X-3/2110

7565/NL
RURAL MARKETING-505
SEM-V

Time allowed: - 2 hours

M.Marks:- 60

Note: - Attempt any four questions. All questions carry equal marks.
Q-1) Define rural marketing and urban marketing? Explain the scope and
peculiarities of Indian rural marketing?
Q-2) What constitutes rural market in India? Discuss the important
dimensions of rural market demographics and their implications for
marketers of consumable goods?
Q-3) What is the significance of rural market in formations systems in detail?
Q-4) Write various problems related to rural marketing in India?
Q-5) What is rural communication? Explain various modes and problems of
communication in rural market?
Q-6) What is the significance of rural market information systems in detail?
Q-7) Define Promotion strategy and also explain various methods of
promotion strategy in the context of rural markets?
Q-8) Define Rural market research? Discuss the problems of conducting such
a research in the case of rural markets and suggestive measures to
overcome the same.
Q-9) How can information technology be employed as a strategy for
developing rural markets? Also discuss the costs and benefits
associated with the same?
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ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
1. ਪਡੂ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ? ਭਾਰਤੀ ਪਡੂ
ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾਵ! ਬਾਰੇ ਦ" ਸੋ?
2.ਭਾਰਤ ਿਵ" ਚ ਪ%ਡੂ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ%ਡੂ ਮਾਰਕੀਟ ਜੰ ਨ ਸੰ ਿਖਆ ਦੇ
ਮ" ਹਤਵਪੂਰਨ ਪਿਹਲੂਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰੋ?
3. ਿਦਹਾਤੀ (ਰੂਰਲ) ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ1ਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹ" ਤਤਾ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵ" ਚ ਦ" ਸੋ?
4. ਭਾਰਤ ਿਵ" ਚ ਪ%ਡੂ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵ" ਖ-ਵ" ਖ ਸਮ" ਿਸਆਵ! ਿਲਖੋ?
5. ਪਡੂ ਸੰ ਚਾਰ (Communication ) ਕੀ ਹੈ? ਪ%ਡੂ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵ" ਚ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਅਨ6ਕ!
ਢੰ ਗ! ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ! ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ?
6. ਪਡੂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ1ਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹ" ਤਤਾ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵ" ਚ ਦ" ਸੋ?
7. ਪ1ੋਮੋਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦਓ? ਪਡੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵ" ਚ ਅਨ6ਕ!
ਪ1ੋਮੋਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ (methods ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ?
8. ਪਡੂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰੋ ? ਪਡੂ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵ" ਚ ਅਿਜਹੀ ਖੋਜ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਆ=ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ! ਅਤੇ ਇਨ! ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰ ਗ! ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
9. ਪਡੂ ਬਾਜ਼ਰ! ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜB ਸੂਚਨ! ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਿਕਵ
ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆਂ ਲਾਗਤ! ਅਤੇ ਲਾਭ! ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰੋ।

