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हा पाठ पूण� के�यानतंर िव�ाथ� खालील बाबतीत स�म होतील: 

 िवतरण साखळीमधील  िविवध िवतरण वािह�या आिण िविवध म�य�थाकंडून केली 
जाणारी काय� समजून घेणे  

 लॉिजि�ट�स आिण लॉिजि�ट�सचे िविवध घटक समजून घेणे.  

 ई-माक� िटंग सकं�पना समजून घेणे आिण कंपनीचा बाजारातील िह�सा वाढव�यासाठी 
ती कशी उपय�ु ठरले हे समजून घेणे. 

 परदेशी देशा�ंया तलुनेत ऑनलाइन �रटेिलंगची स�याची प�रि�थती समजून घेणे. 
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१.१ ��तावना 

आज�या बाजारपेठेत �ाहक हा राजा आहे असे समजले जाते. �ाहकाचे समाधान हाच 
��येक कंपनीचा िकंवा उ�पादकाचा �ाथिमक हेतू असतो. �ाहकाला सतं�ु कर�यासाठी 
केवळ दज�दार व�तू यो�य िकमतीत देणे न�हे तर �ाहकाला यो�य वेळी व�तू िमळतील 
याचीही खा�ी करणे आव�यक आहे. जर एखा�ा �ाहकाला िविश� उ�पादकाचाच माल 
हवा असेल आिण तो बाजारात उपल�ध नसेल तर �ाहक बाजारात उपल�ध असले�या 
इतर उ�पादकाकंडे आकृ� होतात. उ�पादन एकाच िठकाणी क� �ीकृत असते परतं ु �ाहक 
जगभर िवखरुलेले असतात. मोठ्या �ाहकानंा �वतःकडे आकिष�त कर�यासाठी कंपनीकडे 
मजबूत िवतरण �यव�था असणे आव�यक आहे. 

१.२ िवतरण 

१. २.१   िवतरणाचा अथ� 

सामा�यतः स�ंथा िविवध �कार�या व�तू आिण सेवा�ंया िनिम�तीम�ये गुतंले�या असतात, 
या सव� व�तू आिण सेवा जािहराती, �िस�ी इ�याद�सार�या िविवध �चारा�मक ि�या�ंारे  
�ाहका�ंया मािहतीसाठी  पोहोचतात. नवीन उ�पादनाची ओळख क�न दे�यासाठी  
�ाहकानंा केवळ जाग�क करणे परुसेे नसून �यां�या वापरासाठी अंितम �ाहकापय�त 
पोहोचिवणे आव�यक आहे . ��येक कंपनीचे यश हे �या�ंया �ाहकानंा वापर�यासाठी िकती 
जलद व�तू उपल�ध क�न देते यावर अवलंबून असते. कंपनीची िवतरण साखळी यात 
खूप मह�वाची भूिमका बजावते. िवतरण साखळीम�ये िविवध म�य�थांचा सहभाग असतो 
जे कंपनीला �ाहका�ंया जवळ आणतात. ह ेल�ात ठेवले पािहजे क� िवतरण साखळीम�ये 
अिधक म�य�थाचंा सहभाग कर�यासाठी कंपनीला जा�त खच� येतो परतं ु �ाहका�ंया 
हातात उ�पादन लवकर पोहोचणेदेखील आव�यक असते. समजा, कंपनीने िवतरणाचा खच� 
कमी कर�यासाठी िवतरण साखळीमधील म�य�थ कमी केले आिण उ�पादन वेळेवर 
�ाहकापय�त पोहोचले नाही तर कंपनीने �चारा�मक उप�मा�ंार े केलेले सव� �य�न 
िन�पयोगी होतील कारण मागणी वाढेल परतं ुअयो�य िवतरणामळेु �ाहकानंा वेळेवर परुवठा 
होऊ शकणार नाही. 

१.२.२ िवतरण साखळीची �या�या  

िफिलप कोटलर या�ंया मते – “��येक उ�पादक हा िवतरण म�य�था�ंया सचंाला एक� 
जोड�याचा �य�न करतो याला िवतरण साखळी  िकंवा िवतरण �यव�था असे देखील  
�हणतात”. 

मकॅाथ�  या�ंया मते – “िनमा��यापासून �ाहकापय�त�या स�ंथे�या कोण�याही  एक िकंवा 
िकतीही म�य�थाचंा समावेश होतो �याला िवतरण साखळी असे  �हणतात”. 
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१.३ म�य�थाचें िविवध �कार 

िनमा��याकंडून िकंवा उ�पादकाकंडून अंितम �ाहकापय�त व�तू िकंवा सेवा िवतरीत 
कर�यासाठी िवतरण साखळीम�ये िविवध म�य�थाचंा सहभाग असतो. �यातील काही 
म�य�थ खालील�माणे आहेत. 

१) दलाल 

दलाल हा म�य�थाचा  �कार असून जो मूळ मालका�यावतीने काय� करतो. तो मालाचा 
ताबेदार नसून व�तू िकंवा सेवा खरदेीदार िकंवा िव�े�याचा �ितिनधी �हणून �यवहार 
करतो. दलाल �या�ंया सबंंिधत �े�ातील त� असतात आिण कंप�यांना �या�ंया सेवा व�तू 
आिण सेवा�ंया िवतरणात उपय�ु वाटतात. 

२) घाऊक िव�ेता 

घाऊक िव�ेता हा उ�पादक आिण िकरकोळ िव�ेता या�ंयातील दवुा आहे. घाऊक िव�ेता 
सामा�यतः उ�पादकाकडून मोठ्या �माणात व�तू खरदेी करतो आिण पढुील िवतरणासाठी 
िकरकोळ िव�े�याला िवकतो. घाऊक िव�ेते उधारीवर उ�पादकाकडून व�तू घेऊ शकतात 
आिण एकदा िकरकोळ िव�े�याला िवक�यावर ते �याचंी देय र�कम िविश� कालावधीनतंर 
उ�पादकाला देतात. 

३) िकरकोळ िव�ेता 

िकरकोळ िव�ेता हा घाऊक िव�ेता आिण अंितम �ाहक या�ंयातील दवुा �हणून काम 
करतो. िकरकोळ िव�ेता घाऊक िव�े�याकडून मोठ्या �माणात माल खरदेी करतो आिण 
�ाहकानंा कमी �माणात िव�� करतो. िकरकोळ िव�ेता घाऊक िव�े�याला �ाहका�ंया 
पसतंीब�ल अिभ�ाय देतो ज े उ�पादनात  चागंले बदल कर�यासाठी आव�यक ठरतात. 

४) एकमवे िव�� म�य�थ  

सामा�यतः �थािनक �े�ातील नामािंकत स�ंथेची  एखा�ा िविश� �े�ासाठी िव�� म�य�थ 
�हणून िनय�ु� केली जाते. कंपनी या एकमेव िव�� म�य�थाची  िविश� �े�ात जािहराती, 
गोदाम आिण व�तू िकंवा सेवा िवतरीत कर�याची जबाबदारी घे�यासाठी िनय�ु� करते 

५) किमशन एजंट 

काही �य��, स�ंथा िकंवा कंप�या मोठ्या उ�पादकासंाठी खरदेी आिण िव�� म�य�थ 
�हणून काम करतात.  ते �या�ंया �वतः�या खा�यावर आिण �वतः�या नकुसानी�या 
जोखमीवर व�तूंची खरदेी आिण िव�� करतात अशा �य��, स�ंथा  आिण कंप�यांना 
सामा�यतः किमशन एजटं �हणतात. 
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१.४ िवतरण साखळी 

िवतरण साखळी हा  �ाहकानंा जलद आिण सोयी�कर मागा�ने माल पोहोचव�यासाठी 
कंपनीने िनवडलेला माग� आह.े कंपनी ते �ाहक या�ंयातील या मागा�म�ये घाऊक िव�ेता, 
िकरकोळ िव�ेता इ�यादी सार�या िविवध म�य�थाचंा समावेश असतो. 

 

िवतरण साखळी  चार �ेण�म�ये वग�कृत केली आहे. 

१) उ�पादक त े �ाहक  

उ�पादक            �ाहक  

या िवतरण साखळीला थेट िवतरण साखळी असेही �हणतात. ही  िवतरणाची सवा�त सोपी 
आिण लहान साखळी आहे.  कारण उ�पादक  कोण�याही म�य�था�ंया सहभागािशवाय 
व�तू िकंवा सेवा थेट अंितम �ाहकानंा िवकतात. कंप�यासंाठी हे खूप �भावी  मा�यम असून 
�ात कंपनी म�य�थानंा देय असले�या किमशनची िकंमत वाचवते. �ाम�ये कंपनीला 
अिधक चागं�या प�तीने िवतरण �ि�येवर िनय�ंण ठेवणे सोपे जाते. इथे उ�पादक 
�ाहकाला घरोघरी सेवा देऊन िकंवा थेट प�तीने  मालाची िव�� करतात. काही उ�पादक 
�वतः�या  िकरकोळ दकुाना�ंार ेथेट �ाहकानंा माल िवकतात . 

उदाहरण: बाटा कंपनी �या�ंया मालाची  अिधकृत 'बाटा’ दकुानामंधून िव�� करते. 

२) उ�पादक -िकरकोळ िव�ेता - �ाहक  

 उ�पादक             िकरकोळ िव�ेता            �ाहक   

या िवतरण साखळीला  िवतरणाची 'िकरकोळ साखळी' असेही �हणतात कारण या िवतरण 
साखळीम�ये फ� एक म�य�थ �हणजेच िकरकोळ िव�ेता गुतंलेला असतो . याम�ये 
कंपनी �या�ंया व�तू िकंवा सेवा मोठ्या िकरकोळ िव�े�यानंा िवकतात जे अंितम �ाहकानंा 
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व�तू उपल�ध क�न दे�याचे काम करतात. या िवतरण वािहनीचा वापर सामा�यतः 
�ाहकोपयोगी व�तूं�या िवतरणासाठी केला जातो.  

उदाहरण: 'िवजय से�स’. 

३) उ�पादक - घाऊक िव�ेता अथवा िवतरक -िकरकोळ िव�ेता -�ाहक  

उ�पादक            घाऊक िव�ेता             िकरकोळ िव�ेता            �ाहक   

ही  म�ुयतः वापरली  जाणारी  िवतरणाची  सामा�य साखळी आह.े या िवतरण 
साखळीम�ये  घाऊक िव�ेता आिण  िकरकोळ िव�ेता अशा दोन म�य�थांचा समावेश 
होतो. या साखळीम�ये घाऊक िव�ेते उ�पादकाकडून मोठ्या �माणात व�तू खरदेी 
करतात आिण िविवध िकरकोळ िव�े�यानंा िव�� करतात. िकरकोळ िव�ेते या घाऊक 
िव�े�याकडून व�तू खरदेी करतात आिण अंितम �ाहकानंा िवकतात. ही िवतरण साखळी 
कंपनीला बाजारपेठेम�ये व�तूंचे वेगाने िवतरण  कर�यात आिण बाजारातील िह�सा 
वाढिव�यात मदत करते. म�य�थाचंी स�ंया वाढ�याने कंपनीची िवतरण िकंमत वाढते परतं ु
�याच वेळी िव��चे �माण वाढून अिधक महसूलदेखील िनमा�ण होतो. 

४) उ�पादक- म�य�थ-घाऊक िव�ेता- िकरकोळ िव�ेता- �ाहक  

  उ�पादक     म�य�थ       घाऊक िव�ेता         िकरकोळ िव�ेता         �ाहक   

या िवतरण साखळीम�ये म�य�थ, घाऊक िव�ेता आिण िकरकोळ िव�ेता या तीन 
म�य�थाचंा समावेश आहे. येथे म�य�थ  िनवडक घाऊक िव�े�यांना माल िवकतात, 
घाऊक िव�ेते िकरकोळ िव�े�यानंा माल िवकतात ज े पया�याने अंितम �ाहकानंा माल 
उपल�ध क�न देतात. व�तू आिण सेवा�ंया देशभर �यापक  िवतरणासाठी या साखळीचे 
अनसुरण केले जाते. 

१.५ िवतरणा�या साखळीवर प�रणाम करणार ेघटक  

व�तू आिण सेवासंाठी यो�य िवतरण साखळी  िनवडणे हे ��येक स�ंथेचे आ�हाना�मक 
काम असते . खच� कमी करणे आिण जा�तीत जा�त नफा िमळवणे हे ��येक कंपनीचे 
उि�� असते. िवतरण साखळीम�ये म�य�थाचंी स�ंया कमी ठेव�याने कंपनीला ते  उि�� 
सा�य कर�यास मदत होते. कंपनीने ित�या व�तू आिण सेवासंाठी िवतरणाची यो�य 
साखळी  िनवड�यापूव� िविवध घटक िवचारात घेणे आव�यक आहे. 

अ) उ�पादनाशी संबंिधत घटक   

उ�पादनासाठी िवतरणाची साखळी  िनवड�यापूव� उ�पादनाची िविवध वैिश�्ये िवचारात 
घेणे आव�यक आहे. 

१) उ�पादनाची िकंमत  

जर उ�पादनाची िकंमत खूप जा�त असेल तर िवतरणाची लहान साखळी िनवडली जाते.  

उदाहरण: दािगने, घड्याळे  
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२) नाशवंत �व�प   

िनसग�तः नाशवतं असले�या व�तू सामा�यतः िवतरणा�या  लहान साख�या िनवडून 
िवतरीत के�या जातात, तथािप  सतत मागणी असणा�या आिण  मोठ्या �माणात उ�पािदत 
के�या जाणा�या  उ�पादनासंाठी जसे क� साबण, शै�पू इ�याद�साठी  िव�ततृ िवतरण 
साखळीचा वापर केला जातो. 

३) �मािणत उ�पादन 

काही  उ�पादने  �ाहका�ंया िनद�शानसुार बनवली  जातात  आिण �या�या िवतरणासाठी 
थेट िव�� आव�यक असते. �मािणत उ�पादने ही   वैिश�्यपूण� असतात आिण �याचें 
मोठ्या �माणात उ�पादन होते. �या�ंया िवतरणासाठी िव�ततृ साखळीची आव�यकता 
असते. 

४) तांि�क �व�प 

जे उ�पादन तािं�क �व�पाचे असते �यानंा सामा�यतः लहान िवतरण साखळीची 
आव�यकता असते.  

उदाहरणाथ� वहाने िकंवा िवजेवरील उपकरणे.   

ब) कंपनी संबंिधत घटक  

हे घटक कंपनी�या अंतग�त वातावरणाशी सबंंिधत आहेत. 

१) पत�ित�ा  

 कंपनीची  पतपत�ित�ा  िवतरण साखळीवर प�रणाम करते. जर कंपनीने बाजारात चागंली 
�ित�ा बाळगली तर िव�� वाढ�यासाठी म�य�थावंर जा�त  अवलंबून रहावे लागत नाही, 
ते �याचंी उ�पादने �या�ंया �वत: �या दकुानामंधून िवकू शकतात. 

२) िवतरण साखळी िनयंि�त कर�याची मह�वाकां�ा  

�या कंपनीला खच� आिण िकंमत कमी कर�यासाठी �याचें िवतरण िनयिं�त करायचे आहे ते 
सहसा म�य�थावंर अवलंबून नसतात. 

३) आिथ�क साम�य�  

�या कंप�या आिथ�क��्या परुशेा मजबूत आहेत �या िवतरणाचे �वतःचे मा�यम िवकिसत 
करतात, तर दसुरीकडे आिथ�क��्या कमकुवत कंप�यानंा म�य�थावंर अवलंबून राहावे 
लागते. 

क)  बाजाराशी संबिंधत घटक   

हे घटक िविश� ल�य गटा�या वैिश�्याशंी सबंंिधत आहेत. 
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१) खरदेीदारांची सं�या 

 जर बाजारात कंपनी�या उ�पादनाची मागणी जा�त असले, खरदेीदाराचंी स�ंया जा�त 
असेल तर कंपनी �ाहकापंय�त पोहोच�यासाठी म�य�था�ंया सेवाचंा वापर करतात. 

२) खरदेीदारांचे �कार  

खरदेीदाराचे सामा�यतः औ�ोिगक खरदेीदार आिण सामा�य खरदेीदार अशा दोन 
�ेण�म�ये वग�करण केले जाते. सामा�य �ेणीतील व�तूंसाठी खरदेीदाराचंी सं�या जा�त 
अस�यास अिधक म�य�थाचंा सहभाग असतो. परतं ु औ�ोिगक उ�पादनासाठी थेट 
िव��चा ��ीकोन अस�यामुळे कोण�याही म�य�थाचंी आव�यकता नसते  िकंवा कमी 
म�य�थ असतात. 

३) खरदेीचे �माण 

 जर �ाहक कमी �माणात व�तू खरदेी करत असतील तर �या�या िवतरणासाठी कमी 
म�य�थाचंा समावेश असतो. 

४) बाजारपेठेचा आकार 

 जर कंपनीचा �ाहक भौगोिलक��्या िवखरुलेला असेल तर कंपनीला �या�या 
उ�पादना�या िवतरणासाठी म�य�थावंर अवलंबून राहावे लागते, अशा ि�थतीत मोठ्या 
िवतरण साखळीची िनवड केली जाते. 

ड) �पधा��मक घटक   

बाजारपेठेत असलेली �पधा� िवतरण वािहनी�या िनवडीवरही प�रणाम करते. कधीकधी 
कंपनी �या�ंया �ित�प�या��माणेच  िवतरण साखळीची िनवड करतात . काही कंप�या 
�पधा��मक फाय�ासाठी इतर �पध�कापें�ा िभ�न िवतरण धोरण वापरतात. 

इ) पया�वरणीय घटक  

हे घटक बा� वातावरणाशी सबंंिधत आहेत �याम�ये कंपनी काय�रत असते. 

१) आिथ�क ि�थती  

बाजारपेठेत अि�त�वात असलेली आिथ�क ि�थती िवतरण वािहनीची िनवड ठरवते. 
आिथ�क तेजी�या बाबतीत ज�ेहा महागाई कमी असते आिण उ�प�न जा�त असते ते�हा 
िवतरणा�या िव�ततृ  साखळीला �ाधा�य िदले जाते. देशात मंदीचे वातावरण असताना 
खच� वाचिव�या�या ��ीने लहान िवतरण साखळी िनवडली जाते.  

२) कायदेशीर अडथळे   

काही कायदेशीर िनब�धदेखील कंपनीची िवतरण साखळी  िनधा��रत करतात. असे िनब�ध 
MRTP काय�ानसुार  कंपनीला परुवठा आिण िवतरण साखळीम�ये म�ेदारीची 
प�रि�थती िनमा�ण कर�यापासून �ितबंिधत करतात. 
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३) �पध�कांची िवतरण साखळी  

 बह�तेक कंप�या िवतरणा�या उ�च खचा�चा धोका टाळ�यासाठी �या�ंया �ित�प�या��या 
िवतरण साखळीचे अनसुरण कर�यास �ाधा�य देतात. 

४) िव�ीय संरचना  

देशाची िव�ीय रचना देशाची आिथ�क ि�थती दश�वते जी देशाची आिथ�क वाढ दश�वते. 
देशभरातील ही िव�ीय रचना वेळोवेळी बदलू शकते आिण �याचा िवतरणा�या 
खचा�वरदेखील प�रणाम होतो. 

१.६ म�य�थाचंी काय� 

१) अिभ�ाय  

म�य�थ हे कंपनी आिण अंितम �ाहक या�ंयातील दवुा आहेत.ते �ाहकाकडून कंपनी�या 
उ�पादनाब�ल अिभ�ाय घेतात आिण �या�ंया व�तू िकंवा सेवामं�ये यो�य बदल 
कर�यासाठी आव�यक मािहती कंपनीला देतात. बह�तेक कंप�या �या�ंया व�तू िकंवा सेवांचे 
सव��ण कर�यासाठी म�य�था�ंया सेवा देखील वापरतात. कंपनीला �पध�का�ंया 
उ�पादनाची गणुव�ा आिण बाजारपेठेतील मागणीची मािहती म�य�थाकंडूनदेखील िमळते. 

२) �मखु �े�ावर एका�ता  

म�य�थ उ�पादकाला �या�ंया उ�पादन िकंवा उ�पादना�या �ाथिमक काया�वर ल� क� ि�त 
कर�यास मदत करतात आिण वे�न, गोदाम, िवतरण, िवमा  इ�याद�ची जबाबदारी घेतात. 
काही म�य�थ कंपनी�या वतीने कंपनी�या मालाची जािहरात करतात. म�य�था�ंया या 
सेवा कंपनीला �यां�या मु�य �े�ा�या उ�पादनावर ल� क� ि�त कर�यास आिण स�ंथेची 
उ�पादकता वाढिव�यास मदत करतात. 

३) नुकसानाचा धोका  

पारगमन िकंवा वाहतकु�दर�यान माला�या संभा�य नकुसानासाठी खरदेीदार िकंवा िव�ेते 
बाजार जोखीम घे�यास तयार नसतात. म�य�थ परुवठा साखळी �ि�येत माला�या 
नकुसानीचा धोका घेतात. ते वाहतूक�दर�यान मालाचे नकुसान, चोरीचा धोका, 
नाशवतंपणा आिण माला�या इतर धो�याचंी जबाबदारी घेतात. 

४) आिथ�क सहा�य  

म�य�थ जसे क� बकँ िकंवा इतर िव�ीय स�ंथा उ�पादकाला  िविवध खेळते भाडंवल 
आिण िनि�त भाडंवलासाठी आिथ�क सहा�य देतात. 
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५) साठवणूक  

जे�हा म�य�थ बाजारातील व�तूं�या मागणीतील बदल ओळखतात ते�हा साठवणकु�चे 
मह�वाचे काय� करतात चढ-उतारा�या प�रि�थतीत मालाची  साठवणूक करतात आिण 
बाजारात िकंमत ि�थरता राखतात. 

६) वग�करण  

म�य�थ कंप�यांनी उ�पािदत केले�या मोठ्या िवषम उ�पादनाचंी गणुव�ा आिण 
�माणानसुार लहान एकसधं घटकामं�ये वग�करण करतात. देशभरातील बाजारपेठेची गरज 
असले�या मोठ्या �माणातील मालाचे छोट्या आकारात �पातंर करणे हा यामागील म�ुय 
उ�ेश आह.े 

७) जािहरात  

म�य�थ कंपनीची उ�पादने �या�ंया दकुानामं�ये �दिश�त क�न िकंवा िविश� 
उ�पादकासंाठी िवशेष सवलती�या िकंमती देऊन कंपनीला �चारा�मक सेवा देतात. ह े
म�य�थ �ाहका�ंया थेट सपंका�त असतात �यामळेु ते उ�पादनाची जािहरात �ाहकापंय�त 
अिधक सोयी�करपणे क� शकतात. 

 फेर उजळणीसाठी चाचणी  

१. िवतरणा�या िविवध साख�या  �प� करा .      

२. म�य�थाचंी काय� कोणती आहेत ? 

१.७ लॉिजि�टक 

िवतरण �ि�येत लॉिजि�टक �यव�थापन अितशय मह�वाची भूिमका बजावते. यात व�तू व 
सेवा�ंया उ�पादनापासून  ते उपभोगापय�त�या सव� ि�याचंा समावेश होतो. लॉिजि�टक 
मॅनेजम�टचा म�ुय उ�ेश �हणजे �ाहकानंा �या�ंया अ�यिंतक समाधानासाठी वेळेवर व�तू . 
उपल�ध क�न देणे हा असतो. 

िफलीप कोटलर या�ंया मते, "बाजार लॉिजि�ट�सम�ये �ाहका�ंया गरजा पूण� कर�या�या 
हेतूने व�तूं�या उ�पादनापासून ते उपभोगापय�त�या भौितक आिण अंितम व�तूं�या �वाहाचे 
िनयोजन, अंमलबजावणी आिण िनय�ंण यांचा नफा �ा�ीसाठी समावेश होतो." 
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अंतगा�मी ि�या  

लॉिजि�टक �यव�थापना�या अंतगा�मी ि�येम�ये  परुवठादाराकंडून �या िठकाणी उ�पादन 
ि�या होते  �या िठकाणी आव�यक साम�ी आिण इतर ससंाधनाचंी �भावीपणे खरदेी 
कर�याचा अंतभा�व होतो. अंतगा�मी ि�या�ंया यो�य �यव�थापनासाठी परुवठादाराशंी सतत 
सवंाद साध�याची आव�यकता असते.  

बिहगा�मी ि�या  

 लॉिजि�टक �यव�थापना�या बिहगा�मी ि�यानंा भौितक िवतरण िकंवा परुवठा साखळी 
�यव�थापन असेही सबंोधले जाते. या ि�यामं�ये उ�पादक िकंवा �यापा� याकंडून �ाहकाला 
अंितम वापरासाठी व�तू िकंवा इतर सेवा वेळेवर िवत�रत के�या जातात.िवतरणा�या 
िविवध साख�या आिण वाहतूकदार या�ंयाम�ये सतत पर�पर सवंादाची आव�यकता आहे. 

१.८ लॉिजि�टक �यव�थापनाचे घटक 
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१) अंतजा�ल आखणी (Network Design)  

लॉिजि�टक �यव�थापनाचे यश पूण�पणे �या�या नेटवक�  िडझाइनवर अवलंबून असते. या 
नेटवक�  िडझाइनम�ये िविवध उ�पादन यिुनटचे �थान आिण उपल�धता, व�तूं�या 
साठवणकु�साठी गोदामे इ�यादी मािहती असणे आव�यक आहे. लॉिजि�टक िवभागाची 
काय��मता या मजबूत नेटविक� गवर अवलंबून असते. 

२) मागणी �ि�या 

लॉिजि�टक �यव�थापनात मागणी �ि�येची जलद अंमलबजावणी खूप मह�वाची आहे. 
मागणी  �ि�येम�ये मागणी �ा� करणे, मागणीची न�द ठेवणे, मागणीचा  मागोवा ठेवणे, 
हाताळणी इ�यादीसार�या िविवध ि�याचंा समावेश होतो. �यव�थापनाने खा�ी केली 
पािहजे क� मागणी �ा� कर�यापासून ते मागणीची अंमलबजावणी याम�ये कमीत कमी 
अंतर असावे. मागणीला कोण�याही कारणा�तव उशीर झा�यास �याचा प�रणाम �ाहका�ंया 
असतंोषात होतो आिण �याचा कंपनी�या बाजारातील पत�ित�ेवर प�रणाम होतो. 

३) खरदेी  

परुवठादाराकंडून क�चा माल खरदेी करताना िविवध उप�म राबवले जातात. याम�ये यो�य 
परुवठादार शोधणे, मागणी न�दवणे, वाटाघाटी, गणुव�ा तपासणी, वाहतूक आिण क��या 
मालाची साठवण इ�याद�चा समावेश आह.े येथे लॉिजि�टकचा म�ुय उ�ेश हा 
आव�यकतेनसुार आिण कमी खचा�त यो�य वेळी क�चा माल िमळवून िविवध उ�पादन 
क� �ानंा �दान करणे हा आहे. 

४) सािह�य हाताळणी  

खराब होणे, तटुणे इ�यादीमळेु होणार ेनकुसान कमी कर�यासाठी क�चा माल, तयार व�तू 
आिण इतर सािह�य यो�य�र�या हाताळणे अ�यतं आव�यक आहे. लॉिजि�टक 
�यव�थापनामळेु कारखा�या�या प�रसरात आिण बाहेर िविवध सािह�य �भावीपणे 
हाताळ�यास आिण साम�ी हाताळ�यासाठीचा खच� आिण वेळ कमी कर�यास मदत होते. 

५) क��या मालाचे �यव�थापन  

क�चा माल हा �माणापे�ा अिधक िकंवा कमी होऊ नये ह ेक��या माला�या �यव�थापनाचे 
म�ुय उि�� आहे. ��येक कंपनीला अिधक�या क��या माला�या साठ्याम�ये अडकून 
राहणा�या खेळ�या भाडंवलाचे �माण कमी करायचे असते आिण �याच वेळी क��या 
माला�या अनपुल�धतेमळेु कामगार िनि��य अस�याची  प�रि�थती टाळ�याची 
आव�यकता असते. ��येक �यव�थापनाने मालाचे �यव�थापन आिण �या�याशी िनगडीत 
खचा�चे जसे क� वाहतूक खच�, साठवण खच�, िवमा खच� इ. िव�ेषण केले पािहजे �ामळेु 
�यव�थापनाला आव�यक असेल ते�हा वेळेवर आिण जलद िवतरणासाठी मदत होईल 
क�या माला�या �यव�थापाशी िनगिडत िविवध खच� टाळता येतील.   
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६) वे�न �ि�या  

वे�न �ि�या हा लॉिजि�टक �यव�थापनाशी सबंंिधत  मह�वाचा  घटक आहे. वे�न �हणज े
उ�पादना�या सरुि�ततेसाठी उ�पादन यो�य प�तीने ठेवणे. आकष�क वे�न �ि�या 
कंपनीसाठी िवपणाचे काय�देखील करते. यो�य वे�नामळेु वाहतकु�दर�यान उ�पादन सहज 
हाताळ�यास मदत होते. लेबिलंग ह े उ�पादनावरील ओळख िच�ह आह.े लेबिलगं 
उ�पादनािवषयी िविवध मािहती �दान करते जसे क� उ�पादनाची तारीख िकंवा 
कालबा�ता, उ�पादनाम�ये वापरलेले िविवध घटक, वजन, िकंमत इ. 

७) गोदाम  

गोदाम िकंवा साठवणूक वेळ-उपय�ुता �दान  करते. माल गोदामात �या�या उ�पादना�या 
वेळेपासून अंितम �ाहकाला आव�यकता असेपय�त साठवला जातो. गोदामाचे िठकाण 
आिण आव�यक गोदामांची सं�या याबाबत �यव�थापनाने िनण�यघेते. �याचवेळी परुवठा 
�ोत आिण �ाहकाचे �थान यातील अंतरावर आधा�रत िनण�य घेतला जातो. 

८) वाहतूक  

वाहतूक हा लॉिजि�टक �यव�थापनाचा अ�यतं मह�वाचा घटक आहे. ह े लॉिजि�टक 
�यव�थापनास  �थान-उपय�ुता �दान करते. तयार व�तू �या�या उ�पादनापासून अंितम 
�ाहकापय�त ने�यासाठी वाहतूक आव�यक आहे. परुवठादारापासून उ�पादन क� �ापय�त 
माला�या वाहतकु�साठी वाहतूक आव�यक असते. वाहतकु�चे िविवध �कार उपल�ध 
आहेत जसे क� र�ते, र�ेवे, जलमाग� इ. वाहतकु��या यो�य प�तीची िनवड ही िविवध 
घटकावंर जसे क�, वाहतूक �यव�थेचा खच�, वाहतकु�चा वेग इ.वर अवलंबून असते. 

फेरउजळणीसाठी चाचणी  

१. लॉिजि�टक �हणजे काय? लॉिजि�टकमधील  िविवध ि�या �प� करा.  

२. लॉिजि�टक �यव�थापनाचे िविवध घटक �प� करा. 

१.९ ई-माक� िटंग (इ-िवपणन शा�)  

१.९.१ अथ� 

ई माक� िटंगला ऑनलाइन िकंवा इंटरनेट माक� िटंग असेही �हणतात  �याचा उपयोग 
जा�तीत जा�त  �ाहकापंय�त व�तू िकंवा सेवाचंी जािहरात कर�यासाठी केला जातो. ई-
िवपणन �हणजे इंटरनेटवर व�तूंचा �चार आिण िवतरण करणे. गे�या एका दशकात 
इंटरनेटचा वापर खूप वाढला आहे. याचा प�रणाम �हणून बह�तेक स�ंथानंी �या�ंया व�तू 
आिण सेवाचंी जािहरात कर�यासाठी ई-माक� िटंगची िनवड केली आह.े 
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१.९.२  ई-माक� िटंगचे फायदे 

१) जागितक पोहोच 

इंटरनेटमळेु कंपनीला देशा -परदेशातील बाजारपेठेत आपला �यवसाय वाढवणे श�य झाले 
आहे. कंपनी इटंरनेट�या मदतीने केवळ �थािनक बाजारपेठेतूनच �ाहक िमळवत नाहीत  
तर रा��ीय तसेच आंतररा��ीय बाजारपेठेतील �ाहकापंय�तदेखील पोचता येते. हे स�ंथेला 
बाजारातील �याचंा िह�सा वाढिव�यास मदत करते. 

२) कमी खिच�क 

इंटरनेट िवपणनाम�ये जा�त गुतंवणूक करावी लागत नाही. ह ेकंपनीचे िविवध खच� जसे क� 
भाडे खच�, चलनाचा खच� इ. वाचवते. कंपनीला ितचे सकेंत�थळ (website) 
चालिव�यासाठी काही �माणात ससंाधनांचा वापर  करावा लागतो जो जा�त खिच�क 
नसतो. इंटरनेट िवपणनाम�ये सव� �ि�या �वयचंिलत अस�यामळेु कंपनीला �यव�थापन 
खच�  कमी असतो.  

३) २४ x७ उपल�धता   

 २४ x ७ उपल�धता ह े इटंरनेट िवपणनाचे एक अितशय मह�वाचे वैिश�्य आह,े िजथे 
जािहरात नेहमीच लि�यत �ाहकासंमोर असते. जािहरात ही २४ तास आिण 
आठवड्यातील सव� ७ िदवस आिण वषा�तील ३६५ िदवस ��यमान असते. 

४) लि�यत �ाहकांपय�त पोहोच  

आजकाल लोक �यानंा �वार�य असलेले उ�पादन शोध�यासाठी �यांचा बह�ताशं वेळ 
इंटरनेटवर �यतीत करतात. 'कृि�म बिु�म�े' सार�या अ�याधिुनक तं��ानाचा वापर 
क�न कंपनीला यो�य �े�कापंय�त पोचणे सोपे होते जे पारपंा�रक िवपणन प�त�म�ये श�य 
नाही. 

५) �ाहकांसाठी सोयी�कर  

अिलकड�या काळात  ऑनलाइन खरदेी खूप लोकि�य झाली आहे. िविवध कंप�यांनी 
�या�ंया उ�पादनाचें ऑनलाइन िवपणन  स�ु केले आहे. �ाहकाचंी �या�ंया उ�पादनानंा 
भरपूर पसतंी िमळत आहे. �ाहक वेगवेग�या सकेंत�थळावंर िविवध उ�पादका�ंया एकाच 
प�ती�या उ�पादना�ंया िकंमत�ची तलुना क� शकतात आिण शेवटी यो�य िनण�य घेऊ 
शकतात,  �यामळेु �ाहकाचंी  पैशाची तसेच वेळेचीदेखील बचत होते.   

६) मािहतीचे सुलभ संकलन आिण मू�यमापन  

कंपनीला ित�या �यवसाया�या कामिगरीचे मू�यमापन करायचे अस�यास दैनिंदन िव��शी 
सबंंिधत मािहती सकंलन करणे अ�यतं आव�यक असते. ई-िवपणनाम�ये सव� �ाहकांची 
मािहती सहज उपल�ध होते, �यामळेु कंपनीला वेळोवेळी �या�या कामिगरीचे मू�याकंन 
कर�यात आिण आव�यक ते�हा यो�य काय�वाही कर�यास मदत होते. �ाहकाचंी वैयि�क 
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मािहती �यानंा  कंपनी�या उ�पादनाबं�ल �मरणप�े  पाठव�यासाठी िकंवा िविवध 
सवलतीसबंंिधत वैयि�क सदंेश पाठव�यासाठी देखील फायदेशीर ठरते. 

७) संदेश वाहन 

इंटरनेट�या मदतीने कमीत कमी कालावधीत मोठ्या �माणात सदंेश िकंवा ई-मेल िविवध 
�ाहकानंा पाठिवले जाऊ शकतात �यामळेु कंपनी अिधकािधक �ाहकापंय�त पोहोचू शकते. 
जे�हा कंपनीला उ�पादनाबं�ल आिण �या�ंया वैिश�्याबं�ल कोणतीही मािहती �या�या 
�ाहकानंा वैयि�क�र�या पाठवायची असते ते�हा कंपनीला �ामळेु मोठ्या �माणात मदत 
होते. 

१.९. ३  ई-माक� िटंगचे तोटे 

१) इंटरनेटचा अभाव  

ई-माक� िटंग पूण�पणे इंटरनेट �वेशावर अवलंबून आह.े इंटरनेट उपल�ध असले�या भागातच 
हे लोकि�य आह.े आजही काही दगु�म भागात एकतर इंटरनेट  उपल�ध नाही िकंवा उपल�ध 
अस�यास ते खूपच कमी �माणावर आहे. इंटरनेटिशवाय ई माक� िटंग सफुल होऊ शकत 
नाही. या दगु�म भागात राहणा�या �ाहकापय�त पोहोचणे दरुापा�त आहे ही ई-माक� िटंगची 
सवा�त मोठी सम�या आह ेआिण सपूंण� देशात मजबूत इटंरनेट पायाभूत सिुवधा उपल�ध 
अस�यािशवाय यावर कोणताही उपाय नाही. 

२) �पशा�चा अभाव आिण खरदेीची भावना  

ई माक� िटंग�या बाबतीत लोक ऑनलाइन व�तू मागवतात. ते फ� उ�पादनाची �ितमा पाह� 
शकतात. ऑनलाइन खरदेीम�ये खरदेीदाराला �पश� आिण अनभुव िमळत नाही. 
ऑनलाइन शॉिपंगम�ये उ�पादनाची गणुव�ा समोर िदसू शकत नाही. 

३) सव� उ�पादनांसाठी यो�य नाही  

ई माक� िटंगचा वापर सामा�यतः �ाहक िटकाऊ व�तूंसाठी केला जातो. दूध, भाजीपाला 
यासार�या नाशवतं व�तूंसाठी इंटरनेटचा वापर सहसा होत  नाही. तसेच दाग-
दािग�यासंार�या महागड्या व�तूं�या खरदेीसाठीदेखील  ऑनलाइनपे�ा  वैयि�क 
खरदेीवर िव�ास ठेवतात. 

४) नकारा�मक अिभ�ाय  

आजकाल िविवध समाज-मा�यमाचंा वापर खूप वाढला आहे. �या �ाहकानंा कंपनीचे 
एखादे उ�पादन आवडत नाही ते लगेच समज-मा�यमावंर आपले नकारा�मक मत �कट 
करतात, �यामळेु कंपनीची �ितमा  पणास  लागते.  चागंली �ितमा  िनमा�ण कर�यास बराच 
वेळ लागतो परतं ुकाही नकारा�मक िट�पण�मळेु ते लगेच कमी होते. 
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५)  िव�ासाचा अभाव 

ई माक� िटंग �यवहारादर�यान �ाहकाला वैयि�क तपशील जसे क� �ेिडट काड� नबंर, 
मोबाईल �माकं  इ�यादी देणे आव�यक असते. �ाहकानंा �याचंी वैयि�क मािहती चोरी 
हो�याची िकंवा इतर� �सा�रत हो�याची भीती असते  �यामळेु �ाहक ऑनलाइन खरदेी 
करणे पसतं करत नाहीत. 

६) कॅश ऑन िडिल�हरी   

ई-माक� िटंगमधील कॅश ऑन िडिल�हरी पया�यामळेु �ाहकानंी मागणी  केले�या सव� 
उ�पादनासंाठी १००% पैसे  िमळ�यासाठी कंप�यांना अडचण िनमा�णझाली  आह.े काही 
�ाहक िडिल�हरी घे�यासाठी उपल�ध नसतात आिण ऑड�र नाकारली जाते िकंवा काही 
�ाहक िडिल�हरी घे�यास आिण ऑड�र नाकार�यास तयार नसतात. 

७) कुशल कामगारांची कमतरता  

ई-माक� िटंगसाठी कुशल कामगार आव�यक आहेत जे सव� संगणक�कृत आिण तािं�क कामे 
हाताळू शकतात. कंप�यानंा �या�ंया कामासाठी अशा �कारचे मन�ुयबळ िमळणे कठीण 
जाते. 

८) इंटरनेटवररील कमी भरवसा   

काही �ाहक जे इंटरनेटवरील जािहरात�वर िव�ास ठेवत नाहीत, �यानंा इंटरनेटम�ये कमी 
रस असतो. ई-माक� िटंग पूण�पणे इंटरनेटवर अवलंबून असते �यािशवाय ते सफल होऊ 
शकत नाहीत. 

१.१० ऑनलाइन िकरकोळ िव��  

ई-कॉमस�ने भारतात �यवसाय कर�याची प�त पूण�पणे बदलली आह.े भारतीय ई-कॉमस� 
उ�ोगाने गे�या एका दशकात उ�लेखनीय वाढ दश�वली आह.े भारतातील ई-कॉमस� 
�यवसाया�या वाढीसाठी �माट�फोन आिण इंटरनेट�या वापरात वाढ झाली आहे. २०१९ 
म�ये भारतातील ऑनलाइन िकराणा बाजार १.९ अ�ज अमे�रकन डॉलर होता आिण तो 
२०२४ म�ये १८.२ अ�ज अमे�रकन डॉलरपय�त पोहोच�याची श�यता  आह.े भारतीय ई-
कॉमस� उ�ोग २०१७ म�ये ३८.५ अ�ज अमे�रकन डॉलर होता आिण २०२६ पय�त २०० 
अ�ज अमे�रकन डॉलरपय�त पोहोच�याची श�यता आहे. 

भारत आिण परदेशातील यश�वी ऑनलाइन िकरकोळ िव�ेत े

Amazon Development Center India Pvt Ltd 

या कंपनीला फ� Amazon असे �हणतात. ही एक अमे�रकन कंपनी आह.े िसएटल, 
वॉिश�ंटन येथे �याचे म�ुयालय आह.े अ ॅमेझॉन हे सवा�िधक बाजार भाडंवलासह 
जगभरातील ऑनलाइन �रटेिलंगम�ये आघाडीवर आह.े स�ट�बर २०२१ पय�त, Amazon 
चे बाजार भाडंवल १.७६७ ि�िलयन अमे�रकन डॉलर  होते �यामळेु ती सवा�त मौ�यवान 
इंटरनेट आधा�रत कंपनी बनते. Amazon सकेंत�थळाचे एक वैिश�्य �हणजे ते �ाहकानंा 
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उ�पादनाब�ल पनुरावलोकन िलह� देते जे इतर �ाहकानंा �व�रत िनण�य घे�यास मदत 
करते. 

ि�लपकाट� इंटरनेट �ाय�हटे िलिमटेड 

ि�लपकाट�  इंटरनेट �ाय�हेट िलिमटेड �याला ि�लपकाट�  असे सबंोधले जाते �याची 
�थापना �ी. सिचन ब�सल आिण िब�नी ब�सल यानंी २००७ म�ये केली होती. कंपनी 
िसगंापूरम�ये न�दणीकृत असली तरीही ितचे म�ुयालय बंगळु�म�ये आहे. Amazon नतंर, 
Flipkart ऑनलाइन शॉिपंगसाठी भारतीय लोकामं�ये खूप लोकि�य आह.े हे िकराणा 
माला�या खरदेीसाठी तसेच इले��ॉिन�स, फॅशन इ�याद�साठी खूप लोकि�य आह.े 

अलीबाबा 

अलीबाबाची �थापना १९९९ म�ये चीनम�ये झाली. ई-कॉमस� माक� टम�ये ही आघाडीची 
आिण आंतररा��ीय �तरावर मा�यता�ा� कंपनी आहे. ती अलीबाबा �पु होि�डंग�या 
मालक�ची आहे, ही सवा�त मोठी होि�डंग कंपनी आह ेजी ई-कॉमस�पासून ऑनलाइन �रटेल, 
इंटरनेट आिण तं��ानापय�त सव� गो�ी ऑनलाइन परुवते. हे �या�या वेबसाइटव�न 
इलेि��क आिण इले��ॉिन�स, घर आिण �वयपंाकघर, �ाहक िटकाऊ व�तू इ�यादी 
िविवध उ�पादन �ेणी ऑफर करते. 

�ोफस� इंिडया �ाय�हटे िलिमटेड 

ही कंपनी िकराणा माला�या ऑनलाइन िवतरणात अ�ेसर आहे. याची �थापना २०१३ 
म�ये सौरभ कुमार आिण अलिबंदर िधडंसा यानंी केली आह.े कंपनीचे म�ुयालय 
गडुगाव,ह�रयाणा येथे आह.े �ाहकानंा िकराणा सामान, फळे आिण भाजीपाला इ�यादी 
वेळेवर पोहोचवणे हे कंपनीचे मु�य उि�� आहे. 

ज�ट डायल िल. 

या कंपनीची �थापना १९९६ म�ये �ही.एस.एस.मणी. म�ुयालय मुंबई, महारा�� येथे आह.े 
हे भारतातील �थम �माकंाचे �थािनक शोध इंिजन आहे.  जे सपूंण� भारतातील सव� 
�ाहकानंा �थािनक शोध सबंंिधत सेवा �दान करते. कंपनी आप�या �ाहकानंा िविवध ‘सच� 
�लस’ सेवा देखील देते जसे क� ऑनलाइन कॅब बिुकंग, ऑनलाइन अ�न ऑड�र करणे, 
िकराणा माल ऑनलाइन न�दिवणे  इ. 

झोमटॅो िल. 

 Zomato ची �थापना २००८ म�ये दीपंदर गोयल आिण पकंज चड्ढा  यानंी गडुगावम�ये 
केली होती. कंपनी २००८ म�ये "Foodiebay" नावाने समािव� कर�यात आली आिण 
नतंर २०१० म�ये Zomato असे नाव दे�यात आले. ही एक अ�ग�य अ�न िवतरण कंपनी 
आहे िज�या सेवा २४ ह�न अिधक देश आिण १०००० ह�न अिधक शहरामं�ये उपल�ध 
आहेत. 
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पेटीएम 

Paytm ची मालक� One97 Communications ltd आह.े ह े 2010 म�ये �थापन  
कर�यात आले होते. याचे म�ुयालय नोएडा येथे आह.े पेटीएम आप�या वापरक�या�ना 
मोबाइल �रचाज�, िबल पेम�ट, मनी �ा�सफर इ. िविवध सेवा परुिवते .आता पेटीएम ह े 
‘पेटीएम मॉल’ सह स�ु झाले, जे अमेझॉन , ि�लपकाट�  सार�या िविवध सेवा देतात. ही  
भारतातील पिह�या दहा ई-कॉमस� कंप�यामं�ये आहे. 

१.११ साराशं 

या �करणाम�ये िवतरणामधील िविवध म�य�थाचंी भूिमका आिण िवतरणाम�ये गुतंले�या 
म�य�था�ंया मदतीने िवपणन आिण िवतरण ि�या कसे �भावीपणे पार पाडले जाऊ 
शकतात याचे वण�न केले आहे. 

इंटरनेट �वेश वाढ�याने ई माक� िटंगचा नवीन ��ड उदयास आला आह.े सव� कंप�यानंा 
व�तूंचा ऑनलाइन �यवहार करणे अिधक सोयीचे वाटते कारण यामळेु िविवध खचा�त बचत 
होते आिण �याच वेळी �ाहकांना िविवध फायदे िमळतात. परतं ुई-माक� िटंगचे फायदे  असले 
तरी मया�दादेखील आहेत जसे क�, ऑनलाइन खरदेीवर लोकाचंा िव�ास नसणे, फसवणूक 
िकंवा हॅिकंग इ. ई-माक� िटंगमळेु लॉिजि�टक �यव�थापनलाही अिधक मह�व आले आह.े 
देशा�या िविवध भागातून मागणी न�दिवणे आिण �ाहकांना वेळेत व�तू पोहोचवणे हे मोठे 
आ�हान बनले अस�याने, लॉिजि�टक �यव�थापन या प�रि�थतीतून बाहेर पड�यास मदत 
करते. 

१.१२ �वा�याय 

अ) यो�य पया�यासह �र� जागा भरा. 

१. ………… नसुार "��येक उ�पादक माक� िटंग म�य�था�ंया संचाला एक� जोड�याचा 
�य�न करतो �याला िवपणन साखळी  �हणतात" 

अ.  ए एम ए ब.  िफिलप कोटलर     क. माक�  बज�स     ड. आम���ागँ 

२. …………  लॉिजि�टक �यव�थापनाम�ये वेळेची उपय�ुता िनमा�ण करते. 

अ. गोदाम   ब.  वाहतूक     क.  िवमा     ड. बिँकंग 

३…………… हा िनमा�ता आिण िकरकोळ िव�ेता या�ंयातील दवुा आहे. 

अ.िनमा�ता   ब.घाऊक �यापारी     क.साव�जिनक   ड. �ाहक 

४. ………….. उ�पादनािवषयी िविवध मािहती �दान करते. 

अ. पॅकेिजगं   ब.लेबिलंग     क.गोदाम     ड.वाहतूक 
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५. ………. म�ये मागणी  कर�यापासून ते उपभोग िबंदूपय�त सव� ि�याचंा समावेश होतो.. 

अ. �पधा�    ब. िवपणन    क. परुवठादार    ड.लॉिजि�टक 

 [उ�र: १- (ब) िफिलप कोटलार  २- (अ) गोदाम  ३- (ब) घाऊक िव�ेता  ४- (ब) 
लेबिलंग  ५ - (ड) लॉिजि�टक] 

ब . खालील िवधान स�य क� अस�य ते सांगा. 

१. कंपनी�या पत�ित�ेचा कंपनी�या िवतरणावर प�रणाम होत नाही. 

२. ई माक� िटंगचा एक तोटा जागितक पोहोच आह.े 

३. िवतरणा�या थेट साखळीम�ये फ� िनमा�ता आिण �ाहक असतात. 

४. ज�ट डायल हे भारताचे �थम �माकंाचे �थािनक शोध इंिजन आहे. 

५. ई माक� िटंग सव� �कार�या उ�पादनासंाठी यो�य आह.े 

(स�य: ३,४ अस�य:१, २,५ ) 

क . खालील जोडया  जुळवा. 

                      गट अ  गट ब 

१. ई िवपणन अ. वेळेची उपय�ुता 

२. क��या मालाचे �यव�थापन ब. िवतरणाचा पया�वरण घटक. 

३. आिथ�क ि�थती क. क�चा माल कमी-अिधक होणे 

४. गोदाम ड. �थान उपय�ुता 

५. वाहतूक इ. २४*७ 

(उ�र े: १- इ , २- क , ३- ब, ४-अ , ५-ड ) 

ड . खालील ��ांची  उ�र े�ा.  

१. लॉिजि�टक �हणजे काय? लॉिजि�टकचे घटक �प� करा. 

२. िवतरण वािहनीवर प�रणाम करणार ेिविवध घटक कोणते आहेत? 

३. भारतातील आिण परदेशातील िविवध ऑनलाइन िकरकोळ िव�े�याचें �प�ीकरण �ा. 
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२  
िव�य वृ�ी 

घटक रचना 

२. ० उि�� े

२. १ ��तावना  

२. २ िव�य व�ृदी िम�  

२. ३ िव�य व�ृदी िम�चे घटक 

२. ४ िव�य व�ृदी आिण िवपणन स�ंापनाची उि��े 

२. ५ िव�य व�ृदी िम� िनण�यावर प�रणाम करणारे घटक 

२. ६ िवपणन स�ेंषण काय��म आख�या�या पाय�या 

२. ७ समाज मा�यमांची िवपणन स�ेंषणामधील भूिमका 

२. ८ साराशं 

२. ९ �वा�याय  

२. ० उि�� े 

या धडयाचा अ�यास के�यानंतर िव�ाथ� खालील बाबतीत स�म होऊ शकेल. 

 िव�य व�ृदी िम� ह ेिवपणन िम�चा घटक तसेच इतर घटक समजावून घेऊ शकेल. 

 िवपणनाम�ये िव�य व�ृदी ची उि�� ेसमजावून घेऊ शकेल.  

 कंपनी�या िव�य व�ृदी िम� िनण�यावर प�रणाम करणार ेघटक समजावून घेऊ शकेल.  

 िवपणन स�ेंषणामधील उदयो�मखु समाज मा�यमाचंी भूिमका समजावून घेऊ शकेल. 

२. १  ��तावना   

िव�य व�ृी हा िवपणन िम�चा एक मूलभूत घटक आहे. व�ृी�या ि�येम�ये सदंेशवहन 
घडून येते. व�ृी �हणजे िवपणन सदंेशवहन होय, जे िव�ेते आिण खरदेीदार या�ंयात सवंाद 
साध�यासाठी धोरण �हणून वापरले जाते. व�ृी�ार,े िव�ेता �याचंी उ�पादने िकंवा सेवा 
खरदेी कर�यासाठी खरदेीदारांना �भािवत कर�याचा आिण �यानंा पटवून दे�याचा �य�न 
करतो. ह ेउ�पादन िकंवा सेवा िकंवा कंपनीब�लचा सदंेश लोकापंय�त पोहोचव�यात मदत 
करते. कंपनी आपली साव�जिनक �ितमा सधुार�यासाठी ही �ि�या वापरते. िवपणनाचे ह े
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तं� �ाहका�ंया मनात उ�पादन िकंवा सेवा िकंवा कंपनीब�ल �ची िनमा�ण करते आिण 
�यानंा एक िन�ावान �ाहक �हणून िटकवून ठेवू शकते. 

िव�य व�तूची सपूंण� मािहती, व�तूची वैिश�्ये, �याचंा दजा� यािवषयी सभंा�य �ाहकानंा 
व�ृी िम��या मा�यमातून मािहती देणे अपेि�त असते. �याम�ये वैयि�क िव��, जािहरात, 
�िस�ी, जनसपंक� , ��य� िवतरण वगैर ेघटकाचंा समावेश होतो. 

या �ि�ये�या काही प�त�म�ये सूट, कूपन सवलत, मोफत नमनुा िवतरण, मोफत चाचणी, 
एका�या िकमतीत दोन व�तू खरदेी करणे, �पधा�, सण सवलत इ�याद�चा समावेश असतो. 
कंप�यानंा �याचंी िव�� सधुार�यास मदत कर�यासाठी उ�पादनाची जािहरात मह�वाची 
असते कारण �ाहक सवलती आिण सटुी ब�लची �िति�या आवेगपूण� आह.े दसु�या 
श�दातं, जािहरात ह े एक िवपणन साधन आहे �याम�ये एखा�ा स�ंथे�ार े देवू केले�या 
व�तू आिण सेवाबं�ल �ाहकानंा �बोधन करणे समािव� आह.े 

�या�या 

1) अम�ेरकन िवपणन संघटनेनी केलेली �या�या: "व�ृी �हणजे "व�तू�या चाचणीला 
चालना दे�यासाठी तसेच �ाहकाकंडून मागणी वाढव�यासाठी िकंवा उ�पादनाची 
गणुव�ा सधुार�यासाठी पूव�िनधा��रत, मया�िदत कालावधीसाठी लागू केलेले मा�यम 
आिण गैर-मा�यम िवपणन दबाव होय."  
The American Marketing Association: Promotion means “media 
and non-media marketing pressures applied for a predetermined, 
limited period of time in order to stimulate trial, increase consumer 
demand, or improve product quality.” 
 

2) �ा. िफलीप कोटलर या�ंया मते, "व�ृीम�ये कंपनीने आप�या उ�पादनानंा लि�यत 
बाजारपेठेत पोहोचव�यासाठी आिण �चार कर�यासाठी केले�या सव� ि�याकलापांचा 
समावेश होतो." 
 

According to Philip Kotler “Promotion includes all the activities the 
company undertakes to communicate and promote its products to 
the target market.” 
 

3) �ी. िव�यम जे. �टँटन या�ंया मते, "व�ृी हा एखा�ा स�ंथे�या िवपणन िम�णातील 
घटक आह े जो �ा�क�या��या भावना, िव�ास िकंवा वत�नावर �भाव टाक�या�या 
आशेने एखा�ा उ�पादनाची आिण/िकंवा ती िव�� करणा�या स�ंथेची बाजारपेठेला 
मािहती, मन वळवणे आिण आठवण क�न देतो." 
 

Accoring to William J. Stanton, “Promotion is the element in an 
organisation’s marketing mix that serves to inform, persuade and 
remind the market of a product and/or the organisation selling it, in 
hopes of influencing the recipients’ feelings, beliefs or behaviour”.  
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२. २ िव�य वृ�ी िम�  

 'व�ृी िम� ' हा श�द एखा�ा कंपनी�ारे �या�या उ�पादनाचंी जािहरात आिण िव�� 
कर�यासाठी वापर�या जाणारय्ा िविवध �कार�या �चारा�मक साधना�ंया 
सयंोजनासाठी वापरला जातो. म�ुय �चार साधने िकंवा ि�याकलाप ज ेव�ृी िम�ण 
बनवतात ते वैयि�क िव��, जािहरात, �िस�ी आिण िव�� जािहरात आहेत. हे व�ृी 
िम�चे घटक �हणूनही ओळखले जातात. 

 आधिुनक �यावसाियक जगात, मोठ्या �यावसाियक कंप�या एका व�ृी / �िस�ी 
साधनावर अवलंबून राह� शकत नाहीत. �यानंा उ�पादनाचे �व�प, �पध�चे �व�प 
आिण �ाहकाचें �कार यावर अवलंबून सव� व�ृी / �िस�ी साधनाचंा वेगवेग�या 
�माणात वापर करावा लागतो. 

 िवपणन �यव�थापकाने िविवध �चारा�मक ि�याकलापां�या वापराबाबत िनण�य 
�यायचा आह ेआिण िव�य व�ृी�या िम�णाब�ल िनण�य घेताना �या�ंयासाठी आिथ�क 
तरतदुीचे वाटप करणे आव�यक आहे, दोन घटकाचंा परुसेा िवचार करणे आव�यक 
आह.े �थम, �चारा�मक ि�याकलापाचें सयंोजन वापरले पािहज े कारण कोणतेही 
�चारा�मक साधन, एकटे वापरलेले, पूण�पणे �भावी िस� होऊ शकत नाही. दसुर े
�हणजे, सव� �चार साधने समान मह�वाची नसतात आिण �याचें मह�व �यवसाया�या 
वातावरणातील बदलानसुार बदलू शकते. 

 कंप�यानंसाठी असे कोणतेही ठरािवक व�ृी िम�ण नाही. ��येक कंपनीला ला �वतःचे 
िव�य व�ृी िम� ठरवावे लागते, �हणजे, �या�या उ�पादना�ंया िव��ला �ो�साहन 
दे�यासाठी वापर�यात येणारी िविवध �चार साधने िनधा��रत कर�यासाठी. �चारा�मक 
साधनाचें सवा�त उ�लेखनीय वैिश�्य �हणजे �याचंी िव�� - �ित�थापन�मता होय. 
िक ज े खरदेीदारानंा �भािवत कर�यासाठी पया�यी मागा�चे �ितिनिध�व करतात. या 
�ित�थापना सयं�ु िनण�य रचनेम�ये िविवध �चार साधनाचंा यो�य प�तीने वापर 
करणे आव�यक आह.े 

 िव�य व�ृी �य�ुहरचना हे उ�पादन बाजार �य�ुहरचना आिण आिण एकूण िवपणन 
�य�ुहरचना या �ार े ठरवले जाते. व�ृी �य�ुहरचना िवकिसत कर�यासाठी वैयि�क 
िव��, जािहराती आिण इतर �चार साधनांचे िविवध सयंोजन, �कार आिण अंश 
�मोशनल िम�णात एक� आणले जातात. व�ृी िम�णा�या ��येक घटकासाठी, 
�यव�थापनाला उि�� ेिनि�त करावी लागतात, धोरणे ठरवावी लागतात आिण धोरणे 
तयार करावी लागतात. 

वृ�ी िम� �या�या 

१) �ा. िफिलप कोटलर या�ंया मते, "कंपनी�या एकूण िवपणन स�ेंषण िम�णाम�ये 
व�ृीचे िविश� िम�ण, जािहरात, वैयि�क िव��, जनसपंक�  आिण थेट िवपणन 
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साधनाचंा समावेश असतो �याचा वापर कंपनी ित�या जािहराती आिण िवपणन 
उि��ाचंा पाठपरुावा कर�यासाठी करते." 

२) गॅरी आम���ाँग यानंी व�ृी िम�ची �या�या अशी केली आहे, “कंपनी�या व�ृी 
िम�णाम�ये जािहरात, वैयि�क िव��, िव�य व�ृी, जनसपंक� , थेट िवपणन याचंा 
समावेश होतो. याम�ये उ�पादनाची रचना, आकार, पॅकेज, रगं, लेबल इ�याद�चाही 
समावेश आह,े कारण ह ेसव� खरदेीदाराशी काहीतरी सवंाद साधतात.” 

२. ३ िव�य वृ�ी िम�चे घटक 

  

 

 

 

 

वृ�ी िम�च ेिविवध घटक खालील�माणे आहते 

१) जािहरात 

आधिुनक काळात जािहरातीने मन�ुयाचे जीवन �यापून टाकले आह.े माणूस सकाळी 
उठ�यापासून ते रा�ी झोपेपय�त �याचा ��ीस सव�� जािहरात िदसत असतात. आधिुनक 
काळात जािहरात हा नागरी जोवनच एक अिवभा�य घटक बनला आहे. जािहरात �हणजे 
�क् िकंवा �ा�य सदंेश िविवध सपंक�  मा�यमातूंन लोकापंय�त (�ाहक / सभंा�य �ाहकपय�त) 
पोह�चिवणे. जािहरातीने �भािवत होऊन लोकानंी आप�या उ�पािदत व�तू िकंवा सेवा 
�या�यात, हा जािहराती मागचा म�ुय उ�ेश असतो. तसेच �य�� वा स�ंथा यािंवषयी 
लोकाचें मत अनकूुल होऊन ते सदंेशाबरह�कूम काय�शील �हावे, असाही हेतू जािहरातीमागे 
असतो. 

"िकंमत देऊन अवैयि�क मा�यमातून क�पना, व�तू िकंवा सेवा खा�ीशीर �र�या बाजारात 
माडं�या�या �कारास जािहरात असे �हणतात." �याम�ये �ाहकाला उ�पादन एकदा तरी 
वाप�न पाह�यास �व�ृ केले जाते. उ�पादन िकंवा सेवे�या आकष�क �ािफ�ससह सपूंण� 
मािहती �ाहकानंा दाखवली जाऊ शकते जी �याचें ल� वेधून घेते आिण खरदेी िनण�यावर 
�भाव टाकते. 

२. वैयि�क िव�� 

हा एक िव�य व�ृी डावपेचातील पारपंा�रक �कारापैंक� एक आहे. �याम�ये िव�ेता थेट 
�ाहकानंा भेट देऊन �या�ंयाशी सवंाद साधतो. याम�ये उ�पादन/व�तू िकंवा सेवा खरदेी 
कर�यासाठी �ाहकाला �भािवत कर�या�या उ�ेशाने कंपनी �ितिनधी आिण �ाहक 
या�ंयातील समोरासमोर सवंाद आह.े जे�हा लहान उ�ोगानंा जािहरातीवर खच� करणे श�य 

व�ृी िम�च ेघटक 
जािहरात 

वयैि�क िव�� 

थटे 

जनसपंक�  
िव�य व�ृी 
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नसते िकंवा क�पनीला ल� �ाहक वगा�ला व�तूचा िव�ास िनमा�ण करायचा असतो ते�हा 
�ा डावपेचाचा उपयोग केला जातो. अनेक व�तू िकंवा उ�पादने �याम�ये इले��ॉिनक 
व�तू िकंवा य�ं जे�हा खरदेी करायचे ते�हा �ाहकानंा �ा�यि�के िकंवा वैयि�क स�ला 
आव�यक असतो �यासाठी वैयि�क िव�� चा �भावी वापर होतो.   

३. िव�� �ो�साहन 

िव�� �ो�साहन ह े �ाहक, िव�ेते आिण िवतरक याचें मन वळव�यासाठी वापरले जाणारे 
एक तं� आह.े िव�� �ो�साहन म�ये म�ुत नमनुा वाटप, �� भेट व�तू, ह��याने िव��, 
सवलत, आिण हमी इ�यादी योजनाचंा समावेश होतो. िव�� �मोशनम�ये, कंपनी िव�मान 
आिण नवीन �ाहकानंा आकिष�त क�न अ�प-मदुती�या वाढीव न�यावर ल� क� ि�त करते. 
िव�� �ो�साहन ह े तीन �तरावर केले जाते १) िवतरका�या, २) उपभो��या�या, ३) 
िव�े�या�या. 

४. जनसंपक�  

जनसपंक�  िवपणनातील मह�वाचे �यव�थापन काय� असून या�ारे �यावसाियक सामा�य 
लोकाशंी सबंंध िनमा�ण क�न बाजारपेठेत आप�या �यवसायाची अनकूुल �ितमा िनमा�ण 
कर�याचा �य�न करतात. कंप�याशंी सबंंिधत सव� लोकाचंा ��य� िकंवा अ��य�पणे 
पािठंबा िमळावा या उ�ेशाने कंप�या अनेक जनसपंक�  मोिहमा राबवतात. जनतेम�ये �ाहक, 
कम�चारी, परुवठादार, िवतरक, भागधारक, सरकार आिण सपूंण� समाज याचंा समावेश 
होतो. �िस�ी हा जनसपंका�चा एक �कार आहे �याचा वापर कंपनी लोकापंय�त बातमीयो�य 
मािहती पोहचिव�या�या उ�ेशाने क� शकते. उदा. डाबर, एल आिण टी, टाटा 
क�स�ट�सी, भारती एटंर�ायझेस सि�ह�सेस, यिुनटेक आिण पी एस यू जसे क� इंिडयन 
ऑइल, गेल आिण एन टी पी सी सार�या मोठ्या कॉप�रट्ेसनी �याचंा प�रसर �व�छ 
कर�यासाठी, शौचालये बाधं�यासाठी आिण �व�छ भारत िमशनला पािठंबा दे�यासाठी 
सरकारशी हातिमळवणी केली आह.े 

५. ��य� िवपणन 

��य� िवपणना�या मा�यमातून �यावसाियक िविवध जािहरात मा�यमांचा उपयोग क�न 
�ाहकानंा िकंवा उपभो��यांना ��य� मालाची िव�� करतात. कंप�या तं��ानाचा वापर 
क�न कोण�याही म�य�थािशवाय िकंवा कोण�याही सश�ुक मा�यमािशवाय थेट 
�ाहकापंय�त पोहोचतात. �ाहकानंा नवीन ऑफर िकंवा िव�� �ो�साहन योजनाबं�ल 
मािहती दे�याची गरज अस�यास कंप�या �यानंा िविवध साधनाचंा वापर क�न सदंेश पाठवू 
शकतात. उदा. मोबाईल फोन, ई-मेल, मजकूर सदंेश, फॅ�स, ऑनलाईन जािहरात ही 
��य� िवपणनाची काही साधने आहेत. ��य� िवपणना�या मागा�चा वापर सवा�त लहान 
�यवसाियका पासून तर अितभ�य उ�ोगापय�त सव�च करतात. उदा. शॉपस� �टॉप आप�या 
सद�यानंा हगंामा�या शेवटी िव�� आिण गो�डन काड� धारकानंा अित�र� लाभाबं�ल 
मािहती देणारा एसएमएस पाठवतो.  

अशा �कार,े कंप�या उ�पादना�या �व�पावर तसेच �यवसाया�या एकूण उि��ावर 
अवलंबून व�ृी िम�णाचे कोणतेही साधन वाप� शकतात. 
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२.४   िव�य  वृ�ी आिण िवपणन स�ंापनाची उि�� े 

व�ृीची िकंवा िवपणन स�ंापनाची उि�� े ही दीघ�कालीन उि�� े आहेत �याम�ये िवपणन 
मोिहमा आप�या �डँचे मू�य कालातंराने वाढव�या�या उ�ेशाने राबिव�या जातात. या�या 
िव�� जे खरदेी कर�यासाठी अ�पकालीन �लोभने आहते, सवंादाची उि�� े यश�वी 
अशावेळी होतात जे�हा ते �ाहकानंा सात�याने ह े पटवून देतात िक �यानंा गरजा 
भाग�यासाठी जे हवे आह ेते सव� कंपनी कडे उपल�ध आह.े 

१.  जाग�कता वाढिव�यासाठी 

 �यवसायाची �ित�ा वाढिवणे हेच केवळ सवा�त सामा�य िवपणन स�ुपणाचे उि�� 
नसून नवीन कंपनीसाठी देखील ह ेपिह�या �माकंाचे िवशेष उि��्ये असते. जे�हा 
�यावसाियक स�ुवातीला बाजारात �वेश करता, ते�हा �यानंा �याचंी कंपनी आिण 
उ�पादने िकंवा सेवा अि�त�वात आहेत ह ेलोकानंा कळवावे लागते. 

 याम�ये �यवसाियकला �या�या कंपनीची �ितमा आिण �या�या �डँचे नाव, 
घोषवा�य आिण िजगं�सची सतत पनुराव�ृी करणा�या सभोवार चालणा�या 
जािहराती िकंवा छापील जािहरात�चा समावेश असू शकतो. याचा सपूंण� उ�ेश �ात 
आिण स�ंमरणीय बनणे आहे. 

 ��थािपत कंप�या बरय्ाचदा उ�च-मानिसक जाग�कता िनमा�ण करणे िकंवा 
राख�यासाठी जवळून सबंंिधत ल�य वापरतात, याचा अथ� �ाहक िवचार करताना 
�थम कंपनीचा िवचार करतात नतंर कंपनी�या उ�पादन �ेणीचा. 

२.  वृ�ी बदल�यासाठी 

 कंपनी िकंवा �डँ�या धारणा बदलणे ह ेआणखी एक सामा�य सवंादाचे उि�� आहे. 
काहीवेळा, कंपनी, आिण �या�या उ�पादने िकंवा सेवा याब�ल बाजारात गैरसमज 
िनमा�ण होतात. अशा वेळी �ाहका�ंया मनातील शकंा िनरसन क�न �याचंी व�ृी 
बदलण.े  

 जािहराती हा �ाहकानंा थेट सबंोिधत कर�याचा एक माग� आह.े कंपनी इतर 
�करणामं�ये, �यावसाियक घोटा�यात िकंवा अ�व�थ करणारय्ा ि�याकलापामं�ये 
गुतंलेली अस�यामळेु नकारा�मक �िस�ीचा प�रणाम होतो. अशा वेळी व�ृी आिण 
िवपणन स�ंापन �भावी ठरते. 

३.  खरदेी हतूे �भािवत कर�यासाठी 

 �ाहकानंा खरदेी कर�यास �व�ृ करणे हे म�ुय सवंादाचे उि�� आहे. हे सामा�यतः 
�ेरक जािहरात��ार े केले जाते, �याम�ये वापरक�या�साठी आप�या उ�कृ� 
फाय�ांवर जोर देणे समािव� असते, सामा�यतः �पध�का�ंया तलुनेत. अंतिन�िहत 
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गरजेनसुार िकंवा �ाहकाला कृती कर�यास �व�ृ करणारय्ा इ�छेनसुार जीवा बाधंणे 
मह�वाचे आहे. 

 खेळाडूं साठीचे पेय जािहराती �या ��डापटंूना �पधा� करताना, गरम आिण घाम 
येणे आिण नतंर पेय घेणे हे दाखवणे हा खरदेीचा हेतू सा�य कर�यासाठी एक 
सामा�य ��ीकोन आहे. अशा जािहरात�म�ये साधारणपणे चव िकंवा पोषक त�वाशंी 
सबंंिधत पेयाचे फायदे समािव� असतात. 

४.  चाचणी खरदेी उ�िेजत कर�यासाठी 

 दोन �वतं� परतं ुजवळून सबंंिधत स�ेंषण उि��े �हणजे चाचणी वापरास उ�ेजन 
देणे आिण पनुराव�ृी खरदेी चालवणे. मोफत चाच�या िकंवा उ�पादनाचे नमनेु ह े
�ाहकानंा तमुचे उ�पादन �थमच वाप�न पाह�यासाठी �व�ृ कर�यासाठी सामा�य 
तं�े आहेत. जोखीम दूर करणे आिण �ाहकानंा कंपनी�या �डँचा अनभुव देणे ह े�येय 
आहे. 

 एकदा कंपनीला �ाहक पिह�या खरदेीवर िमळा�यावर, �ाहकाला पनुःखरदेीम�ये   
कसे �पातं�रत करायचे ते शोधून काढावे लागेल. पढुील खरदेी िकंवा वारवंार खरदेी 
वरील सवलत �हणजे एक-वेळ�या वापरक�या�ना पनुराव�ृी खरदेीदार आिण शेवटी, 
िन�ावान �ाहक बनव�याचे माग� आहेत. 

५. आप�या कंपनी�या व�तू व सेवा वापरास �वृ� कर�यासाठी 

 उ�ेजक चाचणी वापराशी जवळून जोडलेले आणखी एक उि�� �हणजे कंपनी�या 
व�तू व सेवा वापरास �व�ृ करणे होय. �ित�पध� उ�पादने खरदेी करणारय्ा 
�ाहकानंा आप�या �डँवर जा�यासाठी ह े एक िविश� उि�� आहे. �डँ ि�विचगंला 
चालना दे�या�या उ�ेशाने तलुना�मक जािहरात�म�ये टाइड िडटज�ट सामा�यत: 
"इतर आघाडी�या �ड्ँस" िव�� िदले जाते. 

 या उि��ाचा फायदा असा आह े क� �ाहक आप�या उ�पादन �ेणीम�ये आधीच 
खरदेी करतात. याचा अथ� गरज ��थािपत झाली आहे. �यावसाियकाला फ� �याचे 
उ�पादन िकंवा सेवा �े� आहे ह ेपटवून देणे आिण ते वाप�न पाह�यास �व�ृ करणे 
आव�यक आह.े 

तुम�या �ानाची चाचणी �या 

१. व�ृी �हणजे काय? व�ृी िम�णाचे घटक �प� करा. 

२. व�ृी आिण िवपणन स�ंापनाची िविवध उि�� ेकोणती आहेत? 
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२.५  िव�य वृ�ी िम� िनण�यावंर प�रणाम करणार ेघटक 

व�ृी िम�णावर प�रणाम करणार ेअनेक घटक आहेत. या घटकानंा उ�पादन-बाजार घटक 
�हणतात. व�ृी िम�णावर प�रणाम करणार ेम�ुय घटक यािवषयी खालील�माणे थोड�यात 
चचा�  केलेली आहे.  

१.  उ�पादनाचा �कार 

व�ृी िम� वरील िनण�य घेतानंा उ�पादनाचा �कार मह�वाची भूिमका बजावते. �डेँड 
उ�पादने, नॉन-�डेँड उ�पादने, आव�यक उ�पादने, चैनीची उ�पादने, नवीन उ�पादने इ. या 
सव� �कार�या उ�पादनानंा िविवध �चार साधनाचंी आव�यकता आह.े उदाहरणाथ� , �डेँड 
आिण लोकि�य उ�पादनासंाठी जािहरात यो�य आह.े वैयि�क िव�� नॉन-�डेँड 
उ�पादनासंाठी यो�य असू शकते. जािहरात, वैयि�क िव��, िव��य व�ृी आिण �िस�ी - 
ही चारही साधने न�याने बाजारपेठेत उतरवले�या उ�पादनासाठी जलद �ाहक �वीकृती 
िमळिव�यासाठी वापरली जातात. 

२.  उ�पादनाचा वापर 

उ�पादन औ�ोिगक उ�पादन, उपभो�य आिण आव�यक उ�पादन अशा वेगवेग�या �कारचे 
असू शकते िकंवा व�ृी साधने आिण मा�यमा�ंया िनवडीवर प�रणाम करणार े िवलासी 
उ�पादन असू शकते. उदाहरणाथ� , �ाहकोपयोगी व�तूंसाठी जािहरात आिण िव��य व�ृी 
तं�े मोठ्या �माणावर वापरली जातात तर वैयि�क िव�� औ�ोिगक व�तूंसाठी वापरली 
जाते. 

३.  उ�पादनाची जिटलता 

उ�पादनाची जिटलता �चारा�मक साधना�ंया िनवडीवर प�रणाम करते. जिटल, तािं�क, 
धोकादायक आिण नवीन िवकिसत उ�पादनासंाठी वैयि�क िव�� अिधक �भावी आहे 
कारण �यानंा वैयि�क �प�ीकरण आिण िनरी�ण आव�यक आह.े दसु-या बाजूला, सा�या 
आिण सहज हाताळ�या जाणा�या उ�पादनासंाठी जािहरात अिधक यो�य आहे. 

४.  खरदेीचे �माण आिण वारवंारता 

व�ृी िम�चा िनण�य घेताना कंपनीने खरदेीची वारवंारता आिण खरदेीचे �माण याचंाही 
िवचार केला पािहजे. सामा�यतः, वारवंार उ�पादन खरदेी कर�यासाठी, जािहरातीचा वापर 
केला जातो आिण �विचतच उ�पादन खरदेी कर�यासाठी, वैयि�क िव�� आिण िव��य 
व�ृी �ाधा�य िदले जाते. वैयि�क िव�� आिण जािहरात�चा वापर अन�ुमे भारी वापरकत� 
आिण हल�या वापरक�या�साठी केला जातो. 

५.  बाजार वृ�ीसाठी िनधीची उपल�धता  

कंपनीची आिथ�क �मता हा व�ृी िम�णावर प�रणाम करणारा एक मह�वाचा घटक आह.े 
दूरिच�वाणी, रिेडओ, वत�मानप�े आिण मािसका�ंारे जािहरात करणे आिथ�क��्या गरीब 
कंप�यानंा सहन करणे खूप महाग आह,े तर वैयि�क िव�� आिण िव�� जािहरात ही 
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तलुनेने �व�त साधने आहेत. जरी, कंपनी काही �यावसाियक��्या मह�वपूण� घटना 
हायलाइट क�न �िस�ीची िनवड क� शकते. 

६.  बाजाराचा �कार 

बाजाराचे �कार िकंवा �ाहक वैिश�्ये व�ृी�या िम�णाचे �व�प ठरवत आहेत. िश�ण, 
�थान, उ�प�न, �यि�म�व वैिश�्ये, �ान, सौदेबाजी �मता, �यवसाय, वय, िलंग, इ�यादी, 
कंपनी�या व�ृी धोरणावर प�रणाम करणारे मह�वाचे घटक आहेत. 

७.  बाजाराचा आकार 

साहिजकच, मया�िदत बाजारा�या बाबतीत, वैयि�क िव�� अिधक �भावी असते. जे�हा 
बाजारपेठ मोठ्या स�ंयेने खरदेीदारासंह िव�ततृ असते, ते�हा जािहरात करणे �ेय�कर 
असते. �थान हा देखील एक मह�वाचा म�ुा आहे. सदंेशाचा �कार, सदंेशाची भाषा, िव�� 
व�ृी साधनांचा �कार इ�यादी भौगोिलक �े�ावंर अवलंबून असतात. 

८.  उ�पादन जीवन च�ाचा ट�पा 

उ�पादन �या�या जीवनच�ा�या चार ट��यातूंन जाते. ��येक ट��यावर वेगवेगळे धोके 
आिण सधंी असतात. ��येक ट��यासाठी �वतं� िवपणन धोरणे आव�यक आहेत. �त्येक 
व�ृी साधनांना उतप्ादन जीवनच�ाच्या ट��यांसह िविवध �माणात उपय�ुता िमळाली 
आहे. असा िन�कष� काढला जाऊ शकतो क�, सामा�य प�रि�थतीत 

 अ)  �थम (प�रचय) ट�या दर�यान जािहरात, वैयि�क िव��, आिण िव��य व�ृी 
वापरली जाते. तथािप, जािहरातीला अिधक �ाधा�य िदले जाते,  

ब)  दसुरय्ा ट��यात अिधक सघन जािहराती आिण िव��य व�ृी तं�े वापरली जातात, 

क)  ितस�या ट��यात वैयि�क िव��सह अिधक कठोर जािहरात�चे पालन केले जाते, 
आिण 

ड)  कंपनी चौ�या ट��यात खचा�वर अंकुश ठेव�यास �ाधा�य देते आिण �चाराचे / 
व�ृीचे �य�न कमी केले जातात. 

९.  �पध�ची पातळी 

�पध��या �कार आिण ती�तेनसुार व�ृी�या �य�नाचंी रचना केली जाते. सव� व�ृी ची 
साधने �पध�पासून कंपनी�या िहताचे र�ण कर�या�या उ�ेशाने आहेत. व�ृी�या �य�नाचंी 
पातळी आिण �चारा�मक साधनाचंी िनवड �पध��या पातळीवर अवलंबून असते. 

१०.  वृ�ी धोरणाची उि�� े

व�ृी िम�णावर प�रणाम करणारा हा �मखु घटक आह.े व�ृी िम�णा�या िविवध साधनाचंा 
वापर क�न िविवध उि�� ेसा�य करता येतात. मोठ्या स�ंयेने खरदेीदारानंा मािहती देणे ह े
कंपनीचे उि�� अस�यास, जािहरात करणे उिचत आह.े जर एखा�ा कंपनीला मया�िदत 
�ाहकानंा पटवून �ायचे असेल तर ती वैयि�क िव��साठी जाऊ शकते. जरी, कंपनीला 
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एखा�ा िविश� हगंामात िकंवा �सगंी खरदेीदारांवर �भाव टाकायचा असेल ते�हा, िव��य 
व�ृी �यू�ह रचना वापरली जाऊ शकते. काही कंप�या बाजारात उ�पादनाची �ितमा आिण 
नावलौिकक तयार कर�यासाठी िकंवा सधुार�यासाठी �िस�ीचा वापर करतात. 

११.  इतर घटक 

वरील घटका�ंया िशवाय, काही िकरकोळ घटक आहेत जे व�ृी िम�णावर प�रणाम 
करतात. 

या म�ये खालील घटकाचंा समावेश असू शकते 

अ)  उ�पादनाची िकंमत 

ब)  िवपणन साखळीचा �कार 

क)  उ�पादन िभ�नता पातळी  

ड)  बाजार �वेशाची इ�छा इ 

वर नमूद केले�या घटकाचंी यादी पूण� नाही, याम�ये आणखी काही घटक असू शकतात. 
सबंंिधत घटकाचंा िवचार क�नच व�ृी धोरण तयार केले पािहजे. िवपणन �यव�थापकाला 
या प�रवत�नशील घटकाचंी मािहती असणे आव�यक आह.े ह ेघटक वेगवेग�या कंप�यांना 
�या�ंया अंतग�त आिण बा� िवपणन वातावरणावर अवलंबून वेगवेग�या �माणात �भािवत 
करतात.  

२. ६ िवपणन स�ंषेण काय��म आख�या�या पाय�या 

गे�या दशकात �या �कार ेस�ापन / स�ेंषण िवकिसत झाले आह,े ते सव� आपण सवा�नी 
आमूला� बदल पािहले आहेत. पूव��या काळात उ�पादन व सेवांची िव�� कर�यासाठी 
कोण�याही स�ापना�या मा�यमाची आव�यकता न�हती. पण स�या�या जागितक 
�पधा��मक वातावरणात िवपणन स�ंापनचे मह�व वाढू लागले आह.े  

जे�हा एक िकंवा दोन मा�यमा�ंया साहा�याने िवपणन सं�ापन केले जात होते ते�हा 
स�ंापना�या मा�यमामं�ये सम�वय ठेवणे फार अवघड न�हते. परतं ु जे�हा अनेक 
मा�यमा�ंया साहा�याने िवपणन स�ंापनाचे काय� होऊ लागले ते�हा �याम�ये सम�वय ठेवणे 
कठीण झाले आह ेआिण यासाठी अथक �य�न करावे लागतात. केवळ सदंेश दे�यापासून ते 
आकष�क िजगं�स, िवनोद आिण सू�म िवडंबन वापर�यापासून ते िविवध सामािजक मा�यमे 
आिण इतर ऑनलाइन मा�यमावर सवंादापय�त, िवपणन बदलले आह.े  

जे�हा �यवसाय स�ंथा आप�या उ�पादन िकंवा सेवा तसेच �यवसाय स�ंथेिवषयीचे सदंेश, 
िवचार, मािहती िकंवा मते �ाहकानंा िकंवा ल� बाजारपेठेला सागं�यासाठी एकपे�ा जा�त 
मा�यमांचा एकाच वेळी उपयोग करते �या सव� मा�यमांना 'एकाि�मक िवपणन स�ंापन' असे 
�हणतात.  
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'एकाि�मक िवपणन स�ंापन' (IMC) मळुात एकमेकानंा चालना देणारय्ा िविवध िवपणन 
धोरणांना एक� करते. सव� मा�यमे वेगवेगळे न राहता एकि�तपण े काम करतील हा 
यामागचा उ�ेश आह.े 

उदाहरणाथ� , एखादी कंपनी छापील, सामािजक मा�यमे, वेब यासंार�या िविवध मा�यमा�ंार े
नवीन उ�पादनाचा �चार करत असेल. ��येक मा�यम �या�या �मता आिण मया�दावंर 
अवलंबून, �या�या �वत: �या मागा�ने उ�पादनाचा �चार करले. पण जो सदंेश िदला जातो 
आिण कोणाला िदला जातो तो एकसारखाच राहतो. शेवटी, तो �े�कानंा �याच िदशेने 
िनद�िशत करतो. एकाि�मक िवपणन स�ंापन / स�ेंषण ह ेसिुनि�त करते क� �ाहक िकंवा 
सभंा�य �य��ने �ा� केलेला सव� प��यवहार सबंंिधत आह.े हा सवंाद सव� सवंाद 
मा�यमांवर सात�यपूण� राहतो. तमु�या �डँशी सवंाद साधताना ते तमु�या �ाहकानंा िकंवा 
सभंा�यांना सव� मा�यमांवर अखडं अनभुव देते. 

'एकाि�मक िवपणन स�ंापन' (IMC) ब�ल ल�ात घे�यासार�या काही �ाथिमक गो�ी 
खालील  

 �माणे आहेत 

 ही िनरतंर सधुारणा �ि�या आह.े �ि�येम�ये धोरण तयार करणे, �याची 
अंमलबजावणी करणे, प�रणामाचें मोजमाप करणे आिण प�रणामावंर आधा�रत 
�ि�या सधुारणे याचंा समावेश होतो. 

 प�रणामाचंी गती वाढवणे हे उि�� आहे, याचा अथ� महसूल सधुारणे होय. 

 �ि�येम�ये �ाहक क� ��थानी असतो आिण �ि�या �ाहका�या गरजा पूण� करतात. 

 ह ेज�ुया िवपणन धोरणासंाठी आधिुनक बदल �हणून पािहले जाऊ शकते. 

'एकाि�मक िवपणन स�ंापन' (IMC) िनयोजन �ि�येत साधारणपणे सहा ट�पे असतात. 
��येक ट�पा हा आपाप�या परीने मह�वाचा आहे आिण �यावहा�रक��्या कोण�याही 
�यवसाय िकंवा स�ंथेसाठी लागू केला जाऊ शकतो, आकार िकंवा उ�ोग काहीही असो 
तमुची योजना ��येक िवपणन स�ंापन काया�चा वेग�या प�तीने वापर क� शकते, परतं ु
एकूण क�पना समान राहते. 

�यवसायाची 'एकाि�मक िवपणन स�ंापन' (IMC) रणनीती िवकिसत करताना ल�ात 
ठेव�यासाठी खालील �मखु पाय�या आहेत. 

पायरी १-आप�या लि�यत ��ेकांना जाणून घेण े

एक सामा�य िनयम �हणून, "सामा�य �े�क" नाही. तमु�या ससंाधनांचा सवा�त �भावी 
वापर कर�यासाठी त�ुहाला नेहमी िविश� �े�काशंी सवंाद साधायचा असतो. वैिश�्यां�या 
आधार ेिविश� �े�काचें गटामं�ये िवभाजन के�याने �यावसाियकाला �याची उ�पादने आिण 
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सेवा कोण खरदेी करले िकंवा वापर�याची सवा�त जा�त श�यता आह ेह ेओळख�यात मदत 
होईल. 

पायरी २- प�रि�थतीचे िव�षेण िवकिसत करणे 

सामा�यतः याला SWOT (एस ड�ल ुओ टी) िव�ेषण �हणून ओळखले जाते, ही मळुात 
अंतग�त साम�य� आिण कमकुवतता आिण बा� सधंी आिण धोके याचें मू�याकंन कर�याची 
एक सरंिचत प�त आहे.  जी �यावसाियका�या �डँवर प�रणाम क� शकतात. प�रि�थतीचे 
िव�ेषण अंतग�त आिण बा� अशा दो�ही प�रि�थत�म�ये अिधक अंत���ी �दान क� 
शकते �यामळेु िवपणन स�ेंषण धोरण अिधक �भावी होऊ शकते. 

पायरी ३- िवपणन सं�षेण उि�� ेिनि�त करणे 

या चरणात, �यावसाियकाला मळुात �या�या 'एकाि�मक िवपणन स�ंापन' IMC 
रणनीतीसह काय सा�य करायचे आहे याचे द�तऐवजीकरण करायचे आहे. �यावसाियकाला 
�या�या िनयोजना�या शेवटी �याचय्ा मोिहमेची प�रणामकारकता खरोखरच मोजायची 
असेल तर उि�� ेदेखील मोजता येणय्ासारखी असली पािहजेत. 

पायरी ४-  �यावसाियकाने आिथ�क अंदाज प�क ठरवणे 

�यावसाियकाला कशासह काम करायचे आह,े याची वा�तववादी क�पना असणे मह�वाचे 
आहे, कारण ते पढुील चरणात �यावसाियक िवकिसत केले�या डावपेचानंा आकार देईल. 
एकदा �यावसाियकाने �याचे एकूण आिथ�क अंदाज प�क िनि�त के�यावर, �याचे वाटप 
आणखी प�र�कृत कर�यासाठी पायरी पाच पूण� के�यानतंर याकडे परत यायचे असेल. 

पायरी ५- रणनीती आिण डावपेच िनि�त करणे 

ितसरय्ा पायरीम�ये �यावसाियकाने तयार केले�या उि��ाकंडे मागे वळून पाहताना, ती 
उि�� ेकशी पूण� कराल या�या क�पना असलेली धोरणे िवकिसत क�न ही रणनीती कशी 
अंमलात आणायची या�या िविश� ि�या िनि�त के�या पािहजेत. 

पायरी ६- मू�यमापन आिण मापन करण े 

सपूंण� योजनेइतकेच मह�वाचे, �यावसाियकाने �या�या ‘एकाि�मक िवपणन स�ंापन' IMC 
धोरणा�या प�रणामकारकतेचे मू�यमापन कसे कराल या�या प�तीची �परषेा तयार करणे 
आव�यक आहे. काहीवेळा आप�या योजनेतील घटक काय� करणार नाहीत. काय केले 
िकंवा नाही ह ेजाणून घेणे मह�वाचे आह.े �यावसाियकाने ह ेसमजून घे�याचा �य�न क�न 
भिव�यातील िनयोजनासाठी या सवा��या न�दी ठेव�या पािहजे. 

वय्वसायाचा �चार करणय्ासाठी �यावसाियक �या�याकडील ससंाधनांचा कसा वापर 
करतो यावर िजतके अिधक ल� क� ि�त करणे आव�यक आहे, िततके पैसा कुठे खच� आहे 
आिण ते कसे काय� करत आह ेह ेसमजने देखील गरजेचे आहे. कोण�याही �यवसायासाठी 
िकंवा स�ंथेसाठी IMC धोरण मह�वाचे असते. 
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तुम�या �ानाची चाचणी �या 

१. व�ृी िम� िनण�यावर प�रणाम करणार ेिविवध घटक कोणते आहेत? 

२. 'एकाि�मक िवपणन स�ंापन' (IMC) िवकासातील िविवध ट�पे कोणते आहेत? 

२.७  समाज मा�यमाचंी िवपणन स�ंषेणामधील भूिमका  

२१ �या शतका�या �ारभंी मािहती व तं��ानात झाले�या �ातंीनतंर समाज मा�यमे 
उदयास आली. समाज मा�यमा�ंया (SM) उदयामळेु �सार मा�यमांचे �थान आता बरचे 
बदलले आह.े समाज मा�यमांमळेु लोकानंा सव�� डोळे व कान लाभले आहेत. ते काही 
टी�ही चॅनेल�या कॅमेराकम� ंपरुते मया�िदत नाहीत. समाज मा�यमे हे असे �यासपीठ आहे जे 
��य� जनमत अशा�कार ेदश�वते क� �यात सहज फेरफार करणे कठीण असते. ही समाज 
मा�यमे समाजाची मानिसकता �ितिबंिबत करतात. आता फेसबकु, य ु ट्यूब, ट्वीटर, 
इ��टा�ाम आदी मा�यमाबंरोबरच �हॉट्स ॲप, फेसबकु मेस�जर, टेिल�ाम आदी जलद 
सदंेश �सार (मेसेिजगं) ॲपचा मोठ्या �माणात वापर केला जातो आहे. या जलद सदंेश 
वहनाचे वैिश�्य �हणजे इमेजेस, ऑिडओ, ि�हिडओ तसेच िलिखत मजकूर अशा सव�च 
�व�पात सदंेश ता�काळ मोठ्या लोकस�ंयेपय�त पोहोचवता येतो, तसेच �यासाठी 
लागणारा खच�ही अ�य�प असतो. 

समाज मा�यमांची लोकि�यता व िव�तार पाहता, अनेक �यावसाियक कंप�या व उ�ोग धदंे 
�ा सकेंत�थळाचंा वापर जािहरात�साठी स�ुा करतात. उदा- इतर सकेंत�थळा�ंया 
जािहराती, बाजारातील नवीन व�तूं�या जािहराती, नोक�याचंी जािहरात इ�यादी. 
सकेंत�थळानंा �ा जािहरातदाराकंडून �चडं पैसा िमळतो व �याव�न ते नफा कमवतात. 
आजकाल, लहान �यवसाय मालकापंासून ते जगातील काही मोठ्या कंप�यापंय�त 
��येकजण �याचें �डँ, उ�पादने आिण सेवाचंा �सार कर�यासाठी समाज मा�यमाचंा वापर 
करत आह.े 

फेसबकु, य ु ट्यूब, ट्वीटर, िकंवा इ��टा�ाम असो, कंप�या श�द, �ितमा आिण ि�हिडओ 
वाप�न तं��ान आिण सामािजक सवंाद एक� कर�यासाठी या कमी िकमती�या साधनांचा 
वापर करतात. समाज मा�यम िवपणन क�या�ना एक आवाज आिण समवय�क, �ाहक 
आिण सभंा�य �ाहकाशंी सवंाद साध�याचा माग� देतो. हे �यावसाियकाचा �डँ वैयि�कृत 
करते आिण आव�यक सदंेश आरामशीर आिण सभंाषणा�मक मागा�ने पसरिव�यात मदत 
करते. समाज मा�यमा / सोशल मीिडयाची पडझड, जर त�ुही याला �हणू शकता, तर ते 
यश�वी हो�यासाठी त�ुहाला आव�यक असलेली गती आिण ल� ठेव�यासाठी तो 
�यावसाियका�या दैनिंदन जीवनाचा एक भाग असला पािहजे. 

समाज मा�यमे ही एक इंि�यगोचर आह,े अगदी ती ज�माला आली ते�हापासून अ�जावधी 
लोक जोडलेले अस�याने, �डँ आिण �यवसायासंाठी �याचंी उ�पादने आिण/िकंवा सेवांचे 
िवपणन कर�यासाठी समाज मा�यमे ह ेएक सभंा�य िठकाण आह.े समाज मा�यमे �यवसाय 
िव�े�यांना �ाहकाशंी सवंाद साध�याचा आिण िविश� सभंा�य �ाहकानंा शोध�याचा माग� 
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देतो. ह े "�डँ" वैयि�कृत करते आिण �यवसायाला तमुचा सदंेश आरामशीर आिण 
सभंाषणा�मक मागा�ने पसरिव�यात मदत करते. 

िवपणन ह ेएक साधन आह ेजे �यावसाियक �ाहकानंा �याची उ�पादने आिण/ िकंवा सेवा, 
तसेच �यावसाियक कोण आहे आिण �याने काय िव�� करता आणले आह ेयाब�ल मािहती 
दे�यासाठी वापरता. 

 त�ुही (�यावसाियक) कोण आहात आिण त�ुही ऑफर करत असलेली उ�पादने िकंवा 
सेवा याचंी ओळख दे�यासाठी �यावसाियक समाज मा�यम (सोशल मीिडया) वाप� 
शकता. 

 त�ुही (�यावसाियक) समाज मा�यमांचा वापर क�न अशा लोकाशंी सबंंध िनमा�ण क� 
शकता �यानंा तमुची उ�पादने िकंवा सेवा िकंवा तमु�या कंप�या काय �ितिनिध�व 
करतात याब�ल कदािचत मािहती नसेल. 

 त�ुही (�यावसाियक) �ाहकासंाठी अिधक "मानवी" होऊ शकता. जर त�ुहाला लोकानंी 
तमुचे अनसुरण करावे असे वाटत असेल तर फ� नवीनतम उ�पादन बात�याबं�ल 
बोलू नका, तर तमुचे �यि�म�व �या�ंयासोबत शेअर करा. 

 आपण सवंाद साध�यासाठी आिण �ाहक शोधत असलेला पर�परसवंाद �दान 
कर�यासाठी समाज मा�यम वाप� शकता. 

 त�ुही तमु�या �ाहकाशंी �वतःला जोड�यासाठी समाज मा�यमे वाप� शकता जे 
कदािचत �याच ल� बाजाराम�ये सेवा देत असतील. 

समाज मा�यम तमु�या �यवसायावर प�रणाम क� शकतो असे अनेक माग� आहेत 

 समाज मा�यमे हा तमु�या �यवसायाचा �चार कर�या�या अनेक मागा�पैक� फ� एक 
माग� आह.े त�ुही फ� समाज मा�यमावर अवलंबून राह� शकत नाही; त�ुही ते 
िवपणना�या इतर मा�यमांसह समाकिलत केले पािहजे. 

 �वयं �हा, �यि�म�व �ितिबंिबत करा. समाज मा�यमावर कोणतेही िनयम िलिहलेले 
नाहीत, फ� त�ुहीच ठरवू शकता क� समाज मा�यमे तमु�यासाठी काय काम करले. 

 सात�य ठेवा, जर त�ुही सात�य ठेव�याची योजना करत नसाल तर ते अिजबात क� 
नका. 

�यावसाियका�या िवपणनाम�ये समाज मा�यमाचंी भूिमका �हणजे ते सवंादाचे साधन 
�हणून वापरणे जे �यावसाियकाला �या�या उ�पादनाम�ये �वार�य असले�यासंाठी �वेश 
कर�यायो�य बनवते आिण �यानंा �यावसाियकाचे उ�पादन मािहत नाही �या�ंयासाठी 
��यमान बनवते. ह ेसाधन �हणून वापरा ज े�यवसाया�या �डँमागे एक �यि�म�व िनमा�ण 
करते आिण सबंंध िनमा�ण करते जे अ�यथा �यावसाियकाला कधीही �ा� होणार नाही. 
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ह ेकेवळ पनुराव�ृी-खरदेीदारच नाही तर �ाहकाचंी िन�ा िनमा�ण करते. व�तिु�थती अशी 
आहे क� समाज मा�यमे इतके वैिव�यपूण� आहे क� ते आप�या �यवसाया�या आवडी आिण 
गरजानंा अनकूुल असले�या कोण�याही �कार ेवापरले जाऊ शकते. 

सव�� �सा�रत हो�या�या �मतेसह, छापील आिण टेिलि�हजन जािहरात�चा समावेश 
असलेली पारपंा�रक जािहरात तं�े, सवा�त मोठी जािहरात बाजारपेठ �हणून इंटरनेटने 
हळूहळू माग े टाकली आह.े वेबसाइट्सम�ये अनेकदा बॅनर िकंवा पॉप-अप जािहराती 
समािव� असतात. समाज मा�यम साइट्सवर नेहमी जािहराती नसतात. बद�यात, 
उ�पादनामं�ये सपूंण� प�ेृ असतात आिण ते वापरक�या�शी सवंाद साध�यास स�म 
असतात. टेिलि�हजन जािहरात�चा अंत अनेकदा �व��याने अिधक मािहतीसाठी उ�पादन 
वेबसाइट पाह�यास सागूंन होतो. छापील जािहरात�वर QR कोड देखील समािव� करणे 
स�ु झाले आह.े ह े QR कोड मोबाइल िड�हाइस आिण सगंणका�ारे �कॅन केले जाऊ 
शकतात, दश�कानंा उ�पादना�या वेबसाइटवर पाठवू शकतात. जािहराती दश�कानंा 
पारपंा�रक दकुानामंधूनमधून इले��ॉिनक आउटलेटकडे ने�यास स�ुवात करत आहेत. 

समाज मा�यमाने त�डी मािहती �सारण हा िवपणनाचा एक नवीन माग� तयार केला आह.े 
मानवी �वभावाला वाटा उचलून धरले आहे. जे�हा एखा�ाला एखादी गो� आवडते, ते�हा 
तो/ितचा अनभुव �या�या/ितचे िम�, कुटंुब, सहकारी आिण �या�या/ित�या 'शेअस�', 
'सक� ल', '�� ड्स', 'फॅ�स' आिण 'फॉलोअस�' मधील ��येकाशी शेअर क� शकतो. �डँ आिण 
�यवसायासंाठी, समाज मा�यमाचंा वापर िविश� �ाहकांना ल�य कर�यासाठी आिण 
"माणूस" �हणून सबंंध िनमा�ण कर�यासाठी केला जाऊ शकतो. 

िवपणनाम�ये समाज मा�यमांची भूिमका स�ेंषण साधन म्हणून वापरणय्ाची आहे जी 
�यावसाियकांना �या�ंया उतप्ादनात आिण/िकंवा सेवेमधये् �वार�य असलय्ासाठी 
�वेशयो�य बनवते आिण उतप्ादनाची मािहती नसल्याला �यािवषयी �शय्मान बनवते. 

समाज मा�यमे साधन �हणून वापरा जे �यावसाियका�या �डँमागे एक �यि�म�व िनमा�ण 
करते आिण सबंंध िनमा�ण करते जे अ�यथा �यानंा कधीही �ा� होणार नाही. ह े केवळ 
पनुराव�ृी-खरदेीदारच नाही तर �ाहकाचंी िन�ा िनमा�ण करते. व�तिु�थती अशी आह ेक� 
समाज मा�यमे इतके वैिव�यपूण� आह ेक� ते �यावसाियकाला �यवसाया�या आवडी आिण 
गरजानंा अनकूुल असले�या कोण�याही �कार ेवापरले जाऊ शकते. 

२.८  साराशं 

जािहरात आिण �चार ह े िवपणन िम�णाचे मह�वाचे घटक आहेत. कंपनी�या 
उ�पादनाबं�ल लि�यत �ाहकामं�ये जाग�कता वाढवणे आिण नवीन �ाहकानंा आकिष�त 
करणे हे �यानंी बजावले�या काही भूिमकांचा समावेश आह.े या �करणाम�ये िवपणना�या 
या घटकाशी सबंंिधत िविवध सम�याचें िनराकरण केले आहे. िवपणन स�ंापना�या �या�ी 
अंतग�त, धड्याने जािहरातीम�ये स�ेंषण �ि�या कशी काय� करते ह े�प� केले आह.े �या 
कंप�याचंी बाजारपेठेत �याचंी �पधा��मकता िटकवून ठेव�याचा आिण �ाहका�ंया िव�ततृ 
�ेणीला आकिष�त कर�याचा हेतू आह,े �या�ंया �चारा�मक धोरणे �या�ंया लि�यत 
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�े�काशंी सबंंिधत आहेत याची खा�ी करणे �या�ंयासाठी अ�याव�यक आह.े या �करणाने 
पदो�नती�या सकं�पनाचंी सखोल मािहती िदली आह.े 

२.९  �वा�याय  

१)  खाली िदले�या पया�यांमधील सवा�त यो�य उ�र िनवडा.  

१.  _________ ह ेएक िवपणन साधन आह,े जे िव�ेते आिण खरदेीदार या�ंयात सवंाद 
साध�यासाठी धोरण �हणून वापरले जाते. 

(उ�पादन, जागा, व�ृी, िकंमत) 

२)  िवपणन िम�चे चार पी �हणजे उ�पादन, ________, �थान आिण व�ृी. 

(िकंमत, जागा, लोक, पॅकेिजगं)  

३)  ___________ हा वैयि�क नसले�या सादरीकरणाचा आिण व�तू आिण सेवा�ंया 
व�ृीचा कोणताही सश�ुक �कार आह.े 

(जािहरात, वैयि�क िव��, �िस�ी, थेट िवपणन) 

४)  सवलत, कूपन, पेबॅक ऑफर, ��बीज इ�यादी काही ________ योजना आहेत. 

(िव��य व�ृी, �िस�ी, वैयि�क िव��, जनसपंक� ) 

५)  कंपनी उ�पादन जीवन च�ा�या ______ अव�थेतील खचा�वर अंकुश ठेव�यास 
�ाधा�य देते. 

(प�रचय, वाढ, प�रप�वता, घसरण) 

[उ�र: १- (क) वृ�ी २- (अ) िकंमत ३- (अ) जािहरात ४- (अ) िव��य वृ�ी ५- (ड) 
घसरण] 

खालील िवधाने खरी आहते क� चुक�ची आहते ते सागंा. 

१.  व�ृी हा िवपणन िम�णाचा एक मह�वाचा घटक आह.े 

२.  वैयि�क िव�� हे �चारा�मक साधना�या पारपंा�रक �कारापैंक� एक आह.े 

३.  ई-मेल, मजकूर सदंेश, फॅ�स ही जनसपंका�ची काही साधने आहेत. 

४.  Twitter, Instagram, िकंवा Facebook ही सोशल मीिडयाची साधने आहेत. 

५.  'उ�पादन िम�ण' हा श�द िविवध �कार�या �चारा�मक साधना�ंया सयंोजनासाठी 
वापरला जातो. 

(स�य: १, २, ४ अस�य: ३, ५) 
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जोडया  जुळवा 

 गट अ ब  गट ब 

१. व�तू जीवन च�ाचा दसुरा ट�पा अ  सामा�य जनतेशी सबंंध 

२. व�ृी िम�चा घटक ब फेसबकु 

३. समाज मा�यमे  क  वाढ 

४. IMC ड जािहरात 

५. जनसपंक�  इ 'एकाि�मक िवपणन स�ंापन' 

 

खालील ��ांची सिव�तर उ�र ेिलहा.  

१)  िवपणन िम� �हणून व�ृीवर एक टीप िलहा. 

२)  'एकाि�मक िवपणन स�ंापन' वर एक टीप िलहा. 

३)  िवपणन स�ेंषणाम�ये समाज मा�यमांची िव�ततृ भूिमका. 

 





  36 

३  
खरदेीदारा�या वत�नाचे आकलन  

 

घटक रचना  

३.०  उि��े  

३.१  ��तावना  

३.२  �ाहक बाजाराचंी स�ंथा�मक खरदेीदाराशंी तलुना 

३.३  �ाहका�या वत�नावर प�रणाम करणार ेघटक 

३.४  �ाहका�या खरदेी िनण�य �ि�येतील ट�पे                                                

३.५  स�ंथा�मक खरदेीदारा�या वत�नावर प�रणाम करणार ेघटक 

३.६  स�ंथा�मक खरदेी िनण�य �ि�येतील ट�पे 

३.७  साराशं 

३.८  �वा�याय  

३.० उि�� े 

या भागाचा अ�यास के�यानतंर िव�ाथ� खालील गो�ी कर�यास स�म होईल.  

 �ाहक बाजार आिण स�ंथा�मक खरदेीदाराचंी सकं�पना समजून घेणे. 

 �ाहक वत�नावर आिण स�ंथा�मक खरदेीदार वत�नावर प�रणाम करणा�या घटकाचें 
वण�न करणे. 

 �ाहक खरदेी िनण�य �ि�येतील पाय�या जाणून घेणे.  

 स�ंथा�मक खरदेी िनण�य �ि�येतील ट��यांवर चचा� करणे.  

 ३.१ ��तावना  

खरदेीदाराचे वत�न समजून घेणे हे यश�वी �यवसायासाठी मह�वाचे आहे. �ा पाठात, 
वैयि�क �ाहक आिण औ�ोिगक खरदेीदार यां�या सदंभा�तील जिटल खरदेी वत�नाचे वण�न 
सो�या उदाहरणांसह कर�याचा �य�न केला आहे. कोण�याही �यवसायाचे उि�� �ाहक 
िनमा�ण करणे आिण िटकवून ठेवणे हे असते, �यासाठी खरेदीदाराचे वत�न समजून घेणे ही 
एक मह�वाची बाब आहे. �यावसाियक असे मानतात क�, �याचें काम केवळ व�तू आिण 
सेवा िवक�यापरुते मया�िदत आहे. परतं,ु '�ाहक खरदेी वत�न’ हे असे �े� आहे िक जर 
�याम�ये यो�य�र�या ल� क� ि�त केले तर �चडं मोठा फायदा होऊ शकतो. 
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�ाहक बाजार ही एक अशी रचना आहे िक �याम�ये �ाहकानंा उ�पादने, व�तू आिण सेवा 
याचंी िनवड करता येते. �ाहक बाजारपेठेत, ‘�ाहक’, कोणती उ�पादने आिण िकती 
�माणात खरदेी करायची याची िनवड करतो. �ाहक बाजारपेठ �ाहका�ंया सहभागाची 
पातळी, िविश� प�रि�थतीत उ�पादनातील ती�तेचे मह�व यासंार�या िविवध घटकावंर 
अवलंबून असते . 

खाली  �ाहक बाजाराची (�ाहक खरदेी) तलुना स�ंथा�मक खरदेीदाराशंी (स�ंथा�मक 
खरदेी) केली आहे. 

३. २ �ाहक खरदेी व स�ंथा�मक खरदेी याचंी तुलना  

 �ाहक खरदेी 
(�य�� व कुटंुब) 

सं�था�मक खरदेी 
(औ�ोिगक /�यवसाियक सं�था) 

१. �ाहक �या�ंया वैयि�क वापरासाठी 
व�तू आिण सेवा याचंी खरदेी करतात. 

१. औ�ोिगक खरदेीदार व�तू आिण सेवा याचंी 
खरदेी िविनमय ि�येसाठी, �याचे गणुधम�  
बदल�यासाठी िकंवा �ि�येसाठी क�चा माल 
�हणून वापर�यासाठी करतात. 

२. वैयि�क �ाहकाकंडे क��या मालाचे 
�पातंर उपभो�य व�तूम�ये कर�याचे 
साधन िकंवा �ान नसते. �यामळेु 
वैयि�क �ाहक हे पणु�िनिम�त व�तू 
आिण अंितम सेवाचें खरदेीदार 
असतात. 

२. स�ंथा क��या मालाची �या�त खरदेी 
करतात  क� जसे  – तेल, पोलाद आिण इतर 
उ�पादनात वापर�या जाणा� या व�तू.  

३. �ाहकाचें खरदेी िनण�य हे �याचंी 
जाग�कता, उ�पादनाचंा पूव�चा 
अनभुव, कुटंुबे, िम�मंडळी  आिण 
वैयि�क �ाधा�ये या�ंया आधार े
होतात. 

३. उ�पादनाचे �व�प, परुवठादाराचंी 
उपल�धता, �यव�थापनाची उि��,े मागणी, 
अंदाज इ�याद�वर स�ंथा�मक खरदेीचे 
िनण�यआधा�रत असतात. 

४. �ाहक खरदेीचे िनण�य गरजेनसुार 
आिण इ�छेनसुार घेतात. �भावी 
िवपणन िकंवा िम�- मंडळ��या  
दबावा�ार े �ाहकाला आव�यक 
नसलेले उ�पादन िकंवा सेवा खरदेी 
कर�यासाठी �लोभन दाखवणे  श�य 
होते . ��येक �य�� �वतः�या 
खचा�साठी �वत:च जबाबदार 
असतात. 

४. स�ंथा, आव�यकतेनसुार उ�पादन खरदेी 
करते. स�ंथा�मक खरदेीसाठी खरदेी िवभाग 
जबाबदार असतो. वैयि�क �ाहका�ंया तलुनेत 
स�ंथा सामा�यतः मोठ्या �माणात व�तू खरदेी 
करतात. 
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५.  �ाहकानंा हवी असलेली उ�पादने 
िनवड�यासाठी िविवध पया�य उपल�ध 
असतात. 
उदाहरणाथ� , एखा�ा �ाहकाला खचु� 
िवकत �यायची असेल जेणेक�न लोक 
�या�या घरी आरामात बसू शकतील . तर, 
�ाहक �या�या बजेटम�ये �याला 
आवडणारी कोणतीही खचु� िनवड�यास 
स�म असतो. 

५. स�ंथानंा खरदेी करताना अनेक 
पया�य उपल�ध  नसतात �यानंा इतर 
िविवध अडचण�सह बजेट बाहेर जाता 
येत नाही. उदाहरणाथ�, स�ंथेला 
�या�ंया कम�चा�यांसाठी काया�लयीन 
ख�ुया� िवकत �याय�या असू शकतात. 
�यासाठी �यानंा �यावसाियक आरो�य 
आिण माग�दश�क त�वासंह बजेट, 
परुवठादार, सरु�ा, �शासन, 
उपल�धता, इ. िवचार करावा लागतो. 

६. आपली उ�पादने �ाहका�ंया जीवनात कशा 
�कार े भर घालतात, जीवन सोपे करतात 
िकंवा अिधक अनकूुल, िकंवा दो�ही 
करतात हे दाखवून कंप�या �यां�या 
लि�यत �ाहकापंय�त पोहोचू शकतात . 

६. स�ंथा�मक खरदेीदाराशंी सपंक�  
साध�यासाठी �यानंा समजून घेणे 
आव�यक आहे. तमुची उ�पादने आिण 
सेवा �या�ंया स�ंथेला फायदा हो�यास 
कशी मदत करतात हे पट वून देणे 
आव�यक असते. ‘�यानंा मदत करा मग 
ते  इतरानंा मदत करितल’ असा 
��ीकोन ठेवला पािहजे.  

७.  वैयि�क �ाहकानंा िवपणन करणा�या 
कंप�या �या ��येकाशी वैयि�क सबंंध 
िनमा�ण कर�यावर ल� क� ि�त करत 
नाहीत. �याऐवजी ते घाऊक िव�ेते आिण 
िकरकोळ िव�े�यावंर ल� क� ि�त करतात. 
आप�या िवतरण भागीदारानंा उ�पादनाचे 
�ान आिण �ाहकांना वग�य �ाहक सेवा 
�दान कर�याची िन�ा आहे िक नाही याची 
खा�ी कर�यासाठी �यानंा उ�पादन 
�िश�ण आिण �ो�साहन काय��म �दान 
करतात.   

७. स�ंथा�मक खरदेीदार, कंप�या 
खरदेीदाराची �मखु खाती �यव�थािपत 
कर�यासाठी िव�� ससंाधने िकंवा खाते 
�यव�थापक िनय�ु करतात आिण 
सभंा�यतेला स�ंथा�मक खरदेीदारामं�ये 
�पातं�रत करतात. ते ��येक �ाहकावर 
ल� क� ि�त करतात, �या�ंया गरजा 
समजून घेतात आिण सानकूुिलत उपाय 
तयार क�न देतात. 

  

३.  ३  �ाहक वत�न�भािवत करणार ेघटक  

�या�या: �ाहक वत�न �हणजे �ाहकाने तलुना�मक�र�या एक िविश� व�तूच खरदेी केली 
�या िनण�य �ि�येतील �ाहका�या वत�नाचे िव�ेषण होय.  
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बाजारपेठेतील �ाहका�ंया कृत�ब�ल आिण अशा कृत�मागील मूळ कारणे जाणून घेणे ह े
कंप�याचें उि�� असते. ही कारणे �हणजेच �ाहका�ंया वत�नावर प�रणाम करणार े घटक 
आहेत. ते खालील �माणे -   

 

मानसशा�ीय घटक 

एखा�ा िविश� उ�पादन आिण सेवासंाठी �ाहकाचंी पसतंी आिण आवड िकंवा नापसतंी 
ठरव�याम�ये मानवी ब�ुी मह�वपूण� िनधा�रक काय� करते .उ�ेजन, धारणा, व�ृी आिण 
िव�ास असे काही मह�वाचे मानसशा�ीय घटक आहेत जे �ाहक वत�नावर प�रणाम 
करतात.  

 सामािजक घटक 

आपण एका जिटल िकंवा �यािम� सामािजक वातावरणात राहतो िजथे ��येकाची खरदेीची 
वत�णूक वेगवेगळी असते परतं ु ही खरदेीची वत�णूक समाजा�या �वीकाराह� िनयमा�ंया 
चौकटीत असावी लागते. �हणून, सामािजक घटक एखा�ा �य���या खरदेी प�तीवर 
मोठ्या �माणात प�रणाम करतात. काही सामािजक घटक जसे क� कुटंुब, सहसबंंधी गट, 
ि�थती िकंवा पत, इ. �य��ची खरदेीची �ाधा�ये ठरवतात. 

सां�कृितक घटक 

असे मानले जाते क� एखा�ा �य��ला �या�या जीवना�या अगदी स�ुवाती�या ट��यात 
मू�ये, अंत���ी, आचरण आिण �ाधा�ये यांची समज �या�या जवळ�या कुटंुब, शाळा आिण 
�या�या िवकासा�या ट��यात असले�या इतर मह�वा�या स�ंथामंधून िमळते. अशा�कार,े 
वत�णकु�चाआकृितबंध �ाहक �या स�ंकृतीत वाढले आहेत �या स�ंकृतीतून िवकिसत होत 
जातो. 
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लोकसं�याशा�ीय घटक 

��येक �य��साठी वैयि�क असे अनेक लोकस�ंयाशा�ीय घटक आहेत जे �या�ंया 
खरदेी�या िनण�यावंर प�रणाम करतात. �य��चे वय, उ�प�न, �यवसाय, जीवनशैली, इ. 
�यापैंक� काही घटक आहेत.  

 आिथ�क घटक 

शेवटचे परतं ु मह�वाचेअसे आिथ�क घटक आहेत �याचंा एखा�ा �य���या खरदेी 
िनण�यावर मह�वपूण� �भाव पडतो . वैयि�क उ�प�न, कौटंुिबक उ�प�न, �ाहक �ेिडट, 
रोख आिण �ाहकाची इतर तरल मालम�ा, बचत, इ. काही आिथ�क घटक आहेत जे �ाहक 
वत�नावर प�रणाम करतात. 

हे होते �ाहक वत�नावर प�रणाम करणार े घटक. यो�य धोरणा�मक िवपणन िनण�य 
घे�यासाठी हे घटक कंप�यानंी हे ल�ात ठेवले पािहज.े 

 तुम�या �ानाची चाचणी �या 

१. �ाहक खरदेी आिण स�ंथा खरदेी याम�ये काय फरक आहे? 

२. �ाहक खरदेी वत�नावर प�रणाम करणार ेिविवध घटक कोणते आहेत? 

 ३.४ �ाहका�या खरदेी िनण�य �ि�येतील ट�पे (उ�च सहभाग आिण कमी 
सहभाग उ�पादना�ंया सदंभा�त)                                                

�ाहक सहभाग �हणजे अशी मानिसक ि�थती जी �ाहकानंा उ�पादन/सेवा ऑफर, �याचंी 
उपभोगाची प�त आिण �यांचे उपभोगाचे वत�न ओळख�यास �व�ृ करते. सहभागामळेु 
�ाहकामं�ये �डँ �ाधा�ये आिण खरदेी�या अंितम कृतीवर िनण�य घे�यापूव� उ�पादन/सेवा 
�ेणी आिण िभ�न पया�य शोध�याची आिण िवचार कर�याची इ�छा िनमा�ण होते. खरदेीचा 
िनण�य घेताना �ाहकाने केलेली शारी�रक आिण मानिसक मेहनत �हणजेच �ाहक सहभाग 
होय. �ाहक सहभाग एखा�ा �य��म�ये उ�पादन/सेवा ऑफरसाठी �ासिंगकतेची िकंवा 
वैयि�क मह�वाची पातळी िनमा�ण करते आिण यामळेु �ाहकात वत�मान/भिव�यातील िनण�य 
घे�यासाठी आिण वापरासाठी मािहती गोळा कर�याची आिण �याचा अथ� लाव�याची इ�छा 
िनमा�ण होते. सहभागाचा प�रणाम �ाहका�ंया िनण�य �ि�येवर आिण मािहती शोध, मािहती 
�ि�या व मािहती �सारणा�या उप �ि�यावंर होतो.   

खरदेीचे िनण�य घेताना �ाहकांचा सहभाग ��येक �य��नसुार, उ�पादन/सेवा ऑफर तसेच 
खरदेीची प�रि�थती आिण वेळ यानसुार बदलत राहतो. काही �ाहक इतरापें�ा खरदेी 
�ि�येत अिधक सहभाग दश�िवतात. उदाहरणाथ�, उ�पादन �ेणीम�ये जा�त �ची असलेली 
�य��, उ�पादन आिण �डँ�या सदंभा�त िनण�य घे�यास बराच वेळ घालवेल. तो �डँ�या 
वैिश�्यांची, िकंमतीची, इ�यादी सवा�ची तलुना करले. दसुर े उदाहरण �हणजे जोखीम 
टाळणारी �य��; �याला िनण�य घे�यास जा�त वेळ लागतो. उ�पादन/सेवा ऑफर �माणे 
देखील �ाहकाचा सहभाग बदलतो. काही उ�पादने उ�च सहभाग दश�िवणारी उ�पादने 
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असतात. ही अशी उ�पादने असतात जी उ�च मू�याची आिण महाग असलेली, परुशेी 
जोखीम असलेली, �विचतच खरदेी केली जाणारी आिण एकदा खरदेी के�यावर कृती 
अप�रवत�नीय असलेली, �हणजेच ती परत करता येत नाहीत आिण/िकंवा देवाण-घेवाण 
करता येत नाहीत. दसुरीकडे, कमी सहभाग असलेली उ�पादने माफक �माणात महाग 
असतात िकंवा सामा�यतः �व�त असतात, �यानंा कमी धोका असतो आिण िनयिमतपणे 
रोज खरदेी केली जातात. आणखी सागंायचे तर, अशा �ाहका�ंया वैयि�क वैिश�्यावंर 
आधा�रत िकंवा उ�पादन/सेवा ऑफर�या �व�पावर आधा�रत तसेच खरदेीची प�रि�थती 
आिण खरदेीचे िनण�य घे�यासाठी लागणारा वेळ याचंा �ाहका�ंया सहभागावर प�रणाम 
होतो. ब�याचदा, वेळेची मया�दा िकंवा आणीबाणी�या प�रि�थतीमळेु, �ाहक मोठ्या 
�माणात गुतंलेला असतो िकंवा जोखीम टाळणार असतो िकंवा उ�पादनाचा मोठ्या 
�माणात सहभाग असला तरीही �ाहक खरदेी�या िनण�यावर आिण खरदेी�या 
ि�याकलापांवर खूप कमी वेळ देतो. 

�ाहका�ंया सहभागामळेु �ाहक मािहती शोधतात, �ि�या राबवतात आिण �सा�रत 
करतात, खरदेीचे िनण�य घेतात आिण खरदेीनतंरचे मू�याकंनही करतात. 

�ाहक िनण�य �ि�येतील िविवध ट�पे खालील�माणे आहेत: 

 अ) मािहतीचा शोध 

उ�च सहभाग असलेले �ाहक िकंवा उ�पादन �ेणीशी िनगिडत �ाहक कमी सहभाग 
असले�या �ाहकापें�ा  सि�यपणे उ�पादन �ेणी आिण िविवध पया�याबं�ल मािहती शोधू 
शकतात. उ�च सहभाग असलेले �ाहक, मािहतीचे सि�य साधक असतात तर कमी 
सहभाग असलेले �ाहक िन���य �ा�कत� असतात  .सि�य साधक मािहती�या िविवध 

�ोताकंडे ल� दे तात आिण मािहती गोळा कर�यासाठी जाणीवपूव�क �य�न करतात. 

ब) मािहती �ि�या 

उ�च सहभाग असले�या �ाहकानंसुार व कमी सहभाग असले�या �ाहकानंसुार मािहती 
�ि�या ि�याकलाप बदलत असतात .उ�च सहभाग असलेले �ाहक, उ�पादन मािहतीवर 
अिधक सखोल �ि�या करतात. ते यिु�वाद आिण �ितवादावंर आधा�रत �डँ 
�ाधा�याबं�ल िन�कष� काढतात. �डँ�या आवडीमळेु िकंवा �डँ�या नापसतं �मतेमळेु 
�ितकूलपणे भाविनक श�ुक आकार�याची �यांची �व�ृी असते. ते इतर अिधक पया�याचें 
देखील मू�याकंन करतात. 

क) मािहतीचे �षेण 

उ�पादन �ेणीत कमी सहभाग असले�या �ाहकां�या तलुनेत मोठ्या �माणात सहभागी 
असलेले �ाहक उ�पादन/सेवा �ेणी आिण उपल�ध िविवध �ड्ँसब�ल जा�त बोलतात. 
जे�हा �डँ अनकूुल वाटतो ते�हा सकारा�मक आिण �ितकूल वाटतो ते�हा नकारा�मक असे 
मािहतीचे �सारण त�डी श�दा�ार ेहोत असते. 
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ड) खरदेी िनण�य 

खरदेी िनण�य �हणजे खरदेी करायचा िकंवा न करायचा िनण�य िकंवा ‘य’ पे�ा ‘�’ �डँ खरदेी 
करायचा िनण�य. हा िनण�य  कमी सहभाग असले�या �ाहकापे�ा जा�त सहभाग दश�वणा�या 
�ाहकासंाठी गुतंागुतंीचा असतो. 

इ) खरदेीनंतरची वत�णूक 

�या �ाहकांचा सहभाग जा�त असतो ते कमी सहभाग असले�या �ाहकापें�ा उ�पादना�या 
वापराब�ल खरदेीनतंरचे मू�यमापन अिधक गभंीरपणे करतात. हे ल�ात घे�यासारखे आहे 
क�, उ�च सहभाग असले�या �ाहकानंा सतं�ु करणे आिण �याचें समाधान करणे अिधक 
कठीण असते आिण िवपणकानंा �याचें समाधान कर�यासाठी खूप �य�न करावे लागतात. 
याचे कारण असे क�, �याचंा केवळ �या�ंया भिव�यातील खरदेीवरच प�रणाम होत नाही, तर 
उ�पादनासबंंधी मत शोधणा�या इतरा�ंया खरदेीवरही प�रणाम होतो. 

 ३.५  स�ंथा�मक खरदेीदारा�या वत�नावर प�रणाम करणार ेघटक   

स�ंथा�मक खरदेी ही एक जिटल िकंवा �यािम� �ि�या आहे �याम�ये सघंटना�मक 
रचना, खरदेी के�या जाणा� या उ�पादनाचे �व�प, मानवी ह�त�ेप इ�यादी सार�या िविवध 
घटकाचंा समावेश असतो. स�ंथा�मक खरदेीदार पढेु येणा�या �ि�येसाठी इनपटु �हणून, 
पनुिव��� कर�यासाठी, �याचे गणुधम� सधुार�यासाठी िकंवा ऑपरशेनसाठी �हणजेच 
��याकलापाकं�रता व�तू आिण सेवाचंी खरदेी करतात. 

सघंटना�मक खरदेी वत�नावर प�रणाम करणार ेघटक खाली िदले आहेत. 

अ. खरदेी केले�या व�तू िकंवा सेवांचे �व�प 

स�ंथा सामा�यतः पॉवर, �टील, पेपर, वायस� इ�याद�सार�या इनपट्ुसची अिधक खरदेी 
करतात. सघंटना�ंया मागणी�या अंदाजानसुार स�ंथा सामा�यतः मोठ्या �माणात व�तू 
खरदेी करतात. 

उदाहरणाथ�, कागदी िपशवी बनवणारी कंपनी १००० टन पेपर रोल खरदेी क� शकते. पढेु 
हेच पेपर रोल उ�पादन ि�याकलापा�ंया साखळी�ार ेपेपर बॅगम�ये �पातं�रत केले  जाऊ 
शकता. सघंटना�मक बाजार सिं�� असतो �हणूनच केवळ मया�िदत स�ंयेने सघंटना�मक 
परुवठादाराकंडून �यांचे इनपटु िमळवता येते.  

 ब. �ाहक संबंध  

स�ंथा�मक खरदेीदाराशंी �यवहार कर�यासाठी, कंप�या िव�� �ितिनधी िकंवा खाते 
�यव�थापक िनय�ु करतात. िव�� �ितिनधी िकंवा खाते �यव�थापक �ाहकाचंी �मखु 
खाती �यव�थािपत करतात आिण सभंा�यतेला स�ंथा�मक खरदेीदारामं�ये �पातं�रत 
करतात. िव�� �ितिनधी िकंवा खाते �यव�थापक म�ुय खाते �ोफाइलनसुार स�ंथा�मक 
खरदेीदारा�ंया वैयि�क गरजावंर काम करतात आिण �यानंा वैयि�क सेवेसह यो�य सूचना 
करीत राहतात.   
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क. िनण�य �ि�या  

कंप�यानंा सघंटना�मक खरदेीदारा�ंया सदंभा�त िविवध िनण�य घेणा�या �य�� आिण खरदेी 
िनण�यावर �भाव टाकणा�या इतर �य��सोबत काम करावे लागते. उदाहरणाथ�, खरदेी 
�यव�थापक हा िव�� आिण िवपणन सघंासंाठी सपंका�चा म�ुय दवुा असू शकतो. िनण�य 
घेणा�या काय�सघंाम�ये तािं�क �यव�थापक, िव� संचालक, उ�पादन �यव�थापक िकंवा 
जर खरदेी �यवसाय मोठा भाडंवली िनण�य घेत असेल तर अगदी म�ुय काय�कारी अिधकारी 
(सीईओ) यासंारखे �मखु कम�चारी देखील समािव� असू शकतात. सव� सघंटना�मक 
िनण�य �भावकानंा सेवा दे�यासाठी, कंप�या ं िव��सघं िकंवा िवि�गट िकंवा जािहरात, 
ईमेल िकंवा जनसपंक�  ि�याकलापा�ंार े�या�ंयाशी सवंाद साधतात. 

ड .खरदेी कालमया�दा 

एखादे उ�पादन िकंवा सेवा खरदेी कर�याचा िनण�य आिण ��य� खरदेी या दर�यानचा 
कालावधी ��याकलापा�ंया गरजेनसुार बदलू शकतो. िनयिमत खरदेीसाठी लागणारा 
कालावधी तलुनेने कमी असू शकतो. स�ंथा�मक खरदेी िनण�याम�ये समािव� असले�या 
ट��यामं�ये खरदेीचा �ारिंभक िनण�य घेणे, उ�पादन तपशील िवकिसत करणे, सभंा�य 
परुवठादाराचंा उगम शोधणे, सव� सभंा�य परुवठादारांचे ��ताव आिण दर तपासणे, नमनेु 
तपासणे, अट� व शथ�वंर चचा� करणे आिण अंितम खरदेी ऑड�र जारी करणे समािव� 
असते. खरदेी �ि�येदर�यान सभंा�य परुवठादाराशंी सबंंध जोडून ठेव�यासाठी कंप�या 
स�ेंषण धोरणे िवकिसत करतात, सभा आयोिजत क�न �यांना उ�पादन �ा�यि�के, नमनेु 
िकंवा कोणतीही सबंंिधत मािहती ईमेल�ार ेिवचारतात आिण परुवतात. 

 तुम�या �ानाची चाचणी �या 

१. �ाहक खरदेी िनण�य �ि�येतील िविवध पाय�या कोण�या? 

२. स�ंथे�या खरदेी �यवहारावर प�रणाम करणार ेिविवध घटक कोणते? 

३.६ स�ंथा�मक खरदेी िनण�य �ि�येतील ट�पे (िविवध खरदेी 
प�रि�थत��या सदंभा�त)    

स�ंथा�मक खरदेी िनण�य �ि�येत एकूण आठ ट�पे समािव� असतात. ते खालील 
आकृतीम�ये सूचीब� केले आहेत. जरी हे ट�पे �ाहक खरदेी �ि�येसारखेच असले तरी, 
या दोह�म�ये ल�णीय फरक आहेत. या फरकाचंा ��येका�या िवपणन धोरणावर थेट 
प�रणाम होतो. स�ंथा�मक खरदेीचे सव� ट�पे केवळ नवीन खरदेी�या बाबतीतच पूण� 
होतात. सव� �यावहा�रक हेतूंसाठी, स�ंथा�मक खरदेी �ि�या ही �ाहक खरदेी �ि�येपे�ा 
अिधक जिटल िकंवा �यािम� आहे. 

आप�याला हे समजून घेणे देखील मह�वाचे आहे क� �ाहक खरदेी िनण�यां�या तलुनेत 
स�ंथा�मक खरदेीचे िनण�य हे  मािहती-क� ि�त असतात. 
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१. सम�या/गरज ओळखण े

सम�या िकंवा गरज ओळखणे हा स�ंथा�मक खरदेी िनण�य �ि�येतील पिहला ट�पा आहे. 
या �ि�येतील एखादी सम�या िकंवा गरज ही व�तू िकंवा सेवा खरदेी क�न पूण� केली 
जाऊ शकते. गरज िकंवा सम�या �य��ला उ�पादन खरदेी कर�यास उ��ु करते. सम�या 
ओळखणे हे अतंग�त िकंवा बा� उ�ेजनामंळेु सा�य होऊ शकते. अंतग�त उ�ेजना�ंया 
उदाहरणामं�ये भूक, तहान, से�स िकंवा आराम यासार�या मूलभूत िकंवा सामा�य गरजा 
समािव� असतात तर बा� उ�ेजना�ंया उदाहरणामं�ये िव�े�याचे सादरीकरण, जािहरात, 
�ेड शोम�ये घेतलेली मािहती िकंवा नवीन �पधा��मक��्या िवकसीत केले�या व�तू िकंवा 
सेवा समािव� होतात. 

२. सामा�य गरजांचे वण�न करण े 

एखादी सम�या िकंवा गरज ओळख�यानतंर, स�ंथेने कोण�या �कार�या व�तू आिण 
सेवाचें उ�पादन करावे हे िव�े�याला समज�यासाठी व �याची खा�ी हो�यासाठी �ाहकांनी 
तपशीलवार �य� होणे आव�यक असते. मग, उ�पादना संबंिधत �ाहकांना वाटणा�या सव� 
गो��चा िवचार क�न स�ंथा तशा �कारची उ�पादने तयार क� शकतात. 

िव�ेते िव�� सादरीकरण, �यापार जािहराती आिण वेब साइट्स, िवषय/मजकूर िवपणन, 
िव�� सहा�यता या�ंया मा�यमातून �ाहकामं�ये जाग�कता िनमा�ण कर�यास मदत 
करतात आिण सभंा�य �ाहकांना �यवसाय काय देऊ शकतो याब�ल प�रिचत करतात. 
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३. उ�पादन तपशील देण े 

पढुील ट�पा उ�पादन तपशील हा होय. आधी वण�न केले�या सवा�त मह�वा�या बाब�म�ये 
याचा थोडा-बह�त तपशील आलेला आहे. खरदेीदार सव��म परुवठादार शोध�याचा �य�न 
करीत असतो. स�ंथा�मक खरदेीदार मािहतीचे सव� संभा�य �ोत शोधून काढतात. 
उदाहरणाथ� , स�लागार �ेड िडर�ेटरी शोधणे, �काशने शोधणे, �यापार मािसके शोधणे, 
से�समॅनशी सपंक�  साधणे, ओिपिनयन लीडरचे मत िकंवा अिभ�ाय जाणून घेणे, समवय�क 
सहकारी िकंवा इतर कंप�यामं�ये काम करणार े सहकारी याचें �या�ंया िशफारश��ार े
माग�दश�न घेणे हे सव� काम स�ंथा�मक खरदेीदार करीत असतात.  

उपय�ु तपिशलासंह चागंली माडंणी केले�या वेब साइट्सची देखरखे क�न, उ�पादनाशी 
सबंंिधत सव� ��ाचंी उ�र ेदेऊन, आव�यक असेल ते�हा नमनेु सामाियक क�न, साम�ी 
िवपणन धोरणांचा वापर क�न, �ाहकाशंी सतत सवंाद साधून स�ंथा सभंा�य �ाहकांना 
�य�त ठेवू शकते. याम�ये, वैयि�क िव�� ही मह�वाची भूिमका बजावू शकते. याचे कारण 
असे िक िव�� कम�चारी स�ंथे�या उि��ाचें �ितिनिध�व करीत असतात, �ाधा�य�म 
ठरिवतात आिण उ�पादन वैिश�्ये आिण िवचाराधीन ऑफरब�ल खरदेीदारास सबंंिधत 
मािहती �दान करीत असतात. म�ुय उ�पादन खरदेी करताना उ�पादनाचे तपशील 
मह�वपूण� भूिमका बजावतात. उदाहरणाथ�, कागदी िपशवी बनवणारी कंपनी य�ें खरदेी 
कर�याचे िनयोजन करीत असेल, तर अशावेळी ती कंपनी य�ें खरदेीशी सबंंिधत सव� 
तपशील आिण अटी�दश�त करले. तथािप, लहान व�तूं�या खरदेी�या बाबतीत जसे िक 
‘ग�द’, सखोल तपशीलाची आव�यकता नसते. 

४. पुरवठादाराचा शोध घेण े 

स�ंथा �थान िकंवा िठकाण यो�यते�या आधारावर परुवठादाराचा शोध घेऊ शकते. 
अशावेळी, जवळपास�या िठकाणी असले�या परुवठादाराला �ाधा�य िदले जाते कारण 
यामळेु उ�पादना�या उ�ेशपूित�साठी आव�यक असलेले सािह�य वेळेवर उपल�ध होणे 
श�य होते.  

५. ��तावाची िवनंती करण े 

पढुील ट�पा आह े- ��ताव िवनतंीचा. या ट��यात, परुवठादारानंा ��ताव सादर कर�यास 
सािंगतले जाते . उ�पादना�या जिटलतेवर अवलंबून, काही परुवठादार केवळ एकच 
कॅटलॉग िकंवा िव�� �ितिनधी िकंवा अगदी तपशीलवार ��ताव पाठवतात. �याम�ये 
परुवठादार काय ऑफर क� शकतो �यानसुार उ�पादनाची वैिश�्ये, वेळ, िकंमत आिण 
उधारी�या  अटी िकंवा शथ� याची मािहती सकंिलत केलेली असते.   

६. पुरवठादाराची िनवड करण े 

या ट��यावर, स�ंथा खरदेीदार ��तावाचें मू�यमापन करतो आिण अंितम िनवड करतो. या 
िनवडी�या मह�वा�या भागाम�ये िवचाराधीन परुवठादाराचें मू�यमापन करणे समािव� 
असते. परुवठादार िनवड �ि�येम�ये सादर केले�या ��तावाचें कठोर पनुरावलोकन तसेच 
परुवठादारा�ंया �मता, �ित�ा, �ाहक �ाधा�ये, हमी इ�याद�चा िवचार केला जातो. 
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खरदेीची जिटलता आिण मा�ा यावर आधा�रत वाटाघाटी �े�ात उ�पादनाचे �माण, 
तपशील, िकंमत, वेळ, िवतरण आिण िव���या इतर अट�चा समावेश असू शकतो. शेवटी, 
स�ंथा�मक खरदेीदार �या�ंया िनवडीला अंितम �व�प देतात आिण ��ताव सादर 
केले�या परुवठादारांना ते कळवतात.    

७. ऑड�र-िन�य�िमक तपशील घेण े  

स�ंथा�मक खरदेीदार िनवडले�या परुवठादारानंा �लोिजंग ऑड�र पाठवतो. �याम�ये 
तािं�क वैिश�्ये, आव�यक �माण, वॉरटंी इ�याद�ची यादी केलेली असते. या ट��यात, 
परुवठादार सामा�यत: खरदेीदाराशी सूची �यव�थािपत कर�यासाठी आिण ठरले�या अटी 
व करारा�माणे व�तू िवत�रत कर�यासाठी काम करतो. 

८. कामिगरीची समी�ा करण े    

या अंितम ट��यात, खरदेीदार परुवठादारा�या कामिगरीचे मू�याकंन करतो आिण आपला 
अिभ�ाय देतो. खरदेी केले�या व�तूंवर अवलंबून ही एक अितशय सोपी िकंवा अितशय 
गुतंागुतंीची �ि�या असू शकते. वर उ�लेख के�या�माणे , खरदेी �ि�येतील सव� आठ ट�पे 
हे नवीन कामानंा पूण�पणे लागू होतात. जी कामे सामा�यत: अिधक जिटल असतात, 
�याम�ये गुतंागुतंीचे खरदेी िनण�य आव�यक असतात अशा कामामं�ये खरदेी �ि�येतील 
सव� आठ ट�पे येतात. पनुख�रेदी आिण वारवंार खरदेीसाठी, स�ंथा खरदेी �ि�येचे फ� 
काही ट�पेच वापरतात आिण काही ट�पे पूण�तः ओलाडंले जाऊ शकतात.  उदाहरणाथ�, 
आधीच ओळख�या गेले�या पुरवठादाराकडून खरदेी करणे. स�ंथा ई-खरदेी �ि�येचा माग� 
देखील अवलंबू शकते. �याम�ये,अगोदरच केले�या वाटाघाट��या दरावंर मानक व�तूं�या 
�ेणीचा परुवठा कर�यासाठी ऑनलाईन - ऑनबोड�ड परुवठादार ओळखला जातो. 
उदाहरणाथ� , कागदी िपशवी बनवणारी स�ंथा ठरािवक अंतराने िविश� गणुव�ेचे पेपर रोल 
खरदेी करते आिण बाजारातील चढ-उतारा�ंया अधीन राह�न खरदेीचे दर आिण वारवंारता 
िनि�त नम�ुयानसुार ठेवते. हे सव� ई-खरदेी �ि�येचा माग� वापर�यामळेु श�य होते.  

३.७  साराशं  

�ाहक बाजार ही एक अशी रचना आहे, जी �ाहकानंा उ�पादने, व�तू आिण सेवा घे�यास 
अनमुती देते. �ाहक �या�ंया वैयि�क वापरासाठी व�तू आिण सेवा खरदेी करतात. 
औ�ोिगक खरदेीदार िविनमय �ि�येसाठी, ��याकलापासंाठी व�तू आिण सेवा खरदेी 
करतात, �याचे गणुधम� बदलतात िकंवा पढुील �ि�येसाठी इनपटु �हणून वापरतात. 
स�ंथा�मक खरदेी आिण वैयि�क खरदेी याम�ये ल�णीय फरक आहे. 

�ाहक खरदेी साधारणपणे अ�प मदुतीची असते; जेथे �यवहार पूण� झा�यानतंर िव�े�याशी 
�याचें सबंंध सपंतात. तथािप, स�ंथा�मक खरदेी �ि�या दीघ� मदुतीवर ल� क� ि�त करते 
जेथे ते परुवठादाराशंी दीघ�काळ िटकणार े सबंंध िनमा�ण करतात. वैयि�क खरदेीशी 
सबंंिधत घटकामं�ये मानसशा�ीय घटक, सामािजक घटक- कुटंुब, सदंभ� गट, ि�थती इ. 
सा�ंकृितक घटक, लोकस�ंयाशा�ीय घटक- वय, उ�प�न, �यवसाय आिण जीवनशैली 
इ�याद�चा समावेश होतो.  
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�ाहक िकरकोळ िव�े�याकंडून व�तू खरदेी करतात तर �यावसाियक खरदेीदार थेट 
उ�पादकाकडून व�तू खरदेी करतात. पिह�यादंाच केले�या स�ंथा�मक खरदेीम�ये आठ 
ट��यांचा/पाय�यांचा समावेश होतो. परतं,ु िनयिमत खरदेी करताना स�ंथाकंडून काही 
पाय�या वगळ�या जाऊ शकतात.  

३.८ �वा�याय   

अ. यो�य पया�यासह �र� जागा भरा.  

१.______हे उ�च �ाहक सहभाग आिण �डँमधील मह�वपूण� फरका�ंार े वैिश�्यीकृत 
असते.  

अ. जिटल खरदेी वत�न 

ब. िवसगंती- कमी खरदेी वत�न 

क. खरदेीची सवय असलेले वत�न  

ड. वैिव�यपूण� खरदेी �यवहार वत�न  

२. �ाहक �या�ंया _______ साठी व�तू आिण सेवा खरदेी करतात. 

अ. वैयि�क वापरा  

ब. औ�ोिगक वापरा  

क. िव�� 

ड. वाहतूक�  

३. िकराणा माल _______ खरदेी �यवहारा�या �ेणीत येतो. 

अ. खरदेीची सवय असलेले वत�न 

ब. िवसगंती कमी खरदेी वत�न.  

क. जिटल खरदेी वत�न 

ड. वैिव�यपूण� खरदेी �यवहार वत�न  

४. सहसदंभ� गट ह े �ाहका�ंया वत�नावर प�रणाम करणा�या ________ घटकाचंा भाग 
आहेत 

अ. मानसशा�ीय घटक 

ब. सामािजक घटक 

क. सा�ंकृितक घटक 

ड. आिथ�क घटक 
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५. स�ंथा�मक खरदेी �ि�येतील पिहली पायरी ______आहे. 

अ. सम�या ओळखणे 

ब. िवपणन म�य�थ 

क. परुवठादार 

ड.सेवा �ितिनधी 

[उ�र:े१.- (अ) खरदेीची जिटल वत�णूक; २.- (अ) वैयि�क वापर; ३.-(ड) वैिव�यपूण� 
खरदेी �यवहार वत�न; ४.-(ब) सामािजक घटक; ५.- (अ) सम�या ओळखण े 

 ब. खालील िवधाने स�य क� अस�य ते सांगा. 

१. �ाहक बाजार ही एक अशी रचना आहे जी �ाहकानंा उ�पादने, व�तू आिण सेवा घे�यास 
अनमुती देतो. 

२. स�ंथा तेल, पोलाद आिण उ�पादनात वापर�या जाणा� या इतर व�तू यासारखा क�चा 
माल देखील अिधक �माणात खरदेी करतात.  

३. सघंटना�मक खरदेीचे िनण�य गरजेनसुार आिण इ�छेनसुार घेतले जातात. 

४. स�ंथा, पनुख�रदेी आिण वारवंार खरदेीसाठी खरदेी �ि�येचे सव� आठ ट�पे वापरतात. 

५. सवा�िधक िनयिमतपणे दश�िव�या जाणा� या �कारची खरदेी वत�णूक �हणज े वैिव�यपूण� 
खरदेी �यवहार वत�न होय.  

[ उ�र:े- स�य िवधाने -१ व २  अस�य िवधान-े३,४ आिण ५ ] 

 

 क. खालील जोडया  जुळवा. 

गट – अ गट – ब 

१. जिटल खरदेी �यवहार 
अ. �ाहकानंा �डँमधील ल�णीय िवचलन जाणवते 
परतं ु ते खरदेीम�ये िवशेषतः सहभाग दश�िवत 
नाहीत. 

२. िवसगंती -कमी करणारी खरदेीची 
वत�णूक 

ब. जे�हा व�तू िनयिमतपणे खरदेी केली जाते, �यात 
जा�त पैसे िमळत नाहीत पण �ड्ँसम�ये काही 
मह�वपूण� फरक अस�याचे समजते. 

३. खरदेीची सवय असलेले वत�न  
क.  �ाहक खरदेीम�ये चागंला सहभाग दाखवतात, 
परतं ु �यानंा �डँमधील फरक िनि�त कर�यात 
अडचण येते. 

४. वैिव�यपूण� खरदेी �यवहार वत�न  
ड. उ�च �ाहक सहभाग आिण �डँमधील मह�वपूण� 
फरका�ंार ेवैिश�्यीकृत. 
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५. मानसशा�ीय घटक 

इ. मानवी बु�ी एखा�ा िविश� उ�पादन आिण 
सेवासंाठी �ाहका�ंया पसतंी आिण आवडी िकंवा 
नापसतंी ठरव�यासाठी मह�वपूण� िनधा�रक काय� 
करते. 

( 

[ उ�र:े १.- ड. ; २.- क. ; ३.- ब. ; ४.- अ. आिण ५.- इ. ] 

खालील ��ांची सिव�तर उ�र े िलहा. 

१. स�ंथा�मक खरदेी िनण�य �ि�येतील ट�पे �प� करा. 

२. �ाहका�ंया खरदेी वत�नावर टीप िलहा. 

३. स�ंथे�या खरदेी �यवहार वत�नावर टीप िलहा. 
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४  
सवेाचं ेिवपणन आिण �ामीण िवपणन 

�करण संरचना 

४.०   उि�� े

४.१   ��तावना 

४.२   सेवा 

४.३   सेवा िवपणनासाठी िवपणन िम�ण 

४.४   सेवा गणुव�ा आिण उ�पादकता �यव�थािपत करणे 

४.५  भारतातील �ामीण बाजारपेठेची प�रि�थती 

४.६   भारतातील �ामीण बाजारपेठा�ंया वाढीस हातभार लावणारे घटक 

४.७   �ामीण िवपणनातील आ�हाने 

४.८   �ामीण िवपणना�या आ�हानाचंा सामना कर�यासाठी धोरणे 

४. ९  साराशं 

४.१० �वा�याय  

४.० उि�� े

या �करणाचा अ�यास पूण� के�यानतंर िव�ाथ� पढुील बाबतीत स�म होतील: 

●  सेवाचंी �या�या आिण वैिश�्ये समजणे. 

●  सेवा िवपणनासाठी िवपणन िम�ण समजणे. 

●  सेवेची गणुव�ा आिण उ�पादकता �यव�थािपत करणे ही सकं�पना समजणे. 

●  �ामीण िवपणनाची स�याची प�रि�थती, �ामीण िवपणना�या वाढीस हातभार लावणार े
िविवध घटक, �ामीण िवपणनाशी सबंंिधत आ�हाने आिण �ामीण िवपणना�या 
आ�हानानंा त�ड दे�यासाठी धोरणे समजणे. 

४.१ ��तावना 

सेवा िवपणन हे सबंंध आिण मू�यावर आधा�रत िवपणन आहे. ते सेवा िकंवा उ�पादनाचे 
िवपणन कर�यासाठी वापरले जाऊ शकते. जागितक अथ��यव�थेत सेवा�ंया वाढ�या 
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मह�वामळेु, सेवा िवपणन हा एक िवषय बनला आह े �याचा �वतं�पणे अ�यास करणे 
आव�यक आहे. सेवा अमूत� आहेत, तरीही समाधान देतात. ते उ�पािदत न करता केले 
जाते. सेवा मूत� व�तूंशी जोड�या जाऊ शकतात िकंवा नसतात.�याचंी देखभाल आिण 
द�ु�ती मूत� व�तूंशी सबंंिधत आहे, ती स�लामसलत नाही. सेवेम�ये िव�े�याकडून 
खरदेीदाराकडे मालक� ह�तातंरीत होत  नाही. एखा�ाला ठरािवक कालावधीसाठी 
हॉटेलची खोली िकंवा र�ेवे बथ� वापर�याचा अिधकार असू शकतो, परतं ु खोली िकंवा 
बथ�ची मालक� हॉटेल िकंवा र�ेवेकडेच राहते. 

४.२ सेवा 

सेवांची �या�या - 

िफिलप कोटलर सेवाचंी �या�या करतात क�, "कोणतीही कृती िकंवा काय��दश�न जे एक 
प� दसु-याला देऊ शकतो. ज े मूलत: अमूत� आह े आिण प�रणामी कोण�याही गो�ीची 
मालक� होत नाही. �याचे उ�पादन भौितक उ�पादनाशी जोडले जाऊ शकते िकंवा नाही. 

�हलॅेरी ए झीथमल या�ंया �या�येनसुार: "सेवा �हणजे कृ�ये, �ि�या आिण काय��दश�न 
�हणजे एका स�ंथेने िकंवा �य��ने दसु-या स�ंथेसाठी िकंवा �य��साठी �दान केलेले िकंवा 
सह-उ�पादन केले आहे." 

'सेवा' हा श�द केवळ ऑटो सि�ह�िसगं, हेअर किटंग, �यटुी पाल�र, दतंवै� सेवा, कायदेशीर 
सेवा, स�लागार सेवा इ�यादी वैयि�क सेवा असू शकत नाही. िवपणन त� आिण 
�यव�थापन िवचारवतंा�ंया मते, सेवांचा आशय िव�ततृ आहे. 

सेवांची वैिश�्ये - 

१. अमूत�ता 

िवपणन सेवामं�ये, अमूत�ता �हणजे सेवा वापर�या�या मू�याचे पूव�मू�याकंन कर�यात 
�ाहकाची असमथ�ता होय. ��य� उ�पादना�माणे, सेवा खरदेी कर�यापूव� ती पािहली, 
चाखली, अनभुवली, ऐकली जात नाही िकंवा ितचा वास घेता येत नाही. 

२. नाशवंतपणा 

सेवा नाशवतं आहेत �यामळेु �याचंा सचंय केला जाऊ शकत नाहीत. यामळेु, सेवा 
�दा�यानंा ि�थर मागणी �यित�र� इतर काहीही �यव�थािपत करणे कठीण आह.े जे�हा 
मागणी ती�पणे वाढते, ते�हा सेवा स�ंथानंा �ाहका�ंया गरजा पूण� कर�यासाठी परुसेे 
उ�पादन िनमा�ण कर�या�या सम�येचा सामना करावा लागतो. 

३. अिवभा�यता 

अिवभा�यता (�याला एकाच वेळी ओळखले जाते) याचा वापर िवपणन म�ये सेवा�ंया 
म�ुय गणुव�ेचे वण�न कर�यासाठी केला जातो. जी �यानंा व�तूंपासून वेगळे करते.दसु�या 
श�दांत, सेवा एकाच वेळे�या आत �यु�प�न के�या जातात आत आिण वापर�या 
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जातात. िशवाय, सेवा �दा�यापासून सेवा िवभ� करणे खूप कठीण आह.े सेवा अिवभा�य 
आहेत. 

४. िवषमता 

िवषमता हा श�द सेवा �दान कर�या�या िविश�तेचे वण�न करतो (�याला प�रवत�नशीलता 
देखील �हटले जाते).दसु�या श�दातं, सेवा एकाच वेळी �य�ुप�न तसेच ��ततु के�या 
जातात आिण वापर�या जातात. सेवा िवषम आहेत ह े ल�ात घेता, ��येक �ाहकाला 
उ�कृ� सेवा िमळणे आव�यक आहे. 

५. मालक� 

सेवा�ंया बाबतीत मालक� कधीही ह�तातं�रत केली जात नाही. उ�पादनामं�ये, उ�पादन 
�थम तयार केले जाते आिण नतंर ते िवकले जाते. तथािप, सेवामं�ये, उ�पादन �थम 
िवकत घेतले जाते आिण नतंर �याचे उ�पादन आिण सेवन केले जाते. 

६. गुणव�ा मोजमाप 

SERVQUAL इ����म�ट सेवा गणुव�ेचे पाच प�रमाण मोजते. 

ही पाच प�रमाणे पढुील �माणे आहेत - मूत�ता, िव�ासाह�ता, �ितसाद, आ�ासन आिण 
सहानभूुती. 

७. मू�यमापन 

सेवाचंी मागणी आिण गणुव�ेनसुार �याचें मू�यमापन वेगळे असते. उदाहरणाथ� - जा�त 
मागणीमळेु स�ुी�या काळात प�रवहन बसचे श�ुक जा�त असते. 

४. ३  सेवा िवपणनासाठी िवपणन िम�ण  

िवपणन सकं�पना असे सागंते क� िवपणनाचे िनण�य �ाहका�ंया गरजा आिण इ�छावंर 
आधा�रत असावेत. खरदेीदार �या�ंया गरजा आिण इ�छा पूण� कर�यासाठी व�तू आिण 
सेवा खरदेी करतात. अशा �कार े जे�हा एखादा खरदेीदार बाजारातील �यवहारात गुतंतो 
ते�हा �याला �या �यवहारातून िमळणा-या फाय�ाचंा आिण समाधानाचा समूह िमळतो.  
तथािप तो सहसा बाजारातील ��ताव �या�या घटक भागामं�ये िवभागत नाही. 

सेवा बाजारातील िवपणन िम�णाची िनिम�ती �ि�या इतर �कार�या बाजारपेठे�माणेच 
असते, सामा�यत: याम�ये खालील गो��चा समावेश होतो: 

(अ) �या�या घटकामं�ये िकंवा उप िम�णामं�ये समािव� घटक वेगळे करणे; 

(b) उप-िम�णांचे िवपणन िम�णात सम�वय साधणे. 
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सेवेसाठी िवपणन िम�णात वापरलेले सात घटक खालील�माणे आहते - 

१. उ�पादन 

सेवा उ�पादनासाठी �दान केले�या सेवाचंी �ेणी, �दान केले�या सेवाचंी गणुव�ा आिण 
�दान केले�या सेवाचंा �तर िवचारात घेणे आव�यक आहे. �िँडंग, हमी आिण िव��नतंरची 
सेवा यासार�या बाब�वरही ल� देणे आव�यक आह.े 

२. िकंमत 

िकमती�या िवचारात िकंमत�चे �तर, सवलत भ�े आिण दलाली, पैसे देयका�या अटी 
आिण पत यांचा समावेश होतो. एका सेवेपासून दसुरय्ा सेवेम�ये फरक कर�यात िकंमत 
देखील भाग घेऊ शकते आिण �हणून सेवेतून िमळाले�या मू�यािवषयी �ाहकाचें  समज 
आिण िकंमत आिण गणुव�ेचा पर�परसबंंध ह े अनेक सेवा िकंमत��या उप िम�णामं�ये 
मह�वाचे िवचार आहेत.  

३. �थान 

सेवा �दा�याचें �थान आिण �याचंी सलुभता ह ेसेवा िवपणनातील मह�वाचे घटक आहेत. 
सलुभता केवळ भौितक सलुभतेशी सबंंिधत नाही तर स�ेंषण आिण सपंका��या इतर 
मा�यमाशंी सबंंिधत आह.े अशा �कार ेवापर�या जाणा-या  िवतरण वािह�याचें �कार (उदा. 
�ॅ�हल एजटं) आिण �याचें सेवा �े� सलुभते�या मह�वपूण� सम�येशी जोडलेले आह.े 

४. जािहरात 

जािहराती, वैयि�क िव�� ि�या, िव�� वाढ ि�या तसेच �िस�ीचे इतर ��य� �कार 
आिण जनसपंक�  यासंार�या िविवध प�त��ार ेबाजारपेठाशंी सवंाद साध�या�या अ��य� 
�चारात समावेश होतो. 

५. लोक 

सव� मानवी कलाकार जे सेवा िवतरणात भाग घेतात आिण खरदेीदारा�या धोरणांवर �भाव 
पाडतात: �हणजे, स�ंथेतील वा कंपनीतील कम�चारी, �ाहक आिण �ाहक सेवे�या 
िवतरणात सहभागी होणार े सव� मानवी कलाकार �ाहकाला सेवे�या �व�पाबाबत सकेंत 
देतात. 

६. ��य� पुरावा 

एक असे वातावरण �याम�ये सेवा िवतरीत के�या जातात आिण िजथे स�ंथा आिण �ाहक 
पर�परसवंाद करतात आिण सेवेचे काय��दश�न िकंवा सवंाद सलुभ करणारे कोणतेही मूत� 
घटक �हणजे ��य� परुावा होय. 
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७. �ि�या 

वा�तिवक �ि�या, य�ंणा आिण ि�याचा �वाह �हणज े �या�ार े सेवा �दान केली जाते, 
सेवा िवतरण करणारी काय��णाली होय. �ाहकाचें अनभुव, िकंवा सेवेचा ि�या�मक �वाह, 
�ाहकानंा सेवेचा �यायिनवाडा कर�यासाठी परुावे देखील परुवतील. 

तुम�या �ानाची चाचणी �या  

1. सेवाचंी वैिश�्ये काय आहेत? 

2. सेवासंाठी िविवध िवपणन िम�ण �प� करा. 

४.४    सेवा गणुव�ा आिण उ�पादकता �यव�थािपत करणे 

सेवा गणुव�ा हा श�द "सेवा" आिण" गणुव�ा " या दोन िभ�न श�दापंासून बनला आहे. 
सेवेचा अथ� "कोणतीही ि�या िकंवा लाभ जो एक प� दसु-याला देऊ शकतो, जो मूलत: 
अमूत� आह ेआिण कोण�याही गो�ीची मालक� नाही.” 

काय��म कामकाज आिण �यवसायातील चागंली कामिगरी कर�यासाठी गणुव�ा ह े एक 
धोरणा�मक साधन �हणून ओळखले जाते. सेवा गणुव�ेचा अथ� �ाहकांना सतं�ु कर�याची 
सेवा �दा�याची �मता आहे �या�ारे तो �यवसायाची कामिगरी अिधक चागंली क� शकतो. 

सेवा �े�ातही �यवसाया�या यशासाठी गणुव�ा हा मह�वाचा घटक आहे. �याचे कारण 
नफा,  बाजारातील वाढलेला िह�सा, �ाहका�ंया समाधानाशी �याचा सकारा�मक सबंंध 
आहे. 

यापूव��या अनेक अ�यासकानंी आिण लेखकानंी िनदश�नास आणून िदले आह ेक� सेवेतील 
गणुव�ा सकं�पना ही व�तू �े�ातील �चिलत सकं�पनेपे�ा वेगळी आहे. अमूत�ता, 
�दा�यापासून अिवभा�यता, िवषमता इ�यादीसार�या सेवांची अंतिन�िहत वैिश�्ये अशा 
उपचाराचंी कारणे आहेत.�हणून गणुव�ेचे �प�ीकरण आिण मोजमाप यासाठी एक वेगळी 
माडंणी आहे.  

सेवा गुणव�चेे मापन - 

मूत� व�तूं�या बाबतीत, मालाची तपासणी क�न गणुव�ेचे मू�याकंन केले जाऊ शकते. 

गणुव�ा ही िनय�ंण तपशील तपास�यासाठी आिण दोषपूण� व�तू नाकार�यासाठी  वापरली 
जाऊ शकते. परतं ु सेवे�या गणुव�ेचे मू�यमापन मूत� उ�पादना�माणे करता येत नाही ते 
सेवे�या िविश� वैिश�्यामंळेु जसे क�, अमूत�ता, िवभ�ता इ. 

व�तूं�या बाबतीत, सेवा �दाता �ाहकाला सेवा �दान कर�यापूव� गणुव�ा तपासणी क� 
शकत नाही. सेवे�या गणुव�ेचे मू�यमापन कर�यासाठी �ाहक जे�हा ते �ा� करतात ते�हा 
अपेि�त गणुव�ेचे मू�यमापन करते. सेवेची गणुव�ा मोज�यासाठी �ाम�ुयाने दोन प�ती 
आहेत उदा. 
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●  अंतर िव�ेषण सेवा 

●   काय��दश�न उपाय 

अंतर िव�षेण - 

सेवा गणुव�ेचे अंतर िव�ेषण �ितमान परशरुामन, ए. इतल यानंी इ. स. १९ ८५ म�ये 
िवकिसत केले. या �ितमानानसुार असे सूिचत केले गेले आहे क� गणुव�ेब�ल �ाहका�ंया 
धारणा पाच िभ�न अंतरा�ंया मािलकेने �भािवत होते. �या खालील �माणे - 

सेवा गुणव�चेे अंतर िव�षेण �ितमान  

अंतर - १ - �ाहका�ंया अपे�ा आिण �यव�थापन धारणा या�ंयातील अंतर.  

या अंतराची कारणे परुशेा बाजार सशंोधनाचा अभाव आिण वर�या िदशेने सवंादाचा अभाव 
अशी आहेत. �ाहका�ंया गरजा जाणून घे�यासाठी आिण दळणवळण �णाली 
सधुार�यासाठी परुशेा सशंोधन काय��माचंा अवलंब क�न ही दरी कमी केली जाऊ शकते. 
SERVQUAL �केल वाप�न आिण �यव�थापन आिण �ाहकाकंडून िमळाले�या गणुाचंी 
तलुना क�न ते मोजले जाऊ शकते. 
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अंतर - २ - �यव�थापन समज आिण सेवा गणुव�ा तपशील या�ंयातील अंतर.  

सेवा गणुव�ेसाठी �यव�थापनाची पूण� मनापासून बािंधलक� नसणे, अपरु े सेवा नेत�ृव 
इ�याद�मळेु सेवा कंप�यामं�ये ही तफावत आह.े सेवा िवतरण �ि�येचे �माणीकरण क�न 
आिण यो�य स�ंथा�मक उि��े ठरवून ती बंद केली जाऊ शकते. 

अंतर - ३ - सेवा गणुव�ा तपशील आिण सेवा िवतरण या�ंयातील अंतर.  

ितसर ेअंतर वा�तिवक सेवा िवतरणातील िवसगंत�मधून उ�वते, �हणजेच सेवा परुवठादार 
िकंवा कम�चारी �यव�थापनाकडून अपेि�त �तरावर कामिगरी करत नाहीत. कुचकामी 
भरती, यो�य �ो�साहन आिण �ेरणाचंा अभाव इ�याद�मळेु ह े अंतर कम�चा-यांना परुशेी 
सहकाय� प�ती, उ�म मानव ससंाधन �यव�थापन �णाली इ�यादी �दान क�न दूर केले 
जाऊ शकते. 

अंतर - ४ - सेवा िवतरण आिण बा� स�ेंषण या�ंयातील अंतर.  

सेवा िवतरण आिण बा� स�ेंषण या�ंयातील अंतर अितशयो��पूण� आ�ासनामळेु िकंवा 
�ाहकाशी अ�भावी सवंादामुळे उ�वते, �यामळेु �ाहका�ंया अपे�ा वाढतात. ह े काय��म 
आिण �भावी सवंाद �णाली�ार ेसकुंिचत केले जाऊ शकते. 

अंतर - ५ - अपेि�त गणुव�ा आिण समजलेली गणुव�ा या�ंयातील अंतर.  

ही तफावत �ाहका�ंया सेवे�या अपे�ा आिण �या�या सेवे�या आकलनातील असमानतेमळेु 
आहे.  िवपणन आिण िवपणन सशंोधन साधनां�या �भावी वापरा�ारे �ाहका�ंया अपे�ा 
आिण धारणा ओळखणे, प�रमाण िनि�त करणे आिण �याचें परी�ण क�न यावर मात केली 
जाऊ शकते. 

सेवा काय��दश�न उपाय : सेवा गणुव�ेचे मोजमाप कर�यासाठी अंतर िव�ेषण प�ती 
वापर�याचा पया�य �हणजे सेवा काय��दश�न उपाय होय. या प�ती अंतग�त दोन �कारचे 
काय��दश�न उपाय वापरले जाऊ शकतात.  

सेवा गुणव�चेे सोप ेमोजमाप 

सेवा गणुव�ेचे सोपे मोजमाप �हणजे ते सहज ल�ात येऊ शकत नाहीत आिण ते �ाहक, 
कम�चारी िकंवा इतराशंी बोलून गोळा केले पािहजेत. 

१. �ाहक समाधान सव��ण: या प�तीनसुार वैयि�क �ाहकानंा िकंवा सामदुाियक 
�ाहकानंा �या�ंया सेवा िवतरणा�या िविश� आिण एकूण छापाचे मू�याकंन कर�यास 
सािंगतले जाऊ शकते. यासाठी ��ावली िकंवा मलुाखतीचे वेळाप�क वापरले जाऊ शकते. 
या �यित�र�, समूह मलुाखत प�ती आिण इतर बाजार सशंोधन तं�ाचंा यासाठी वापर 
केला जाऊ शकतो. 

२. अंतग�त काय��दश�न िव�षेण: या प�तीम�ये िविश� प�रमाणावंर �ाहकांना �दान 
केले�या सेवे�या गणुव�ेची धारणा िनि�त कर�यासाठी कम�चा-याचें सव��ण केले जाते. 
तसेच, दज�दार मंडळाकंडून अिभ�ाय, काय��दश�न मू�यमापन अहवाल, �ाहक धारणा 
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पातळी इ�यादी, सेवा�ंया गणुव�ेवर ल� ठेव�यासाठी मािहती �दान करते. सेवे�या 
गणुव�ेचे कठोर उपाय या प�तीम�ये �या वैिश�्यांचा आिण ि�याचंा समावेश होतो �याचंी 
गणना वेळेनसुार केली जाऊ शकते िकंवा लेखापरी�ण �ार ेमोजली जाऊ शकते. 

उदाहरणाथ�  - अशा उपायामं�ये बकेँ�ार े  खातेवही अ�यावत कर�यासाठी �ती�ा वेळ, 
िडमाडं �ा�ट जारी कर�यासाठी लागणारा वेळ, �ाहकाने जमा केलेला धनादेश 
वटविव�यासाठी आिण जमा कर�यात िवलंब इ�याद�चा समावेश असू शकतो. 

सेवा गुणव�चेे प�रमाण - 

सेवे�या गणुव�ेचे मोजमाप �ाहका�या समजावर अवलंबून असते आिण हे अपेि�त सेवेपे�ा 
वेगळे असू शकते. अपेि�त सेवा आिण समजलेली सेवा यातील अंतर िनि�त कर�यासाठी, 
अनेक �ितमाने वापरली जातात जसे क� स�ह��वल �ितमान, रटेर �ितमान, ई-सेवा 
गणुव�ा इ. सेवा गणुव�ा िनधा�रणाची म�ुय प�रमाणे खालील�माणे आहेत: 

 

सेवा गुणव�चेे प�रमाण 

१. िव�सनीयता 

िव�ासाह�तेची �या�या िव�ासाह� आिण अचूकपणे वचन िदलेली सेवा कर�याची �मता 
�हणून केली जाते. �यापक अथा�ने िव�ासाह�तेचा अथ�, सेवा कंप�यांची िडिल�हरी, सेवा 
तरतदुी, सम�याचें िनराकरण आिण िकंमतीब�लची आ�ासने होय. �ाहकानंा �या 
कंप�यासंोबत �यवसाय करायला आवडते, जे �याचें वचन पाळतात. �यामळेु �ाहका�ंया 
सेवे�या गणुव�ेची धारणा आिण �याची िन�ा हा मह�वाचा घटक आहे. �यामळेु सेवा 
कंप�यानंी �ाहका�ंया िव�ासाह�ते�या अपे�ाबं�ल जाग�क असणे आव�यक आह.ेबिँकंग 
सेवा�ंया बाबतीत, िव�ासाह�ते�या प�रमाणात - िनयिमतता, त�ार�कडे पाह�याचा 
�ि�कोन, �ाहकानंा मािहती देणे, सात�य, �ि�या इ. चा  समावेश होतो . 
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 २. �ितसाद 

�ितसाद �हणजे �ाहकानंा मदत कर�याची आिण त�पर सेवा �दान कर�याची इ�छा होय. 
हे प�रमाण �ाहका�ंया िवन�ंया, ��, त�ारी आिण सम�या हाताळ�या�या व�ृी आिण 
त�परतेवर क� ि�त आह.े ह े कम�चारी िकंवा कम�चा-याचा व�शीरपणा, उपि�थती आिण 
�यावसाियक बािंधलक� इ�याद�वर देखील ल� क� ि�त करते. �ाहकानंी सहा�यासाठी िकती 
वेळ �ती�ा केली, ��ाचंी उ�र े कशा�कार े िदली इ�याद�वर �याची गणना केली जाऊ 
शकते. सेवा िवतरणाची �ि�या आिण �ाहका�ंया िवन�ंयाकंडे कम�चा-यांचा ��ीकोन सतत 
बघून �ितसादाची प�रि�थती सधुारली जाऊ शकते. 

३. आ�ासन 

सेवे�या गणुव�ेचे ितसर े प�रमाण �हणजे आ�ासन प�रमाण. याची �या�या कम�चा-यांचे  
�ान, सौज�य आिण स�ंथा आिण �या�ंया कम�चा-याचंी �या�ंया �ाहकामं�ये िव�ास आिण 
आ�मिव�ास िनमा�ण कर�याची �मता अशी केली जाऊ शकते.  ह ेप�रमाण बिँकंग, िवमा 
सेवामं�ये  मह�वाचे आह े कारण �ाहकानंा �या�ंया प�रणामाचे मू�यमापन कर�या�या 
�मतेब�ल अिनि�तता वाटते. िवमा सार�या काही प�रि�थत�म�ये, �टॉक �ोिकंग सेवा 
कंप�या, िवमा एजटं, दलाल इ�यादी आिण वैयि�क �ाहकासंार�या �मखु सपंक�  
�य��म�ये िव�ास आिण िन�ा िनमा�ण कर�याचा �य�न करतात. बिँकंग सेवामं�ये 
"वैयि�क बकँर" ही म�ुय सपंक�  �य��ची भूिमका बजावते. ह ेप�रमाण नोकरीचे �ान आिण 
कौश�य, अचूकता, कम�चा-याचें सौज�य इ�याद�वर आिण स�ंथे�ार े सिुनि�त केलेली 
सरु�ा यावर ल� क� ि�त करते. 

४. सहानुभूती 

सेवा गणुव�ेचे आणखी एक प�रमाण �हणजे सहानभूुती आयाम होय. �ाहकानंा �या�ंया 
बकँा िकंवा सेवा स�ंथाकंडून काळजी घेणारे, वैयि�क ल� देणे अशी �याची �या�या आहे. 
हा प�रमाण वैयि�कृत िकंवा वैयि�क सेवा�ंार े अथ� �य� कर�याचा �य�न करतो क� 
�ाहक स�ंथेसाठी अि�तीय आिण िवशेष आहेत. या प�रमाणाचे �येय  �ाहका�ंया िविवध 
गरजा पूण� करणा�या िविवध सेवावंर आह,े �यि�गत िकंवा वैयि�कृत सेवा इ. या �करणात 
सेवा �दा�यानंा �ाहका�ंया वैयि�क गरजा िकंवा इ�छा आिण �ाधा�ये जाणून घेणे 
आव�यक आह.े 

५. मूत�ता 

सेवे�या गणुव�ेचचे   पाचवे प�रमाण �हणजे मूत�ता, �याची �या�या भौितक सिुवधा, 
उपकरणे, दळणवळणाची साम�ी आिण तं��ान �हणून केली जाते. ह े सव� �ाहकानंा 
फम��या सेवे�या गणुव�ेब�ल परुशेी सूचना देतात. तसेच, ह े प�रमाण  स�ंथेची �ितमा 
वाढवते. �यामळेु स�ंथेसाठी स�ुप�ता प�रमाण खूप मह�वाचे आह े आिण �यानंा भौितक 
सिुवधाचंी �यव�था कर�यासाठी मोठ्या �माणात गुतंवणूक करणे आव�यक आह.े 
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उ�पादन�मता - 

सव��थम ह े समजून घेतले पािहजे क� उ�पादकता आिण उ�पादन ही एकच सकं�पना 
नाही. उ�पादन ही स�ंया िकंवा �माणात दश�िवली जाते, तर उ�पादकता ही सापे� 
सकं�पना आहे, सामा�यत: गणुो�र िकंवा िनदश�ना (आउटपटु)�या सदंभा�त �य� केली 
जाते. उ�पादकता �हणजे सवा�त लहान िकंवा िकमान �य�नासंह जा�तीत जा�त िकंवा 
सवा�त मोठे उ�पादन. उ�पादकता ह े उ�पादन केलेले सािह�य आिण उ�पादनासाठी 
परुिवलेले  ससंाधन सािह�य याचें गणुो�र आह.े ससंाधनाचा वापर अ�यतं काय��मतेने 
के�यास िकंवा उपल�ध ससंाधनांचा कमीतकमी अप�यय के�यास उ�पादकता वाढू शकते, 
परतं ु उ�पादनासाठी परुिवलेले  ससंाधन सािह�याची स�ंया वाढली तरच उ�पादन वाढू 
शकते. 

उ�पादकता वाढव�यासाठी उपाय – 

उ�पादकता वाढव�यासाठी खालील िविवध उपाययोजना के�या आहेत. 

१. कम�चा�यांना �ो�साहन योजना 

��येक स�ंथेने �या�ंया कम�चा-यांना अिधक चागं�या प�तीने काम कर�यास �व�ृ 
कर�यासाठी �ो�साहन योजना तयार केली पािहजे. या योजनानंी कम�चा-यानंा आिथ�क 
तसेच आिथ�केतर लाभाचा िवचार केला पािहजे. आिथ�क लाभाम�ये वेतन आिण पगार, 
बोनस इ�याद�चा समावेश होतो. आिथ�केतर लाभामं�ये कामा�या िठकाणी िविवध 
िव�ाशाखा, चागं�या कामाची ि�थती, �यव�थापना�या िनण�य घे�या�या धोरणामं�ये 
कामगाराचंा सहभाग इ. चा  समावेश करता येईल. 

२. �िश�ण 

नवीन कम�चा-यांना कामाशी प�रिचत हो�यासाठी आिण �यानंा कामाब�ल कौश�य आिण 
�ान दे�यासाठी �िश�ण आव�यक आह.े �िश�णामळेु �यानंा काम चागं�या �कार े
समज�यास मदत होते. �िश�णामळेु कम�चा�यांचा कामाकडे पाह�याचा �ि�कोन सधुारतो. 

३. नेटवक�  िव�षेण तं� 

नेटवक�  िव�ेषण तं� कंपनीला �क�प पूण� हो�यासाठी लागणा�या कालावधीचे िनयोजन 
कर�यास मदत करते. साधारणपणे CPM िकंवा PERT तं�ाचा वापर करतात. ि�िटकल 
पाथ मेथड (सीपीएम) आिण �ोजे�ट इ�हॅ�यएुशन �र��ू टेि�नक (पीईआरटी) कंपनीला 
मह�वा�या कामावंर ल� क� ि�त कर�यास मदत करते. �यानंा पूण� हो�यासाठी जा�तीत 
जा�त वेळ लागतो आिण �या�ार े�क�प पूण� हो�यासाठी लागणारा वेळ कमी कर�यासाठी 
आिण एकूण उ�पादकता सधुार�यासाठी अशा �कार ेउप�माचें िनयोजन केले जाते. 

४. मू�य अिभयांि�क� 

मू�य अिभयािं�क� िविवध िवभागामं�ये आिण उ�पादना�या जीवन च�ा�या िविवध 
ट��यांवर यो�य �ि�या तयार क�न दज�दार उ�पादन सधुार�यास आिण िकंमत कमी 
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कर�यास मदत करते. िविवध रा�यामं�ये मू�य अिभयांि�क�म�ये समािव� आह ेजसे क� 
सधुारणेसाठी उ�पादन िनवडणे, सधुारणेसाठी आव�यक सबंंिधत मािहती गोळा करणे, 
कामा�या िव�मान �ि�येचे िव�ेषण करणे, नवीन  आराखडा िकंवा �ि�या िवकिसत 
करणे, नवीन �ि�या लागू करणे, �ि�येचा आढावा इ. 

५. नोकरीत बदल 

हे काम कम�चा-यांना अिधक अथ�पूण� आिण मनोरजंक बनिव�यासाठी केले जाते. याम�ये 
अिधक आ�हाना�मक नोक-या आिण  जबाबदा�या कम�चा-यांना �याचंी काय��मता 
सधुार�यासाठी िद�या जातात.  उदाहरणाथ�, अहवाल दे�याचे काम करणा�या कम�चा�याला 
स�ंथेसाठी धोरणे तयार कर�याचे काम िदले जाईल. 

६. गुणव�ा मडंळ 

गणुव�ा मंडळाची सकं�पना डॉ. काओ� यानंी १९६० म�ये �थम लोकि�य केली. 
गणुव�ा मंडळ �हणजे स�ंथे�या िविवध िवभागातील लोकाचंा समूह, जे एक� येतात आिण 
ओळखतात, स�ंथे�या िविवध सम�याचें िव�ेषण करतात. हे दज�दार मंडळ गट सम�येचे 
िनराकरण कर�यासाठी उपाय घेऊन येतात आिण �यव�थापनाला �याची िशफारस 
करतात. �यव�थापन उपायांचे पनुरावलोकन आिण �याची अंमलबजावणी के�यास, 
उ�पादकता वाढ�यास मदत होईल. 

७. संसाधनांचे �यव�थापन 

उ�पादकता वाढव�यासाठी उपल�ध ससंाधनाचंा इ�तम वापर आव�यक आहे. स�ंथेची 
िविवध ससंाधने जसे क� भौितक ससंाधने, भाडंवल, मन�ुयबळ ससंाधने याचंा उ�पादकता 
वाढव�यासाठी काय��मतेने वापर केला पािहज.े 

८. सािह�य �यव�थापन 

सािह�य �यव�थापन ह े उ�पादन िकंवा उ�पादन �ि�येत वापर�या जाणा-या साम�ी�या 
�यव�थापनाशी सबंंिधत आह.े या साम�ीचे यो�य गुतंवणूक �यव�थापन, प�तशीर 
साठवणूक असावी. सािह�य �यव�थापना�या काही उि��ामं�ये दज�दार सािह�याची यो�य 
िकमतीत खरदेी करणे, परुवठादाराशी चागंले सबंंध ठेवणे, यादीची यो�य पातळी राखणे 
इ�याद�चा समावेश होतो. 

९. कामिगरी मू�यांकन 

��येक कंपनीने दरवष� �या�ंया कम�चा-या�ंया कामिगरीचे मू�याकंन केले पािहज.े कंपनीने 
कामगारानंा �याचंी ताकद आिण कमकुवतपणाची मािहती िदली पािहजे. हे काय��दश�न 
मू�यमापन कम�चा-यांना �या�ंया कमकुवतपणा ओळख�यास मदत करले, �यामळेु 
उ�पादकता सधुार�यास मदत होईल. 
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१०. गुणव�ा िनयं�ण 

उ�पादकता वाढव�यासाठी गणुव�ा िनय�ंण आव�यक आहे. वाजवी िकमतीत दज�दार 
व�तूंचे उ�पादन करणे, गणुव�ेतील िविवध िवचलन शोधणे आिण �यात सधुारणा 
कर�यासाठी आव�यक उपाययोजना करणे हे गणुव�ा िनय�ंणाचे म�ुय उि�� आहे. ह े
गणुव�ा िनय�ंण उ�पादकता सधुार�यास मदत करते. 

४.५  भारतातील �ामीण बाजारपेठेची प�रि�थती  

भारतीय अथ��यव�थेतील �ामीण िवपणन म�ुयतः खालील दोन �ेण�म�ये वग�कृत केले 
जाऊ शकते - 

�ाहकोपयोगी व�तूं�या बाजारपेठामं�ये िटकाऊ आिण अ-िटकाऊ व�तूंचा समावेश होतो. 
मा� कृषी उ�पादना�ंया बाजारपेठेत खते, क�टकनाशके, िबयाणे इ�याद�चा समावेश होतो. 
भारतातील �ामीण िवपणन हे काहीवेळा लोक चकु�चे करतात �यानंा असे वाटते क� �ामीण 
िवपणन ह े फ� कृषी िवपणन आह.े �ामीण िवपणन ह े शहरी �े�ापंासून �ामीण भागात 
�यावसाियक ि�याचे वाहक तसेच �ामीण ते शहरी भागात िबगरशेती कामगारानंी उ�पािदत 
केले�या िविवध उ�पादनाचें िवपणन िनधा��रत करते. 

�ामीण बाजारपेठांची वैिश�्ये पुढील�माणे आहते - 

➢ येथे शेती हा पिहला आिण उ�प�नाचा म�ुय �ोत आह.े 

➢ हे उ�प�न हगंामी �व�पाचे असून पीक उ�पादनावर अवलंबून अस�याने �यात चढ-
उतार होत असतात. 

➢ �ामीण बाजारपेठ मोठी असली तरी  ती भौगोिलक��्या िवखरुलेली आह.े 

➢ हे धािम�क, सा�ंकृितक आिण आिथ�क असमानता दश�वते. 

➢ �ामीण बाजारपेठ फारशी िवकिसत झालेली नाही, कारण इथले लोक जेमतेम परुशेी 
�यश�� वापरतात. 

➢ गरीब राहणीमान, कमी दर भांडवली उ�प�न आिण मागासलेपणासह, या बाजारपेठाचंा 
कृषी �े�ाकडे ल� आहे. 

➢ हे वेगळे अंदाज, सवयीचे नमनेु आिण वत�णकु��या पैलूंसह ती�ण आिण िभ�न 
�ादेिशक �ाधा�ये दश�िवते. 

➢ �ामीण िवपणन �ि�या ही सामा�य �ामीण िवकास �ि�येचा प�रणाम आह े आिण 
�ामीण �े�ातील सामािजक आिण आिथ�क बदलाचें �यव�थापन हे �ामीण िवपणन 
�ि�येचा गाभा आह.े 
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४. ६   भारतातील �ामीण बाजारपेठा�ंया वाढीस हातभार लावणार ेघटक 

भारतातील �ामीण बाजारपेठांचा वाढीस हातभार लावणारे घटक खालील�माणे - 

१. सा�रते�या पातळीत वाढ 

�ामीण भागातील िश�णाचा �तर कालातंराने वाढत आहे. �ामीण भागातील ५०% पे�ा 
जा�त लोक सा�र आहेत. सा�रते�या पातळीत वाढ झा�यामळेु �ामीण भागात िविवध 
उपभो�य उ�पादनाचंी मागणी वाढू लागली. 

२. पायाभूत सुिवधांचा िवकास 

�ामीण भागात स�ु झाले�या या िविवध पायाभूत सिुवधा �क�पामंळेु ��येक गावाला यो�य 
वाहतूक सिुवधानंी जोड�यासाठी शासनाने पढुाकार घेतला आहे. शहरी भागाचा �ामीण 
भागाशी यो�य सबंंध अस�याने �ामीण भागात व�तू आिण सेवाचंी मागणी वाढू लागली. 

३. जनसंपक�  वाढवण े

�ामीण भागात �सारमा�यमा�ंया �वेशामळेु िविवध �ाहक उ�पादनाचंी उपल�धता, �ामीण 
भागात �यवसाया�या सधंी इ�याद�ब�ल लोकामं�ये अिधक जाग�कता िनमा�ण होते. 

४. रोजगार िनिम�ती 

शासनाने पढुाकार घेऊन �ामीण भागात िविवध �क�प स�ु के�याने �ामीण भागाचा 
िवकास झाला आहे. �ामीण भागा�या िवकासामळेु �ामीण भागात रोजगारा�या न�या सधंी 
िनमा�ण झा�या आहेत. 

५. कृषी �े�ात संशोधन आिण िवकास 

�ामीण भागात शेती हा म�ुय �यवसाय आहे. शेतीतील नवनवीन सशंोधनामळेु पीक 
उ�पादनात सधुारणा कर�यासाठी शेतकरी िविवध वै�ािनक प�ती वापरतात. �यामळेु 
�ामीण उ�पादना�या आिण िवपणना�या सधंी वाढ�या आहते. 

६. शहरी लोकांचा �भाव 

शहरी लोकाचंा �भाव �ामीण लोकावंर पडू लागला आहे. �ामीण लोका�ंया जीवनशैलीवर 
काही �माणात शहरी लोकाचंाही �भाव आहे. �ामीण भागातील लोक शहरी लोका�ंया 
खरदेी �यवहाराचे अनसुरण क� लागले. यामळेु �ामीण िवपणनाची मागणी वाढते. 

७. सहकारी िवपणन 

नवीन बह�रा��ीय कंप�यानंी �ामीण िवपणनाम�ये �वेश केला आह.े या बह�रा��ीय 
कंप�यानंी �ामीण िवपणना�या िवकासासाठी �य�न, जाग�कता आिण नािव�यपूण� 
तं�वापर स�ु केले आहेत. HUL, गोदरजे इ�यादी बह�रा��ीय कंप�यांनी भारतातील �ामीण 
िवपणन िवकासासाठी िविवध �य�न केले आहेत. 
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४.७  �ामीण िवपणनातील आ�हान े 

�ामीण िवपणनातील बारा आ�हाने पढुील�माणे आहेत. 

१. वंिचत लोक आिण वंिचत बाजार 

दा�र�य् रषेेखालील लोकाचंी स�ंया ल�णीय �माणात कमी झालेली नाही. अशा �कार,े 
गरीब लोक आिण प�रणामी अिवकिसत बाजारपेठ �ामीण बाजारपेठाचें वैिश�्य आह.े 
बह�स�ंय �ामीण लोक परपंरनेे बाधंलेले आहेत, आिण �यानंा िवसगंत िव�तु उजा�, दिुम�ळ 
पायाभूत सिुवधा आिण अिव�सनीय टेिलफोन �णाली आिण िवकासा�या �य�नानंा 
अडथळा आणणा�या राजक�य-�यावसाियक सघंटना यासार�या सम�यानंा त�ड �ावे 
लागते. 

२. दळणवळणा�या सुिवधांचा अभाव 

आजही देशातील बह�ताशं गावे पावसा�यात दगु�म असतात. देशातील मोठ्या स�ंयेने 
गावामं�ये टेिलफोनची सिुवधा नाही. इतर दळणवळण पायाभूत सिुवधा देखील अ�यतं 
अिवकिसत आहेत. 

३. वाहतूक 

अनेक �ामीण भाग र�ेवे वाहतकु�ने जोडलेले नाहीत. पावसा�यात अनेक र��याचंी 
दरुव�था झाली आह ेआिण �याचंी मोठ्या �माणात हानी  झालेली आहे. बैलगाडीचा वापर 
आजही अप�रहाय� आहे. राज�थान आिण गजुरातम�ये �ामीण आिण शहरी दो�ही �े�ात 
उंटा�या गाड्यांचा वापर केला जातो. 

४. अनेक भाषा आिण बोली 

रा�यानसुार, �देशानसुार आिण बह�धा िज�हा ते िज��ात भाषा आिण बोली बदलतात. 
सदंेश �थािनक भाषेत पाठिवला जाणे आव�यक अस�याने,   िवपणनकानंा या ��येक 
�े�ासाठी �चारा�मक धोरणे तयार करणे कठीण आहे. फोन, टेली�ाम आिण फॅ�स 
सार�या सिुवधा खेड्यामं�ये कमी िवकिसत झा�या आहेत �यामळेु  िवपणन करणा-यानंा 
भेडसावणा�या दळणवळणा�या सम�या वाढतात. 

५. िवखुरलेले बाजार 

�ामीण लोकस�ंया मोठ्या भूभागावर िवखरुलेली आहे. आिण सपूंण� देशात �डँची 
उपल�धता सिुनि�त करणे जवळजवळ अश�य आह.े िज�हा मे�याचें �व�प कालबािधत 
आिण �सगंान�ुप असते. उ�पादक आिण िकरकोळ िव�ेते अशा �सगंानंा �ाधा�य देतात, 
कारण ते अिधक ��यमानता देतात आिण मोठ्या कालावधीसाठी लि�यत �े�काचें ल� 
वेधून घेतात. अशा अ�यतं िवषम बाजारपेठेत जािहरात करणे देखील खूप महाग आह.े 
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६. कमी दरडोई उ�प�न 

शहरी लोका�ंया तलुनेत �ामीण भागातील लोकाचें दरडोई उ�प�न कमी आह.े िशवाय, 
�ामीण बाजारपेठेतील मागणी ही शेती�या प�रि�थतीवर अवलंबून असते, जी पावसा�यावर 
अवलंबून असते. �यामळेु मागणी ि�थर िकंवा िनयिमत नाही. �यामळेु शहरी भागा�या 
तलुनेत खेड्यामं�ये दरडोई उ�प�न कमी आहे. 

७. सा�रतेची िन�न पातळी 

शहरी भागा�या तलुनेत सा�रतेची पातळी कमी आह.े �यामळेु या �ामीण भागात प�ुहा 
दळणवळणाची सम�या िनमा�ण झाली आहे. मिु�त मा�यम कुचकामी ठरते आिण काही 
�माणात अ�ासिंगक बनते, कारण �याची पोहोच कमी असते. 

८. बनावट �ँडचा �सार आिण हगंामी मागणी 

कोण�याही �डेँड उ�पादनाऐवजी अनेक �थािनक उ�पादने आहेत ज े�व�त आहेत आिण 
�यामळेु अिधक इ� आहेत. तसेच, िनर�रतेमळेु, �ाहक �विचतच मूळ �डँमधून बनावट �डँ 
ओळखू शकतो. तसेच �ामीण �ाहक खरदेी करताना सावध असतात आिण �याचें िनण�य 
मंद असतात, ते सामा�यतः उ�पादनाची चाचणी देतात आिण पूण� समाधान झा�यानतंरच 
ते प�ुहा खरदेी करतात. 

९. िवचार कर�याची वेगळी प�त 

लोका�ंया जीवनशैलीत खूप फरक आहे. शहरी �ाहकाला आवडणा�या �डँची िनवड �ामीण 
�ाहकाकडे नसते, �या�ंयाकडे सहसा दोन ते तीन पया�य असतात. यामळेु, �ामीण 
�ाहकाचंी िवचारसरणी अगदी साधी आह े आिण �याचें िनण�य अजूनही �ढी आिण 
परपंरा�ंार ेशािसत आहेत. �यांना नवीन प�ती अंगीकारणे अवघड आहे. 

१०. गोदाम सम�या 

गोदामा�या �व�पात  कोठाराचंी  सिुवधा �ामीण भारतात उपल�ध नाही. माल यो�य 
ि�थतीत ठेव�यासाठी उपल�ध कोठाराचंी यो�य देखभाल केली जात नाही. ही एक मोठी 
सम�या आहे कारण �ामीण भारतात गोदामाचंी िकंमत वाढते. 

११. िव�� दल �यव�थापनातील सम�या 

िव�� दल सामा�यतः �ामीण भागात काम कर�यास नाखूष असतात. रा�यानसुार, 
�देशानसुार आिण बह�धा िज�हा ते िज��ात  भाषा आिण बोली बदलतात. सदंेश �थािनक 
भाषेत िवत�रत करावे लागत अस�याने, िव�� दलाला �ामीण �ाहकाशंी सवंाद साधणे 
कठीण आह.े िव�� दलालास �ामीण वातावरण आिण �ामीण भागात उपल�ध असले�या 
अप�ुया सिुवधाशंी जळुवून घेणे अवघड जाते. 
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१२. िवतरण सम�या 

�भावी िवतरणासाठी गाव-�तरीय दकुानदार, तालकुा-�तरीय घाऊक िव�ेता/िव�ेते, 
िज�हा-�तरीय घाऊक /िवतरक आिण रा�य �तरावर कंपनी�या मालक�चे डेपो आव�यक 
आहे. या अनेक �तरामंळेु िवतरणाची िकंमत वाढते. �ामीण बाजारपेठा सामा�यत: जिटल 
वाहतूक आ�हाने दश�वतात �याचे थेट उ�च िवतरण खचा�त �पातंर होते. खराब र�ते, 
अपरुी गोदामे आिण चागं�या िवतरकाचंा अभाव या  िवपणका�या �मखु सम�या आहेत. 

तुम�या �ानाची चाचणी �या - 

1. भारतातील �ामीण िवपणना�या वाढीसाठी आव�यक घटक कोणते आहेत? 

2. सेवा गणुव�ेचे प�रमाण �प� करा. 

४.८  �ामीण िवपणनातील आ�हानाचंा सामना कर�यासाठी धोरण े 

�ामीण बाजारपेठेसाठी कंप�यानंी �याचंी उ�पादने आिण सेवा िवपणनासाठी अवलंबलेली 
काही धोरणे खालील�माणे आहेत: 

१. सुलभ माग� संवाद 

िवशेषत: �ामीण बाजारपेठेत �या�ंया उ�पादनाचंा �चार कर�यासाठी �थािनक भाषेत यो�य 
सवंादाचे मह�व कंप�यानंा कळले आह.े �यानंी यो�य सवंाद आिण सहज समजता 
ये�याजो�या स�ेंषणा�या प�तीसह गणुव�ेची सकं�पना िवक�यास स�ुवात केली आहे. 

२. �ामीण �ाहकांची बदलती प�त 

आजकाल गावकरी सतत नवीन �डेँड उ�पादने आिण चागं�या सेवासंाठी उ�सकु असतात. 
�ामीण बाजारपेठेतील भारतीय �ाहक कधीच िकंमत सवेंदनशील न�हते, परतं ु �यानंा 
पैशासाठी मू�य हवे असते. काही अित�र� उपय�ुता देत अस�यास ते उ�पादनासाठी 
अित�र� मू�य भर�यास तयार असतात. 

३. सव��म जािहरात आिण गुणव�ा धारणा 

नवीन तं��ान असले�या कंप�या �याचंी उ�पादने आिण सेवा �या�ंया �ाहकापंय�त 
पोहोचव�यास यो�य�र�या स�म आहेत. �ाहकाला जाणवणारी गणुव�ा आिण कंपनी सवंाद 
साधू इि�छणा�या गणुव�ेम�ये तफावत आह.े अशा �कार,े तं��ानाची ही ि�थती अ�यतं 
मह�वपूण� आहे. ह�या �या उ�पादनाब�लची भारतीयांची धारणा बदलत आह.े आता �यानंा 
उ�पादने आिण �यातून िमळणारी उपय�ुता यातील फरक माहीत आह.े 

४. भारतीय ��डा संघाला �ो�साहन देण े

कंप�या भारतीय ��डा सघंाला �ो�साहन देत आहेत, जेणेक�न ते �वतःला भारताशी 
जोडू शकतील. या�ारे ते ि�केट िव�चषका�माणे भारतीय मानिसकतेवर �भाव टाकू 
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शकतात. उदाहरणाथ�  िहरो ह�डाने "धक धक गो" ही मोहीम स�ु केली आहे; 
िव�चषकादर�यान इतर कंप�यानंीही मोिहमा स�ु के�या आहेत. 

"भारतीय �हा ( बी इंिडयन )" सारखी उ�पादन/सेवा मोहीम 

कंप�या आता भारतीय �हा (बी इंिडयन) ब�ल बोलत आहेत. �याला/ितला उ�पादनाशी 
जोड�याचा �य�न करणे ही भारतीयाची सामा�य �व�ृी आहे. जर तो/ती �वतःला 
उ�पादनासह क�पना क� शकत असेल, तर तो/ती �या�याशी एकिन� बनतो. 

५. िविश� उ�पादन ेिवकिसत करणे 

अनेक कंप�या �ामीण-िविश� उ�पादने िवकिसत करत आहेत. आव�यकता ल�ात घेऊन, 
फम� ही उ�पादने िवकिसत करते. इले��ोल�स भारतासाठी बनवले�या ��जवर काम 
करत आहे ज ेमूलभूत उ�ेशासंाठी आरिेखत केलेले आह ेजसे क� िप�याचे पाणी थंड करणे, 
िशजवलेले अ�न ताजे ठेवणे आिण दीघ�काळ वीजपरुवठा खिंडत हो�यास त�ड देणे. िवमा 
सार�या सेवा �े�ात ते �ामीण भागासंाठी सू�म िवमा उ�पादनावंर ल� क� ि�त करत 
आहेत. 

६. संवादाची �भावी मा�यम प�ती 

पारपंा�रक मा�यमे िकंवा �ामीण िवपणनासाठी वापरलेली आधिुनक मा�यमे कंप�या वापरत 
आहेत. पारपंा�रक मा�यमामं�ये मेळे, कठपतुळी, लोकनाट्य इ�याद�चा समावेश होतो तर 
आधिुनक मा�यमामं�ये टी.�ही., रिेडओ आिण ई-चौपाल याचंा समावेश होतो. LIC 
आप�या िवमा पॉिलस�ब�ल �ामीण जनतेला िशि�त कर�यासाठी कठपतुळी प�ती 
वापरते. सरकार भारतातील सामािजक सम�या पढेु ने�यासाठी आप�या मोिहमामं�ये 
कठपतुळी वापरतात. 

७. उ�पादने आिण सेवांसह देशभ�� 

आपण भारतीय आहोत आिण ते अिधक देशभ� आहेत, असे सागूंन कंप�या भारताब�ल 
बोलून भारताशी सबंंध जोडत आहेत. �वातं�य िदन आिण �जास�ाक िदनादर�यान 
जािहरात करताना भारतीय ितरगंा वाप�न नोिकयाने एक नवीन से�यलुर फोन ५११० 
िडझाइन केला आहे, �याम�ये भारताचा ितरगंा आिण “सार ेजहा ँसे अ�छा” ची �रिंगगं टोन 
आहे. 

८. �ाहकां�या गरजेवर ल� क� ि�त करा 

सव� �ाहकांना �या�ंया पैशाचे मू�य हवे असते. �यानंा उ�पादनाशंी सबंंिधत कोणतेही मू�य 
िदसत नाही. ते मूलभूत काय��मतेसाठी ल�य करतात. तथािप, िव�े�यानंी  मोफत 
िद�यास ते �याब�ल आनदंी आहेत. �या�ंया गरजा पूण� क� शकतील अशा उ�च 
तं��ानामळेु ते आनदंी आहेत. उदाहरणाथ� नोिकया आिण �रलाय�सने एक साधे उ�पादन 
��ततु केले आह,े �याने बाजारपेठ काबीज केली आहे. 
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९  . वािह�या िवत�रत कर�याचा सव��म �थािनक माग� �वीकारण े

यो�य िवतरण वािह�या कंप�यांनी ओळख�या आहेत. िवतरण वािहनी सपुर माक� ट्ससारखी 
मोठी असू शकते. अशीच प�त भारतातही वाढवता येईल, असे �यानंा वाटत होते. मा�, ते 
चकु�चे होते; लवकरच �या�ंया ल�ात आले क� भारतात यश�वी हो�यासाठी �यानंा 
देशा�या कानाकोप�यात पोहोचावे लागेल. �यानंा “लोकल” गाठावे लागते. 

पानवाला, �थािनक बिनया िकंवा िकराणा दकुान मालक” फ� ते यश�वी होऊ शकतात. 
जर उ�पादकाला �थािनक बाजारपेठेत बूट िव�े�यांकडे आिण कमी िकमती�या 
उ�पादनासंह जाता आले तर भारतातील मोठमोठ्या बह�रा��ीय कंप�या भारतातील �ामीण 
बाजारपेठेचा िह�सा काबीज  क� शकतात. 

४.९   साराशं  

सेवा �े� आज�या �ाथिमक �े�ाला आधार देत आहे. सेवा�ंया अनपुि�थतीत कोणताही 
�यवसाय करणे कठीण आहे. कालातंराने सेवा �े�ाचा िवकास वाढला आह ेआिण देशा�या 
सकल देशातंग�त उ�पादनाम�ये (GDP) �याचे योगदानही वाढले आह.े व�तू आिण सेवा 
करा�या (GST) अंमलबजावणीसाठी सरकार�या पढुाकाराने या �े�ाला आणखी चालना 
िमळाली. 

भारताम�ये �ामीण िवपणन �या�या वाढीसाठी िविवध आ�हानानंा सामोर े जात आह.े 
भारतातील बह�ताशं लोकस�ंया �ामीण भागात राहते �यामळेु या भागाची यो�य बाजारपेठ 
िवकिसत करणे ही काळाची गरज आहे. �ामीण बाजारपेठ ही सवा�त मोठ्या सधं�पैक� एक 
आहे िज�या आ�हानाचंा सामना कर�यासाठी िविवध रणनीत�चा उपयोग केला पािहजे. 

४.१०  �वा�याय   

अ. यो�य पया�य िनवडून �रका�या जागा भरा. 

१. ________ नसुार "कोणतीही कृती िकंवा काय��दश�न ज े एक प� दसुरय्ाला देऊ 
शकतो जे मूलत: अमूत� आह ेआिण कोण�याही गो�ीची मालक� ठरत नाही. �याचे उ�पादन 
एखा�ा भौितक उ�पादनाशी जोडले जाऊ शकते िकंवा नाही. 

अ) ए एम ए 

ब) िफिलप कोटलर 

क) माक�  बज�स 

ड) आम���ागँ 
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२. सेवा _________ आहेत कारण यामळेु, सेवा �दा�यांसाठी ि�थर मागणी �यित�र� 
इतर काहीही �यव�थािपत करणे कठीण आह.े 

अ) नाशवतं 

ब) अमूत� 

क) अिवभा�य 

ड) िवषम 

 

३. सेरकुवल इ����म�ट सेवा गणुव�ेचे _______ प�रमाण मोजते. 

अ) तीन 

ब) चार 

क) पाच 

ड) सहा 

 

४. सेवा �े� सरकारला _______ �या �व�पात महसूल �दान करते. 

अ) उ�पादन श�ुक 

ब) क�टम ड्यटुी 

क) आयकर 

ड) जीएसटी 

 

५. आिथ�क सेवामं�ये ______ आिण ________ सेवाचंा समावेश होतो. 

अ) बिँकंग आिण िवमा 

ब) िकरकोळ िव�� आिण आरो�य सेवा 

क) िश�ण आिण मनोरजंन 

ड) शारी�रक आिण मानिसक 

[उ�र: १- (ब) िफिलप कोटलर, २- (अ) नाशवंत, ३- (क) पाच , ४- (ड) जीएसटी, ५- 
(अ) बँिकंग आिण िवमा] 

ब. खालील िवधान चूक क� बरोबर त ेसांगा. 

१. मागणी सेवाचंी िकंमत ठरवते. 

२. सेवा देणारय्ा �य�� िकंवा फम�पासून सेवा वेगळी केली जाऊ शकते. 

३.  सेवा�ंया मागणीचा अंदाज बाधंणे कठीण आहे. 

४. सेवा ही एक कृती िकंवा कामिगरी आहे जी एका प�ाने दसु�या प�ाला िदली आहे. 

५. हॉि�पटॅिलटी उ�ोग हा उ�पादन �े�ाचा एक भाग आह.े 

(खर:े १, ३, ४  खोटे: २, ५) 
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क. खालील जोडया  जुळवा. 

त�ा "अ" त�ा "ब" 

अ) दळणवळणा�या सिुवधाचंा अभाव १) सेवाचें वैिश�्य 

ब)अमूत�ता २) सेवा उ�ोग 

क) िवमा �े� ३) खाण उ�ोग 

ड) भौितक परुावा ४) �ामीण िवपणनाला आ�हान 

इ) कोळसा काढणे ५) सेवा िवपणनासाठी िवपणन िम�ण 

( उ�र: अ- ४, ब-१, क- २, ड- ५, इ- ३ ) 

ड. खालील ��ांची उ�र े�ा. 

१. सेवा गणुव�ा आिण उ�पादकता यावर टीप िलहा. 

२. �ामीण िवपणनाम�ये कोणती आ�हाने आहेत? 

३. �ामीण िवपणना�या आ�हानाचंा सामना कर�यासाठी कोणती धोरणे आहेत? 
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