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B.Com (Part – I) (Semester – II) 

Principles Of Marketing (Paper- II) विपणनाची तत्िे 

Question Bank for B.Com Part- 1  

अ) थोडक्यात प्रश्ाांची उत्तरे लिहा. 

१) किरिोळ व्यापार ही सांिल्पना स्पष्ट िरा. 

२) दिुानी किरिोळ व्यापाराचे प्रिार साांगा. 

३) सेवाांच्या ववपणनामधीि समस्या साांगा. 

४) ववतरण मागााच्या लनवडीवर पररणाम िरणारे घटि स्पष्ट िरा. ४. घाऊि व्यापार व किरिोळ व्यापार 
म्हणजे िाय? तयाांची वैलिष्ट्ये साांगा. 

५) ववक्रयवदृ्धीची साधने व तयाांची वैलिष्ट्ये स्पष्ट िरा. 

६) किां मतलनधाारणाची धोरणे व व्यूहरचना वविद िरा. 

७) नववस्तू वविासाची व्याप्ती साांगा. 

८) वस्तू साहाय्यसेवेची वैलिष्ट्ये साांगा. 

९) भौलति ववतरण व थेट ववपणन या सांिल्पना स्पष्ट िरून थेट ववपणनाची वैलिष्ट्ये वविद िरा. 

१०)भारतातीि किरिोळ व्यापाराचे बदिते लचत्र थोडक्यात स्पष्ट िरा. 

ब) खािीि प्रमाणे दीघोत्तरी प्रश्ाची उत्तरे लिहा. 

१) 'वस्त'ू म्हणजे िाय? वस्तूची वैलिष्ट्ये स्पष्ट िरा. 

२) वस्तूचे महत्त्व साांगून वस्तूांचे वगीिरण वविद िरा. 

३) वस्तू लमश्रणाची सांिल्पना स्पष्ट िरून वस्तू लमश्रणाचे घटि स्पष्ट िरा. 

४) लचन्हनाम या सांज्ाांची व्याख्या द्या. तयाांची वैलिष्ट्ये साांगा. 

५) नववस्तू वविासाची प्रकक्रया वविद िरा. 

६) वस्तू वविास म्हणजे िाय ? वस्तू वविासाचे उदे्दि व घटि स्पष्ट िरा. 

७) ववक्रयवदृ्धीचे स्वरूप व महत्त्व वविद िरा. 

८) ववतरण मागााची व्याख्या साांगून ववतरण मागााचे महत्त्व साांगा. 

९) सेवा' या सांजे्ची व्याख्या साांगून लतची वैलिष्ट्ये वविद िरा. 

१०)किरिोळ व्यापाराचे स्वरूप स्पष्ट िरून तयाचे महत्त्व वविद िरा. 



११) किरिोळ व्यापारातीि िायाांच्या व्यवस्थापनाचा आढावा घ्या. 

१२) ववक्रयवदृ्धी लमश्रणावर पररणाम िरणारे घटि वविद िरा. 

१३) किरिोळ व्यापाराचे प्रिार स्पष्ट िरा. 

१४) ववपणनाच्या दृष्टीने सेवाांचे सवासाधारण वगीिरण स्पष्ट िरा. 

१५) वस्तू साहाय्यसेवा' म्हणजे िाय ? तया सेवेची वैलिष्ट्ये साांगा. 

१६) 'नावलचठ्ठी'ची व्याख्या साांगून प्रिार स्पष्ट िरा. 

१७) नववस्तू वविासाचे उदे्दि साांगा. 

१८) वस्तूच्या किमतीवर पररणाम िरणारे अांतगात व बाह्य घटिाांचे वणान िरा. 

१९) ववतरण मागााचे ववलभन्न प्रिार वविद िरा. 

२०) किरिोळ व्यापारातीि िायाांचे व्यवस्थापन स्पष्ट िरा. 

ि) टीपा लिहा. 

१) वस्तूचे महत्त्व. 

२) आवेष्टनाचे प्रिार. 

३) नववस्तू वविासाची प्रकक्रया 

४) वस्तू जीवनचक्राच्या अवस्था 

५) किां मत ठरववण्याचे उदे्दि 

६) जाकहरात 

७) वैयविि ववक्री 

८) ववक्रयवदृ्धीच्या पद्धती. 

९) ववतरण मागााचे प्रिार 

१०) किरिोळ व्यापार 

११) सेवाांची वैलिष्ट्ये. 

१२) किरिोळ व्यापार व घाऊि व्यापार यातीि फरि 

१३) किरिोळ व्यापाराची वैलिष्ट्ये 

१४) उतपादिाांच्या दृष्टीने किरिोळ व्यापाराचे महत्त्व 

१५) सेवाांच्या ववपणनाच्या समस्या 


