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विपव ः 

 

विक्षका ाां कृते 

एतौ द्वौ अध्यायौ विपणयााः सम्बद्धजीिनस्य व्यिसायस्य 

चक्र ाः सम्बवधितौ स्ताः।  एतेष ुकाश्चन ्रकवक्यााः त ुृषवटिगोचचाः ााः 

जायधते अवप च तेषाम ्अिलचकनम ्अवप कतुुं शक्यते वकधतु 

बहिाः अधये ोवतविियाः अस्माकं पराः चये न भिवधत ।  

अटिगमाः अध्यायाः अवस्त “अस्माकं पार्श्वस््ााः विपणयाः”। 

एतवस्मन ्ियम ्एकया ृषट्िगया विपणीनां विवभधनानां स््ानानाम ्

अध्ययनं कुमवाः कश्चन साप्तावहक-विपवणाः ग्रामस्य आपणााः 

कश्चन शावपंो-काम््लेक्स (क्यकेधरम)् इत्यादयाः च । 

कयावचत ्पृ् क् ृषट्िगया ियं कस्यवचत ्जविलस्य ्रकश्नस्य अवप 

वनाः ीक्षण ं कुमवाः एतााः विपणीाः ्रकवत िस्तवून क्म ्

आोच्छवधत  ? शाकस्य महाविपणाेः केनवचत ् विवशटिगने 

अध्ययनेन ियं ज्ञातुं   ्रकयत्नं  कुमवाः तत ् विपवण-सम्बद्धा 

कावचत ् शङ्ृखला क्ं कायुं काः चवत अवप च तस्या ं

महाविपणेाः वकं स््ानं ितवते । िस्ततुाः ियं विपवण-शब्दस्य ये 

पयावयााः सवधत तेषां विषये जानीमाः  मधयामह े िा पाः धत ु

िास्तविकतायां क्यण ंविक्यण ंच विवभधनराः उपायराः चलवत । 

अवस्मन ् अध्याये एतवस्मन ् विषये विचााः ाः कृताः अवस्त यत् 

क्म ् इद ं सिुं विपणेाः एकस्य व्यापकरूपस्य अिोमनाय 

महत्त्िपणूवम ्अवस्त । 

निम े अध्याये एतस्य विषयस्य अिोमनस्य ्रकयासाः अवस्त 

यत ् क्ं विपवणाः विवभधनानां जनानां कृते वभधनान ् वभधनान ्

अिसाः ान ् कल्पयवत । “कस्यवचत ् यतुकस्य क्ा” त्ा च 

तस्यााः ्रकवकयायाम ् आोम्यमानानां विपणीनाम ् उदाहाः णराः 

एषाः विषयाः ्रकस्ततुाः अवस्त । एकस्य यतुकस्य उत्पादनस्य 

विताः णस्य च ्रकत्येकं वक्याम ् अिोच्छधताः ियम ्अनभुवितुं 

पााः यामाः यत् एतेन सम्बवधित-विवनमयस्य ्रकवक्याभ्याः केचन 

जनााः अविकं लाभम ् अजवयवधत केचन च धयनूं लाभम ्

अजवयवधत । जनराः ये अिसाः ााः ्रका्यधते ते सिवताः असमानााः 

सवधत । उत्पादनकताव अविकम ्अजवनं कुयावत ्इवत वनश्चया्वम ्

अवप उपायााः सवधत य्ा सिवकााः ीयसंस््ााः वनमावय 

िस्तवुिक्यणम ् । पनुाः वप समतापणूवस्य विताः णस्य कृते 

व्यािहाराः काणां ्रकभािशावलनां च  माोावणाम ् अधिषेणं 

स्यात ् । 

भितां स््ानीय-विपवण-सम्बद्धााः ये अनभुिााः सवधत तान ्

अनभुिान ् भिधताः कक्षायााः चचावस ु सवम्मवलतान ् कुयुवाः इवत 

एताृषशाः अिसाः ाः अवप भितां कृते एतेष ु अध्यायेष ु

उपलभ्यते  । समीपस््ााः ये चयविपणयाः(्चक-बाजााः ) सवधत 

तासां भ्रमणम ् अवप सम्यक् भविष्यवत अवप च विद्याव्वनाः 

एतेन सकू्ष्मम ् अध्ययनं कतुुं कवचचत ् अिसांः  ्रका्स्यवधत 

उदाहाः णा्ुं य्ा क्य-विक्ययचाः लाभांशस्य वकयती 

सम्भािना विद्यमाना भिवत जनानां दरनवधदनाः आयाः वकयान ्

भिवत इत्यावदविषये अवप ज्ञानं भविष्यवत । एतेन अधिषेणेन 

विद्याव्वनाः समाजस्य असमानतानां विषये ्रकत्यक्षताः 

ज्ञास्यवधत  । जनानां विपवणसम्बद्धााः अनभुिााः विवििााः 

ोहनााः च भिवधत ।  अताः कक्षायााः चचावस ु एताृषशानां 

्रकश्नानां कृते समयाः दातव्याः ये विषयााः अध्याये त ु न सवधत 

पाः धत ु विद्याव्वनाः एतेष ु विषयेष ु िातावलापं कतुवम ् इच्छुकााः 

भियेुाः।  
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अस्माकां  पार्श्वस््ाः विप यः 

ियं विपवण ंोच्छामाः विपवण ंोत्िा बहूवन िस्तवून च क्ीणीमाः य्ा शाकावन, फेनकावन, दधतफेनकम ्उपस्काः ााः, पयुववषताः चविकााः,  

सवुपटिगकावन, तणडुलााः, वद्वदलावन, िस्त्रावण, पसु्तकावन, वि्पणी-पवुस्तकादीवन च । ियं यवत्कमवप क्ीणीमाः तेषां िस्तनूां यवद 

सचूीं कुमवाः तवहव सा सचूी दीर्वताः ा भविष्यवत । विपणयाः अवप अनेकवििााः भिवधत यत्र ियं स्ि-दनवधदन-आिश्यक-िस्तनूां 

पतू्यव्ुं ोच्छामाः य्ा अस्माकं ्रकवतिशेस्य ोमुिी इवत सप्तावहक-विपवणाः दीर्ाववण क्यस््लावन शावपो-माल इवत । अवस्मन् 

अध्याये ियं विपणाेः एतान ् ्रककााः ान ् ज्ञातमु ् एि ्रकयत्नं कराः ष्यामाः त्ा च एतदिोमनस्य ्रकयासं कराः ष्यामाः यत ् अत्र 

विक्ीयमाणावन िस्तवून क्यण-्रकवक्यां याित ्क्ं ्रका्निुवधत एते के्तााः ाः के सवधत एते विके्तााः ाः च के सवधत ? त्ा च अस्माकं 

सिषेां पाुः ताः कीृषशीाः कााः कााः च समस्यााः आयावधत ? 
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साप्ताविक-विपव ः  

साप्तावहक-विपणेाः अयम ् नाम एि एतस्मात ् कााः णात ् जातं यतचवह एतत् 

सप्ताहस्य कवस्मवंश्चत ् एकवस्मन ् वनवश्चते वदने भिवत । एतस्यां 

साप्तावहकविपणयां ्रकवतवदनम ् उद्घिनशीलााः वनिावराः तााः आपणााः न भिवधत। 

व्यापाराः णाः वदने आपणम ्उद्घाियवधत त्ा च सायंङ्काले वपिानं कुिववधत । 

अवग्रम ेवदिसे ते स्िस्य आपणान ्अधयवस्मन ्स््ाने उद्घाियवधत त्ा च जनााः 

एतेष ुआपणेष ुस्िस्य दरनवधदन-जीिनचपयचवोनी िस्तवून के्तुम ् आोच्छवधत । 

साप्तावहक-विपवणष ु बहूवन िस्तवून धयनूमलू्येन लभ्यधते । इत््म ् एतस्मात ्

कााः णात ् अवस्त यतचवह ये वनिावराः त-स््ानस्य आपणााः भिवधत तराः स्िस्य 

आपणानां बहुवििााः व्ययााः िचढव्या भिवधत । तराः आपणस्य भािकं, विद्यतुाः 

व्ययाः, सिवकााः ीय-शलु्कावद च दातव्यं भिवत । एतेष ु आपणषे ु ये श्रवमकााः 

कायुं कुिववधत तेषां कृते ितेनावदकस्य व्यिस््ा अवप तताः एि काः णीया 

भिवत  । साप्तावहक-विपवणष ु यावन िस्तवून विक्ीयधते तावन िस्तवून 

आपवणकााः स्िस्य ोहृषे ु एि सङ्ोहृ्य स््ापयवधत । एतेषाम ् आपवणकानां 

ोहृ्यजनााः ्रकायाः एतेषां साहाय्यं कुिववधत यताः एतराः पृ् क्तया श्रवमकााः न 

यचजनीयााः भिवधत । साप्तावहकेष ु विपवणष ु समान-सामग्रयााः अनेके 

आपणााः भिवधत यस्मात ्तेषां पाः स्पांः  स्पिाव अवप भिवत यवद कवश्चत ्एकाः 

आपवणकाः कस्यवचत ्िस्तनुाः कृते अविकं िनं याचते तदा जनानां पार्श् े

विकल्पाः भिवत यत ् ते अवग्रमषे ु आपणेष ु अवप तावन िस्तवून रटुिग ं

शक्निुवधत । तताः च के्तुं शक्निुवधत । तत्र भवितुं शक्नचवत यत ्तद ् एि 

िस्ताुः धयनूमलू्ये लभ्येत । एताृषशीष ुवस््वतष ुके्तणॄां पार्श्े अयम ्अिसाः ाः 

अवप भिवत यत ्ते मलू्यस्य वनिावाः ण ंकृत्िा धयनू-मलू्यम ्अवप कााः येयाुः ।  

     साप्तावहक-विपणीनां कश्चन लाभाः अयम ् अवप भिवत यत् 

आिश्यकतायााः सिाववण िस्तवून एकवस्मन ् स््ाने एि उपलभ्यधते । 

शाकावन, िस्त्रावण, वनत्य-उपयचवोिस्तवून, पात्रावण च इत्यादीवन सिाववण 

िस्तवून तत्र उपलभ्यधते । पृ् क्-पृ् क् िस्तनूां कृते पृ् क् पृ् क् स््ान ं

्रकवत न ोधतव्यं भिवत । जनााः ्रकायाः तााः विपणीाः ्रकवत ोधतमु ्इच्छवधत यत्र  

िस्तनूां विवििााः विकल्पााः विद्यमानााः भियेुाः।  

 

जनाः साप्ताविक-विपव षु वकम्ं 

गच्छवतत? त्रीव  कार ावन ज्ञापयततु। 

एतेषु साप्ताविक-विपव ष ु आपव काः 

के भिवतत? मिाव्यापारर ः एतेष ु

विपव षु वकम्ं न दृश्यतते? 

साप्ताविकेषु विपव षु िस्तूवन वकम्ं 

तयूनमूल्येन लभ्यतते ? 

वकवञ्चत ् उदािर ां दत्त्िा बोधयततु यत ्

जनाः विपव ष ु क ा्ं मूल्य-वनधावर ां 

कुिववतत? वकां  भिततः एतादृश्याः वस््तेः 

विषये वचततवयतुां िक्नुिवतत यत्र मूल्य-

वनधावर म ्अतयायपू ं भविष्यवत? 

 

समीरः  पूर्व-निर्ममत-र्स्त्राणाां कनित ्व्यापारी 

 

 समीरः साप्तानिक-नर्पण ः किि व्यापारी 

अनतत। सः िगरतय कतमानित ् मिाव्यापाररणः 

र्स्त्रानण क्रीणानत तथा च आसप्तािां षट्ष ुपथृक्-

पथृक्-तथाि ष ु  साप्तानिक-नर्पनणष ु र्स्त्रानण 

नर्क्रीणानत। समीरः अन्य  च व्यापाररणः सि एर् 

आगच्छनन्त।एतदथ ं त  भाटक ि एकां  र्ाििम ्

आियनन्त। ततय ग्रािकाः प्रायः समीपतथाः 

ग्रामीणजिाः भर्नन्त। दीपार्लयाः  पोंगलतय 

अथर्ा एतादशृ ष ु एर् अर्सर ष ु सः सम्यक् 

व्यापारां करोनत। 
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ग्रामी -आप ाः 

अस्मावभाः ृषटिग ंयत ्साप्तावहक-विपवणाः अस्मभ्यं बहुवििावन िस्तवून उपलब्िं 

कााः यवत । एतदवतराः च्य ियम ्अधयाभ्याः विपवणभ्याः अवप िस्तवून क्ीणीमाः।  

एताृषशााः बहिाः आपणााः अस्माकं पराः िशे े अवप भिवधत यााः अस्मभ्यं 

बहुवििााः सेिााः त्ा च िस्तवून उपलब्िावन कााः यवधत । ियं पार्श्वस््स्य दगु्ि-

आपणताः दगु्ि,ं वनत्यचपयचवो-िस्त-ुविके्ताुः तरलावन, उपस्काः ावण, अधयखाद्य-

पदा्ावन,् अवप च पवुस्तका-विके्तुाः कोवदावन लेखनीाः च, पनुाः औषि-

आपणताः औषिं के्तुं  शक्नुमाः। एताृषशााः आपणााः ्रकायाः स््ावयरूपेण तत्र 

तत्र भिवधत अपाः चच ाः ाजमाोवस्य तीाेः  पदावत-माो ेशाकस्य केचन आपवणकााः 

फलविके्तााः ाः अवप च केचन िाहन-यावधत्रकादयाः अवप ृषश्यधते । 

्रकवतिशेस्य आपणााः बहुष ु अ्ेष ु महचपयचोााः भिवधत । अस्माकं ोहृस्य 

समीपे त ु ते भिवधत एि अवप च ियं सप्ताहस्य कवस्मवंश्चत ्अवप वदने एि ंच 

सजुाता कनर्ता च एकनतमि ्ददि  तर्-पार्श्वतथ- -उपयोगतय कानिचि र्ततनूि क्र तुां गतर्त्यौ । त  अनतमि ्आपण  

प्रायः क्रयणाथवम ्आगच्छतः । अत्र जिसम्मदवः आसीत ्। आपण-तर्ानमिी द्वयोः सिायकयोः सािाय्य ि आपणतय 

काय ंनिर्विनत तम। यदा सजुाता कनर्ता च आपणां प्रनर्ष्टर्त्यौ तदा सजुाता आपण-तर्ानमिींम ्आर्श्यक-र्ततिूाां 

सचूीम ्उक्तत्र्ा ल नितर्ती । सा सचू्याः अिसुारां तर्-कमवचाररणः र्ततनूि तोलनयतुां  पटुीकृत्य दातुां च निर्ददष्टर्ती । 

एतनतमि ्अन्तर  कनर्ता आपणां पररतः दनृष्टपातां करोनत तम... 

र्ामतः सर्भे्यः उपरर कपारटकायाां नभन्नां नभन्नां फ िकतय ब्राण्ड इनत तथानपतम ्आसीत ् । अपरतयाां कपारटकायाां 

नर्नभन्नानि दन्तफ िकानि ट लकमचणू ं क शम्पःू क शतलैादीनि तथानपतानि आसि।् नर्नभन्न-र्णव-यकु्तानि तथा च 

नर्नभन्न-ब्राण्ड-यकु्तानि र्ततनूि मिोिरानण आसि।् कुरिम  कािि गोण्यः पनतताः आसि् । 

सम्पणूावनि र्ततनूि तोलनयतुां बन्द्ुां च वर्शनतनिम षाः व्यतीताः। पिुः सजुाता तर्-रटप्पणी-पुनततकाां परुतः  

 

तथानपतर्ती । आपनणकया 1550 रूप्यकाणाां सङ्ख्या तत्र अनङ्खकता तथा च पिुः पुनततका प्रत्यार्र्मतता । तया 

तर्तय मिापनिकायाम ् अनप सा सङ्ख्या नलनिता । अ्िुा सजुाता तर्तय मिातयतूाि ् तर्ीकृत्य बनिरागता।  

अनग्रमतय मासतय प्रथम  सप्ताि  ततयाः पक्षतः आपणतय ऋणां नर्र्रणां र्ा प्रत्यार्र्मतष्यत  

सुजाता विप्प ीपुवस्तकाां स्िीकृत्य 

आप ां वकम्ं गतिती? वकम ् एषः 

उपायः उपयोगी अवस्त? वकां  एतवस्मन ्

कावचत ्समस्या अवप भवितुां िक्नोवत? 

भिताां पररिेिे वबवभतन-प्रकारकाः 

आप ाः के के सवतत? भिततः तेभ्यः 

वकां  वकां  विक्री वतत? 

राजमागवस्य तिे  विद्यमानाः आप ाः 

साप्ताविक-विपणयाां च उपलभ्यमानानाां 

िस्तूनाां तुलनायाां स््ावयभ्यः आप ेभ्यः 

उपलभ्यमान-िस्तूवन अवधक-मूल्य-

युक्तावन वकम्ं भिवतत? 
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कवस्मन ्अवप काले एतान ्आपणान ््रकवत ोधतुं शक्नमुाः।  

सामाधयताः के्तााः ाः विके्तााः ाः च पाः स्पांः  पराः वचतााः अवप भिवधत त्ा च आपवणकााः ग्राहकेभ्याः ऋणरूपेण अवप दातु ं

सज्जीभिवधत। अ्ावत ्अद्य क्ीतानां िस्तनूां दयेाः ावश ंपश्चात ्अवप दातुं सौविध्यं भिवत य्ा सजुातायााः उदाहाः ण ेियं रटिगिधताः। 

 

भिवभाः स्मतंृ स्यात ् यत ् अस्माकं ्रकवतिशे े अवप अनेकवििााः आपवणकााः 

भिवधत । केचन स््ावयरूपेण स्ि-आपणान ् चालयवधत केचन च ाः ाजमाोवस्य 

तिेष ुआपणान ्कृत्िा िस्तवून विक्ीणवधत ।  

 

 

 

भिततः वकां  वचततयवतत यत ् सुरक्षा-

कमवचारी वकम्ं सुजाताां कविताां च 

अततःप्रिेिात ् वकम्ं रोदु्धम ् इष्टिान ्

स्यात?् यवद कुत्रवचत ् कवस्मांवित ्

विपणयाां कवित ् भितः अततःप्रिेिात ्

िारयेत ्तविव भिततः वकां  क्वयष्यवतत ? 

 

अांजल-मॉलः इनत दकनित ्पितलयकु्तां  शॉवपग-तथलम ्अनतत। कनर्ता सजुाता च तनतमि ्रज्जमुागणे उपरर अ्ः  

च गमिागमितय आिन्दां अिभुर्तः तम। एषः रज्जमुागवः काचनिर्ममतः इनत प्रनतभानत तम तथा च तनतमि ् त  

तनतमि ्बाह्यदशृ्यां  पश्यन्त्यौ आर्ागमिां कुरुतः तम। त  अत्र पयोनिमां सनुपष्टक-रोरटकाददकां  भक्ष्यर्ततनूि तथा च 

गहृ्योपयोनग-र्ततनूि चमवमयौ उपाििौ पतुतकानि च नर्नर््-प्रकारकाि ् दषृ्ट्र्ा आह्लादां प्राप्नरु्त्यौ  

आतताम ्।  

र्तत-ुनर्क्रय-क न्रतय ततृीय  तल  भ्रमन्त्यौ तौ कतयनचत ् ब्राण्ड ड्-परू्व-निर्ममत-र्स्त्राणाां आपणां प्राप्तर्त्यौ । 

सरुक्षाकमवचारी त  निरो्ितय इच्छया दषृ्टर्ाि ्परन्त ुसः दकमनप ि उक्तर्ाि।् त  कानिचि र्स्त्रानण तथा च त ष ु

सांलग्ाां मलूयतय नचरटकाः दषृ्टर्त्यौ। दकनित ्अनप र्स्त्रां 2000 रूप्य क भ्यः न्यिूां ि आसीत।् एतत ्मलूयां साप्तानिक-

नर्पण ः र्स्त्राणाां तलुयाां प्रायः पि गनुणतम ् अन्कम् आसीत।् सजुाता कनर्तायाः कणवयोः शिःै उक्तर्ती “अिां 

भर्तीं कनित ्अपरम ्आपणां प्रनत ि ष्यानम यत्र सरु्स्त्रां न्यिूमलय ष ुलप्तयत ”।                        
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विक्रयणकेन्द्रं विक्रयणभिनं च  

अनेन ्रककााेः ण अस्मावभाः वद्ववििा विपणी ृषटिगा, ्रक्मा साप्तावहक-विपवणाः अपाः ा च 

पार्श्वस््ा विपवणाः । नोाेः ष ुकाश्चन अधयवििााः विपणयाः अवप भिवधत यत्र एकवस्मन ्

एि स््ाने बहुवििााः आपणााः भिवधत । एतान ्जनााः शावपंो-कम्पलेक्स इवत नाम्ना 

जानवधत । इदानीं त ु केषवुचत ् नोाेः ष ु भिधताः अनेक-तल-यकु्तान ् िातानकूुवलत-

आपणान ्अवप पश्यवधत  येषां पृ् क् पृ् क् तलेष,ु पृ् क् पृ् क् िस्तवून लभधते । एते 

मॉल इवत उच्यधते । एतेष ुनोाः ीयापणषे ुभिधताः महाव्यापााः -समहूानां ब्राणडेड्-िस्तवून 

अवप ्रकाप्तु ं शक्नमुाः अवप च वकवचचत ् ब्राणड इत्यस्माद ् ाः वहतावन िस्तवून अवप  

लभ्यधते । एते समहूााः महावधत विज्ञापनावन दत्त्िा त्ा च स्ताः ीय-िस्तनूां र्चषणां 

कृत्िा एतान ् उत्पादान ् विक्ीणवधत एतावन िस्तवून महार्ाववण भिवधत । व्यापाराः क-

समहूााः स्िस्य ब्राणडेड् –इवत उत्पादान ् महानोाेः ष ु त्ा च स्िस्य विवशटिगषे ु

ृषश्य्रककचष्ठेष ु विके्तुं स््ापयवधत । ब्राणड-ाः वहतानां िस्तनूां तुलनायां एतेषां ब्राणडेड्-

िस्तनूां मलू्यस्य भाांः  केिलं केचन जनााः एि सचढुं शक्निुवधत ।  

विप ीनाां िृङ्खला 

्रक्म ेभाो ेभिवभाः विवभधन्रककााः काणा ंविपणीनां विषये पवितं यत्र ियं िस्तवून के्तुं 

ोच्छामाः। वकं भिधताः वचधतवयतुं शक्निुवधत यत ् एते सि े आपवणकााः स्िस्य 

आपणानां कृते िस्तवून कुताः स्िीकृत्य आनयवधत? िस्तनूाम ्उत्पादनम ्उद्यचोषे ुके्षते्रष ु

ोहृषे ु च भिवत पाः धत ु ियम ् उद्यचोभे्याः के्षते्रभ्याः च साक्षात ् िस्तवून न क्ीणीमाः। 

िस्तनूाम ् उत्पादवयतााः ाः अवप अस्मभ्यं अल्पमात्रया, य्ा एकवकलच-पराः वमतं शाकं 

विके्तुं अ्िा एकं ्लावस्िकशाः ाि ंविके्तुं रुवचिधताः न भिवधत। 

ते जनााः ये िस्तनूाम ्उत्पादकानाम ्उपभचकॄ्तणां च मध्ये भिवधत ते व्यापाराः णाः इवत 

उच्यधते । पिूुं ाः ावशिवणक् अत्यविकमात्रया सङ््यायां िा िस्तवून क्ीणावत । य्ा 

शाकानां ाः ावशिवणक् वकवचचधमातं्र शाकं न क्ीणावत अपाः चच साः महामात्रया य्ा 

पचचविशंवत-वकलच-पराः वमतात् शतं वकलचपराः वमतावन शाकावन क्ीणावत । तावन साः 

अपाः ान ् व्यापाराः णाः विक्ीणावत । अत्र के्तााः ाः विके्तााः ाः च अधय े व्यापाराः णाः 

भिवधत । व्यापाराः णां शङ्ृखलायां, याः अवधतमाः व्यापााः ी, याः अधतताः िस्तवून 

साक्षात ् उपभचक्ताांः  विक्ीणावत साः खदुाः ाव्यापााः ी अ्िा फुिकाः व्यापााः ी इवत 

उच्यते । असौ स एि िवणक् भिवत याः भिताः पार्श्वस््ेष ु आपणषे ु साप्तावहक-

आपणषे ुअ्िा पनुाः शावपोंकाम्पलेक्स इत्यावदष ुिस्तवून विक्ीणावत । 

 

 

इत् ा्ं वकम्ं भिवत यत ् जनाः 

मॉल इत्यवस्मन ्आपव क ः सि 

मूल्यवनधावर े वििादां न 

कुिववतत, वनधावररतमूल्यम ् एि 

यच्छवतत अपरञ्च साप्ताविक-

विपव षु एतादृिां बिुलतया 

वक्रयते? 

भिततः वकम ् अनुभिवतत यत ्

भिताां ग्रामां प्रवत आप ेषु 

िस्तूवन क्म ् आयावतत? 

जानततु अवप च उदािर  ः 

बोधयततु। 

रावििव जः भूवमका 

आिश्यकी वकम्ं भिवत? 

 

 देिल्याः दिसु राविविप ीषु उपरर प्रदते्त 

मानवचते्र चतस्रः विपणयः प्रदविवताः। 
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ियम ्एतां विषयम ्अत्र प्रदत्त ः उदािर  ः ज्ञास्यामः – 

्रकत्येकवस्मन ्नोाेः  ाः ावशविपणेाः वकचचन के्षतं्र भिवत । यत्र िस्तूवन ्रक्मतया 

्रका्निुवधत अवप च इताः एि तावन अधयान ्व्यापाराः णाः याित् ्रका्निुवधत । 

ाः ाजमाोवस्य तिस््ाः व्यापााः ी यस्य विषये भिधताः पिूुं पवितिधताः आसन् 

व्यापकमात्रया ्लावस्िक-िस्तवून नोाः स्य ाः ावश-व्यापाराः णाः क्ीणावत । 

एतद ् भवितुं शक्नचवत यत ् साः महािवणक् स्िस्मात ् अवप दीर्वताः ात ्

व्यापाराः णाः ्लावस्िकिस्तवून क्ीणीयात ् । नोाः स्य ाः ावशिवणक्  

्लावस्िकिस्तवून कस्मावच्चत् उद्यचोात ् क्ीणीयात ्अवप च तावन भणडााेः  

स््ापयेत ् । अनेन ्रककााेः ण विपणाेः कावचत ् शङ्ृखला भिवत । यदा ियं 

वकवचचत ्िस्ताुः क्ीणीमाः तदा ियम ्एताृषशम ्अििानं न दद्माः यत ्तत् 

िस्त ु क्ं केन ्रककााेः ण च दीर्वयात्रां कृत्िा अस्माकं समके्ष उपवस््तम ्

अवस्त । 

 

   आफताबः – िगर  शाकािाां रानशव्यापारी 

आफताबः तेषु रावि-व्यापाररषु किन अवस्त ये अत्यवधक-मात्रया क्रय ां कुिववतत। तेषाां व्यिसायः 

प्रातःकाले प्रायः वत्रिादनतः आरभते। अवस्मन ् काले एि िाकावन विपव ां प्राप्नुिवतत। एषः एि समयः 

अवस्त यदा िाकावन विपणयाम ्अ्िा िाक-विक्रय -स््ाने गवतविधयः बिुलतया जायतते। पार्श्वस््ेभ्यः 

स््ानेभ्यः अ्िा दूरस््ेभ्यः स््ानेभ्यः के्षते्रभ्यः िाकावन ट्रकयान ः मेिाडोर इवत यानेन ट्र क्िरयानेन िा 

िाकावन अत्र आनीयतते । िीघ्रम ् एि नीलामी इत्यस्य प्रवक्रयायाः आरम्भः भिवत । आफताब-मिोदयः 

अवप नीलामी इत्यस्याां सवम्मवलतो भिवत । िाकावन दृष््टिा सः वनधावर ां करोवत यत ्अद्य सः वकां  के्रष्यवत । 

उदािर ा व्म ्असौ अद्य पञ्चवक्िणिल इवत पुष्पिाकां  दि-वक्िणिल इवत पलाणडुां क्री ावत । नगरे तस्य 

कवित ्आप ः त्ा च वकवञ्चत ्भणडारगृिम ्अवस्त यत्र सः तावन िाकावन स््ापयवत विक्री ावत च । अत्र 

सः लघु-व्यापारर ः िाकावन विक्री ावत ये प्रातः षड्िादने प्रायः अत्र आगच्छवतत। इतः सम्पू वस्य वदनस्य 

कृते क्रय ां कृत्िा ते लघुब्यापारर ः प्राये  दििादनसमये पार्श्वस््ेषु के्षते्रष ु स्ि-आप ानाम ् उद्घािनां 

कुिववतत । 
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प्रत्येकां  स््ाने विपव ः 

अस्मावभाः ृषटिग ंयत ्पृ् क् पृ् क् स््ानेष ु विवभधनााः विपणयाः सवधत 

यत्र विवभधनावन िस्तवून क्ीयधते विक्ीयधते च । एतााः विपणयाः 

स्िस्य स्िस्य स््ानेष ुसमये च स्िृषट्िगया कायुं कुिववधत । कदावचत ्त ु

इदम ्अवप आिश्यकं न भिवत यत ्भिधताः िस्तवून के्तुम ् विपवण ं

ोच्छेयाुः। अिनुा त ु विवभधनानां िस्तनूां कृते दाूः िाणया अ्िा 

अधतजावल-माध्यमने अवप िस्तवून क्ीयधते अवप च िस्तवून भितां 

ोहृ ंयाित ््रका्यधते । भिवभाः ृषटिग ंस्यात ्यत ्पराः चाराः काोहृ ेत्ा च 

वचवकत्सकस्य वचवकत्साभिने अवप केषावचचत ् व्यिसावयसमहूानां 

्रकवतवनियाः स्ििस्तवून विक्यणस्य कायुं कुिववधत । अनेन ्रककााेः ण 

ियं पश्यामाः यत ्क्यण ंविक्यण ंच  विवििराः उपायराः भिवत । इदम ्

आिश्यकं नावस्त यत ्तत ्केिलं विपवण ंोत्िा अवप च आपणभे्याः 

एि भिते ्। 

एतावन त ु विपणाेः एताृषशावन रूपावण सवधत यावन अस्मावभाः 

्रकत्यक्षताः ृषश्यधते । एताृषशााः अवप काश्चन विपणयाः भिवधत यासा ं

विषये अस्माकं ज्ञानं धयनूम ्एि भिवत यतचवह अत्र विक्ीय-माणानां 

क्ीयमाणानां च िस्तनूां च ्रकयचो ं ियं ्रकत्यक्षताः न कुमवाः।  य्ा 

कवश्चत ् कृषकाः स्िस्य कृषेाः उत्पादनस्य िदृध््य्ुं केषावचचत ्

उिवाः काणां खाद इत्येतेषां च ्रकयचो ंकाः चवत । एतान ्उिवाः कान ्साः 

नोाः स्य केभ्यवश्चत ् विवशटिगभे्याः आपणभे्याः क्ीणावत यत्र उिवाः क-

उद्यचोात ्सामग्री आनीयते । केनवचत ्कााः -उद्यचोने इजंन-वोयसव-

पेट्रचल-ोााः -एक्सेल-चक्ादीवन च पृ् क् पृ् क् उद्यचोभे्याः क्ीयधते 

पाः धत ु ियम ् एतवस्मन ् विषये अज्ञात्िा कााः यानस्य आपणताः एि 

अवधतम-उत्पादम ् अ्ावत ् कााः यानं क्ीणीमाः तत्ररि च सम्पणूुं 

कााः यानं पश्यामाः । सिषेां िस्तनूां वनमावणस्य क्यणस्य च 

एताृषशी एि क्ा भिवत ।  

नगरीयाः जनाः अततजावलस्य माध्यमेन गृिात ्

बविः अगत्िा एि विपव ां प्रवििवतत । ते स्िस्य 

के्रवडि्-पत्र-माध्यमेन एि क्रय ां कुिववतत । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कवस्मांवित ्उद्योगे कारयानस्य भागानाां योजनां 

भिवत। 
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         विपव ः समानता च 

अवस्मन ् अध्याये अस्मावभाः स्िस्य ्रकवतिशेस्य कासावचचत ् विपणीनां विषये 

पराः शीलनं कृतम ् अवस्त । अस्मावभाः साप्तावहकविपणेाः आाः भ्य शावपंो-

काम््लेक्स इत्येतत ् याित ् सि े आपवणकााः आपणााः च ृषटिगााः । एतयचाः द्वयचाः 

आपवणकयचाः मध्ये महत ् अधताः म ् अवस्त । कवश्चत ् लर्ाुः ाश्या स्िव्यापाांः  

चालयवत ताृषशाः आपवणकाः अवस्त, अपाः वस्मन ्पके्ष अपाः ाः आपवणकाः स्िस्य 

आपणस्य कृते महााः ावश ंव्ययीकतुुं शक्नचवत । एतयचाः आयाः अवप पृ् क् पृ् क् 

भिवत । साप्तावहकविपणेाः लर्-ुआपवणकाः विक्यणस््ानस्य व्यापराः णाः 

तलुनायाम ् अत्यल्पं लाभांशम ् अजवयवत । अनेन एि ्रककााेः ण के्तणॄाम ् अवप 

पृ् क् पृ् क् श्रेणयाः वस््तयाः च सवधत । एताृषशााः बहिाः जनााः सवधत  य ेअल्प-

मलू्ययकु्तावन िस्तवून अवप के्तुं सम्ावाः न सवधत, अपाः वस्मन ् पके्ष जनााः 

विक्यण-स््ानकेष ु महार्ुं विक्यण ं कतुुं व्यस्तााः ृषश्यधते । अनेन ्रककााेः ण 

अधयावन कााः णावन अवतराः च्य अस्माकम ्आव्वक-वस््वताः एि वनिावाः ण ंकाः चवत 

यत ्ियं कीृषशीस ुविपवणष ुआपवणकााः अ्िा के्तााः ाः भवितुं शक्नुमाः।  

अस्मावभाः िस्तनूाम ् उत्पादनाद ् आाः भ्य अस्माकं ोहृ ं याित ् िस्तवून क्ं 

्रका्निुवधत त्ा च विपणीनां शङ्ृखलायााः विषये अिोतिधताः । अनया 

शङ्ृखलया एि  सम्भिवत यत् एकवस्मन ्स््ाने उत्पावदतावन िस्तवून जनानां कृते 

्रकत्येकं स््ाने उपलब्िावन भियेाुः। िस्तनूां विक्यणने िस्तनूाम ्उत्पादनं साक्षात् 

सम्बद्धम ्अवस्त। वनवमवतानां िस्तनूां विक्यणने एि जनााः जीिन-वनिावह-यचग्याम ्

आजीविकां ्रका्निुवधत त्ा च उत्पादनम ् अवप िद्धवयते पाः धत ु वकम ् एतेन 

शङ्ृखलायााः ्रकत्येकं स्ताेः लाभस्य समानााः अिसाः ााः ्रका्यधते? अग्रे “कस्यवचत ्

यतुकस्य क्ा" इवत अध्याये ियम ्एतं ्रकश्नम ्अिोधतुं ्रकयासं कराः ष्यामाः। 
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1. कवित ्पररव्रजनिीलः आपव कः कस्यवचत ्स््ावय-आपव कस्य तुलनायाां क ा्ं वभतनः अवस्त ? 

2. वनम्नतावलकायाः आधारे  कस्यवचत ्साप्ताविकविप ेः विक्रय -स््ानकस्य च तुलनाां कुिवततः तयोः मध्ये यद् 

अततरम ्अवस्त तत ्स्पष्टीकुिवततु । 

विप यः विक्रीयमा ानाां 

िस्तूनाां प्रकाराः 

िस्तूनाां मूल्यावन विके्रतारः ग्रािकाः 

साप्ताविक-विपव ः     

विक्रय स््ानकम ्     

 

3. स्पष्टी-कुिवततु यत ्विप ीनाां िृङ्खला क ा्ं जायते ? एतावभः केषाम ्उदे्दश्यानाां पूवतवः भिवत?  

4. सिेषाां जनानाां कृते विपणयाां कम ् अवप आप ां गततुां समानरूपे  अवधकारः अवस्त । वकां  भिताां विचारे   

मिाघाव ाम ्उत्पादानाम ्आप ानाां विषये इदां तथ्यां य्ा व्म ्अवस्त? उदािर ां दत्त्िा स्पष्टीकुिवततु । 

5. विपव म ्अगत्िा अवप क्रय ां विक्रय ां च भवितुां िक्नोवत। उदािर ां दत्त्िा एतस्य क्नस्य व्याखयाां कुिवततु ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

अभ्यासः 

शब्द-सङ्कलनम ्

साप्ताविक-विपवणिः- एताः विप यः वनयवमताः स््ावयरूपे  च न भिवतत परततु एकवस्मन ्वनयते स््ाने सप्तािे एकदा 

अ्िा िारद्वयम ्आयोज्यतते । एतास ु विपव षु गृह्य-उपयोवगनी सिावव  िस्तूवन प्रायः विक्रीयतते य्ा िाकावन, 

िस्त्राव , पात्रादीवन च । 

मॉल अर्ाात ्सिािस्तु-विक्रय-स्र्ानकम ्-  एतत ्आप  ः सिवतः आिृत्तां स््ानां भिवत। एतस्य भिनां वििालां भिवत 

यवस्मन ् बिूवन तलावन, आप ाः, उपािार-मवतदराव  कदावचत ् च चल-वचत्रगृिाव  अवप भिवतत। एतेष ुआप ेष ु

प्राये  ब्राणड-युक्तावन िस्तूवन विक्रीयतते । 

र्ोक अर्ाात ् मिाक्रयणम ्  -  एतस्य अ व्ः व्यापक-मात्रया क्रय ां विक्रय ां च भिवत। अवधकाांिेषु उत्पादेषु येषु 

िाकावन फलावन पुष्पाव  अवप सवम्मवलतावन सवतत इवत एतेषाां स्िस्य विविष्टाः रावि-विप यः भिवतत । 

विपणीनां शृङ्खलािः - इयां विप ीनाां कावचत ्िृङ्खला अवस्त या परस्परम ्अतयोऽतयावभः िृङ्खलावभः इि युक्ता 

भिवत यतोवि उत्पादाः एकस्मात ्विप ेः अपराां विपव ां प्राप्नुिवतत । 


