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సహకార మార్కెటింగ్ 

క్ర మబద్ధ మైన మార్కెట్లు , గ్రర డింగ్, పా్రమాణీక్రణ, సరై్కన తూనిక్లు, కొలతలు, గిడ్డ ింగులు, నిలవ 

సౌక్ర్యాలు, మార్కెట్ సమాచారిం లభ్ాత, సేక్రణ, మద్ద తు ధరల నిరణ యిం, మార్కెటింగ్ 

పరావేక్షణ డెరై్కక్ట రేట్ ఏర్యాట్ల లింట పాభుతవ చరాలు వ్ావ్సాయ మార్కెటింగ్ వ్ావ్సథ ను 

మరుగుపరచడానికి దోహద్పడుతున్నాయి. పెద్ద  రై్కతులకు విక్రయిించిన తర్యవత మిగులు 

అధిక్ింగా ఉింటింది. 

పాభుతవ చరాల కారణింగా వీరే ఎకుెవ్గా లబ్ధధ  పిందుతున్నారనే వాద్న కూడా ఉింది. 

ఇపాటకీ గార మీణ పా్రింతాల్లు  చినా, సనాకారు రై్కతులు తమ ఉతాతి్తల్ల అధిక్ భాగానిా పరపత్త 

అవ్సర్యల కోసిం టే్రడ్రుు , క్మీషన్ ఏజింట్ు కు విక్రయిసి్తన్నారని అనేక్ అనుభ్వ్ పూరవక్ 

ఆధార్యలు తెలియజేసి్తన్నాయి. చినా, సనాకారు రై్కతులు వారి ఉతాతిులకు గిట్లట బాట్ల 

ధర పిందే క్ర మింల్ల సహకార మార్కెటింగ్ పా్రధానాిం సింతరిించుకుింది. రై్కతులు సహకార 

పా్రత్తపదిక్పైె మార్కెటింగ్ సింఘాలుగా ఏరాడ వ్సి్తవులను విక్రయిించుకునే విధానమే సహకార 

మార్కెటింగ్. 

భారత్ల్ల సహకార మార్కెటింగ్ వ్ావ్సథ  ర్కిండు రకాలుగా ఉింది. మొద్ట రక్ింల్ల సహకార 

మార్కెటింగ్ వ్ావ్సథ  ర్కిండ్ించెల్లు  ఉింది. దీనిల్ల భాగింగా కిిందిసాథ యిల్ల పా్రథమమిక్ సింఘాలు, 

అతుానాత సాథ యిల్ల ర్యషట ర సొసైటీ ఉింటాయి. ర్కిండో రక్ింల్ల సహకార మార్కెటింగ్ వ్ావ్సథ  

మూడ్ించెలుగా ఉింట్లింది. ఈ విధానింల్ల.. గార మీణ సాథ యిల్ల పా్రథమమిక్ సింఘాలు, జిలు  సాథ యిల్ల 

కిందా్ మార్కెటింగ్ సింఘాలు, ర్యషట ర సాథ యిల్ల ర్యషట ర సహకార సింఘిం ఉింటాయి. ఆల్ - 

ఇిండయా రూరల్ క్రర డట్ సరేవ క్మిటీ సిఫారస్తల ఆధారింగా ర్కిండో పించవ్రష  పాణాళికలక్ల్ల సహకార 

మార్కెటింగ్ వ్ావ్సథ  అభివ్ృదిధ కి చరాలు పా్రరింభిించారు. వీటని మూడో పాణాళికలక్ల్ల 

విసిరిించారు. పాసి్తతిం సహకార మార్కెటింగ్ వ్ావ్సథ ల్ల భాగింగా మిండ సాథ యిల్ల 2633 

సాధారణ అవ్సర్యలకు సింబింధిించిన పా్రథమమిక్ సహకార మార్కెటింగ్ సింఘాలు, నూనె 
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గిింజలకు సింబింధిించి 3290 పాత్యాక్ పా్రథమమిక్ మార్కెటింగ్ సింఘాలు, 172 జిలు  లేదా కిందా్ 

మార్కెటింగ్ సింఘాలు కారాక్లప్రలు నిరవహిసి్తన్నాయి. జాతీయ సాథ యిల్ల సహకార 

మార్కెటింగ్ వ్ావ్సథ కు శిఖర్యగర  సింసథ గా ‘నేషనల్ అగిర క్లచరల్ కో-ఆపరేటవ్ మార్కెటింగ్ 

ఫెడ్రేషన్ ఆఫ్ ఇిండయా లిమిటెడ్ (NAFED)’ను ఏర్యాట్ల చేశారు. సేక్రణ, పింపిణీ, ఎింపిక్ 

చేసిన వ్ావ్సాయ వ్సి్తవుల ఎగుమత్త, దిగుమత్త కారాక్లప్రలను ‘న్నఫెడ్’ నిరవహి్ిింది. ఇది 

పాభుతావనికి కిందా్ నోడ్ల్ ఏజన్సీగా వ్ావ్హరిసి్త తవరగా ప్రడ్వ్ని పప్పా ధాన్నాలు, నూనె 

గిింజలు తదితర ఉతాతిులకు సింబింధిించి మద్ద తు ధర కారాక్లప్రలను నిరవహి్ిింది. 

తవరితింగా కుకలు పోయే బింగాళాదుింప, ఉలిు ప్రయలు, దాాక్ష, ఆర్కింజ్, గుడుు , ఆపిలీ్, 

మిరపకాయలు, బాు క్ పెపార్ లింట విషయింల్ల మార్కెట్ జోకాానిా చేపడుతుింది. 

సహకార వ్ావ్సథ  దావర్య మార్కెటింగ్ చేసి్తనా వ్ావ్సాయ ఉతాతిుల విలువ్ల్ల గణన్సయమైన 

పెరుగుద్ల ఏరాడింది. కాన్స సహకార మార్కెటింగ్ వ్ావ్సథ  అభివ్ృదిధ  అనిా ర్యష్ట్రట రల్లు  

ఒకవిధింగా లేదు. అనేక్ ర్యష్ట్రట రల్లు  సహకార మార్కెటింగ్ సింఘాల ఆరిథ క్ పాగత్త సింతృపిిక్రింగా 

లేక్పోవ్డ్ిం వ్లు  ఇవి తీవా్ నష్ట్రట లను ఎదుర్ెింట్లన్నాయి. 

 

ఆహార పా్రసెసింగ్: 

పాపించింల్ల పిండుు , కూరగాయల ఉతాతిుల్లు  చైెన్న తర్యవత భారత్ ర్కిండో సాథ నింల్ల ఉింది. 

పాపించింల్లని మొతిిం పిండ్ు  ఉతాతి్తల్ల భారత్ వాటా 10% కాగా, కూరగాయల ఉతాతి్తల్ల 

13%. నేషనల్ హారిట క్లచర్ బోరడ ్ గణాళిింకాల పాకారిం 2012-13ల్ల భారత్ల్ల పిండ్ు  ఉతాతి్త 

81.285 మిలియన్ మటేక్ ట్నుాలు, కూరగాయల ఉతాతి్త 162.19 మిలియన్ మటేక్ 

ట్నుాలుగా నమోదైింది. పిండ్ు  ఉతాతి్త విసి్తరణ ిం 6.98 మిలియన్ హెకాట రుు , కూరగాయల 

ఉతాతి్త విసి్తరణ ిం 9.21 మిలియన్ హెకాట రుు . 2013-14ల్ల పిండుు , కూరగాయల ఎగుమతుల 

విలువ్ రూ. 8760.96 కోట్ు కు చేరుకుింది. దేశింల్లని మొతిిం పిండుు , కూరగాయల ఉతాతి్తల్ల 

35% వ్ృథా కావ్డానికి అవ్సాథ పన్న సౌక్ర్యాలైన శీతల గిడ్డ ింగులు, గిడ్డ ింగులు, రిఫా్రజిరేట్రడ్ టే్క్

ల కొరత లింటవి కారణమవుతున్నాయి. 
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దేశింల్ల ఇటీవ్ల ఆహార పా్రససిింగ్ పరిశరమ అభివ్ృదిధ  పా్రధానాిం పెరిగిింది. భారత్ల్ల సహకార 

సింఘాలు  ఏ ఇతర రింగిం కూడా రై్కతులకు చేరువ్ కాలేదు. ఈ నేపథమాింల్ల ఆహార పా్రససిింగ్ 

విషయింల్ల సహకార సింఘాలు ద్ృష్టట  సారిించడ్ిం దావర్య తమ వాాప్రర్యనిా విసిరిించుకోవ్చుచ. 

సహకార సింఘాలు గిడ్డ ింగి వ్సత్త, కోలడ ్ ్ ట రేజీ సౌక్ర్యాలు, తవరగా ప్రడ్యేా వ్సి్తవుల రవాణాళి 

కోసిం రిఫా్రజిరేటెడ్ టే్కుెలను సమకూరుచకోవాలి.  

 

సహకార సింఘాలు - సామాజిక పా్యోజనిం 

1. సహకార సింఘాల ఉతాతిులకు సింబింధిించి కామన్బాాిండ్లను అభివ్ృదిధ  చేసి వాటని 

వినియోగదారులకు చేరువ్ చేయడ్ిం దావర్య సమాజానిక్ింతటకీ పాయోజనిం 

క్లుగుతుింది. సహకార సింఘిం సభుాలకు పాతాక్ష, పరోక్ష ఉప్రధి అవ్కాశాలు 

మరుగవుతాయి. తదావర్య వారి ఆదాయసాథ యి పెరుగుతుింది.  

ఉదా: పా్రససిింగ్ చేసిన వ్ావ్సాయ ఉతాతిులకు డమాిండ్ పెరిగిత్య ఆయా ప్రు ింట్ు ల్ల 

సహకార సింఘ సభుాలకు పాతాక్షింగా, పా్రససడ ్ ఫుడ్ (Process Food) తయారు 

చేయడానికి అవ్సరమైన ముడసరుకులను సరఫర్య చేసే రై్కతులకు పరోక్షింగా ఉప్రధి 

లభిసి్తింది. 

2. వినియోగదారుల పాయోజన్నలను పరిరకిష ించడ్ింల్ల సహకార సింఘాలు తమ వ్ింతు ప్రతే 

పోష్టసి్తన్నాయి. మార్కెట్ల్ల ధరల సిథ రీక్రణకు సహకార సింఘాల ఉతాతిులు 

దోహద్పడుతున్నాయి. పైెరవేట్ డెయిరీలు ప్రల ప్రాక్రట్ు  సరఫర్య విషయింల్ల సహకార 

డెయిరీల నుించి తీవా్ పోటీ ఎదుర్ెింట్లనాిందువ్లు  ధరలు కొింతమేర నియింతేణల్ల 

ఉింట్లన్నాయి. 

3. వ్ావ్సాయ ఆధారిత సహకార సింఘాలు వాట ఉతాతిుల మార్కెటింగ్ల్ల 

విజయవ్ింతమైత్య వ్ావ్సాయ ఉతాతిుల పెరుగుద్లకు అవ్కాశిం ఉింట్లింది. ఫారిమింగ్ కో-

ఆపరేటవ్స, సరీవస్ సొసైటీలు, పా్రథమమిక్ వ్ావ్సాయ సహకార సింఘాలు, ఫెరిట లైజర్ కో-
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ఆపరేటవ్ీ్, ఆగ్రర  పా్రససిింగ్ యూనిట్లు , వ్ావ్సాయ పనిముట్ు  తయారీ యూనిట్లు  

మొద్లైనవి వ్ావ్సాయ ఉతాతిులు, ఉప్రధి పెింప్పద్లల్ల పాధాన భూమిక్ పోష్టసిాయి. 

4. సవదేశీ మార్కెట్ల్ల సహకార ఉతాతిుల కామన్బాాిండుు  అభివ్ృదిధ  చెిందిత్య ఆయా 

ఉతాతిుల ఎగుమతులకు అవ్కాశిం పెరిగి విదేశీ వాణిజాిం వ్ృదిధ  చెిందుతుింది. భారత్ల్లని 

డెయిరీ, టెక్ీ్టైెలీ్, తోలు ఉతాతిులు, స్తగింధ దా్వాాలు, ఇతర పా్రసస్ చేసిన 

వ్ావ్సాయ ఉతాతిులకు పాపించ మార్కెట్ల్ల డమాిండ్ ఉింది. ఈ నేపథమాింల్ల ఆయా 

ఉతాతిులకు సింబింధిించి మొద్ట్గా సవదేశీ డమాిండ్ పెరుగుద్లపైె సహకార సింఘాలు 

ద్ృష్టట  సారిించాలి. 

5. సహకార సింఘాల అభివ్ృదిధ  దావర్య పటషట మైన, విలువ్ ఆధారిత సమాజిం 

రూప్పదిదుద కుింట్లింది. తదావర్య సమాజింల్ల నిరు కాష ానికి గురై్కన వ్రా్యల్లు  సాధికారత 

సాధిించవ్చుచ. 

6. పాజాపింపిణీ వ్ావ్సథ  దావర్య ఆరిథ క్ింగా వెనుక్బడన వ్రా్యలకు తగిన సేవ్లు అిందిించడ్ింల్ల 

సహకార సింఘాలు పాధాన ప్రతే పోష్టసిాయి. బ్ధయాిం, గ్రధుమ, పించదార, గ్రధుమ పిిండ, 

కిరోసిన్ను సబ్ధీడీ ధర వ్ద్ద  పింపిణీ చేయగలుగుతాయి. పాభుతవ ఉచిత పింపిణీ పథమక్మైన 

చేనేత వ్సిారల (చీరలు, దోవ్త్తలు) పింపిణీని సహకార సింఘాల దావర్య చేపడుతున్నారు. 

 

సహకార మార్కెటింగ్ పా్యోజనాలు: 

1. వ్ావ్సాయ ఉతాతిులకు సింబింధిించి అింత్తమ కొనుగ్రలుదారు తో పాతాక్ష సింబింధాలు 

ఏరాడ్తాయి. 

2. రై్కతులకు తమ ఉతాతిుల విక్రయింల్ల బేరమాడే శకిి పెరుగుతుింది. 

3. సహకార మార్కెటింగ్ సింఘాల నుించి రై్కతులు తగినింత పరపత్త పింద్గలుగుతారు. 

తదావర్య గిట్లట బాట్ల ధరలు లభిించే వ్రకు రై్కతులు తమ ఉతాతిులను విక్రయిించకుిండా 

వేచి ఉిండ్వ్చుచ. ఫలితింగా వారికి లభిించే పాత్తఫలల్లు  పెరుగుద్ల ఉింట్లింది. 
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4. సహకార మార్కెటింగ్ సింఘాలకు సొింత రవాణాళి సాధన్నలు ఉిండ్ట్ిం వ్లు  రవాణాళి 

వ్ాయింల్ల తగాుద్ల ఏరాడుతుింది. 

5. సహకార సింఘాలు గిడ్డ ింగి సౌక్ర్యాలను క్లిాసి్తనాిందు వ్లు  గిట్లట బాట్ల ధర లభిించే 

వ్రకు రై్కతులు తమ ఉతాతిులను నిలవ చేస్తకోవ్చుచ. 

6. శ్రర ణీక్రణ, పా్రమాణీక్రణ ఉింట్లింది. 

7. మార్కెట్ ధరలు, డమాిండ్, సపు య్, ఇతర మార్కెట్ సమాచారిం ఎపాటక్ప్పాడు 

సహకార సింఘాలకు లభిసి్తిండ్ట్ిం వ్లు  తద్నుగుణింగా తగిన పాణాళికలక్లను 

రూపిందిించుకోవ్చుచ. 

8. సహకార మార్కెటింగ్ సింఘాలు ఉతాాదితాలైన వితిన్నలు, ఎరువులు, కిర మి సింహారక్ 

మిందులు, వినియోగ వ్సి్తవులను అధిక్ పరిమాణింల్ల తకుెవ్ ధరలక కొనుగ్రలు చేసి 

సభుాల మధా పింపిణీ చేస్తకోగలుగుతారు. 

9. సహకార మార్కెటింగ్ సింఘాలు పా్రససిింగ్ కారాక్లప్రలను చేపట్ట వ్చుచ. 

10. రై్కతుల్లు  ఆతమవిశావసిం, సమష్టట  క్ృష్టకి సింబింధిించిన అవ్గాహన వ్లు  వ్ావ్సాయాభివ్ృదిధ  

సాధిించవ్చుచ. 

11. సమగర మైన పాణాళికలక్ల దావర్య పింట్ల తీరుల్ల మారుా చేపట్ట వ్చుచ. 

12. వ్ావ్సాయ ఉతాతిులకు సింబింధిించి విక్రయిం అయిన మిగులుల్ల పెరుగుద్ల దావర్య 

దా్వ్యాలబణ పరిసిథ తులను అరిక్ట్ట వ్చుచ. 

13. సహకార సింఘాలు చట్ట బద్ధ ింగా గురిిింప్ప పిందిన సింసథ లు. వీటకి పాభుతవ మద్ద తు 

ఉింట్లింది. 
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