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चिखलदरा तालुक्यातील दधु उत्पादन व ववतरण :- एक अध्ययन  

ववशेष संदर्भ – अलाडोह, शहापूर, लवादा, पांढरी  

प्रस्तावना –  

            र्ारत हा कृवषप्रधान देश असून जवळपास ८० % लोक शेती व्यवसाय 
करतात. र्ारतासारख्या कृवषप्रधान अर्भव्यवस्र्ेत जनावरांिी आणण शेती उपयोगी 
जनावरांिी आणण पाळीव प्राण्यािी उपयुक्तता खूप आहे. पशुपालन हा दधु उत्पादनािा 
पाया आहे व र्ारतात शेती व्यवसायाबरोबरि पशपुालन व्यवसाय महत्वािा मानला 
जातो. दधु व्यवसाय हा शेतकऱयांिे आणण देशाि े राष्ट्रीय उत्पन्न वाढववण्यािे एक 
महत्वपूणभ साधन आहे. कृषी क्षते्रातील यांत्रत्रकीकरणामुळे पशुकडून जी शेतीशी संबंचधत 
कामे केली जात असत त्यािे प्रमाण कमी झाल े म्हणजेि शेती क्षते्रातील ववववध 
कायाभसाठी होणारा पशुिा वापर कमी झाला यािा पररणाम म्हणून शेतकऱयांच्या प्राधान्य 
क्रमात बदल झाला तो असा की सामान्यत: शेतीसाठी जनावरे पाळण्याऐवजी दधु 
उत्पादन देणारी जनावरे पाळण्याकडे शेतकऱयांिा कल वाढला व त्यािेि पडसाद 
र्ारतातील पशुधनावर पडलेले ददसून येतात. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर र्ारतातील दधु 
व्यवसायािा ववकास वेगाने झाला. खाजगी आणण सहकारी अशा दोन्ही क्षेत्रात हा 
व्यवसाय सुरु असून देशाला दधु उत्पादन, दधु प्रक्रक्रया आणण दगु्धजन्य पदार्ाांि े
उत्पादन करून देत आहे व त्याि बरोबर देशातंगभत आणण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात 
आमुलाग्र बदल झालेले ददसून येत आहेत व यािे महत्वािे कारण ‘दधुािा महापरू’ दह 
योजना असून यामुळे देशात धवल क्रांती घडून आली. पशुधन ववकास, दधु व्यवसाय, 
दधु उत्पादन, पशवुैद्यकीय सेवा याबाबत सरकारी धोरण हे या क्षते्रातील उत्पादकता 
वाढववण्यास वाढववण्यास कारणीरू्त सहकारी क्षते्राकडून पशुखाद्य पुरवठा, कजभ परुवठा 
आणण पशु सेवांिा पुरवठा यामुळे पशुधन क्षते्राच्या ववकासाला िालना ममळाली. 

भारतातील दगु्धोत्पादन :-  

                      र्ारतात फार पूवी पासूनि दधुािे उत्पादन केले जात.े दधु 
व दधुापासून तयार केलेले पदार्भ र्ारतामध्ये प्रािीन काळापासून जरी वापरण्यात असले 
तरी दगु्धव्यवसाय मात्र बऱयाि प्रमाणात ववस्कळीत व कौटंुत्रबक पातळीवरि िालत असे 
त्याला  व्यवसायािे फारसे स्वरूप नव्हते. स्वातंत्र्योत्तर काळानतंर ननयोजन काळात 
सरकारन े ववशेष प्रयत्न करून सहकारी दधु उत्पादन संस्र्ािी संख्या वाढवनू दधु 
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उत्पादन वाढीसाठी ववववध कायभक्रम राबववले. दधु उत्पादनाच्या बाबतीत देशात 
स्वयंपूणभत: ननमाभण करण्याच्या दृष्ट्टीने ग्रामीण र्ागात दधु उत्पादकांच्या सहकारी 
संस्र्ाना िालना देऊन त्यांच्यामाफभ त दधुावर ववववध प्रक्रक्रया करून दधु आणण दगु्धजन्य 
पदार्भ ननमाभण करण्यात आले व त्यांना शहरी र्ागापयांत पोहोिवनू शहरी बाजारपेठ 
ममळवून देण्यात आली आणण त्यांच्यात साखळी ननमाभण झाली. 

 

अध्ययनाचे उद्ददष्ट्ये :-  

१) चिखलदरा तालुक्यातील अलाडोह, शहापूर, लवादा, पाढंरी गावातील दधु 
उत्पादनािा अभ्यास करणे. 

२) दधु उत्पादकांच्या दधु ववतरणािा अभ्यास करणे. 
३) दधु उत्पादकांच्या उत्पन्नािा अभ्यास करणे. 
४) दधु उत्पादकांच्या खिाभिा अभ्यास करणे. 
५) दधु उत्पादकानंा येणाऱया समस्यांिा अभ्यास करणे.  

 

अध्ययन पध्दती :- 

              संशोधक हा मागील िार वषाभपासून कला, ववज्ञान व वाणणज्य 
महाववद्यालय चिखलदरा यरे्े वाणणज्य ववर्ागात सहा. प्राध्यापक म्हणून कायभरत आहे. 
त्यांच्या संपकाभतील अनेक ववद्यार्ी हे संशोधनाकररता ननवड केलेल्या गावातील रदहवासी 
असून अनकेांिा व्यवसाय हा दधुािा आहे त्यामुळे त्यांच्या सोबत ििाभ करीत असताना 
संशोधकाच्या मनामध्ये संबंचधत ववषयाबाबत जाणून घेण्यािी उत्सुकता ननमाभण झाली व 
त्या अनुषंगाने वरील ववषयािी ननवड केली.  

  

नमुना ननवड :-  

         सध्यािा अभ्यास महाराष्ट्रातील चिखलदरा जवळील र्ागातील अलाडोह, शहापूर, 
लवादा, पाढंरी या िार गावांिी ननवड करून सवके्षण करण्यात आलेले आहे. प्रत्येक 
गावातील १० या प्रकारे ४० दधु उत्पादकांिी मादहती ननवडक सोयीस्कर नमुना ननवड 
पध्दतीने केली.  
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       या संशोधनाकररता तथ्य गोळा करण्याकररता प्रश्नावली, मुलाखत, अनुसूिी व 
ननरीक्षण पद्धतीिा वापर करण्यात आला. 

  

तथयाांचे वर्गीकरण व ववश्लेषण :-  

                        ममळालेल्या तथ्यािंे ववश्लेषण करून त्या आधारावर काही 
ननष्ट्कषभ काढण्यात आले. 

 

र्गायीपासून ममळणारे दधु :-  

अ.क्र. वववरण दधु उत्पादकािी  
संख्या 

टक्केवारी 

१)  ०१ ते ०३ १५ ३७.५० 

२)  ३.१ ते ०६ १४ ३५ 

३)  ६.१ ते १० ०९ २२.५० 

४)  १० पेक्षा अचधक ०२ ०५ 

 एकूण ४० १०० 

 स्त्रोत – प्रत्यक्ष क्षेत्र सवेक्षणातून संकमलत.  

 

                                  वरील सारणीवरून असे ननदशभनास येते की, गायीिे दधु उत्पादन 
करणाऱयांिी संख्या ०१ ते ०३ मलटर गायीिे दधु उत्पादन करणाऱयांिी संख्या ही १५ असून 
त्यांिी टक्केवारी ही ३७.५ आहे. ३.१ ते ०६ मलटर दधु उत्पादन करणाऱयांिी संख्या ही१४ 
असून टक्केवारी ही ३५ % आहे. ६.१ ते १० मलटर दधु उत्पादन करणाऱयांिी संख्या ही ०९  
असून टक्केवारी ही २२.५० % आहे. तर १० पेक्षा अचधक उत्पादन करणाऱयांिी संख्या ही 
फक्त ०२ आहे त्यािी टक्केवारी ०५ % आहे. 

         यावरून असे ददसून येते की ०१ ते ०३ मलटर उत्पादकांिी संख्या ही सवाभचधक 
आहे तसेि ३.१ ते ०६ मलटर करणाऱयांिी संख्या लक्षणीय म्हणजे ३५ % आहे. १० मलटर 
पेक्षा अचधक उत्पादकािंी संख्या ही नगण्य म्हणजेि ०५ % एवढीि आहे. 
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म्हशीपासून ममळणारे दधु :-  

 

अ.क्र. वववरण  दधु उत्पादकािी  
संख्या 

टक्केवारी 

१)  ०१ ते ०५  १३   ३२.५  

२)  ०६ ते १० ०९   २२.५  

३)  ११ ते १५  ११     २७.५  

४)  १५ पेक्षा जास्त  ०७      १७.५   

 एकूण ४० १०० 

 स्त्रोत – प्रत्यक्ष क्षेत्र सवेक्षणातून संकमलत.  

 

                                          वरील सारणीवरून असे ननदशभनास येत े की, म्हशीपासून  दधु 
उत्पादन करणाऱयािंी संख्या ०१ त े०५  मलटर म्हशीिे दधु उत्पादन करणाऱयांिी संख्या ही 
१३ असून त्यांिी टक्केवारी ही ३२.५ % आहे. ०६ ते १० मलटर दधु उत्पादन करणाऱयांिी 
संख्या ही ०९ असून टक्केवारी ही २२.५% आहे. ११ ते १५ मलटर दधु उत्पादन करणाऱयांिी 
संख्या ही ११ असून टक्केवारी ही २२.५० % आहे. तर १५ पेक्षा अचधक उत्पादन 
करणाऱयांिी संख्या ही फक्त ०७ आहे त्यािी टक्केवारी १७.५ % आहे. 

         यावरून असे ददसून येत ेकी ०१ ते ०५  मलटर उत्पादकािंी संख्या ही सवाभचधक 
आहे तसेि ३.१ ते ०६ मलटर करणाऱयांिी संख्या लक्षणीय म्हणजे ३५ % आहे. १५ मलटर 
पेक्षा अचधक उत्पादकांिी संख्या ही कमी असल्यािी आढळून येते म्हणजेि १७.५% एवढी 
आहे. 
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ववतरण व्यवस्था :-  

 

अ. क्र. वववरण  दधु उत्पादकािी  
संख्या 

प्रनतशत 

१)  घरीि पदार्भ बनववणे ०९ २२.५ 

२)  हॉटेल १८ ४५.०० 

३)  क्रकरकोळ ववक्री १३ ३२.५ 

 एकूण ४० १०० 

स्त्रोत – प्रत्यक्ष क्षेत्र सवेक्षणातून संकमलत.  

                                                     वरील सारणी वरून आपणास ननदशभनास येत े की सवाभचधक 
लोक हॉटेल मध्ये देतात अशी १८ म्हणजेि ४५ % उत्तरदात्यानंी प्रनतक्रक्रया व्यक्ती केली 
तर क्रकरकोळ दधु ववक्री करणाऱयांिी संख्या ही १३ म्हणजे ३२.५ % एवढी आहे तर सवाभत 
कमी म्हणजे २२.५ % लोक हे दधुािे पदार्भ घरीि बनववतात यामध्ये प्रामुख्याने खवा, 
पनीर, दही, ताक, तूप कलाकंद, रबडी बनवून ववकतात. 

दधुापासून ममळणारे मामसक उत्पादन :-  

अ. क्र वववरण  
दधु उत्पादकािी  

संख्या 
टक्केवारी 

१)  ०२ ते ०५ हजार ०८ २०.०० 

  २) ५.१ ते ०८ हजार ११ २७.५० 

  ३) ८.१ ते १० हजार ०५ १२.५० 

४)  १० हजारांपेक्षा जास्त १६ ४०.०० 

 एकूण ४० १०० 

स्त्रोत – प्रत्यक्ष क्षेत्र सवेक्षणातून संकमलत.  
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            वरील सारणी वरून असे ननदशभनास येते की, ०२ ते ०५ हजार उत्पादन 
असणाऱयािंी संख्या ही ०८ म्हणजेि २० % आहे. ५.१ ते ०८ हजार उत्पादन असणाऱयांिी 
संख्या ११ असून त्यािंी टक्केवारी ही २७.५० % आहे. ८.१ ते १० हजार उत्पादन 
असणाऱयािंी संख्या ही ०५ असून  १२.५० % आहे. १० हजारापेक्षा जास्त उत्पादन 
असणाऱयािंी संख्या १६ असून त्यांिी टक्केवारी ही ४० टक्के आहे. 

                   यावरून असे ददसून येते की, १० हजार पेक्षा जास्त दधु उत्पादन 
असणाऱयािंी संख्या ही सवाभचधक म्हणजे ४० % आहे तर सवाभत कमी ८.१ ते १० हजार 
इतके उत्पादन असणाऱयांिी सखं्या ही १२.५० % आहे. 

 

दधु उत्पादनासाठी येणारा मामसक खचच :-  

अ.क्र वववरण  
दधु उत्पादकािी  

संख्या टक्केवारी 

२)  ०२ ते ०५ हजार ०६  १५ 

  २) ५.१ ते ०८ हजार १२ ३० 

  ३) ८.१ ते १० हजार १४ ३५  

५)  १० हजारांपेक्षा जास्त ०८   २०   

 एकूण ४० १०० 

  स्त्रोत – प्रत्यक्ष क्षेत्र सवेक्षणातून संकमलत.  

                    वरील सारणी वरून असे ननदशभनास येते की, ०२ ते ०५ हजार 
खिभ असणाऱयांिी संख्या ही ०६ म्हणजेि १५% आहे. ५.१ ते ०८ हजार खिभ असणाऱयांिी 
संख्या १२ असून त्यांिी टक्केवारी ही ३० % आहे. ८.१ ते १० हजार खिभ असणाऱयांिी 
संख्या ही १४  असून  ३५ % आहे. १० हजारापेक्षा जास्त खिभ असणाऱयांिी संख्या ०८ 
असून त्यांिी टक्केवारी ही २० टक्के आहे. 

                   यावरून असे ददसून येते की, ८.१ ते १० हजार खिभ असणाऱयांिी 
संख्या ही सवाभचधक म्हणजे ३५ % आहे तर सवाभत कमी ०२ ते ०५  हजार खिभ 
असणाऱयािंी संख्या ही १५% आहे. 
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दगु्ध व्यवसायात येणाऱ्या समस्या :- 

 

अ. क्र. वववरण  
दधु उत्पादकािी  

संख्या टक्केवारी 

१)  वाहतूक व्यवस्र्ा ०९  २२.५  

२)  जनावरांिा िारा १९  ४७.५  

३)  ववतरणािी व्यवस्र्ा १२  ३०  

 एकूण ४० १०० 

स्त्रोत – प्रत्यक्ष क्षेत्र सवेक्षणातून संकमलत.  

 

                  वरील सारणी वरून असे ननदशभनास येते की, दधुािे उत्पादन 
करणाऱया दधु उत्पादकांना िारा समस्यिेे प्रमाण जास्त आढळून येत े म्हणजे ४७.५% 
इतकी टक्केवारी आहे तर वाहतूक व्यवस्र्ा समस्या असणाऱयांिी संख्या ०९ असून त्यांिी 
टक्केवारी २२.५ इतकी आहे तर ववतरणािी समस्या असणाऱया दधु उत्पादकांिी संख्या १२ 
असून त्यांिे प्रनतशत प्रमाण ३०% आहे.  

             यावरून असे आढळून येते की, अभ्यास क्षते्रातील दधु उत्पादकासमोरील 
जनावरांिा िारा ही समस्या मोठ्या प्रमाणता आढळून येते.   
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प्रमुख ननष्टकषच :-  

            एकंदरीत सदर अभ्यासातनू ननघालेले काही प्रमुख ननष्ट्कषभ खालीलप्रमाणे. 

१) संशोधनातील घेतलेल्या गावांमध्ये उत्तरदात्यांिे एकूण दधुािे उत्पादन ५०१ मलटर   
आहे यापैकी गायीिे दधु १०८ मलटर आहे तर म्हशीि ेदधु ३९३ मलटर आहे. 

२) दधुािी ववक्री करीत असताना दधु उत्पादक हे हॉटेल व घरोघरी दधु ववक्री करताना 
ददसून येत.े 

३) दधु उत्पादन करणाऱया सवाभचधक दधु उत्पादकांिे मामसक उत्पन्न १० हजारापेक्षा 
जास्त आहे तर मामसक खिभ हा ८.१ ते १० हजारापेक्षा जास्त सवाभचधक दधु 
उत्पादकािंा आहे यावरून दधु उत्पादकांना फारि अल्प प्रमाणात नफा प्राप्त होतो. 

४) अभ्यास क्षेत्रात पायारू्त सुववधांिी कमतरता आहे जसे की, वाहतूक व्यवस्र्ा, 
जनावरांना िारा, दधु डेअरी यासारख्या सुववधािंा अर्ाव. 
 

मशफारशी:-  

१) दधुािी ववक्री करण्याकररता चिखलदरा यरे्े कायम स्वरूपी दधु डेअरीिी व्यवस्र्ा 
करावी जेणेकरून दधु ववके्रत्यांना त्रास कमी होईल. 

२) दधु ववके्रत्यानंा दधुािी योग्य क्रकमत ममळावी त्याकररता शासनाने दधुाला योग्य हमी 
र्ाव जाहीर करावा. 

३) दधु ववके्रत्यांच्या जनावरानंा िाऱयाकररता शासनाने त्यांिा पडीत जममनी खुल्या करून 
द्याव्या जेणेकरून त्यांच्या िाऱयािी समस्या दरु होईल.  

 

 

 

 


