
   मुळा एज्यकेुशन सोसायटीच,े 

कला, वाणणज्य व णवज्ञान महाणवदयालय, सोनइ, ता. नवेासा, णज. 

ऄहमदनगर.  

 

साणवत्रीबाइ फुल ेपणु ेणवदयाणपठाच्या एम.कॉम. पदवी कररता सादर करावयाचा 

 

प्रकल्प ऄहवाल 

 शैक्षणणक वषष २०२०-२०२१ 

         प्रकल्पाच ेनाव:- 

शेळी-मेंढी पालन व व्यवस्थापन   

 

सशंोधक णवद्याथी 

ऄनरुाग चागंदेव टेकाळे  

एम. कॉम II रोल न.ं५३३ 

मागषदशषक 

प्रा. डॉ. श्री. दरंदल.ेएस.अर. 

   एम.कॉम. एम.फफल पी. एच. डी. 

       वाणणज्य णवभाग 

सन  

२०२० -२१  



मळुा एज्यकेुशन सोसायटीच े

कला, वाणणज्य व णवज्ञान महाणवदयालय, 

सोनइ, ता. नवेासा णज. ऄहमदनगर 

  प्राचायष डॉ. शकंर लावरे 

प्रमाणपत्र. 
 

                      प्रमाणणत करण्यात येते की, ऄनरुाग चागंदेव टेकाळे एम कॉम भाग २ 

याने २०२०-२१ सेणमस्टर ४ मधील पेपर क्रमांक ४ प्रोजेक्ट वकष  या णवषया ऄंतगषत 

शेळी-मेंढी पालन व व्यवस्थापन करणे. हा प्रकल्प ऄहवाल सादर केला अह.े  

 

फदनाकं   /   / २०२१ 

 स्थळ :-    सोनइ 

 

 

     सही                                                सही                                                 सही  

 

मागषदशषक                                         णवभागप्रमखु                                      समन्वयक  

 



मागषदशषकाच ेप्रमाणपत्र. 
 

                    प्रमाणणत करण्यात येत ेफक, ऄनरुाग चागंदेव टेकाळे साणवणत्रबाइ फुले पुणे 

णवदयाणपठाच्या संलणित णवदयाणपठाच्या पदव्युतर णवभाग कला, वाणणज्य व णवज्ञान 

महाणवदयालय, सोनइ येथील एम कॉम भाग २ चा णवदयाथी अह.े याने शळेी-मेंढी 

पालन व व्यवस्थापन . या णवषयावर प्रकल्प ऄहवाल तयार केला अह.े प्रस्तुत प्रकल्प 

ऄहवाल माझ्या मागषदशषनाखाली पुणष करण्यात अला अह.े प्रस्तुत प्रकल्प ऄहवाल 

तयांच्या स्वतःच्या कायाषची णनष्पती ऄसुन तयाचे संशोधन प्रकल्प ऄहवाल पुणे 

णवदयाणपठाच्या एम.कॉम. च्या ऄध्यादेशातील तरतुदनाना ऄनुसन न अह.े ऄसे मी 

प्रमाणणत करतो. 

 

फदनाकं    /    / २०२१ 

 

स्थळ:     सोनइ 

 

मागषदशषक 

 

प्रा. डॉ.श्री.दरंदल ेएस.अर. 

 एम.कॉम, एम.फफल पी.एच.डी 

                                            वाणणज्य णवभाग 

 



 

प्रणतज्ञापत्र. 
 

                            या संशोधन ऄहवालात समाणवष्ठ करण्यात अलेले कायष ह े

मी स्वतः केलेले अह.े तयासाठी मला वेळोवेळी मागषदशषकाकडून मागषदशषन णमळाले. 

मी संशोधनाचे कायष संदभष खरेीज कोणाकडून कोणतीही मदत घेतलेली नाही. ऄसे 

मी प्रणतज्ञापूवषक घोणषत करतो. या संशोधनासाठी ईपयोगात अणलेली संदभष 

पुस्तके णवणवध प्रश्नावक्ता या सवाांचा संदभष सूचीमध्ये णनदेश करण्यात अलेला अहे.  

 रठकाण:  सोन इ 

फदनाकं:    /     /२०२१ 

 

                                                                   णवदयार्थयाषच ेनाव 

                                                                         ऄनरुाग चागंदेव टेकाळे  

                                                                   ( एम कॉम ll ) 

 

 

 



ऊणणनदशे. 
 

                        पुणे णवदयाणपठाच्या पदणवका ऄभ्यास ऄंतगषत ज्या वेगवेगळ्या 

णवषयांचा समावेश होतो. णवदयार्थयाांना संशोधन पध्दतीची माणहती व्हावी म्हणुन 

णनरणनराळ्या णवषयांवर पाहणी कन न प्रकल्प ऄहवाल सादर करण्याचे काम 

णवदयार्थयाषकडुन पदणवका परीक्षा भाग २ मध्ये घेतले. णह संशोधन करण्याची ककवा 

ऄहवाल सादर करण्याची संधी मला पुणे णवदयाणपठाने ईपलब्ध कन न फदलेली अह.े  

                       या संशोधनासाठी मला जी काही अवश्यक ऄसणारी पुस्तके, माणसके 

गं्रथालयामधील सेवकांनी ईपलब्ध कन न फदली तयांचा मी ऊणी अह ेमला 

संशोधनासाठी मागषदशषक म्हणून लाभलेले प्रा. डॉ. श्री.दरंदल ेएस.अर. याचंा मी ऊणी 

अह.े तसेच प्रा. अदमन ेसर अणण प्रा.ढोकण े/काळे मडॅम यांनी केलेल्या वेगवेगळ्या 

मागषदशषनामुळे मी हा माझा प्रकल्प पूणष कन  शकलो. तयांचाही मी ऊणी अह.े 

 

 

ऄनुराग चांगदेव टेकाळे  

कला,वाणणज्य व णवज्ञान महाणवदयालय, 

सोनइ, ता. नेवासा णज. ऄहमदनगर 

 

 

 



 

 ऄनकु्रमणणका  

 

ऄनु.क्र.  प्रकारनाचे नाव  पृस्ट क्र. 
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प्रस्तावना. 
शेळी -मेंढीपालन  

                      

 

                     शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय हा शेतीला पुरक व्यवसाय म्हणून 

फकफायतशीर ठरलेला अह.े पशुपालन व्यवसाय हा राज्याच्या ऄथषव्यवस्थेतील एक 

महतवाचा भाग अह.े 

                 कारण ७० टके्क लोकसंख्या ईपजीणवकेसाठी शेतीवर ऄवलंबून अह.े 

शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय दषु्काळी व णनमदषु्काळी भागात मेंढपाळांकडून 

णवशेषत: धनगर समाजाकडून केला जातो. शेळयांपासून मांस, दधु, कातडी, 

लेंडीखत अणण याबरोबरच मेंढयापासून लोकर ईतपादन णमळते. 

                      हा व्यवसाय ऄतयंत कटमयमय ऄसुन मेंढपाळ उन, वारा, पाउस 

यांचा णवचार न करता अणण सवष सुखसोयी न ईपभोगता फदवस रात्र मेंढयांच्या 

कळपात राहून हा व्यवसाय करतात. 

                     ऄणतपाउस, रोगराइ यामुळे हजारो मेंढया मतृयुमखुी पडतात. हा 

व्यवसाय परंपरागत पध्दतीने केला जात ऄसल्यामुळे मेंढपाळ णवमा वैगेरे ईतरणवत 

नाहीत. मेंढपाळांच्या मुलांना णशक्षणापासुन वंणचत रहावे लागते. 

                      वाढते शहरीकरण व फदवसेंफदवस कमी होत जाणारी गायरान क्षेत्र े

तयामुळे हा व्यवसाय पुढे रटकून राहणे कठीण झाले अह.े तसेच महाराष्ट्र राज्यात 

लोकरीची कुठलीही संघरटत बाजारपेठ नाही. 

 



 

 

 मेंढी. 

 

               मेंढी हा एक चतुष्पाद पाळीव प्राणी अह.े हा 

मुळात युरोप व अणशया या खंडांचा रणहवासी अह.े मेंढ्यांच्या ऄंगावर केसाळ 

कातडी ऄसते. ते केस म्हणजेच लोकर. मेंढीची लोकर ह ेमेंढीपासून णमळणारे 

महत्त्वाचे ईतपादन अह.े तयासाठी मेंढ्या पाळण्याचा व्यवसाय केला जातो. मेंढ्यांचे 

मांसही खाल्ले जाते. मेंढ्याच्या मासंाला मराठीत बोलाइचे मटण ऄसे म्हणतात.  

                 मेंढपाळ मेंढीचे दधू णपण्यासाठी ईपयोगात 

अणतात.सध्या ऑस्रेणलया, न्यू झीलंड व दणक्षण ऄमेररकेत मोठ्या प्रमाणात मेंढ्या 

पाळल्या जातात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9A%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AA
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%A7
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%91%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82_%E0%A4%9D%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%A1


 

 

 

 छायाणचत्र  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 मेंढीचा आणतहास : 

                 

 

                मेंढी हा मानवाच्या आणतहासातला सवाषत अधी पाळला गेलेला प्राणी 

अहएेक  याची सुसवात समुारे नउ ते ऄकरा हजार वषाांपूवी झाली ऄसावी ऄसा .

.ऄंदाज अह े

 

o आणतहास - अफिका 
 

                  युरोपातून मेंढी अफिका खंडात अली ऄसे मानणारा एक प्रवाह 

अह.ेस्तनी वगाषच्या समखुरी गणातील बोणव्हडी कुलाच्या कॅणप्रनी ईपकुलात मेंढीचा 

समावेश होतोणतचे शााीय नाव . ओणव्हस एररस अहशेीप ही  .

संज्ञा ओणव्हस प्रजातीतील ऄनेक जातनासाठी वापरली जाते. 

                  भारतात मात्र ओणव्हस एररस या जातीला मेंढी म्हणतात .पू.स.आ .

न लोकरवषाांपासू ८०००-९०००, मांस अणण दधू यांसाठी मेंढी माणसाळली गेली 

अहपेाळीव मेंढी ही वन्य मेंढीपेक्षा रंग ., अकार, दधुाचे प्रमाण, लोकरीची प्रत, 

लोकरीचे प्रमाण आ .लक्षणांच्या बाबतीत वेगळी ऄसते . 

                 पाळीव मेंढीचे ऄनेक प्रकार ऄसून तयांचे वजन, ईंची व लोकरीची प्रत 

यांमध्ये णवणवधता ऄसते. 

 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE


 

                  

 

 

                पूणष वाढलेल्या मेंढीच्या नराचे वजन ४५–१६० फकगॅ्रव मादीचे वजन  .

४५–१०० फकगॅ्रशेपूट अखूड ऄसून मेंढीच्या चेहटयावर .ऄसते ., तसेच मागच्या 

पावलांच्या बेचक्यांत गंधगं्रथी ऄसतात प्रौढ .ढी नसतेनराला बकटयाप्रमाणे दा .

मेंढीच्या तोंडात ३२ दात ऄसतात. 

                   वरच्या जबड्यात पटाशीचे दात नसताततया रठकाणी कूचाांचा जाड  .

 .खालच्या जबड्यात पुढील बाजूस पटाशीचे अठ दात ऄसतात .भाग ऄसतो

/० दतंसूत्र .सहा दाढा ऄसतात-खालच्या व वरच्या जबड्यांत प्रतयेक बाजूस सहा३, 

०१/, ३३/, ३ .ऄसे णलणहतात ३/पटाशीचे दात अणण दाढा यातील दंतावकाश मोठा 

ऄसतो.मेंढीचे वय वरच्या जबड्यातील पटाशीच्या दातांनसुार ओळखता येते . 

                  वयाच्या चौर्थया  वषाषपयांत णतचे पटाशीचे दात पडतातह ेदात  .

मेंढीची  .येत नाहीत पडल्यानंतर वरच्या जबड्यातील पटाशीचे दात

णशकारी प्राण्यांचा लहानसा अवाज प्रकून ती  .ध्वणनग्रहणक्षमता ईणम ऄसते

 .पळण्याची फदशा ठरणवते 

                 डोळ्यांची बाहुली अडवी ऄसतेतयामुळे णतला णवस .््तृत प्रदेशातील 

फदसू शकतेणतला  के न वळणवताडो .ऄंशांपयांत ऄसतो २६०दणृटमयणवस्तार सरासरी  .

  मागचे फदसू शकते . 

 

 

 



 

 

                    

 

                 मेंढीची तवचा २ णममीजाड ऄसून णतच्यात रंगडव्य े., घमषग्रंथी, 

वसागं्रथी, रोम व लोकर ईगवणारे तंतुपुटके ऄसतातजन्माच्या वेळी जे पुटक  .

 .ऄसतात मूलपुटक तीनच्या समूहात .ऄसतात तयांना मूलपुटक म्हणतात  

                  प्रतयेक पुटकाशी एकेक वसागं्रथी, घमषग्रंथी व मृद ूस्नायू एकमेकांना 

जोडून ऄसतातद ुयम पुटक नंतर तयार होतात अणण तय .्ा्ंना फक्त एक 

वसागं्रथी जोडून ऄसतेलोकरीचे ततंू मेंढीच्या जातनानसुार बदलतात व तयांची  .

९ते  ७५० .सेंमी.संख्या प्रणत चौ,००० मध्ये ऄसू शकते . 

                 लोकरीचा धागा केराटीनचा बनलेला ऄसून व्यास १०–१७ 

मायक्रोमीटर ऄसतो२एका वषाषत ह ेतंतू  .·५ – १५ सेंमी .वाढतातमेंढीची लोकर  .

कापली नाही, तर ती अयुष्यभर वाढत राहते. 

                  मेंढी पूणषपणे शाकाहारी अहेती गवत ., शेंगा येणाटया वनस्पतनाचा 

पाला, तसेच खुरट्या वनस्पतनाची पाने खातेमोठ्या डहाळ्या व ईंच वनस्पतनाचा  .

ओठ अणण दात यांनी .पाला खाणे मात्र ती टाळते मेंढी पचण्यायोग्य भाग णनवडून 

जबड्यात घेते.ती फदवसभर चरताना अणण रवंथ करताना फदसते . 

                  रवंथी जनावरांमध्ये सेल्युलोजचे णवघटन जठरातील सूक्ष्मजीवांच्या 

साहा याने होते मुताम लागवड केलेल्या अणण वेगवेगळ्या वनस्पती  .(गाय :पहा(

चौर्थया वषाषनंतर  .ऄसलेल्या कुरणात मेंढ्या पाळल्या तर तयांची वाढ लवकर होते

 .मेंढीची चरण्याची क्षमता कमीकमी होत जाते 

 



 

 

 

 

              मेंढीचा अयु१०काल :–१२ वषे ऄसतोमात्र ., काही मेंढ्या २० वषे 

जगल्याची ईदाहरणे अहते .मेंढी हा प्राणी काहीसा बुजरा व णभत्रा ऄसून तो 

कळपाने वावरतो .चारपेक्षा ऄणधक मेंढ्या एकत्र अल्यास तया कळप करतात .

 कळपात तया म्होरक्याच्या पाठोपाठ चालतराहतात. 

                              कळपात कोकरे व माद्या मध्यभागी, तर नर कळपाच्या कडेला 

ऄसतातमाद्यांमागे एक नर ऄसे प्रमाण  २० .मेंढ्यांचे मोठे कळप पाळताना सु .

 .ठेवल्यास तयांची संख्या लवकर वाढू शकते 

                              ज्या रठकाणी तयाचंा कळप रात्री वस्ती करतो तेथे तयांनी 

टाकलेल्या लेंड्यांमुळे जणमनीची प्रत सुधारतेकुत्रा व घोडा यांच्यामाफष त मेंढ्यांना  .

तया मुळापंासून  .म्हणून मेंढ्यांचे मोठे समूह पाळणे शक्य होते .एकत्र ठेवता येते

.गवत ईपटत ऄसल्यामुळे गवत जणमनीतून ईखडले जाते 

                             तयामुळे मेंढपाळ कुरणे बदलत राहतातऄणतवृटमयी ., थंडी व 

संसगषजन्य रोग यांमुळे मेंढ्या मरतातलांडगा ., णबबट्या व तरस यांसारखे प्राणी 

मेंढ्यांच्या कळपांवर हल्ला करतातपाण्यासाठी तयांचे कळप सतत -तयामुळे चारा .

.फफरवत ठेवले जातात 

 

 

 

 



 

                     

 

                         देशी मेंढा १८–२० मणहन्यांत, तर मेंढी २४ मणहन्यांत वयात येते. 

तयांचे प्रजनन मोसमी ऄसते. नहेमीच्या खाण्याबरोबर पौणटमयक खुराक फदला अणण 

नर कळपात सोडला, तर मेंढ्या लवकर माजावर येतात.  

                           भारतात मेंढ्या माजावर येण्याचे तीन मोसम अहते : माचष-एणप्रल 

(१५–२०%(, जून-जुलै (६०–८०%( अणण ऑक्टोबर-नोव्हेंबर (सु. २५%(. 

गभाषवधी १४२–१५२ फदवसांचा ऄसतो. मादी एका खेपेला एकाच णपलाला जन्म 

देत;े परंतु काही वेळा जुळी ककवा णतळी होउ शकतात.  

                        पणहले चार-पाच मणहने कोकन  मादीचे दधू णपते. तयानतंर ते चन न 

ऄन्न णमळणवते. जून-जुलै  मणहन्यांत गाभण राणहलेल्या मेंढ्यांना ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 

मणहन्यांत णपले होतात. या काळात भरपूर चारा ईपलब्ध ऄसल्याने माद्यांना दधू 

भरपूर येउन कोकरांचे पोषण चांगले होते. 

                        भारतीय मेंढ्यांपैकी काही ईणम लोकरीसाठी, काही मासंासाठी, तर 

काही कातड्यासाठी व हलक्या लोकरीसाठी पाळण्यात येतात. ईणर भारतातील 

णहमालयालगतच्या प्रदेशातील पूंछ, करनाह, भाकरवाल, भादरवाह अणण रामपूर-

बशीर ऄशा प्रकारच्या मेंढ्या तलम, मउ व लांब धाग्याच्या लोकरीसाठी प्रणसद्ध 

अहते.  

                          ईणर भारतातील मैदानी व वाळवंटी प्रदेशांत मारवाडी, कच्छी, 

काठेवाडी, लोही व णबकानेरी ऄशा जाती अढळतात. भारतातील सु. ६०% 

लोकरीचे ईतपादन या भागातं होते.  

                           या मेंढ्या काटक ऄसून प्रणतकूल हवामानाला तोंड दतेात. तयांचा 

ईपयोग गाणलच्यांची लोकर, मांस अणण दधू यांसाठी होतो. दणक्षण भारतात 



दख्खनी, नेल्लोर, मडास रेड, माडग्याळ, मेंचेरी आतयादी मेंढ्यांचे प्रकार अढळतात. 

महाराष्ट्रात दख्खनी व माडग्याळ प्रकारच्या मेंढ्या मोठ्या सखं्येने पाळतात.  

 

 

                             ईष्ण हवामान व कमी चारा ऄसलेल्या दषु्काळी प्रदेशात तया 

पाळायला ईपयुक्त ऄसून तयांच्यापासून मांस व लोकर यांचे ईतपादन चांगले होते. 

माडग्याळ मेंढ्या सांगली णजल्यातील कवठेमहांकाळ, रांजणी, माडग्याळ व 

णसद्धनाथ या भागांत जास्त अढळतात. माडग्याळ गावाच्या नावावन नच तयांना ह े

नाव पडले अह.े 

                            भारतात राजस्थान या राज्यात सेंरल शीप ऄँड वूल ररसचष 

आणन्स्टटू्यट अह.े या ससं्थेत मेंढ्यांवर ऄवलंबून ऄसलेल्या काराणगरांना 

मेंढीणनर्ममती, तयांचे अरोग्य, तयांचा ईपयोग अणण मेंढी व लोकर यांचे ईतपादन 

यांणवषयी माणहती अणण प्रणशक्षण फदले जाते. 

 

 

 

 

 



 
 

 छायाणचत्र  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ईतपती आणतहास  

 
 

                  आतर सवष पाळीव प्राण्यांप्रमाणे मेंढी हा प्राणी सुसवातीस 

रानटी णस्थतीत होता. मानवाने नवाश्म युगामये (आ.स.पू. ९००० ते ८००० 

वषे( आतर प्राण्यांबरोबर मेंढी हा प्राणी माणसाळवला ऄसावा.  

                 मध्यपूवेपासून ते अयलांडमधील दलदलीच्या भागापयांतच्या 

प्रदेशातील मानवाच्या ऄणस्ततवाच्या आतर खाणाखुणांबरोबर मेंढ्यांची हाड े

सापडली अहते. ऄँणग्रकल्चरल ओररणजन्स ऄँड णडस् पसषल्स या गं्रथामध्ये कालष 

ओसॉयर यांनी मेंढ्यांच्या माणसाळण्याचा काळ माणूस शेती कन न राहू 

लागला. 

                   नवाश्म युगातील मानवाच्या काळाशी संबंणधत ऄसल्याचे व 

नैऊष तय अणशयामध्ये तया माणसाळल्या गेल्या ऄसाव्यात, ऄसे प्रणतपादन केले 

अह.े णलओपोल्ड ऄँडॅमट्झ या ऑणस्रयन संशोधकांच्या मते वलयाकार (वेढा 

ऄसलेली( शशगे ऄसलेल्या माणसाळलेल्या मेंढ्यांची ईतपणी पंजाब ते 

बलुणचस्तान या भागातील ईररयल प्रकारातील ओणव्हस णविाय या रानटी 

मेंढ्यापासून झाली ऄसावी. 

                   ताम्रयुगामध्ये यूरोपात ओ. एररस स्टुडेराय हा मेंढ्यांचा 

जाडजूड वलयाकार शशगे ऄसलेला नवीन प्रकार ऄणस्ततवात अला. जे.यू. 

ड्यूस्टष या स्वीणडश अनुवंणशकीशााज्ञांच्या मतानुसार हा प्रकार 



सार्मडणनयामधील डोंगराळ प्रदेशातील ओ. म्युणसमॉन या रानटी मेंढ्यांपासून 

ईतपन्न झाला ऄसावा. 

                   
 
 
 
 
 
 

                      ओ. म्युणसमॉन मेंढ्यांचा सार्मडणनयातील माणसाळलेल्या 

मेंढ्यांशी फलदायी संयोग होउ शकतो, ह ेथोरले प्लीनी (आ.स. २३ ते ७९( 

यांच्या वेळेपासून माहीत अह.े मेंढ्यांचे मूळ वसणतस्थान मध्य अणण पणिम 

अणशया ह ेसमजले जाते. 

                        ऄवाषचीन पाळीव मेंढ्यांची ईतपणी कशी झाली याणवषयी 

णनणित माणहती ईपलब्ध नसली, तरी आराण, ऄफगाणणस्तान व णतबेट येथील 

ईररयल (ओ. णविाय), दणक्षण पूवष यूरोपमधील ओ. म्यूणसमॉन अणण मध्य 

अणशया या णहमालयाच्या भागातील अगषली (ओ. ॲमॉन) या रानटी 

मेंढ्यांपासून झाली ऄसावी, ऄसे फदसते.  

                         मेष म्हणजे मेंढा ह े ऄिीचे वाहन अह,े ऄसा ईल्लेख 

वैफदक वाङ् मयात ऄनेक रठकाणी अह.े यज्ञामध्ये मेंढ्याच्या मांसाच े हवन 

करण्यात येत ऄसल्याबतलचा ईल्लेख वैफदक मंत्रामध्ये 

अढळतो.राजणनघंटु (आ.स. १०७५( या गं्रथामध्ये मेंढ्याचे मांस थंड व सचकर 

पण पचनास जड ऄसते, ऄसे णलणहले अह.े  

                         बायबलमध्ये आतर कोणत् याही प्राण्यापेक्षा मेंढीचा 

ईल्लेख ऄणधक रठकाणी अह.े णनरणनराळ्या धमाषच्या पुरातन आणतहासाच्या 

संदभाषत बळी देण्यासाठी मेंढा या प्राण्याचा ईल्लेख सवषत्र अढळतो. ही बळी 

देण्याची प्रथा ऄद्यापही चालू अह.े 

                            मध्ययुगामध्ये मध्यम व लांब धाग्याची लोकर व मांस                                 

यांकररता आंग्लंडमधील मेंढ्या प्रणसद्ध होतया, तर तलम धाग्याची लोकर 

ऄसलेल्या मेररनो मेंढ्याबतल स्पेन हा देश णवख्यात होता.  



                        ह ेदोन देश मेंढ्यांचे मांस व लोकर या बाबतनात अघाडीवर 

होते. सोळाव्या व सतराव्या शतकामंध्ये ऄजेंरटना, ऑस्रेणलया व न्यूझीलंड या 

देशांमध्ये मेंढ्या अयात करण्यात अल्या अणण तेथील जलवायुमान व चराउ 

कुरणे यांच्या ऄनुकूलतेमुळे मेंढीपालनाचा धंदा वाढीस लागला.  

 
 
 
 
 
 

                    णवसाव्या शतकाच्या सुसवातीच्या काळात ऄमेररकेच्या पणिम 

भागामध्ये मेंढीपालनाचा धंदा मोठ्या प्रमाणावर सुन  झाला. याची कारणेही 

तेथील जलवायुमान अणण चराउ कुरणांची ईपलब् धता हीच होती.  

                    तथाणप १९५० नंतर ऄमेररकेतील मेंढ्यांच्या संख्येत घट होउ 

लागली. याचे कारण ऄणधक फकफायतशीर ऄसलेल्या दगु्धोतपादनाच्या व 

गुरांच्या मांसोतपादनाच्या धंद्याकडे तेथील लोकांचे लक्ष गेले, ह ेहोय.  

                        तेथे मेंढ्यांची संख्या १९४७ मध्ये५.५ कोटी होती; १९७० 

मध्ये २.५ कोटनावर अली. याच काळात म्हणजे दसुटया महायुद्धानंतर पूवष 

यूरोपातील यूगोस्लाणव्हया, बल्गेररया, न माणनया, पोलंड, चेकोस्लोव्हाफकया, 

हगेंरी व पूवष जमषनी या देशांमध्ये लोकरीची प्रत वाढणवण्याच्या दटृमयीने मेंढ्यांच्या 

प्रजननाकडे णवशेष लक्ष पुरणवण्यात अले. 

 

                        या देशांतील मेंढ्यांपासून मध्यम प्रतीची गाणलच्याची लोकर 

णमळत ऄसे, तर यूगोस्लाणव्हया, न माणनया, बल्गेररया व चेकोस्लोव्हाफकया या 

देशांमधील २५% दगु्धोतपादन मेंढ्यांपासून णमळत ऄसे. यांतील काही दशेांमध्ये 

शेतीचे एकत्रीकरण करण्यात अले व मेंढीपालन सहकारी पद्धतीने करण्यात येउ 

लागले. 

                      बल्गेररयातील स्टारा झागॉरा, न माणनयातील तुकाांना व 

णतसगाइ, यूगोस्लाणव्हयातील झॅकेल आ. स्थाणनक जातनाशी रणशयन ॲस्काणनयन, 

स्टाव्हरोपोल या मरेरनो मेंढ्यांच्या जातनाचा संकर कन न बल्गेररयामध्ये थ्रॅणसयन 



मेररनो, न माणनयामध्ये स्पान्सा व पोलंडमध्ये लोणवक्का या वार्मषक ५.५ ते ७.५ 

फकगॅ्र. तलम लोकर देणाटया मेंढ्याच्या जाती णनमाषण करण्यात अल्या अहते. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 सवषसामान्य माणहती  
                
 
 

                   हररणाप्रमाणे मेंढ्यांच्या डोळ्याच्या खालच्या बाजूस 

कातड्याखाली एक गं्रथी ऄसते व णतचा ााव बाहरे येण्यासाठी एक 

णछडऄसते. बटयाच जातनामध्ये ती ऄल्पणवकणसत ऄसते, तर काहनामध्ये ती 

ऄणस्ततवातही नसते. 

                    खुराच्या बेचक्यात णपशवीसारखी एक गं्रथी ऄसून णतच्यातून 

ईग्र वास ऄसलेला तेलकट पदाथष ावत राहातो. चालताना गवताला ककवा 

वाटेवरील दगडाला हा ााव लागतो. मेंढ्यांचे घ्राणेंफडय तीक्ष्ण ऄसल्यामहु े

ाावाच्या वासावन न असपासच्या आतर मेंढ्यांची तयांना चाहूल लागते. 

                     काही मेंढ्यांच्या गळ्यावर पुढच्या बाजूस केसांचा झुबका 

फदसून येतो; पण तयांना दाढी नसते. शेळ्यांप्रमाणे मेंढ्यांच्या शरीराला ईग्र 

वास येत नाही. मेंढ्यानंा वरच्या जबड्यात पुढील बाजूस कंृतक दंत 

(कुरतडण्याच्या कामी ईपयोगी पडणारे पटाशीसारखे दात( नसतात.  

                              

                          तया रठकाणी ईपास्थनाचा (कूचाषचा( जाड पुठ् ठ्यासारखा भाग 

ऄसतो. खालच्या जबड्यात पुढील बाजूस अठ कंृतक दंत ऄसतात. खालच्या 

जबड्यातील कंृतक व वरच्या जबड्यातील पुठ् ठ्यासारखा भाग यामध्ये गवत धन न 



डोक्याला णहसके देउन ते तोडले जाते. खालच्या व वरच्या जबड्यात प्रतयेक बाजूस 

सहा सहा दाढा ऄसतात.  

                           मेंढ्यांना ओठाचंी पुष्कळच स्वैर हालचाल करता येत 

ऄसल्यामुळे हवे तेच नेमके खुडून जणमनीलगत चरता येते. आतर रवंथ करणाटया 

प्राण्यांप्रमाणे मेंढ्यांचे पोट चार कप्प्यांचे ऄसते. दपुारचा थोडा णवश्रांतीचा वेळ 

सोडल्यास तया फदवसभर चरत ऄसतात. तयांचे जवळ जवळ ऄधे अयुष्य चरण्यात 

जाते. 

              
 
 

                 मेंढ्याच्या  तवचेची जाडी २ णममी. ऄसते. व तीत कमीणधक 

प्रमाणात रंगडव्य ऄसते. तवचेमध्ये धमष गं्रथी, तवक् -स्नेह गं्रथी (तेलकट पदाथष 

ावणाटया गं्रथी(, लोम व लोकर ईगणवणारे तंतुपुटक ऄसतात व तयांची एक 

णवणशटमय रचना सवषसाधारणपणे ऄणस्ततवात ऄसते. 

                   जन्माच्या वेळी जे पुटक ऄणस्ततवात ऄसतात तयानंा मूलपुटक 

म्हणतात. प्रतयेक पुटकाशी एकेके तवक्-स्नेह गं्रथी, धमष गं्रथी व ऄरेणखत स्नायू 

(ईभे तंतू ऄसलेला ऄनैणच्छक स्नायू( संलि ऄसतात. 

                     द ुयम पुटक नंतर तयार होतात व तयांच्याशी फकत एक 

तवक्-स्नेह गं्रथी संलि ऄसते. मूलपुटक तीन तीनच्या समूहामध्ये ऄसतात व 

तयाबरोबर काही द ुयम तंतुपुटक ऄसतात. 

                     ह ेतंतू णनरणनराळ्या जातीनसुार कमी ऄणधक ऄसतात व 

तयांची सखं्या द. चौ. सेंमी.मध्ये ७७५ ते ९,३०० ऄसू शकते. बहुतेक 

मेंढ्यांच्या ऄंगावर लोकर ऄसते; परंतु काही जातनाच्या मेंढ्यांच्या ऄंगावर 

अखूड केस ऄसतात, तर अणखी काहनाच्या ऄंगावर लोकर व केस यांचे 

णमश्रण ऄसते. 

                     लोह्कारीचा  धागा बहुतांशी ऄणवडाव्य (न णवरघळणाटया( 

⇨केरारटनाचा बनलेला ऄसतो. धाग्याचा व्यास १० ते ७० मायक्रोमीटर 

(१मायक्रोमीटर=१०-६ मी( ऄसतो व मेंढ्यांच्या ऄंगावर एक वषष वाढलेल्यसा 

धाग्याची लांबी २.५ ते १५ सेंमी. ककवा थोडी ऄणधक ऄसते. 



                      धाग्याचा व्यास व लांबी यांचा मेंढ्यांची जात, पोषण व 

पयाषवरण यांचा ऄन्योन्य संबंध अह.े धाग्याचा एका सेंमी. लांबीमध्ये १ ते 

१० ककवा थोड्या ऄणधक मळसूत्री वळ्या फदसून येतात. या वळ्यांमुळे 

धाग्याला लवणचकपणा येतो. 

                     मेंढ्यांची लोकर जर कापली नाही, तर अयुष्यभर ती 

ठराणवक प्रमाणात वाढत ऄसते. 

 
 
 
 
 
 
 

                      मेंढ्या जातयाच णभत्र्या ऄसतात. तयातल्या तयात धीट 

मेंढीच्या पाठीमागे जाण्याची व कळपात राहण्याची तयांची प्रवृणी ऄसते. 

सामान्यतः तयांना बुद्धी कमी ऄसते, ऄसे मानले जात;े तथाणप 

हवामानासंबंधीची तयांना चांगली जाण ऄसते, ऄसे फदसून येते. तयांची 

अयुमषयाषदा ७ ते १०वषे ऄसते; पण २० वषेपयांत जगल्याची ईदाहरणे 

अहते. सपाटीपेक्षा ईंच पठारावर चरणे तयांना ऄणधक अवडते. 

 

 
 



 

छायाणचत्र 

  

 

 

 

 



 

 

 

 फायदशेीर मेंढीपालन  

            

                     अपल्या देशातील बहुसंख्य लोक ह ेशेती व्यवसाय करतात. 

शेती व्यवसायासह जोडव्यवसाय म्हणून पशुपालनाचा व्यवसाय करतात. 

पशुपालनात कमी खचाषत ऄणधक ईतपन्न देणारे म्हणजे शेळी अणण 

मेंढीपालन. 

                     अज अम्ही अपणांस मेंढीपालनाणवषयी माणहती देणार 

अहोत. शेळीपालन करणारे काही प्रमाणात अपल्या कळपात मेंढीही पाळत 

ऄसतात. धनगर समाज तर पूणषपणे मेंढीपालन करत ऄसतात. तयांचा 

ईदरणनवाषह हा मेंढीपालनावरच ऄसतो.  

                    जर अपल्याला पशुपालनाची अवड ऄसेल तर अपण 

मेंढीपालन करावे मेंढीपालनात बक्कळ कमाइ अह.े मेंढनाच्या काही जाती 

अहते, तयांची कमाइ ऄणधक ऄसते. या मेंढ्या मासं, लोकर अणण दधुाच्या 

व्यवसायासाठी फार ईपयुक्त अहते. 

                    महाराष्ट्रात डेक्कनी, माडग्याळ या जातीच्या मेंढ्या 

अढळतात. डेक्कनी मेंढी मासं ईतपादनासाठी चांगल्या ऄसतात. सहा 

मणहन्यानंतर मांसचा ईतारा हा ४९.६+१८% तर या मेंढ्यापासून ५८७ 

गॅ्रम्स लोकर णमळते. 

                    माडग्याळ मेंढी या मेंढ्यांचा रंग प्रामुख्याने पांढरा तयावर 

तपफकरी मोठे रठपके अढळतात अणण ह ेमाडग्याळ मेंढयांचे खास 

वैणशटमयये अह.े नर अणण मादनाना शशग येत नाहीत. या मेंढ्यांपासून लोकर 



अणण दधू ही कमी णमळत ऄसते. या व्यणतररक्त दशेात अढळणाटया आतर 

मेंढ्यांच्या जातीणवषयी अपण जाणून घेणार अहोत. 

 

 

 

 

 

                         गती - या मेंढ्या मध्यम अकाराच्या ऄसतात, यांचा रंग 

पांढरा, लाल, हलका काळा ऄसतो. या मेंढ्यांपासून वषाषतून तीनदा 

अपल्याला लोकर णमळत ऄसते. 

                        साधरण एक ते दीड फकलो वजनाचे लोकर अपल्याला 

णमळते. या जातीच्या मेंढ्या या णहमाचल प्रदेशच्या रामनगर, ईधमपूर, 

कुल्लू, जम्मू- काश्मीर, अणण कांगडा खोटयात अणण ईणराखडंच्या नैनीताल 

टेहरी गढवाल, णचमोली णजल्यात अढळतात. या मेंढ्यांमधील नरांना शशग 

ऄसतात. याणशवाय १० ते १५ टके्क मादी मेंढ्यांना पण शशग ऄसतात. 

 मुझफ्फरनगरी - या जातीच्या मेंढ्या फदल्ली, हररयाणा,                                                          

ईणरप्रदेशाच्या मुझफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपूर, मेरठ, णबजनौर येथे 

अढळतात. या मेंढ्याचा रंग पांढरा ऄसतो. याच्या शरररावर भुरक्या रंगाचे 

अणण काळ्या रंगाचे रठपके ऄसतात.  

 जालौनी - या जातीच्या मेंढ्या ईणरप्रदेशच्या जालौन, झांसी अणण 

लणलतपूरमध्ये अढळतात. यांचा अकार मध्यम अकारच्या ऄसतात. या 

जातीच्या मेंढ्यांना नर अणण मादनाना शशग ऄसतात. 

 याचे कान ह ेअकाराने मोठे अणण लांब ऄसतात. या मेंढ्याच्या लोकरी या 

मउ अणण जाड ऄसतात. लोकर छोट्या ऄसतात अणण मोकळे ऄसतात. 

 पंछी      या जातीच्या मेंढ्या या मळु जम्मू प्रांतातील पंुछ अणण 

राजौरीतील भागात अढळतात. या मेंढ्या गती जाती सारख्या ऄसतात. 



परंतु यांचा अकार छोटा ऄसतो. तर रंग पांढरा ऄसतो, यांची शेपटी ही 

लहान ऄसते. 

 करनाह - या जाती ईणरी काश्मीरच्या डोंगराळ भागातील करनाह येथे 

अढळतात. यांचा अकार मोठा ऄसतो. या मेंढ्यातील नराचे डोकं ऄसत ेतर 

शशगही ऄसतात. या मेंढ्यांचा रंग पांढरा ऄसतो. 

 मारवाड़ी - या जातीच्या मेंढ्या राजस्थानच्या जोधपूर, नागौर, जालौर, 

पाली या पररसरात अढळतात. याचंा अकार लहान ऄसतो. चेहरा काळा 

रंगाचा ऄसतो. परंतु यांच्यापासून णमळणारी लोकरही पांढटया रंगाची ऄसते. 

लोकर खूप दाट ऄसल्याने वजनदार ऄसते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 छायाणचत्र 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 प्रजाती  

 

 

       भारतात मेंढ्यांच्या णवणवध ३९ जाती अढळतात. भारतीय मेंढ्याचंे 

भौगोणलक प्रदेशानुसार चार णवभाग केले अहते. 

 णहमालयीन पवषतरांगांत (ईणराखंड , जम्मू -काश्मीर , पंजाब, णहमाचल प्रदेश (

कनाषह, काणश्मरी, गती, गुरेझ,भाकरवाल, रामपूर -भुणशयार या प्रमुख जाती 

अढळतात  .कनाषह व काणश्मरी या जाती ईच्च प्रतीच्या लोकर ईतपादनासाठी 

प्रणसद्ध अहते.  

 भारताच्या ईणर अणण पणिम भागांत (ईणर प्रदेश , गुजरात, पंजाब, मध्य 

प्रदेश, राजस्थान, हररयाणा  (कच्छी , काठेवाडी, चौकला, नाली, पाटणवाडी, 

मागरा, मारवाडी, लोही, सोनाडी, णहस्सार डेल या मेंढ्यांच्या जाती अढळतात. 

 भारताच्या दणक्षण भागात (अंद प्रदशे , कनाषटक, केरळ, महाराष्ट्र, ताणमळनाडू (

दख्खनी, नेल्लोर, बेल्लारी, मडासरेड, माडग्याळ, मेंचेरी या प्रमुख जाती 

अढळतात  .यांपकी नेल्लोर , मडास रेड, माडग्याळ, मेंचेरी या मेंढ्यांच्या जाती 

मांस ईतपादनासाठी प्रणसद्ध अहते. 

 भारताच्या पूवष (ररसा , पणिम बंगाल, णबहार  (अणण इशान्य भागात गंजाम , 

गरोल, छोटा नागपुरी, णतबेटल, शहाबादी या जाती अढळतात  .गंजाम , छोटा 

नागपुरी, दख्खनी, बेल्लारी, मारवाडी, सोनाडी, शहाबादी या मेंढ्यांच्या जाती 

लोकर व मांस या दहुरेी ईतपादनांसाठी प्रणसद्ध अहते. 

 भारतात सवषसाधारणपणे सवषत्र अढळणारी बकरी हा पण मेंढीच्या जातीतला 

एक प्रकार अह.े 

 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%80


 

 महाराष्ट्रतील जाती  

 

                    महाराष्ट्रात मेंढ्यांच्या दख्खनी व माडग्याळ या दोनच प्रमुख जाती 

अढळतात .दख्खनच्या पठारावर अढळत ऄसल्याने दख्खनी मेंढी ह ेनाव पडले .

संगमनेरी, लोणंद, सोलापुरी, कोल्हापुरी या दख्खनी मेंढनाच्या चार ईपजाती अहते. 

                     दख्खनी मेंढी ईष्ण हवामानात, कमी चारा ऄसलेल्या दषु्काळी 

प्रदेशात पाळण्यास ईपयुक्त ऄसून मांस व लोकर ईतपादनासाठी पाळतात .

माडग्याळ मेंढणा सांगली णजल्ह्णातील जत अणण कवठेमहांकाळ तालुक्यातील 

रांजणी, माडग्याळ व णसद्धनाथ या भागात जास्त अढळतातमाडग्याळ गावाच्या  .

नावावन नच या मेंढ्यांना ह ेनाव पडले. 

 

 
 



 

 पररास्रीय जाती  
 

 

                     मेंढ्यांच्या णवदेशी जातनामध्ये मेररनो, रॅमब्युलेट, चेणव्हओट, 

कॉररडेल, डॉरसेट, साउथडाउन-, पोलवथष, सफॉल्क णवशेष प्रणसद्ध अहेतमेररनो  .

मेंढीचे ईगमस्थान स्पेन ऄसून ईच्च प्रतीच्या लोकर ईतपादनासाठी ती जगप्रणसद्ध 

 .अह े

                     संकरीकरणाद्वारे स्थाणनक मेंढ्यांचे लोकर ईतपादन व प्रत 

सुधारण्यासाठी मरेरनो नरांचा णवणवध देशांत वापर केला जातोसफॉल्क ., डॉरसेट, 

साउथडाउन मेंढ्यांचे ईगमस्थान आंग्लंड ऄसून तया मांस ईतपादनासाठी प्रणसद्ध -

अहते. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

रानटी मेंढ्याचं्या जाती. 
 

१ वगीकरण  

 

                         ऄद्यापही जगाच्या पाठीवर रानटी मेंढ्यांचे ऄणस्ततव फदसनू 

येते. तुकष स्तानलगतच्या पामीर पठारावरील ४,९०० मी. ईंचीवर माको पोलो या 

यूरोपीय प्रवाशांना तेराव्या शतकात रानटी मेंढ्यांचे कळप अढळले होते व पुढे 

तयांच्याच नावाने ही जात ओ. पोली म्हणून ओळखली जाउ लागली. 

                           या जातीतील नरांची शशगे मोठी व पसरट ऄसून शशगांची 

टोके डोक्यापासून दरू राहतात. आतर रानटी जातनाच्या शशगांच्या ऄसंद वळणामुळे 

टोके डोक्याजवळ राहतात. ओ. कारेणलनी हा याच मेंढ्यांचा एक प्रकार णतएनशान 

डोंगरांच्या रांगामध्ये अढळून येतो. 

                           या दोन्ही प्रकारच्या मेंढ्या अकारमानाने थोराड अहते; पण 

ऄल्ताइ पवषत श्रेणीत अढळणाटया ओ. ॲमॉन या अगषली मेंढ्या सध्या ऄणस्ततवात 

ऄसलेल्या रानटी मेंढ्यांपैकी सवाांत णधप्पाड ऄसून तयांची ईंची १.३ मी.व वजन 

१३५ फकगॅ्र. ऄसते.  

                            यांचा एक प्रकार लडाख व णतबेटमध्ये, दसुरा पूवष 

मंगोणलयामध्ये व णतसरा गोबीच्या वाळवंटामध्ये अढळून येतो. अगषली गटातील 

सवाषत लहान रानटी मेंढ्या ऄफगाणणस्तान, पंजाब व लडाखमधील डोंगराळ 

भागामध्ये ईररयल, ईररन ककवा शापू म्हणून ओळखल्या जातात. या पर्मशयन ककवा 

अमेणनयन (ओ. ओररएंटॅणलस( अणण सार्मडणनयन ककवा कॉर्मसकन (ओ. म्युणसमॉन( 

मेंढ्यांसारख्या फदसतात.  

                               
 



 
 
 
 
 

                         याणशवाय णतबटेमध्ये १० ते ५० च्या कळपात अढळणाटया 

भराल (स्यूडॉआस नेयॉर( या णहमालयातील णनळ्या मेंढ्या म्हणून ओळखल्या 

जातात. 

                          अफिकेमध्ये ईणरेपासून पूवेकडे सूदानपयांत पसरलेल्या 

डोंगरांच्या रांगांमध्ये रानटी मेंढ्याचंा एकच प्रकार ईदाद ककवा औदाद (ॲमोरॅगस 

लेरणव्हया( म्हणून ओळखला जातो. या मेंढ्यांना डोळ्याखालील गं्रथी ऄसत नाहीत 

व तयांची शशगे शेळीप्रमाणे गुळगुळीत ऄसतात. 

                            रणशयामधील पूवष सायबीररयाच्या भागामध्ये व लगतच्या 

स्टॅनोव्हाय पवषतराजीमध्ये ओ. बोरीणलस व ओ. णनणव्हकोला ह ेरानटी मेंढ्यांचे दोन 

प्रकार अढळतात. 

                                या मेंढ्यांचे ईणर ऄमेररकेतील डोंगराळ भागात 

अढळणाटया रानटी मेंढ्याशंी बरेच साम्य अह.े ऄमेररकेतील या रानटी मेंढ्यांना 

मोठ्या शशगांच्या (णबग हॉनष( म्हणून ओळखतात. 

                               तयांच्या डोळ्याखाली गं्रथी नसते, तसेच वयस्क नराच्या 

शशगाचा पुढील भाग सपाट ऄसतो. यामुळे अगषली मेंढ्यांहून तया णनराळ्या अहते, 

ह ेलक्षात येते. 

                                ऄमेररकेतील रॉकी पवषताच्या भागातील याच प्रकारातील 

मेंढ्या रंगाने खाकी ऄसून तयांच्या पुठ् ठ्याचा रंग पांढरा ऄसतो. णस्टकीन नदीच्या 

असपासच्या णिरटश कोलंणबयातील मेंढ्यांचा रंग काळा ऄसतो, तर 

ऄलास्कामधील याच जातीच्या रानटी मेंढ्या पांढटया ऄसतात व तया डाल मेंढ्या 

म्हणून ओळखल्या जातात. 

 

 



 

                              शरीरांची ठेवण, णवशेषतः शेपटीची लांबी व तीत साठणारी 

चरबी, तसेच लोकरीची प्रत यांच्यावर अधाररत ऄसे पाळीव मेंढ्यांचे वगीकरण 

करण्यात अले अह.े यानुसार खालील प्रमुख वगष मानले जातात. 

 

(१( ईणम प्रतीची तलम लोकर देणाटया मेंढ्या : ईदा., मेररनो, रॅम्ब्युलेट आतयादी. 

 

(२( मध्यम प्रतीची तलम लोकर देणाटया मेंढ्या : या मेंढ्यांतही दोन प्रकार अहते  

 

(ऄ( काळ्या ककवा लांबट तोंडाच्या मेंढ्या ईदा., साउथडाउन, सफोक, ऑक्सफडष 

आतयादी.  

 

(अ( पांढटया तोंडाच्या डॉसेट हॉनष, रायलँड आतयादी. 

 

(३( लांब धाग्याची लोकर देणाटया मेंढ्या : यातील एक प्रकारच्या मेंढ्या लांब व 

चमकदार लोकर देणाटया अहते. ईदा., कॉटस् वोल्ड, शलकन आतयादी. यातील 

दसुटया प्रकारच्या मेंढ्यांवर चकाकी कमी ऄसते. या प्रकारात बॉडषर लायसेस्टर, 

रोमनी माशष, शेणव्हएट, मेंढ्यांत मोडतात. 

 

(४( लांब व जाड धाग्याची लोकर दणेाटया मेंढ्या : यामध्येही दोन प्रकार अहते  

 

(ऄ( सुधाररत मेंढ्या : स्कॉरटश ब्लॅक फेस आतयादी. (अ( ऄजूनही अद्य ऄवस्थेत 

ऄसलेल्या मेंढ्या; या मेंढ्यांचे तीन ईपप्रकार अहते. (अ. १( पातळ शेपटीच्या 

मेंढ्या : ईदा., नव्हाजो (ऄमेररकन(, झॅकेल (यूरोप(, यूरा (स्पेन(, णतबेट (अणशया(.  

 

(अ.२( चरबीयुक्त शेपटीच्या मेंढ्या : यांचेही परत दोन ईपईपप्रकार अहते. (१( 

चरबरीत लोकर देणाटया : अणशया खंडातील बटयाचशा मेंढ्या. (२( फर देणाटया : 

काराकुल जातीच्या मेंढ्या.  

 
 



 
 
 
 
 

(अ. ३( चरबीयुक्त पटुमय पुठ् ठ्याच्या मेंढ्या : या मेंढ्याच्या प्रकारात कझक, दमु्बा आ. 

जातीच्या मेंढ्या मोडतात. 

 

                                   वरील चार मुख्य प्रकारच्या मेंढ्यांच्या जाती अहते 

(ईणम प्रतीची लोकर देणाटया, मध्यम प्रतीची लोकर देणाटया, लांब धाग्याची 

लोकर देणाटया व जाड धाग्यांची लोकर देणाटया(.  

                                  याणशवाय लांब धाग्याची लोकर देणाटया मेंढ्यांचा 

ईणम प्रतीची लोकर देणाटया मेंढ्यांशी संयोग कन न संकररत मेंढ्यांचा एक नवीन 

वगषच तयार करण्यात अला अह.े तयामध्ये कॉररडेल, पोलवथष, कोलंणबया, पनामा, 

कॉरमो आ. जातनाच्या मेंढ्या येतात. 

                                   काही मेंढ्यांच्या ऄंगावर लोकर ऄणजबात नसते. तयांचा 

ईपयोग फक्त मांस ईतपादनासाठीच होतो. नेल्लोर, बन्नूर या जातनाच्या मेंढ्या 

मांसासाठी म्हणूनच पाळतात. पर्मशयन जातीच्या मेंढ्या या प्रकारात मोडतात. 

काही मेंढ्याचा ईपयोग दधू ईतपादनासाठी करतात. इस्ट िेणझयन, पेलणवन, झॅकेल 

या मेंढ्या या प्रकारात मोडतात. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

मेंढ्यामध्य ेअढळणारे रोग. 
 

 

1.रोग 

i. सूक्ष्मजंतजुन्य रोग 

ii. अंत्रणवषबाधा 

iii. णलबणलबीत वृक्क (मूत्रशपड( 

iv. स्रक व कोकरांना अमांश 

2.क्षय रोग 

i. खूरसडा 

3.व्हायरसजन्य रोग 

i. दवेी 

ii. णनळी जीभ 

4.आतर व्हायरसजन्य रोग 

5.परजीवीजन्य रोग 

6.कीटकजन्य रोग 
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रोग  

                          मेंढ् यांमधील अजार सहजासहजी ओळखू येत नाहीत. तया 

बटयाच अजारी झाल्या म्हणजेच अजाराची लक्षणे फदसू लागतात. अपल्या 

कळपातील मेंढ्या काही प्रमाणात रोगाने मृतयुमखुी पडणारच - ते ऄणनवायष अह-े

ऄशीच जगातील सवष मेंढपाळांची समजूत णवसाव्या शतकाच्या सुसवातीपयांत 

होती. 

                         तयानंतरच्या २५ वषाांमध्ये व्हायरसजन्य व सूक्ष्मजंतजुन्य 

रोगांच्या णनयंत्रणाच्या बाबतीत पशवैुद्यकशााामध्ये झालेल्या प्रगतीमळेु मेंढ्यांचे 

फकतयेक संसगषजन्य रोग अटोक्यात अले अहते. कळपामध्ये एकमेकींना णबलगून 

राहण्याच्या मेंढ्यांच्या सवयीमुळे साथीच्या रोगांचा झपाट्याने फैलाव होतो. 

                       ताप, जलद श्वासोच्छ् वास, तवचेवर लाली येणे, ऄंगावर सूज येणे, 

शशका, खोकला व हगवण ही बटयाच संसगषजन्य रोगांत फदसून येणारी सवषसामान्य 

लक्षणे अहते. 

भारतामध्ये मेंढ्यांचे संसगषजन्य रोग पशुस्थाणनक (रोगकारक जंतूंच्या ऄणस्ततवामुळे 

एखाद्या भागातील जनावरांत ईद ्भवणाटया( स्वन पात अढळून येतात व तयामुळे 

या भागातील मेंढ्या रोगानंा मोठ्या प्रमाणावर बळी पडतात. मेंढ्यांच्या काही 

महत्त्वाच्या रोगांची माणहती येथे फदली अह.े 



 

 

 

सकू्ष्मजतंजुन्य रोग. 
 

                            क्लॉणस्रणडयम प्रजातीतील काही सूक्ष्मजंतूमुळे मेंढ्यांना तीव्र 

स्वन पाचे अजार होतात. ह ेसूक्ष्मजतंू बीजाणुन प (सूक्ष्मजंतूंचे सुप्तावस्थतेील 

णनरोधक स्वन प( धारण करणारे, ऄनॉणक्सजीवी (ऑणक्सजनणवरणहत वातावरणात 

वाढणारे( ऄसून शरीरामध्ये मारक स्वन पाची णवषे तयार करतात. यामळेु 

णवषरक्तता (रक्तामध्ये णवष णभनणे( होउन मेंढ्या बटयाच प्रमाणावर मतृयुमुखी 

पडतात. 

 

अंत्रणवषबाधा 
 

                           क्लॉणस्रणडयम परकिजन्स (वेल्चाय( या सूक्ष्मजतंूंच्या ड 

प्रकारामुळे जगातील सवष देशांमध्ये मेंढ्यांना होणारा हा संहारक रोग अह.े दोन 

वषे वयाच्या अतील मेंढ्यांमध्ये हा जास्त प्रमाणात अढळतो. खाणे बंद होणे, 

तोंडातून फेस येणे, अचके देणे, हगवण आ. लक्षणे कोकरामध्ये फदसतात व 

णवषरक्तता होउन ती २ ते १२ तासांत मरण पावतात. 

                             वयस्क मेढ्यांना हा रोग झाल्यास दात खाणे, तोंडावाटे लाळ 

गळणे, पोटफुगी, चालताना झोक जाणे, गोल गोल फफरणे आ. लक्षणे फदसतात व तया 

१२ ते २४ तासांत मरण पावतात. सवषसामान्यपणे ऄसे फदसून येते की, नेहमी 

णनकृटमय प्रकारच्या चराउ रानामध्ये चरणाटया मेंढ्या चांगल्या प्रतीच्या रानामध्ये 

सोडल्या, तर तया ऄधाशीपणाने चरतात. 

                             
 
 
 



 
 
 
 
 

                          रोगाचे सूक्ष्मजंतू मेंढ्यांच्या अतड्यात बहुधा नेहमी ऄसतात व 

ऄशा वेळी ते वाढीस लागतात अणण रोगोदभव होतो. भारतामध्ये सवष राज्यांमध्ये 

हा रोग अढळून येतो. अजारी मेंढ्यांवर ईपचार करण्याआतका ऄवधी सहसा 

णमळत नाही.  

                           

                           रोगाणवसद्धच्या प्रणतणवषाचे (सूक्ष्मजंतुजन्य णवषाचा पररणाम 

नाहीसा करणारे प्रणथन ऄसलेल्या रक्तरसाचे( मोठ्या मात्रेने ऄंतःक्षेपण केल्यास 

अजारी मेंढ्या बटया  होउ शकतात. रोगकारक सूक्ष्मजंतूंच्या णवषापासून तयार 

केलेले णवषाभ (जंतुणवषातील णवषारीपणा नटमय कसन पण प्रणतरक्षेचा गुणधमष 

वषाषतून दोनदा कायम राखनू तयार केलेली लस( पररणामकारक ऄसून वषाषतून 

दोनदा टोचल्यास रोगप्रणतबंध होउ शकतो. 

 

 

णलबणलबीत वकृ्क (मतू्रशपड(  
 

                       (पल्पी फकडनी(. वरील सूक्ष्मजंतूमुळे हा अणखी एक रोगप्रकार 

६ ते १६ अठवडे वयाच्या कोकरांमध्ये अढळून येतो. कळपामध्ये एकाएकी एखादे 

कोकन  मेलेले अढळते. तयानंतर आतर कोकरांमध्येही फारशी रोगलक्षणे न फदसता 

ती मन  लागतात. मरणोणर तपासणीत वृक्क णलबणलबीत झालेले व तयावर पांढरे 

रठपके फदसून येतात. 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
                        

                             यकृतातील कोणशकांतनू (सूक्ष्म रक्तवाणहन्यांतून( रक्तााव 

झाल्यामुळे यकृतावर तांबडे रठपके फदसून येतात. णवण्यापूवी दहा फदवस गाभण 

माद्यांना वर ईल्लेणखलेली लस टोचल्यास जन्मणाटया कोकरांना णचकावाटे गेलेल्या 

प्रणतशपडामुळे (प्रणतजनाच्या संभाव्य हाणनकारक बाय पदाथाषच्या संपकाषमुळे 

रक्तरसात तयार होणाटया णवणशटमय प्रणथनामुळे( परार्मजत प्रणतरक्षा (दसुटया 

जनावरात ईतपन्न झालेली व तयाच्या रक्तापासून णमळणारी रोगप्रणतकारकक्षमता( 

णमळते व ती ८ ते १३ अठवडे सुरणक्षत राहतात. 

 
 
 
 
 

स्रक व कोकरांना अमाशं 
 

                               वरील सूक्ष्मजंतूंच्या क प्रकारामुळे स्रक व ब प्रकारामुळे 

कोकरांना अमांश ऄसे अणखी दोन सांसर्मगक रोग मेंढ्यांमध्ये अढळून यतेात. 

स्रक हा एक ते दोन मणहने वयाच्या कोकरांमध्ये आंग्लंडमध्ये वेल्स परगण्यात व 

ऄमेररकेत अढळला अह.े  

                               क प्रकारच्या सूक्ष्मजंतूपासून अल्फा व बीटा ही णवषे तयार 

होउन रोगलक्षणे फदसण्यापूवीच मेंढ्या एकाएकी मन न पडलेल्या अढळतात. 

सूक्ष्मजंतूणवसद्ध तयार केलेले प्रणतणवष योग्य मात्रेमध्ये टोचणे हा एकच ईपाय या 

रोगावर अह.े तसेच सूक्ष्मजंतूच्या णवषापासून तयार केलेले णवषाभ णनरोगी 

कोकरांना टोचल्यास रोगप्रणतबंध होउ शकतो.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                        प्रणतणवषे बहुधा घोड्यामध्ये तयार करतात. तयामुळे कोकरामध्ये 

ऄणधहृषतेची (अँलजीची( लक्षणे फदसण्याचा संभव ऄसतो, ह ेलक्षात घणेे जन र 

अह.े याणशवाय क्लॉणस्रणडयम प्रजातीतील क्लॉ. नोव्ही (क्लॉ. आणडमॉणशऄन्स( या 

सूक्ष्मजंतूंच्या ब प्रकारामुळे ब्लॅक णडझीज (संसगषजन्य उतक मृतये यकृतशोथ( 

व क्लॉ. सेणप्टकम या सूक्ष्मजंतूमुळे व रक्तमूत्र ह ेतीव्र स्वन पाचे मेंढ्यांचे संसगषजन्य 

रोग ऑस्रेणलया, न्यूझीलंड, यूरोप व आंग्लंडमध्ये अढळून अले अहते. 

                        दोन्ही रोगांमध्ये मेंढ्या-कोकरे फारशी रोगलक्षणे 

फदसण्याअधीच णवषबाधा होउन काही तासांमध्ये मन न पडतात. रोगजतंूपासून 

तयार केलेली लस ऄगर रोगजंतुणवषापासून तयार केलेले णवषाभ टोचल्याने 

रोगप्रणतबंध होउ शकतो. 

 

    
 

क्षय रोग. 

                     मेंढ्यांना सहसा क्षय होत नाही; परंतु कोंबड्यांच्या क्षयजंतूमुळे क्षय 

झाल्याचे क्वणचत ईदहरणे अहते. मात्र कॉररणनबॅणक्टररयम ओणव्हस या 

सूक्ष्मजंतूमध्ये अभासी क्षय रोग होतो. रोगामुळे शरीरातील ⇨लसीका गं्रथीचा 

शोथ (दाहयुक्त सूज( होउन तयांमध्य ेकॅणल्शयमाचे णनक्षेपण (साचणे( होते. 

खारटकखान्यामध्ये मासं तपासणीच्या वेळी या रोगामुळे होणाटया णवकृती लक्षात 

घ्याव्या लागतात. 



 

 

खरूसडा. 
                                पायावरील तवचा व खूर यांच्या संधीपाशी झालेल्या 

जखमामंधून ॲणक्टनोमायसीज नोडोसस या सूक्ष्मजीवांच्या प्रवेशामुळे मेंढ्यांना 

होणारा हा रोग अह.े भारतामधील काही राज्यांत बहुधा णहवाळ्यामध्य ेहा रोग 

अढळून येतो. 

                          या रठकाणची तवचा सुजून तो भाग दखुरा बनतो व मेंढ्या 

लंगडत चालतात. कधी कधी खूर मउ पडून ते संपूणषपणे गळून पडतात. एकाहून 

ऄणधक पाय ग्रस्त झाल्यास मेंढ्या गुडघ्यावर खुरडत चालतात. 

                       सडलेला खुराचा भाग कापून काढून जंतुनाशक डावणाने तो 

स्वच्छ कन न तयावर जंतुरोधी औषधे लावतात. ऄलीकडे पेणनणसलीन ऄथवा 

स्रेप्टोमायसीन या प्रणतजैव (ऄँरटबायॉरटक( औषधांची ऄंतःक्षेपणे करतात. 

 

 

 

व्हायरसजन्य रोग 

दवेी 

                            सवष जनावरांना येणाटया देवीपेक्षा मेंढ्यांना येणाटया देवी हा 

ऄणतसंहारक रोग अह.े सहा मणहन्याचंया अतील कोकरांना देवी झाल्यास मृतयूचे 

प्रमाण ५०% आतके ऄसू शकते. वयस्क मेंढ्यांमध्ये मृतयूचे प्रमाण कमी ऄसते; परंतु 

लोकरीच्या ईतपादनात घट होते.  

                            
 
 



 
 
 
 

                           संसगाषने रोग प्रसार होतोच; परंतु हवेतील धूणलकणांबरोबर 

श्वसन तंत्रावाटे (श्वसन संस्थेवाटे( व्हायरसाचा शरीरात प्रवेश झाल्याने रोगसंसगष 

होउन रोगाचा प्रसार होतो. णपरटका (पुटकुळ्या(, पुरटका (डवयुक्त फोड(, पूणयका 

(पूयुक्त फोड( व खपली ऄवस्था या देवीच्या फोडाच्या सवष ऄवस्था मेंढ्यांच्या 

देवीच्या फोडामध्ये फदसून येतात. प्रामुख्याने ताप, नाकावाटे, ईतसगष, खाणे बंद 

होणे आ. लक्षणेही फदसनू येतात.  

                             लोकर नसलेल्या भागावर –जांघेमध्य,े तोंडाभोवती, 

स्तनावर व स्तनाग्रावर – देवीचे फोड प्रामुख्याने फदसून येतात. शेळीच्या देवीच्या 

रोगकारक व्हायरसामुळे मेंढ्यांना दवेी येतात. रोगकारक व्हायरसाच्या क्षीणन 

केलेल्या णवभेदापासून उतक-संवधषन 

                            तंत्र (कृणत्रम पद्धतीने शरीराबाहरे पेशनाची वाढ कन न( 

वापन न बनणवलेली लस प्रणतबंधक म्हणून वापरात अले. लस टोचल्यावर दोन 

अठवड्यांत प्रणतकारशक्ती णनमाषण होते व ती ९ ते १२ मणहने रटकते. 

 

 

 

 

 

णनळी जीभ 

                            (ब्ल्यू टंग(. व्हायरसामुळे मेंढ्यांना होणारा एक सकं्रामक 

(साथीचा( रोग ऄसून वालुमणक्षका व डास या कीटकांमाफष त याचा प्रसार होतो. 

अफिकेमधील सवष देशांत, पाफकस्तान, तुकष स्तान, भारत व ऄमेररकेतील काही 

राज्यांत हा अढळून अला अह.े 

 



 
 
 
 
 

                             पोटाच्या व अतड्याच्या श्लषे्मकलेला (ऄस्तर तवचेला( सूज 

येणे, ताप, नाकावाटे शेंब व रक्तणमणश्रत ईतसगष, तोंडातनू फेसाळ लाळ, णजभेला सूज 

येउन ती णनळी पडणे ही सवषसामान्य रोगलक्षणे फदसतात. हतप्रभ केलेल्या 

व्हायरसाच्या ऄनेक णवभेदांपासून तयार केले.  

                          बहुशणक्तक लस रोगप्रणतबंधक म्हणून वापरात अह.े वर 

ईल्लेणखलेल्या माश्यांचा व डासांचा नाश करणे ह ेकायमचा प्रणतबंध होण्याच्या 

दटृमयीने जन र अह.े 

 

 

 

 

आतर व्हायरसजन्य रोग. 

                                पूणयकायुक्त तवचाशोथ व एक्थायमा ह ेव्हायरसांमुळे 

होणारे दोन सांसर्मगक रोग मेंढ्यांना होतात. दोन्ही रोगामंध्ये कोकरांमध्ये मृतयूचे 

प्रमाण बरेच ऄसते. पणहल्यामध्ये ऄंगावर केस नसलेल्या जागी तवचा लाल होउन 

तीवर देवीसारखे फोड येतात. 

                              या फोडांमध्ये डव ऄसत नाही व ते गाठाळ ऄसतात. 

रोगावर गुणकारी लस ईपलब्ध अहे. एक्थायमा (स्टोमॅटायटीस( या रोगामध्ये 

मेंढ्यांच्या तोंडाभोवती चामणखळीसारखे फोड येतात. ह ेफोड तोंडाच्या बेचक्यात 

सुन  होउन नाक, गाल, डोळे व कानांपयांत पसरतात.  

 
 
 



 
 
 

                       फोडावर जंतुनाशक औषधी मलम लावतात. फोडातील 

रोगकारक व्हायरसांपासून बनणवलेली लस गुणकारी अह,े ऄसे अढळून अले अह.े 

                          रणशयातील फकरणघझ ॲकॅडेमीच्या जीवरसायनशाा व 

शरीरफक्रयाणवज्ञान संस्थेचे संचालक एंजेल आमॅनोव्ह व तयांचे सहकारी यानंी 

उतकसवंधषन तंत्र वापन न या लसीपेक्षा ऄणधक गुणकारी लस तयार करण्यता 

ऄलीकडे यश णमळणवले अह.े 

                           स्कॅ्रपी व लूशपग आल ह ेदोन मेंढ्यांच्या तणंत्रका तंत्रामध्ये (मज्जा 

संस्थेमध्ये( दोष ईतपन्न झाल्यामहु ेहोणारे व्हायरसजन्य रोग अहते. स्कॅ्रपी हा 

णचरकारी (दीघषकालीन( स्वन पाचा ऄसून मेंढ्या २ ते १२ मणहने अजारी राहातात. 

रोगावर ईपचार ककवा प्रणतबंधक ईपाय नाही.  

                           रोगी ककवा संस्पर्मशत (रोगी मेंढ्यांच्या सहवासात ऄसणाटया( 

मेंढ्या मान न टाकतात. रोग अनुवंणशक ऄसावा ऄसा संशय अह.े न्यूझीलंड, 

ऑस्रेणलया, कॅनडा या दशेांत हा अढळून येतो. भारतामध्ये ईणर प्रदेशातील काही 

भागांत हा अढळून अला अह.े 

                            लूशपग आल हा तीव्र स्वन पाचा रोग ऄसून एक्सोडसे ररणसनस 

व णटहफफसेफॅलस ॲपेंडीक्युलस या गोणचड्यांच्या माफष त रोगकारक व्हायरस 

मेंढ्यांच्या शरीरात प्रवेश करतो.  

                             फक्त स्कॉटलंडमध्ये रोग झाल्याचे अढळून अल ेअह.े पण 

रणशया व मध्य यूरोपामध्ये या रोगासारखी लक्षणे फदसणारा अजार मेंढ्यांमध्ये 

अढळून अला अह.े स्नायूंना कंप सुटणे, क्षोभक ऄवस्था, हलेकावे देत चालणे ही 

सवषसामान्य लक्षणे दोन्ही रोगांत अढळून येतात. पायांना झटके देउन ईचलून 

ईड्या मारल्याप्रमाणे चालणे या लक्षणांवन न लूशपग आल ह ेनाव पडले अह.े 

                              रोगावर हतप्रभ केलेल्या व्हायरसापासून तयार केलेली लस 

व रक्तरस दोन्हीही ईपलब्ध अहते. गाभण मेंढ्यांना ही लस टोचल्यास जन्मणाटया 

कोकरांना परार्मजत प्रणतरक्षा णमळते. 



परजीवीजन्य रोग. 
 
 

                        आतर कोणतयाही पाळीव जनावरापेक्षा परजीवनामुळे (दसुटया 

जीवांवर ईपजीणवका करणाटया जीवांमुळे( होणाटया रोगांचे प्रमाण मेंढ्यांमध्ये 

ऄणधक अह.े  

                        साथीच्या रोगाप्रमाणे थोड्या ऄवधीत ऄनेक मेंढ्या मरत 

नसल्या, तरी ऄधूनमधून ऄनेक मेंढ्या मरण पावत ऄसल्यामुळे काही वेळा मेंढ्या 

पाळणे ही समस्या होत ऄसे. तथाणप अता ऄशा रोगावर प्रणतबंधक ईपाय व 

गुणकारी औषधे ईपलब्ध अहते. 

                          प्रोटोझोअ, प्लॅरटहशेल्मणथस, नेमॅटहशेल्मणथस या परजीवनामुळे 

मेंढ्यांमध्ये अजार होतात. प्रोटोझोअ संघातील बदराणू (कॉणक्सणडया( 

गणातीलअयमेररया अरलाआंगी या परजीवीमुळे मेंढ्यांमध्ये मारक अजार होतो. 

बदगणुजन्य रोग. 

                            प्लॅरटहशेल्मणथस संघातील पणषकृमनामुळे मेंढ्यांमध्य ेमारक 

अजार होतात. तयातील फॅणसओला जायगँरटका व णडक्रोसीणलयम डेंणिररकम ह े

यकृत पणषकृमी जगातील सवष देशांतील मेंढ्यांमध्ये अढळून येतात.  

                           यामुळे णपणवाणहनीचा शोथ, यकृत ईपवृद्धी 

(रक्तपुरवठ्यातील व्यतययामुळे कायषशक्ती व अकारमान कमी होणे( व सतू्रण 

(तंतवातमक उतक-कोणशकासमूह–जास्त प्रमाणात वाढणे( ह ेयकृताचे अजार 

होतात. ऄशक्तपणा, हगवण, रक्तक्षय व गळ्याखाली शोफ (डवयुक्त सजू( ही लक्षणे 

फदसतात. काबषन टेराक्लोराआड ह ेऔषध या परजीवीवर ईपयुक्त अह.े   

                             गोगलगाइच्या काही जातनामध्ये (णलणिया ॲक्युणमनेटा( या 

परजीवीच्या  जीवनचक्रातील काही ऄवस्थांची वाढ होते. यामुळे गोगलगाइचा 

नाश हा कृमीचे जीवनचक्र खंणडत करण्यासाठी एक रोगप्रणतबंधक ईपाय म्हणून 

अवश्यक ठरतो. 

                              
 
 



 
 
 

                                शंकूच्या अकाराच ेपॅराफफस्टोमा जातीतील काही पणषकृमी 

मेंढ्यांच्या अतड्यात व णशस्टोसोमा जातीचे तयांच्या रक्तात अढळतात. 

पॅराफफस्टोमा जातीच्या पणषकृमीवरील औषधयोजना यकृत पणषकृमीप्रमाणे करतात.  

                            णशस्टोस्टोमा पणषकृमीवर ऄँरटमोसान या औषधची ऄंतःक्षेपणे 

देतात. रवंथ करणाटया जनावरात पट्टकृमीमुळे फारसे अजार होत नाहीत. 

तथाणप मोणनणशया एक्सपान्सा या कृमीमुळे मेंढ्या (णवशेषतः कोकरे( अजारी 

होतात. 

                                   नेमॅटहशेल्मणथस या संघातील नेमॅटोडा 

वगाषतील हीमाँकस कंटोटषस ह ेसुतासारखे फदसणारे कृमी मेंढ्यांच्या लहान व मोठ्या 

अतड्यांत गाठी ईतपन्न करतात. आसोफॅगोस्टोमम जातीच्या ऄनेक ईपजातनामुळे 

अतड्यांमध्ये व व्हारस्राँणगणलस न्यमूोणनकस या कृमीमुळे खोकला, फुप्फुसशोथ ह े

णवकार होतात.  

                      या महत्त्वाच्या कृमनाव्यणतररक्त अणखी काही जातनाचे कृमी 

मेंढ्यांमध्ये अढळतात अणण तयांमुळे ऄशक्तता, रक्तक्षय, हगवण आ. रोगलक्षणे 

फदसतात. 

 

 

 

 
 

 



 

 

कीटकजन्य रोग. 
                                  आस्रस, फॉर्ममया, कॅणलफोरा या व आतर काही 

प्रजातनाच्या माश्यांमुळे मेंढ्यांना अजार होतात. आस्रम ओणव्हस (नेझलबॉट्स( या 

माश्या मेंढ्यांच्या नाकपुड्यांभोवती घोंघावतात व नाकपुड्यांवर ऄंडी ककवा शडभ 

(ऄळी ऄवस्था( घालतात.  

                                 ऄळ्या नाकामध्ये वर सरकत जाउन नाकाच्या हाडातील 

ककवा ललाटास्थीच्या कोटरात (कपाळाच्या हाडाच्या पोकळीत( णशरतात व तेथे 

तयांची वाढ काही अठवड्यांनंतर पूणष होते. पयाषक्रणमत (पछाडलेल्या( मेंढ्या पाय 

अपटतात, एकसारख्या शशकतात, डोक्याला णहसके देतात व बेचैन झाल्यामुळे 

रोडावतात.  

                                     शशकेबरोबर शडभ जणमनीवर पडतात व णतथे तयांची 

कोषावस्था पूणष होउन ३ ते ६ अठवड्यांत माश्यांमध्ये न पातंर होते. 

तसेच फॉर्ममया व कॅणलफोरा (ब्लो फ्लाय( प्रजातनाच्या माश्या अपली ऄंडी 

मेंढ्यांच्या जखमांच्या कडांवर घालतात. ऄंड्यातून बाहरे पडलेले शडभ लोकरीच्या 

धाग्याच्या मुळामध्ये णशन न रक्तशोषण करतात. यामुळे तवचेचा क्षोम होतो व 

मेंढ्या खाजवतात, ऄंग घासतात. 

                                               पररणामी तया भागावरील लोकर गळून पडते. 

गोणचड्यांच्या बहुतेक जाती रक्तणपपासून अहते व तयातंील काही मेंढ्यांच्या ऄंगावर 

अढळतात. भारतामध्य ेऑर्मनथोडोरस लाहोरेणन्सस व बूफफलस मायक्रोप्लस या 

जातनाच्या गोणचड्या काश्मीर व वायव्येकडील भागांत अढळतात.  

                            गोणचड्यांच्या ईपडव मोठ्या प्रमाणावर झाल्यास मेंढ्यांना 

रक्तक्षय होतो. यांणशवाय णलनोिॅथस पेडॅणलस या रक्तणपपासू ईवांमुळेही रक्तक्षय व 

सारकॉप्टीस प्रजातनाच्या फकडीमुळे तवचाक्षोभ होउन गळून पडते. 

माशीप्रणतवारक (ज्यापासून माश्या दरू राहतात ऄसे( रसायन मेंढ्यांच्या नाकाला 

लावल्याने माश्यांचा त्रास कमी होतो. 

 



 
 
 

                               काबषनी फॉस्फेट (ईदा., बेऄर कंपनीचे ३७,३४२ ककवा 

३७,३४१( पोटात फदल्याने हा ईपडव बराच कमी होतो. गोणचड्या, ईवा व कीड 

यांचा ईपडव कमी करण्यसाठी बेंझीन हके्झॅक्लोराआड व डायझोन यांसारखी औषधे 

मुताम बांधण्यात अलेल्या णवणशटमय हौदाच्या पाण्यात योग्य प्रमाणात टाकतात व 

तयातून मेंढ्यानंा गळ्याआतक्या पाण्यातून चालवतात. 

                        या औषधांच्या रासायणनक डावणाने लोकर णभजून तयाबरोबर 

गोणचड्या, ईवा व कीड यांचा नाश होतो.मेंढ्यांना होणाटया नैणमणणक अजारामंध्ये 

पोटदखुी, नाळीचा रोग, संणधरोग या अजारांचा समावेश अह.े याणंशवाय 

काळपुळी (सांसर्मगक(, गळसुजी रोग, बुळकांड्या, लाळरोग ह ेरोगही मेंढ्यांना 

होतात.  

 

 

 

 



शेळीपालन. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 



 

 

                     शेळी पालन हा शेतीपूरक व्यवसाय ऄसून कमी भांडवल व कमी 

जागेत हा व्यवसाय करता येण्यासारखा अह.े शेळयांना आतर जनवरांपके्षा जसे की 

गाइ , म्हसै यांपेक्षा खूप कमी प्रमाणात खाद्य लागते.  

                     साधारणत: एका गाइला लागणार् या खाद्यामध्ये १० शेळ्या जगू 

शकतात. तयामुळे ऄल्प भूधारकांसाठी हा व्यवसाय ऄणतशय फायदशेीर 

अह.ेखाद्याचे , शेळयांच्या अरोग्याचे , णनवार् याचे व णपण्यासाठी लागणार् या 

पाण्याचे योग्य णनयोजन केल्यास हा व्यवसाय ऄणतशय फायदेशीर ठरतो. 

                   बंफदस्त तसेच ऄधष बंफदस्त या प्रकारे भारतामध्ये हा व्यवसाय केला 

जातो. बंफदस्त शेळीपालन मध्ये शेळ्यासाठी लागणारा चारा हा शेळयानंा गोट्या 

मध्येच पुरवला जातो.ऄधष बंफदस्त शळेीपालन मध्ये शेळ्या चरण्यासाठी काही वेळ 

बाहरे मोगळ्या सोडल्या जातात.  

                   यामध्ये शेळयांना चार् याबरोबर शेतातील व बांधावरील बर् याच 

वनस्पती णमळतात यामुळे शेळयांचे अरोग्य खूप चांगले राहते तसेच खाद्यही कमी 

लागते यामुळे हा प्रकार जास्त फायदेशीर अह.े 

                     भारतात ऄसणाटया शेळ्यांची संख्या समुारे १२३ दशलक्ष आतकी 

अह.े तर जगात एकंदर ६२० दशलक्ष शेळ्या अहते.ऄसे जरी ऄसले तरी भारतात 

शेळ्यांपासून णमळणारे ईतपन्न फारच कमी अह.े या देशातील ईतपन्न बघू जाता, 

दधू, मांस व कातडीच्या एकूण ईतपन्नापैकी शेळ्यांपासून फक्त ३% दधू, ४५ ते 

५०% मांस व ४५% कातडी प्राप्त होते. 

                 भारतात शेळ्यांचे सरासरी वार्मषक दधू ईतपादन फक्त ५८ णलटर 

आतके अह.ेया दधुाला मागणी ऄसत नाही. 

 

 

 

 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A4%B6%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%80


 

 

शेळी पालनाच ेफायद.े 

 हा व्यवसाय ऄल्प गंुतवणुकीनेही केल्या जाउ शकतो. 

 काही जातीच्या शेळ्या या १४ मणहन्या मध्ये दोनदा णवतात या मुळे 

ऄणधक ईतपन्न णमळते. 

 शेळ्यामध्ये दोन णपलानंा जन्म दणेाची क्षमता ऄणधक ऄसल्यान ेऄणधक 

ईतपन्नासाठी फायदशेीर अह.े 

 पैशाची गरज भासल्यास शेळ्या णवकुन तो ईभा करता येउ शकतो. 

 शेळी हा प्राणी काटक ऄसतो. तयाची क्षमता णवपरीत हवामानाशी 

जुळवुन घ्यायची ऄसते. 

 यांना खाण्यास णनकृटमय प्रणतचाही चारा चालतो.तयाचे सपांतर तया दधू 

व मांसात करतात. 

 तयांचे वेत लवकर येतात म्हणून तयांचे ईतपादन लवकर वाढते. 

 लहान चणीच्या ऄसल्याने तयांना णनवाटयास जागा कमी लागते. 

 तयांच्या णवष्ठचेे ईणम खत होते. 

 बकटयाच्या मांसाला मागणी जास्त अह.े 

 यांचे शशगापासनू व खुरापासून पदाथष बनतात. 

 यांचे मांस चणवटमय ऄसते. 

  

 



शेळ्याचं्या जाती. 
 

१(  ऄल्पाइन बकरे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

२(  ऄगँ्लो न्यणुबयन जात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



३(  ऄगंोरा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

शळे्यांतील महतवाच ेरोग अणण प्रणतबधंक लसीकरण 

               बेरोजगार लोकांसाठी शळेीपालन ऄतयंत ईपयोगी अणण भरपूर नफा 

णमळवून देणारे म्हणून णसद्ध झाले अह.े शेळीला भारतात ‘गरीबाची गाय’ म्हणतात 

अणण कोरडवाहू शेती समवेत हा एक शेतीपूरक ईद्योग अह.े फकरकोळ ककवा 

चढईतार ऄसलेल्या पृष्ठभागाच्या जणमनी या गाय ककवा आतर प्रकारच्या 

जनावरांसाठी चांगल्या नसतील तेथ ेशेळी हा ईणम पयाषय अह.े 

 

 

1) अतं्रणवषार (आ.टी.व्ही(  

खाद्यातील बदलांमुळे हा रोग होतो. ऄवकाळी पावसानंतर ककवा पावसाळ्यात 

सुसवातीला येणारे णहरवे गवत जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास हा रोग होतो. 

मरण्यापूवी शेळीमध्ये फारशी लक्षणे फदसत नाहीत. संध्याकाळी ईणशरा एक दोन 

ईड्या मान न ककवा चक्कर खावून शळेी हात पाय झाडत प्राण सोडते. 

प्रणतबंध: 

 लसीकरण महतवाचे अह.े आटीव्ही लस नोव्हेंबर णडसेंबर तसेच पावसाळा सुस 

होण्यापूवी म्हणजे ईणशरात ईणशरा 15 जून पयांत दरवषी द्यावी. 

 शेळ्यांना णवशेषतः करडाना कधीही ताजा पाला खाण्यासाठी देवू नये. 

 ककणचत सुकलेला ककवा एक फदवसाचा णशळा चारा (जसे की झाडपाला, 

गवत, लसूण घास( द्यावा. 
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2) धनुवाषत (Tetanus) 

जखमेद्वारे जंतूंचा प्रवेश होवून हा रोग होतो. शरीरातील स्नायू अखडतात. शेळीचा 

मृतयू होवू शकतो. 

प्रणतबंध: 

 शेळी णवण्यापूवी ककवा आतर वेळी कोठेही मोठी जखम झाल्यास प्रणतबंधक 

लस टोचून घ्यावी. 

 

 

 

 

 

3) फुफ्फुसदाह (Pneumonia) 

 फुफ्फुसदाह हा रोग प्रामखु्याने शेळ्या पावसात णभजल्याने ऄथवा 

हवामानातील घटकांच्या ऄचानक होणाटया बदलामुळे जेव्हा जनावराची 

प्रणतकारशक्ती कमी होते तेव्हा या रोगाची शक्यता बळावते. 

 ततकाळ नजीकच्या पशुवैद्यक ऄणधकाटयांशी संपकष  कन न ईपचार करवून 

घ्यावेत. 

 कुठल्याही पररणस्थतीत करडे अणण शेळ्या पावसात णभजणार नाहीत याची 

काळजी घ्यावी. 

 

 

 



 

 

 

4) हगवण 

 व्यवस्थापन योग्य नसेल तर हा रोग होतो. 

 घाणीमुळे या रोगास कारणीभूत ऄसणाटया (आ.कोलाय( जंतूंचा प्रसार होतो. 

 अपल्या शेळी फामषवर स्वच्छता ठेवणे ऄतयंत अवश्यक अह.े 

 

 

 

 

5) खरुी (FMD) 

 याला तोंडखुरी ककवा पायखुरी ऄसहेी म्हणतात. 

 जीभ, तोंड, खुरांचे बेचके अणण स्तनांवर फोड अलेले फदसून येतात. 

 शेळी लंगडत चालते.दरवषी पावसाळयापूवी लसीकरण कन न घ्यावे. 

 

 

 

 

6) फटया 

 पुढच्या ककवा मागच्या फयाषवर ककवा मागच्या पुठ्ठ्ठ्यावर सूज येते. कातडी 

काळी पडते. 

 शेळी खात पीत नाही. ईपचार न केल्यास शेळी 8 ते 24 तासात मरते. 

तयामुळे लक्षणे फदसताच ईपचार सुस केले पाणहजेत. 



 प्रणतबंधक लस ईपलब्ध अह.े पावसाळ्याच्या सुसवातीलाच जून मणहन्यात 

लस टोचून घ्यावी. 

 घटसपष अणण फटया ऄशी एकणत्रत लस पण ईपलब्ध अह.े 

 

 

 

7) सासंर्मगक गभषपात 

 कळपात राहणाटया नराकडून हा रोग प्रसाररत होतो. दोन ते ऄडीच 

मणहन्याच्या गभषधारणेनंतर गभषपात होतो. नंतर शेळी माजावर न येणे, 

कायमची भाकड होणे, वारंवार गभषपात होणे ऄसे प्रकार होतात. 

 रक्त तपासणी अवश्यक. 

 गाभण शेळीचा गभषपात झाल्यास गभष अणण वार खोल खड्डा कन न तयावर 

चुना टाकून पुन न टाकावे. 

 

 

 

 

8) स्तनदाह (Mastitis) 

 सडातून कासेत ककवा कासेला झालेल्या जखमेतून जंतूचा प्रवेश होतो. 

 करडू काही कारणाने मन न गेल्यास कासेत दधु रहाते तयामध्ये जंतू वाढतात. 

 कास घट्ट होत,े दधुात गाठी फदसनू येतात. दधु नासते. 

 कासेमध्ये दधु राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ईपचार करवून घ्यावेत. 

 
 



 

 

9) घटसपष 

 शेळ्याना हा रोग क्वणचत होतो. श्वास घेण्यास त्रास होतो. 

 घशातून खर खर अवाज येतो. ताप येतो. 

शेळ्यांचे बहुतांश महतवाचे अजार लसीकरणाद्वारे टाळता येउ शकतात. 

ईन्हाळ्याच्या शेवटी लस टोचून घ्यावी. 
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 ऄग्रोवन . 
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