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महाराष्ट्र राज्यातील शेळीपालन व्यवसाय सध्य:चथिती 

प्रथतावना:- 

 २० व्या पशुगिनेनुसार दशेातील शेळयांिी सखं्या १४.८८ कोटी असनू महाराष्ट्र राज्यातील 

शेळयांिी संख्या १०६ लक्ष एवढी आह.े महाराष्ट्राच्या ग्रामीि अिगव्यवथिेमध्य ेशेळयांिे महत्वािे थिान 

आह.े राज्यातील शेळी पालन व्यवसाय हा शेतीला पुरक व्यवसाय म्हिनू ककफायतशीर ठरलेला आह.े 

शेळी पालन व्यवसाय दषु्काळी व चनमदषु्काळी भागात केला जातो. शेळयापासून मांस, कातडी, दधू व 

लेंडीखतािे उत्पादन चमळते. शेळीच्या मांसामध्य े िरबीिे प्रमाि कमी असते. शेळीच्या मांसातील 

प्रचिने, क्षार व चजवनसत्वािे प्रमाि शरीराच्या वाढीसाठी, पोषिासाठी अचधक पोषक असत.े तसेि 

शेळीच्या मांसाबाबत कोिताही अडसर येत नाही. सन २०१६-१७ च्या अहवालानुसार राज्यामध्य े

८६.९९ लाख शेळयांिी मांस उत्पादनाकररता कत्तल करण्यात आलेली असून त्यापासून सुमारे 

१०२.४९९ हजार मे.टन एवढे मांसािे उत्पादन झालेल ेआह.े शेळयांच्या मांसािे उत्पादन राज्याच्या 

एकूि मांस उत्पादनाच्या १२.१२% एवढे असून एका शेळीपासून राज्यामध्ये सरासरी ११.७८३ 

कक.गॅ्र. एवढे मांस उत्पादन चमळाले. सन २०१६-१७ मध्य े राज्यािे शेळीपासून चमळिाऱ्या दधुािे 

उत्पादन २२२.२७ हजार म.े टन होते. महाराष्ट्रातील शेळयांिे एका कदवसािे सरासरी उत्पादन २३० 

गॅ्रम्स आह.े राज्यामध्य ेउत्पाकदत होिाऱ्या दधुापैकी एकूि २.००% चहथसा शेळयांच्या दधुािा आह.े  
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भारतातील शळेयाचं्या प्रमखु जाती 

1. शेळयांच्या जातींिे वर्गगकरि २ प्रकारे करता येते. 

i. उत्पादनाच्या प्रकारावरुन 

ii. भौगोचलक प्रदशेानुसार 

मासं उत्पादनासाठी मासं+ दधु उत्पादनासाठी धागा उत्पादनासाठी 

उथमानाबादी बारबारी गड्डी 

ब्लॅक बेंगाल जमूनापारी िेंगु 

मलबारी चसरोही िांगिांगी 

गंजम बीतल  

 जाखराना  

 संगमनेरी  

 सुरती  

 मेहसना  

 झलावाडी  

2. भारतामध्य ेशेळयांच्या एकूि २३ जाती आहते. शेळीपालन ह ेप्रामुख्याने मांस व दधु 

उत्पादनासाठी केल ेजाते. दधु व मांस उत्पादनावरुन शेळयांिे दधु उत्पादनासाठी उपयुक्त 

शेळया व मांस उत्पादनासाठी उपयुक्त शेळया अस ेवर्गगकरि करण्यांत येते. 

दधु व मासं उत्पादनासाठी उपयकु्त शेळयाचं्या जाती: 

i. जमनापारी:-  

रंग:  प्रामुख्याने पांढरा, दधु उत्पादन २०० गॅ्रग/चवत  

आढळ: उत्तर प्रदशेामधील इतवाह चजल्हा तसेि मिूरा व आग्रा. 
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ii. चबटल:- आकाराने लहान, रंगाने तांबडसर असनू त्यावर रठपके असतात, रोज २ ते ४ ककलो 

दधु, चिगधांशांिे प्रमाि ३.५ ते ४ %  

आढळ:- राजथिान, पंजाब, हररयाना. 

                              

iii. सुरती:- पांढरा रंग, २ ते ३ ककलो दधु उत्पादन आढळ: सुरत, धुळे जळगांव. 

                                  

iv. चसरोही:- आकाराने मोठ्या, रंग गडद तपककरी, मोठी व िांगली कास, दररोज २ ककलोपयंत 

दधु दतेात, आढळ: राजथिानमधील चसरोही तसेि गुजरातमधील पालमपूर 

                              

v. संगमनेरी:- रंग प्रामुख्याने पांढरा ककंवा काळा, आढळ: या शेळया नगर चजल्यातील संगमनेर 

तसेि त्यालगतच्या तालुक्यामध्ये आढळतात.  

                                 



 

लखेन व सकंलन :-  डॉ. सचिन टेकाड,े सहाय्यक सिंालक                                                                          6 

 

मासं उत्पादनासाठी उपयुक्त शळेया:- 

i. ब्लॅक बेंगाल:- आकाराने लहान, शक्यतो काळा रंग, आढळ: पचिम बंगाल, असाम व मनीपूर. 

                                      

ii. उसमानाबादी शेळया:- रंग प्रामुख्याने काळा, आढळ: या शेळीिे मुळथिान उथमानाबाद 

तसेि लातूर, चबड व सोलापूर. 

                                     

iii. बारबेरी:- रंग प्रामुख्याने पांढरा व त्यावर तपककरी रंगािे रठपके, आढळ: उत्तर प्रदशेामधील 

इतवाह, तसेि राजथिान मधील अचलगड चजल्हा. 
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महाराष्ट्रातील शळेयाचं्या प्रमखु जाती 

उथमानाबादी शेळी:- 

१. शारररीक गुिधमग: 

१ रंग  प्रामुख्याने काळा 

२ कान लोंबकळिारे 

३ शशंगे मागे वळललेी 

४ कपाळ बर्हगवक्र 

५ उंिी ६५ ते ७० सें.मी. 

६ छाती ६५ ते ७० सें.मी. 

७ लांबी ६५ ते ७० सें.मी. 

२. वजने: 

१ जन्मत: वजन २.५ ककलो 

२ पूिग वाढ झालेल्या शेळीिे वजन ३० ते ३५ ककलो 

३ पूिग वाढ झालेल्या बोकडािे 

वजन 

४५ ते ५० ककलो 

३. पैदाशीिे गुिवैचशष्टये: 

१ वयात येण्यािा काळ ७ ते ८ मचहन े

२ प्रिम गाभि राहतांनािे वय ८ ते ९ मचहन े

३ प्रिम चवण्यािे वय १३ ते १४ मचहन े

४ नर-मादी करडांिे जन्मािे प्रमाि १:१ 

 

सगंमनरेी शळेी:- 

 

१. शारररीक गुिधमग: 

१ रंग  प्रामुख्याने पांढरा 

२ कान कान प्रामुख्याने लोंबकळिारे परंतु काही 

शेळयामध्ये उभ ेककंवा समांतर आढळतात. 

३ शशंगे अंदाजे ८ ते १२ % शेळया या चबनशशंगी 

(भुंड्या) आढळतात, उवगररत शेळयामध्ये शशंगे 

आढळतात. शशंगे सरळ ककंवा मागे वळलेली 

आढळतात  

४ कपाळ प्रामुख्याने बर्हगवक्र  
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२. वजने: 

१ जन्मत: वजन नर  २.०० ककलो, मादी २.००ककलो 

२ पूिग वाढ झालेल्या शेळीिे वजन २५.०० ककलो 

३ पूिग वाढ झालेल्या बोकडािे 

वजन 

२५ ते ३० ककलो 

३. पैदाशीिे गुिवैचशष्टये: 

१ वयात येण्यािा काळ  ८ महीने 

२ प्रिम गाभि राहतांनािे वय  ९ महीने  

३ प्रिम चवण्यािे वय  १४ महीने 

कोकि कन्याल:- 

१. शारररीक गुिधमग:  

१ रंग वरच्या जबड्यावर पांढरा रंगािे पटे्ट 

आढळतात. नाकापासून कानापयंत दोन्ही 

बाजूस पांढरे पटे्ट आढळून येतात. 

२ कान काळा रंग आचि पांढऱ्या रंगाच्या कडा, िपटे 

लांब आचि लोंबिारे असतात. 

३ शशंगे टोकदार, सरळ आचि मागे वळललेी आढळतात 

४ कपाळ काळया रंगािे, िपटे आचि रंुद असत.े 

२. उंिी, वजने इ. 

१ पूिग वाढ झालेल्या शेळीिे वजन २३.७२ + ०.७१ ककलो 

२ पूिग वाढ झालेल्या बोकडािे 

वजन 
२४.२१ + ०.३७ ककलो 

३. पैदाशीिे गुिवैचशष्टये: 

या शेळया चनयचमत आचि वषगभर माजावर येतात. जुळयािे प्रमाि ६६% आढळते. 

उन्हाळयामध्ये चविाऱ्या शेळयांमध्ये जुळयांिे प्रमाि जाथत आढळते. 

बरेारी:- 

१. शारररीक गुिधमग: 

१ रंग तपककरी (Light to dark tan) 

२ कान िपटे, लोंबिारे 

३ शशंगे छोटे, मागे वळललेी आढळतात. 

४ कपाळ बचहवगक्र 
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शेळी पालन व्यवसायाच्या पध्दती 

शेळी पालन व्यवसाय व्यवथिापनाच्या प्रमुख चतन पध्दती आहते.  

i. मुक्त व्यवथिापन 

ii. चमश्र व्यवथिापन 

iii. बंकदथत व्यवथिापन 

मुक्त व्यवथिापन:-  

मुक्त  व्यवथिापन पध्दतीमध्ये चमश्र कळपामध्ये इतर पाळीव प्राण्यासोबत नैसर्गगक पडीक, 

नाचपक जचमनीवर उगवलेल्या गवतावर, झाडपाल्यावर, िराऊ कुरिावर, धान्य चपकाच्या अवशेषावर 

जोपासल्या जातात. यामध्य ेिराऊ कुरिावरील झाडाच्या सावलीिा, नदी, नाले आचि तळयातील 

पाण्यािा उपयोग करुन घेतला जातो. या पध्दतीमध्ये चनवारा, िारा वैरि, खुराक आचि पाण्यािी 

वेगळी व्यवथिा केली जात नाही. त्यासाठी शेळया पुिगपिे चनसगागवर अवलंबुन असतात या पध्दतीमध्ये 

प्रचतकुल पररचथितीत शेळयांना संरक्षि फार कमी चमळते. परंतु, अडििीच्या काळात रात्रीच्या वेळी 

काटेरी फांद्यांिे कंुपि घालून उघड्यावर ककंवा झाडाखाली चनवाऱ्यािी सोय  केली जाते. मुक्त 

व्यवथिापन पध्दत कमी पावसाच्या चशवाय उष्ि हवामानात, डोंगराळ प्रदशेात सोईथकर आह.े या 

पध्दतीमध्ये नैसर्गगक साधन सामुग्रीिा पुरेपूर उपयोग करुन घेतला जातो. उल्पभूधारक शेतकरी, 

शेतमजूर, आर्िगक दबुगल घटकातील लोक पारंपाररक थवतंत्र्य पशु व्यवसाय आचि उत्पन्नािे प्रमुख साधन 

म्हिून मुक्त व्यवथिापन पध्दतीिा अवलंब करतात. कारि शेतकऱ्यािी आर्िगक दबुगलता, अत्यल्प 

जचमन धारिा, वैरि पाण्यािी कमतरता, न परवडिारी कोरडवाहू जचमन ह ेप्रमुख कारिे आहते. या 

पध्दतीमध्ये कळपातील शेळयांिी संख्या अचधक (५०-३००) असत.े परंतु, भांडवली गंुतविूक, मजूर, 

िारा, पािी, औषधोपिारावरील होिारा खिग कमी लागतो. शेळयांना व्यायाम चमळतो, खाण्याच्या 

आवडी-चनवडी जोपासल्या जातात. शेळया जोपासण्यासाठी रोजंदारीवरील ककंवा हगंामी मजूरािा 

वापर केला जात नाही. या पध्दतीमध्ये कुटंुबातील व्यक्तीिा व्यवथिापनासाठी उपयोग केला जातो. 

त्यामुळे इतर व्यवथिापन पध्दतीच्या तुलनेत या पध्दतीमध्य ेभांडवली गंुतविूकीच्या प्रमािात अर्िगक 

उत्पन्न चमळते. 

व्यापारी तत्वावर शेळी व्यवसाय करण्यासाठी मुक्त थिलांतर पध्दतीिी चशफारस केली जात 

नाही. कारि मुक्त िराऊ कुरिावर शेळयांच्या िरण्यावर बंधन राहत नाही, लेंडीखत वाया जाऊन 

खतािे उत्पन्न चमळत नाही. शेळयाच्या प्रजनन, आहार आचि दधु उत्पादनावर चनयंत्रि ठेवता येत 

नाही. करडाच्या शरीरािी वाढ खुंटत,े त्यामुळे  करडांच्या मृत्यूिे प्रमाि वाढते. अचधक उत्पादनािी 

अपेक्षा करता येत नाही. एकंदररत आर्िगक दचृष्टने मुक्त व्यवथिापन फायदचेशर होऊ शकत नाही. त्यामुळे 
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शेळी व्यवसाय व्यापारी तत्वावर यशथवी करण्यासाठी बंकदथत ककंवा चमश्र व्यवथिापन पध्दतीिा 

अवलंब केला पाचहजे. 

फायद े: 

 या पध्दतीमध्य ेशेळयांच्या चनवाऱ्यावर तसेि मजूरीवर खिग होत नाही. 

 शेळयांना व्यायाम चमळतो. 

 शेळया त्यांच्या आवडीनूसार िारा खातात. 

चमश्र व्यवथिापन ककंवा अधग बकंदथत पध्दत: 

चमश्र व्यवथिापन पध्दतीमध्ये मयागकदत थवरुपात मुक्त आचि बंकदथत पध्दतीिा समावेश केला 

जातो. परंतु, मुळ रठकािापासून शेळयांिे कळप थिलांतर केल ेजात नाही. शेळया चमश्र कळपामध्य े

जोपासल्या जातात तसिे कळपािे आकारमान ५० पेक्षा अचधक नसते. शेळयांिे कळप, नैसर्मगक कुरि, 

शेतातील बांधावर, धान्य चपकािी काढिी केलले्या क्षेत्रावर तसेि झाडपाल्यावर दनंैकदन ६ ते ८ तास 

िारल्या जातात. परंतु, फक्त नैसर्गगक िाऱ्यावर शेळयांच्या अन्नद्रव्यािी गरज पूिग होऊ शकत नाही. 

त्याकररता राचत्रच्या वेळी गोठ्यात चहरवी वैरि, कोरडा िारा तसेि खुराक गरजेनुसार कदला जातो. 

चपण्याच्या पाण्यािी, क्षार िाटिािी गोठ्यात सोय केली जाते. गाभि दभुत्या शेळया आचि वाढत्या 

वयातील करडांिी चवशेष काळजी घेतली जाते. त्यामुळे शेळयांिी आहार क्षमता, पिनक्षमता, 

उत्पादनासाठी अन्नद्रव्य वापरण्यािी कायगक्षमता वाढते. शररराच्या वाढीिा वेग, मांस उत्पादन, 

शेळयांिी पुनरुत्पादन क्षमता आचि दधु उत्पादन वाढण्यास मदत होते तसेि लेंडीखतािे उत्पादन सुध्दा 

आचधक चमळते. 

 आहारातील अन्नद्रव्यािा पुरवठा आचि उत्पादनासाठी वापर चमश्र व्यवथिापन पध्दतीमध्य ेमुक्त 

व्यवथिापन पध्दतीपेक्षा चनचिति िांगला होतो. तसेि थवथत मांस उत्पादनासाठी उपलब्ध साधन 

सामुग्रीिा पुरेपूर उपयेाग करुन घेण्यासाठी चमश्र व्यवथिापन पध्दत िांगली तसेि सोईथकर आह.े परंतु, 

नैसर्गगक कुरि तसेि िारण्याकररता जागेिी उपलब्धता नसल्यास जातीवंत अचधक उत्पादन दिेाऱ्या 

संकरीत शेळया अशा भागात जोपासण्यासाठी ही सेाईथकर होऊ शकत नाही.  

फायद:े 

 गाभि, दभुत्या शेळया आचि वाढत्या वयातील करडांिी चवशेष काळजी घेिे सोईिे होते. 

 शेळयांिी आहार क्षमता आचि पिनक्षमता वाढण्यास मदत होते. 

 लेंडीखतािे उत्पादन अचधक चमळते. 

 थवथत मांस उत्पादनासाठी उपलब्ध साधन सामग्रीिा पुरेपूर उपयोग होतो. 
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बंकदथत शेळीपालन: 

या व्यवथिापन पध्दतीमध्ये शेळया चनवाऱ्याच्या सुरचक्षत रठकािी कदवसरात्र सुधाररत 

वाड्यामध्य े ठेवल्या जातात. या व्यवथिापन पध्दतीमध्ये शेळया बाहरे िरावयास पाठचवल्या जात 

नाहीत. गरजेनुसार शेळयांना वैरि, खाद्य, पािी आचि औषधोपिार वाड्याति केला जातो. उत्पन्नािे 

मुख्य साधन म्हिून ही पध्दत वापरण्यात येते. या पध्दतीमध्य ेशेळयािे कळप आकाराने लहान असून 

वेगवेगळया गटामध्य े ठेवण्यात येते. या पध्दतीमध्य ेजातीवंत शेळयांिी अनुवंचशक उत्पादन क्षमता 

चवकसीत होऊन अचधक िालना चमळण्यास मदत होते. यामध्य े नैसर्गगक प्रचतकूल हवामानापासून 

संरक्षि दणे्यासाठी सुधाररत वाड्यािी आवश्यकता असत.े यामध्य े शळेयांच्या व्यवथिापनाकररता 

मजूरांिी आवश्यकता असते. िारा चपकांच्या उत्पादनाकररता बारमाही शसंिनािी  सुचवधा असलेल्या 

जचमनीिी आवश्यकता असत.े साधारिपि े एका शेळीकररता वषगभर लागिारी चहरवी वैरि 

उत्पादनाकररता बारमाही शसंिनािी सोय असलेली साधरिपि े२ गंुठे जागेिी आवश्यकता असत.े 

बंकदथत शेळी-पालनामध्य े चनवाऱ्याकररता एका शेळीला १० िौ.  फु. बंकदथत आचि २० िौ. फु. 

मोकळी जागा, पैदाशीच्या नराला १५ िौ. फु. बंकदथत आचि ३० िौ.फु. मोकळी जागा तसेि एका 

करडाला ५ िौ. फु. बंकदथत आचि १० िौ. फु. मोकळी जागेिी आवश्यकता असत.े याप्रमाि ेवाडा 

बांधकामािे चनयोजन करावे लागते. 

 बंकदथत शेळी पालन व्यवथिापनामध्ये शेळयांच्या खाण्याच्या सवयीवर चनयंत्रि ठेवल ेजाते. 

यामध्ये सांसर्गगक रोगांिे प्रमाि कमी राहते.तसेि लेंडीखतािे जाथत उत्पादन चमळते. शेळयांना 

त्यांच्या गरजेनुसार आहार कदला जातो. त्यामुळे करडांिी वाढ झपाट्याने होते. व्यवथिापनावर 

चनयंत्रि ठेवता येते. औषधोपिार तसेि चवचवध नोंदी अद्यावत ठेवि ेसोईिे होते. व्यापारी तत्वावर 

मांस व दधु उत्पादनासाठी ही फार िांगली पध्दत आह.े परंतु, बंकदथत व्यवथिापनातील शेळया पूिग 

परावलंबी असतात. अन्न, चनवारा, औषधोपिार व व्यायाम अशा अनेक गरजांसाठी शेळयांना शेळी 

पालकांवर अवलंबून राहाव ेलागते. परंतु, राज्यातील कुरिांिी तसेि चपकाखालील क्षेत्र कदवसेंकदवस 

कमी होत असल्यामुळे ठािबंद शेळीपालन ही काळािी गरज ठरत आह.े कारि सतुंचलत आहार, 

कायगक्षम व्यवथिापन, वेळेवर औषधोपिार, शेळयांिी वैयचक्तक काळजी, वनसंरक्षि, पयागवरिािा 

समतोल फक्त बंकदथत व्यवथिापन पध्दतीमध्येि शक्य आह.े  

फायद:े 

 बंकदथत व्यवथिापन पध्दतीमध्ये सांसर्गगक रोगािा आचि जंतािा प्रादभुागव कमी होण्यास मदत होते. 

 मयागकदत थवरुपात हालिाली होत असल्यामुळे शेळयांिी शक्ती वािते आचि पररिामी मांस उत्पादन 

वाढीस मदत होते. 
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 पैदाशीकररता चनवड ककंवा संकररत पध्दत अंमलात आिि े सोपे होऊन अचधक उत्पन्न दिेाऱ्या 

शेळयांिे िांगल्या प्रकारे संगोपन करता येते. 

 दनंैकदन व्यवथिापन करिे सोपे होते. 

 २४ तासांमधील शेळयांपासून चमळिारे लेंउीखत उपलबध होते. 

शळेीपालनासाठी जागिेी चनवड 

शेळीपालन व्यवसायामध्ये जागेिी योगय चनवड करिे अत्यंत आवश्यक आह.े त्यामुळे 

खाद्यासाठी/ राहण्यासाठी लागिारा खिग वगैरेिे योगय व्यवथिापन होते. 

 शेळयांच्या वाड्यासाठी चनवडलेली जागा वाहतुकीच्या मुख्य रथत्यापासून सुमारे १ ते १.५ 

कक.मी. अंतरावर असावी रथत्याच्या अगदी जवळ असल्यास ध्वनी/वायू प्रदषुि होते. िोरीिी 

शक्यता असत.े याचशवाय सांसर्गगक रोगािा प्रादभुागव होण्यािी शक्यता असत.े 

 िराऊ कुरि ेतयार करण्यासाठी जागा असावी जेिेकरुन खाद्यावरील खिग कमी होईल. 

 मुबलक पाण्यािी उपलब्धता असावी. 

 जागा शक्यतो बाजाराजवळ असावी. 

 वाड्यािी जागा उंिवट्यावर, मुरमाड आचि पाण्यािा त्वरीत चनिरा होिारी असावी, ओलसर 

चिखलािी जागा दमट असल्यामुळे शेळयांच्या वाढीसाठी योगय नाही. 

शळेयांिा चनवारा 

कदशा: 

1. शेळयांच्या वाड्यांिी लाबंी पूवग- पचिम आचि रंुदी दचक्षिोत्तर असावी.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. शळेयांना लागिारी जागा: वाड्यािी जचमन फरशी/ चसमेंट क्रााँकक्रटिी ककंवा भाजलले्या खंगर 

चवटांिा जचमनीसाठी वापर करावा त्यामध्ये िूना आचि १० टके्क बी.एि.सी. पावडर १०-१५ 

ककलो टाकवी. 

3. शळेया- बोकड आचि करडांना खालीलप्रमाि े बंकदथत जागा आचि ककमान दपु्पट जाळीच्या 

कंुपिािी मोकळी जागा कफरण्यासाठी आवश्यक आह.े 

अ.क्र. वयोगट छताखालील िौ.फुट खुली िौ.फुट 

१ करड े ५ १० 

२ शेळया १० २० 

३ पैदाशीिा नर १५ ३० 
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वायुचवजन: 

 वायुचवजनामुळे गोठ्यातील उष्िता, काबगन डायऑक्साईड, धुळ, आद्रता, रोगजंतू बाहरे काढल े

जाऊन त्या जागी शुध्द, ताजी हवा आत येते. 

 गोठ्यामध्ये येिारी शुध्द हवा ही आत असिाऱ्या जनावरांपयंत पोहोिेल अशी गोठ्यािी रिना 

असावी. 

 यासाठी छपरािी उंिी/ आकार अत्यंत महत्वािा असतो. इंग्रजी आकारािी मध्यावर ३ ते ३.५ 

मी. उंिीिी छपरे िांगली. 

शेळयांिा वाडा: 

 शेळयांिे वाउे इंग्रजीमधील (A) अक्षरासारख ेदपुाखी असावेत. त्यािी मधील उंिी १० ते १२ 

फुट तर बाजूिी ७ ते ८ फुट असावी. 

 गोठ्यावरील खिग हा अनुत्पादक खिग आह.े त्यामुळे थिाचनकररत्या उपलब्ध असललेया गव्हािे 

काड, भातािा पेंढा, गवत, ऊसािे पािट इ. िा छपरोकररता उपयोग केल्यास कमी खिागत 

वाडा तयार होऊ शकेल. 

 असबेथटॉस ककंवा चसमेंटच्या पत्र्यािाही वापर करुन शकतो. 

 छपरािी जाडी ककमान ७.५ सें.मी. असावी. 

 त्यािप्रमािे वायुचवजनासाठी गोठ्यातील तळपृष्टाच्या (Floor Space) २५% जागा मोकळी 

असावी व जचमनीपासून १.२ मीटर उंिीवर असावी. 

गोठ्याच्या आतील जचमन: 

 जचमनीवर जाड असा भाताच्या ककंवा गव्हाच्या पेंढ्यािा िर पसरचवल्यास िंडीच्या कदवसात 

उष्िता चमळचवण्यासाठी उपयोगी ठरतो. तसेि पातळ िर उष्ि हवामानात उपयोगी ठरतो. 

 गोठ्यािी जमीन सतत कोरडी राहील अशी असावी, जनावरांना उठतांना बसतांना दखुापत 

होिार नाही अशी रिना असावी. 

गोठ्यासाठी लागिारी आवश्यक साधन:े 

1. खाद्यांिी भाडंी: 

 िौकोनी ककंवा षटकोनी आकारािी खाद्यपात्र े या दचृष्टने उपयोगी आहते. यामधून वाळलेला 

िारा वाया जात नाही. शेळयांनी िारा तुडचवला जात नाही व खराब होत नाही. 

 िौकोनी भांड्यािी लांबी ६ फुट, खोली ४ इंि आचि उंिी २-२.५ फुट असावी. 

 दोन गजांमधील अंतर साधारि १० स.े मी. एवढे असाव.े 
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2. पाण्यािी भाडंी: 

 शेळयांना पािी चपण्यासाठी लंबगोलाकार आकारािा चसमेंटच्या नळया ६ फुट लांब, १ फुट रंुद 

व १/२ फुट खोल (पािकुट्या) ठेवल्या जातात. 

 तसेि चपण्याच्या भाडं्याकररता प्लॅचथटक टपिा वापर करण्यात यावा.  

 एका शेळीसाठी पाण्याच्या भांड्यािी ३ ते ४ स.े मी. लांबी पुरेसी आह.े 

टीप: वाड्यामध्य ेशेळया चवण्यासाठी, दधुाच्या शेळयासाठी, करडांसाठी, पैदासीच्या बोकडांसाठी   

      थवतंत्र जागा असावी. शेळयांच्या व्यायामािी व्यवथिेकररता १ िौ. मी. लांबी, रंुदीिे व ६० स.े 

मी. उंिीिे खोके करुन ठेवावे. 

गोठ्यािं ेप्रकार: 

जचमनीवरील गोठे:  उष्ि करटबंधातील ऊबदार हवामानाच्या सपाट प्रदशेात जचमनीवरील गोठ्यांिा 

वापर केला जातो. 

शपंजरा पध्दत/ मािाि पध्दत: दलदलीच्या / पावसाळी दमट हवामानाच्या प्रदशेात जचमनीच्या 

पातळीपासून ५ फुट उंिीवर थिाचनक साचहत्यािा (लाकूड, बांब,ू लोखंड) वापर करुन मिाि तयार 

करतात. 

 मिािीमध्ये लाकडी पट्ट्ट्या, बांब ूवापरुन तसेि बाजंूनी जाळीिा वापर करतात. 

 वरच्या बाजूला छप्पर ककंवा पत्र्यािे छत वापरल ेजाते. 

 मलमुत्र लाकडी/ बांबुच्या पट्टीतून खाली पडते. 

गोठ्यािंी थवच्छता: 

 दररोज दोन वेळा 

 पाण्यािे हौद, िाऱ्याच्या गव्हािीला मचहन्यातून एक वेळा िूना लावावा. 

 वाड्याच्या जाळया, शभंत झाडून घ्याव्यात. 

 रोगराईच्या काळात वाड्यामध्य े िुन्यािी पावडर टाकावी ककंवा मचहन्यातून एकदा रसायनािा 

वापर करुन वाडे चनजंतूक करुन घ्यावेत (कफनाईल ५ टके्क, मॅलेचिआन १०%, फॉरमॉल्डीहाईड २%) 

 चपण्याच्या पाण्यात पोटॅचशअम परमॅग्नेट (०.०१%) 
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शळेयांिा आहार व्यवथिापन 

शेळीपालन व्यावसायात सवागत जाथत खिग हा शेळयांच्या खाद्यावर होत असतो. शेळयांच्या 

उत्तम वाढीसाठी, िांगल्या आरोगयासाठी, उत्तम प्रजनन व दधु उत्पादनासाठी उजाग, प्रचिने, खचनजे, 

जीवनसत्वे व पािी यासारख्या पोषक घटकांिी संतुचलत प्रमािात आवश्यकता असत.े शेळयांच्या 

आहारात खाचललप्रमाि ेघटक असिे महत्वािे आह.े 

1. िारा (रफेजस):- शेळयांना आवश्यक असिारा चहरवा व कोरडा िारा यास रफेजस म्हितात. 

िाऱ्यामध्य ेतंतुमय पदािांिे प्रमाि जाथत असते. िारा हा दोन प्रकारिा असतो. 

सकुा अिवा वाळललेा :- उदा. ज्वारीिा कडबा, बाजरीिे सरमाड, वाळलेला वेल. 

चहरवा िारा:- चहरवा मका/ ज्वारीिी वैरि, चहरवा झाडपाला, चहरव्या िाऱ्यातून क्षार, खचनजे, 

जीवनसत्वे चमळतात. 

2. पशखुाद्य:- चहरवा िारा आचि सुका िारा यामधून पोट भरण्यासाठी पुरेस ेखाद्य चमळते. िोडी, 

प्रचिने, क्षार, खचनजे व जीवनसत्वेही चमळतात आचि महत्वािे म्हिजे तंतूमय पदािांिी गरज 

त्यातून भागचवली जाते. मात्र शेळीस चतच्या गरजेइतकी सवग पोषक योगय प्रमािात चमळण्यासाठी 

पशुखाद्यािी आवश्कयता असत.े साधारिपिे ३० ककलो वजनाच्या शेळीला खाचललप्रमाि े

अहारािी आवश्यकता असते. 

िार् याि ेप्रमाि: 

 चहरवा िारा:  ३ ते ४ ककलो 

 वाळलेला िारा: ०.५ ते १ ककलो. 

 पशुखाद्य: २५० गॅ्र ते ३०० गॅ्र. 

टीप: याचशवाय वाढत्या वयातील करडांसाठी, माजावर येिाऱ्या शेळयासाठी आचि गाभि असलले्या 

शेळयांसाठी आवश्यकतेनुसार संतुचलत आहार दिेे आवश्यक आह.े 

उत्पादन वाढीसाठी महत्वािी िारा चपके:- 

 पशुपालनामध्य े िारा चपकांना चवशेष महत्व आह.े जनावरांच्या आहारामध्य े ७०% भाग 

िाऱ्यांिा असून त्यामध्ये वाळलेल्या व ओल्या िाऱ्यािा अंतभागव असतो. चहरव्या िाऱ्यात प्रचिने, 

चिगध पदािग, शकग रायुक्त पदािग, खचनजे व जीवनसत्वे भरपूर प्रमािात असतात. चहरव्या िाऱ्यातील ही 

घटकद्रवे्य चवद्राव्य थवरुपात असतात व ती सहज उपलब्ध होतात. जनावरांच्या आहारात चहरवा व 

वाळलेला िारा, खुराक, खचनजचमश्रिे, पािी यांिा योगय प्रमािात पुरवठा होि ेगरजेिे असत.े 
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 चहरवा िाऱ्यासाठी महाराष्ट्रात प्रामुख्याने ज्वारी, मका, बाजरी, िवळी, लसूिघास, संकररत, 

नेचपअर, चगनी गवत इत्यादी िारा चपके घेतली जातात. त्यािबरोबर अलीकड े ओट, बरसीम, 

कदनानाि, दशरि, यासारखी िाऱ्यािी चपके व गवते दखेील काही भागात घेतली जातात. 

मका: मका ह ेतृिवगागतील वषगभर घेतल ेजािारे चहरव्या िाऱ्यािे महत्वािे पीक आह.े मका या चपकास 

िारा चपकांिा राजा म्हिून संबोधतात. 

 सधुाररत वाि: आकिकन टॉल, गंगासफेद, मांजरी कंपोझीट. 

 जमीन, हवामान व पवूगमशागत:- एक खोल नांगरट करुन एक ते दोन कुळवाच्या पाळया दऊेन 

जमीन मऊ व भुसभुशीत करुन पेरिी करावी. 

 चबयाि ेव परेिी:- पेरिीसाठी प्रती हके्टरी ७५ ककलो चबयािे वापरावे. पेरिी पाभरीच्या सहाय्याने 

दोन ओळीत३० स.ेमी. अंतरावर करावी. 

 खतव्यवथिापन:- पेरिीसाठी हके्टरी ५ ते ६ टन िांगले कुजलेल े शेिखत जचमनीत 

चमसळावे.पेरिीपूवी हके्टरी ५० ककलो नत्र (१०८ ककलो युररया), ५० ककलो थफुरद (३१२ ककलो 

शसंगल सुपर फॉथफेट) व ५० ककलो पालाश (८४ ककलो म्युरेट ऑफ पोटॅश ) द्यावे. पेरिीनंतर ३ ते ४ 

आठवड्यांनी नत्रािा दसुरा हप्ता हके्टरी ५० ककलो (१०८ ककलो युररया) द्यावा. 

 आंतरमशागत: आरंभीच्या काळात एक खुरपिी व एक कोळपिीद्वारे शेतातील पीक ति ंचवरचहत 

ठेवावे. 

 पािी व्यवथिापन: खरीप हगंामात गरज असल्यास रोपावथिा व तुराबाहरे पडण्यापूवी दोन 

पाण्याच्या पाळया १५ कदवसांच्या अंतराने तर चहवाळी हगंामात १० ते १२ कदवसांच्या अंतराने ४ 

ते ५ पाण्याच्या पाळया आचि उन्हाळी हगंामात ८ ते १० कदवसांच्या अंतराने ७ ते ८ पाळया 

द्याव्यात. 

 कापिी व उत्पादन: मक्यािे िारा पीक पन्नास टके्क फुलोऱ्यात असताना म्हिजे पेरिीनंतर ६० ते 

७० कदवसांनी कापाव.े चशल्लक राचहलले्या िाऱ्यापासून मुरघास करावा. चहरव्या िाऱ्यािे सरासरी 

उत्पादन हके्टरी ४५० ते ६०० कवंटल आह.े 

 

बरसीम/ लसुिग:- ह ेरब्बी हगंामातील प्रमुख व महत्वािे चहरव्या िाऱ्यािे चव्ददल वगीय पीक असून सवग 

साधारिपि ेमेिीसारख ेकदसते. या चपकास घोडा घास असेही म्हितात. या चपकापासून चमळिाऱ्या ३ 

ते ४ कापण्यांपासून भरपूर चहरवा िारा उपलब्ध होतो. िारा रुिकर, पालेदार, सकस व िचवष्ट असतो. 

 सधुाररत वाि:- मेथकावी जे.बी-१, जे.एि.बी.-१४६ ह े बरचसमिे तसेि ररससा-९, आनंद-२ ह े

लुसिगिे सुधाररत वाि आह.े 
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 जचमन व हवामान:- या चपकास मध्यम ते भारी प्रतीिी व पाण्यािा योगय चनिरा होिारी 

भुसभुशीत जचमन िांगली मानवते. ह ेपीक क्षारयुक्त जचमनतही िांगल्या प्रकारे घेता येऊ शकते. या 

चपकास िंड ऊबदार हवामानािी गरज असत.े 

 पवूगमशागत: एक नांगरिी व कुळविी करुन जमीन भुसभशुीत करावी. अगोदरच्या चपकांिी धसकटे 

वेिून घ्यावी व आवश्यकतेनूसार जमीन सपाट करुन वाफे करावेत. 

 खतव्यवथिापन: पेरिीपूवी चबयािास रायझोचबयम चजवािूसंवधगक खत २५० गॅ्रम प्रती १० ककलो 

चबयाि ेया प्रमािात िोळावे. पेरिी ऑक्टोबरच्या चतसऱ्या आठवड्यापासून ते नोव्हेंबरच्या दसुऱ्या 

आठवड्यापयंत करावी. हके्टरी ३० ककलो चबयािे ३० सें.मी. अंतराच्या ओळीत पेरावे अिवा ५ x 

३ मी. आकाराच्या वाफ्यात बी हाताने फेकून पेरिी करावी. 

 आंतरमशागत: या चपकात सुरुवातीलाि एक ककंवा दोन खुरपण्या/ शनंदण्या करि ेफायद्यािे ठरत.े 

  पािी व्यवथिापन: १० कदवसांच्या अंतराने पाळया द्याव्यात. 

 कापिी व उत्पादन: पचहली कापिी साधारित: पेरिीपासून ४५ ते ५० कदवसांनी करावी. नंतरच्या 

कापिी साधारित: २१ ते ३५ कदवसांच्या अंतराने कराव्यात. अशा प्रकारे ४ ते ५ कापण्या घेि े

शक्य होते. ४ ते ५ कापण्याद्वारे हके्टरी सरासरी एकूि ६५० ते ८०० कवंटल चहरव्या िाऱ्यािे 

उत्पादन चमळते. 

 

थटायलो: थटायलो ह ेचव्ददल वगागतील गवत असून त्यािे मूळ उगमथिान ब्राझील आह.े कमी खोलीच्या 

जाड्याभरड्या पोताच्या जचमनीत या चपकािे उत्पादन घेतल्यास जचमनीिा पोत सुधारतो. ह ेगवत 

साधरिपि े६० ते ९० सें.मी. उंि वाढते. थटायलोच्या हगंामी व बहुवषीय अस ेवाि आहते. थटायलो ह े

गवत मारवेल, डोंगरी गवत, मोठा पवना, अंजन इत्यादी बरोबर एकचत्रतररत्या िांगले उगवते. ह ेगवत 

वाढत असताना त्यािा चहरवा िारा कापून जनावरांना टाकता येतो. वाळवून साठचवण्यासाठी दखेील 

उपयुक्त ठरतो. 

 सधुाररत वाि:  हमेाटा, फुलेक्रांती (आर.एस.९५), थकें ब्रा 

 जमीन व हवामान: कमी पावसाच्या, डोंगर उतारावरील उिळ जचमनी तसेि हलक्या अिवा 

माळरानाच्या जचमनीत उत्तम प्राकरे वाढते. आम्लयुक्त व कमी चनिऱ्याच्या जचमनीत थटायलो 

गवताच्या उत्तम वाढीसाठी साधारिपि ेगरम, उबदार, अचधक उष्िता िांगली मानवते. 

 पवुग मशागत: थटायलोसाठी चवशेष मशागत न करता, त्यािे चबयाि े पावसाळयापूवी जचमनीवर 

फेकून पेरिी केल्यास उगवि िांगली होते. तिापी, वाढ िांगली होण्यासाठी एखादी कुळविी करुन 

पेरिी केल्यास अचधक फायदचेशर ठरत.े 
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 चबयाि ेव परेिी:- हके्टरी १० ककलो चबयािे लागते. चबयािे पेरिी खरीप हगंामात पावसाळयापूवी 

जून-जूलै मचहन्यात करावी. िढ उताराच्या जचमनीत चब फेकून पेरिी करावी. 

 खत व्यवथिापन:- पेरिीपूवी हके्टरी ३५ ते ४० ककलो थफुरद (२०० ते ३०० ककलो शसंगल सुपर 

फॉथफेट ) द्यावे. 

 आंतरमशागत:- पेरिीनंतर एक खुरपिी करुन इतर तिे काढावीत. 

 कापिी व उत्पादन:- पेरिीपासून पचहली कापिी ७० ते ७५ कदवसांत येते. नंतरच्या कापण्या ६५ ते 

७० कदवसाच्या अंतराने कराव्यात. हलक्या जचमनीत वषागतून ४ ते ५ कापण्याद्वारे २५० ते ३०० 

कवंटल चहरवा िारा उपलब्ध होतो. 

 

सकंररत नेचपयर गवत: ह ेगवत बहुवषीय असून जाथत उत्पादन दिेारे आचि जायंट बाजरीिे गुिधमग 

असलले े संकरीत वाि असून त्यात ऑक्झाचलक आम्ल २.४६ टके्क व प्रचिने १०.५६ टके्क आहते. 

कापिीनंतर जोमाने होिारी वाढ, अचधक लांबीिे लांबलिक भरपरू फुटव,े मऊ लांब व रंुद पाने आचि 

कोवळा िारा, पालेदार, सतेज, रसाळ व रुिकर असतो. ही एकदल िाऱ्यासाठी बहुवार्षगक, भरपूर 

उत्पन्न दिेारी, गुिवाि वनथपती आह.े 

 सधुाररत वाि:- यशवंत (आर-बी-एन-९) (आर-बी-एन-१३), जयवंत, डीएिएन-६, बीएिएन-१० 

 जचमन व हवामान:- सवग प्रकारिी जचमन िालत,े खोल मध्यम ते भारी, उत्तम चनिऱ्यािी जचमन 

असल्यास उत्पादन िांगल ेचमळते. २४ अंश ते ४० अंश स.े या तापमानात वाढ िांगली होते.  

 पवूग मशागत:- २ उभ्या आडव्या खोल नांगरटी व कुळवािी पाळी दऊेन जचमन भुसभूशीत करावी. 

 चबयाि े (ठोंब)े लागवड:- जून ते ऑगथट व फेब्रुवारी ते मािग या मचहन्यात लागवड करावी. संकरीत 

नेचपयर या गवतािी लागवड ठोंब (मुळासह) लावून करावी लागते. ठोंबे ककंवा कांड्या ९० सें. मी. 

अंतरावरील सऱ्यांच्या बगलेस २ डोळे जचमनीत व १ डोळा जचमनीच्या वर राचहल अशा पध्दतीने 

लावावेत. साधारिपि े९० x ९० स.े मी. अंतर ठेवून लागवड करावी. हके्टरी २५००० (एका 

गंुठ्यास २५० ठोंब) पुरेशे होतात. 

 खत व्यवथिापन:- पुवग मशागतीच्या वेळी ७ ते ८ टन हके्टरी शेिखत टाकाव ेलागवडीच्या वेळी ५० 

ककलो नत्र (१०८ ककलो युररया), ४० ककलो थफुरद (२५० ककलो शसंगल सुपर फॉथफेट ) व २० ककलो 

पालाश कापनीनंतर प्रती हके्टरी २५ ककलो नत्र (५४ ककलो युररया) द्यावा. 

 आंतरमशागत:- सुरुवातीलाि वाढीच्या काळात १ ककंवा २ खुरपण्या दिेे गरजेिे आह.े त्यानंतर 

खुरपिी/ शनंदिीिे काम गरजेनूसार करावे.  
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 पािी व्यवथिापन:- उन्हाळयामध्ये लागवड केल्यानंतर २ पािी त्यानंतर ८ ते १० कदवसाच्या 

अंतराने पािी द्यावे. 

 कापिी व उत्पादन:- या गवतािी पचहली कापिी लागवडीपासून ६० ते ६५ कदवसांनी जचमनीपासनू 

साधारिपि े १५ सें.मी. उंिीवर करावी. नंतरच्या कापण्या वाढीनूसार ४५ ते ५० कदवसांनी 

कराव्यात. प्रती वषी ८ ते ९ कापण्याद्वारे २००० ते २५०० कवंटल चहरवा िारा चमळतो. 

 

चगनीगवत (हमेील):- चगनीगवत बहूवार्षगक, झुपक्या झुपक्याने २ ते ३ मीटर उंि व सरळ वाढिारे 

गवत आह.े त्यािी पाने लांब व रंुद असतात. पाण्यािे पाट, बांधाच्या कडनेे, उताराच्या जचमनीवर ह े

गवत लावल्यास जचमनीिी धुप िांबते व चहरव्या िाऱ्यािे उत्पादनही चमळते. 

 जचमन व हवामान :- मध्यम ते भारी, पाण्यािा चनिरा होिारी जचमन योगय आह.े िंड व उबदार 

वाताविात या गवतािी वाढ जोमाने होते.  

 पवुगमशागत :- खोल नांगरट करून कुळवािी पाळी दऊेन जचमन भुसभुशीत करावी.  

 चबयाि ेव लागवड :- मािग ते जूलै मचहन्यात सऱ्यावर चगनी गवतािी लागवड करावी. एका रठकािी 

दोन ठोंब लावावेत. त्यासाठी ४०००० ठोंबे प्रती हके्टरी लागतात.  

 खत व्यवथिापन :- हके्टरी १० टन िांगले कुजलेल ेशेिखत मशागतीच्या वेळी जचमनीत चमसळावे. 

त्यािप्रमािे हके्टरी २५ ककलो नत्र व २० ककला पालाश (३३ ककेलो म्युरेट ऑफ पोटॅश) लागवडीच्या 

वेळी दयाव.े कापिीनंतर ह े२५ कक. नत्र (५४ कक. नत्र युररया) दयावा. 

 आंतरमशागत :- लागवडीनंतर २५ ते ३० कदवसांनीद खुरपिी करावी. त्यानंतर गरजेप्रामि ेखरुपिी 

ककंवा पाळया दयाव्यात. 

 कापिी व उत्पादन :-  चगनीगवतािी पचहली कापिी लागवडीनंतर ५५ ते ६० कदवसांनी करावी. 

त्यानंतरच्या कापण्या ३० कदवसांच्या आंतराने कराव्यात. अशा प्रकारे वषगभरात ७ ते ८ कापण्या 

चमळतात व १४०० ते १६०० कवंटल प्रचत हके्टर िारा चमळतो.  
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प्रजनन व पदैास व्यवथिापन 

१. बाहय प्रजनन (Outbreeding) 

२. अंतगगत प्रजनन (Inbreeding) 

३. उत्तोरोत्तर प्रगती पद्धत (गे्रडींग/Grading) 

४. संकररत प्रजनन (Cross Breeding) 

प्रिचलत प्रजनन पद्धती  

अ) मुक्त पद्धत:-   

तोटे :-  

 बोकडािे खाण्यावर लक्ष रहात नाही. त्यामुळे बोकडािी प्रकृती खालावते, वजन कमी होते. 

 पूिग कळप अचथिर होतो. 

 दोन बलवान बोकडांमध्ये लढाईिे प्रसंग उद्भवतात. 

 वंशावळीसंबंधी माचहती ठेवता येत नाही. 

 चवतािे चनयोजन करता येत नाही. 

ब) मयागकदत मुक्त पद्धत:-   

 शेळया कदवसा िरून आल्यावर मोठया कळपािे सांयकाळी २५-३० शेळयांिे लहान गट करून 

प्रत्येक गटामध्य ेएक बोकड फक्त रात्रीि मोकळा सोडला जातो.  

क) चनयंचत्रत प्रजनन पद्धत 

 माजावरील शेळया नसबंदी केलले्या बोकडाच्या सहाय्याने चनवडून वेगळया केल्या जातात.  

 वैयचक्तकररत्या नैसर्गगक पद्धतीने अिवा कृचत्रम रेतन पद्धतीने भरचवल्या जातात. 

प्रजनन हगंामातील पवुग तयारी 

अ) पदैाशीकररता शळेयांिी चनवड 

 जातीिी सवग लक्षि ेबरोबर असावीत, शक्यतो त्यांच्यामध्य ेउभयगुि (मांस आचि दधु) असावेत. 

 सरासरी वय एक वषागिे पुढ,े वजन ३० - ३२ ककलोच्या पुढ ेअसाव.े 

 मादीिा िेहरा िोडासाही नरासारखा नसावा, अशा मादया चद्वशलंगी असू शकतात व 

पैदाशीकरीता चनरोपयोगी असतात. 

 कपाळ रंुद असाव.े 

 मान लांब आचि पातळसर असावी. 
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 डोळे तरतरीत असाव.े 

 पाठ मानेपासून शेपटापयंत शक्यतो सरळ असावी, बाक नसावा. पाठीमागुन पाचहल्यावर 

मांडयात भरपुर अंतर असाव.े 

 योनीमागग थवच्छ असावा. 

 कास मोठी आचि लुशलचुशत, दोन्ही सड एकाि लांबीिे आचि जाडीिे, दधु काढल्यावर लहान 

होिारे असाव.े 

 चनयचमतपिे माजावर येिारी, न उलटिारी, सशक्त, चनरोगी, जुळी चपल्ल े दिेारी, जाथत दधु 

दिेारी, थव:च्या करडांचवषयी मातृत्वािी भावना असिारी शेळी चनवडावी. 

ब) पैदाशीकररता बोकडािी चनवड 

 जातीिी सवग लक्षि ेबरोबर असावीत. 

 पाय मजबुत आचि खुर उंि असावेत. िारही पायांवर िांगली िाल असावी. 

 सदढृ बांधा, वयाप्रमािे उत्त म वाढ असावी. 

 चनकोप चनरोगी तरतरीत नजर, उभार डोके, सरासरी वय एक वषागच्या पुढ ेआचिे वजन ३० 

ककलोच्या पुढ ेअसाव.े 

 माजावर आललेी शेळी त्वरीत भरचवण्यािी क्षमता असावी. 

 एकदा भरवलले्या शेळया परत न उलटि,े त्यापासून जन्मास आलेली करड ेसशक्त चनपजिे ही सवग 

िांगल्या बोकडािी लक्षिे आहते. 

प्रजननाि ेचनयोजन 

अ. ऋतु ुिक्र 

 दोन ऋुतुमध्य ेसरासरी अंतर १८ ते २२ कदवस असत.े 

 शेळयांच्या माज १६ ते १८ तास रटकून राहतो. 

 माजाच्या शेवटच्या काळात ककंवा माज दाखचवण्यापासून १२ तासांनंतर नैसर्गगक/कृचत्रम पद्धतीने 

शेळी भरवावी. 

   ब. शेळया/मेंढयामंधील माजािी लक्षि े:- 

 शेळया अचथिर, अथव्थि, बेिैन राहतात. सारख्या ओरडत असतात. 

 शेळया नराशी जवळीक साधण्यािा प्रयत्न करतात.  
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 शेळयांिी भुक मंदावते, खाण्याकड/ेिरण्याकडे लक्ष नसते. 

 शेपटीिी वारंवांर आडवी हालिाल करत.े 

 माजावर आलले्या शेळयांिा योनीमागग सुजून लाल होतो आचिे योनीमागागतुन चिकट स्त्राव 

स्त्रवतो. 

 शेळी दधु दते असल्यास त्यािे प्रमाि कमी होते. 

प्रजनन हगंाम 

प्रजनन हगंाम माजावर यणे्याि ेआचि चवताि े

प्रमािािी टके्कवारी मचहना हगंाम 

मािग, एचप्रल, मे उन्हाळी १० टके्क 

नोव्हेंबर, फेब्रुवारी चहवाळी २० टके्क 

जून, ऑक्टोंबर पावसाळी ७० टके्क 

नसैर्गगक रेतन:- 

शेळीिा माज संपताना तीला बोकड दाखवावा. शेळी सकाळी माजावर आल्यास त्याि कदवशी 

संध्याकाळी व शेळी संध्याकाळी माजावर आल्यास दसुऱ्या कदवशी सकाळी बोकड दाखचवला असता ती 

गाभि राहण्यािी शक्यता जाथत असत.े त्यानंतर १२ तासांनी जर शळेी माजावर असले तर पुन्हा 

बोकड दाखवावा. पैदाशीच्या वेळी शेळी आचि बोकड दोघांिाही आहार संतूचलत असि ेआवश्यक आह.े 

िांगला बोकड  एका कदवसात २ शेळयांना व एका आठवड्यात ४-५ शळेयांना फळवू शकतो. 

नसैर्गगक रेतन पध्दती कमी खिागिी आह.े पि यापध्दतीत तोटे आहते त ेअस.े 

 यामध्ये चवयागिी तपासिी होत नाही, यामुळे पैदाशीस अयोगय बोकडही वापरल ेजाऊन त्यावेळी 

माजावर असलेल्या शेळया वारंवार उलटण्यािी शक्यता असत.े 

 नैसर्गगक पध्दतीत पुनरुत्पादन संथिेिे बोकडािे रोग शेळीला व शेळीिे रोग बोकडाला होण्यािी 

शक्यता असत.े 

 या पध्दतीत िांगल्या बोकडाकडून एका वेळी एकि शेळी भरवली जाते. त्यामुळे मौल्यवान व 

िांगल्या बोकडाच्या चवयागिा पुरेपूर वापर होत नाही. 

कृचत्रम रेतन 

नैसर्गगक पध्दतीने बोकड सोडून शेळया भरचविे ह े नेहमीि शक्य होत नाही. एकाि वेळी 

बऱ्याि शेळया माजावर आल्यास ककंवा जवळ योगय तो बोकड उपलब्ध नसल्यास कृचत्रम पध्दतीने 

शेळया भरचवि ेआवश्यक ठरत.े कृचत्रम रेतन पध्दतीने बोकडाच्या एक वेळच्या चवयागपासून एका वेळेस 

८ - १० शेळया एकाि कदवशी भरचविे शक्य असत.े जाथत उत्पादनक्षम बोकड आपल्याकड ेकमी 

असल्यामुळे, कुठल्याही गावठी बोकडाकडून शेळया भरचवल्या जातात. त्यामुळे त्यापासून झालेल्या 
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नव्या शेळया कमी दधु व कमी मांस दिेाऱ्या होतात. या उलट जाथत दधु व जाथत मांस चनमागि 

करिाऱ्या जाचतवंत कुळातील बोकड वापरल्यास फायदा वाढु शकतो. 

कृचत्रम रेतनाद्वारे गभगधारििे ेफायद े:-  

 उत्कृष्ट नराच्या चवयागिा जाथतीत जाथत उपयोग होतो. 

 संकचलत चवयागिी व्यवथिीत तपासिी करता येते. 

 िांगला बोकड म्हातारा झाल्यावरही त्याच्या पूवी गोठून ठेवलेल्या चवयागपासून शेळी भरचवता येते. 

 ग्राचमि गररब शेतकऱ्यास उत्कृष्ट पि महाग बोकड पोसावा लागत नाही. िोडी फी दऊेन िांगल्या 

बोकडाच्या चवयागिा फायदा घेता येतो व उत्पादनक्षम करड ेचनमागि करता येतात. 

 या पध्दतीत शेळी व बोकड यांच्या प्रत्यक्ष जननेंकद्रयांिा संबंध येत नसल्याने एकमेकांिे पुनरुत्पादन 

संथिेिे रोग एकमेकांना लागत नाहीत.  

 एका हगंामात एका बोकडाच्या चवयागपासून अनेक शेळया भरचवता येतात. बोकडाच्या एका वेळच्या 

चवयागपासून १० शेळया सहज भरचवता येतात.  

 मौल्यवान चवदशेी बोकडािे चवयग हवे असल्यास कृचत्रम रेतन हीि योगय पध्दत आह.े 

 शेळया भरचवण्यांिा हगंाम संपल्यावर बोकडाच्या चवयागिी प्रत ढासळते. अशावेळी िांगले पि पूवी 

घेऊन गोठवून ठेवलेल ेचवयग वापरता येते. 

कृचत्रम रेतन कक्रया: 

शेळीच्या योनीत थपेक्युलम (थटेनलसे थटीलिी चवचशष्ट चिमटा) घालून चतच्या गभागशयािे मखु 

गुलाबी व श्लेष्मायुक्त आह ेका ह े पाचहले जाते. वीयग आत सोडण्यास चवचशष्ट कािनळया चमळतात. 

त्यामधून अधाग ते एक चमली पातळ चवयग गभागशयाच्या तोंडावर सोडतात. नळी काढुन घेऊन शेळीस 

मोकळे सोडतात.  

कृचत्रम रेतन पध्दती यशथवी करण्याकररता महत्वाच्या बाबी:-  

 शेळी पालकास या पध्दतीिी माचहती असावी. 

 सवग गावठी बोकड खच्ची करावे. 

 माजावर असलेली शेळी वेळेवर कृचत्रम रेतन कें द्रावर न्यावी.  

 कृचत्रम रेतन पध्दतीने एकदा भरचवललेी शेळी गाभि न राचहल्यास परत २१ कदवसांनी माजावर 

आल्यानंतर भरवावी. 

 कृचत्रम रेतन करिारा व्यचक्त प्रचशचक्षत असावा. 

 एका बोकडािे चवयग एकदाि काढाव.े 

एककालीन प्रजनन/ एकािवेळी शळेया-मेंढ्या माजावर आिण्याि ेततं्र  (Heat Synchronization) 

पद्धती:-  
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 बोकड सोडून एकाि वेळी माजावर आिण्यािी पध्दत 

 औषधािा वापर करुन माजावर आिण्यािी पध्दत 

 प्रोथटागलॅचन्डन इंजेक्शन:- ११ कदवसाच्या अंतराने २ इंजेक्शने 

 थपंज ककंवा सी.आय.डी.आर पध्दत 

 

गाभि शेळीिी काळजी 

 शेळीिा गाभि काळ ५ मचहन ेअसतो.   

 गाभि शेळयांिी वेगळया गोठयात व्यवथिा करावी. 

 िरावयास लांबवर पाठवू नये. 

 वारंवार हाताळू नय/ेमारझोड करू नय.े 

 प्रचतकुल हवामानापासून संरक्षि करावे. 

 गाभि काळातील गभागिी बहुतेक ७५ ते ९० टके्क वाढ शेवटच्या सहा आठवडयात होते. त्यामुळे या 

काळात शेळीच्या आहारािी चवशेष काळजी घ्यावी. 

 शेळी दधु दते असले तर ते हळूहळू आटचवण्यािा प्रयत्न करावा. 

 शेळी चवण्यापुवी िार-पाि कदवस आधी वेगळया रठकािी बांधांवी व खाली जचमनीवर गवतािा 

तीन-िार इंिािा िर अंिरावा. 
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शळेयांि े आजार व रोग प्रचतबधंात्मक उपाययोजना 

  

 शेळी पालन व्यवसायामध्ये जसे संगोपन व व्यवथिापन याला महत्व तसेि  शेळयांिे आरोगय 

सुद्धा चततकेि महत्वािे आह.े आरोगय व्यवथिापनात चनष्काळजीपिा दाखचवल्यास कळपातील 

जनावरांना चवचवध रोगािी लागि होऊन शेळयांच्या मृत्युमुळे आर्िगक नुकसान होऊ शकते. अशा वेळी 

ताबडतोब पशुवैद्याकडून कळपातील आजारी शेळयांिे उपिार करून घेि े फायदशेीर ठरत.े तसेि 

शेळीपालकांना सािीच्या रोगांिी लक्षि ेउपिार व प्रतीबंधक उपाय माचहती असल्यास मरतुकीवर 

चनयंत्रि ठेवता येईल व चमळिाऱ्या उत्पन्नात िांगली वाढ होऊ शकते. 

 कळप चनरोगी ठेऊन शेतक-यांिे आर्िगक नुकसान टाळण्यासाठी रोगाच्या प्रािचमक अवथिेति 

आजारी शेळया ओळखि ेअचतशय महत्वािे आह.े 

आजारी शळेी कशी ओळखावी  

 हालिाल भुक मंदावते. 

 आजारी शेळया कळपातुन वेगळया राहण्यािा प्रयत्न करतात. 

 लेडयांिे प्रमाि कमी होऊन त्या घट्ट ककंवा पातळ होतात. 

 लघवी कमी व चपवळसर असत.े 

 नाकपुडया कोरडया पडतात. 

 एखादयावेळी शेळी लंगडते. 

 अंगावरील केस ताठ होऊन िमक नाहीशी होते. 

 दधु उत्पादन कमी होते. 

शेळयांना चजवािूजन्य, चवषािूजन्य तसेि परचजचवमुळे होिारे आजार प्रामुख्याने कदसून येतात. 

जीवािजुन्य आजार 

आतं्रचवषार :-  

 हा रोग क्लॉथरीचडअम परकिंजेस टाइप डी या जीवािुपासून होतो. या रोगाला अचतखादय 

आजार असेही म्हटल ेजाते. 

रोगािी कारि े:- ह ेजीवािु मातीमध्ये व चनरोगी जनावरांच्या आतडयामध्ये वाथतव्य करतात. हा रोग 

पावसाळयात जाथत प्रमािात कदसून येतो. कारि उन्हाळयात शेळयांिी उपासमार झालेली असत े

आचि पावसाळयात जेव्हा कोवळे गवत जाथत प्रमािात कदसून येते तेंव्हा ह ेगवत भरपुर खाल्ल्यामळेु 
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पोट गच्ि  भरून पोटात िोडी ही जागा चशल्ल्क राहत नाही. त्यामुळे पोटातील वातारि ऑचक्सजन 

चवरचहत होऊन ह ेचजवाि ुवाढतात व चवष तयार होते. तयार झालेल ेचवष आतडयाद्वारे शोषल ेजाऊन 

शेळयांना चवषबाधा होते व शेळया मृत्युमुखी पडतात. तसेि लहान करडांना जाथत   प्रमािात दधु 

पाजिे अचत काबगनयुक्त  पदािग जस ेमका, गहु, ज्वारी इ. जाथत  प्रमािात खाण्यात आल्यास या रोगांिी 

लक्षि ेआढळून येतात.  

रोगािंी लक्षि े:-  

हा अल्पमुदतीिा आजार असून या रोगािी लक्षि ेखुप कमी कालावधीति कदसतात. लहान 

करड/ेकोकरांमध्य ेलागि झाल्यापासून २ ते १२ तासात मृत्य ुयेतो. सधं्याकाळी शेळया, करड ेिरून 

आल्यानंतर त्यांना िक्कर आल्यासारख े कदसते, आचि त्या गोल कफरून पडतात व पाय झाडत प्राि 

सोडतात. 

 बाचधत चपल्लांना पातळ चहरव्या रंगािी हगवि होते. 

 कदघगकाल पि कमी प्रमािात चवषबाधा झाल्यास शेळयांमध्ये आचि करडांमध्य े हगवि आढळून 

येते. 

  मेलेल्या शेळीिे शवचवच्छेदन केल्यास शेळींिी / करडांिी आतडी रक्ताळललेी ककंवा लालसर 

कदसतात. मुत्रशपंड िोडसे मोठे व लाल झालेल ेआढळते. 

उपिार :- या रोगािी लक्षि ेककंवा चवषबाधा झाल्यावर उपिारिा फारसा फायदा होत नाही. तरीही 

पशुवैद्यकांच्या सल्ल्याप्रमािे प्रचतजैचवके द्यावीत त्यामुळे पोटातील चवष शोषिािे प्रमाि कमी होते व 

चजवािुंिी वाढ होि ेिांबते. 

 शेळयांना आचि करडांना नचवन आलेल ेताजे गवत, पाला जाथत प्रमािात खाऊ घाल ूनय.े लहान 

करडांना गरजेपेक्षा जाथत दधु पाजू नय.े अचतकषगयुक्त पदािग (ज्वारी, मका इ) जाथत प्रमािात खाऊ 

घाल ूनय.े 

 पावसाळयापुवी शेळयांना रोग प्रचतबंधक लसीकरि करावे. पचहल्या मात्रेनंतर १५ कदवसांनी 

दसुरी मात्रा दिेे आवश्यक आह.े तसेि गाभि शेळयांना प्रसुतीपुवी तीन ते िार आठवड ेआंत्रचवषार 

रोगािे लचसकरि करून घ्याव.े शेळीच्या चिकापासून या रोगाचवरुदधिी प्रचतकारशक्ती करडाला 

चमळते आचि त्यामुळे करडू जन्मल्यानंतर तीन आठवड ेआंत्रचवषार या रोगाला बळी पडत नाहीत. 

तसेि करडांना २१ कदवसानंतर आंत्रचवषार लस टोिावी व पुन्हा १५ कदवसांनी दसुरी मात्रा 

द्यावी. 
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घटसपग :- 

 घटसपग हा रोग सवग ऋतुुमध्ये होतो, पि पावसाळयात यािा प्रादभुागव होण्यािे प्रमाि अचधक 

आह.े हा रोग पािुरेला या चजवािुमुळे होतो. हा रोग श्वसनसंथिा तसेि आतडयांशी संबंधीत आह.े हा 

रोग सवग वयोगटाच्या शेळया/मेंढयामध्य ेकदसून येतो. 

रोगप्रसार :-  

या रोगािा प्रसार मुख्यत्वे करून बाचधत झालेल्या शेळयांपासून िारा, पािी इ. माध्यमातुन 

होतो. 

लक्षि े:- 

 बाचधत जांनावरांमध्य े उच्ि  ताप, नाकातुन तसेि डोळयातुन चिकट स्त्राव ककंवा पािी वाहत,े 

तोंडातुन लाळ गळते, डोळे लाल होतात, हगवि होते.  

 खािे चपि ेअिानक बंद होऊन अथवथि होते. 

 घशाखाली गळयाला सजु येऊन घोरल्यासारखा आवाज येतो. 

 श्वासोच्छवास करण्यास त्रास होतो व खोकला येतो. 

 शेळया गाभि असतील तर गभगपात होण्यािी शक्यता असत.े 

उपिार :-  

वेळीि/सुरवातीस उपिार केल्यास प्रचतसाद िांगला चमळतो.परंतु ७२ तासांपयंत उपिार न 

केल्यास मृत्यु होतो. रोगचनदानासाठी शेळया/मेंढयांच्या हदयातील रक्तािे व नाकातील स्त्रावािे नमुने 

प्रयोगशाळेत प्रररक्षिासाठी पाठवावे. शवचवच्छेदनात सुईच्या टोकाच्या आकारािे रक्तस्त्राव हदयािे, 

फुप्फुसािे बाहय आवरि, पोट व आतडयांवर कदसतात. 

प्रचतबधंक उपाय :- 

 कळपातुन बाचधत जनावरे वेगळे करण्यात यावे.  

 बाचधत मृत शेळयांिी योगय चवल्हवेाट लावावी. (जचमनीत पुरून ककंवा जाळून) 

 गोठे व आजूबाजूिा पररसर नेहमी थवच्छ ठेवावा, तसेि गोठयात जंतुनाशक फवारिी चनयचमतपि े

करावी. 

 सािीच्या रोगात शेळया/मेंढयांिे आठवडी बाजार बंद करावेत. तसेि नचवन शेळया – मेंढयादखेील 

बाजारातुन आि ु नये व आिल्यास पशूवैद्यकांच्या सहाय्याने चनरोगी असल्यािी खात्री करून 

घ्यावी. 

लचसकरि :-  

  हा रोग सािीिा असल्याने ज्या भागात वारंवार या रोगािी साि येते त्या भागात शेळी 

पालकांनी पावसाळयाच्या सुरवातीला रोगप्रचतबंधक लस टोिुन घेि ेफायदयािे ठरत.े 
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फऱ्या :- 

 फऱ्या हा तीव्र थवरुपािा संसगगजन्य रोग आह.े हा रोग क्लॉथरीडीयम िोव्हॉय या जीवािुमुळे 

होतो. सवगसामान्यपिे या रोगामध्ये फऱ्याजवळ सुज येते त्यामुळे या रोगास फऱ्या अस ेम्हितात. या 

रोगािे चजवाि ुमातीत वाथतव्य करतात. ह े चजवािु चवष तयार करतात व रक्ताद्वारे ह े चवष शरीरात 

पसरून िायमुध्य ेसाठल ेजाते व जनावरांना या रोगािी लक्षि ेकदसतात. हा रोग संसर्गगक असून, या 

रोगािे चजवाि ुसंसगग झालेल ेखादय, पािी, िारा व जखमा इ. माध्यमातुन चनरोगी जनावरे बाचधत 

करतात. 

लक्षि े:- 

 या रोगात पायाच्या वरच्या भागात ककंवा खांदयावर सुज येि,े पाय लंगडि े व त्या भागास 

दाबल्यास िरिर असा आवाज येतो. 

 बाचधत भागािी कातडी चनळसर होते, गरम लागते, वेदना होतात व कांही कदवसांनंतर तो भाग 

वेदनाचवरहीत होतो. जखम फुटल्यास त्यामधून काळसर द्रव बाहरे येतो व त्यात बुडबुडया येिारा 

हायड्रोजन सल्फाईड वायु तयार होऊन त्यास खराब वास येतो.  

 या रोगात उच्ि  ताप असतो व जनावरांिे खािे-चपि ेिांबते. 

रोगचनदान :-  

बाहय लक्षिांवरून खात्रीपुवंक चनदान होऊ शकते. तसेि बाचधत जनावरांच्या पायािा मांसािा 

नमुना प्रयोगशाळेत पशुवैदयकाच्या सहाय्याने पररक्षिासाठी पाठवावा व रोगचनदान करून घ्यावे. 

उपिार :-  

पशुवैदयकाच्या सहाय्याने त्वरीत उपिार करून घ्यावा. सुरूवातीस उपिार केल्यास िांगला 

प्रचतसाद चमळतो, परंतु उपिारास चवलंब झाल्यास मृत्य ुहोण्यािी शक्यता जाथत असत.े 

प्रचतबधंक उपाय :- 

 आजारी शेळया चनरोगी शेळयामधून वेगळया कराव्यात. 

 मृत शेळयांिी योगय चवल्हवेाट लावावी (जचमनीत पुरून ककंवा जाळून).  

 जानावरांना एकाि रठकािी वारंवार िरण्यास पाठव ूनय.े  

  लचसकरि :- 

 ज्या भागात वारंवार या रोगािी साि येते त्या भागात शेळी पालकांनी पावसाळयाच्या 

सुरूवातीला रोगप्रचतबंधक लस टोिून घेिे फायदयािे ठरत.े 
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सासंर्गगक फुप्फुसदाह (सी.सी.पी.पी.) :- 

 हा रोग ज्या भागात जाथत पाऊस, कोंदत, दमट हवामान असत ेअशा भागात जाथत प्रामिात 

आढळतो. चनकृष्ट गोठा व्यवथिापन, शेळयांिी रोगप्रचतकारशक्ती कमी असि,े सकस आहारािी 

कमतरता, अशक्तपिा तसेि वातावरिात आद्रता असले तसेि जंतािा प्रादभुागव असेल तर शेळयांना या 

रोगािी लागि फार लवकर होते. 

लक्षि े:- 

फुप्फुसािा दाह होतो, शेळी खात नाही, अशक्त बनते, सारखा खोकला येतो, श्वासोच्छवास 

घेण्यास त्रास होतो. रोगाच्या सुरूवातीस शेळीच्या / करडांच्या नाकातुन पािी येते. नंतर ते घट्ट होऊन 

नाकात शेंबुड येतो. बऱ्याि शेळयांना/करडांना हगवि लागते. 

प्रचतबधंात्मक उपाय :- 

 पावसाळयात िंड वातावरिापासून संरक्षि करण्यासाठी गोठयात उष्िता घ्यावी. शेळयांना 

करडांना सकस आहार घ्यावा. शेळयांिे/करडांिे उत्तम व्यवथिापन करावे. शेळयांिे जंतचनमुगलन करावे. 

चवषािजुन्य आजार :- 

नीलचजव्हा :- 

 हा रोग ऑरबीव्हायरस या चवषािुमुळे होिारा असंसगगजन्य रोग आह.े या रोगाच्या 

प्रसारासाठी क्युलीकॉईडस  या रक्त चपिाऱ्या डासांच्या माध्यम म्हिुन वापर आवश्यक आह.े या 

डासांच्या लाळ गं्रिींमुळे ह ेचवषािु वाढतात आचिे रोग प्रसार होतो. हा रोग प्रामुख्याने डासांिी संख्या 

वाढल्याने साधारित: पावसाळयाच्या शेवटी व चहवाळयाच्या सुरूवातीस होतो. 

लक्षि े:- 

 रोगाच्या तीव्र थवरुपात १०४ ते १०६0 F इतका ताप ५ ते ७ कदवस असतो. बाचधत शेळया-

मेंढयांच्या नाकातुन स्त्राव येतो. डोळयातुन पािी येते आचि तोंडातुन लाळ गळते. जीभ सुजून काळी 

चनळी पडते, म्हिुनि या आजाराला ब्लूटंग ककंवा नीलचजव्हा अस ेसंबोधल ेजाते. जनावरांनािे तोंड व 

दाढ सुजते तसेि खुरांवर सुज येते व कधी कधी खुरे वेगळी होतात आचि जनावरे लंगडतात. गाभि 

जनावरांमध्ये गभगपात होतो. 

उपिार :- 

 हा रोग चवषािुजन्य असल्यामुळे यावर चवचशष्ट उपिार नाही. पशुवैदयकाच्या सल्ल्याने 

प्रचतजैचवके द्यावीत जेिेकरून दयुय्म चजवािजुन्य ससंगग उद्भविार नाही. तोंडावर व पायावर झालेल्या 

जखमा चनजंतुक पाण्याने धुऊन टाकाव्यात व त्यावर मलम लावावे. 
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प्रचतबधंात्मक उपाय :- 

 हा रोग चवषािजुन्य असल्यामुळे त्यावरील उपिारापेक्षा प्रचतबंध महत्वािा आह.े शेळयांना 

डासांिा प्रादभुागव असलले्या भागात िरावयास पाठव ूनय.े साठलले्या पाण्यािी डबकी मुरूम टाकुन 

बुजवून घ्यावीत.  

शळेया मेंढयामंधील बळुकाडंी (पी.पी.आर) :- 

 हा रोग मॉबोलाय व्हायरस नावाच्या चवषािुपासून होतो. हा रोग अचतशय संसगगजन्य तसेि 

यामध्ये जनावरांना खपु ताप येतो, तसेि नाकातोंडातुन पािी गळते. डोळयात चिपड े येऊन ती 

डोळयांभोवती चिकटुन बसतात, शेळयांना हगवि लागते. तोंडामध्ये व ओठावर व्रि आढळतात. 

श्वासोच्छवास करण्यास त्रास होतो. या रोगाच्या उपिारासाठी तज्ञ पशुवैदयकाच्या सल्ल्याने ३ ते ७ 

कदवस प्रचतजैवकािा वापर करावा. पोटॅचशअम परमॅग्नेच्या सहाय्याने शेळयांिे तोंड धुवाव.े तोंडातील व 

जीभेवरील व्रिांवर बोराचगलसरीन लावावे. या रोगाच्या प्रचतबंधासाठी पावसाळयापुवी जून मचहन्यात 

लसीकरि करून घ्यावे. 

मावा :- 

  हा चवषािुजन्य रोग पावसाळयातील दमट ककंवा ओलसर हवामानात जाथत चतव्रतेिे आढळतो. 

या रोगामध्य ेबाचधत जनावरांच्या ओठावर, तोंडावर, कासेवर, पायावर व डोळयांच्या भोवताली प्रिम 

तांबुस सुज येऊन फोड येतात. त्यानंतर फोडांवर खपल्या धरतात, खपल्या सुकल्यानंतर गळून पडतात.  

या खपल्यांमध्य े रोगािे जंतु असल्याने इतर जनावरांनाही झपाटयाने लागि होते. पशुवैदयकाच्या 

सल्ल्याने या रोगाच्या शनंत्रिासाठी उपिार करून घ्याव.े 

शळेया मेंढयामधील जंत प्रादभुागव व त्यावरील उपाय :-  

 पावसाळयातील उष्ि व दमट हवामानात जंत प्रादभुागवास उपयुक्त असत.े त्यामुळे शेळया-

मेंढयांमध्ये पावसाळयात जंत प्रादभुागव मोठया प्रमािावर होतो. पावसाळयातील वातावरि जंताच्या 

वाढीसाठी पोषक असत.े त्यामुळे पावसाळयातील कोवळया गवताबरोबरि जंतािी अंडी तसेि चवचवध 

अवथिेतील जंत पोटात जाऊन तेिेि त्यांिी वाढ होते. ह े जंत शेळयांच्या खादयावर पोषिाकरीता 

अवलंबुन असतात. तसेि रक्तािेही शोषि करतात. तसेि जंत आपल्या थवपोषिाच्या प्रकक्रयेदरम्याने 

पोशशंदा शेळया चवचवध अवयव प्रिालींना वेगवेगळया प्रमािात इजा पोहिचवत असतात. शेळया 

मेंढयांच्या आरोगय व्यवथिापनामध्ये परजीवीमुळे होिारे नुकसान टाळण्यासाठी पशुपालकांनी जंत 

आचि परचजवी चनवारिाचवषयी जागरूक राहि ेगरजेिे आह.े जे परजीवी शरीराच्या बाहरे आढळतात 

त्यांना बाहयपरचजवी अस े म्हितात. त्यामध्ये गोचिड, चपसवा, डास, उवा इ, िा समावेश होतो. जे 
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परजीवी शरीराच्या आतमध्य ेआढळतात त्यांना अंतकृमी अिवा जंत अस ेम्हटल ेजाते. आंतकृमी/जंतािे 

खालीलप्रमाि ेप्रकार आह.े 

१. गोलकृमी (Round Worm) :- 

 गोलकृमी साधारिपि े१ स.ेमी ते ३० स.ेमी. लांबीिे अस ूशकतात. ते शेळयांच्या आतडयात व 

पोटात आढळून येतात. पावसाळयामध्ये कोवळया गवताबरोबर जचमनीतील अंड ेव अळया शेळयांच्या 

पोटात जाऊन तेिेि त्यांिी वाढ होते. शेळयांच्या आतडयातुन व पोटातुन ह ेकृमी रक्तािे शोषि कररत 

असल्यामुळे शरररािी वाढ खुंटुन शेळया अशक्त कदसतात. प्रचतबंधक उपयम्हिुन दर तीन मचहन्यांनी 

पशुवैदयकाच्या सल्ल्यानुसार शेळयांना जंतनाशक औषध पाजावे. 

२. िपटे कृमी (Fluke) :- 

िपटेकृमी ह ेपानाच्या आकारािे असतात. ह ेकृमी शरररात यकृतामध्ये वाढतात म्हिुन त्यांना 

यकृत कृमी (Liver Fluke) अस े म्हितात. िपटे कृमी शेळयांच्या पोटात कदसून येतात त्यांना 

अम्फीथटोम तर नाकामध्ये आढळून येतात त्यांना चसथटोझोम अस ेम्हटंल ेजाते. या सवग पिागकृती कृमीिी 

वाढ तळयाकाठी असलले्या गवतावर व पाण्याच्या पृष्ठभागावर होते. अस ेगवत ककंवा पािी पोटात 

गेल्यामुळे शेळयांच्या पोटात कृमींिी वाढ होते. यकृत कृमीमुळे चपत्तवाहीनी बंद होऊन काचवळीिा 

आजार होऊन शेळया मृत्युमुखी पडतात. यासाठी दलदलीच्या जागी ककंवा तळयाकाठी शेळयांना िारि े

ककंवा पािी पाजिे टाळल्यास या कृमीिा प्रादभुागव कमी होऊ शकतो. 

३. पट्टकृमी (Tape Worm):- 

 या जांतिी  लांबी २ ते ३ मीटर अस ूशकते. दचुषत गवताद्वारे मातीतील अंडी शेळयांच्या पोटात 

गेल्यामुळे पोटात या जंतािी वाढ होते. ह ेकृमी शेळयांच्या आतडयामध्ये असतात व ह ेजंत शेळयांिे 

अन्नघटक खाऊन त्यांच्या वाढीवर पररिाम करतात. 

प्रचतबधंात्मक उपाय :- 

 सकाळी दचहवरात कुरिातील गवताच्या पांनांच्या टोकावर जंताच्या आळया आलले्या असतात. 

सकाळी दचहवर हटल्यानंतर थवच्छ सुयगप्रकाश पडल्यावर आळया खाली जातात. म्हिुन दचहवर 

हटल्यावर शेळया िरायला सोडल्यास जंतसंसगागिे प्रमाि कमी राहील. 

 वाडयातील लेंडीच्या कढगाभोवती शेळया िरायला सोडू नय.े 

 एका रानात ८ कदवसापंेक्षा जाथत कदवस शेळया िारू नयेत. एकदा एका रानात िारल्यानंतर अंदाजे 

एक मचहना शक्यतो शेळया त्याि रानात परत नेऊ नयेत. 

 शेळया मेंढया गाई-म्हशी या जनावरांना अपायकारक असिाऱ्या जंताच्या जाती वेगवेगळया असतात. 

म्हिुन शेळया मेंढया िरून गेल्यानंतर तेिे इतर जनावरे सोडल्यास जंतािे चजवनिक्र िांबिे व 
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जंतप्रादभुागव आटोक्यात ठेवण्यास मदत होते. शेळयाच्या लेंडया चनयचमतपिे तपासाव्यात व 

जंतप्रादभुागव असेल तर त्यांच्या चनमूगलनासाठी जंत चनवारक औषधउपिार करण्यात यावा.  

४. एकपशेीय जंतुपंासनू होिारे आजार :- 

अ) रक्ती हगवि :- 

 हा आजार लहान करडांमध्य ेमोठया प्रमािावर कदसून येतो. या एकपेशीय जंतंुिी वाढ ओलसर 

जागी होते. म्हिुन या आजारािा प्रादभुागव मुख्यत: पावसाळयात अचधक होतो. दचुषत पािी व िारा 

यामुळे यािा प्रसार होतो. या जंतुमुळे पिन-संथिेच्या पशेींिी तसेि रक्तवाहीन्यांिी हानी होते. 

त्यामुळे त्या फुटून शेळयांना पातळ जूलाब होऊन रक्ती हगवि होते. शेळयांिे वजन कमी होऊन त्या 

मृत्य ुपावतात. या रोगािे योगय चनदान व औषधोपिार पशुवैदयकाच्या सल्ल्यानुसार करून घ्यावा. 

तसेि प्रचतबंधक उपाय म्हिुन शेळया बांधण्यािी जागा थवच्छ ठेवावी. 

ब) लाल लघवीिा आजार (Babesiosis):- 

 गोचिडामाफग त या आजारािी लागि होते, आजारात जोरािा १०५ ते १०६० F एवढा ताप 

येतो. लघवी लाल अिवा कॉफीच्या रंगािी होते. जनावरे िरिे, पािी चपि े िांबचवतात, 

पशुवैदयकाच्या सल्ल्यानुसार योगय उपिार करून घ्यावेत व गोचिड प्रचतबंधक उपयायोजना करावी. 

क) सराग (Trypanosomiasis) : 

िाविाऱ्या माशांमाफग त या एकपेशी जंतुिा प्रसार होऊन रोगािी लागि होते. पावसाळयात 

माश्यांिे प्रमाि जाथत असल्यामुळे त्या आजारािी लागि मोठया प्रमािात आढळते. शेळयांना जोरािा 

ताप येतो, बाचधत जनावरांना िक्कर येते. म्हिुन या आजारास िक्री रोग असेही म्हटल ेजाते. जनावरे 

मृत्युमुखी पडून नुकसान होते. पशुवैदयकाच्या सल्यानुसार योगय उपिार करून घ्यावेत व गोचिड व 

माश्यांिा प्रचतबंधक करावा.   

बाहय ककटक :- गोचिड, उवा, चपसवा याचं्यामळेु शळेयांना होिारे अपाय 

 ह ेपरोपजीवी शेळयाच्या अंगावर आढळतात व केसांच्याही खाली राहून ते रक्त चपतात. त्यामुळे 

जनावरे अशक्त होतात. तसेि कांही गंभीर थवरूपािे रोग एका जनावरापासून दसुऱ्या जनावराकड े

पसरचवल ेजातात. 

खरूज:- खरुज झालेल्या रठकािी कातडीवर खपल्या धरलले्या जखमा होऊन खाज सुटत.े जनावरे 

आपल ेअंग गव्हािीला, शभंतीला घासतात, खुरानंी खाजवतात, तोंडाने िावतात, त्याने जखम चिघळत 

राहते. खाण्याचपण्याकड ेलक्ष कमी होऊन शेळया अशक्त बनतात. तसेि इतर जनावरांमध्य ेखरजेिा 

प्रसार होतो. 
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 ब) गांधनी:- कान, मान, पाठ व शररराच्या सवग भागावर फोड येतात. नंतर त्यात गाठी झाल्यासारख े

घट्टपिा येतो. २-३ कदववसांनंतर दाबल्यानंतर त्यातुन घट्ट चपवळसर पांढरा पदािग बाहरे येतो. या 

जागेवर लालसर व्रि तयार होतो.  

क) नाकाडी :- हा संसगगजन्य कातडीिा चवकार मेंढयांमध्ये जाथत कदसून येतो. हा रोग म्हिजे खरजेिाि 

एक प्रकार आह.े मेंढयांना आतोनात खाज सुटते. लोकर नसललेया भागात या रोगािे जंतु झपाटयाने 

वाढतात. म्हिुनि मेंढयांच्या नाकाच्या वरील बाजूस व कानावर हा रोग होतो. 

 

लसीकरि वळेापत्रक 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पी. पी. आर. 

दवेी 

लाळया खुरकत 

आंत्रचवषार 

घटसपग 

३ महीने वय 

३ ते ४ मचहने वय  

३ ते ४ मचहने वय  

 

३ ते ४ मचहने वय 

आचि १४ कदवसानी 

परत 

 

३ ते ४ मचहने वय  

 

दर तीन वषागला 

प्रत्येक ६ 

मचहन्याच्या अंतरान े

रोग प्रादभुगव 

असल्यास दरवषी 

वषागतून एकदा 

वषागतून एकदा  

 

जून 

नोव्हेंबर 

जानेवारी 

जुलै 

मे 
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जंत चनमूगलन 
 

        रोग       प्रिम औषध उपिारािे वय  औषध उपिारािा कालावधी  चशफारशी  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जंतप्रतीबंधक 

औषधउपिार 

बाय कीटक 

चनमूगलन 

कोचक्सचडओचसस 

प्रचतबंधक औषध 

उपिार 

वयाच्या तीन 

मचहन्या नंतर 

वषागतून दोनदा 

(पावसाळया पूवी 

व पावसाळया नंतर 

) 

Fenbendazole 

@ 7.5 to 10 

mg/ kg. BW 

कोित्याही 

वयात 

 

चहवाळया आधी व 

चहवाळया नंतर 

 

Ectomin/ 

Butox (प्रादभुागव 

असल्यास) 

 

१ ते ६ महीने वय  

अॅंन्टीकोचक्सचडयल 

औषध ५ ते ७ 

कदवस जून / जुल ै

मचहन्यामध्ये 

 

 

Amprollium 

@ 50 to 100 

mg/kg. BW 
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दातावरुन शेळयािं ेवय ओळखि े

 शेळीच्या वरच्या बाजूस िावण्यािे/ तोडण्यािे दात नसतात. दाताच्या ऐवजी त्याजागी एक 

कठीि पॅड असत.े 

 करडांच्या सुरुवातील असिाऱ्या दातास दधुािे दात (Milk Teeth) अस ेम्हितात. 

 दधु दात कालमानानुसार पडतात व त्याच्या जागी कायमिे दात येतात. या चवचशष्ट दातावरुन 

शेळी व बोकड यांच्या वयािा अंदाज येतो. 

 करडास जन्मल्यानंतर पचहल्या अठवड्यात समोरच्या दधु दाताच्या मधल्या ३ जोड्या येतात. 

बाहरेिी ४िी जोडी वयाच्या ४ थ्या आठवड्यात उगवते. 

 कालांतराने करडू जसे-जसे मोठे होते तस-तसे ह े दधु दात पडतात व त्याजागी कायमिे दात 

उगवतात. त्यािा कालावधी खाचललप्रमाि-े 

i. पचहली जोडी – १५ ते १८ मचहन े

ii. दसुरी जोडी – २० ते २५ मचहन े

iii. चतसरी जोडी – २४ ते ३१ मचहन े

iv. िौिी जोडी – २८ ते ३५ मचहन े
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ऋतनुसुार शेळयांि ेव्यवथिापन 

ऋतु / Season                घ्यावयािी काळजी 

जानेवारी-फेब्रुवारी  गाभि शेळयांना वाढीव खुराक दिेे. 

 चवण्यापूवी २-३ आठवड ेअगोदर शेळयांिे लसीकरि व जंतनाशक औषधे 

पाजि.े 

 गाभि शेळयांना चवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या जागी हालवाव.े 

 शेळया व्याल्यावर योगय नोंदवया ठेवि.े 

मािग-एचप्रल  करड े/ कोकरांना लसीकरि 

 ओळखीसाठी कानांना चबल्ला लाविे 

मे-जून  कोकरांना आईपासून तोडि.े (िानतुट) 

 अशक्त, रोगट, चनरुपयोगी शेळयांिी चवक्री 

जुलै-ऑगथट  गोचिड उवांिा प्रादभुागव तपासिे. 

 करडांना जंतनाशक औषधे पाजि.े 

 पैदाशीकररता चनवडलेल्या शेळयांना जाथतीिा खुराक दिेे. 

 पैदाशीकररता बोकडांिी चनवड व काळजी 

सप्टेंबर-ऑक्टोबर  पैदास कायगक्रमाला सुरुवात 

 नोंदवया ठेवि.े 

 परजीवींिा प्रादभुागव तपासिे.  

 पैदाशीिे वळू भरचवलेल्या शेळयामधून काढून टाकिे 

नोंव्हबेर- चडसेंबर  शेळया गाभि आहते की नाही यािी तपासिी करिे. 

 गाभि शेळयांिी योगय काळजी घेिे. 

 शेळया चवण्यासाठी जागेिी व्यवथिा करिे. 

 जन्माला येिाऱ्या करडांिी चनवाऱ्यािी व्यवथिा करण्यािी सुरुवात. 

शळेयांिा चवमा 

शेळयािा चवमा खालील चवमा कंपन्यांच्या चवचवध शाखांमाफग त उतरचवला जातो.  

 युनायटेड इंचडया इन्शुरन्स  कंपनी 

 न्यु इंचडया इन्शुरन्स  कंपनी 

 नॅशनल इन्शुरन्स  कंपनी 

 ओररएन्टल इन्शुरन्स  कंपनी 

शेळयांिा चवमा उतरचवण्यासाठी खालील बाबी महत्वाच्या आहते. 

 चवमा योजना दशेी चवदशेी आचि संकररत जातीच्या शेळयांकररता लागू आह.े 
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 वयोमयागदा :- ६ मचहने ते ७ वषे  

चवमा हमी रक्क्म :- बाजारभावाप्रमािे शेळींिी असललेी ककंमत ही चवमा हमी रक्क्म मानली जाते. 

चवमा दर :- शेळीच्या ककंमतीवर ४% तसेि यानुसार येिार् या प्रीचमयम रकमेवर १८ % जीएसटी. 

नकुसान भरपाई :- शळेया अपघाताने अिवा रोगांमुळे मृत्य ु झाल्यास चवमा योजनेंतगगत नुकसान 

भरपाई चमळते. चवचशष्ट रोगांकररता लस वापरण्यािे प्रमािपत्र आवश्यक आह.े अन्यिा नुकसान 

भरपाई चमळत नाही.  

चवमा कसा उतरावा :- 

 कंपनीिा चवहीत नमुन्यातील फॉमग आचि प्रमािपत्र संपूिग भरून दयावे. 

 नोंदिीकृत पशुवैदयकािे प्रमािपत्र जोडावे. 

 कानामध्ये ओळख चिन्ह म्हिुन चबल्ला लावावा. 

चवमा दावा पद्धती :- 

शेळयांिा मृत्य ुझाल्यास नुकसान भरपाई चमळचवण्यासाठी खालील बाबींिी पूतगता करिे आवश्यक 

आह.े  

 शेळयांच्या मृत्युिी लेखी सुिना चवमा कंपनीस  त्वरीत दयावी. 

 चवमा दावा प्रमािपत्र भरून दयावे. 

 मृत्युिा दाखला आचि शवचवच्छेदन प्रमािपत्र दयावेत. 

 ओळखचिन्ह म्हिुन वापरललेा कानांतील चबल्ला (टॅग) चवमा कंपनीच्या प्रपत्रासोबत दयावा. 

महत्वाच्या सिुना :- 

 चवमा कंपन्या कानातील ओळखचिन्ह टॅग हरचवल्यास मृत जनावरािा चवमा दावा मंजूर करीत 

नाही. त्यामुळे जनावरािा कानातील चबल्ला हरचवल्यास चवमा कंपनीला तात्काळ लेखी कळवून 

नचवन चबल्ला लावून त्यािी चवमा प्रमािपत्रात नोंद झाल्यािी खात्री करून घ्यावी. 

 शेळी पालकाने शेळयांना चवचवध प्रकारिे रोग प्रचतबंधक लसीकरि आचि इतर औषधोपिार 

केल्याच्या नोंदी ठेवाव्यात. 

शळेयांिी चवक्री व वाहतकु 

शेळी-मेंढी पालनातुन प्रचतवषी ककती संख्येने बोकड, शेळया चवक्रीसाठी उपलब्ध होतात आचि 

त्यांना बाजारपेठेत ककती भाव चमळतो यावर व्यवसायाच्या नफ्यािे प्रमाि मुख्यत्वेकरून अवलंबनु 

असते. बाजारपेठेत भाद्रपद-श्रावि मचहन ेवगळता, बकरीईद, होळी, आषाढी अमावथया इ. सिांच्या 

वेळेस म्हिजे मािग-एचप्रलच्या सुमारास नरांना मोठया प्रमािात मागिी असत.े त्या कालावधीत 

बऱ्याि गावजत्रा, लग्नसराई असतात, त्यामुळे नर मोठया प्रमािावर खपू शकतात. या काळात 

भावदखेील उत्तम असतो. तेंव्हा या वेळी आपल्या कळपातील नर बोकड मोठया संख्येने चवक्रीसाठी 
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उपलब्ध व्हावेत यासाठी माजािे चनयोजन करून ऑगथट – सप्टेंबर मचहन्यात मोठया प्रमािात शळेया 

चवतील आचि सशक्त करडांिे उत्पादन होईल यािी दक्षता घेिे आवश्यक आह.े 

कांही करड ेजन्मत- कमी वजनािी असतात. त्यांिी शारररीक वाढ िांगली होत नाही. अशी 

करड-ेकोकरे िान तुटीिे वेळी चवक्री करून टाकावी म्हिजे खादय आचि इतर व्यवथिापनावरील खिग 

कमी होतो. नेहमी चवक्री करावयाच्या करडांिे जन्मल्यापासून दधु तुळेपयंत दर आठवडयाला आचि 

त्यानंतर दर पंधरवडयाला वजन नोंद करावे म्हिजे वजन वाढीिा वेग अपेचक्षत प्रमाि ेआह े ककंवा 

नाही ह े कळेल. वजन वाढीिा वेग कमी असल्यास त्याच्या आहारात आचि व्यवथिापनात योगय 

सुधारिा करि ेशक्य होईल            

चवक्रीसाठी शेळया घऊेन जाताना घ्यावयािी काळजी 

 चवक्रीकररता शेळया घेऊन जातांना त्या अशक्त कदसिार  नाहीत यािी काळजी घ्यावी. 

  शेळया बाजारात िालवत घेऊन जािार असाल तर सावकाश घेऊन जावे. 

 शेळयांच्या अंगावर जखमा, गोचिड, उवा यांिा प्रादभुागव झालेला नाही यािी खात्री करावी.    

 बाजारात आिल्यावर त्यांना िारा-पािी करावे म्हिजे त्या िकलले्या कदसिार नाहीत. 

 बाजारांत दसुऱ्यांच्या रोगी शेळया आपल्या शेळयांिा जवळ येिार नाहीत यािी काळजी घ्यावी.   

 बाजारामध्ये मालक या नात्याने सतत हसतमुख रहाव,े चगऱ्हाईकावर चिडू नका. 

  शेळयांिी खरेदी चवक्री वजनावर करण्यािा आग्रह धरावा. 

 जाथत ककंमत चमळण्यासाठी क्षिीक लोभाला बळी पडून गैर मागागिा अवलबं करू नये. 

  शेळया वाहतुकीसाठी रक/टेम्पो/रेल्व ेवॅगल मधील जागा त्याच्या वजनाच्या प्रमािात लागते. उदा. 

२५ ककला वजनापयंत २ िौ.फुट, २६ ते ३५ ककलो वजनावर २.५ िौ. फुट आचि ३५ ककलोपेक्षा 

अचधक वजन ककंवा गाभि शेळयांना प्रत्येकी ३.०० िौ.फुट तळ जमीन पुरेशी होते. 

शळेया-मेंढयाचं्या वाहतकुीमध्य ेघ्यावयािी काळजी :- 

 प्रवासापुवी शेळयांना िारा-पािी व चवश्रांती दयावी. 

 लहान करड,े गाभि, व्यालेल्या अशक्त आजारी शेळयांिी व्यवथिा रकच्या पुढच्या भागात ककंवा 

दसुऱ्या मजल्यावर करावी म्हिजे ती पायदळी तुडवली जािार नाही. 

 प्रवास िंडीच्या वेळी करावा. 

 संसगगजन्य रोगािी लागि झालेल्या प्रदशेातुन प्रवास करू नय.े 

 प्रवासात सोबत प्रिमोपिारािे सवग साचहत्य, औषधे, दोर, बॅटरी, बादली, धारदार हत्यार जवळ 

ठेवावे.  

 चवश्रांतीच्या वेळी ककंवा िरावयास शेळया रथत्याच्या डाव्या बाजूला उतरून घ्याव्यात. 

 प्रवासापूवी शेळयांच्या वाहतुकीकररता चवमा उतरून घ्या. (Transit Insurance) 
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 वाहन िालकाकड ेवाहतुक परवाना आह ेका, रकिा चवमा उतरचवला आह ेका यािी खात्री करून 

घ्यावी.  

 डोंगराच्या प्रदशेातुन वेडी वाकडी वळि ेअसलले्या रथत्यावर प्रवास करतांना वाहनामध्ये जनावरे 

कमी ठेवण्यात यावे.  

 वाहतुकीबाबत शासनाच्या चनयमांिे पालन करा. 

 प्रवासात रकिा वेग सावकाश असावा. वारंवार ब्रेक मारू नका म्हिजे शेळया मेंढया एकमेंकावर 

आदळिार नाहीत.  

महाराष्ट्रातील शळेया-मेंढ्यांि ेप्रमखु बाजार 

अ.क्र. चजल्हा गावं बाजारािा वार 

१ बृहन्मंुबई दवेनार (गोवंडी) सोमवार/ शुक्रवार 

२ ठािे कल्याि गुरुवार 

सरळगांव मंगळवार 

३ शसंधुदगुग कुडाळ बुधवार 

किकवली मंगळवार 

४ रत्नाचगरी लांजा मंगळवार 

५ नाचशक मालेगांव शुक्रवार 

६ धुळे दोडाइंिा गुरुवार 

७ अहमदनगर राचशन मंगळवार 

८ पुि े िाकि शचनवार 

यवत शुक्रवार 

९ सातारा लोिंद गुरुवार 

१० सोलापूर सांगोला रचववार 

११ चबड नेकनूर रचववार 

रेिापूर शुक्रवार 

१२ लातूर मुरुड मंगळवार 

हाळी रचववार 

उदगीर गुरुवार 

१३ उथमानाबाद येडशी रचववार 

१४ अमरावती िांदरुबाजार रचववार 
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करडांि ेसंगोपन  

 नुकत्याि जन्मलेल्या करडांच्या अंगास चिकट स्त्राव चिकटललेा असतो. बहुतेक वेळा शेळया 

करडांना िाटतात. त्यामुळे त्यांिा िासोच्छवास व रक्ताचभसरि कक्रयांना िालना चमळते. 

 करडू जन्मल्यानंतर २ तासांच्या आत चिक पाजला पाजावा. चिकामध्ये प्रचिने, चजविसत्वे व 

खचनजे यांिे प्रमाि जाथत असत.े तसेि  चिकात रोगप्रतीकारशक्ती भरपरू असत ेत्यामुळे ३ कदवस 

चिक दररोज ३ वेळा पाजावा. त्यांना दचैनक आहाराच्या गरजेनुसार दधु पाजावे. 

 करडू जन्मल्यानंतर त्यािी नाळ बेंबीपासून २.५ स.ेमी. अंतरावर चनजंतुक धारदार ब्लेडने ककंवा 

कात्रीने कापावी व ती आयोचडनमध्ये बुडचवलेल्या दोर् याने घट्ट बांधावी. 

 करडांिी राहण्यािी जागा थवच्छ, कोरडी, हवेशीर असावी.  

 करडांना औषध दधुात घालून पाजू नये. 

 करडांना थवच्छ, ताजे पािी मुबलक प्रमािात द्यावे.  

 गोठयात क्षारयुक्त चवटािें िाटि ठेवावे. 

 चहवाळयात जन्मलेल्या करडांना िंडीपासून योगय संरक्षि चमळण्यासाठी व्यवथिा करावी. 

जचमनीवर पाला पािोळा ककंवा भातािा पेंढा पसरावा तसेि जाळीवर ररकामी पोती बांधावी. 

रात्रीच्या वेळी करडांच्या खोलीत १०० वटॅिा कदवा लावावा. 

 करड े१० कदवसांिी झाल्यानंतर त्यांना खचनज चमश्रि सुरू करावे. 

 करड े १५ कदवसांिी झाल्यानंतर त्यांना झाडांिी कोवळी पाने ककंवा चहरवा लुसलुशीत िारा 

दणे्यास सरुूवात करावा. 

 करडांना मोकळी हवा व भरपूर सुयगप्रकाश चमळिे आवश्यक आह.े 

 करडांिे वय १ मचहन्यािे झाल्यावर जंतप्रचतबंधक औषध ेपाजावीत. 

 करडांना ३ मचहन ेझाल्यावर ई.टी.व्ही. िी लस टोिून द्यावी, बुथटर डोस १४ कदवसांनी द्यावा. 

 करडांना शेळीला पाजण्यापूवी सड ेथवच्छ करावेत. 

 चतसऱ्या आठवडयापासनू कमीत कमी १८ टके्क प्रचिनेयकु्त पशखुाद्य व कुट्टी केललेा चहरवा िारा 

सुरू करावा. 

 तीन मचहन्यानंतर करडांिे दधु हळूहळू तोडावे, दधु तोडल्यानंतर नर व मादी करड े वेगळी 

ठेवावीत. 
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अझोला : शळेया-मेंढया करीता उपयुक्त खाद्य 

 अझोला ही पाण्यावर तरंगिारी शैवाळवगीय वनथपती आह.े  

 अझोला मध्ये प्रचिनािे प्रमाि जाथत व चलचग्नन या घटकािे प्रमाि अल्प असल्यामुळे ते शेळया 

मेंढ्यांना सहज पिनीय असते. त्यामुळे यािा वापर शेळया मेंढ्याचं्या आहारामध्ये िांगला होतो.  

अझोला उत्पादन पद्धत 

 अझोलािे उत्पादन घेण्याकररता सावलीत प्लॅचथटक पेपरिा वापर करून ककंवा चसमेंटिा वाफा 

तयार करून त्यामध्य े अझोलािे कल्िर सोडले जाते, यामध्ये  सावलीसाठी आपि ५०% शेड 

नेटिा वापर करू शकतो.  

 याकररता जचमनीत ककंवा जचमनीवर १० फुट लांब,  ६ फुट रंुद आचि ९ इंि खोल आकारािा 

वाफा तयार करावा.  

 पृष्ठभागािी जमीन सारखी व थवच्छ करुन घ्यावी.  

 तदनंतर वाफ्यावर प्लॅचथटक पेपर ( चसलपोलीन प्लॅचथटक पेपर १२० ते २०० जी. एस. एम. 

जाडीिा) टाकून घ्यावा.  

 १५ ते २० ककलो खड-ेचवरचहत माती, ३ ककलो शेि, ४० गॅ्रम शसंगल सपुर फॉथफेट आचि ४० गॅ्रम 

खचनज चमश्रि पाण्यात पातळ करून वाफ्यात टाकावे.   

 वाफयामध्ये ८ ते १० स.े मी. पाण्यािी पातळी येई पयगन्त पािी सोडावे चमश्रि ढवळून घ्यावे.   

 त्यानंतर वाफयामध्ये १ ककलो अझोला कल्िर टाकावे.  

अझोला उत्पादन 

 वाफा तयार केल्यानंतर १० ते १२ कदवसामध्ये अझोलािी वाढ होऊन वाफा पूिग भरला जातो.  

 २०० ते ३०० गॅ्रम प्रचत िौ. मीटर या प्रमाि ेअझोलािे उत्पादन चमळते. 

 वाफा भरल्यानंतर १.५ ते २.०० ककलो प्रचतकदन अझोलािे उत्पादन चमळते.  

शळेया मेंढ्यांना अझोला खाऊ घालण्यािी पद्धत 

 िाळिीच्या सायाने अझोला वाफ्यामधून  काढावा.   

 वाफ्यामधून काढललेा अझोला थवच्छ पाण्याने धवुून घ्यावा. 

 सकाळी काढललेा अझोला  सधं्याकाळी खाऊ घालावा म्हिजे शिेािा वास येिार नाही.  

 सुरवातीला सवय होई पयगन्त अझोला इतर खाद्यात चमसळून द्यावा. 

 शेळया मेंढ्यांना अझोला खाऊ घालण्यािे प्रमाि  ५० ते १०० गॅ्रम प्रचतकदन एवढे आह.े  

शेळया- मेंढया साठी तयार करा मुरघास 

 चहरव्या िार् यामधील  पौष्टीकता कमी न होता, िाऱ्यािी साठविूक करण्याकररता  मुरघास या 

िारा साठवि पध्दतीिा वापर करण्यात येतो. मका, ज्वारी, बाजरी अशा एकदल िारा 

चपकांपासून िांगल्या प्रतीिा मुरघास तयार करता येऊ शकतो.  
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मरुघासातील रासायचनक बदल: 

 मुरघास हवाबंद केल्यामळेु आम्ल तयार करिाऱ्या चजवािुंिी वाढ होते. 

 आम्लाच्या साचन्नध्यात नको असलेल्या चजवािूंिी वाढ होत नाही त्यामुळे िारा कुजत नाही. 

आम्लािे प्रमाि वाढल ेम्हिजे िारा कुजण्यािी प्रकक्रया िांबते आचि िारा रटकून राहतो. 

 ४५ कदवसांत उत्तम प्रकारिा मुरघास तयार होतो आचि एक वषागपयंत रटकून राहतो. 

 िांगल्या मूरघास िाऱ्याला एक प्रकारिा िांगला मोहक सुगंध आचि िव येते.  

मरुघास तयार करण्यािी पद्धत :-  

 मुरघास तयार करण्याकररता िारा चपकांिी कापिी फुलोऱ्याच्या अवथिमेध्ये  असतांना करावी. 

 कापिी करताना िाऱ्यात पाण्यािे प्रमाि ६५ ते ७० टक्क्यापेक्षा जाथत नसावे.  

 कापिीनंतर िारा पीक १ ते २ तास सावलीमध्य ेसुकवून त्यािी बारीक कुट्टी करून घ्यावी.  

मरुघास बनवण्याच्या पध्दती:  

 मुरघास साठा करण्याच्या तीन पध्दती आहते त्यामध्य े१. खड्डा पध्दत २. चपशवी पध्दत ३.  टाकी 

पध्दत. 

 मुरघास बनवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार खड्डा तयार करावा. १ घन फुट जागेत १४ ते १५ ककलो 

िारा बसतो. 

 खड्डा शक्यतो उिळ जागी करावा. पावसािी शक्यता असल्यास खड्डयावर कचे्च शेड बांधावे. 

 खड्याच्या तळाला प्लॅचथटक अंिरावे म्हिजे जचमनीिा ओलावा िाऱ्यात जािार नाही. 

 प्लॅचथटक टाकी असेल तर प्लॅचथटक परत अंिरण्यािी गरज नाही. फक्त टाकी आतून कोरडी करावी. 

 बारीक केललेा िारा खड्ड्ड्यामध्ये भरताना ३ ते ४ इंि जाडीिा िर झाला कक तो एकदा दाबून 

घ्यावा. 

 १०० ककलो िाऱ्यासाठी ५-६ ककलो मळी ककंवा ३-४ ककलो गुळ बारीक करुन आचि ६-७ ककलो 

साध ेमीठ सम प्रमािात चवभागून प्रत्येक िरावर खड्डा भरेपयंत पसरावे. 

 िारा खड्याच्या वर १ फुटापयंत भरावा.  

 खड्यामध्ये हवा राहू नये म्हिून िारा भरि ेपूिग झाल्यावर तो पुन्हा एकदा दाबून घ्यावा. 

 खड्डा पुिगपिे प्लॅचथटकने झाकून हवाबंद करावा. जर प्लॅचथटक टाकी वापरली असल्यास झाकि 

लावल्यावर वरुन प्लॅचथटकने झाकून घ्यावे. 

मरुघास वापरताना घ्यावयािी खबरदारी :-  

 मुरघास काढतांना एका बाजूने काढण्यास सुरवात करावी व उवगररत भागावर पुन्हा प्लॉचथटक 

झाकाव.े 

 एकावेळी ककमान ३ ते ४ इंिािा िर काढावा. 
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PROJECT REPORT  

ON 

 

ESTABLISHMENT OF GOAT UNIT 

(50 DOES +2 BUCKS) 

 

 

 

SUBMITTED TO 

NAME OF BANK: - …….............................................. 

                                  …………………………………… 

                                  ……………………………………. 

 

 

 

SUBMITTED BY 

NAME OF APPLICANT: - ……............................................. 

                                               …………………………………… 

                                      ……………………………………. 
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Name of Project: Establishment of Goat Unit (50 Does + 2Bucks) 

   

ECONOMICS 
50 + 2 GOAT UNIT UNDR STALLFED SYSTEM 

Sr. 

No. 

Component  Details Quantity Unit Cost Total Cost 

(Rs.) 

1 Fix Asset  

a 

 

Livestock 

Purchase 

(No.) 

Female 50 6000 300000 

Male 2 7000 14000 

b 

 

Construction of 

Livestock Shed 

Covered Area (Sq. Ft.) 1090 100 109000 

Open Area (Sq. Ft.) 2180 50 109000 

  Total (Rs.)    5,32,000/- 

2 Recurring Cost   

a Green Fodder 

(MT) 

  97.99 1000 97990 

b Dry Fodder (MT)   19.57 1000 19570 

c Concentrate Feed 

(MT) 

  3.88 15000 58200 

d 

 

Medication  

(Per Animal) (Rs.) 

Adult Animals 52 100 5200 

Kids 112 50 5600 

e Livestock 

Insurance (Rs.) 

Premium cost 4 % and 

18% GST 

    14820 

f Labor Charges 

(Rs.) 

Own 0 0 84000 

  Total Recurring Cost (Rs.) 2,85,380/- 

  Total Project Cost (Rs.) 8,17,380/- 

TOTAL PROJECT COST:  

Capital Investment Rs. 5,32,000/- 

Working Capital: Rs. 2,85,380/- 

Total Project Cost Rs. 8,17,380/- 

 

MEANS OF FINANCE;   
Particulars Contribution Share   Amount (Rs.) 

Total Project Cost  100% 817380 

Own Contribution (Margin Money) 10% 81738 

Institutional Finance  90% 735642 
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REPAYMENT OF LOAN & INTEREST: 

Bank Loan Rs. 735642/- 

Interest Rate per Annum 10% 

Re- payment of Loan 1
st
 year is a grace period & repayment will be made in five equal  

installments. Total years of repayment will be 6 

REPAYM ENT OF LOAN AMOUNT:   

Year Annual Installment Annual Interest Total (In. Rs.) Balance Amount  

(In Rs.) 

1
st
 0 73564.2 73564.2 735642 

2
nd

 147128.4 73564.2 220692.6 588513.6 

3
rd

 147128.4 58851.36 205979.76 441385.2 

4
th

 147128.4 44138.52 191266.92 294256.8 

5
th

 147128.4 29425.68 176554.08 147128.4 

6
th

 147128.4 14712.84 161841.24 0 

Total 735642 294256.8 1029898.8   

AVERAGE ANNUAL INSTALLMENT OF LOAN (PRINCIPAL AND INTEREST AMOUNT):   Rs. 171650/- 

FLOCK PROJECTION CHART: 

Sr. 

No. 

Particulars 1st Year 2nd Year 3
rd

 Year 4th Year 5th Year 

1 Opening Balance 

  Bucks 2 2 2 2 2 

  Does 50 50 50 50 50 

2 Birth 

  Male Kids 56 56 56 56 56 

  Female Kids 56 56 56 56 56 

3 Mortality 

  Buck 0 0 0 0 0 

  Does 3 3 3 3 3 

  Male Kids 6 6 6 6 6 

  Female Kids 6 6 6 6 6 

4 Culling 

  Buck 0 0 0 0 0 

  Does 8 8 8 8 8 

  Male Kids 8 8 8 8 8 
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  Female Kids 8 8 8 8 8 

5 Sale For Mutton 

  Male Kids 42 42 42 42 42 

  Female Kids 32 32 32 32 32 

6 Closing Balance 

  Buck 2 2 2 2 2 

  Does 40 40 40 40 40 

  Male Kids 0 0 0 0 0 

  Female Kids 10 10 10 10 10 

 ANNUAL RECEIPTS:  

Sr. 

No. 

Particulars Quantity Sale Price 

(Rs.) 

Total Receipt (Rs.) 

1 Male Kids for Mutton Purpose (No.) 42 6500 273000 

2 Female Kids for Mutton Purpose (No.) 32 6000 192000 

3 Culled Adult Males (No.) 0 5000 0 

4 Culled Adult Females (No.) 8 4000 32000 

5 Culled Male Kids (No.) 8 4000 32000 

6 Culled Female Kids (No.) 8 3000 24000 

7 Insurance Claims      0 

  Male  0 5600 0 

  Female   3 4800 14400 

8 Manure (MT) 16.27 2000 32540 

9 Milk (Lit.) 900 20 18000 

  Total (Rs.)     617940 

 

AVERAGE PROFIT 

Sr. 

No. 

Particulars Amounts (Rs.) 

1 Total Annual Receipt 617940 

2 Total Annual Working Capital 285380 

3 Gross Profit 332560 

4 Repayment of Annual Installment of Principle Amount and Interest 171650 

5 Net Profit 160910 

6 Net Profit per Goat 3094 

7 Net Profit per Month 13409 

 

धन्यवाद....... 


