नये क� महागाईच्या काळात 
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गणुो�र वाढू शकते कारण गणुो�रामध्ये वतर्मान मूल्यांचे प्र�त�न�धत्व होते तर भाजक 

ऐ�तहा�सक मूल्यांचे प्र�त�न�धत्व करते. 

प्र�त शअेर कमाई- 

साखर �मलच्या काम�गर�चे एक मह�वाचे �नद�शक, प्रत्येक शअेसर्ची �मळकत इिक्वट� 

भागधारकांमध्ये �वतरणासाठ� �कती नफा उपलब्ध आहे हे दशर्वते. ईपीएस ह� साखर 

कारखानदार�ची कायर्�मता मोजण्यासाठ� एक क्रां�तकारक आहे. जर ईपीएस वाढला, तर 

प्र�त शअेर जास्त लाभांश होण्याची शक्यताह� वाढत.े तथा�प लाभांश देय साखर �मलच्या 

पॉ�लसीवर अवलंबून असते. जर ईपीएस वाढ�चा कल दशर्�वत असेल तर साखर �मलच्या 

शअेसर्च्या बाजारभावामध्येह� वाढ �दसून येईल. तथा�प हे ल�ात ठेवले पा�हजे क� 

व्यापारातील साठा, घसारा, �व�पुरवठा करण्याचे स्रोत, कर �नयोजन�वषयक उपाय इ. 

संदभार्त वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या पुढ�ल वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे साखर कंपन्या साखर 

कारखान्यात वेगवेगळ्या कंपन्यांचे ईपीएस बदलू शकतात. 

उलाढाल प्रमाण- 

�वक्र� करण्यासाठ� आ�ण नफा �मळ�वण्यासाठ� �नधीमध्ये व्यवसायात �व�वध 

मालम�ांमध्ये गुतंवणूक केल� जाते. मालम�ा ज्या व्यवस्था�पत केल� जातात त्या 

कायर्�मतेचा थेट �वक्र�वर�ल प�रणाम होतो. मालम�ेचे व्यवस्थापन िजतके चांगले असेल 

�ततके �वक्र�चे प्रमाण आ�ण नफा. �क्रया प्रमाण जे कायर्�मतेने मालम�ा व्यवस्था�पत 

करते त्या कायर्�मतेचे मोजमाप करते. या गणुो�रांना उलाढाल गणुो�र म्हणतात कारण 

ते मालम�ा रूपांत�रत �कंवा �वक्र�मध्ये हस्तांत�रत केलेल� गती दशर्�वतात. 

कजर्बाजार� उलाढाल प्रमाण- 
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आ�थर्क व्यवस्थापनासंदभार्तील एक मह�वाचा �नणर्य म्हणजे ग्राहकांना देण्यात येणा-या 

पत �वषयी. तेथे एक योग्य प�रभा�षत के्र�डट धोरण असले पा�हजे, जे फमर्द्वारे 

काळजीपूवर्क पाळले पा�हजे. फमर् पाठोपाठ के्र�डट पॉ�लसी या प्रमाणानुसार दशर्�वल� जाते. 

हे प्रमाण िजतके जास्त असेल �ततके संकलन कालावधी कमी आहे. OteT हाताने, कमी 

गणुो�र उच्च संग्रह कालावधी दशर्�वतो. या गणुो�रानुसार दशर्�वल्या गेलेल्या सरासर� 

संग्रह कालावधीची तुलना फमर्ने आखलेल्या के्र�डट कालावधीशी केल� पा�हजे. जर हे 

फमर्ने ठर�वलेल्या पत कालावधीपे�ा अ�धक असेल तर त्याचे काळजीपूवर्क �वश्लेषण केले 

पा�हजे. याचा अथर् ए�फक्लंट के्र�डट मॅनेजमेन्ट �कंवा के्र�डट देताना अत्य�धक 

पुराणमतवाद असू शकतो, ज्यामुळे �वक्र� काह� प्रमाणात कमी होते. 

इन्व्ह�टर� टनर्ओव्हर रेश्यो- 

थलॅएस रेशो �दलेल्या कालावधीत �वकल्या जाणार् या वस्तंूच्या �कंमती आ�ण त्या 

कालावधीत ठेवलेल्या याद�ची सरासर� रक्कम यांच्यात संबंध स्था�पत करतो. या 

प्रमाणानुसार �दलेला संकेत �दलेला लेखा कालावधी दरम्यान तयार केलेला स्टॉक �कती 

वेळा उलटला जातो हे दशर्�वते.गणुो�र िजतके जास्त असेल �ततके चांगले कारण ते 

स्टॉकची वेगवान उलाढाल आ�ण प�रणामी लहान होिल्डगं कालावधी दशर्�वते. दसुर�कड,े 

जर हे गणुो�र 1 पेसे कमी असेल तर ते सू�चत करेल क� स्टॉक हळू चालला आहे आ�ण 

त्यास मोठा होिल्डगं पी�रयड आहे. इन्व्ह�टर� टनर्ओव्हर �वक्र�ची कायर्�मता आ�ण 

इन्व्ह�टर� गणुव�ेचे मौल्यवान उपाय आहे. कमी मालाची उलाढाल गर�ब वस्तंूसारख्या 

�व�वध कारणांमुळे असू शकते.  
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�निश्चत मालम�ा उलाढाल प्रमाण- 

हे प्रमाण �निश्चत मालम�ेत गुंतवणूक�च्या प्रत्येक रुपयाच्या �वक्र�ची रक्कम दशर्वते. 

मुदत मालम�ा म्हणजे ती मालम�ा, ज्यांना पुन्हा �वक्र�साठ� अ�धकार नसतात. दसुर् या 

शब्दांत, ते कमाईची �मता सुधारण्याच्या उद्देशाने व्यवसायात वापरण्यासाठ� आहेत. हा 

उद्देश पूणर् होत आहे क� नाह� हे या गणुो�रांद्वारे सू�चत केले आहे. 

हे प्रमाण उत्पादन �चतंसेाठ� अ�धक महत्वाचे आहे, कारण ते �निश्चत मालम�ेच्या 

वापरास सू�चत करते. एक उच्च गणुो�र �निश्चत मालम�ेत गुंतवणूक�च्या प्रत्येक 

रुपयाच्या �वक्र�ची जास्त रक्कम दशर्�वतो. कमी गुणो�र �निश्चत मालम�ेच्या प्र�त 

रुपयाची कमी �वक्र� दशर्�वते आ�ण म्हणूनच �निश्चत मालम�ेतील गुंतवणूक न्याय्य 

नाह�. 

 

व�क� ग कॅ�पटल टनर्ओव्हर रेश्यो- 

हे प्रमाण व्यवसायाच्या कंपनीच्या �नव्वळ �वक्र� भांडवलाशी तुलना करते. या 

प्रमाणानुसार �दले जाणारे संकेत म्हणजे �व�शष्ट कालावधीत कायर्रत भांडवल �कती वेळा 

�फरले जाते. 

हे प्रमाण िजतके जास्त असेल �ततके कायर्शील भांडवलाचा उपयोग करणे आ�ण कमी 

कायर्रत भांडवलाचे संकेत देखील चांगले. तथा�प, अत्यंत उच्च कायर्शील भांडवल �नरंकुश 

प्रमाण 1 एस ओव्हर टे्र�डगंचे �चन्ह आहे आ�ण फमर्ला कायर्रत भांडवलाची कमतरता 

भासू शकते. एखाद्या कंपनीने हे प्रमाण समान उद्योगातील इतर कंपन्यांच्या प्रमाणात 

आ�ण इतर कंपन्यांच्या तुलनेत त्याचे स्थान शोधण्यासाठ� उद्योगाच्या सरासर�शी तुलना 

केल� पा�हजे. 
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भांडवल नोकर�साठ� �वक्र�- 

हे प्रमाण कॅ�पटल टनर्ओव्हर रेश्यो म्हणून देखील ओळखले जाते आ�ण भांडवलाच्या 

प्रत्येक रुपयाची �वक्र� दशर्वत े

नोकर�- 

गणुो�र िजतके जास्त असेल �ततके चांगले, कारण हे काम केलेल्या भांडवलाच्या चांगल्या 

वापरास सू�चत करते, ज्यामुळे उलाढाल जास्त प्रमाणात होईल. तथा�प, कमी उलाढाल 

गणुो�र �वक्र� करण्यात आलेल्या भांडवलाचा कमी वापर दशर्वेल. 
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संशोधन कायर्प्रणाल�- 

संशोधन कायर्प्रणाल� 

संशोधन �ेत्र - �व� 

संशोधनाचा �वषय - प्रमाण �वश्लेषण ह� आ�थर्क कायर्�मता शोधण्याचे एक साधन आहे 

साखर �मल. 

संशोधनाचे उद्द�ष्ट - 

साखर कारखान्याच्या आ�थर्क िस्थती�वषयी खया अथार्ने मा�हती �मळवणे हे मुख्य 

उद्द�ष्ट आहे. 

व्हे�टअस गणुो�र अभ्यासण्यासाठ�. 

के आ�थर्क घटकांवर प�रणाम करणारे �भन्न घटकांचे संबंध �निश्चत करणे 

साखर कारखान्याची िस्थती 

व्ह�, सध्याची नफा, कायर्�मता आ�ण 

साखर कारखान्याची तरलता िस्थती 

असमाधानकारक �नकालांची कारणे शोधण्यासाठ�. 

डटेाचे प्रकार 

प्राथ�मक डटेा:  

�व� व इतर �वभागांच्या स्वयं सदस्यांकडून गोळा केलेला प्राथ�मक डटेा. 
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 डटेा संक�लत करण्यासाठ� खाल�लपकै� एक �कंवा अ�धक मागर्ः 

 �नर��णाद्वारे. 

  वैयिक्तक औपचा�रक गप्पांद्वारे. 

 टे�लफो�नक औपचा�रक गप्पांद्वारे. 

दयु्यम डटेा: - 

संदभर् पुस्तके: या �वषयाशी संबं�धत �सद्धांत आ�ण त्यातून घेण्यात आलेल्या �व�वध 

संकल्पना 

आ�थर्क संदभर् पुस्तके 
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डटेा �वश्लेषण- 

                      DATA ANALYSIS &I NTERPRETATION 

वतर्मान गुणधमर् वतर्मान जबाबदाया�द्वारे वतर्मान मालम�ा �वभागनू गणना केल� जाते. 

सध्याचे गुणो�र ‘सॉल्व्ह�सी रे�शयो’ म्हणून देखील ओळखले जाते कारण हे दशर्�वते क� 

सध्याच्या मालम�ेद्वारे अपे��त �वद्यमान दावे कशा व्यापतात. 

 

Current Ratio = Current Assets 
               Current Liabilities 

 

 

 

चालू आ�थर्क वषार्त २०१७ या आ�थर्क वषार्त सध्याचे गणुधमर् ०३ टक्के होते कारण चालू 

मालम�ा चालू देयतेपे�ा जास्त होती .आजच्या मालम�ेचे व्यवस्थापन पूव�च्या �दवसांत 

�वशषेतः आ�थर्क वषर् २०१७ मध्ये �नकष होते असे दशर्�वतो. २: १. इतर �व�ीय वषा�मध्ये 

उच्च चालू असलेले प्रमाण हे दशर्�वते क� या आ�थर्क वषार्त याद�च्या स्वरूपात चालू 

मालम�ेत अनावश्यकपणे जास्त गुतंवणूक केल� जाईल. आ�थर्क वषर् 2017-18 मध्ये ते 

हळूहळू कमी होऊन २.६२ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१८-१९मध्ये कमी झाले आहे 
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२.६१ कारण सध्याची मालम�ा रोखीने कमी होत आहे  ब�क बॅलन्स डव्हान्सेस, साखर 

�वभाग. अशा प्रकारे सी.आर. कमी झाला. आ�थर्क वषार्त २०१९-२०मध्ये कमी करण्यात 

आले आहे 

बँकेच्या �शल्लक रोख रकमेमध्ये घटणार� सध्याची मालम�ा Sugarडव्हान्सेस, शुगर 

�डिव्ह., �सक्यु�रट� आ�ण इन्व्ह�टर�ज आ�ण मागील आ�थर्क वषा�च्या तलुनेत चालू देय 

जबाबदा .◌्या मागील वषर् २०१२-२० मध्ये चालू प्रमाण कमी करण्यात आल्या आहेत. 

वरचे मोजले गेलेले सध्याचे गुणो�र, चालू मालम�ा व्यवस्थापनात सुधारणा असल्याचे 

�दसून आले आहे 
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�नष्कषर्- 
�नष्कषर्- 
प्रकल्पात गेल्यानतंर पुढ�ल �नष्कषर् खाल� ठेवता येतात. 
१) कंपनीच्या कजर् इिक्वट� रचनेतून असे आढळले आहे क� फमर् मुख्यत्वे कजर् 
घेणा या फंडांचा वापर गरजा भागवण्यासाठ� करते. हे भ�वष्यात अ�धक धोकादायक 
असल्याचे �सद्ध होऊ शकते. 
२) ऑपरे�टगं खचर् जास्त वाढला ज्याचा प�रणाम प�रचालन खचार्त वाढ झाला 
आ�ण नफ्यात घट झाल�. 
३) प्रशासक�य, �वक्र� आ�ण �वतरण खचार्ची मयार्दा राखण्यात कंपनी अपयशी ठरल� 
आहे. कंपनी कमी नफा प्रमाण दशर्वते म्हणून कंपनीने आपल� आ�थर्क िस्थती 
�टकवून ठेवणे चांगले नाह�. पाच �व�ीय वषा�च्या �नव्वळ नफ्यातून असे �दसते 
आहे क� कंपनीची कायर्�मता व कायर्�मता कमी होत आहे. प्रत्येक ४)शअेसर्च्या 
उत्पन्नातून नफा कमी होत असल्याचे �दसून येते जे इिक्वट� समभागधारकांचा 
अ�धका�धक धोका असतो आ�ण इिक्वट� भागधारकांच्या संप�ीत कोणतीह� वाढ 
होत नसल्याचे �दसून येते. 
५) जास्तीत जास्त नफा �मळ�वण्यासाठ� �निश्चत मालम�ेच्या उलाढाल�त 
कोणतीह� सुसंगतता नसल्यामुळे िस्थर मालम�ेच्या �मतचे्या वापराची समस्या 
देखील आहे. हे चार आ�थर्क वषा�मध्ये अप आ�ण डाऊन ट्र�ड दशर्वते. 
६) याद�तील उलाढालचे प्रमाण चार आ�थर्क वषा�त वाढत आहे. हे इन्व्ह�टर� 
व्यवस्थापनात चांगल� सुधारणा दशर्वते. 
७) एकंदर साखर कारखान्यात सध्याच्या मालम�ांचे व्यवस्थापन कायर्�मतेने केले 
जाते. 
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अं�तम �नष्कषर्- 
प्रकल्पात गेल्यानतंर खाल�ल �नष्कषर् आ�ण सूचना �दल्या जाऊ शकतात. 
मी  

१)�निश्चत मालम�ेच्या वापराकड ेयोग्य ल� �दले पा�हजे. यामुळे 

मौल्यवान स्त्रोतांचा त्याचं्या पूणर् प्रमाणात उपयोग होईल आ�ण कचरा टाळला 
जाईल. 
२) उत्पादनाचे स्वरूप हंगामी असले तर� त्याचा प�रचय असावा 
वै�ा�नक याद� व्यवस्थापन आ�ण तोट्यातून सूचीतील स्टोअरसाठ� खबरदार� घ्या 
अिग्नद्वारे, चोर�मुळे होणार� हानी आ�ण नैस�गर्क संकटे म्हणून चाचणी कमी होईल 

याद� वहन �कंमत 

3) कंपनीने उप-उत्पादन जसे क� सवार्त फायदेशीर उत्पादन स्वीकारले पा�हजे 

अल्कोहोल आ�ण पेपर इत्याद�मुळे कंपनी आपल� संप�ी वाढवू शकते आ�ण पुढे 
जाऊ शकते 
�व�वधीकरण 

४) कंपनीमध्ये गणुो�र �वश्लेषणाचे मह�व ओळखले पा�हजे आ�ण तसेह� झाले 
पा�हजे 

�व�ीय व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणून कंपनीच्या खाते �वभागांमध्ये प्रारंभ करा. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

सुचना- 
१)साखर कारखानदार� नफ्याची जास्तीत जास्त वाढ झाल� पा�हजे आ�ण त्याची 
िस्थती सुधारेल. 
२) कंपनीच्या व्यवस्थापनाने साखर उत्पादनामध्ये मॉडमे तंत्र�ानाचा वापर 
करण्याचा प्रयत्न केला पा�हजे जेणेकरून उत्पादन खचर् आ�ण ऑपरे�टगं खचर् कमी 
होईल आ�ण �नयंत्रण �मळेल, ज्यायोगे नफ्यात वाढ होईल. 
३) कंपनीने सध्याच्या मालम�ेशी संबं�धत गुतंवणूक�कड ेल� �दले पा�हजे अथार्त 
कजर् कालावधीसाठ� कजर् देण्याची परवानगी आहे, इन्व्ह�टर� टनर्ओव्हर रेशोच्या 
मदतीने याद� खरेद� करणे. तर, आम्ह� याद� �नयं�त्रत करू 

४) वर�ल अभ्यास कंपनी आपल� कायर्शील भांडवल िस्थती सुधारू शकते. कदा�चत 
उत्पादन खचार्वर याचा सकारात्मक प�रणाम होईल आ�ण उत्पादनाच्या �वक्र� 
�कंमतीच्या तुलनेत नफा वाढवण्यास मदत होईल 

५) अखेर�स कंपनीने आपला नफा मािजर्न सुधारण्याचे प्रयत्न केले पा�हजे कारण ते 
उद्योग पातळीपे�ा खाल� आहेत. ह� सुधारणा कंपनीला गुतंवणूक�ची आ�ण एकूण 
कायर्�मतेची परतावा देखील देऊ शकते 
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गं्रथसूची- 

वा�षर्क अहवाल 

• प्रा. सतीश इनामदार - �व� व्यवस्थापनाचे त�व.  

•प्रा.ए.पी.रावराव-�व� व्यवस्थापनाचे फंडाम�टल, एव्हरेस्ट पिब्लकेशन. 

• �नराळी प्रकाशन. 

• एम.वाय.खान आ�ण पी.के.जनै - �व�ीय व्यवस्थापन मजकूर आ�ण समस्या 
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वेबसाइट- 

 
 
 
 
 
 
1) www.P1anware.com  
 
2) www.studyfinance.com  
 
3) www.SBA.com  
 
4) www.cashmanagement.com  
 
5) www.CPA.com  
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जोडलेले- 

Current Assets 

 

Current 
Assets  

 

 

2016-17   2017-18   2018-19   2019-20  

Cash in 
Hand  

 

 

101212   604347   73727   123245  

Cash @ 
Bank  

 

 

1194346
0  

 4557696   34221000   17331200  

Advances   357203   300615   202885   186671  
Security  
Deposits  

 

 

7976833   1120424
2 

 6237406   5681825  

Sugar 
Div.  

 1230197
58  

 1007051
12  

 16067622
1  

 104591883  

By   2986223
2  

 1936822
2 

 143 39590   32450899  

Produces  
Div.  

 

 

       

Inventorie
s  

 3216410
6  

 3892869
4 

 38552548   28215331  

Sugar & 
By 
Produces 
Stock  

 
 

 

5937613
75  

 5115071
85  

 53834335
3  

 560 172714  

Total   7991861
79  

 687176113  79264673
0  

 748753768  

 

Current 
Liabilities 

 2016-17  2017-18   2018-19   2019-20  

Govt. 
Liabilities  

 

 

12164540   9410192   9172138   17518378  

         
Recovery 
from cane  

 16701481   24890350   31919934   9366987  

bills          
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Sugar Div,   137898222   151907163   169370516   258938830  
By Produces 
Div.  

 

 

29862233   19368222   14339590   32450899  

Against Bills  
Payable  

 

 

1183993   4521467   505660   500695  

Provisions   28463222   18943628   28463222   41344535  
Provisions 
for  
Excise Dutr  

    

sugar  21888737  21587053  39317370       25846962   
Spirit & 
Ethanol  

4504870  1079411  623812  2167020   

Sales tax   860688  296532  197993  489510  
Pro .for Interest  
Payable  

9946387  9998173  9237213  9339419  

Total  263474434  262002191  S03147448  397963235  

 

 




