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सधुंदगु िज यातील पशुपालन 
 

  

 मानव उदर नवाहासाठ  ा यांची शकार करत असे
गेल . आ ण तो एकाच थायीक होऊन शतेी क  लागला
पशुपालन क  लागला. पशुपालनातून तो दधु
क  लागला. तसेच शतेी या
मशागतीच ेकामात बैल, रेडा, 
हे उदर नवाहासाठ च केल  जायचे
गहू, वार , बाजर , मका, 
पशुपालनातून दधु, मांस, लोकर
आथ क फायदा होऊ लागला
इ याद ंना चडं मागणी आहे
घेवाण होते. यामुळे पशुपालनास अतंररा टअय मह व ा त झाले आहे
 

बी

तावना :  
 पशुपालन, म यपाल
हणून मो या माणात केले जाते

उ पादन पशुपालनातून यावसायीक
वारे पशुपालनासाठ  आ थक सहा य केले जाते
नधीची मदत, बचत गटांना पशुपालनासाठ  बँकेमाफत नधी उपल ध कर यात येतो
पशुवै य कय सं था, पशुवै य कय
शासक य आरो यसु वधा उपल ध के या जातात
महारा ात शतेक यांजवळ शतेी उपयोगासाठ  पशुपालन के या जाते
गावांम ये पशुपालन क न शहरात दु ध

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal           Online Available at  

Recognized International Peer Reviewed Journal                Impact Factor 4.94               

2021)                                         

सधुंदगु िज यातील पशुपालन : एक अ यास

डॉ. वजय बैसाणे 
सशंोधक मागदशक व वभाग मखु 
दगडोजीराव देशमखु कला, वा ण य 

व व ान महा व यालय 
वाळुज, ता. गगंापरू, िज. औरंगाबाद 

सारांश 
मानव उदर नवाहासाठ  ा यांची शकार करत अस.े कालांतराने शतेीस सु वात होत 
आ ण तो एकाच थायीक होऊन शतेी क  लागला. तसेच शतेीपुरक यवसाय हणून 

पशुपालनातून तो दधु, मांस, लोकर याचा उपयोग आप या जीवनाम ये 
तसेच शतेी या मशागतीसाठ ह  ा यांचा उपयोग क  लागला

, घोडा इ यद ंचा उपयोग घेऊ लागला. सु वातीस शतेी व पशुपालन 
हे उदर नवाहासाठ च केल  जायच.े हळुहळु यास यावसायीक व प ा त झाले

, कडधा य, नगद  पके यापासुन शतेक यास अथाजन होते
लोकर, कातडी इ याद चं ेउ पादन घतले जाते. 

आथ क फायदा होऊ लागला.  जागतीक पातळीवर दधु, दु धज य पदाथ
आहे. आयात नयाती वारे पशु उ पादनाची मो या माणात देवान 

यामुळे पशुपालनास अतंररा टअय मह व ा त झाले आहे.  

बीज सं ा : पशुपालन, पशुधन, पशुसं या 

म यपालन हे भारतासार या कृ ष धान देशाम ये शतेीस जोड यवसाय 
हणून मो या माणात केले जाते. भारतात दधु, मांस, अबंडी, कातडी

यावसायीक ट कोणातून घेतले जाते. भारत सरकार
पशुपालनासाठ  आ थक सहा य केले जाते. जस.े शतेक यांना पशुधन खरेद  कर यासाठ  

बचत गटांना पशुपालनासाठ  बँकेमाफत नधी उपल ध कर यात येतो
पशुवै य कय व यापीठे यां या माफत पशुंचे ज

शासक य आरो यसु वधा उपल ध के या जातात. जनगनने माणे पशु गणणानह  केल  जाते
महारा ात शतेक यांजवळ शतेी उपयोगासाठ  पशुपालन के या जाते. 
गावांम ये पशुपालन क न शहरात दु ध, मांस, अबंडी इ याद  व पाचा यावसाय केला जातो
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एक अ यास 

कालांतराने शतेीस सु वात होत 
तसेच शतेीपुरक यवसाय हणून 

लोकर याचा उपयोग आप या जीवनाम ये 
 मशागतीसाठ ह  ा यांचा उपयोग क  लागला. शतेी या 

सु वातीस शतेी व पशुपालन 
हळुहळु यास यावसायीक व प ा त झाले. शतेीतनू 
नगद  पके यापासुन शतेक यास अथाजन होते. तसेच 

. यातूनह  शतेक यांचा 
ज य पदाथ, मांस, कातडी, अडंी 

वारे पशु उ पादनाची मो या माणात देवान 
 

सार या कृ ष धान देशाम ये शतेीस जोड यवसाय 
कातडी, लोकर या व पाच े

सरकार व रा यसरकार 
शतेक यांना पशुधन खरेद  कर यासाठ  

बचत गटांना पशुपालनासाठ  बँकेमाफत नधी उपल ध कर यात येतो. तसचे 
जतन व संवधनासाठ  

जनगनने माणे पशु गणणानह  केल  जाते. 
. शहराजवळ असणा या 

अबंडी इ याद  व पाचा यावसाय केला जातो.  



              Cosmos Multidisciplinary Research E
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume VI,  Issue VI  (June 2021)                                        

आ यास े  : 
 कोकण वभागातील सधंदुगु हा एक
पि चम कनारप ीचा द णेकडील भाग हणजे सधंदुगु िज हा होय
कनारप ीपैक  १२१ क.मी. 
भात शतेीक केल  जाते. या शवाय 
पके मो या माणशत घेतल  जाते
मासेमार  केल  जाते. सधंदुगु िज या या पूवस को हापुर िज हा
रा यातील बेळगाव िज हा व गोवारा य
आहे.  
 या िज याच े द ीणो तर अ ांस 
७३.१९ अशं ते ७४.१८ अशं असे आहे
८ तालुके आहे. या िज याम ये वा
मो या न या आहे. या सव न या स या या ड गर कपार म ये उगम पाऊन अरबी समु ाला 
मळतात. सन २०११ या जनगनने नुसार िज याची लोकसं या 
पु ष ४१७३३२ व ीया ४३२३१९ 
 िज याच ेएकूण े  
पडीत ज मनीच े े  १३.७३% 

उ द टे : 
 1) सधंदुगु िज यातील पशु पालनाचा अ यास करणे
 2) सधंदुगु िज यातील पशुं या सं येचा अ यास करणे
 

संशोधन प ती व आधार
 तुत शोध नबंधासाठ
व वध शास कय िज हा सामा
या वारे मा हती गोळा केल  
याचा वापर कर यात आला आहे

वषय ववेचन : 
 भारतीय अथ यव थेम ये कृ ष आ ण पशुपालन यांना वशषे मह व आहे
उ पादनाबरोबरच शतेक यांना पशुपालनातुनह  आ थक उ प न मळते
दधु उ पादनासाठ  केले जाते. 
तच ेपशधुन यांच ेपालनपोषण

पुर व या जातात. पशुपालनासाठ  कज व पात शासन मदत करते
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कोकण वभागातील सधंदुगु हा एक मह वाचा िज हा आहे. 
पि चम कनारप ीचा द णेकडील भाग हणजे सधंदुगु िज हा होय. रा या या 

. कनारप ी िज याला लाभल  आहे. सधंदुगु िज यात ामु यान े
या शवाय नारळ, सुपार , काज,ु अबंा, कोकम ह  मह वाची नगद  

पके मो या माणशत घेतल  जाते. समु  कणारा अस या कारणामुळे मो या खा यांमधनू 
सधंदुगु िज या या पूवस को हापुर िज हा

रा यातील बेळगाव िज हा व गोवारा य, उ तरेस र ना गर  िज हा तर पि चमेस अरबी समु  

या िज याच े द ीणो तर अ ांस १५.३७ अशं, ते १६.४० अशं व पुव
अशं असे आहे. या िज याच े े फळ ५२०७ चौ.क

या िज याम ये वाघोटन, देवगड, करल , गडनद , तलार  व तेरेखोल या सहा 
या सव न या स या या ड गर कपार म ये उगम पाऊन अरबी समु ाला 
या जनगनने नुसार िज याची लोकसं या ८४९६५१ 
४३२३१९ अशी आहे.  

िज याच ेएकूण े  ५०३९५० हे टर असून यापैक  जंगल या त े  
% ऐवढे आहे.  

सधंदुगु िज यातील पशु पालनाचा अ यास करणे. 
सधंदुगु िज यातील पशुं या सं येचा अ यास करणे. 

आधार साम ी : 
बंधासाठ  िज यातील  वतीय व पाची मा हती

सामािजक आ थक समालोचन, मा सके, शास कय
 असनु सांि य कय मा हतीच े व लेषण कर यासाठ
आहे. 

भारतीय अथ यव थेम ये कृ ष आ ण पशुपालन यांना वशषे मह व आहे
उ पादनाबरोबरच शतेक यांना पशुपालनातुनह  आ थक उ प न मळते. गायी
दधु उ पादनासाठ  केले जाते. शासन तरावरह  पशुपालन कर यासाठ  य न केले जातात

धन यांच ेपालनपोषण, पशु आरो य या संदभात शासन तरावर मदत आ ण सु वधा 
पशुपालनासाठ  कज व पात शासन मदत करते. तसचे उ  च
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. महारा  रा या या 
रा या या ७२० क.मी. 

सधंदुगु िज यात ामु यान े
कोकम ह  मह वाची नगद  

समु  कणारा अस या कारणामुळे मो या खा यांमधनू 
सधंदुगु िज या या पूवस को हापुर िज हा, द णेस कणाटक 

उ तरेस र ना गर  िज हा तर पि चमेस अरबी समु  

अशं व पुव-पि चम रेखांश 
क . आहे. या िज यात 

तलार  व तेरेखोल या सहा 
या सव न या स या या ड गर कपार म ये उगम पाऊन अरबी समु ाला 

८४९६५१ ऐवढ  आहे. यापैक  

हे टर असून यापैक  जंगल या त े  ११.३% आहे. 

मा हती संक लत क न जस े
शास कय संकेत थळे, 

कर यासाठ  त त ेआलेख 

भारतीय अथ यव थेम ये कृ ष आ ण पशुपालन यांना वशषे मह व आहे. कृ ष 
गायी, हशी यांच ेपालन 

शासन तरावरह  पशुपालन कर यासाठ  य न केले जातात. उ  च 
पशु आरो य या संदभात शासन तरावर मदत आ ण सु वधा 

तसचे उ  च त या पशुंच े
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वाटपह  के या जाते. महारा ातह  गाय
सधंदुगु िज यातह  पशुंच ेपालन केले जाते

 

सधंदुगु िज यातील पशुधन व कुकुटप ी
अ. . तालुका देशी/ वदेशी 

संकर त गायी 
व बैल 

1 देवगड २७८१७ 
2 वैभववाडी १२७३५ 
3 कणकवल  २९८९२ 
4 मालवण १८२४३ 
5 वगुला ११७३२ 
6 कुडाळ २४९१६ 
7 सावंतवाडी १५६६६ 
8 दोडामाक ६४०९ 
 एकूण १४७४१० 

ोत : सधुंदगु
 

आलेख 

 
वर ल आकडवे न असे प ट होते क

व वदेशी संकर त गाई व बैल यांची सं या एकूण 
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महारा ातह  गाय, हैस, शळेी, मढ , क बडी इ याद  पालन केले जाते
ग िज यातह  पशुंच ेपालन केले जाते. 

सधंदुगु िज यातील पशुधन व कुकुटप ी 
हशी व 
रेड े 

म या बक या घोड ेव 
शगंरे 
 

इतर 
पशुधन 

(डुकरे, उंट, 
गाढव) 

एकूण 
पशुधन

५८०८ ७ २२५० १ ६ ३५८८९
२५०१ ० २१८५ ५ ० १७४२६
९२४९ ४ ३४६२ ४ ५४४ ४३१५५
६९३८ ० ४७८४ ० १०० ३००६५
४७२४ ० १५३५ ० २५७ १८२४८
२०००१ ० ८१८८ २ २०७ ५३३१४
१३१५१ ० ४५७९ ३ ६१८ ३४०१७
४५६३ ० ११४२ ० ० १२११४
६६९३५ ११ २८१२५ १५ १७३२ २४४२२८

आधार – पशुगणना २०१२ 
सधुंदगु िज हा सामािजक आ थक समालोचन 2020

आलेख .१ - सधंदुगु िज यातील एकूण पशुधन

वर ल आकडवे न असे प ट होते क , सधंदुगु िज याम ये एकूण पशुधनापैक  देशी 
व वदेशी संकर त गाई व बैल यांची सं या एकूण १४७४१० आसुन सग यात जा त कणकवल  

देशी/ वदेशी संकर त गायी व 
बैल 
हशी व रेड े

म या 

बक या 

घोड ेव शगंरे

इतर पशुधन
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क बडी इ याद  पालन केले जाते. 

एकूण 
पशुधन 

एकूण 
क ब या 

एकूण 
कु कुट प ी 

३५८८९ ४६८४० ५०२०४ 
१७४२६ ४५३०३ ४५८४५ 
४३१५५ १०६०७७ १०८३७२ 
३००६५ ६११०५ ६१४०९ 
१८२४८ ३६३११ ३६३१९ 
५३३१४ ११२९१९ १४४९४८ 
३४०१७ ६४०१० १८८००६ 
१२११४ ३९०४८ १३४०४८ 
२४४२२८ ५११६१३ ७६९१५१ 

2020 

सधंदुगु िज यातील एकूण पशुधन 
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तालु यात २९८९२ असुन सवात कमी दोडामाग तालु यात 
रेड ेयांची िज यातील सं या 
सवात कमी वैभववाडी तालु यात 
आहे. िज यातील बक यांची एकूण सं या 
८१८८ तर दोडामाग तालु  यात सवात कमी 
यांची सं या १५ आहे. इतर पशुधन 
आहे. सवात जा त पशुधन 
१२११४ ऐवढे आहे. िज यातील कुकुटप ांपैक  क बडी 
कुडाळ तालु यात ११२९१९ 
कुकुटप ी क ब या, बदक, टक
७६९१५१ ऐवढ  आहे. सवात जा त सावंतवाडी तालु यात 
तालु यात ३६३११ ऐवढ  आहे
 

न कष : 
 सधंदुगु िज यातील पशुधन पाहता देशी
पशुधनाम ये सवा धक आहे. 
सं या दसून येते. तर म यांची सं या नगं य आहे
काह  तालु यात अ य प आहे
पशुधन नाह . कुकुटप ी सवच तालु यात आढळून येतात
कुकुटप ी व कुकुटपालन क ातील प ी सवच तालु यात आहेत
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असुन सवात कमी दोडामाग तालु यात ६४०९ ऐवढे आहे
रेड ेयांची िज यातील सं या ६६९३५ ऐवढ  आहे. कुडाळा तालु यात २०००१ 
सवात कमी वैभववाडी तालु यात २५०१ ऐवढे आहे. म या देवगड व कणकवल  तालु यात 

तील बक यांची एकूण सं या २८१२५ ऐवढ  आहे. कुडाळ तालु यात सवात जा त 
त सवात कमी ११४२ ऐवढ  आहे. िज यात घोड ेव शगंरे व खेचर 

इतर पशुधन १७३२ आहे. िज यातील एकूण पशुधन 
 कुडाळ तालु यात ५३३१४ तर सवात कमी दोडामाग तालु यात 

िज यातील कुकुटप ांपैक  क बडी ५११६१३ ऐवढ  आहे
११२९१९ तर सवात कमी वगलुा तालु यात ३६३११ 

टक , कुकुटपालन क ातील प ी आ ण इतर कुकुटप ी यांची सं या 
सवात जा त सावंतवाडी तालु यात १८८००६ तर सवात कमी वगुला 

ऐवढ  आहे. 

सधंदुगु िज यातील पशुधन पाहता देशी- वदेशी संकर त गाई व बैल यांची सं या 
. या खालोखाल हशी व रेड ेयांची सं या आहे

तर म यांची सं या नगं य आहे. घोड े शगंरे व खेचर व गाढव यांची सं या 
काह  तालु यात अ य प आहे. इतर पशुधन सं या ह  कमी आहे. काह  तालु यात तर इतर 

कुकुटप ी सवच तालु यात आढळून येतात. क ब या
कुकुटप ी व कुकुटपालन क ातील प ी सवच तालु यात आहेत. 
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ऐवढे आहे. तर एकूण हशी व 
२०००१ ऐवढ  आहे. तर 

म या देवगड व कणकवल  तालु यात 
कुडाळ तालु यात सवात जा त 

िज यात घोड ेव शगंरे व खेचर 
िज यातील एकूण पशुधन २४४२२८ ऐवढे 

तर सवात कमी दोडामाग तालु यात 
ऐवढ  आहे. सवात जा तव 

३६३११ ऐवढे आहे. तर एकूण 
टपालन क ातील प ी आ ण इतर कुकुटप ी यांची सं या 

तर सवात कमी वगुला 

वदेशी संकर त गाई व बैल यांची सं या 
या खालोखाल हशी व रेड ेयांची सं या आहे. यानतंर बक या 

घोड े शगंरे व खेचर व गाढव यांची सं या 
काह  तालु यात तर इतर 

क ब या, बदके, टक  इतर 

पि लकेशन 

एस.  

 


