
विऩणनाचे कारे्य (Functions of Marketing), F.Y.B.Com. 

(1)  खरेदी कार्यय(Buying) 

 उत्ऩाददत लस्तू फाजायऩेठेत वलक्रीवाठी आल्मानॊतय त्माची खयेदी प्रक्रक्रमा वुरू 
शोते. त्माभुऱे खयेदी शे वलऩणनाची एक भशत्त्लाचे कामय आशे खयेदीद्लाये लस्तूचा 
वलननभम घडून मेत अवतो, खयेदी प्रक्रक्रमेत ऩुढीर घटक भशत्त्लाचे अवतात. 

(I)खरेदी ननर्योजन : 

वलननभमाचा कोणताशी व्मलशाय ऩूणय कयण्मावाठी खयेदी शी भशत्लाची आशे. 
क्रकॊ फशुना ग्राशकाॊशळलाम वलके्रत्माच्मा भरा काशी भशत्त्ल नाशी, ग्राशकाॊशळलाम कोणताशी 
व्मलशाय ऩूणय शोऊ ळकत नाशी. वलऩणन ळास्रात ग्राशकाॊचा वलचाय कयताना केलऱ 
लस्तूचा उऩबोग घेणाये ग्राशकाॊचा वलचाय केरा जात नाशी, तय कायखानदाय भध्मस्थ 
घाऊक ल क्रकयकोऱ व्माऩायी माॊचाशी वलचाय कयाला रागतो. लतयनात ग्राशक 
बवलष्मकाऱातीर  ग्राशक खयेदीदाय ल उऩबोक्ता कोण माॊचाशी अभ्माव कयाला रागतो. 

(II)खरेदी क्रिर्या :. 

घाऊक व्माऩाऱमाॊना क्रकयकोऱ व्माऩायावाठी तय क्रकयकोऱ व्माऩाऱमाॊना 
ग्राशकाॊवाठी भाराची खयेदी कयाली रागते. ग्राशक उऩबोगावाठी भाराची खयेदी कयतात 
अळा ऩद्धतीने वलननभमाच्मा कामायत एक ऩष खयीदाय अवरा तयी त्माॊच्मा खयेदीचा 
उद्देळ लेगलेगऱा अवतो. 

(2)वििी कार्यय(Selling) 

लस्तूॊची भारकी वलके्रत्माकडून खयेदीदायाकड ेशस्ताॊतरयत कयण्मावाठी जी क्रक्रमा 
केरी जाते नतरा वलक्री अवे म्शणतात . वलक्री प्राभुख्माने नपा शभऱलण्माच्मा उदे्दळाने 
कयण्मात मेते. वलक्री कयण्मावाठी ग्राशकाॊचे भन लऱवलण्माचा वलवलध ऩातळमाॊलय प्रमत्न 
केरा जातो . लस्तूच्मा  वलक्रीप्रभाणेच  वेलाॊचे शी  आदान-प्रदान शोत अवते . वलक्री 
उदे्दळात भशत्त्लऩूणय फदर झारे आशेत .ग्राशक वभाधान, फाजायऩेठ, वलस्ताय, वाभाजजक 
फाॊधधरकी, इत्मादीॊचा वलचाय वलक्री वॊदबायत आलश्मक आशे. 

 



वलक्री कामायतीर प्रभुख क्रक्रमा-:  

i) ग्राहक संऩकय  -: 

लस्तूरा भागणी ननभायण कयणे शे वलक्रीकामायचे प्रभुख उदद्दष्ट अवल्माभुऱे 
ग्राशकाॊळी वलवलध भागाांनी वॊऩकय  वाधण्माचा प्रमत्न केरा जातो . उदा शयणाथय 
जादशयातीच्मा भाध्मभाने वॊऩकय वाधने , घाऊक ल क्रकयकोऱ व्माऩायात भापय त ग्राशकाॊळी  
वॊऩकय  वाधणे .इत्मादी वतत वॊलाद नतन्शी धोयणात फदर कयण्माव उऩमुक्त शोतो . 
मावाठी वलवलध भाध्मभाॊचा उऩमोग शोतो. उदा. भ्रभणध्लनी   

ii) िस्तू ननर्योजन ि विकास -:  

लस्तूॊची वलक्री कयण्माऩूली ग्राशकाॊना ग्राशकाॊच्मा इच्छा , अऩेषा आलडी-ननलडी 
रषात घेऊन त्माॊच्मा भागणीनुवाय लस्तूॊचे उत्ऩादन कयण्माचा प्रमत्न केरा जातो . 
त्माभुऱे लस्तू ननमोजन म्शणजे ग्राशकाॊच्मा अनेक वलोत्कृऴ  यीतीने बागवलण्मावाठी ल 
ऩमायमाने लस्तूची वलक्री मोग्मता  लाढलण्मावाठी लस्तूभध्मे कोणती लैशळष््म याश तीर 
शे ठयलून, ननशभयती लस्तूभध्मे ती  लैशळष््मॊ आणण्मावाठी कयण्मात मेणायी  प्रक्रक्रमा 
आशे. लस्तू वलकावात प्राभुख्माने लस्तूभध्मे नावलन्मता आणणे , नतच्मात वुधायणा 
कयणे तवेच नतच्मा वॊलेष्टनात वुधायणा कयणे इत्मादी फाफीॊचा वभालेळ शोतो . लयीर 
वलय फाफी वलक्रीप्रक्रक्रचे एक प्रभुख अॊग आशे . लस्तूॊचे यॊग , रूऩ , आकाय , गॊध 
दटकाऊऩणा, क्रकॊ भत शे घटक लस्तू  वलकावात भशत्त्लाचे आशेत. 

iii) बाजारऩेठ संशोधन-:  

लस्तूॊची ननशभयती क्रकॊ ला उत्ऩादन केल्मानॊतय त्माॊची वलक्री कयण्मात मेते. तवेच 
त्मा ग्राशकाॊकड ेशस्ताॊतरयत केल्मा जातात. लस्तूची वलक्री कयताना क्रकॊ ला नतचे 
शस्ताॊतयण शोत अवताना अनेक प्रश्न ननभायण शोतात . त्मा प्रश्नाॊचा वॊफॊधी भादशती 
गोऱा कयणे, आकडलेायी शभऱवलणे, त्माचे वलश्रेऴण करून नन ष्कऴय काढणे इत्मादी वलय 
फाफी  फाजायऩेठ वॊळोधनात  मेतात . फाजायऩेठेचे  वॊळोधन कयताना प्राभुख्माने लस्तू 
वलश्रेऴण, फाजायऩेठ वलश्रेऴण, वलतयण ऩद्धतीचे   वलश्रेऴण  ,स्ऩधाय  वलश्रेऴण, ग्राशक  
वलश्रेऴण इत्मादी कड ेवलळऴे रष ददरे जाते. फाजायऩेठ वॊळोधन अधधक वभग्र अळी  
वॊकल्ऩनाशी आशे ज्माभध्मे  लस्तूॊची ननशभयती अगोदयचे  वॊळोधन  ते वलक्रीनॊतय वेला 
ऩमांतचा वभालेळ शोतो. 

 



3. एकत्रीकरण कार्यय(Assembling) 

वलऩणन प्रक्रक्रमेत एकरीकयण शी प्रथभ ऩामयी अवून ती अनतळम भशत्त्लाची  आशे . 
भाराची खयेदी केल्मानॊतय त्माचे एका वलशळष्ट दठकाणी क्रकॊ ला कें द्रीम दठकाणी एकरीकयण केरे 
जाते. त्माभुऱेच खयेदी फयोफयच वलचाय एकरीकयणाचा  कयाला रागतो . औद्मोगीक भाराच्मा 
एकरीकयण कयणे वोऩे अवते . त्मा तुरनेत ळतेभाराचे एकरीकयण क्रक चकट अवल्माचे ददवून 
मेत,ेकायण ळतेभाराचे उत्ऩादन अनेक ळतेकऱमाॊनी रशान प्रभाणात दयू अवरेल्मा अनेक 
दठकाणी केरेरे अवते . त्मा भुऱे ळतेभाराच्मा एकरीकयणा रा वलळऴे भशत्त्ल आशे . भाराची 
खयेदी, एकरीकयण कयताना भराचा प्रकाय  ,भाराची प्रत,ऩरयभाण,  क्रकॊ भत, भार  शभऱण्माची  
तायीख इत्मादी अनेक फाफीॊचा वलचाय कयाला रागतो . भाराची  खयेदी कयताना खयेदीचे 
ननमोजन कयाल ेरागते .  खयेदी कयताना मोग्म दजायचा ,मोग्म ऩरयणाभाचा ,मोग्म लेऱी , मोग्म 
वलके्रत्माकडून, मोग्म क्रकभतीरा भागय शभऱेर माकड ेरष द्माले रागते. 

(4) साठिण क्रकंिा संग्रहण(Storage) 

औद्मोधगक भार ळते भार वुवुयक्षषत  ठेलण्मावाठी त्माचे व्मलजस्थत रयत्मा वॊग्रशण 
कयणे आलश्मक आशे. लस्तूचा मोग्म ऩद्धतीने वाठा केल्माव नतचे गुणधभय दटकलून ठेलता 
मेतात. लस्तूची बवलष्मकाऱात ज्मालेऱी  आलश्मकता आशे त्मा लेऱी उऩरब्ध शोऊ ळकतात, 
त्माभुऱे बवलष्मकाऱात उऩमोगी ऩडणाऱमा  लस्तूॊना वुयक्षषत ठेलण्माच्माक्रक्रमेरा 'वाठलण'  
क्रकॊ ला 'वॊग्रशण' अवे म्शणतात. भाराचा वाठा केल्माभुऱे फाजायऩेठेत वलशळष्ट लस्तूची भागणी 
ल ऩुयलठा माॊच्माभध्मे वभन्लम वाधून नतच्मा क्रकभतीतीर चढ-उताय कभी कयता मेतात. 
भाराचा वाठा कयण्मावाठी खाजगी गोदाभे, वालयजननक गोदाभे, वयकायी गोदाभे ल कयदेम 
गोदाभ इत्मादी वलवलध प्रकायच्मा गोदाभाॊचा उऩमोग केरा जातो. नाळलॊत भारावाठी ळीतगशेृ 
उऩमुक्त ठयतात. 

 (5)िाहतकू:(Transportation) 

 लस्तूॊचे उत्ऩादन लस्तूॊचा उऩबोग/लाऩय माभध्मे फयेच भोठे बौगोशरक अॊतय अवते. 
उदा. कायखान्माॊना   रागणाया कच्चा भार दयू अॊतयालरून आणाला रागतो. त्मातीर 
ऩक्काभार  वुद्धा कायखान्माऩावून ऩावून राॊफ अॊतयालय अवणाऱमा ग्राशकाॊना वलकरा जातो. 
शीच ऩरयजस्थती ळतेी भाराचे फाफतीतशी आढऱून मेते. लस्तू तमाय कयण्माफयोफयच ते 
ग्राशकाॊऩमांत ऩोशोचलण्मावाठी लाशतुकीचे वलवलध वाधनाॊची गयज बावते. वध्मा भाराची 
लाशतूक यस्ते ,येल्ले,जर ल शलाईभागायने शोत अवते .लाशतूक वाधनाॊभुऱे लस्तूॊभध्मे स्थरल 



काऱ उऩमोधगता ननभायण शोते. ग्राशकाॊना ज्मालेऱी भाराची गयज आशे. त्मालेऱी त्माॊना त्मा 
ऩोशोचवलरा जाऊ ळकतो. मा शळलाम लाशतुकीच्मा ळीघ्र ल   जरद वाधनाॊद्लाये क्रकभतीभध्मे 
जस्थयता आणता मेते. नाळलॊत लस्तू लेऱेत फाजायात ऩोशोचलून मा लस्तूच्मा उत्ऩादकाॊना 
उत्ऩादनाची मोग्म क्रकॊ भत शभऱते. थोडक्मात भाराची ने-आण कयण्माचे दृष्टीने वलय प्रकायच्मा 
लाशतुकीव वलऩनात भशत्त्लाचे स्थान आशे. 

(6)प्रमाणीकरण  : (Standardization) 

 

प्रभाणीकयण शा वलऩणनचा नैनतक आधाय आशे. तुरना कयण्मावाठी ननजश्चत 
केरेरे ननकऴ ला एकक म्शणजे प्रभाण शोम. प्रभाणननजश्चतीवाठी यॊग , लजन, दजाय म 
उत्ऩादनाचे इतय धटक ला पैरू माॊथा आधाय घेतरा जातो. प्रभाणीकयणाभुऱे लस्तूॊची खयेदी-
वलक्री ळक्म शोते. 

प्रभाणीकयणाचे आधाय ननजश्चत झाल्माने लस्तूचे 
शे्रणीकयण/प्रतलायीकाय/वलबागणी ळक्म शोते. वाधायणत् प्रभाणीकयणात ऩुढीर फाफीॊचा वभालेळ 
शोतो : प्रभाणीकयणाचे ननकऴ   (Standards) ननजश्चत कयणे, लस्तूॊची मा ननकऴानुवाय छाननी 
ल प्रतलायीकयण कयणे , ऩुनफायधणी, आलश्मक त्मा छो्मा प्रभाणात वलबागणी कयणे आणण 
ननयीषण कयणे. 

   डॉ. कडलेकय माॊनी प्रभाणीकयणाचे स्ऩष्टीकयण ऩुढीरप्रभाणे ददरे आशे : 
वायख्माच प्रकायच्मा , गुणधभायच्मा आणण आकायाच्मा गटात लगीकयण कयणे वुरब व्शाले 
म्शणून त्मा ऩदाथायचे वलशळष्ट गुणाॊनुवाय प्रभाण ठयवलरे जाते. प्रभाणीकयणाभुऱे शे्रणीकयण 
वुरब शोत.े प्रभाणीकयण शे कामद्माने वुयक्षषत अवल्माने एकदा प्रभाण ठयवलल्मानॊतय 
दीघयकाऱऩमांत त्माचा उऩमोग शोतो. प्रभाणणत लस्तू माचा अथय ती लस्तू नेशभीच अत्मुत्तभ 
गुणधभायची अवेर अवा नवून ती लस्तू वलशळष्ट ननजश्चत गुणधभायनी मुक्त आशे अवा 
अवतो. 

 

(7) शे्रणीकरण (Grading) 

 

शे्रणीकयण शै प्रभाणीकयणाचेच एक कामय शोम. एका वलशळष्ट आकाय ल 
दजायनुवाय उत्ऩादनाची वलबागणी क्रकॊ ला वलगतलायी कयणे शे्रणीकयणात अऩेक्षषत अवते. 
शे्रणीकयण शी छाननी ( Sorting) क्रक्रमा अवते. मॊरीत्ऩाददत लस्तूऩेषा ळतेभाराचे शे्रणीकयण 
अधधक भशत्लाचे अवते. 

  
 
 

डॉ. कडलेकय माॊनी शे्रणीकयणाचे ऩुढीर पामदे वाॊधगतरे आशेत: 



(1) शे्रणीकयण केरेल्मा ऩदाथायव वलशळष्ट शे्रणी/छाऩ देता मेतो ;  त्माभुऱे ग्राशकाच्माभनात 
वदय ऩदाथायवलऴमी वलश्लाव ननभायण   शोती, 
(2) भार वयशभवऱ वलकण्माऩेषा प्रतलायीने रालून वलकल्माव चाॊगल्मा प्रतीच्मा भाराव  

जास्त  क्रकॊ भत मेते, 
 (3) नभुने आणण लणयन क्रकॊ ला जादशयातीच्मा आधायालय  शे्रणीकयण केरेल्मा लस्तू वलकता मेत  

     अवल्माभुऱे मा लस्तूॊना वलस्ततृ फाजायऩेठ उऩरब्ध शोते.  
(4) शे्रणीकयण केरेल्मा भाराच्मा तायणालय फॉकेकडून अधधक वुरबऩणे कजय शभऱू ळकते. 
(5) शे्रणीकयण केरेल्मा भाराच्मा फाफतीत बवलष्मकारीन लामदे  व्मलशाय ळक्म शोतात.  
(6) बेवऱीऩावून ग्राशकाॊचे वॊयषण शोत,े त्माभुऱे ग्राशक-वॊख्मा वदैल लाढती याशते. 
 

(8) चचनहांकन (Branding) : 

 

धचन्शाॊकनाराच 'भुद्राॊकन' अवेशी वॊफोधरे जाते. 
भुद्राॊकनाच्मा व्माख्मा ऩुढीरप्रभाणे : 
* "एखाद्मा वलके्रत्माचा क्रकॊ ला वलके्रत्माॊच्मा वभूशाचा भार स्लतॊरऩणे ओऱखता माला आणण 
त्माच्मा स्ऩधयकाॊऩावून तो लेगऱा कयता माला मा शेतूने भारारा वलशळष्ट नाल , वॊसा, प्रतीक 
क्रकॊ ला नषीकाभ मा वलाांचे वॊमुक्तीकयण करून भुद्रा देणे म्शणजे भुद्राॊकन क्रकॊ ला धचन्शाॊकन 
शोम."  

आमुवलयभा भशाभॊडऱाचे धचन्श म्शणजे दोन शाताॊची ऑजऱ ल त्माभध्मे ददला ल ' 
मोगषेभ लशाम्मशभ'् शे लाक्म शोम. त्माचप्रभाणे वॎभवॊग, एर.जी., क्रकरोस्कय शी नाल ेम्शणजे 
धचन्शेच शोत.  
 

भुदे्रभुऱे (Brand) वलक्रम लदृ्धी वाशाय्म शोते. काशी भुद्रा मा देळबय प्रशवद्ध ऩालतात. 
भुदे्रभुऱे स्ऩधयकाॊऩेषा आऩरा भार लेगऱा ओऱखण्माव ग्राशकाव वाशाय्म शोते. उदाशयणाथय , 

'पक्त टी.व्शी. द्मा ' अवे म्शणण्माऩेषा 'वॎभवॊगचा टी.व्शी द्मा अळी भागणी ग्राशक कयतो 
तेव्शा लस्तूचे भुद्राॊकन वलक्रम लदृ्धी वाशाय्म कयीत अवते. म्शणूनच भुद्रा वलक्रमलदृ्धीवाठी 
जादशयातीचे कामय क्रते अवे म्शटरे जाते. ग्राशकाॊच्मा भनात आऩरी भुद्रा ठववलण्माचा वलय 
उत्ऩादकाॊचा प्रमत्न चाररेरा अवतो. एकदा का अवे धचन्श ग्राशकाॊच्मा भनात ठवरे की तो 
लस्तू भागताना त्मा ब्रॉड नेभनेच लस्तू भागतो. उदा. , 'क्रपशरप्व'चा फल्फ द्मा., 'फ्रेअय जेर चा 
ऩेन द्मा. , येभण्ड'चे ळूदटॊग्ज द्मा. इत्मादी. भुद्राॊक्रकत लस्तू उत्तभ क्रकभतीव वशज वलकल्मा 
जातात.  
भुद्राॊकनाची कायणे क्रकॊ ला पामदे ऩुढीरप्रभाणे ::  
(1) भुद्राॊकनाभुऱे भागणीची ननशभयती शोते ल वलक्रम लदृ्धी वशाय्म  शभऱत.े 
(2) स्ऩधयकाॊच्मा भाराऩेषा आऩरी लस्तू स्लतॊरऩणे ओऱखता मेते. लस्तूरा स्लतॊर प्रनतभा 
शभऱत.े 



(3) भुद्राॊकन शे दजाय ल प्रभाण माॊची शभी देते. 
(4) भुद्राॊकनाभुऱे जादशयात शोते. 
(5) भुद्राॊकनाच्मा नालरौक्रककाभुऱे उत्ऩादकाव आऩरे नले   उत्ऩादन फाजायऩेठेत वशजतेने 
आणता मेते. 
(6) क्रकभतीतीर चढ-उताय कभी शोऊन क्रकभती जस्थय याशण्माव  भदत शोते. 
 
 9.जाहहरात :(Advertising) 

 

कोणत्माशी उत्ऩादनाचे फाजायऩेठेत वलऩणन कयत अवताना त्मा उत्ऩादनाचे वलऩणन शे 
कयण्मावाठी वलऩणन व्मलस्थाऩक आणण उद्मोग-व्मलवाम वॊस्था मा वलवलध कृती कयत 
अवतात. उत्ऩादन ल त्माच्माळी वॊफॊधधत भादशती शी ग्राशकाॊऩमांत ऩोशोचण्मावाठी वलऩणक जो 
अवतो तो त्माच्मा उत्ऩादनाची जादशयात शी वातत्माने कयतो कायण जादशयात शे एक अवे 
भाध्मभ आशे की ज्माच्मा भापय त एकाच लेऱेव फऱमाच ग्राशकाॊच्मा ऩमांत उत्ऩादनाची भादशती 
शी रोकाॊऩमांत ऩोशोचते त्माभुऱे वलऩणनाच्मा वलवलध कृतीॊ ऩैकी एक भशत्त्लाचे कामय म्शणजे 
जादशयात कयणे. 
 

10.बांधणी (Packaging): 

 

 वलतयण वुरब व्शाले म्शणून आणण शलाभानाऩावून ल लस्तू शाताऱणीतीर धोक्माऩावून 
वॊयषण व्शाले म्शणून लस्तू क्रकॊ ला भार शा लेष्टनाभध्मे क्रकॊ ला खोक्माॊभध्मे फाॊधरा जातो. भार 
गुदाभात वाठवलताना क्रकॊ ला एका दठकाणाशून दवुऱमा दठकाणी शरलताना क्रकॊ ला लाशतुकीत 
खयाफ शोऊ ळकतो. भार शाताऱणी , ऩाऊव, लाया, ऊन, कीटक माॊच्माभुऱे भाराच्मा दजायलय 
ऩरयणाभ शोऊ नमे म्शणून तो वलशळष्ट ऩद्धतीने फाॊधरा जातो. 
 

"लस्तूलय आलयण गुॊडाऱणे म्शणजे भाराची फाॊधणी शोम." 
 

      म्शणूनच फाॊधणी शे एक भशत्त्लाचे वलऩणन कामय फनरे आशे. ग्राशकाॊच्मा दृष्टीनेशी 
लस्तूच्मा फाॊधणीव भशत्त्ल प्राप्त शोते. 
        लस्तूच्मा फाॊधणीवाठी राकडी खोके, ऩुठ्माचे खोके, वलवलध आकायाच्मा फाटल्मा, प्रॎजस्टक 
फॉक्व, काऩडी वऩळव्मा, प्रॎजस्टकच्मा वऩळव्मा, फायदान, ऩत्र्माच्मा ऩे्मा इत्मादीॊचा लाऩय केरा 
जातो. लस्तूॊच्मा फाॊधणीभुऱे लस्तू वलशळष्ट प्रभाणात वलबागणे (उदा. ,एक क्रकरो , अधाय रीटय) 
ळक्म शोते ; त्माभुऱे ग्राशकाॊना आलश्मक त्मा आकायात ल प्रभाणात लस्तू खयेदी कयणे ळक्म 
शोते. 
 

लस्तूॊची फाॊधणी ऩुढीर कायणाॊभुऱे आलश्मक फनते : 
(1) फाॊधणीभुऱे लाशतुकीत लस्तूचे वॊयषण शोते.  



(2) लामू ऩरयणाभ ( Volatile) लस्तू (उदा. , स्लमॊऩाकाच्मा ळगेडीचा गॎव , जस्ऩयीट,वऩलऱा 
पॉस्पयव   

    माॊवायख्मा यावामननक लस्तू) वलशळष्ट ऩद्धतीत फाॊधणी न केल्माव शलेत उडून जाण्माची 
ळक्मता  अवते.  
(3) काशी लस्तूॊना धुऱीऩावून वॊयषण द्माले रागत,े अन्मथा त्मा खयाफ शोण्माचीळक्मता  

अवते.  
(4) क्रकयकोऱ ला बुय्मा चोऱमा, गऱती, बेवऱ माॊऩावून वॊयषण व्शाले म्शणून लस्तूॊची फाॊधणी   
      आलश्मक ठयते. 
(5) लाया ल ऊन माॊच्माभुऱे भाराच्मा दजायलय ऩरयणाभशोऊ नमे म्शणूनशी लस्तूॊची फाॊधणी 
आलश्मक  ठयते. उदा. , अत्तय उघड ेठेलल्माव त्माचा वुलाव ननघून जाईर. लयीर वलय 
कायणाॊभुऱे लस्तू  वॊलेष्टनात गुॊडाऱणे आलश्मक अवते. वॊलेष्टन शे अॊतगयत वॊलेष्टन ल फदशगयत 
वॊलेष्टन अवे दोन  प्रकायचे अवते. 
 

लस्तू वॊलेष्टनाचे ऩुढीर पामदे शोतात :  
 

(1) लस्तूची फाॊधणी शे वलक्रीचे एक वाधन क्रकॊ ला तॊरच आशे. लस्तूच्मा फाॊधणीभुऱे ग्राशकारा  
लस्तू  वशज ओऱखता मेते. 
(2) लस्तूच्मा फाॊधणीभुऱे लस्तूची स्लत्ची प्रनतभा तमाय शोते ल ती लस्तू घेण्माकड ेग्राशकाची  
लतृ्ती  लाढते. 
(3) आॊतययाष्रीम व्माऩाय लस्तूच्मा फाॊधणीव अनन्मवाधायण भशत्त्ल आशे.  
(4) लस्तूच्मा फाॊधणीभुऱे ग्राशकाॊना मोग्म दजायची लस्तू मोग्म प्रभाणात शभऱण्माची शभी  

शभऱत.े 
(5) मोग्म फाॊधणीभुऱे लस्तू एका दठकाणाशून दवुऱमा दठकाणी वशज शरवलता मेते. लस्तूचे  
लजन ला आकाय घटणे, गऱती, बुयटी चोयी तवेच दजायलय ऩरयणाभ शोतो. मा वलय फाफी  

मोग्म फाॊधणीभुऱे टाऱता मेतात. 
(6) वॊलेष्टन भुऱे लस्तूची जादशयात शोते ल त्मातून भागणीची ननशभयती शोते. 
 (7) वॊलेष्टनाभुऱे जादशयात शोत,े लस्तू वलतयण वुरब शोत,े ग्राशकाॊभध्मे वलश्लाव ननभायण शोतो.  

मा वलाांचा पामदा अॊनतभत् नपा लाढण्मात शोतो. 
11. विऩणन जोखीम:(Risk Bearing) 

वलऩणन प्रक्रक्रमेत लस्तू क्रकॊ ला वेला माॊच्मा एका दठकाणाशून दवुऱमा दठकाणी 
स्थराॊतय कयाले रागते. ग्राशकाॊऩमांत वदैल वुयक्षषत ल गुणलत्तेरा फाधा न ऩोशोचवलता 
अळी शभी देणे कठीण नाशी, कायण कोणतेशी नैवधगयक कायणे अऩघात क्रकॊ ला इतय 
आऩत्तीभुऱे नुकवान शोऊ ळकते. वलऩणन षेरातीर अननश्तेभुऱे नतची आणण ती 



त्माभुऱे मा  षेरातीर वलवलध कामय कयणाऱमा व्मक्तीॊना जी जोखीभ उचराली रागते 
त्माराच वलऩणन जोखीभ अवे म्शणतात. 

12. विमा व्र्यिसार्य ि विऩणन (Insurance) 

वलभा व्मलवाम आणण वलऩणन माॊचा वलचाय कयता अवे ददवून मेते की , 
वलऩणन शे वलभा उद्मोगाॊभध्मे भशत्त्लाची बूशभका ननबालते . प्राभुख्माने वलभा कॊ ऩन्मा 
त्माॊचे उत्ऩादन शे फाजायऩेठेत भोठ्मा प्रभा णात प्रशवद्ध व्शाले ल त्माची स्ली कृती (वलक्री 
)शी जास्तीत जास्त रोकाॊऩमांत ऩोशोचाली  मा शेतूने वलभा व्मलवामात वलऩणनाच्मा 
कृती मा केल्मा जातात . ऩरयणाभी वलऩणनाच्मा कृती मा वलभा व्मलवामाभध्मे 
भशत्त्लाची बूशभका ननबालतात. 

 13. विऩणन अथयऩुरिठा :(Marketing Finance) 

वलऩणन प्रक्रक्रमेच्मा प्रत्मेक अलस्थेत बाॊडलराची गयज अवते. वलऩणन प्रक्रक्रमेत 
लस्तूचे एकरीकयण, वभानीकयण ल वलतयण मा प्रभुख अलस्था अवून मा प्रत्मेक 
अलस्थेतीर वलऩणन कामय बाॊडलरा शळलाम ऩूणय शोऊ ळकत नाशी. वलऩणन प्रक्रक्रमेत 
रागणाये बाॊडलरदीघयकारीन ल अल्ऩकारीन स्लरूऩाचे अवते. दीघयकारीन बाॊडलर 
बागाची वलक्री करून तय भध्मभ कारीन बाॊडलर ऩयतपेडीच्मा कजययोख्माॊची क्रकॊ ला 
ऩयतपेडीच्मा अग्रशक्क बागाची वलक्री करून शभऱलरे जाते. अल्ऩकारीन बाॊडलर 
व्माऩायी फॉका वशकायी फॉक वॊस्था क्रकॊ ला इतय आधथयक वॊस्था कडून अल्ऩ भुदतीचे कजय 
कजायने शभऱवलता मेते. 

14. बाजारऩेठ संशोधन (Marketing Reasearch) 

लस्तूॊची ननशभयती क्रकॊ ला उत्ऩादन केल्मानॊतय त्माॊची वलक्री कयण्मात मेते तवेच 
त्मा ग्राशकाॊकड ेशस्ताॊतरयत केल्मा जातात लस्तूची वलक्री कयताना क्रकॊ ला नतचे 
शस्ताॊतयण  शोत अवताना अनेक प्रश्न ननभायण शोतात . त्मा प्रश्नाॊवॊफॊधी भादशती गोऱा 
कयणे, आकडलेायी शभऱवलणे, त्माचे वलश्रेऴण करून नन ष्कऴय काढणे इत्मादी वलय फाफी  
फाजायऩेठ वॊळोधनात  मेतात . फाजायऩेठेचे  वॊळोधन कयताना प्राभुख्माने लस्तू 
वलश्रेऴण, फाजायऩेठ वलश्रेऴण ,  वलतयण ऩद्धतीचे वलश्रेऴण , इत्मादी कड ेवलळऴे रष 
ददरे जाते. फाजायऩेठ वॊळोधन अधधक वभग्र अळी  वॊकल्ऩना आशे  ज्माभध्मे लस्तूॊची 
ननशभयती अगोदयचे वॊळोधन ते वलक्रीनॊतय वेला ऩमांतचा घटकाॊचा वभालेळ शोतो. 



15. बाजारऩेठेची माहहती:(Marketing Information) 

फाजायऩेठाॊची भादशती शभऱलणे मा वलऩणन कामायरा अरीकड ेभशत्त्ल प्राप्त झाल्माभुऱे 
वध्मा त्माॊच्माकड,े वलळऴे रष देण्मात मेतीर. आधुननक काऱातशी वलऩणारा भोठ्मा 
प्रभाणालय अचूक जरद ल खारीची भादशती ननणयम घेण्मावाठी आलश्मक अवते. मा भादशतीच्मा 
आधायालय वलबागारा अनेक ननणयम घ्मामचे अवतात. व्माऩाऱमाॊना वलतयणाच्मा प्रक्रक्रमेत अनेक 
अडचणी मेत अवतात. मा अडचणी  मोग्म भादशती शभऱलून  ल नतचे वलश्रेऴण करून 
वोडवलल्मा जातात. अचूक ल अद्मालत वलऩणन भादशती लस्तूची वलक्री कोणत्मा क्रकभतीरा 
कयाली, कोणत्मा फाजायऩेठेत कयाली, प्रनतस्ऩधी कोण आशे, त्माच्मा लस्तू कोणत्मा दजायचे 
आशेत इत्मादी, भादशती म्शणून मोग्म लेऱी मोग्म ननणयम घेता मेतो 

 


