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సస్వయయం ఉపాధ     –     మిలల్క్ పాప సెససయంగ్ యూనిట్

యువతరరంకి ఆరర్ధికరంగా ఎదిగే అవకాశరం ఉనన్న రరంగాలలో పాల ప్రాససరంగ్ యూనిట్ 
ఒకట. ఈ రరంగరంలో సస్వయరంఉపాధి అవకాశాలు వినియోగరంచుకుని సస్వలల్ప పెటట్టుబడితో 
అధిక లాభాలని అరరరంచవచచుచ్చున, నలుగురకి ఉపాధి కూడా కలల్పరంచవచుచ్చు.
పాల ఉతల్పతత్తిలో భారతదేశము మిగలన దేశాలనిన్నట కనన్న మొటట్టుమొదట సస్థానరంలో 
ఉరంది. ఒక సరస్వ ప్రకారరం దేశ జనభా లో 25% మరంది ప్రతత్యకరంగా, 20% పరోకరంగా పాల 
మీద, పాల ఉతల్పతుల మీద వచచ్చు ఆదాయరం మీద ఆధారపడి జీవిసత్తినన్నర. ఇదివరకులా 
కాకురండా గ్రామీణ ప్రారంత ప్రజలు కూడా ఇపల్పడు పాకేజజ్డ్ పాల కి ప్రాధానత్యత 
ఇసత్తినన్నర. పాల ఉతల్పతుత్తిల వాడకరం కూడా ఇదివరకు మీద ఇపల్పడు గణనీయరంగా 
పెరగరంది. చినన్న వాత్యపారసస్థాలు పాలని నిలువ ఉరంచె సమరర్ధిరరం లేకపోవడరం వలన పాలు 
పాడై పోయి నషట్టుపోతునన్నర. ముఖత్యరంగా వేసవిలో ఈ సమసత్య ఎకుక్కువగా ఉరంటరంది. ఈ 
కాలరంలో కాలరీతత్య వచచ్చు కొరతకి ఈ నషట్టురం తోడవస్వడరం వలన అట వాడుకదారలు 
ఇబబరంది పడుతునన్నర ఇట పాల వాత్యపారలు నషట్టుపోతునన్నర.

మిలక్కు ప్రాసససరంగ్ యూనిట్ దాస్వరా పాలు నిలువ ఉరండే సమరర్ధిరరం పెరగుతురంది. తదాస్వరా 
పాలు పాడవడరం వలన వచచ్చు నషట్టునిన్న నివారరంచవచుచ్చు మిగలన పాలతో పచిచ్చుకోవా, 
పనీన్నర, పెరగు, సగరంధి పాలు మొదలైన వాట తయారీ దాస్వరా అదనప ఆదాయరం 
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పరందవచుచ్చు.  అయితే ఈ పాల ఉతల్పతత్తిలకి ఎరంత మేరకు ఆదరణ ఉరందనన్న సరందేహరం 
రావచుచ్చు. ప్రజల పాలు, పాల ఉతల్పతుత్తిల వినియోగరం ఇలా ఉరంది: 
          పెరగు -7%
           కోవా -7%
           వెనన్న-6.5%
           నెయిత్య -27.5%
           పనీర-7%
           పాలు -45 %.
ఈ రరంగరంలో ఔతసహిక వాత్యపారవేతత్తిలకి సస్వయరంఉపాధి అవకాశాలు మికుక్కుటరం గా 
ఉనన్నయి. ప్రకకృత, మారక్కుట్ దెబబలతో అలాల్లాడుతునన్న వత్యవసయదారలు కూడా కొదిద్ది 
పెటట్టుబడి తో మిలక్కు ప్రాసససరంగ్ యూనిట్ సస్థాపరంచుకోగలతే సస్థారమైన ఆదాయరం 
పరందవచుచ్చున. 

ఈ వాత్యపారరంలో కనీసరం Rs.2.50 లకల పెటట్టుబడి పెడితే నెలకి Rs.45,000 వరకు 
ఆదాయరం పరందే అవకాశరం ఉరంది. సరంసస్థా లాభాలలో పయనిరంచాలరంటే కొనిన్న జాగ్రతత్తిలు 
తపల్పనిసర. వీటలో ముఖత్యమైనది పాల్లారంట్ సస్థాపరంచ సస్థాల నిరర్ణయరం.  పాల్లారంట్, పాలు 
సేకరరంచుకోడానికి మరయు వాటని మారక్కుట్ చెయత్యడానికి అనవుగా ఉరండాల. అరంటే 
ఎరంచుకునే సస్థాలరం అట పాల అమమ్మకరందారలకి ఇట మన వినియోగదారలకి దగగ్గరగా 
ఉరండేలా ఎరంచుకోవడము గనక సధత్యపడితే రవాణా ఖరచ్చులు కలస వసత్తియి.  
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రోజుకి 500 లీటరల్లా పాలు ప్రోసస్ చెయత్యడానికి సమారగా  300  నరండి  500  చదరప 
అడుగులు ఉనన్న భవనరం (ఇలుల్లా/దుకాణరం ) సరపోతురంది.  గాల,  వెలుతుర,  
నీటవసత, శుభ్రపరచడానికి అనవైన ఫల్లారరంగ్ అవసరరం.  పాల్లారంట్ పెటట్టులనకునన్న 
ప్రదేశానికి చుటట్టుపకక్కుల గల పాడి పశువులు శాతరం ఎరంతవరకు ఉనన్నది, వాట వయసస,  
జాత, అరంటే పాల లభత్యత ఏవిధరంగా ఉరందో తెలుసకోవాల. పాల వాత్యపారలు/రైతులు 
పాలని ఏవిధరంగా విక్రయిసత్తినన్నర ఏ రటకి విక్రయిసత్తినన్నరో తెలుసకోవాల. పాల యొకక్కు
నణత్యత పరకరంచుకోవాల.

వచచ్చు లాభమరంత  ..?
ఉదాహరణకి ఒక 500 లీటరల్లా పాల ప్రొసససరంగ్ పాల్లారంట్ కి ఏఏ వసతులు కావాల, ఎరంత 
పెటట్టుబడి కావాల ఎరంత లాభరం వచచ్చు అవకాశరం ఉరందో చూదాద్దిరం: 

పాల్లారంట్, మౌలకవసతులు గల (రోడ.నీర మొదలైన సదుపాయాలు) గల ఒక మేజర 
పరంచాయితీలో పెటట్టుగలగతే మరంచిది. పాల యొకక్కు ధర నిరర్ణయరం FAT / SNF పరీక 
దాస్వరా నిరర్ణయిరంచాల. ఈ షరతులు పాటరంచి వత్యయ నిరర్ణయరం లాభనిరర్ణయరం జరగరందని 
గమనిరంచరండి.

పాల్లారంట్ కి కావలసన యరంత్రసమాగ్రి వీటనే సస్థార ఆసస్థాలు గా చెపల్పవచుచ్చు 
(ఉదాహరణకి బరవు తూచ యరంత్రరం, Bulk Cooler, Refrigeration unit, 
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Cream Separator, Fat testing machine etc. ). వీటకి సమారగా 
2,50,000 రూపాయలు అవుతురంది.( ఇరందులో భవనరం అదెద్ది కలుపలేదు).

పాల కొనగోలు, సబబరంది జీతలు మొదలైన చర ఖరచ్చులకి రోజుకి 
సమారగా 13,200 రూపాయలు అవుతురంది. దీనికి బత్యరంక్ వడజ్డ్,తరగుదల వరంటవి 
కలపతే 13,500 రూపాయలు అవుతురంది.

పాలు, వెనన్న అమమ్మకము దాస్వరా రొజుకు 15,000 రూపాయలు దాకా 
ఆదాయము వసత్తిరంది. అరంటే రొజుకు 1500 రూపాయలు లాభరం.

ఇవి కాక నిలువ ఉరండే పనీర, నెయిత్య మొదలైన అదనప ఉతల్పతుత్తిలు 
చెయత్యగలగతే మరరంత వాత్యపారరం విసత్తిరసత్తిరంది.

పాలు సరంపూరర్ణపోషకాహారరం అరంటర. పసపలల్లాలు , రోగులు, గరర్భిణీలు,ఎకుక్కువగా 
ఆధారపడే పాలు అమమ్మకరంలో నణత్యత పాటరంచరండి. శుభ్రతని పాటరంచరండి. ఆరోగాత్యలకి 
హాని చసే రసయనలు కలపకరండి. మీర పాటరంచ విలువలు మీ వాత్యపారానికి ప్రధమ 
పెటట్టుబడి. వినియోగదారని విశాస్వసరం చూరకొనటమే అసలైన లాభారరన.

ఇపల్పట వరకు Milk Processing Unit with minimum capacity గురరంచి 
చరచ్చురంచాము. ఇపల్పడు , మిలక్కు ప్రొసససరంగ్ యూనిట్ లో వాడే మషినరీ వివరాలు తరాస్వత 
వాత్యపార విసత్తిరణకి ఈ యూనిట్ కి అనబధరంగా తయార చసే ఉతల్పతుత్తిలు Creamery 
Unit , Khoa Processing, Paneer etc గురరంచి చుదాద్దిరం:
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మిలక్కు ప్రొసససరంగ్ యూనిట్ లో వాడే మషినరీ వివరాలు     :
The machinery should be made of good quality stainless steel.
Details of Machinery :

1. Building 300 – 500 s.qft floor area Rent/ Own
2. Double jacketed vat for heating milk (Stainless steel – 250 lts 
capacity )
3. Bulk cooler
4. Refrigeration Unit
5. Cream separator
6. Weighing machine
7. Sealing machine
8. Fat testing machine
9. Cans, plastic containers etc. ఈ మొతత్తిరం మషినరీ (500 lts per day ) కి

ఇరంచుమిరంచుగా Rs. 2,50,000.00 అవస్వవచుచ్చున.
Variable cost + Fixed expenses per day Rs. 13,500.00
Profit per day Rs. 1500 (approx) 
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Setting Up Creamery Unit     , Khoa Processing, Paneer etc :
రొజుకి 2000 లీటరల్లా సమరర్ధిరము ఉరంటే మిగలన ఉతల్పతుత్తిలు (Creamery, Khoa 
Processing,Paneer etc) లాభసటగా చయవచుచ్చు.
Creamery Unit :
Capital Investment

01. Building 240 sQ.Ft
02. Cream separator 500liters/hr
03. Ghee Boiling Vat
04. Gas Burner
05. High power regulator for burner
06. Weighing balance
07. Containers 100 ltr capacity 3 numbers (for cream storage)
08. Buckets, spatula , G.I drum and miscellaneous items

సధారణరంగా పైన చెపల్పనవి కావాల. వాట కి సమార గా Rs. 2,00,000/-దాకా 
అవుతురంది.

రోజు కి variable cost సమార గా Rs. 23,000/- దాకా అవుతురంది
రోజు కి ఆదాయము సమార గా Rs. 25,000/- దాకా వసత్తిరంది.
అరంటే రోజు కి నికర ఆదాయము సమార గా Rs. 2,000/- దాకా వసత్తిరంది
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Khoa Processing Unit:
రొజుకి 2000 లీటరల్లా సమరర్ధిరము లో 300-400 లీటరల్లా Khoa కోసరం కేటయిరంచు కొరంటే 
మరంచిది. దీనికి …..
Capital Investment

01. Building 100 Sq.Ft
02. Equipment for dessication and others కి సమార గా Rs. 
50,000/- దాకా అవుతురంది.
రోజు కి variable cost సమార గా Rs. 12,000/- దాకా అవుతురంది
రోజు కి ఆదాయము (75 kgs Khoa @Rs.175/- per Kg ) సమార గా Rs. 
13125/- దాకా వసత్తిరంది.

అరంటే రోజు కి నికర ఆదాయము సమార గా Rs. 1,000/- దాకా వసత్తిరంది
Paneer Processing Unit:
రొజుకి 2000 లీటరల్లా సమరర్ధిరము లో 300-400 లీటరల్లా Paneer కోసరం కేటయిరంచు 
కొరంటే మరంచిది. దీనికి …..
Capital Investment:

01. Building 150 Sq.Ft
02. Refrigeration units, bhatti and others కి సమార గా Rs. 
1,50,000/- దాకా అవుతురంది.
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రోజు కి variable cost సమార గా Rs. 8,500/- దాకా అవుతురంది
రోజు కి ఆదాయము (50 kgs Paneer @Rs.200/- per Kg ) సమార గాRs. 
10,000/- దాకా వసత్తిరంది.
అరంటే రోజు కి నికర ఆదాయము సమార గా Rs. 1,500/- దాకా వసత్తిరంది

మర కొరంచెరం వివరరంగా…
సస్వచచ్చుమైన గేదెపాలు -4 లీటరల్లా లేదా సస్వచచ్చుమైన ఆవు పాలు -5 లీటరల్లా నరంచి

➢ 1 కిలో పచిచ్చు కోవా వసత్తిరంది 
➢ కిలొ పచిచ్చు కోవా ధర రూ. 150/-నరంచి200/-వరకు ఉరంటరంది

సస్వచచ్చుమైన గేదెపాలు -5 లీటరల్లా లేదా సస్వచచ్చుమైన ఆవు పాలు– 6 లీటరల్లా నరంచి
➢ 1 కిలో పనీన్నర వసత్తిరంది
➢ కిలొ పనీన్నర ధర రూ. 300/నరంచి400/-వరకు ఉరంటరంది.

10 లీటరల్లా సస్వచచ్చుమైన గేదె పాలు నరంచి
➢ 1 కిలో వెనన్నవసత్తిరంది లేదా ఈ వెనన్ననరంచి 750 gms దాకా నెయిత్య వసత్తిరంది.
➢ కిలో వెనన్న ధర 200/-దాకాఉరంటరంది.లేదానెయిత్య కిలో 600/-దాకా 
అమమ్మవచుచ్చు.
➢ వెనన్నతీసన తరాస్వత 8 లీటరల్లా పాలుఉరంటయి.
➢ వీటని హొటళళ్ళకు లీటర కు 20/- దాకా అమమ్మవచుచ్చు.

                                    లేదా
➢ ఈ  పాల నరంచి 7 కిలోల  దాకా పెరగు  వసత్తిరంది. 
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➢ దీనిని కిలోకు 30/- దాకా అమమ్మవచుచ్చు.
పైన చెపల్పన వివరాలు సదారణరం గా వచచ్చు ధరలు. ఇవి ప్రారంతనిన్న బటట్టు , సీజన్ బటట్టు, పాల 
నణత్యతన బటట్టు మారతయి.

ఈ పాలు, పాల సభరందిత ఉతల్పతుత్తిల వాత్యపారరం లో చాలా అవకాశాలు ఉనన్నయి 
కాబటట్టు,  మీర ఏ ప్రారంతరంలో పాల్లారంట్ పెటట్టుబొతునన్నరో ఒక సర మరక్కుట్ సరస్వ చసకుని, 
ఆరర్ధిక ప్రగతని సధిరంచరండి.

All the best 
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