
FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION – 2021
Part - III

BUSINESS STUDIES 
Time: 1 Hour  
Cool-off time : 10 mts.                                                                                                   Max. Score: 30

=======================================================================

Questions from 1 to 4 carries 1 score each (1 മുതൽ 4 വരെ
യുള്ള ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് 1 ച�ോർ വീതം )
(1 x 4 = 4)

1. __________ is an inherent element in every  business.
________    എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും അന്തർലീനമായ ഘടകമാണ്.

2. Find the odd one out:
 ഒറ്റപെ�ട്ടത് കപെ�ത്തുക:

(a) Fishing (a) മീൻ�ിടുത്തം
(b) Textile Industry  (b)   തുണി വ്യവസായം
(c) Agriculture (c)  കൃഷി
(d) Poultry farming (d)  കകാഴി വളർത്തൽ

3. Warehousing function of commerce removes the hindrance of………
    …… വാണിജ്യത്തിപെ, പെവയർഹൗസിങ് പ്രവർത്തനം ...…… ...  മായി ബന്ധപെ2ട്ട  തടസ്സം നീക്കംപെ4യ്യുന്നു

(a) Person          (a) വ്യക്തി
(b) Place (b) സ്ഥലം 
(c) Risk    (c)അ�കടസാധ്യത
(d) Time (d) സമയം

4. ‘It is the process which helps the exchange of goods and services from the producers to consumers’. 
Identify it.

       നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്ന് ഉ�ക=ാക്താക്കളികലക്ക് 4രക്കുകളും കസവനങ്ങളും കൈകമാറാൻ സഹായിക്കുന്ന
 ’പ്രക്രിയയാണിത് .  ഇതിപെന തിരിച്ചറിയുക.

Questions from 5 to 7 carries 2 score each ( 5  മുതൽ 7   വരെ�യുള്ള ച
ോദ്യങ്ങൾക്ക് 2   ച�ോർ വീതം )
(3 x 2 = 6)

5. What do you mean by Partnership Deed? Write any 2 contents.
      �ങ്കാളിത്ത പ്രമാണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?  ഏപെതങ്കിലും 2  ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എഴുതുക.

6. Write the types of primary industries with one example each.
      പ്രാഥമിക വ്യവസായങ്ങളുപെട തരങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം സഹിതം എഴുതുക.

7. State any two characteristics of business.
    ബിസിനസിപെ, ഏപെതങ്കിലും ര�് സവികQഷതകൾ പ്രസ്താവിക്കുക.

Question No.  8 carries 3 score (   ച
ോദ്യം നമ്പർ 8   ന് 3  ച�ോർ ) (1 x 3  = 3)
8. Differentiate between Private company and Public company.

     സ്വകാര്യ കമ്പനിയും പെ�ാതു കമ്പനിയും തമ്മിൽ കവർതിരിക്കുക.
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Answer any one of the following questions from Question No. 9 to 10    (1 x 4 = 4)
(   ച
ോദ്യം നമ്പർ 9  മുതൽ 10       വരെ�യുള്ളഏരെതങ്കിലും ഒരു ച
ോദ്യത്തിന് ഉത്ത�ം നൽകുക)

9.Explain the various features of sole proprietorship.
    ഏകാംഗ വ്യാ�ാരത്തിപെ, വിവിധ സവികQഷതകൾ വിQദീകരിക്കുക.

10.Which are the types of manufacturing industries?
  ഉൽ�ാദന വ്യവസായങ്ങളുപെട തരങ്ങൾ  ഏപെതല്ലാം ?

Answer any one of the following questions from Question No. 11 to 12    (1 x 5 = 5)
(   ച
ോദ്യം നമ്പർ 11  മുതൽ 12       വരെ�യുള്ളഏരെതങ്കിലും ഒരു ച
ോദ്യത്തിന് ഉത്ത�ം നൽകുക)

11.Mr. Manu your friend doesn't know the features of partnership. As a commerce student can
you explain him the features of partnership?

      നിങ്ങളുപെട സുഹൃത്തായ മനുവിന് �ങ്കാളിത്ത വ്യാ�ാരത്തിപെ, സവികQഷതകൾ അറിയില്ല.   ഒരു പെകാകമഴ്സ്
 വിദ്യാർത്ഥിപെയന്ന നിലയിൽ,     �ങ്കാളിത്ത വ്യാ�ാരത്തിപെ, സവികQഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് വിQദീകരിക്കാകമാ?

12. Prepare a note on ‘Features of cooperative society’, to be presented in your online class.  
    നിങ്ങളുപെട ഓൺകൈലൻ ക്ലാസ്സിൽ അവതരി2ിക്കുന്നതിന് '   സഹകരണ സംഘങ്ങളുപെട സവികQഷതകൾ' 

    എന്നതിപെനക്കുറിച്ചു് ഒരു കുറി2് തയ്യാറാക്കുക.

Answer any one of the following questions from Question No. 13 to 14    (1 x 8 = 8)
(   ച
ോദ്യം നമ്പർ 13  മുതൽ 14       വരെ�യുള്ളഏരെതങ്കിലും ഒരു ച
ോദ്യത്തിന് ഉത്ത�ം നൽകുക)

13. "This is an artificial person created by Law."
a) Identify the form of business 
b) Explain its features. 
"      നിയമത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപെ2ട്ട ഒരു കൃത്രിമ വ്യക്തിയാണിത് "
a)    ഈ ബിസിനസ്സിപെ, രൂ�ം തിരിച്ചറിയുക
b)   അതിപെ, സവികQഷതകൾ വിQദീകരിക്കുക.

14."Trade cannot be undertaken without the help of support services". Explain the auxiliary
services related to trade.
"       സഹായക പ്രവർത്തനങ്ങളുപെട സഹായമില്ലാപെത കച്ചവടം നടത്താൻ കഴിയില്ല”.   കച്ചവടത്തിന് സഹായകമായ

  അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിQദീകരിക്കുക

==========*********==========
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FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION – 2021

Part – III BUSINESS STUDIES 

Time: 60 mts.                                                                                           Maximum Score: 30

ANSWER KEY –   English Version  

=======================================================================

Qn. No Answer Split up
score

Total
score

1 Risk 1 1
2 b) Textile Industry 1 1
3 d) Time 1 1
4 Commerce 1 1
5 Partnership Deed: The written agreement which contains all the terms 

and conditions of partnership is called Partnership Deed. It is also 
known as the "Articles of Partnership."
Contents of Partnership Deed :   (Any two)  
(i) Name of firm.
(ii) Nature of business and location of business.
(iii) Duration of business.
(iv)Investment made by each partner.
(v) Distribution of profits and losses.
(vi) Duties and obligations of the partners.
(vii) Salaries and withdrawals of the partners.
(viii) Terms governing admission, retirement and expulsion of a 
partner.
(ix) Interest on capital and Interest on drawings.
(x) Procedure for dissolution of the firm.
(xi) Preparation of accounts and their auditing.

1

½  score for 
each point

2

6 Types of Primary Industries
(i) Extractive Industries
Eg. Mining, Fishing, Agriculture, Quarrying etc.
(ii) Genetic Industries
Eg. Plant nurseries, Poultry farms, cattle breeding farms etc.

1

1

2

7 Characteristics of business   (any two)  
(i) It is an economic activity.
(ii)Production and procurement of goods and services.
(iii) Sale or exchange of goods and services.
(iv) Dealings in goods and services on a regular basis.

1 score for 
each point

2

8
Difference between Private company and Public Company

Any three .     
1 score for  
each point

3

Test
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No. 1
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Basis Public Company Private Company

1. No. of Members Minimum-7 
Maximum-Unlimited. 

Minimum-2
Maximum-200

2.Number of Directors Minimum Three Minimum Two

3.Index of Members Compulsory Not Compulsory

4.Transfer of shares No restriction Restriction on 
transfer

5.Invitation to
Public to subscribe  
shares

Can invite Cannot invite

9 Features of Sole Proprietorship
(i) Formation and closure: There is no separate law that governs sole 
proprietorship. There is ease in formation as well as closure of 
business.
ii) Liability: Sole proprietors have unlimited liability.
(iii) Sole risk bearer and profit recipient: The risk and profit is borne 
all alone by the sole proprietor.
(iv) Control: Complete control of business is held with the proprietor 
himself.
(v) No separate entity: In the eyes of the law, no distinction is made 
between the sole trader and his business, as the business does not have
an identity separate from the owner.
(vi) Lack of business continuity: Since the business and owner are one
and the same entity, his death, insanity etc, will affect the existence of 
the business.

 Any 4 points 
with brief 
explanation. 
(Points only 
1/2 score each)

4

10 Types of Manufacturing Industries
(i) Analytical Industry: Separates different elements from the same 
material. Eg: Oil refinery.
(ii) Synthetical Industry: Combines various ingredients into a new 
product. Eg: Cement.
(iii) Processing Industry: Go through successive stages for 
manufacturing a finished product.
Eg: sugar, paper, etc.
(iv) Assembling Industry: Assembles different component parts to 
make a new product.
Eg:TV,Car, Mobile Phone, Computer etc.

4 points with 
brief 
explanation. 
(Points only 
1/2 score each)

4

11 Features of Partnership
1. Formation: The Partnership form of business organisation is 
governed by the Indian Partnership Act,1932.
2. Liability: The partners of a firm have unlimited liability.
3. Risk bearing: The partners bear the risks involved in running a 
business as a team.
4. Decision making and control: The partners share amongst 
themselves the responsibility of decision making and control of day to 

Any 5 points 
with 
explanations. 
(Points only 
1/2 score each)

5
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day activities. Decisions are generally taken with mutual consent.
5. Continuity: Partnership is characterized by lack of continuity of 
business since the death, retirement, insolvency, or insanity of any 
partner can bring an end to the business.
6. Membership: Minimum number of members is 2 and maximum 
number of members is 10 in the case of banking business and 20 in the
case of other business  According to Section 464 of Companies Act 
2013, maximum number of partners can be 100.
7. Mutual agency: Each partner is act as an Agent as well as the 
Principal. 

12 Features of co-operative society
1. Voluntary membership: The membership of a co-operative society is
voluntary. A person is free to join a co-operative society and can also 
leave anytime as per his desire.
2. Legal Status: As the registration of a co-operative society is 
compulsory, it gets separate legal entity and continuous existence.
3. Limited Liability: The liability of the members is limited.
4. Control: In a co-operative society,the power to take decisions lies in
the hands of an elected managing committee.
5. Service Motive: The main objective is to render services to its 
members rather than profit.

5 points with 
explanation. 
(Points only 
1/2 score each)

5

13 a) Joint Stock Company. 
b) Features of Joint Stock Company
1. Artificial person: A company is created by law and exists 
independent of its members and it can own properties, borrow funds, 
enter into contracts in its own name, but it is not a natural person.
2. Separate legal entity: As the company is a registered body, it is 
treated as a legal person and its assets and liabilities are separate from 
those of its owners.
3. Formation: The formation of a company is a time consuming, 
expensive and complicated process.
4. Perpetual succession: A company being a creation of the law, can be
brought to an end only by law.
5. Control: The management and control of the affairs of the company 
is undertaken by the Board of Directors, which appoints the top 
management officials for running the business.
6. Liability: The liability of the members is limited to the extent of the 
capital contributed by them in a company.
7. Common Seal: The common seal is treated as the official signature 
of a company. The Board of Directors enters into agreement with 
others by indicating the company’s approval through common seal.

1

7 points with 
explanation. 
(Points only ½ 
score each)

8

14 Auxiliaries to Trade
      Activities which are meant for assisting trade are known as 
auxiliaries to trade. These activities are generally referred to as 
services because these are in the nature of facilitating the activities 
relating to industry and trade. Transport, banking, insurance, 

4 points with 
explanation. 
Points only 1 
score each

8
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warehousing, and advertising are regarded as auxiliaries to trade.
Auxiliaries to trade are the following:
1. Transport and Communication: Production of goods generally takes 
place in particular locations. For eg., tea is mainly produced in Assam;
cotton in Gujarat and Maharashtra; jute in West Bengal and Odisha; 
sugar in U.P., Bihar and Maharashtra and so on. But these goods are 
required for consumption in different parts of the country. The 
obstacle of place is removed by transport. Along with transport 
facility, there is also a need for communication facilities so that 
producers, traders and consumers may exchange information with one 
another. Thus, postal services and telephone facilities may also be 
regarded as auxiliaries to business activities.
2. Banking and Finance: Business activities cannot be undertaken 
unless funds are available for acquiring assets,purchasing raw 
materials and meeting other expenses. Necessary funds can be 
obtained by businessmen from a bank. Thus, banking helps business 
activities to overcome the problem of finance.
3. Insurance: Business involves various types of risks. Insurance 
provides protection in all cases.
4. Warehousing: Usually, goods are not sold or consumed immediately
after production. They are held in stock to make them available as and 
when required. Warehousing helps business firms to overcome the 
problem of storage and facilitates the availability of goods when 
needed.
5. Advertising: Advertising is one of the most important methods of 
promoting the sale of products, particularly consumer goods, 
Advertising helps in providing information about available
goods and services and inducing customers to buy particular items.
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FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION – 2021

Part – III BUSINESS STUDIES 

Time: 60 mts.                                                                                           Maximum Score: 30

ANSWER KEY (  Malayalam Version  )  

=======================================================================

ച�ോദ്യ
നമ്പർ  

ഉത്തരങ്ങൾ സ് ച�ോർ
വിഭജനം 

ആകെ�
സ്ക�ോർ 

1 നഷ്ട സാധ്യത 1 1
2 (b)   തുണി വ്യവസായം 1 1
3 (d) സമയം 1 1
4 വാണിജ്യം 1 1
5  പങ്കാളിത്ത പ്രമാണം  :   

            പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ� എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അടങ്ങുന്ന
     രേ$ഖാമൂലമുള്ള ക$ാറിന്റെന പങ്കാളിത്ത ക$ാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.  ഇതിന്റെന

      ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നും വിളിക്കാം
    പങ്കാളിത്ത പ്രമാണത്തിന്റെ� ഉള്ളടക്കം  (    ഏന്റെതങ്കിലും $ന്റെ;ണ്ണം എഴുതുക     )  
(i)  സ്ഥാപനത്തിന്റെ� രേപ$്
(ii)    ബിസിനസ്സിന്റെ� സ്വഭാവവും ബിസിനസ്സിന്റെ� സ്ഥാനവും.
(iii)  ബിസിനസ് കാലയളവ്
(iv)      ഓരേ$ാ പങ്കാളിയും നിരേCപിച്ച മൂലധനം
(v)  ലാഭനഷ്ടങ്ങളുന്റെട വിത$ണം.
(vi)    പങ്കാളികളുന്റെട അവകാശങ്ങളും ചുമതലകളും
(vii)   പങ്കാളികളുന്റെട ശമ്പളവും പിൻവലിക്കലും
(viii)   ഒരു പങ്കാളിയുന്റെട പ്രരേവശനം, വി$മിക്കൽ,   പുറത്താക്കൽ എന്നിവ

 നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ
(ix)       പാർട്ണർമാരുന്റെട മൂലധനത്തിനും അവർ പിൻവലിച്ച തുകയ്ക്കും നിശ്ചയിച്ച

 പലിശ
(x)   സ്ഥാപനം പി$ിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം.
(xi)    അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കലും അവയുന്റെട ഓഡിറ്റിംഗും.

1

ഓസ്ക�ോ 
സ്ക�ോയിന്റിനും½ 
സ്ക�ോർ വീതം 

2

6   പ്രാഥമിക വ്യവസായങ്ങളുന്റെട ത$ങ്ങൾ
    പ്രകൃതിജന്യ വ്യവസോയങ്ങൾ

 ഉദാഹ$ണം -  കൃഷി , ഖനനം,   തടി രേശഖ$ിക്കുക, രേവട്ടയാടൽ, 
 മത്സ്യബന്ധനം

  ജനിത� വ്യവസോയങ്ങൾ
 ഉദാഹ$ണം -   കന്നുകാലി വളർത്തൽ ,  രേകാഴി വളർത്തൽ,   മീൻ വളർത്തൽ

  സസ്യത്തൈത്തകളുന്റെട നഴ്സറി

1

1

2

7   ബിസിനസിന്റെ� സവിരേശഷതകൾ  (    ഏന്റെതങ്കിലും $ന്റെ;ണ്ണം എഴുതുക     )  
(i)    ഇത് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ്.
(ii)    ച$ക്കുകളുന്റെടയും രേസവനങ്ങളുന്റെടയും ഉൽപാദനവും സംഭ$ണവും.
(iii)     ച$ക്കുകളുന്റെടയും രേസവനങ്ങളുന്റെടയും വിൽപ്പന അന്റെല്ലങ്കിൽ ത്തൈകമാറ്റം.

ഓസ്ക�ോ 
സ്ക�ോയിന്റിനും  1 
സ്ക�ോർ വീതം 

2

Test
(Unit) 
No. 1
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(iv)     ച$ക്കുകന്റെളയും രേസവനങ്ങന്റെളയും സ്ഥി$ാടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്തൈകകാ$്യം
 ന്റെചയ്യൽ

8     സ്വകാ$്യ കമ്പനിയും ന്റെപാതു കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യോസം
അടിസ്ഥോനം  ന്റെപാതു കമ്പനി  സ്വകാ$്യ കമ്പനി

1. അംഗങ്ങളുടെട എണ്ണം  കുറഞ്ഞത് -7
പ$മാവധി-പ$ിധിയില്ല

 കുറഞ്ഞത് -2
 പ$മാവധി -200

2. ഡയറക്ടർമോരുടെട 
എണ്ണം

കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് കുറഞ്ഞത് �ണ്ട്

3.  അംഗങ്ങളുന്റെട ഇൻഡക്സ് നിർബന്ധിതം നിർബന്ധമല്ല

4. ഓഹ�ി കൈ.മോറ്റം ഓഹ$ി ത്തൈകമാറ്റത്തിന് 
നിയന്ത്രണമില്ല 

നിയന്ത്രണമു;് 

5.ഓഹ$ികൾ
സബ് സ് ത്തൈക്രബുന്റെചയ്യുന്ന

 തിന് Cണം

ന്റെപാതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് 
Cണിക്കാം 

Cണിക്കാൻ പാടില്ല 

ഓസ്ക�ോ 
സ്ക�ോയിന്റിനും  1 
സ്ക�ോർ വീതം 

3

9    ഏകാംഗ വ്യാപാ$ത്തിന്റെ� വിവിധ സവിരേശഷതകൾ
1.     രൂപീക$ണവും അടച്ചുപൂട്ടലും  :    ഏകാംഗ വ്യാപാ$ം ആ$ംഭിക്കുന്നതിന്

   നിയമപ$മായ നടപടിക്രമങ്ങന്റെളാന്നും ആവശ്യമില്ല
2.    ബാധ്യത  :     ഏകാംഗ വ്യാപാ$ിയുന്റെട ബാധ്യത അക്ലിപ്തമാണ്
3.      ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ ഉടമയുരേടത് മാത്രം  :    വ്യാപാ$ത്തിലൂന്റെടയു;ാവുന്ന എല്ലാ

 ലാഭവും ഉടമയുരേടതാണ്.     അരേതാന്റെടാപ്പം നഷ്ടമു;ായാൽ അതിനും പൂർണ്ണ
 ഉത്ത$വാദി ഉടമതന്റെന്നയായി$ിക്കും. 

4.    നിയന്ത്രണം  :   വ്യാപാ$ത്തിരേqലുള്ള നിയന്ത്രണവും
       തീരുമാനന്റെമടുക്കുന്നതിനും അവ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനുമുള്ള അവകാശവും

  ഉടമയിൽ മാത്രം നിCിപ് തമാണ്
5.      നിയമപ$മായി മന്റെറ്റാരു അസ്തിത്വമില്ല  :   നിയമപ$മായി ഏകാംഗ

      വ്യാപാ$ത്തിന് അതിന്റെ� ഉടമയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലനില്പില്ല
6.     വ്യാപാ$ തുടർച്ചയുന്റെട അഭാവം   :  ഉടമയുന്റെട മ$ണം, ബുദ്ധിഭ്രമം, പാപ്പ$ാവസ്ഥ

      മുതലായവ ബിസിനസ്സ് മുഴുവനായും അടച്ചുപൂട്ടാൻ വന്റെ$ കാ$ണമാരേയക്കും

 
ഏടെതങ്കിലും 4 
സ്ക�ോയിൻറു.ൾ  
വിശദീ.�ണസ
ഹിതം എഴുതു.  
 (സ്ക�ോയിന്റ്മോത്രം
- ½ സ്ക�ോർ 
വീതം )
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10   നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങളുന്റെട ത$ങ്ങൾ
(i)     അനലറ്റിക്കൽ വ്യവസായം  :      ഒരേ$ത$ം അസംസ് കൃത വസ്തുക്കളിൽ വ്യത്യസ്ത

     ഘടകങ്ങൾ വിശകലനം ന്റെചയ്യുകയും രേവർതി$ിക്കുകയും ന്റെചയ്യുന്ന
  വ്യവസായമാണ് അനലറ്റിക്കൽ വ്യവസായം.  ഉദാഹ$ണം -   എണ്ണ

  ശുദ്ധീക$ണ ശാല
(ii)     കൃത്രിമപ$മായ വ്യവസായം  :     വിവിധങ്ങളായ ഘടകങ്ങന്റെള

       സംരേയാജിപ്പിച്ചു ന്റെകാ;് പുതിയ ഉത്പന്നം ഉ;ാക്കുന്ന വ്യവസായമാണിത് .
 ഉദാഹ$ണം -  സിമ�് വ്യവസായം

(iii)     പ്രക്രിയാപ$മായ വ്യവസായം  :      പൂർണ്ണ ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്
      ഉത്പാദന പ്രക്രിയയിൽ വിവിധ നിർമാണ ഘട്ടങ്ങൾ രേവ;ിവരുന്ന

വ്യവസായമാണിത്.  ഉദാഹ$ണം -   പഞ്ചസാ$ വ്യവ്യസായം ,  രേപപ്പർ
വ്യവസായം
(iv)     അസംബ്ലിങ് വ്യവസായം  :      വ്യത്യസ്ഥ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിരേച്ചർത്തുന്റെകാ;്

ഏടെതങ്കിലും 4 
സ്ക�ോയിൻറു.ൾ  
വിശദീ.�ണസ
ഹിതം എഴുതു.  
 (സ്ക�ോയിന്റ്മോത്രം
- ½ സ്ക�ോർ 
വീതം )
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    പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസായമാണിത് .  ഉദാഹ$ണം - 
ന്റെടലിവിഷൻ, കാർ, കമ്പ്യൂട്ടർ,  ന്റെമാത്തൈബൽ രേഫാൺ

11    പങ്കാളിത്ത വ്യാപാ$ത്തിന്റെ� സവിരേശഷതകൾ
1.    രൂപീക$ണം  :         ഒരു പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിന് രൂപം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ

  പങ്കാളിത്ത നിയമം 1932  ആസ്പദമാക്കിയാണ്
2  .   ബാധ്യത  :       ഓരേ$ാ പങ്കാളിയുന്റെടയും ബാധ്യത അക്ലിപ്തമാണ്
3.     നഷ്ട സാധ്യത ഏന്റെറ്റടുക്കൽ   :      ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് 
നടത്തുന്നതിടെ< നഷ്ട സോധ്യത.ൾ �ങ്കോളി.ൾ വഹിക്കുന്നു.
4.   തീരുമാനങ്ങന്റെളടുക്കലും നിയന്ത്രണവും   :തീരുമോനടെമടുക്ക<ിടെന്റയും 
കൈദനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെട നിയന്ത്രണത്തിടെന്റയും ഉത്ത�വോദിത്തം 
�ങ്കോളി.ൾ ��സ്പ�ം �ങ്കിടുന്നു. തീരുമോനങ്ങൾ ടെ�ോതുടെവ ��സ്പ� 
സമ്മതസ്കത്തോടെടയോണ് എടുക്കുന്നത്.
5.    അനുസ്യൂതത  :   ഏന്റെതങ്കിലും പങ്കാളിയുന്റെട മ$ണം, വി$മിക്കൽ,  പാപ്പ$ത്തം

     അന്റെല്ലങ്കിൽ ബുദ്ധിഭ്രമം എന്നിവയ്ക്ക് ബിസിനസ്സ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ
    കഴിയുന്റെമന്നതിനാൽ ബിസിനസ്സിന്റെ� തുടർച്ചയുന്റെട അഭാവമാണ്

   പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ� മന്റെറ്റാരു സവിരേശഷത.
6.   അംഗത്വം  :   അംഗങ്ങളുടെട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം 2 ആണ്, ��മോവധി 
അംഗങ്ങളുടെട എണ്ണം ബോങ്കിംഗ് ബിസിനസിടെന്റ .ോ�്യത്തിൽ 10 ഉം മറ്റ് 
ബിസിനസിടെന്റ .ോ�്യത്തിൽ 20 ഉം ആണ്. .മ്പനി ആക്റ്റ് 2013 ടെ< ടെസക്ഷൻ 
464 അനുസ�ിച്ച,് �ങ്കോളി.ളുടെട ��മോവധി  എണ്ണം 100  വന്റെ$ ആകാം.
7.   പ$സ്പ$ ഏജൻസി   :ഓസ്ക�ോ �ങ്കോളിയും ഒരു ഏജന്റോയും പ്രിൻസിപ്പ<ോയും 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഏടെതങ്കിലും 5 
സ്ക�ോയിൻറു.ൾ  
വിശദീ.�ണസ
ഹിതം എഴുതു.  
 (സ്ക�ോയിന്റ്മോത്രം
- ½ സ്ക�ോർ 
വീതം )
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12    സഹക$ണ സംഘങ്ങളുന്റെട സവിരേശഷതകൾ
1.   സ്വസ്കമധയോ ഉള്ള അംഗത്വം  :   ഒരു സഹ.�ണ സംഘത്തിടെന്റ അംഗത്വം 
സ്വസ്കമധയോ ഉള്ളതോണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സഹ.�ണ സംഘത്തിൽ 
സ്കa�ോൻ സ്വോതന്ത്ര്യമുണ്ട്, മോത്രമല്ല അവടെന്റ ആഗ്രഹപ്ര.ോ�ം എസ്കപ്പോൾ 
സ്കവണടെമങ്കിലും �ി�ിഞ്ഞു സ്ക�ോ.ോം.
2.   നിയമ��മോയ �ദവി   :   ഒരു സഹ.�ണ സംഘത്തിടെന്റ �ജിസ്കfഷൻ 
നിർബന്ധമോയതിനോൽ, അതിന് പ്രസ്കത്യ. നിയമ��മോയ സ്ഥോനവും 
തുടർച്ചയോയ നി<നിൽപ്പും <ഭിക്കുന്നു.
3.   ക്ലിപ്ത ബോധ്യത   :   ഓസ്ക�ോ അംഗത്തിടെന്റയും ബോധ്യത മൂ<ധന 
വിഹിതമനുസ�ിച്ചു ക്ലിപ്തടെപ്പടുത്തിയി�ിക്കുന്നു
4.   നിയന്ത്രണം  :     ഒരു സഹക$ണ സംഘത്തിൽ,    തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള

      അധികാ$വും നിയന്ത്രണവും ജനാധിപത്യ $ീതിയിൽ തി$ന്റെഞ്ഞടുക്കന്റെപ്പട്ട ഒരു
  മാരേനജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുന്റെട ത്തൈകകളിലാണ്. '    ഒ$ംഗം ഒരു രേവാട്ട് '  എന്ന

  തത്വമാണിവിന്റെട സ്വീക$ിക്കുന്നത്
5.    രേസവന ലC്യം  :   ലാഭത്തിനുപക$ം,    അതിന്റെ� അംഗങ്ങൾക്ക് രേസവനങ്ങൾ

   നൽകുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലC്യം.

ഏടെതങ്കിലും 5 
സ്ക�ോയിൻറു.ൾ  
വിശദീ.�ണസ
ഹിതം എഴുതു.  
 (സ്ക�ോയിന്റ്മോത്രം
- ½ സ്ക�ോർ 
വീതം )
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13 a) രേജായി�് രേ�ാക്ക് കമ്പനി 

b)     രേജായി�് രേ�ാക്ക് കമ്പനിയുന്റെട സവിരേശഷതകൾ
1.    കൃത്രിമ വ്യക്തി  :      ഒരു കമ്പനി നിയമപ്രകാ$ം സൃഷ്ടിക്കന്റെപ്പട്ടതാണ്.   അതിന്

       അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രേവറിട്ട് നിയമപ$മായി അസ്തിത്വമു;്
2.    രേവറിട്ട നിയമപ$മായ അസ്തിത്വം :       നിയമം ഒരു കമ്പനിന്റെയയും അതിന്റെ�

    ഉടമസ്ഥന്റെ$യും തികച്ചും വ്യത്യസ്ത$ായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്
3. രൂപീക$ണം  :      ഒരു കമ്പനിയുന്റെട രൂപീക$ണം സമയന്റെമടുക്കുന്നതും 

  ന്റെചലരേവറിയതും സങ്കീർണ്ണവുമായ പ്രക്രിയയാണ്.

1

ഏടെതങ്കിലും 7 
സ്ക�ോയിൻറു.ൾ  
വിശദീ.�ണസ
ഹിതം എഴുതു.  
 (സ്ക�ോയിന്റ്മോത്രം
- ½ സ്ക�ോർ 
വീതം )
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4.   സ്ഥായീഭാവം  :       ഒരു കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ� സൃഷ്ടിയായതിനാൽ
   നിയമപ്രകാ$ം മാത്രരേമ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ.

5.   നിയന്ത്രണം  :        കമ്പനിയുന്റെട കാ$്യങ്ങളുന്റെട നടത്തിപ്പും നിയന്ത്രണവും ഓഹ$ി
     ഉടമകൾ ന്റെത$ന്റെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഡയറക്ടർ രേബാർഡ് ഏന്റെറ്റടുക്കുന്നു.  ഇത്

     ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന് ഉന്നത മാരേനജുന്റെമ�് ഉരേദ്യാഗസ്ഥന്റെ$
നിയമിക്കുന്നു.
6.   ബാധ്യത  :          അംഗങ്ങളുന്റെട ബാധ്യത ഒരു കമ്പനിയിൽ അവർ നൽകുന്ന മുഖ

   മൂലധനത്തിന്റെ� പ$ിധി വന്റെ$ പ$ിമിതന്റെപ്പടുത്തിയി$ിക്കുന്നു.
7.  ന്റെപാതുമുദ്ര  :        ന്റെപാതുമുദ്ര ഒരു കമ്പനിയുന്റെട ഒപ്പ് ആയി കണക്കാക്കന്റെപ്പടുന്നു. 

      ന്റെപാതു മുദ്രയിലൂന്റെട കമ്പനിയുന്റെട അംഗീകാ$ം സൂചിപ്പിച്ചുന്റെകാ;് ഡയറക്ടർ
   രേബാർഡ് മറ്റുള്ളവരുമായി ക$ാറിൽ ഏർന്റെപ്പടുന്നു.

14    കച്ചവടത്തിന് രേവ; അനുബന്ധ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  
    കച്ചവടന്റെത്ത സഹായിക്കുന്നതിന് രേവ;ിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങന്റെള

      കച്ചവടത്തിനുരേവ; അനുബന്ധങ്ങൾ അഥവാ സഹായകങ്ങൾ എന്ന്
വിളിക്കുന്നു.     കച്ചവടത്തിനുരേവ; അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താന്റെഴ
വിവ$ിക്കുന്നു:-    
1.    ഗതാഗതവും ആശയവിനിമയവും  :     സാധനങ്ങളുന്റെട ഉത്പാദനം

   സാധാ$ണയായി പ്രരേത്യക സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു. ഉദാഹ$ണത്തിന്, 
   അസമിലാണ് ചായ പ്രധാനമായും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്;  ഗുജറാത്തിലും

 മഹാ$ാഷ്ട്രയിലും പരുത്തി;    പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലും ചണം; യുപി, 
ബീഹാർ,    മഹാ$ാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഞ്ചസാ$ എന്നിങ്ങന്റെന.   എന്നാൽ

      ഈ സാധനങ്ങൾ $ാജ്യത്തിന്റെ� വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപരേഭാഗത്തിന്
ആവശ്യമാണ്.   ഉത്പാദനവും ഉപരേഭാഗവും വ്യത്യസ്ത 

 സ്ഥലങ്ങളാകുരേമ്പാഴു;ാകുന്ന '  സ്ഥലത്തിന്റെ� തടസ്സം'  ഗതാഗതത്തിലൂന്റെട
നീക്കംന്റെചയ്യുന്നു.    നിർമ്മാതാക്കൾക്കും വ്യാപാ$ികൾക്കും ഉപരേഭാക്താക്കൾക്കും

     പ$സ്പ$ം വിവ$ങ്ങൾ ത്തൈകമാറാൻ ഗതാഗത സൗക$്യത്തിന്റെനാപ്പം
  ആശയവിനിമയ സൗക$്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ,  തപാൽ

     രേസവനങ്ങളും ന്റെടലിരേഫാൺ സൗക$്യങ്ങളും ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുന്റെട
 സഹായമായി കണക്കാക്കാം.

2  .     ബാങ്കിംഗും ഫിനാൻസും  :      ആസ്തികൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അസംസ്കൃത
      വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റ് ന്റെചലവുകൾ നിറരേവറ്റുന്നതിനും ഫ;്

   ലഭ്യമന്റെല്ലങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏന്റെറ്റടുക്കാനാവില്ല.  ബാങ്കുകളും
   മറ്റിത$ ധനകാ$്യ സ്ഥാപനങ്ങളും വായ്പകൾ,  ഓവർഡ്രാഫ്ട് ,  ക്യാഷ് ന്റെക്രഡിറ് , 

      ബിൽ ഡിസ് കൗ;ിങ് തുടങ്ങിയവയിലൂന്റെട സാമ്പത്തികപ$മായ തടസ്സങ്ങൾ
   നീക്കി കച്ചവടം സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. 

3.   ഇൻഷുറൻസ്  :        ബിസിനസിൽ വിവിധ ത$ത്തിലുള്ള നഷ്ട സാധ്യതകൾ  
ഉ;്.  ഉദാഹ$ണമായി തീപിടുത്തം, ന്റെകാള്ള,   പ്രകൃതി ദു$ന്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ. 

    ഇതിലൂന്റെടയു;ാരേയക്കാവുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ലഘൂക$ിക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ്
  കമ്പനികൾ സഹായിക്കുന്നു

4.   ടെവയർ ഹൗസിംഗ്  :   സോധോ�ണയോയി, ഉൽ �ോദനം .ഴിഞ്ഞയുടടെന 
സോധനങ്ങൾ വിൽക്കു.സ്കയോ ഉ�സ്കഭോഗം ടെaയ്യു.സ്കയോ ടെaയ്യില്ല.  

     ഉത്�ോദനത്തിനും ഉ�സ്കഭോഗത്തിനുമിടയിൽ ഒരു ഇടസ്കവള ഉണ്ടോവു.
സ്വോഭോവി.മോണ്.    ഉത്�ോദിപ്പിച്ച ഉത്�ന്നങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളസ്കപ്പോൾ

 <ഭ്യമോക്കുന്നതിനോയി സ്ക.ടു�ോടു.സ്കളോ,   നോശനഷ്ടങ്ങസ്കളോ ഇല്ലോടെത
    സൂക്ഷിക്കോൻ പ്രോപ്തമോയ ഒരു സംഭ�ണശോ< ആവശ്യമോണ്. 

     സംഭ$ണത്തിന്റെ� പ്രശ്നം മറികടക്കാൻ ന്റെവയർഹൗസിംഗ് ബിസിനസ്സ്

ഏടെതങ്കിലും 4 
സ്ക�ോയിൻറു.ൾ  
വിശദീ.�ണസ
ഹിതം എഴുതു.  
(സ്ക�ോയിന്റ്മോത്രം 
-  സ്ക�ോർ വീതം )
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     സ്ഥാപനങ്ങന്റെള സഹായിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളരേപ്പാൾ സാധനങ്ങളുന്റെട ലഭ്യത
 സുഗമമാക്കുകയും ന്റെചയ്യുന്നു.

5.   പ$സ്യംന്റെചയ്യൽ  :      ഉൽ പ്പന്നങ്ങളുന്റെട വിൽ പന രേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
   ഏറ്റവും പ്രധാനന്റെപ്പട്ട മാർ ഗ്ഗങ്ങളിന്റെലാന്നാണ് പ$സ്യംന്റെചയ്യൽ. പ$സ്യം, 

    ഉത്പന്നങ്ങന്റെളക്കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യവിവ$ങ്ങൾ നൽകിന്റെക്കാ;്
   ഉപപരേഭാക്താക്കന്റെള അവ വാങ്ങുവാൻ രേപ്ര$ിപ്പിക്കുന്നു.    അങ്ങിന്റെന അറിവിന്റെ�

     തടസ്സന്റെത്ത നീക്കുവാൻ പ$സ്യം സഹായിക്കുന്നു
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