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तसचे आम्ही श्री. दगुा प्रसाद ह्या चक्की चालकाच ेपह पवर्षे आभार मान ूइच्छितो.  कारि त्यांनी िरूवलेल्या 
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आपि  चकुीच ेविगन केले नाही.आम्हाला मापहत आहे पक आमछया दस्तावेजमधील कोित्याही कल्िना, डेटा, 

तथ्ये लकवा स्रोत बनावट लकवा िोटे असले तर पनयमांच े उल्लंघन केल्याप्रकरिी ससं्थदे्वारे आमछयावर 

पर्स्तभगंाची कारवाई केली जाईल आपि स्रोतांकडून दंडात्मक कारवाई केली जाईल. 
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भारतासाठी महत्त्वाचा प्रश्न म्हिज ेरोजगार. भारतातील र्ाळा-महापवद्यालयांतनू बाहेर िडिाऱ्या कोट्यवधी 

तरुिांना अथगििू ग नोकऱ्या कुठे पमळिार आहेत. या सदंभात, उछच पर्क्षि ससं्थांनी पवद्याथ्यांमध्ये िालील 

गोष्टींबद्दल समज पवकपसत केली िापहज.े भारत हा िडे्यांचा देर् आहे पजथ ेप्राचीन काळािासनू र्तेी आपि 

त्याछयार्ी सबंंपधत कामे हे उिजीपवकेच ेप्राथपमक स्रोत आहेत. आजछया यगुात, उिलब्ध साधनांछया आधारे 

ग्रामीि भागात स्वयंरोजगाराची उछच क्षमता आहे. लघ ुउद्योगांछया वाढीसह ग्रामीि अथगव्यवस्था समदृ्ध करि े

हा अभ्यास आपि सरं्ोधनासाठी महत्त्वाचा पवषय आहे. व्यवसाय क्षमता, ससंाधनांची उिलब्धता, बाजारातील 

सधंी, समस्या आपि आव्हान ेइत्यादी प्रमिु मदु्द्यांसह अर्ा मागांचा र्ोध घेि ेहा या प्रकल्िाचा उद्देर् आहे. 
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१.    िपरचय  
 
१. १ आिल्या िपरसरातील पिठाछया पगरिींची िपरच्स्तथी 

आिि आिल्या आजबूाजछूया िपरसरात अनके पिठाछया चक्क्या िाहतो,आिि पवचार करतो पक िरच इतक्या 

चक्कीची गरज आहे का ?ह्याच ेउत्तर आहे "हो" कारि िपरसरातील लोकसखं्या झिाट्यान ेवाढत आहे. त्यामळेु 

पिठाचीही मागिी वाढत आहे. 

 

१.२ केस स्टडीच ेउच्द्दष्ट 

र्ालेय आपि महापवद्यालयीन अभ्रासक्रमात पवध्याथ्यांना नहेमीच ेपवषय पर्कवले जातात िि व्यावहापरक ज्ञान 

पदले जात नाही त्यामळेु मलुांना उद्योगधंद्याबाबत रुची पनमाि होत नाही. त्यांना कधी प्रश्न िडत नाही पक एिादा 

व्यवसाय कसा उभा राहतो,कसा चालतो,यातील नफा तोटा कसा असतो,यात अडचिी काय येतात. हेच 

व्यावहापरक ज्ञान पवध्याथ्यांना तेव्हाच पमळेल जवे्हा ते एिाद्या लघ ुउद्योगाला भटे देऊन तेथील कायगप्रिाली 

बघतील,त्याचा अभ्यास करतील.ह्या केस स्टडीचा उद्देर् हाच आहे पक पवध्याथ्यांना व्यवहारज्ञान आत्मसात 

करण्याची सवय लागावी. ह्यामळेु फायदा असा होईल पक उद्योगक्षरेात येिाऱ्या अडचिींवर मात करण्यासाठी 

पवद्याथ्यांकडून नवनवीन तंरज्ञानाचा र्ोध लागेल.प्रत्येक पवषयांवर अर्ा प्रकारछया केस स्टडी बनवि े पह 

काळाची गरज आहे,सवग पर्क्षकांनी,प्राध्यािकांनी िढुाकार घेऊन पवध्याथ्यांछया मनावर पह गोष्ट लबबवली िापहज.े 

त्यांना केस स्टडी बनवण्याबाबत उद्यकु्त केले िापहज.ेभपवष्यात याचा उियोग त्यांना तर होईलच त्याचबरोबर 

समाजाला,राष्राला देिील होईल. 

 

१.३  पिठाची चक्की पनवडण्यामागच ेकारि 

पिठाची चक्की पनवडण्यामागच ेकारि पक हा व्यवसाय करि ेफार पकचकट नाही तसचे यात जास्त यंरांची 

आवश्यकता नसत,ेजास्त मनषु्यबळाची गरज नसत.े  

हा व्यवसाय समजण्यास फारच सोिा आहे. ह्या व्यवसायार्ी आिला दररोज पनकटचा सबंंध येतो म्हिनू आम्ही 

ह्या व्यवसायाची पनवड केलेली आहे. 
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२.    चक्की व्यवस्थािन तक्ता 
 

ससंाधन ेआपि यंरसामग्री कायगरत/उिलब्ध आहे का पदवसभरात पकती वेळ वािर होतो 

जागा/दकुान आहे ७ ते ८ तास 

चक्की मर्ीन आहे ७ ते ८ तास 

मोटर आहे ७ ते ८ तास 

बेल्ट आहे ७ ते ८ तास 

ग्राइंलडग च्व्हल आहे ७ ते ८ तास 

औद्योपगक वीज जोडिी आहे ७ ते ८ तास 

ििंा आहे १ तास 

रॅक आहे ७ ते ८ तास 

सरकारी िरवाना 
१)गमुास्ता लायसन्स  
२)उद्योग आधार रपजस्रेर्न 
३)जी.एस.टी रपजस्रेर्न 

 
आहे 
आहे 
आहे 

 

मनषु्यबळ आहे ७ ते ८ तास 

 
३.    क्षरे भटे आपि मापहती सकंलन 
 ३.१ िवूग तयारी  
या केस स्टडीसाठी आम्ही भांडुि वेस्ट हनमुान नगर या भागातील लघ ुउदयोजक श्री. दगुा प्रसाद यांछया पिठाछया 

पगरिीची राजा फ्लोअर पमल ( चक्कीची ) पनवड केली आहे. चक्कीला प्रत्येक्ष भटे देऊन जास्तीत जास्त मापहती 

पमळवण्याचा प्रयास आम्ही करिार आहोत. १ आठवड्यािवूी आम्ही दगुा प्रसाद ह्यांना या सवग केस स्टडीची व 

केस स्टडीछया हेतूंबद्दल मापहती पदली होती. त्यांनी आम्हाला मापहती पवचारण्याची िरवानगी पदली आहे. केस 

स्टडी दरम्यान आम्ही तयार केलेल्या प्रश्नावली सबंंपधत चचा, फोटोग्राफ्स छया माध्यमातनू PPT तयार करि,े 
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पवपडओ द्वारे सोर्ल मीपडया माध्यमातनू यटू्यबू वर प्रसारन करि ेया गोष्टी आम्ही करिार आहोत. नकार्ा 

स्थान क्र. १ आिल्याला राजा फ्लोअर पमल यांच ेस्थान दर्गवत आहे.  

 
नकार्ा स्थान क्र. १  

३.२  पिठाची चक्की - "राजा फ्लोर पमल" 
"राजा फ्लोर पमल" ह्या पिठाछया चक्कीची सरुुवात सन १९७८ सालािासनू भांडुि (ि.) मधील जगन्नाथ यादव 

चाळ, हनमुान नगर िपरसरात झालेली आहे, पह चक्की सरुुवातीिासनू भाडेतत्वावर चालवली जात आहे. 

चक्कीछया मालकाच ेनाव पवजय प्रकार् र्ठे आहे. श्री. दगुाप्रसाद रामबचन प्रजािती सध्या पह चक्की चालवत 

आहेत.त्यांछया वपडलांनी १९७८ िासनू पह चक्की चालपवण्यास सरुुवात केली. सन २०१४ िासनू चक्कीचा 

कारभार दगुाप्रसाद ह्यांछयाकडे आला. श्री दगुाप्रसाद ह्यांचा जन्म भांडुि (मुंबई ) येथ ेझाला असनू त्यांच ेपर्क्षि 

इयत्ता १० ियंत झालेले आहे, त्यांछया कुटंुबात त्यांची ित्नी, दोन मलेु आपि त्यांची आई आहे. ह्या सवांचा 

उदरपनवाह चक्कीछया उत्िन्नावरच चालतो.  
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 पचर क्र. २ (चक्कीच ेदकुान) 
 
३.३ चक्कीछया तांपरक व आर्थथक बाबी,वार्थषक आढावा 

श्री.दगुा प्रसाद ह्यांछयाकडून प्राप्त झालेल्या मापहतीनसुार चक्कीची लकमत ७०,००० रुिये असनू पतची िरेदी 

मंगतराम या भागातनू केली आहे. चक्कीछया मर्ीन ची लाईफ १० वषग आहे. चक्कीला १,००,००० रुियांची १० 

एच. िी ची १ मोटर बसवलेली आहे. १० एच. िी छया मोटर ची हमी  १ वषग आहे. चक्की नीट चालत असले तर 

िोटा देिभालीचा िचग १,००० ते १,५०० ियंत येतो तसचे चक्की नीट चालत नसले तर मोठ्या देिभालीचा िचग 

५,००० ियंत येतो. िरंत ुहा िचग चक्की वर अवलंबनू असतो. ग्रीलसग, तेलिािी, नट बोल्ट पफटींग चा िचग 

मपहन्याला १,००० ते १,५०० रुिये येतो, हा िचग दगुा प्रसाद स्वतः करतात. श्री.दगुा प्रसाद चक्की साप्तापहक 

िद्धतीन ेभाडेतत्वावर चालवतात म्हिज ेदर आठवड्याला त्यांना मळू मालकांना त्यांचा पहस्सा द्यावा लागतो. 

दर आठवड्याला मालकाला ४००० रुिये द्यावे लागतात आपि स्वतःला ते ३००० ते ३५०० रुिये ठेवतात. 

सरासरी मपहन्याला चक्कीतनू ३२००० ते ३५००० रुियांच ेउत्िन्न पमळते त्यातनू पनम्मे िसै ेमळू मालक घेतात व 

बाकीच ेदगुा प्रसाद स्वतःसाठी ठेवतात. पवजचे ेपबल दर मपहन्याला ४००० ते ४५०० रुिये येते ते मालक भरतात. 

प्रत्येक मपहन्यात ५०० ते ५५० पवद्यतु यपुनट वािरले जातात. मर्ीन मध्ये मोठा पबघाड झाला असले तर ५००० 

ते ६००० रुिये िचग येतो, हा िचग मालक देतात.  

वार्थषक आढावा 
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३.४ चक्कीची प्रपक्रया 

● चक्कीचा वरचा भाग चौकोनी पनमळुत्या आकाराचा आहे  व त्यािालील भाग वतुगळाकार आहे, ह्या 

वतुगळाकार भागामध्ये दोन ग्राइंडर व्हील लंबरेषते बसवलेले आहेत. 

● गोलाकार भागावर समोरछया बाजलूा िीठ बाहेर येण्यासाठी एक पनमळुता भाग आहे. पचर क्रमांक. ५ 

मध्ये दर्गपवल्या नसुार  ह्या पनमळुत्या भागावर िीठ बाहेत उडू नये म्हिनू एक कािडाची झडि लावलेली 

आहे. 

● दसुऱ्या बाजलूा १० एच. िी ची मोटर बसवलेली आहे. चक्की आपि मोटर यांना जोडण्यासाठी एक 

वतुगळाकार िट्टा लावलेला आहे. चक्कीला आपि मोटरला पवजचेी जोडिी आहे. 

● पह पवद्यतुजोडिी औद्योपगक स्वरूिाची आहे. पवजेचा स्वीच चाल ूकेल्यावर मोटर चाल ूहोत ेत्यामळेु 

लावलेला िट्टा गोलाकार पफरतो व हा िट्टा चक्कीर्ी जोडलेला असल्यान ेचक्कीतील दोन्ही ग्राइंडर 

व्हील घषगि करत वतुगळाकार पफरतात.  

● चौकोनी िारात धान्य टाकल्यानतंर हे धान्य दोन्ही ग्राइंडर व्हील छया मध्ये येत ेव त्यांच ेघषगि होऊन त्याच े

रूिांतर पिठात होते त्यानतंर िीठ पनमळुत्या भागातनू िाली येते व िाली ठेवलेल्या िारात (डब्बा, 

पिर्वी) जमा होते. 

● चक्की मर्ीन छया आसिास धान्याच ेडब्बे, पिर्वी ठेवण्यासाठी लाकडी रॅक बनवलेले आहे. दळलेले 

धान्य आपि न दळलेले धान्य वेगवेगळ्या पठकािी ठेवले जाते. 

● चक्की चालविाऱ्याला बसण्यासाठी एक लाकडी स्टूल आहे तसचे ग्राहकांना बसण्यासाठी लाकडी 

बाकडा ठेवलेला आहे. 

● धान्य मोजण्यासाठी दकुानात तराज ूकाटा व माि ेठेवलेली आहेत.  

● चक्कीच ेपचर िाली िहा 
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३.५ चक्कीतील दैनपंदन कायग 

● श्री दगुाप्रसाद दररोज सायंकाळी ५ वाजता चक्की चाल ूकरतात आपि रारी  १०  वाजता बंद करतात. 

ह्या कामात त्यांची ित्नी त्यांना मदत करते.दसुरा कोिताही कामगार त्यांनी कामास ठेवलेला नाही. 

● सरासरी १०० पकलो धान्य रोज दळले जाते. प्रपत पकलोमाग े५० ते १०० ग्राम िीठ वाया जाते.धान्यामध्ये 

गहू, ज्वारी, बाजरी,नाचिी, तांदळू, मेथी, हरभरा यांचा मिुत्वे समावेर् असतो. प्रत्येक धान्याचा दळायचा 

प्रपत पकलो दर वेगवेगळा आहे. 

● रोजछया दळनामध्ये सवग धान्यामध्ये गव्हाचा वाटा मोठा असतो. म्हिज ेगहू हे धान्य सवात अपधक दळले 

जाते. िीठ हे जाडे लकवा बारीक दळले जाते हे ग्राहकाछया मागिीवर अवलंबनू असते.  

● ग्राहकांकडून धान्य हे जास्तकरून कािडी पिर्वी अथवा  गोिीतनु आिले जाते. धातछूया डब्यातनू धान्य 

आिण्याच ेप्रमाि ििू कमी आहे कारि दळलेले िीठ गरम असते त्यामळेु डब्बाही गरम होतो व हातांना 

त्याच ेचटके बसतात. 

● कधी कधी धान्य व्यवच्स्थत न दळल्यामळेु ग्राहकांछया रोषाला सामोरे जावे लागत ेव ग्राहकाला आिले 

िीठ द्यावे लागत.े िरंत ुअर्ी िपरच्स्थती क्वपचतच येत.े 

● काही ग्राहक दगुा प्रसाद ह्यांछयाकडून रेपडमेड पिठ पह नतेात त्याच े प्रपतपकलो दर वेगवेगळे 

आहेत.िालील तक्ता मध्ये दर दर्गवले आहेत. 

 
 



 

9 

 

 
रॅकवर दळून ठेवलेले वेगवेगळ्या धान्याच ेिीठ 

 
४.  कोपवड -१९ लॉकडाऊन िपरिाम 

कोपवड काळात लॉकडाऊनचा फारसा िपरिाम चक्की उद्योगावर झाला नाही.लॉकडाऊनछया सरुवातीछया 

काळात काही पदवस चक्की ििूगिि ेबंद होती. त्यानतंर र्टर बंद ठेऊन ग्राहकांच ेदळन दळून पदले जात. धान्य,िीठ 

ह्या जीवनावश्यक गरजा असल्यामळेु र्ासनान ेकाही पनयम िळून चक्की चाल ू ठेवण्यास िरवानगी पदले.  

लॉकडाऊनच ेज्याप्रमाि ेदसुऱ्या उद्योगांवर गंभीर िपरिाम झाले तस ेचक्की उद्योगाबाबत नाही झाले. 

५.  चक्की व्यवसाय सरुु करण्यास सध्याछया बाजारमलू्यानसुार लागिारे भांडवल 

 

टीि:- वरील नमदू केलेला चक्की व्यवसाय सन १९७८ साली सरुु केलेला आहे. साधारितः ह्या व्यवसायाला 

४२ वषग झालेली आहे त्यामळेु तवे्हाछया व्यवसाय उभारिीछया िचाची आकडेवारी उिलब्ध नाही आहे. 

आताछया काळात हा व्यवसाय सरुु करायचा असले तर िालील पदलेल्या आकडेवारीचा उियोग करू र्कता. 
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वस्त ू रुिये 

(अ) यंरसामग्री आपि जागा:-  

जागेच ेपडिॉजीट लकवा आगाऊ ठेव ₹२५००० 

चक्की उिकरिासपहत  ₹१६६०० 

रोस्टर ₹२०५०० 

चक्की डबल स्टेज  ₹१७८०० 

गॅस कनके्र्न ₹१०००० 

वजन काटा ₹८००० 

पसललग मर्ीन ₹३००० 

वेसल्स ₹६००० 

एकुि ₹१५०००० 

 

(ब)िळेते भांडवल:-  

कछचा माल ₹५०००० 

िगार ₹३९००० 

वीज पबल ₹९००० 

गॅस  ₹२००० 

एकुि ₹१००००० 

 

चक्की प्रोजके्ट कॉस्ट  

(अ) यंरसामग्री आपि जागा ₹१५०००० 

(ब)िळेते भांडवल ₹१००००० 
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एकुि ₹२५०००० 

 

पवत्त साधन:-  

मालक गुंतविकू ₹१२५००० 

बँक कजग ₹१२५००० 

एकुि ₹२५०००० 

 

पवक्री उलाढाल आपि मापसक िचग  

िळेते भांडवल ₹१००००० 

कजग हफ्ता ₹५००० 

जागेच ेभाडे ₹८००० 

िळेत्या भांडवलवरील व्याज ₹३००० 

मजरुी ₹१२,००० 

देिभाल िचग ₹१५०० 

इतर िचग ₹५०० 

एकुि ₹१,३०,००० 

 

चक्कीतील नफा  

पवक्री  (एका मपहन्यात ३५०० पकलोग्रमॅ िीठ 
प्रपतपकलो ₹४०/- छया दरान ेपवकले जाते.) 

₹१,४०,००० 

िचग  ₹१,३०,००० 

नफा  ₹१०,००० 
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६.  चक्की व्यवसायातील अडचिी 

 
 ६.१ : जागेचा अभाव  

आताच ेसरुु असलेले चक्की व्यवसाय ििू कमी जागेत चाल ूआहेत, साधारित २५० ते ३०० चौ.फी जागेत हे 

व्यवसाय चाल ूआहेत. चक्की व्यवसायाचा व्याि बघता ह्यासाठी मोठी जागा िापहज.े चक्की चाल ूअसताना 

आवाजाच ेप्रदषूि ििू होते त्यामळेु रपहवार्ी पवभागात लवकर चांगली जागा भटेत नाही आपि भटेली तर ििूच 

लहान असते. औद्योपगक भागात जागा घेऊ र्कत नाही कारि जागेच ेभाडे जास्त असते.र्हरी भागा मध्ये 

वेगवेगळ्या पठकािी जागेछया भाड्याचा दर त्या वस्तीनसुार वेळोवेळी बदलत जातो. रपहवार्ी भागामध्ये सरासरी 

₹६००० ते ₹८००० ियंत भाडे आकारले जाते तेच भाडे औद्योपगक भागामध्ये ₹१५००० ते ₹२०००० ियंत 

भाडे असते. प्रत्येक वषी भाड्याच ेदर बदलत असतात म्हिज ेवाढत असतात.तसचे औद्योपगक िपरसर लांब 

असल्यामळेु ग्राहक येण्यास नािसतंी दर्गवतात कारि ह्या व्यवसायाचा ग्राहकवगग मखु्यतः 

मध्यमवगीय,नोकरदार,कष्टकरी,रोझनदारीवर काम करिारे लोक असतात त्यामळेु िसै ेिचूगन लांब दळायला 

जाण्यास तय्यार नसतात. 

 
६.२ : अंगमेहनत 

सध्याछया काळात चक्की उद्योगात नवनवीन तंरज्ञान पवकपसत होत आहे. श्रमपवरपहत चक्कीच ेपवपवध प्रकार 

बाजारात उिलब्ध आहेत. ह्यामळेु अंगमेहनतीतच ेकाम कमी करावे लागत.े िारंिापरक प्रकारछया चक्कीत 

अंगमेहनत ििू करावी लागते,रोजछया रोज चक्कीला ग्रीलसग,तेलिािी करावे लागत ेतसचे सवात जास्त मेहनत 

ग्राइंडर व्हीलला  टाके मारण्यास लागते, साधारि रोज ४ ते ५ तास ह्या कामात जातात. 

 
६.३ : श्वसनपवकार 

पिठाछया चक्कीत काम करताना आरोग्यपवषयक गंभीर समस्या उद्भवतात. धान्य दळताना चक्कीतनू िीठ उडते 

ते नाका - तोंडातनू र्रीरात जाते. िीठ हा िदाथग पचकट असल्यान ेश्वसनमागात आपि फुफुसात पचटकून बसतो 

हे मानव र्रीरास अत्यंत हापनकारक आहे, भपवष्यात ह्याच ेगंभीर िपरिाम होऊ र्कतात. 
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६.४ : बाजारातील स्िधा 

ह्या  व्यवसायात आता मोठे उद्योगसमहू नवीन तंरज्ञानासह  उतरत आहे. ग्राहकांना 

बाजारात,मॉलमध्ये,ऑनलाईन वर सहज रेपडमेड िीठ उिलब्ध होत आहे. त्यामळेु ह्या व्यवसायाच ेग्राहक हळूहळू 

कमी होत आहे.   

७.  सारांर् 

● फ्लोअर पमल हा फायदेर्ीर व्यवसाय आहे.वरील सचुवलेल्या आकडेवारीनसुार ₹२,५०,०००/- छया 

गुंतविकुीवर तमु्हाला १०,००० नफा पमळतो तसचे कालांतरान ेकजग समाप्त झाल्यावर त्याछया हफ्त्याच े

जािारे िसैहेी आिल्याकडे नफा म्हिनू राहतात. 

● िीठ हे सवांसाठी मखु्य आपि मलूभतू अन्निदाथांिकैी एक आहे. पगरिीतील गहू, बाजरी, मक्का, तांदळू, 

बाजरी, मेथी अर्ा पवपवध प्रकारछया धान्याछया पिठांना पचरंतन मागिी आहे. त्यामळेु पिठासाठी पगरिी 

आवश्यक आहे.  

● िारंिापरक चक्कीत र्ारीपरक कष्ट तलुनने ेजास्त आहेत. 

● आजबूाजलूा नवीन तंरज्ञान आत्मसात केले जात असल्यान ेिारंिपरक चक्कीतनू उत्िन्न वाढीछया सधंी 

नाहीत. 

● नवीन पिढीला या व्यवसायात उतरण्यासाठी ियायी कमी कष्टदायक, सरुपक्षत व पकफायतर्ीर 

तंरज्ञानाची मापहती करून घेि ेआवश्यक आहे. 

● िारंिपरक पिठाची चक्की फक्त पदवसा आपि सायंकाळी चाल ूअसते. मध्यरारीनतंर आिि पवजचेा 

वािर केला तर महापवतरि आिल्याला वीज यपुनटमध्ये सटू देते त्याचा िपरिाम आिल्याला पवजचे ेपबल 

कमी येत.े जर चक्की मध्यरारीनतंर चालवल्या गेली तर नक्कीच वीज पबलात त्याचा फायदा होईल. िरंत ु

चक्की रपहवार्ी भागात असल्यामलेु ते रारी चक्की चाल ूठेव ूर्कत नाहीत कारि चक्कीछया आवाजान े

आजबूाजछूया लोकांना रास होऊ र्कतो. आताछया काळात नवनवीन तंरज्ञान पवकपसत होत 

आहे,चक्की उदयोगातही नवीन तंरज्ञान आलेले आहे ध्वनीपवरपहत चक्की मर्ीन बाजारात उिलब्ध 

आहे तसचे यात अंगमेहनतही ििू कमी आहे. नवीन तंरज्ञानावर आधापरत चक्कीचा अवलंब केल्यास 

नक्कीच आिि मध्यरारीनतंर चक्की चालव ूर्कतो आपि त्याचा फायदा वीज पबलात घेऊ र्कतो. 

 


