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NOTE: Attempt any FOUR questions. All questions carry equal marks.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

What are the security issues of E-Commerce
What are the advantages of modern payment mechanism over traditional
mechanisms?
What are the potential limitations on the growth of B2C E-Commerce?
What are the four types of consumer oriented applications of E-Commerce? Discuss
them briefly.
Explain reasons for adopting EDI.
What are internet marketing strategies?
Describe the features of good governance. To what extent the dimensions of egovernance are helpful.
What are the major challenges for implementing E-governance?
Attempt any TEN questions
a) What is E- Governance?
b) SEM
c) Mobile Marketing
d) What is B2B?
e) Business Intelligence
f) What do you mean by Target Marketing?
g) What is EDI standards?
h) Stages of E-Governance
i) Objectives of E-commerce
j) What is G2c?
k) Buyer Oriented Model
l) What is Reintermediation?
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ਨਟ : ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ ਕਰੋ I ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰ ਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ I

I.
II.

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸੁਰਿਖਆ ਮੁਦੇ ਕੀ ਹਨ
ਰਵਾਇਤੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ$ ਆਧੁਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

III.

ਬੀ 2 ਸੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਸੀਮਾਵ ਕੀ ਹਨ?

IV.

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪਖੀ ਐਪਲੀਕੇ*ਨ ਕੀ ਹਨ? ਉਹਨ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ

ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ.
V.
VI.
VII.

ਈਡੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸੋ.
ਇੰਟਰਨ/ਟ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਚੰ ਗੇ ਗਵਰਨ0ਸ ਦੀਆਂ ਿਵ*ੇ*ਤਾਵ ਬਾਰੇ ਦਸੋ. ਈ ਗਵਰਨ0ਸ ਦੇ ਮਾਪ ਿਕਸ ਹਦ ਤਕ ਸਹਾਇਕ ਹਨ.

VIII. ਈ ਗਵਰਨ0ਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ?
IX.

ਿਕਸੇ ਦਸ 'ਤੇ ਸੰ ਖੇਪ 2ਤਰ ਿਲਖੋ :

i.

ਈ ਗਵਰਨ0ਸ ਕੀ ਹੈ ?

ii.

ਐਸਈਐਮ

iii.

ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ

iv.

ਬੀ 2 ਬੀ ਕੀ ਹੈ ?

v.

ਵਪਾਰਕ ਬੁਧੀ

vi.

ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਤ$ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

vii.

ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਿਮਆਰ ਕੀ ਹੈ?

viii.

ਈ-ਗਵਰਨ0ਸ ਦੇ ਪੜਾਅ

ix.

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਉਦੇ*

x.

ਜੀ 2 ਸੀ ਕੀ ਹੈ?

xi.

ਂ ਡ ਮਾਡਲ
ਖਰੀਦਦਾਰ ਓਰੀਐਡ

xii.

ਰੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕੀ ਹੈ ?

