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B.Com (Part – I) (Semester – I) 

Principles Of Marketing (Paper- I) विपणनाची तत्िे 

Question Bank for B.Com Part- 1  

अ) थोडक्यात प्रश्ाांची उत्तरे लिहा. 

१) विपणन सांशोधन सांकल्पना स्पष्ट करा. 

२) विपणन सांशोधनाची व्याप्ती स्पष्ट करा. 

३) सामाजिक विपणन सांकल्पना स्पष्ट करा. 

४) ऑनिाईन विपणन सांकल्पना स्पष्ट करा. 

५) ग्रामीण विपणनाचे िाढते महत्त्ि विशद करा. 

६) उत्पादक कां पनीच्या दृष्टीने विपणनाचे महत्त्ि साांगा. 

७) खरेदी लनणणयािर प्रभाि टाकणारे मानसशास्त्रीय घटक साांगा. 

८) अथणव्यिस्थेच्या दृष्टीने विपणनाचे महत्त्ि साांगा. 

९) विपणन पयाणिरणाची िैलशष्ट्ये साांगा.. 

१०) उत्पादक कां पनीच्या दृष्टीने विपणनाचे महत्त्ि साांगा. 

ब) खािीि प्रमाणे दीघोत्तरी प्रश्ाची उत्तरे लिहा. 

१) विपणनाच्या व्याख्या द्या. विपणनाच्या विविध सांकल्पना साांगा. 

२) विपणनाची व्याख्या देऊन त्याची िैलशष्ट्ये स्पष्ट करा. 

३) विपणन सांकल्पनेच्या उत््ाांतीमधीि महत्त्िाच्या टप्याचे िणणन करा. 

४. विपणन पयाणिरण म्हणिे काय विपणन पयाणिरणाची िैलशष्ट्ये स्पष्ट करा. 

५) उपभोक्त्याच्या ितणनपद्धतीची िैलशष्ट्ये साांगून ितणनपद्धतीिर प्रभाि टाकणारे घटक स्पष्ट करा. 

६) उपभोक्त्याची खरेदी प्रक्र्या विशद करा. 

७) उपभोक्त्याच्या खरेदी लनणणयािर प्रभाि टाकणारे आलथणक, धालमणक ि साांस्कृलतक घटक विशद करा. 

८) बािारपेठ विभािन म्हणिे काय? बािारपेठ विभािनाचे महत्त्ि साांगा  

९) बािारपेठ विभािनाचे विलभन्न आधार थोडयात विशद करा. 

१०) िक्ष्यकें द्रीच्या व्यूहरचना स्पष्ट करा. 



११) िस्तू स्थानलनजितीकरणाच्या व्यूहरचना विशद करा. 

१२) ग्रामीण विपणन म्हणिे काय ? ग्रामीण विपणनाचे महत्त्ि स्पष्ट करा. 

१३) ग्रामीण विपणनाचा अथण साांगा. ग्रामीण विपणनाची ठळक िैलशष्ट्ये साांगा. 

१४) ग्रामीण बािारपेठेचे आकिन होण्यासाठी उपयोगी पडणारे घटक विशद करा. 

१५) सामाजिक विपणन म्हणिे काय? सामाजिक विपणन प्रक्र्या स्पष्ट करा. 

१६) ऑनिाईन विपणन ही सांकल्पना स्पष्ट करून त्याचे फायदे साांगा. 

१७) हररत विपणन म्हणिे काय? हररत विपणनाचे फायदे ि मयाणदा विशद करा. 

१८) विपणन माक्रहती पद्धत (एम. आय. एस.) म्हणिे काय ते साांगून आधुलनक काळात एम. आय. एस. चे 
महत्ि स्पष्ट करा.. 

१९) एम. आय. एस. म्हणिे काय ? एम. आय. एस. चे घटक स्पष्ट करा. 

२०) चाांगल्या एम. आय. एस. ची िैलशष्ट्ये स्पष्ट करा. 

२१) विपणन सांशोधन ही सांकल्पना सविस्तर स्पष्ट करा. 

२२) विपणन सांशोधन प्रक्र्या विशद करा. 

२३) विपणन सांशोधनाचा अथण साांगून त्याची व्याप्ती स्पष्ट करा. 

२४) ग्रामीण बािारपेठेचे आकिन होण्यासाठी उपयोगी पडणारे घटक विशद करा. 

२५) बािारपेठ विभािनाचे पुढीि आधार स्पष्ट करा. (अ) भौगोलिक (ब) िोकसांख्या 

क) टीपा लिहा. 

१) विपणनाची िैलशष्ट्ये 

२) एम. आय. एस. से घटक 

३) विपणन सकल्पनेची उत््ाांती 

४) पयाणिरणाचा शोध 

५) खरेदी लनणणयािर प्रभाि टाकणारे सामाजिक घटक 

६) एम. आय. एस. ची िैलशष्ट्ये 

७) उपभोक्त्याच्या ितणनपद्धतीिर प्रभाि टाकणारे घटक 

८) बािारपेठ विभािनाची िैलशष्ट्ये 

९) बािारपेठ विभािनाचा भौगोलिक आधार 

१०) िस्तू स्थानलनजितीकरणाचे महत्ि 

११) ग्रामीण विपणनाची ठळक िैलशष्ट्ये. 



१२) उत्पादन लमश्रण 

१३) ऑनिाईन विपणनाचे प्रकार 

१४) हररत विपणनाचे फायदे 

१५) डाटा ि माक्रहती 


