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 CHAPTER  1 

             ബിസിനസ്സും വ്യാപാരവ് ും വ്ാണിജ്യവ് ും 

                 (Business, Trade and Commerce) 

               വ്യാപാരത്തിന്റെയ ും  വ്ാണിജ്യത്തിെയ ും ിരിര ും  

രപാിീന കാലത്ത് ഭാര ത്തിന് ലാക സമ്പദ് വ്യവ്സ്ഥയി് രപമ ഖ സ്ഥാനും നടി 
ന്റകാട ക്ക ന്ന ി് വ്യാപാരവ് ും  വ്ാണിജ്യവ് ും  ഗണയമായ പങ്ക് വ്ഹിച്ചിട്ടസണ്ട് . 
പ രാവ്സ്   ഗവ്ഷണ രഖകള് രപകാരും രപാിീന ഭാര ത്തിന്റെ സമ്പദ് 
വ്യവ്സ്ഥയ ന്റട   രപമ ഖ ആരരയും വ്ാണിജ്യവ് ും വ്യാപാരവ് ും ആയിര ന്ന . വ്ാണിജ്യ  
കരരങ്ങളായ   ഹാരപ്പ  ,മാഹന്ന്റജ്ദാരാരാ  ്ന്നിവ് മ്ന്നാും ന്റാണാണ്ടി്  
സ്ഥാപിക്കന്റപ്പട്ടസ . ഈ സുംസ്ക്കാരങ്ങള്ക്ക് ന്റമസ്ന്റപ്പട്ടാമിയയ മായി സവര്ണ്ണും, ന്റവ്ള്ളീ, 
ന്റിമ്പ്, വവ്രക്കല കള്  , പവ്ിഴും , കളിമണ് പാര ങള് ്ന്നിവ്യി് വ്യാപാര 
ബന്ധവ് ും ഉണ്ടായിര ന്ന . 

രപാദാരരിക ബാങ്കിങ് സുംവ്ിധാനും  

പണും, ന്റലറാണര്ണ് ഓഫ് ന്റരകഡിറാണ് ്ന്നിവ് ന്കി ആഭയതരവരവ് ും ്തരവര്ണ്േശ്ശീയവുീയവ് മായ 
വ്യാപാരന്റത്ത രപാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്ന ി് രപാദാരരിക ബാങ്കിങ് സുംവ്ിധാനും രപധാന 
പങ്ക് വ്ഹിച്ചസ.ഇടപാട കള്ക്ക്  ഹ ണ്ടികകള് ,ിിട്ടി ്ന്നിവ് ഉപയാഗിച്ചിര ന്ന  .
ബാങ്ക കള് വ്ികസിച്ച ാന്റട ജ്നങ്ങള്  ങ്ങളസന്റട പക്കല ള്ള വ്ിലയറിയ ലാഹങ്ങള്  
ബാങ്ക കള്, സട്ടസമാര്ണ്  ്ന്നിവ്ര ന്റട പക്ക് നിേപിക്കാന്   ടങ്ങി .പണും ധന 
വ്ിനിമയ മാര്ണ്ഗമായ ാന്റട ഉാപാദാരകര്ണ് ക്ടിയ ്ളവ്ി് സാധനങ്ങള്   
ഉാപാദാരിപ്പിക്കാന്   ടങ്ങി . 

ഹ ണ്ടികകള് 

ഇാ പണ വകമാറാണത്തിന ള്ള ഒര പകരണമാണ്.യാന്റ ാര  ഉപാധിയ മിലലാന്റ  പണും 
ന്കിന്റക്കാള്ളാന്റമന്ന് ഉറപ്പസ ന്ക ന്ന ഒര  കരാറാണ് ഹ ണ്ടിക.  

പല  രും ഹ ണ്ടികകള് 

പര് വ്കഭദാരും                                                   ധര്ണ്മും 

ധനി-ജ്ാഗ്  ദാരാര്ണ്രനി  ആര്ണ്ക്ക് വ്ണന്റമങ്കില ും പണും ലഭിക്ക ും  

സഹ്-ജ്ാഗ്  ദാരാര്ണ്രനി ഒര  നിശ്ചി  വ്യക്തിക്ക് പണും ന്കണും  

ഫിര്ണ്മാന്-ജ്ാഗ്  ദാരാര്ണ്രനി ആജ്ഞയന സരിച്ച് പണും ന്കണും    
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ദാരഖന്- ഹാര്ണ് മ ഡ്ഡാത്തി   സമര്ണ്പ്പിക്ക ന്ന ്ന്റലലങ്കി് വകവ്രക്കാരന് പണും 
ലഭിക്ക ും.    

ധനി-ജ്ാഗ് മ ഡ്ഡാത്തി ആര്ണ്ക്ക് വ്ണന്റമങ്കില ും പണും ലഭിക്ക ും 

ഫിര്ണ്മാന്-ജ്ാഗ്  മ ഡ്ഡാത്തി നിശ്ചി  വ്യക്തിക്ക്  നിശ്ചി  കാലാവ്ധിക്കകും 
പണും ന്കണും  

ജ്ാഖ്മി  മ ഡ്ഡാത്തി ്യച്ചസ കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങള്ക്കായി 
്ഴ  ന്റപ്പട്ടാ.യാര ാമധയ സാധനങ്ങള് 
നഷ്ട്പ്ന്റപ്പട്ടാ് രഡായര്ണ് ന്റിലവ് വ്ഹിക്കണും. 
രഡായിക്ക് ബാധയ  ഇലല   

 

കട് മാര്ണ്ഗ വ്യാപാരും 

ആഗാള വ്യാപാരത്തിന്റല ഒര  രപധാന രാഖയാണ് കട് മാര്ണ്ഗ വ്യാപാരും. മ സിരിസ്് 
  റമ ഖും സ്ഥി ി ന്റിയ്യസന്ന മലബാര്ണ്  ീരരപദാരരത്തിന് റാമന് സാരമാജ്യവ് മായി കട് 
മാര്ണ്ഗമ ള്ള വ്യാപാര ബന്ധും ഉണ്ടായിര ന്ന . കറ ത്ത ന്റപാന്ന് ്ന്നറിയന്റപ്പട ന്ന 
ക ര മ ളകിന് ്വ്ര്ണ് വ്ലിയ മ്ലയും ക്പ്പിച്ചിര ന്ന   

രപധാന വ്യാപാര കരരങ്ങള്  

1.പാടലിപ ര ും   

 പാടലിപ ര ും ഇന്നറിയന്റപ്പട ന്നാ പാട്ന ്ന്ന പരിലാണ്.പണ്ട് ഇാ 
രാനക്കലലസകളസന്റട കയറാണസമ ി കരരമായിര ന്ന . 

2.ന്റപഷവ്ാര്ണ് 

കമ്പിളി വ്സ്ര ങ്ങളസന്റട കയറാണസമ ി കരരവ് ും  ക  ിരകളസന്റട ഇറക്ക മ ി കരരവ് ും 
ആയിര ന്ന .  

3.  േരില 

ധനകാരയ, വ്ാണിജ്യ ബാങ്ക കളസന്റട കരരമായിര ന്ന . രപരസ് മായ  േരില 
സര്ണ്വ്കലാരാല ഇവ്ിന്റടയാണ ണ്ടായിര ന്നാ  

4. വ്ാരണാസി  

  ണി വ്യവ്സായത്തിന് രപരസ് മായിര ന്ന .പട്ടസവ്സ്ര ങ്ങളസടയ ും 
ിരനത്തടിയില ള്ള കരന്റകൌരല വ്സ്  ക്കളസടയ ും നഗരമായിര ന്ന .   

5.സ്റത്ത്  
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മ ഗള് രാജ് ഭരണകാലും ന്റ ാട്ട രപധാന വ്യാപാര  കരരമായിര ന്ന .സ്റത്തിന്റല   ണി 
വ്യവ്സായും കസവ് സാരികള്ക്ക് രപസിായിമായിര ന്ന .  

6.കാഞ്ചി  

ഇാ ഇപ്പാള് കാഞ്ചീപ രും ്ന്നറിയന്റപ്പട ന്ന .പവ്ിഴും,രാനക്കലലസകള് ്ന്നിവ് 
വ്ാങ്ങ ന്ന ിന ും സവര്ണ്ണും, പട്ട് ്ന്നിവ് വ്ി്ക്ക ന്ന ിന മായി വിനീസ് വ്യാപാരികള് 
കപ്പ് മാര്ണ്ഗും ഇവ്ിന്റട ്ത്തിയിര ന്ന .  

7. മധ ര 

പാണ്ഡ്്ഡയ രാജ്ാക്കന്മാര ന്റട  ലസ്ഥാനും ആയിര ന്ന . മാന്നാര്ണ് ,കടലിട ക്കി് 
നിന്ന ും ലഭിച്ചിര ന്ന മ ത്ത കളസന്റടയ ും മത്സയ സമ്പത്തിെയ ും വ്യാപാരും 
ഇവ്രാണ് നിയരതരവിച്ചിര ന്നാ.  

രപധാന കയറാണസമ ി ഇറക്ക മ ി ഉ്പ്പന്നങ്ങള് 

കയറാണസമ ി ഉ്പ്പന്നങ്ങള് 

സ ഗന്ധ വ്യഞ്ജ്നങ്ങള്, ഗാ മ്പ് ,പഞ്ചസാര, കറ പ്പ്, ്ന്റള്ളണ, 
 ത്ത,ആമത്താട കള്,പവ്ിഴും, വ്രജ്ും,രഗാവനറാണ്, ന്റിമ്പ് ്ന്നിവ്  

ഇറക്ക മ ി ഉ്പ്പന്നങ്ങള് 

ക  ിരകള്,മാുംസും,വിനീസ് പട്ട്, ലിനന്, ിണും, വ്ീഞ്ഞ്, സവര്ണ്ണും, ന്റവ്ള്ളി, കരും, 
ന്റിമ്പ്, പവ്ിഴും, സ്ഫടികും,ക തരവിരിക്കും ്ന്നിവ്   

ബിസിനസിന്റെ സവഭാവ്വ് ും ലേയവ് ും 

                              NATURE AND CONCEPT OF BUSINESS 

മന ഷയ രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങന്റള രണ്ടായി  രും ിരിക്കാും 

1. സാമ്പത്തിക രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് 2. സാമ്പത്തിക ര രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് 

 1. സാമ്പത്തിക രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള്(Economic Activities) 

 ധനും സമ്പാദാരിക്ക ക ്ന്റലലങ്കി് ഉപജ്ീവ്നും നടത്ത ക ്ന്ന ലേയത്താന്റട 
ആളസകള്  ഏര്ണ്ന്റപ്പട ന്ന  രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളാണ്  സാമ്പത്തിക  രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് 

ഉദാരാഹരണും:  ടീച്ചര്ണ് സ്ക്ളി് പാക ന്നാ,  മാനജ്ര്ണ് ഓഫീസി് പാക ന്നാ,  

ഡാക്ടര്ണ്  ആര പര ിയി്  പാക ന്നാ, ന്റ ാഴിലാളി ഫാക്ടറിയി് പാക ന്നാ 

2. സാമ്പത്തിക ര  രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള്(Non-economic Activities) 

 മാനസിക സും ൃപ് ിക്ക വ്ണ്ടിയാ മ പരമാ സാമ്ഹയപരമാ ആയ കടപ്പാട് 
മ്ലമാ സ്നഹും,്ന കമ്പ,രാജ്യസ്നഹും  മ  ലായ  വ്ികാരങ്ങള്  മ്ലമാ  
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ന്റിയ്യസന്ന രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക ര രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള്. ഉദാരാ: കലാകായിക 
മത്സരങ്ങളി് പന്റങ്കട ക്ക ക,വ്ീട്ടമ ഭേണും പാികും ന്റിയ്യസക,്മ്പലത്തി് 
പാവ് ക,പാവ്ങ്ങന്റള സഹായിക്ക ക 

വ്ിവ്ിധ രും  സാമ്പത്തിക രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് 

 സാമ്പത്തിക രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങന്റള മ്ന്നായി  രും  ിരിക്കാും 

1. ബിസിനസ് 2. ന്റരപാഫഷന് 3. ്ുംലായ്ന്റമെ് 

1. ബിസിനസ് (Business) 

 ലാഭും ഉണ്ടാക്ക ക ്ന്ന ലേയത്താട ക്ടി സാധനങ്ങളസും സവ്നങ്ങളസും 
ഉല്പാദാരിപ്പിക്ക കയ ും/വ്ാങ്ങ കയ ും  വ്ി്ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസക ്ന്ന രപവ്ര്ണ്ത്തിയി് 
സ്ഥിരമായി ഏര്ണ്ന്റപ്പട ന്ന ാണ് ബിസിനസ് 

 രപ യക കള് 

1. സാമ്പത്തിക രപവ്ര്ണ്ത്തനമാണ് 

 പണും സമ്പാദാരിക്ക ക  ്ന്ന ലേയത്താട ക്ടി  ന്റിയ്യസന്ന  

രപവ്ര്ണ്ത്തനമായ ിനാ്  ബിസിനസ്  ഒര  സാമ്പത്തിക രപവ്ര്ണ്ത്തനമാണ്. 

2. സാധനങ്ങളസും സവ്നങ്ങളസും ഉ്പാദാരിപ്പിക്ക കയാ  വ്ാങ്ങ കയാ ന്റിയ്യസക 

 ഏന്റ ാര  ബിസിനസ് സ്ഥാപനവ് ും  ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  വ്ി്ക്ക ന്ന ിനായി 
സാധനങ്ങള്  സവതരവമായി ഉ്പാദാരിപ്പിക്ക കയാ  മറാണസ ഉാപാദാരകരി് നിന്ന ും 
വ്ാങ്ങ കയാ  ന്റിയ്യസന്ന  

3. സാധനങ്ങളസന്റടയ ും  സവ്നങ്ങളസന്റടയ ും വ്ില്പന/ വകമാറാണും 

  രപ ിഫലും വ്ാങ്ങി സാധനങ്ങളസും  സവ്നങ്ങളസും വ്ി്ക്ക കയാ 
വകമാറ കയാ  ന്റിയ്യസന്ന ാണ് ബിസിനസ്. ഉദാരാ: ക ട ുംബാുംഗങ്ങള്ക്ക  വ്ണ്ടി  വ്ീട്ടി് 
ഭേണും   പാികും ന്റിയ്യസന്നാ  ബിസിനസ്  ്ലല. ്ന്നാ് ഭേണും  പാികും ന്റിയ്ാ 
ഹാട്ട് വ്ഴി  മറാണസള്ളവ്ര്ണ്ക്ക്  വ്ി്ക്ക ന്നാ  ബിസിനസ് ആണ് 

4. സാധനങ്ങളില ും  സവ്നങ്ങളില ും   ടര്ണ്ച്ചയായി  വ്യാപരിക്ക് 

 സാധനങ്ങളില ും  സവ്നങ്ങളില ും   ടര്ണ്ച്ചയായി  വ്യാപരിക്ക ന്ന ാണ് ബിസിനസ്. 
ഒറാണത്തവ്ണ വ്ാങ്ങ കയ ും വ്ി്ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്നാ ബിസിനസ്  ്ലല. ഉദാരാ: ഒരാള് 
 ാന് ഉപയാഗിക്ക ന്ന  റഡിയാ  വ്ിറാണാ് ്ാ ബിസിനസ് ്ലല. ്ന്നാ്  ഷാപ്പ് 
വ്ഴി  സ്ഥിരമായി  റഡിയാ വ്ാങ്ങിക്ക കയ ും  വ്ി്ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്നാ  ബിസിനസ് 
ആണ്. 

5. ലാഭും നട ക 

 ലാഭമ ണ്ടാക്ക ക  ്ന്ന ാണ്  ബിസിനസിന്റെ  രപധാന ലേയും. 

6. വ്ര മാനത്തിന്റല   ്നിശ്ചി  വും 
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 ഭാവ്ിയി്  ്ര    ക  ലാഭമായി  നടാന്  കഴിയ ന്റമന്നാ  ്നിശ്ചി ും ആണ്  

ബിസിനസ്ി്  ്പ്പാഴ ും  നഷ്ട്പും സുംഭവ്ിക്കാന ള്ള  സാധയ യ ണ്ട്.  

7. നഷ്ട്പസാധയ   ഘടകും 

 ഏാ ബിസിനസില ും   നഷ്ട്പസാധയ യ ണ്ട്. ഒര   ബിസിനസിന ും നഷ്ട്പസാധയ   

പാന്റട  ഒഴിവ്ാക്കാനാവ്ിലല. 

2.ന്റരപാഫഷന് (Profession) 

 രപ യക  പരിജ്ഞാനവ് ും  പരിരീലനവ് ും  ആവ്രയമ ള്ള  ും  വ്യക്തിപരമായ  

സവ്നും  ന്റിയ്യണ്ട  മായ  ജ്ാലിയാണ്  ന്റരപാഫഷന്. ഉദാരാ:വ്ക്കീ്, ഡാക്ടര്ണ്, 

്ന്ജ്ിനീയര്ണ്, ിാര്ണ്ട്ടഡ്  ്ക്കൌണ്ടെ്  

3.്ുംലായ്ന്റമെ്(Employment) 

 രമ്പളും  ്ന്റലലങ്കി്  ക്ലി  വകപ്പറാണി  ഒര  കരാറിന്റെ  ്ടിസ്ഥാനത്തി്  ഒര  
ന്റ ാഴിലാളി  ന്റ ാഴി്ദാരാ ാവ്  ഏല്പിക്ക ന്ന  ജ്ാലി  ന്റിയ്യസന്ന ാണ്   ്ുംലായ്ന്റമെ്. 
ഉദാരാ :ഫാക്ടറികള്, ഓഫീസ കള്, ബാങ്ക കള്, ഗവ്ണ്ന്റമെ്  
ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ്  ്ന്നിവ്ിടങ്ങളി്  ജ്ാലിന്റയട ക്ക ന്നാ. 

 ബിസിനസ്, ന്റരപാഫഷന്, ്ുംലായ്ന്റമെ്-  ാര മയും 

്ടിസ്ഥാനും ബിസിനസ് ന്റരപാഫഷന് ്ുംലായ്ന്റമെ് 

1. സ്ഥാപിക്ക് സുംരുംഭകന്റെ 
 ീര മാനും 

ന്റരപാഫഷണ് 
സുംഘടനയിന്റല 
്ുംഗ വും 

സവ്ന ഉടമ്പടി 

 

2.ജ്ാലിയ ന്റട 
സവഭാവ്ും 

സാധനങ്ങളസും 
സവ്നങ്ങളസും 
വ്ാങ്ങ കയ ും 
വ്ി്ക്ക കയ ും 

വ്യക്തിപരമായ 
വ്ിദാരഗ്ധ സവ്നും 

 

ന്റ ാഴി്ദാരാ ാവ് 
ഏല്പിക്ക ന്ന 
ജ്ാലി ന്റിയ്യസക 

3. രപരകും ലാഭും സവ്നും വ്ര മാനും 

4. യാഗയ  ആവ്രയമിലല ന്റരപാഫഷണ് 
യാഗയ യ ും 
പരിരീലനവ് ും 

ന്റ ാഴി്ദാരാ ാവ് 
നിഷ്കര്ണ്ഷിക്ക ന്ന 
യാഗയ  

5. മ്ലധനും ആവ്രയമാണ് പരിമി മായ 
മ്ലധനും 

ആവ്രയമിലല 

 

6. രപ ിഫലും ലാഭും ഫീസ് രമ്പളും/ ക്ലി 

7. നഷ്ട്പസാധയ  ഉണ്ട് വ്ളന്റര ക റവ് ഇലല 
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8.ഉടമസ്ഥാവ്കാര 
വകമാറാണും  

സാധയമാണ് സാധയമലല സാധയമലല 

 

 

വ്ിവ്ിധ  രും ബിസിനസ് രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് 

 ബിസിനസ് രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങന്റള രണ്ടായി  രും ിരിക്കാും 

A. വ്യവ്സായും B. വ്ാണിജ്യും 

A. വ്യവ്സായും (Industry) 

 വ്ിഭവ്ങ്ങന്റള ഉപയാഗരപദാരമായ സാധനങ്ങള് ആക്കി മാറാണസന്ന സാമ്പത്തിക 
രപവ്ര്ണ്ത്തനമാണ് വ്യവ്സായും 

 വ്യവ്സായങ്ങന്റള മ്ന്നായി  രും  ിരിക്കാും 

1. രപാഥമികും 2. ദാരവി ീയും 3.  ൃ ീയും  

1. രപാഥമികും(Primary Industry) 

 രപകൃ ിവ്ിഭവ്ങ്ങളസന്റട  ഖനനവ് ും  ഉ്പാദാരനവ് ും  ക്ടാന്റ   സസയ ജ്ീവ്ജ്ാലങ്ങളസന്റട  

പ നര ല്പാദാരനും , വ്ികസനും  ്ന്നിവ്യ മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട  വ്യവ്സായമാണ്  രപാഥമിക  

വ്യവ്സായും. ഇ ിന്റന രണ്ടായി   രും ിരിക്കാും 

a) രപകൃ ിജ്നയ  വ്യവ്സായങ്ങള് (Extractive Industries) 

മണ്,ജ്ലും മ  ലായവ്യി്നിന്ന ും ഉ്പ്പന്നങ്ങള്  ഖനനും ന്റിയ്ന്റ ട ക്ക കയാ 
ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക കയാ ന്റിയ്യസന്ന ി് ഏര്ണ്ന്റപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന വ്യവ്സായമാണിാ.  

.ഉദാരാ: മീന്പിട ത്തും, ഖനനും, വ്ട്ടയാട്, കൃഷി 

b) വജ്വ്രാസ്ര പരമായ  വ്യവ്സായും(Genetic Industries) 

 മൃഗങ്ങള്, സസയങ്ങള് ്ന്നിവ്യ ന്റട ഉ്പാദാരനും, പരിപാലനും, 

ന്റപര ക്ക്  ്ന്നിവ്യ മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട വ്യവ്സായങ്ങള് ആണിാ. ഉദാരാ:കന്ന കാലി 
പരിപാലനും, കാഴി വ്ളര്ണ്ത്ത്, കാര്ണ്ഷിക  നഴ്സറി, വ്നസുംരേണും 

2. ദാരവി ീയ  വ്യവ്സായങ്ങള്(Secondary Industry) 

 രപാഥമിക വ്യവ്സായത്തി് നിന്ന ും  ലഭിച്ച വ്ിഭവ്ങ്ങള്  വ്ീണ്ട ും ഉല്പാദാരന 
രപരകിയയ്ക്ക്  വ്ിധയമാക്ക കയാ  ്ന്റലലങ്കി്  ്തരവിമ  

ഉപഭാഗത്തിന ള്ള  ഉാപന്നങ്ങളാക്കി  മാറാണസകയാ  ന്റിയ്യസന്ന വ്യവ്സായമാണ് 
ദാരവി ീയും. ഇ ിന്റന വ്ീണ്ട ും രണ്ടായി  രും ിരിക്കാും 

a) ഉ്പാദാരന വ്യവ്സായങ്ങള്(Manufacturing Industries) 
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 ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള്  ്തരവിമ ഉാപന്നങ്ങളാക്കി മാറാണസന്ന  വ്യവ്സായങ്ങള് 
ആണിാ. ഉദാരാ :പര ത്തിന്റയ  വ്സ്ര ങ്ങള് ആക്ക ക,  ടിന്റയ  ഫര്ണ്ണിച്ചര്ണ് ആക്ക ക, 

ഇര മ്പയിര്  സ്റ്റീ്   ആക്ക ക 

 ഇ ിന്റന വ്ീണ്ട ും  നാലായി  വ്ിഭജ്ിക്കാും 

i) ്നലിറാണിക്ക്(Analytical) 

 ഒര   ്സുംസ്കൃ   വ്സ്  വ്ി് നിന്ന ും വ്ിവ്ിധ ഘടകങ്ങള് വ്ര്ണ് ിരിന്റച്ചട ക്ക ന്ന . 
ഉദാരാ : ്ണ ര ായിീകരണ രാല 

ii) സിതരവറാണിക്ക്(Synthetical) 

 വ്ിവ്ിധ ഘടകങ്ങന്റള  സുംയാജ്ിപ്പിച്ച്  ഒര  പ  ിയ ഉ്പ്പന്നും ഉണ്ടാക്ക ന്ന . ഉദാരാ 
:സിമെ് വ്യവ്സായും 

iii) രപാസസിങ്(Processing) 

 ്തരവിമ ഉ്പ്പന്നും  ലഭിക്ക ന്ന ിന്  ഉ്പാദാരന രപരകിയയി്  വ്ിവ്ിധ ഘട്ടങ്ങള്  

ഉപയാഗിക്ക ന്ന വ്യവ്സായും. ഉദാരാ : പഞ്ചസാര വ്യവ്സായും, പപ്പര്ണ് വ്യവ്സായും 

iv) ്സുംബ്ലിങ് (Assembling) 

 പ  ിയ ഉാപന്നും  ഉണ്ടാക്ക ന്ന ിന്  വ്ിവ്ിധ ഭാഗങ്ങന്റള  ക്ട്ടിച്ചര്ണ്ക്ക ന്ന . ഉദാരാ:  
കമ്പയ്ട്ടര്ണ്, കാര്ണ്, ടിവ്ി  

b) നിര്ണ്മാണ  വ്യവ്സായങ്ങള് (Construction Industries) 

 റാഡ കള്, ന്റകട്ടിടങ്ങള്, ഡാമ കള്, പാലങ്ങള്  മ  ലായവ്യ ന്റട നിര്ണ്മാണത്തി് 
ഏര്ണ്ന്റപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന വ്യവ്സായങ്ങള് ആണിാ 

3.  ൃ ീയും(Tertiary Industry) 

രപാഥമിക, ദാരവി ീയ  വ്യവ്സായങ്ങള്ക്ക്  പിതരവ ണാ സവ്നങ്ങള് ന്ക ന്ന 
വ്യവ്സായങ്ങള് ആണിാ.ഉദാരാ: ഗ ാഗ ും, ബാങ്കിുംഗ്, ഇന്ഷ റന്സ്, ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസിങ്, 

കമയ്ണിക്കഷന്  

 വ്ാണിജ്യും(Commerce) 

 സാധനങ്ങളസന്റട വകമാറാണ രപരകിയയില ണ്ടാക ന്ന  വ്യക്തിപരവ് ും, സ്ഥല  പരവ് ും, 

സമയപരവ് മായ   ടസങ്ങന്റള നീക്കും ന്റിയ്യസന്ന  മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളസന്റട 
ആന്റകത്ത കയാണ് വ്ാണിജ്യും. വ്ാണിജ്യത്തി് 1) കച്ചവ്ടും 2) കച്ചവ്ട  സഹായകങ്ങള് 
്ന്നിവ് ഉള്ന്റപ്പട ന്ന  

 കച്ചവ്ടും(Trade) 

 സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ കയ ും വ്ി്ക്ക കയ ും  ന്റിയ്യസന്ന ാണ് കച്ചവ്ടും. ഉ്പാദാരകനി് 
നിന്ന ും  ഉപഭാക്താവ്ിലക്ക്  സാധനങ്ങള്  ്ത്തിക്കാന്  കച്ചവ്ടും സഹായിക്ക ന്ന . 
കച്ചവ്ടും  വ്യക്തിപരമായ   ടസും നീക്ക ന്ന  

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

 വ്ിവ്ിധ രും  കച്ചവ്ടങ്ങള് 

1. ആഭയതരവര  കച്ചവ്ടും( Internal Trade) 

 ഒര  രാജ്യത്തിന്റെ  ഭ്മിരാസ്ര പരമായ ് ിര്ണ്ത്തിക്ക ള്ളി് നടക്ക ന്ന 
സാധനങ്ങളസന്റടയ ും സവ്നങ്ങളസന്റടയ ും വ്ാങ്ങല ും വ്ി്പ്പനയ ും  ആണ് ആഭയതരവര 
കച്ചവ്ടും. ഇ ിന്റന ന്റമാത്തവ്യാപാരും, ിിലലറവ്യാപാരും ്ന്നിങ്ങന്റന രണ്ടായി 
 രും ിരിക്കാും 

a) ന്റമാത്തവ്യാപാരും(Wholesale Trade) 

ഉാപാദാരകരി് നിന്ന ും ക്ടിയ ് ളവ്ി് സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങി  ക റഞ്ഞ ് ളവ്ി് ിിലലറ 
വ്യാപാരികള്ക്ക്  വ്ി്ക്ക ന്ന ാണ് ന്റമാത്തവ്യാപാരും 

b) ിിലലറവ്യാപാരും(Retail Trade) 

 ന്റമാത്തവ്യാപാരികളി്  നിന്ന ും  സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങി വ്ളന്റര ന്റിറിയ 
്ളവ്ി്  ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  വ്ി്ക്ക ന്ന ാണ്  ിിലലറവ്യാപാരും 

2. വ്ിദാരര വ്യാപാരും(Foreign or External Trade) 

 വ്ിവ്ിധ രാജ്യങ്ങള്  മില ള്ള വ്യാപാരും ആണിാ. ഇ ിന്റന മ്ന്നായി  രും  ിരിക്കാും. 

a)  ഇറക്ക മ ി കച്ചവ്ടും(Import Trade) 

 മന്ററാണാര  രാജ്യത്ത് നിന്ന ും  സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ ന്ന ാണ് ഇറക്ക മ ി 

b) കയറാണസമ ി  കച്ചവ്ടും(Export Trade) 

 മന്ററാണാര  രാജ്യത്ത് സാധനങ്ങള് വ്ി്ക്ക ന്ന ാണ്  കയറാണസമ ി കച്ചവ്ടും 

c) ്ന്രടിപാട്ട് കച്ചവ്ടും(Entrepot Trade) 

 മറാണസരാജ്യങ്ങളിലക്ക്  കയറാണസമ ി ന്റിയ്യസന്ന ിനായി   സാധനങ്ങള്  ഇറക്ക മ ി 
ന്റിയ്യസന്ന ാണ്  ്ന്രടിപാട്ട്  കച്ചവ്ടും 

മയ്ക്ക് ഇന് ഇതരവയ  

2014 ന്റസപ്റാണുംബര്ണ്  മാസും 14 ന് ഇതരവയ ഗവ്ന്റെെ്    ടങ്ങിയ ന് നമായ ഒര  
പായി ിയാണ്  മയ്ക്ക് ഇന് ഇതരവയ.ഇതരവയന് കമ്പനികള്ക്ക ും ്തരവാരാരഷ്ട്പ 
കമ്പനികള്ക്ക ും ്വ്ര ന്റട ഉ്പ്പന്നങ്ങള് ഇതരവയയി്  ന്റന്ന നിര്ണ്മിക്ക വ്ാന് വ്ണ്ട 
രപാത്സാഹനും ന്ക ക ്ന്ന ാണ് ഇ ിന്റെ ലേയും. ന്റ ാഴിലവ്സരങ്ങള് സൃഷ്ട്പിക്ക ക 
,ന്റ ാഴി് വനപ ണി വ്ളര്ണ്ത്ത ക ്ന്നിവ്യാണ് മറാണസ ലേയങ്ങള്. വ്ാഹന  നിര്ണ്മാണ  
വ്യവ്സായും, വജ്വ്സാങ്ക ിക വ്ിദാരയ, ഭേയസുംസ്കരണും,   ണിവ്യവ്സായും   ടങ്ങി 
25 രപധാന മഖലകന്റളയാണ് ഇ ി് ഉള്ന്റപ്പട ത്തിയിരിക്ക ന്നാ. 

 കച്ചവ്ട സഹായകങ്ങള്(Auxiliaries to trade) 

1. ഗ ാഗ ും(Transportation) 
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 ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള്  ഉ്പാദാരന കരരങ്ങളിലക്ക്  ്ത്തിക്ക ന്ന ിന ും, ്തരവിമ  

ഉാപന്നങ്ങള് ഉപഭാഗ  സ്ഥലങ്ങളിലക്ക് ്ത്തിക്ക ന്ന ിന ും  ഗ ാഗ ും  

സഹായിക്ക ന്ന . ഇാ  സ്ഥലപരമായ   ടസ്ും നീക്ക ന്ന . 

2.ബാങ്കിങ്(Banking) 

 ആസ് ികള്, ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള് ്ന്നിവ് വ്ാങ്ങ ന്ന ിന ും വദാരനുംദാരിന 
ന്റിലവ് കള് നടത്ത ന്ന ിന ും ബിസിനസിന് പണും ആവ്രയമാണ്. ബാങ്ക കള് 
ബിസിനസിന് ആവ്രയമായ  പണും ന്ക ന്ന . ബാങ്കിങ്  പണപരമായ   ടസ്ും നീക്ക ന്ന . 

3. ഇന്ഷ റന്സ്(Insurance) 

  ീപിട ത്തും, ന്റവ്ള്ളന്റപ്പാക്കും, ഭ്കമ്പും ്ന്നിവ്മ്ലും ബിസിനസി് നഷ്ട്പങ്ങള് 
സുംഭവ്ിക്കാും. ഈ  നഷ്ട്പ സാധയ കള്ന്റക്ക ിന്റര  ഇന്ഷ റന്സ്  ബിസിനസിന്  സുംരേണും 
ന്ക ന്ന . ഇന്ഷ റന്സ്  നഷ്ട്പസാധയ    ടസ്ും നീക്ക ന്ന . 

4. ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസിങ്(Warehousing) 

 ഉ്പാദാരനും  നടന്നയ ടന്റന  സാധനങ്ങള്  വ്ി്ക്കന്റപ്പട ന്നിലല. ് ിനാ് 
വ്ി്ക്കന്റപ്പട ന്നാ വ്ന്റര  സാധനങ്ങള് സുംഭരിച്ചസ വ്യ്ക്കണും. ഇാ 
പരിഹരിക്ക വ്ാന്  ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ് ബിസിനസിന്റന  സഹായിക്ക ന്ന . ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസിങ്  

സമയ പരമായ   ടസും  നീക്ക ന്ന . 

5. പരസയും(Advertisement) 

 വ്ില, ഉപയാഗും, ഗ ണനിലവ്ാരും    ടങ്ങി ഉ്പ്പന്നത്തിന്റനക്ക റിച്ചസള്ള  വ്ിവ്രങ്ങള്  

ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  ന്ക ന്ന ിന ും  ്വ്ന്റര സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ വ്ാന് 
രപരിപ്പിക്ക ന്ന ിന ും  പരസയും സഹായിക്ക ന്ന . ഇാ   ്റിവ്പരമായ  

 ടസ്ും  നീക്ക ന്ന . 

 വ്ിവ്ിധ ബിസിനസ് ലേയങ്ങള്(Objectives of business) 

1. വ്ിപണിയിന്റല സ്ഥാനും 

 വ്ിപണിയി് നലല സ്ഥാനമ ന്റണ്ടങ്കില  ബിസിനസ് രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് 
നിലനില്പ ള്ളൂ. ഇ ിനായി മികച്ച ഉാപന്നങ്ങള് ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് ന്ക കയ ും 
്വ്ര ന്റട  രപ ീേക്കന സരിച്ച്  ്വ്ന്റര  സവ്ിക്ക കയ ും വ്ണും. 

2. നവ്ീകരണും 

 പ  ിയ ആരയങ്ങള് ്വ് രിപ്പിക്ക ന്ന ാണിാ. ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട ഉല്പാദാരന രീ ികള്, 

പ  ിയ വ്ിപണികള് കണ്ട പിടിക്ക ക, മികച്ച വ്ി രണ സുംവ്ിധാനും ഉപയാഗിക്ക ക 
്ന്നിവ് ഇ ി്ന്റപ്പട ന്ന . 

3. ഉ്പ്പാദാരനേമ  

 ് ിജ്ീവ്നവ് ും  വ്ളര്ണ്ച്ചയ ും ഉറപ്പാക്കാന്  ഏന്റ ാര   ബിസിനസ ും ലഭയമായ  

വ്ിഭവ്ങ്ങള് മികച്ച രീ ിയി് ഉപയാഗന്റപ്പട ത്തി  ഉയര്ണ്ന്ന ഉ്പ്പാദാരനേമ   നടണും. 
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4. ഭൌ ികവ് ും സാമ്പത്തികവ് മായ വ്ിഭവ്ങ്ങള് 

 ഏന്റ ാര  ബിസിനസിന ും ഭൌ ിക വ്ിഭവ്ങ്ങളായ ലാെ്, ന്റമഷീനറി  ്ന്നിവ്യ ും 
ക്ടാന്റ  ധനപരമായ  വ്ിഭവ്ങ്ങളസും ആവ്രയമാണ്. ഈ വ്ിഭവ്ങ്ങള്  ങ്ങളസന്റട 
ആവ്രയങ്ങള്ക്കന സരിച്ച്  സമാഹരിക്ക കയ ും  ഫലരപദാരമായി വ്ിനിയാഗിക്ക കയ ും  

വ്ണും. 

5. ലാഭും നട ക 

 ഏന്റ ാര  ബിസിനസ ും ് ിന്റെ ് ിജ്ീവ്നത്തിന ും  വ്ളര്ണ്ച്ചക്ക മായി നയായമായ 
ലാഭും  നടണും. 

6. മാനജ്ര്ണ്മാര ന്റട  രപകടനവ് ും വ്ികസനവ് ും 

 ബിസിനസ് രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്ത ന്ന ിന ും ഏകാപിപ്പിക്ക ന്ന ിന ും ബിസിനസിന് 
മാനജ്ര്ണ്മാന്റര ആവ്രയമാണ്. മാനജ്ര്ണ്മാന്റര  രപിാദാരിപ്പിക്ക ന്ന ിന ള്ള  വ്ിവ്ിധ 
കാരയപരിപാടികള് നടപ്പിലാക്കണും. 

7. ജ്ീവ്നക്കാര ന്റട രപകടനവ് ും മനാഭാവ്വ് ും 

 ജ്ീവ്നക്കാര ന്റട രപകടനും ന്റമച്ചന്റപ്പട ത്ത ന്ന ിന് ്വ്ര്ണ്ക്ക് വ്ിവ്ിധ ആന ക്ലയങ്ങള് 
ന്കണ്ട ാണ്. ക്ടാന്റ  ്വ്രി് ഗ ണപരമായ മനാഭാവ്ും സൃഷ്ട്പിക്ക ന്ന ിന ള്ള 
രരമവ് ും  നടത്തണും. 

8. സാമ്ഹയ ഉത്തരവ്ാദാരി വും 

 ബിസിനസ് സ്ഥാപനും സാമ്ഹിക രപശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്ക കയ ും സമ്ഹും 
ആരഗഹിക്ക ന്ന രീ ിയി് രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക കയ ും വ്ണും. 

ബിസിനസി് ലാഭത്തിന്റെ പങ്ക്(Role of profit in business) 

  ാന്റഴ പറയ ന്ന കാരണങ്ങളാ് ലാഭും ബിസിനസിന് ് യാവ്രയമാണ് 

a) ബിസിനസ കാരന ള്ള വ്ര മാനമാര്ണ്ഗമാണ് 

b) ബിസിനസ് വ്ികസനത്തിന ള്ള സാമ്പത്തിക ഉറവ്ിടമാണ് 

c) ലാഭും ബിസിനസിന്റെ കാരയേമമായ രപവ്ര്ണ്ത്തനന്റത്ത സ്ിിപ്പിക്ക ന്ന  

d) ലാഭും ബിസിനസിന്റെ  രപരസ് ി വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്ക ന്ന  

e)  നഷ്ട്പസാധയ  ഏന്ററാണട ക്ക ന്ന ിന് ലഭിക്ക ന്ന രപ ിഫലമാണ് ലാഭും 

 ബിസിനസിന്റല  നഷ്ട്പ സാധയ കള്(Business risks) 

 ്നിശ്ചി മാ ് രപ ീേി മാ   ആയ സുംഭവ്ങ്ങള് മ്ലും ഒര  ബിസിനസിന് വ്ണ്ടര  
ലാഭും ലഭിക്കാന്റ  വ്രികയാ  നഷ്ട്പും സുംഭവ്ിക്ക കയാ ന്റിയ്യസന്ന ിനാണ് ബിസിനസ്  

നഷ്ട്പ സാധയ കള് ്ന്ന് പറയ ന്നാ 

പല രും നഷ്ട്പസാധയ കള് 
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ഊഹാധിഷ്ഠി  നഷ്ട്പസാധയ  

ഇവ്ിന്റട ലാഭവ് ും നഷ്ട്പവ് ും ഉണ്ടാകാന ള്ള സാധയ  ഉണ്ട്. വ്ിപണിയിന്റല ്വ്സ്ഥ,  
ഡിമാെ് ,സവല , ഉ്പ്പന്നങ്ങളസന്റട വ്ില,ഫാഷന്, ഉപഭാക്താക്കളസന്റട ്ഭിര ിി 
്ന്നിവ്യില ണ്ടാക ന്ന മാറാണും ഊഹാധിഷ്ഠി  നഷ്ട്പസാധയ ക്ക്  കാരണമാക ന്ന . 
്ന ക്ല സാഹിരയങ്ങള്  മ്ലും ലാഭവ് ും രപ ിക്ല സാഹിരയങ്ങള് മ്ലും നഷ്ട്പവ് ും 
സുംഭവ്ിക്ക ന്ന .   

ഉറച്ച നഷ്ട്പസാധയ  

നഷ്ട്പും ഉണ്ടാവ് കയാ ഉണ്ടാവ്ാ ിരിക്ക കയാ ന്റിയ്യാന ള്ള സാധയ യാണ് ഉറച്ച 
നഷ്ട്പസാധയ .  ീപിട ത്തും, മാഷണും, സമരങ്ങള്  ്ന്നിവ്യാണ് ഉറച്ച നഷ്ട്പസാധയ ക്ക് 
ഉദാരാഹരണങ്ങള്.ഇ ിലന്റ ങ്കില ും സുംഭവ്ിച്ചാ് നഷ്ട്പും ഉണ്ടാവ് ും . ഇന്റലലങ്കി് നഷ്ട്പും 
ഉണ്ടാവ്ിലല.    

 ബിസിനസ്  നഷ്ട്പസാധയ കളസന്റട സവഭാവ്ും 

1. ്നിശ്ചി  വും  മ്ലും ഉണ്ടാക ന്ന  

 ഭാവ്ിയി് ്തരവ  സുംഭവ്ിക്ക ും ്ന്ന ിന്റനക്ക റിച്ചസള്ള ്റിവ്ിലലായ്മയാണ് 
്നിശ്ചി  വും.ഉദാരാ:രപകൃ ി ദാര രതരവങ്ങള്, ഡിമാെ് വ്യ ിയാനും, 

സാങ്ക ികവ്ിദാരയയിന്റല  മാറാണങ്ങള് 

2. ബിസിനസിന്റെ  ്വ്ിഭാജ്യ  ഘടകും 

 ഏന്റ ാര  ബിസിനസിന ും നഷ്ട്പ സാധയ യ ണ്ട് . ഒര  ബിസിനസിന ും  ഇാ 
ഒഴിവ്ാക്കാനാവ്ിലല. നഷ്ട്പസാധയ   ലഘ്കരിക്കാും. ്ന്നാ് ഇലലാ ാക്കാനാവ്ിലല. 

3. ബിസിനസിന്റെ  സവഭാവ്ന്റത്തയ ും വ്ലിപ്പന്റത്തയ ും ആരരയിച്ചിരിക്ക ന്ന  

 നഷ്ട്പസാധയ യ ന്റട  ്ളവ് ബിസിനസ്  സവഭാവ്ന്റത്തയ ും  വ്ല പ്പന്റത്തയ ും 
ആരരയിച്ചിരിക്ക ന്ന . ഉദാരാ: ന്റിറിയ ബിസിനസ്സകന്റള ്പേിച്ച് വ്ലിയ 
ബിസിനസ കള്ക്ക് നഷ്ട്പസാധയ   ക്ട  ലാണ്. 

4. നഷ്ട്പസാധയ   ഏന്ററാണട ക്ക ന്ന ിന ള്ള രപ ിഫലമാണ് ലാഭും 

 നഷ്ട്പസാധയ  ഇന്റലലങ്കി്  ലാഭമിലല ്ന്ന   വും ്ലലാ ബിസിനസിന ും ബാധകമാണ്. 
നഷ്ട്പസാധയ  ക്ട ും ാറ ും ലാഭും ക്ടാന ള്ള സാധയ  വ്ര്ണ്ായിിക്ക ും 

ബിസിനസ് നഷ്ട്പസാധയ  യ ന്റട കാരണങ്ങള്(Causes of business risks) 

1. രപകൃ ിദാരത്ത കാരണങ്ങള് 

 ഇ ി് ന്റവ്ള്ളന്റപ്പാക്കും,  ീപിട ത്തും, ഭ്കമ്പും ്ന്നിവ് ഉള്ന്റപ്പട ന്ന . 

2. മാന ഷിക കാരണങ്ങള് 

 ഇ ി് ജ്ീവ്നക്കാര ന്റട സ യസന്ധ   ഇലലായ്മയ ും രരായിക്ക റവ് ും, സമരങ്ങള്, 

ലഹളകള്, കാരയേമ യിലലാത്ത  മാനജ്ന്റമെ് ്ന്നിവ് ഉള്ന്റപ്പട ന്ന  
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3. സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങള് 

 സാധനങ്ങളസന്റട ഡിമാെി്  ഉണ്ടാക ന്ന മാറാണും, വ്ില, സാങ്ക ിക  വ്ിദാരയയി് ഉണ്ടാക ന്ന 
മാറാണും, ലാണിന്റെ  പലിര നിരക്ക് ഉയര്, ഉയര്ണ്ന്ന നിക  ി ്ന്നിവ്യാണ് ഇ ി് 
ഉള്ന്റപ്പട ന്നാ. 

4. മറാണസ കാരണങ്ങള് 

 രാരഷ്ട്പീയ ്നിശ്ചി  വും, യരതരവ  കരാറ കള്, വ്ിനിമയ നിരക്കി് ഉണ്ടാക ന്ന 
വ്യ ിയാനും മ  ലായവ് ഈ വ്ിഭാഗത്തി് ന്റപട ന്ന . 

 ബിസിനസ് ആരുംഭിക്ക ക- ്ടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങള് 

 ബിസിനസ് ആരുംഭിക്ക ന്ന ിന ള്ള വ്ിവ്ിധ ഘട്ടങ്ങള്  ാന്റഴ പറയ ന്ന  

1. ബിസിനസിന്റെ  രും  ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്ക ക 

 ഒര  സുംരുംഭകന് ആദാരയും ബിസിനസിന്റെ  സവഭാവ്വ് ും  രവ് ും ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്കണും. ഇാ 
ഒര  പ  ിയ ബിസിനസ് ആരുംഭിക്ക കയാ, നിലവ്ില ള്ളാ 
വ്ികസിപ്പിക്ക കയാ,  വവ്വ്ിധയവ്്ക്കരിക്ക കയാ , മന്ററാണാര  ബിസിനസ് 
വ്ാങ്ങ കയാ  ആകാും. 

2. ബിസിനസിന്റെ വ്ലിപ്പും 

 ബിസിനസിന്റെ വ്ലിപ്പും ന്റിറ ാ, ഇടത്തരും, വ്ല ാ ഇ ി് ഏാ വ്ണന്റമന്ന് 
സുംരുംഭകന്  ീര മാനിക്കണും. 

3. ഉടമസ്ഥ യ ന്റട ര്പും  ിരന്റഞ്ഞട ക്ക ക 

 ഏകാുംഗ ബിസിനസ്, പങ്കാളിത്തും, സഹകരണ സുംഘും, ജ്ായിെ് സ്റ്റാക്ക് കമ്പനി 
ഇ ി് ഏാ ഉടമസ്ഥ ാ ര്പും വ്ണന്റമന്ന് സുംരുംഭകന്  ീര മാനിക്കണും. 

4. ബിസിനസിന്റെ സ്ഥാനും 

 ബിസിനസ്  ഏാ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാപിക്കണ്ടാ ്ന്ന്   ീര മാനിക്കണും. ഇ ിനായി  
്സുംസ്കൃ  വ്സ്  ക്കളസന്റടയ ും  ന്റ ാഴിലാളികളസന്റടയ ും  ലഭയ , വവ്ദാരയ  ി, ന്റവ്ള്ളും, 

ഗ ാഗ ും, ബാങ്കിങ്, കമയ്ണിക്കഷന്  മ  ലായ ഘടകങ്ങള് പരിഗണിക്കണും. 

5. ധനസഹായും 

 മ്ലധനത്തിന്റെ    ക നിശ്ചയിക്ക ന്ന ിന ും, മ്ലധനത്തിന്റെ  രസാ സ്്  
കണ്ട പിടിക്ക ന്ന ിന ും രരിയായ സാമ്പത്തിക ആസ്ര ണും നടത്തണും. 

6.ഭൌ ിക  സൌകരയങ്ങള് 

 ഉപയാഗിക്കണ്ട  യരതരവങ്ങള്, ഉപകരണങ്ങള്, ഉ്പ്പാദാരന 
രപരകിയ  ്ന്നിവ്ന്റയക്ക റിച്ച് സുംരുംഭകന്  ീര മാനന്റമട ക്കണും  

7. യരതരവ വ്ിനയാസും 
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 ഫാക്ടറിക്ക ള്ളി്  യരതരവങ്ങളസും ഉപകരണങ്ങളസും ിിട്ടയായി  രകമീകരിക്കണും. 
രരിയായ  യരതരവ വ്ിനയാസും പാഴാക്ക്  ക റയ്ക്ക കയ ും, ലഭയമായ സ്ഥലും നലല 
രീ ിയി് വ്ിനിയാഗിക്ക കയ ും  ന്റ ാഴിലാളികളസന്റട സ രേ  ഉറപ്പസവ്ര ത്ത കയ ും  

ന്റിയ്യസന്ന . 

8. കഴിവ് ും രപ ിബായി യ മ ള്ള ന്റ ാഴി്രക്തി 

 ന്റ ാഴിലാളികന്റള ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്ക ന്ന ിന ും പരിരീലിപ്പിക്ക ന്ന ിന ും രാസ്ര ീയമായ 
രീ ികള് ഉപയാഗിക്ക കയ ും ്വ്ന്റര രപിാദാരിപ്പിക്ക ന്ന ിന് ലാന കള് 
 യ്യാറാക്ക കയ ും വ്ണും. 

9. നിക  ി  ആസ്ര ണും 

 വ്ിവ്ിധ നിക  ി നിയമങ്ങളസന്റട കീഴി് ഉണ്ടാകാനിടയ ള്ള നിക  ി ബാധയ ന്റയ 
ക റിച്ച്  പരിഗണിക്ക കയ ും ഇാ  ബിസിനസിന് ഉണ്ടാക്ക ന്ന  

രപ യാഘാ ങ്ങന്റളക്ക റിച്ച് പഠിക്ക കയ ും വ്ണും. 

10. സ്ഥാപനും ആരുംഭിക്ക ക 

 ഇനി സുംരുംഭകന്  ബിസിനസ്  ആരുംഭിക്കാും. ഇ ി് വ്ിവ്ിധ വ്ിഭവ്ങ്ങള് 
സുംഘടിപ്പിക്ക ക, നിയമപരമായ ഔപിാരിക കള്  പ്ര്ണ്ത്തീകരിക്ക ക, ഉ്പ്പാദാരന 
രപരകിയ ആരുംഭിക്ക ക, സാധനങ്ങള് വ്ി്ക്ക ന്ന ിന ള്ള രകമീകരണങ്ങള് നടത്ത ക 
്ന്നിവ് ഉള്ന്റപ്പട ന്ന . 

 

    CHAPTER 2 

  ബിസിനസ് സുംഘടനകളസന്റട ര്പങ്ങള് 

                (FORMS OF BUSINESS ORGANISATIONS) 

 

 പല രത്തില ള്ള ബിസിനസ് സുംഘടനകള്  ാന്റഴപ്പറയ ന്നവ്യാണ് 

1. ഏകാുംഗവ്യാപാരും 2. പങ്കാളിത്തും 3. ഹിര   ക്ട്ടസക ട ുംബും 4. സഹകരണ സുംഘങ്ങള് 
5. ജ്ായിെ് സ്റ്റാക്ക്  കമ്പനി 

 ഏകാുംഗ  വ്യാപാരും(Sole Proprietorship) 

ഒരാള് മാര ും ഉടമസ്ഥ  വ്ഹിക്ക കയ ും ഭരണും നടത്ത കയ ും ന്റിയ്യസന്ന ബിസിനസ് 
സ്ഥാപനമാണ് ഏകാുംഗ വ്യാപാരും. ഈ ബിസിനസ് നടത്ത ന്നയാന്റള  ഏകാുംഗ 
വ്യാപാരി  ്ന്ന  പറയ ന്ന  

 രപ യക കള് 

1. ര്പീകരിക്കല ും ്ടച്ചസപ്ട്ടല ും 
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 നിയമപരമായ ഔപിാരിക കള്  ഇലലാത്ത ിനാ്  ആര്ണ്ക്ക ും ഇാ ്ളസപ്പത്തി് 
ആരുംഭിക്കാും. 

2. ബാധയ  

 ഏകാുംഗ  വ്യാപാരിയ ന്റട ബാധയ  ്പരിമി മാണ്. ് ായാ 
ബിസിനസിന്റെ  ബാധയ കള് ന്റകാട ത്ത   ീര്ണ്ക്കാന് ബിസിനസിന്റെ  ആസ് ികള് 
 ികയാന്റ  വ്ന്നാ്  ന്റെ സവകാരയസവത്ത ും ഉപയാഗിക്കണ്ടിവ്ര ും  

3.ലാഭവ് ും നഷ്ട്പവ് ും ഉടമയ്ക്ക് മാര ും 

 ബിസിനസിന്റെ ്ലലാ നഷ്ട്പ സാധയ യ ും ഒറാണയ്ക്ക് വ്ഹിക്കണും. ലാഭമ ണ്ടായാ് 
് ിന്റെ മ ഴ വ്ന് ്വ്കാരവ് ും ഉടമസ്ഥന്  ആയിരിക്ക ും. 

4. നിയരതരവണും 

 ബിസിനസ് നടത്ത ന്ന ിന ും   ീര മാനങ്ങള്  ്ട ക്ക ന്ന ിന ും ഉള്ള  പ്ര്ണ്ണ ്വ്കാരും 
ഉടമസ്ഥനാണ്. 

5. രപ യക ്സ് ി വമിലല 

 ഉടമസ്ഥനി് നിന്ന ും  വ്ര്ണ്ന്റപട്ട  ഒര  ്സ് ി വും ഏകാുംഗ  ബിസിനസിന് ഇലല. 
് ായാ ഉടമസ്ഥന ും ബിസിനസ ും   മി് വ്യ യാസമിലല . 

6.ബിസിനസ്   ടര്ണ്ച്ചയ ന്റട ്ഭാവ്ും 

 ഉടമസ്ഥന്റെ മരണും, ബ ായിിരഭമും, പാപ്പരത്തും, ജ്യി്വ്ാസും മ  ലായവ് 
ബിസിനസിന്റെ   ്ടച്ചസപ്ട്ടലിലക്ക്  നയിച്ചക്കാും. 

ഗ ണങ്ങള് 

1. വ്ഗത്തില ള്ള  ീര മാനും 

 ആര മായ ും ക്ടിയാലാിനകള് നടത്തണ്ടാത്ത ിനാ് ഉടമസ്ഥന് വ്ഗത്തി് 
 ീര മാനങ്ങള് ്ട ക്കാും. 

2. വ്ിവ്രങ്ങളസന്റട  രഹസയസവഭാവ്ും 

 ബിസിനസ മായി  ബന്ധന്റപ്പട്ട വ്ിവ്രങ്ങള് രഹസയമായി സ്േിക്കാന് സാധിക്ക ും 

3. നരിട്ടസള്ള രപാത്സാഹനും 

 ബിസിനസി് നിന്ന ള്ള ലാഭും മ ഴ വ്ന് ഉടമസ്ഥന് ്വ്കാരന്റപ്പട്ട ാണ്. ഇാ 
കഠിനാധവാനും ന്റിയ്യസന്ന ിന ള്ള രപാത്സാഹനമാണ്. 

4. വ്ിജ്യ സും ൃപ് ി 

ഏകാുംഗ വ്യാപാരി  നിക്ക് വ്ണ്ടിയാണ് രപയാനിക്ക ന്നാ. ബിസിനസിന്റെ വ്ിജ്യും 
്യാളി് ആത്മവ്ിരവാസവ് ും വ്ിജ്യ സും ൃപ് ിയ ും ഉളവ്ാക്ക ന്ന . 

5. ര്പീകരിക്കാന ും പ്ട്ടാന ും ്ളസപ്പും 

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

 ഉടമസ്ഥന് സവതരവും ഇഷ്ട്പരപകാരും ബിസിനസ്  ആരുംഭിക്ക കയ ും ്ടച്ചസപ്ട്ടസകയ ും 
ന്റിയ്യാും. 

 പരിമി ികള് 

1. പരിമി മായ വ്ിഭവ്ങ്ങള് 

 ന്റെ സമ്പാദാരയവ് ും  മറാണസള്ളവ്രി് നിന്ന ും കടും മടിച്ച  ും ിര്ണ്ന്ന വ്ളന്റര പരിമി മായ 
വ്ിഭവ്ങ്ങള ഏകാുംഗ വ്യാപാരിക്ക് ഉള്ളൂ. ദാരീര്ണ്ഘകാല വ്ായ്പകള് ന്ക ന്ന ിന് 
ബാങ്ക കള് മടി കാണിക്ക ും. 

2. പരിമി മായ ആയ സ്് 

 ഉടമസ്ഥന്റെ  മരണും, ബ ായിിരഭമും, ്സ ഖും ്ന്നിവ് ബിസിനസിന്റന ബാധിക്ക കയ ും 
്ടച്ചസപ്ട്ടലിലക്ക്  നയിക്ക കയ ും  ന്റിയ് ക്കാും. 

3. ്പരിമി മായ ബാധയ  

 ബാധയ  ്പരിമി മായ ിനാ്  ബിസിനസിന്റെ  ബാധയ കള്  ീര്ണ്ക്കാന് 
ബിസിനസിന്റെ  ആസ് ികള്  ികയാന്റ  വ്ന്നാ്   ഏകാുംഗ വ്യാപാരി   ന്റെ 
സവകാരയസവത്ത് ഇ ിനായി ഉപയാഗിക്കണ്ടിവ്ര ന്ന . 

4. ഭരണ രഷിയ ന്റട  ക റവ്  

 ബിസിനസ് നടത്ത ന്ന ിന്  ആവ്രയമായ ്ലലാ ഭരണപരമായ കഴിവ് കളസും ഒര  
ഏകാുംഗ വ്യാപാരിക്ക് ഉണ്ടാകണന്റമന്നിലല. 

ഹിര  ക്ട്ടസക ട ുംബ ബിസിനസ്(Joint Hindu Family Business) 

 ഒര  ഹിര  ക്ട്ടസക ട ുംബത്തിന്റല ്ുംഗങ്ങള് ഉടമസ്ഥ  വ്ഹിക്ക കയ ും നടത്ത കയ ും 
ന്റിയ്യസന്ന ബിസിനസ് ആണിാ. ഇ ിന്റെ ഭരണും നടക്ക ന്നാ വഹരവ് 
നിയമരപകാരമാണ്. 

 ബിസിനസ് നിയരതരവിക്ക ന്നാ ക ട ുംബത്തിന്റല ഏറാണവ് ും മ  ിര്ണ്ന്ന പ ര ഷനാണ്. 
ഇേഹന്റത്ത കര്ണ്ത്ത ്ന്ന് വ്ിളിക്ക ന്ന . ്ലലാ പ ര ഷ  രപജ്കള്ക്ക ും  ബിസിനസിന്റെ  
സവത്തി്   ലയ ്വ്കാരമാണ ള്ളാ. ്വ്ന്റര  കാ-പാഴ്സണഴ്സ്   ്ന്ന് 
വ്ിളിക്ക ന്ന . ഒര  രപ യക ക ട ുംബത്തി് ജ്നിക്ക ന്ന ാണ് ബിസിനസി് ്ുംഗ വും 
നട ന്ന ിന ള്ള ്ടിസ്ഥാനും 

ഹിര  പിതരവ ടര്ണ്ച്ചാവ്കാര നിയമും (ഭദാരഗ ി ) 2005 രപകാരും ഒര  ഹിര  ക ട ുംബത്തി് 

ജ്നിക്ക ന്ന ന്റപണ്ക ട്ടികള് രപസ്    ക ട ുംബും നടത്ത ന്ന ബിസിനസ്ില ും കാ -

പാര്ണ്സണറാണ് .ക ട ുംബ സവത്ത് വ്ീ ും ന്റവ്ക്ക മ്പാള് ആണ്ന്റപണ് വ്യ യാസമിലലാന്റ  

്ലലാവ്ര്ണ്ക്ക ും   ലയ ്വ്കാരമാണ ള്ളാ .ക ട ുംബത്തിന്റല ഏറാണവ് ും മ  ിര്ണ്ന്ന 

സ്ര ീയാ   പ ര ഷനാ ആയിരിക്ക ും കര്ണ്ത്ത . 
 

 രപ യക കള് 
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1. ര്പീകരണും  

ക ട ുംബത്തി്  ക റഞ്ഞാ   രണ്ട് ്ുംഗങ്ങളസും  ക ട ുംബത്തിന് പ്ര്ണ്വ്വികസവത്ത ും 
ഉന്റണ്ടങ്കി് മാര മ ക ട ുംബ ബിസിനസ് ര്പീകരിക്കാന് സാധിക്ക് . 

2. ബാധയ  

 കര്ണ്ത്ത  ഒഴിന്റകയ ള്ള ്ുംഗങ്ങളസന്റട ബാധയ  പരിമി മാണ്.  ്ന്നാ്  കര്ണ്ത്തയ ന്റട 
ബാധയ  ്പരിമി മാണ്. 

3. നിയരതരവണും 

 കര്ണ്ത്തയാണ് ബിസിനസ് നിയരതരവിക്ക ന്നാ.  ീര മാനങ്ങള് ്ട ക്ക ന്ന  ും  ഭരണും  

നടത്ത ന്ന  ും  കര്ണ്ത്തയാണ്. 

4   ടര്ണ്ച്ച 

 കര്ണ്ത്തയ ന്റട മരണ രഷും  ക ട ുംബത്തിന്റല ്ട ത്ത  മ  ിര്ണ്ന്നയാള് കര്ണ്ത്ത 
യ ന്റട  സ്ഥാനും ഏന്ററാണട ക്ക ന്ന ിനാ്  ബിസിനസിന്   ടര്ണ്ച്ചയ ണ്ട് 

5. രപായ പ്ര്ണ്ത്തിയാകാത്ത ്ുംഗങ്ങള് 

 രപായപ്ര്ണ്ത്തി ആകാത്തവ്ര്ണ്ക്ക ും  ബിസിനസി്  ്ുംഗങ്ങളാകാും 

 ഗ ണങ്ങള് 

1.ഫലരപദാരമായ നിയരതരവണും 

  ീര മാനങ്ങള് ്ട ക്കാന ള്ള പ്ര്ണ്ണ ്വ്കാരും കര്ണ്ത്തക്കാണ്. ഇാ ്ുംഗങ്ങള് 
 മില ള്ള ്ഭിരപായഭിന്ന  ഒഴിവ്ാക്ക ന്ന . 

2. ബിസിനസിന്റെ    ടര്ണ്ച്ചയായ നിലനി്പ്പ് 

 കര്ണ്ത്തയ ന്റട  മരണും ബിസിനസിന്റന ബാധിക്കിലല. കാരണും ക ട ുംബത്തിന്റല  ്ട ത്ത 
മ  ിര്ണ്ന്നയാള്  കര്ണ്ത്തയ ന്റട  സ്ഥാനും ഏന്ററാണട ക്ക ന്ന . 

3. ്ുംഗങ്ങളസന്റട ബാധയ  പരിമി മാണ് 

 കാ-പാഴ്സണഴ്സിന്റെ  ബാധയ  ബിസിനസി് ്വ്ര്ണ്ക്ക ള്ള  ഓഹരിക്ക് 
്ന സരിച്ച്  പരിമി ന്റപ്പട ത്തിയിരിക്ക ന്ന . 

4. വ്ര്ണ്ായിിച്ച  ക്റ ും  സഹകരണവ് ും 

 ക ട ുംബത്തിന്റല ്ുംഗങ്ങള്  ന്റന്ന ബിസിനസ് നടത്ത ന്ന ിനാ്, പരസ്പരും നലല ക്റ ും 
സഹകരണവ് ും ഉണ്ടായിരിക്ക ും. 

 പരിമി ികള് 

1. ക റഞ്ഞ വ്ിഭവ് രഷി 

മ്ലധനത്തിനായി  പ്ര്ണ്വ്ിക സവത്തിന്റന മാര ും ആരരയിക്ക ന്ന ിനാ്, 

വ്ിഭവ്രഷി  വ്ളന്റര പരിമി മാണ്. 
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2. കര്ണ്ത്തയ ന്റട  ്പരിമി മായ  ബാധയ  

 ബിസിനസ് നടത്തിന്റക്കാണ്ട  പാക ന്ന ിന ള്ള ്മി ഭാരും മാര മലല 
്പരിമി മായ  ബാധയ ക്ടി കര്ണ്ത്തയ്ക്ക   സഹിക്കണ്ടിവ്ര ന്ന . 

3. കര്ണ്ത്തയ ന്റട  മധാവ്ി വും 

 കര്ണ്ത്തയ ന്റട  രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങന്റള  മറാണ് ്ുംഗങ്ങള് ്ുംഗീകരിക്കണന്റമന്നിലല. ഇാ ്വ്ര്ണ് 
 മി്  ്ഭിരപായ ഭിന്ന യ്ക്ക് ഇടയാക്ക ും. 

4. പരിമി മായ  ഭരണ രഷി 

 ബിസിനസ് ഭരണത്തിന്റെ ്ലലാ  മഖലകളില ും  കര്ണ്ത്ത  വ്ിദാരഗ്ായിന് ആകണന്റമന്നിലല. 
കര്ണ്ത്ത  ്ട ക്ക ന്ന  ന്റ റാണായ  ീര മാനങ്ങള് ബിസിനസിന്റന ദാരാഷകരമായി  ബാധിക്ക ും. 

 പങ്കാളിത്തും(Partnership) 

 “്ലലാവ്ര മാ  ്ന്റലലങ്കി് ്ലലാവ്ര്ണ്ക്ക ും വ്ണ്ടി ഒരാളാ  നടത്ത ന്ന  ബിസിനസി്  

നിന്ന ണ്ടാക ന്ന  ലാഭും പങ്ക വ്യ്ക്കാും ്ന്ന്  വ്യക്തികള്  മില ണ്ടാക്ക ന്ന  ബന്ധമാണ് 
പങ്കാളിത്തും”- ഇതരവയന് പങ്കാളിത്ത നിയമും 1932 

 രപ യക കള് 

1. ര്പീകരണും 

 വ്യക്തികള്  മില ള്ള ഉടമ്പടി രപകാരമാണ് പങ്കാളിത്തും ര്പീകരിക്ക ന്നാ. ഇ ിന്റന 
നിയരതരവിക്ക ന്നാ 1932 ന്റല  ഇതരവയന് പങ്കാളിത്ത നിയമമാണ്. 

2.ബാധയ  

 പങ്കാളികളസന്റട  ബാധയ   ്പരിമി മായിരിക്ക ും. 

3. നഷ്ട്പസാധയ  സഹിക്ക് 

 ബിസിനസി് ഉണ്ടാക ന്ന  നഷ്ട്പസാധയ  പങ്കാളികള്  പങ്ക വ്യ്ക്ക ന്ന  

4.  ീര മാനും ്ട ക്കല ും  നിയരതരവണവ് ും 

  ീര മാനങ്ങള്  ്ട ക്ക ന്ന ിന ള്ള  ഉത്തരവ്ാദാരിത്തവ് ും  ബിസിനസ്  നിയരതരവണവ് ും  

പങ്കാളികള്  പങ്കിട്ട് ന്റിയ്യസന്ന . 

5.   ടര്ണ്ച്ച 

 ബിസിനസിന്    ടര്ണ്ച്ചയ ന്റട  ്ഭാവ്ും  ഉണ്ട്. പങ്കാളികളസന്റട മരണും, വ്ിരമിക്ക്, 

ബ ായിിരഭമും  ്ന്നിവ് പങ്കാളിത്തത്തിന്റന  പ നഃസുംഘടനയിലക്ക്   നയിക്ക ും. 

6. ്ുംഗ വും 

 പങ്കാളിത്തും ആരുംഭിക്കാന് ക റഞ്ഞാ രണ്ട് ്ുംഗങ്ങള് വ്ണും. പരമാവ്ധി 
്ുംഗങ്ങളസന്റട  ്ണും  50 ആണ്. 

7. പരസ്പര  ഏജ്ന്സി 

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

 ഓരാ പങ്കാളിയ ും  ഒരസമയും   ഏജ്െസും  രപിന്സിപ്പല ും  ആണ്. ഒരാള്  ന്റെ 
രപവ്ര്ണ്ത്തി മ്ലും മറാണസള്ളവ്ന്റര ബാധയസ്ഥരാക്കിയാ്  ്യാള്  ഏജ്ൊണ്. 
മറാണസള്ളവ്ര ന്റട രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് മ്ലും ഒര  പങ്കാളി ബാധയസ്ഥനായാ്  ്യാള് 
രപിന്സിപ്പലാണ്. 

 ഗ ണങ്ങള് 

1. ര്പീകരിക്കാന ും ്ടച്ചസപ്ട്ടാന ും ്ളസപ്പും  

 വ്യക്തികള്  മി് ഉടമ്പടിയ ണ്ടാക്കി പങ്കാളിത്തും ്ളസപ്പത്തി് ര്പീകരിക്കാും. 
്ടച്ചസപ്ട്ടാന ും വ്ളന്റര ്ളസപ്പമാണ്. 

2. സതരവ ലി മായ   ീര മാനും 

 ്ലലാ  ീര മാനങ്ങളസും പങ്കാളികള് ക്ട്ടായി ിര്ണ്ന്റന്നട ക്ക ന്ന ിനാ്, 

 ീര മാനങ്ങള്   സതരവ ലി ും ആയിരിക്ക ും. 

3. ക്ട  ് ഫണ്ട് 

 ക റ പങ്കാളികള് ിര്ണ്ന്നാണ് മ്ലധനും നിേപിക്ക ന്നാ. ഇാ ക്ട  ്  ഫണ്ട്   
സമാഹരിക്കാന് സഹായിക്ക ന്ന . 

4. നഷ്ട്പസാധയ  പങ്ക ന്റവ്ക്ക് 

 ബിസിനസ് നടത്ത ന്ന ിന ള്ള നഷ്ട്പസാധയ  ്ലലാ പങ്കാളികളസും ക്ടി പങ്ക വ്യ്ക്ക ന്ന . 

5. രഹസയ സവഭാവ്ും 

 കണക്ക കള് രപസിായിീകരിക്കണ്ടാത്ത ിനാ്  ഒര  പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിന് 
ബിസിനസ് രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളസന്റട  രഹസയസവഭാവ്ും  കാത്ത സ്േിക്കാന് കഴിയ ും. 

പരിമി ികള് 

1. ്പരിമി മായ  ബാധയ  

 ബിസിനസിന്റെ  ബാധയ കള്  ീര്ണ്ക്കാന് ബിസിനസിന്റെ ആസ് ികള് 
്പരയാപ് മാന്റണങ്കി് പങ്കാളികളസന്റട സവകാരയ ആസ് ികള് ഉപയാഗിച്ച്   ആ 
ബാധയ കള്  ീര്ണ്ക്കണ്ടി വ്ര ും. 

2. പരിമി മായ വ്ിഭവ്ങ്ങള് 

 പങ്കാളികളസന്റട ്ണത്തിന്റെ കാരയത്തി്  നിയരതരവണമ ണ്ട്. ് ിനാ് വ്ന്കിട 
ബിസിനസ് നടത്ത ന്ന ിന് ആവ്രയമായ മ്ലധന നിേപും നടത്താനാവ്ിലല. 

3. ്ഭിരപായ ഭിന്ന ക്ക ള്ള  സാധയ  

 ഒര  ക്ട്ടും വ്യക്തികള് ിര്ണ്ന്നാണ് പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ് നടത്ത ന്നാ. ിില 
കാരയങ്ങളില ള്ള ്ഭിരപായ വ്യ യാസും പങ്കാളികള്  മില ള്ള  ര്ണ്ക്കങ്ങളിലക്ക് 
നയിച്ചക്കാും. 

4.   ടര്ണ്ച്ച ഇലലായ്മ 
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 പങ്കാളികളസന്റട മരണും, വ്ിരമിക്ക്, ബ ായിിരഭമും  ്ന്നിവ് പങ്കാളിത്ത ബിസിനസിന്റെ 
്വ്സാനത്തി്  കലാരിക്ക ും. 

5. ന്റപാ  ജ്നത്തിന്റെ  വ്ിരവാസക്ക റവ് 

ഗവ്ണ്ന്റമെ് നിയരതരവണും  ക റവ്ായ ിനാ്  ന്റപാ  ജ്നങ്ങള്ക്ക്  പങ്കാളിത്ത  

ബിസിനസി്  വ്ിരവാസും  ക റവ്ായിരിക്ക ും. 

 പല രും പങ്കാളികള് (Types of partners) 

1. സജ്ീവ്  പങ്കാളി(Active partner) 

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണകാരയങ്ങളി് സജ്ീവ്മായി പന്റങ്കട ക്ക ന്ന പങ്കാളിയാണ് സജ്ീവ് 

പങ്കാളി. ഇയാള്  മ്ലധനും നിേപിക്ക കയ ും ഭരണത്തി് പന്റങ്കട ക്ക കയ ും  ലാഭവ് ും 
നഷ്ട്പവ് ും പങ്ക വ്യ്ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

2. സ ഷ പ്   പങ്കാളി(Sleeping partner) 

 ബിസിനസിന്റെ വദാരനുംദാരിന രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളി് സജ്ീവ്മായി പന്റങ്കട ക്കാത്ത 
പങ്കാളിയാണ് സ ഷ പ്  പങ്കാളി. ഇയാള്  മ്ലധനും നിേപിക്ക കയ ും  ലാഭനഷ്ട്പങ്ങള്  

പങ്ക വ്യ്ക്ക കയ ും  ന്റിയ്യസന്ന . ഇയാളസന്റട ബാധയ  ്പരിമി മാണ്. 

3. രഹസയ  പങ്കാളി (Secret partner) 

 ഒര  പങ്കാളിയ ന്റട പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനവ് മായ ള്ള  ബന്ധും ന്റപാ  ജ്നങ്ങള്ക്ക്  
്റിയിന്റലലങ്കി്  ്യാന്റള  രഹസയ പങ്കാളി ്ന്ന  പറയ ന്ന . ഇയാള് മ്ലധനും 
നിേപിക്ക കയ ും ഭരണകാരയത്തി്  പന്റങ്കട ക്ക കയ ും  ലാഭനഷ്ട്പങ്ങള് 
പങ്ക വ്യ്ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . ഇയാളസന്റട ബാധയ   ്പരിമി മാണ് 

4. നാമമാര  പങ്കാളി (Nominal partner) 

ഒര  പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനന്റത്ത  ന്റെ പര് പങ്കാളി ്ന്ന നിലയ്ക്ക് ഉപയാഗിക്കാന് 
്ന വ്ദാരിക്ക ന്ന ആളാണ് നാമമാര  പങ്കാളി. ഇയാള് മ്ലധനും നിേപിക്ക കയാ, 

ഭരണ കാരയങ്ങളി് പന്റങ്കട ക്ക കയാ, ലാഭനഷ്ട്പങ്ങള് പങ്ക വ്യ്ക്ക കയാ ന്റിയ്യസന്നിലല. 
ഇയാളസന്റട ബാധയ  ്പരിമി മായിരിക്ക ും. 

5. ്നിഷധയ  പങ്കാളി(Partner by estoppels) 

 ഒരാള്  ന്റെ ന്റപര മാറാണുംന്റകാണ്ടാ  രപവ്ൃത്തിന്റകാണ്ടാ   ാന് പങ്കാളിത്ത 
ബിസിനസിന്റല പങ്കാളിയാന്റണന്ന ധാരണ മറാണസള്ളവ്രി് സൃഷ്ട്പിച്ചാ് ്യാളാണ് 
്നിഷധയ  പങ്കാളി. ഇയാള് മ്ലധനും നിേപിക്ക കയാ, ഭരണ കാരയങ്ങളി് 
പന്റങ്കട ക്ക കയാ, ലാഭനഷ്ട്പങ്ങള് പങ്ക വ്യ്ക്ക കയാ ന്റിയ്യസന്നിലല. ഇയാളസന്റട ബാധയ  
്പരിമി മായിരിക്ക ും. 

6.രപഖയാപി   പങ്കാളി(Partner by holding out) 

 ഒര  വ്യക്തിന്റയ മറാണസള്ളവ്ര്ണ് പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിന്റല പങ്കാളിയായി 
രപ ിനിധീകരിക്ക ന്ന  . ഇയാള് ഈ കാരയും  നിഷധിച്ചിന്റലലങ്കി് ഇയാന്റള ആ 
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സ്ഥാപനത്തിന്റല പങ്കാളിയായി കണക്കാക്ക ും.ഇയാള് മ്ലധനും നിേപിക്ക കയാ, 

ഭരണ കാരയങ്ങളി് പന്റങ്കട ക്ക കയാ, ലാഭനഷ്ട്പങ്ങള് പങ്ക വ്യ്ക്ക കയാ ന്റിയ്യസന്നിലല. 
ഇയാളസന്റട ബാധയ  ്പരിമി മായിരിക്ക ും. 

വമനര്ണ് പങ്കാളി (Minor Partner) 

 18 വ്യസ്് പ്ര്ണ്ത്തിയാകാത്ത വ്യക്തിയാണ് വമനര്ണ്. ഒര  വമനര്ണ്ക്ക്  ഉടമ്പടിയി് 
ഏര്ണ്ന്റപ്പടാന് സാധിക്ക കയിലല. പങ്കാളിത്ത നിയമരപകാരും  വമനന്ററ  മന്ററാണലലാ  

പങ്കാളികളസന്റടയ ും ്ന മ ിയാട ക്ടി പങ്കാളിത്ത ബിസിനസിന്റെ  നട്ടത്തി് 
പങ്കാളിയാകാും. വമനര്ണ്ക്ക് മ്ലധനും നിേപിക്കാും. ്ന്നാ് ഭരണകാരയങ്ങളി് 
പന്റങ്കട ക്കാന് സാധിക്ക കയിലല 

 വ്ിവ്ിധ രും പങ്കാളിത്തങ്ങള് 

 കാലാവ്ധിയ ന്റട ്ടിസ്ഥാനത്തി് 

1. യഥഷ്ട്പ  പങ്കാളിത്തും( Partnership at will) 

 പങ്കാളികള്ക്ക് ഇഷ്ട്പും ഉള്ളിടത്താളും കാലും ഈ പങ്കാളിത്തും നിലനി്ക്ക ും. 
പങ്കാളിത്തത്തി്  നിന്ന ും പിന്മാറ ന്ന  ്ന്ന് കാണിച്ചസന്റകാണ്ട് ഒര  പങ്കാളി മറാണ് 
പങ്കാളികള്ക്ക് നാട്ടീസ് ന്കിയാ്  ഈ പങ്കാളിത്തും ്വ്സാനിക്ക ും. 

2. നിശ്ചി  പങ്കാളിത്തും(Particular Partnership) 

 ഒര  രപ യക പായി ി( ഉദാരാ: ന്റകട്ടിട നിര്ണ്മാണും) പ്ര്ണ്ത്തിയാക്ക വ്ാനാ  ്ന്റലലങ്കി് 
ഒര  നിശ്ചി  കാലയളവ്ിലക്കാ( ഉദാരാ: ്ഞ്ച വ്ര്ണ്ഷും) ര്പീകരിക്ക ന്ന ാണ്  നിശ്ചി  
പങ്കാളിത്തും. രപസ്    പായി ി ്ന്റലലങ്കി് നിശ്ചി  കാലാവ്ധി പ്ര്ണ്ത്തിയാക മ്പാള് 
ഈ പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനും  ാന  ്വ്സാനിക്ക ും. 

 ബാധയ ന്റയ  ്ടിസ്ഥാനമാക്കി 

1. സാമാനയ പങ്കാളിത്തും(General Partnership) 

 ഇ ി് ്ലലാ  പങ്കാളികളസന്റടയ ും  ബാധയ   ്പരിമി മായിരിക്ക ും. സ്ഥാപനും 
രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യണന്റമന്ന് നിര്ണ്ബന്ധമിലല. പങ്കാളികളസന്റട മരണും, വ്ിരമിക്ക്, 

ബ ായിിരഭമും  ്ന്നിവ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ  നിലനി്പ്പിന്റന ബാധിക്ക ും. 

2. പരിമി   പങ്കാളിത്തും(Limited Partnership) 

 ഇ ി് ക റഞ്ഞാ ഒര  പങ്കാളിയ ന്റട ്ങ്കില ും ബാധയ   ്പരിമി മായിരിക്ക ും. മറാണസ 
പങ്കാളികളസന്റട  ബാധയ  പരിമി മായിരിക്ക ും. പങ്കാളികളസന്റട മരണും, വ്ിരമിക്ക്, 

ബ ായിിരഭമും ്ന്നിവ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലനി്പ്പിന്റന ബാധിക്കിലല. ഈ 
പങ്കാളിത്തും  നിര്ണ്ബന്ധമായ ും  രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യണും. 

പങ്കാളിത്ത രപമാണും(Partnership Deed) 
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 പങ്കാളിത്തും ര്പീകരിക്ക ന്ന ിന് ഒര  ഉടമ്പടി ആവ്രയമാണ്. ഈ ഉടമ്പടി 
്ഴ  ന്റപ്പട്ട ാ  വ്ാക്കാല ള്ള ാ  ആകാും. പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ  വ്യവ്സ്ഥകള് 
ഉള്ന്റക്കാള്ളസന്ന പങ്കാളികള്  മില ള്ള ് ഴ  ന്റപ്പട്ട ഉടമ്പടിയാണ് പങ്കാളിത്ത രപമാണും. 

 ഉള്ളടക്കും 

1. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പര് 

2. പങ്കാളികളസന്റട പര ും മ്വ്ിലാസവ് ും 

3. ബിസിനസിന്റെ സവഭാവ്വ് ും സ്ഥാപിച്ചിരിക്ക ന്ന സ്ഥലവ് ും 

4. ബിസിനസിന്റെ  കാലാവ്ധി 

5. ഓരാ പങ്കാളിയ ും നിേപിച്ച മ്ലധനും 

6. ലാഭും പങ്ക വ്യ്ക്ക ന്ന ്ന പാ ും 

7. പങ്കാളികളസന്റട ്വ്കാരങ്ങളസും കടമകളസും 

8. പങ്കാളികളസന്റട  രമ്പളും 

9. മ്ലധനത്തിന്റെ പലിര, പിന്വ്ലിച്ച   കയ ന്റട പലിര ്ന്നിവ് 

10. ്ക്കൌണ്ട കള്  യ്യാറാക്ക്, ്വ്യ ന്റട ഓഡിറാണിുംഗ് ്ന്നിവ് 

11. സ്ഥാപനും ്ടച്ച്  പ്ട്ടസന്ന ിന ള്ള  നടപടിരകമും.  

രജ്ിസ്രടഷന് 

 രജ്ിസ്രടാര്ണ്  ഓഫ്  ഫുംസിന്റെ  പക്ക് സ്േിച്ചിട്ടസള്ള  രജ്ിസ്റ്റര്ണ്  ഓഫ്  ഫുംസി്  

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പര് രഖന്റപ്പട ത്ത ന്ന ാണ്  രജ്ിസ്രടഷന്. പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനും 
രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യണന്റമന്ന് നിര്ണ്ബന്ധമിലല. 

 രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യാ ിര ന്നാല ള്ള ഫലങ്ങള് 

1. രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യാത്ത സ്ഥാപനത്തിന്റല പങ്കാളിക്ക് സ്ഥാപനത്തിന് ് ിന്റരയാ മറാണ് 
പങ്കാളികള്ക്ക് ് ിന്റരയാ കസ് ന്റകാട ക്കാനാവ്ിലല 

2. സ്ഥാപനത്തിന്  മ്ന്നാും കേികള്ക്ക് ് ിന്റര  കസ് ന്റകാട ക്കാനാവ്ിലല. 

3. സ്ഥാപനത്തിന്  പങ്കാളികള്ക്ക് ് ിന്റര  കസ്  ന്റകാട ക്കാനാവ്ിലല. 

 രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യസന്ന ിന ള്ള നടപടിരകമും 

1. നിശ്ചി  മാ ൃകയില ള്ള ്പോഫാറും   രജ്ിസ്രടാര്ണ്  ഓഫ്  ഫുംസിന്  

സമര്ണ്പ്പിക്കണും. ്പേയി്   ാന്റഴപ്പറയ ന്ന വ്ിവ്രങ്ങള് ഉണ്ടാവ്ണും 

a) സ്ഥാപനത്തിന്റെ  പര് 

b) സ്ഥാപനും  സ്ഥി ിന്റിയ്യസന്ന  സ്ഥലും 

c) പങ്കാളികളസന്റട  പര ും മ്വ്ിലാസവ് ും 
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d) ഓരാ പങ്കാളിയ ും സ്ഥാപനത്തി് ിര്ണ്ന്ന  ീയ ി 

e) പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ  കാലാവ്ധി 

2. ആവ്രയമായ  ഫീസ്  രജ്ിസ്രടാറ ന്റട  പക്ക്  ന്ക ക 

3. രജ്ിസ്രടാര്ണ്  വ്ിവ്രങ്ങള് രജ്ിസ്റ്റര്ണ്  ഓഫ് ഫുംസി്  രഖന്റപ്പട ത്ത കയ ും  രജ്ിസ്രടഷന്  

സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ്  ന്ക കയ ും ന്റിയ്യസും. 

സഹകരണ സുംഘും(Co-Operative Society) 

 ്ുംഗങ്ങളസന്റട േമും ലേയമാക്കി ഒര  ക്ട്ടും ആളസകള് സവമധയാ  ഒന്റത്താര മിച്ച് 
ര്പീകരിക്ക ന്ന സുംരുംഭമാണ് സഹകരണ സുംഘും. ഇാ  1912-ന്റല സഹകരണ സുംഘും 
നിയമരപകാരും രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ് ിരിക്കണും. ഒര  സഹകരണ സുംഘും 
ര്പീകരിക്കാന്  ക റഞ്ഞാ  10 പന്റരങ്കില ും വ്ണും. 

 രപ യക കള് 

1. സവമധയായ ള്ള ്ുംഗ വും 

 ഒര  വ്യക്തിക്ക് സവതരവും ഇഷ്ട്പരപകാരും ്പ്പാള് വ്ണന്റമങ്കില ും സുംഘത്തി് 
ിര കയ ും പിരിഞ്ഞ  പാവ് കയ ും ന്റിയ്യാും. ജ്ാ ി, മ ,  ലിുംഗ  വ്യ യാസമിലലാന്റ   

ആര്ണ്ക്ക ും സുംഘത്തി് ിരാും. 

2. നിയമപരമായ പദാരവ്ി 

 സഹകരണ സുംഘും നിര്ണ്ബന്ധമായ ും രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യണും. ്ുംഗങ്ങളി്നിന്ന്  വ്റിട്ട 
നിലനി്പ്പ് സുംഘത്തില ണ്ട്. സുംഘത്തിന് ഉടമ്പടിയി് ഏര്ണ്ന്റപ്പട കയ ും, സവതരവും പരി് 
സവത്ത ക്കള് വ്ാങ്ങിക്ക കയ ും, മറാണസള്ളവ്ര്ണ്ന്റക്ക ിന്റര കസ് ന്റകാട ക്ക കയ ും, 

മറാണസള്ളവ്ര്ണ്ക്ക് സുംഘത്തിന്റന ിന്റര കസ് ന്റകാട ക്ക കയ ും ന്റിയ്യാും. 

3. പരിമി മായ ബാധയ  

 ്ുംഗങ്ങളസന്റട ബാധയ  ്വ്ര്ണ് മ ടക്കിയിരിക്ക ന്ന മ്ലധനത്തിന്റെ    കയിലയ്ക്ക്  
പരിമി ന്റപ്പട ത്തിയിരിക്ക ന്ന . 

4. നിയരതരവണും 

 ്ുംഗങ്ങള്  ിരന്റഞ്ഞട ക്ക ന്ന മാനജ്ിുംഗ്  കമറാണിയാണ് സുംഘത്തിന്റെ രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് 
നിയരതരവിക്ക ന്നാ. 

5. സവ്നമാണ് ലേയും 

 ലാഭമ ണ്ടാക്ക ക  ്ലല, മറിച്ച് ്ുംഗങ്ങള്ക്ക് സവ്നും ന്റിയ്യസകയാണ് 
സഹകരണസുംഘത്തിന്റെ  ലേയും 

 ഗ ണങ്ങള് 

1.   ലയ വ്ാട്ടവ്കാരും 
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 ‘ഒരാള് ഒര  വ്ാട്ട്’  ്ന്ന   വമാണ് സഹകരണ സുംഘും പിതരവ ടര ന്നാ. ഭരണത്തി് 
്ലലാവ്ര്ണ്ക്ക ും   ലയ ്വ്കാരമാണ ള്ളാ. 

2. പരിമി മായ ബാധയ  

 ്ുംഗങ്ങളസന്റട ബാധയ   പരിമി മായ ിനാ് , സുംഘത്തിന്റെ ബാധയ  
 ീര്ണ്ക്കാന്  ്ുംഗങ്ങളസന്റട സവകാരയ സവത്ത്  ഉപയാഗിക്കണ്ട ിലല. 

3. സ്ഥിരമായ  നിലനി്പ്പ് 

 ്ുംഗങ്ങളസന്റട മരണും, പാപ്പരത്തും, ബ ായിിരഭമും ്ന്നിവ്  സുംഘത്തിന്റെ നിലനി്പ്പിന്റന  

ബാധിക്കിലല. 

4. ്ളസപ്പത്തി് ര്പീകരിക്കാും 

 പത്ത് ്ുംഗങ്ങള് ഉന്റണ്ടങ്കി്  ഒര  സഹകരണ സുംഘും ആരുംഭിക്കാും. രജ്ിസ്രടഷന് 
നടപടികള് വ്ളന്റര ലളി മാണ്. 

5. ഗവ്ണ്ന്റമെ് പിതരവ ണ 

 സഹകരണ സുംഘങ്ങള്ക്ക് ഗവ്ണ്ന്റമെി് നിന്ന ും ക റഞ്ഞ നിക  ി, സബ്സിഡി, 
ക റഞ്ഞ പലിരനിരക്കി് വ്ായ്പ   ടങ്ങി പല സഹായങ്ങളസും ലഭിക്ക ും. 

 പരിമി ികള് 

1. പരിമി മായ വ്ിഭവ്ങ്ങള് 

 സഹകരണ സുംഘങ്ങളസന്റട മ്ലധനും പരിമി മാണ്. കാരണും മ്ലധനും 
നിേപിക്ക ന്നാ ധനരഷി ക റഞ്ഞ ്ുംഗങ്ങളാണ്. 

2. കാരയേമമലലാത്ത ഭരണും 

 മാനജ്ിങ്ങ് കമറാണി ്ുംഗങ്ങള്ക്ക് നലല ഭരണ രഷി ഉണ്ടാകണന്റമന്നിലല. ക്ടാന്റ  
വ്ിദാരഗ്ായിന്റര നിയമിക്കാന ള്ള ധന രഷിയ ും ഇലല. 

3. രഹസയ സവഭാവ്ും ഇലലായ്മ 

 ്ുംഗങ്ങളസന്റട മീറാണിുംഗി്   റന്ന ിര്ണ്ച്ചകള് നടക്ക ന്ന ിനാ് സഹകരണസുംഘങ്ങള്ക്ക് 
്വ്യ ന്റട രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളസന്റട രഹസയസവഭാവ്ും കാത്ത സ്േിക്കാന് ആവ്ിലല. 

4. ഗവ്ണ്ന്റമെ് നിയരതരവണും 

സഹകരണ സുംഘങ്ങളസന്റട രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളി് ഗവ്ണ്ന്റമെിെയ ും  സുംസ്ഥാന 
സഹകരണ വ്ക പ്പിെയ ും ഇടന്റപടല കള് ഉണ്ടാക ും. ഇാ ഇവ്യ ന്റട സവ രതരവമായ 
രപവ്ര്ണ്ത്തനന്റത്ത ബാധിക്ക ന്ന . 

5. ്ഭിരപായ വ്യ യാസും 

 മാനജ്ിങ് കമിറാണി ്ുംഗങ്ങള്  മില ള്ള ്ഭിരപായവ്യ യാസും മ്ലും 
ആഭയതരവരകലഹും ഉണ്ടാകാന് സാധയ യ ണ്ട്. ഇ  മ്ലും  ീര മാനങ്ങന്റളട ക്ക വ്ാന് 
ബ ായിിമ ട്ടസണ്ടാക ന്ന . 
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 പല രും സഹകരണസുംഘങ്ങള് 

1.ഉപഭാക്തൃ സഹകരണസുംഘങ്ങള്(Consumer’s co-operative societies) 

ഉപഭാക്താക്കളസന്റട  ാ്പ്പരയങ്ങള് സുംരേിക്ക ന്ന ിനാണ് ഇാ ര്പീകരിക്ക ന്നാ. 
നയായമായ വ്ിലയ്ക്ക് ഗ ണനിലവ്ാരമ ള്ള സാധനങ്ങള് ലഭിക്കണന്റമന്ന് ആരഗഹമ ള്ള 
ഉപഭാക്താക്കള് ിര്ണ്ന്ന ാണ് ഇാ ര്പീകരിക്ക ന്നാ. ഉാപാദാരകരി് നിന്ന ും 
സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങി ്ുംഗങ്ങള്ക്ക് വ്ി്ക്ക ന്നാ വ്ഴി ഇടനിലക്കാന്റര ഒഴിവ്ാക്ക ന്ന . 

2. ഉ്പ്പാദാരക സഹകരണസുംഘങ്ങള്(Producer’s Co-operative societies) 

ന്റിറ കിട ഉ്പാദാരകര ന്റട  ാ്പ്പരയങ്ങള് സുംരേിക്ക ന്ന ിനാണ് ഇവ് 
ര്പീകരിക്ക ന്നാ. ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള്, ഉപകരണങ്ങള് ്ന്നിവ് ്ുംഗങ്ങള്ക്ക് 
വ്ി രണും ന്റിയ്യസകയ ും, ്ുംഗങ്ങള് ഉ്പാദാരിപ്പിക്ക ന്ന ഉാപന്നങ്ങള് വ്ാങ്ങ കയ ും 
ന്റിയ്യസന്ന . 

3. വ്ിപണന സഹകരണ സുംഘങ്ങള്(Marketing Co-operative societies) 

  ങ്ങളസന്റട ഉ്പ്പന്നങ്ങള് വ്ി്ക്ക ന്ന ിനായി കര്ണ്ഷകര ും ന്റിറ കിട ഉ്പ്പാദാരകര ും 
ര്പീകരിക്ക ന്ന ാണിാ. ഉദാരാ: റബര്ണ് വ്ിപണന സുംഘും, കയര്ണ് വ്ിപണന സുംഘുംetc. 

്ുംഗങ്ങളസന്റട പക്ക് നിന്ന ും ഉ്പ്പന്നങ്ങള് വ്ാങ്ങ കയ ും ഗ ാഗ ും, പാക്കജ്ിങ്ങ്, 
സുംഭരണും   ടങ്ങിയ വ്ിപണന ധര്ണ്മങ്ങള് നിര്ണ്വ്ഹിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

4. കാര്ണ്ഷിക സഹകരണ സുംഘങ്ങള്( Farmer’s Co-operative societies) 

 കൃഷിക്ക വ്ണ്ട ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള് ന്കി കര്ണ്ഷകര ന്റട  ാ്പ്പരയങ്ങള് 
സുംരേിക്ക ന്ന ിനാണ് ഇവ് ര്പീകരിക്ക ന്നാ. ക്ട്ടായി കാര്ണ്ഷികവ്ൃത്തിയി് 
ഏര്ണ്ന്റപ്പട ന്ന കര്ണ്ഷകരാണ് ഇ ിന്റല ്ുംഗങ്ങള്. ഈ സുംഘങ്ങള് കൃഷിക്കാവ്രയമായ 
നലല ഗ ണനിലവ്ാരമ ള്ള വ്ിത്തിനങ്ങള്, വ്ളും, യരതരവങ്ങള്, ആധ നിക കൃഷിരീ ികള് 
്ന്നിവ് കൃഷിക്കാര്ണ്ക്ക് ലഭയമാക്ക ന്ന . 

5. വ്ായ്പാ സഹകരണ സുംഘങ്ങള്(Credit Co-operative societies) 

പലിര  ക റഞ്ഞ  വ്ായ്പകള് നയായമായ വ്യവ്സ്ഥകളി് 
്ുംഗങ്ങള്ക്ക്  ന്ക ന്നവ്യാണ്  ഈ സുംഘങ്ങള്. ്മി  പലിര ഈടാക്ക ന്ന 
ആളസകളസന്റട ി്ഷണങ്ങളി് നിന്ന ും ്ുംഗങ്ങന്റള സുംരേിക്ക കയാണ് ഇവ്യ ന്റട 
ലേയും. സുംഘത്തിന്റെ മ്ലധനവ് ും ്ുംഗങ്ങളി് നിന്ന ും ലഭിക്ക ന്ന നിേപവ് ും 
ഉപയാഗിച്ച് ക റഞ്ഞ പലിര നിരക്കി് ്ുംഗങ്ങള്ക്ക് പണും വ്ായ്പ ന്ക ന്ന . 

6. സഹകരണ ഭവ്നനിര്ണ്മാണ സുംഘങ്ങള്.(Co-operative housing societies) 

 ക റഞ്ഞ ന്റിലവ്ി് വ്ീട കള് നിര്ണ്മിക്ക ന്ന ിന് ധനരഷിക റഞ്ഞ ആളസകന്റള 
സഹായിക്ക ന്ന ിനാണ് ഇവ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്ക ന്നാ. ഈ സുംഘങ്ങള് വ്ീട കള് നിര്ണ്മിച്ച് 
ന്ക കയാ ്ന്റലലങ്കി് വ്ീട കള് നിര്ണ്മിക്കാനാവ്രയമായ ലാട്ടസകള് ്ുംഗങ്ങള്ക്ക് 
ന്റകാട ക്ക കയ ും ്വ്ര്ണ് സവതരവും ഇഷ്ട്പരപകാരമ ള്ള വ്ീട കള് നിര്ണ്മിക്ക കയാ  
ന്റിയ്യസന്ന . 
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ജ്ായിെ് സ്റ്റാക്ക് കമ്പനി(Joint Stock company) 

 പണമാ പണത്തിന്   ലയമായ വ്സ്  ക്കളാ ഒര  ന്റപാ  വ്ായ നിധിയിലക്ക് 
നിേപിക്ക കയ ും ്  പയാഗിച്ച് വ്യാപാരമാ കച്ചവ്ടമാ ന്റിയ്യസകയ ും ് ി് 
നിന്ന ണ്ടാക ന്ന ലാഭമാ നഷ്ട്പമാ പങ്ക ന്റവ്ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന,  നിരവ്ധി ആളസകള് 
ിര്ണ്ന്ന  ഒര  സുംഘടനയാണ് ജ്ായിെ് സ്റ്റാക്ക് കമ്പനി. “രപ യക 
്സ് ി വവ് ും    സ്ഥായി ഭാവ്വ് ും ന്റപാ   മ രദാരയ ും ഉള്ള  ഒര  കൃര ിമ വ്യക്തിയാണ് 
കമ്പനി”. 1956-ന്റല ഇതരവയന് കമ്പനി നിയമമന സരിച്ചാണ് കമ്പനിയ ന്റട ഭരണും നടക്ക ന്നാ. 
കമ്പനിയ ന്റട മ്ലധനന്റത്ത   ലയ മ്ലയമ ള്ള ഒര  ക്ട്ടും യ്ണിറാണസകളായി 
വ്ിഭജ്ിച്ചിരിക്ക ന്ന . ഇ ി് ഒര  യ്ണിറാണിന്റന ഓഹരി ്ന്ന  പറയ ന്ന . ഓഹരി 
്ട ക്ക ന്ന ആളിന്റന ഓഹരിയ ടമ ്ന്ന  പറയ ന്ന . കമ്പനിയ ന്റട ഉടമസ്ഥര്ണ് 
ഓഹരിയ ടമകള് ആണ്. 

 രപ യക കള് 

1. കൃര ിമ വ്യക്തി 

 നിയമത്താ് സൃഷ്ട്പിക്കന്റപ്പട്ട കൃര ിമ വ്യക്തിയാണ് കമ്പനി. കമ്പനി നിയമരപകാരും 
രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യന്റപ്പട്ട ഒര  സുംഘടനയാണിാ. 

2. വ്റിട്ട നിയമപരമായ ്സ് ി വും 

 രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യന്റപ്പട്ടസ കഴിഞ്ഞാ് കമ്പനിക്ക് ്ുംഗങ്ങളി് നിന്ന ും വ്റിട്ട  ്സ് ി വും 
ലഭിക്ക ന്ന . കമ്പനിക്ക് സവതരവും പരി് സവത്ത് സമ്പാദാരിക്ക ക, പണും കടും വ്ാങ്ങ ക, കടും 
ന്റകാട ക്ക ക, ഉടമ്പടിയി് ഏര്ണ്ന്റപ്പട ക, കസ് ന്റകാട ക്ക ക ്ന്നീ കാരയങ്ങള് ന്റിയ്യാും. 

3. ര്പീകരണും 

1956-ന്റല  കമ്പനി നിയമമന സരിച്ച് രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ് ാണ്  കമ്പനി ര്പീകരിക്ക ന്നാ. 
കമ്പനി നിര്ണ്ബന്ധമായ ും രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യണും. 

4.  സ്ഥായീ ഭാവ്ും 

നിയമത്താ് സൃഷ്ട്പിക്കന്റപ്പട്ട ിനാ് നിയമും വ്ഴി മാര മ കമ്പനിന്റയ 
്വ്സാനിപ്പിക്കാന ും സാധിക്ക്. ്ുംഗങ്ങള് വ്ന്നാല ും പായാല ും കമ്പനി 
നിലനി്ക്ക ും. ്ുംഗങ്ങളസന്റട മരണും, പാപ്പരത്തും, ബ ായിിരഭമും ്ന്നിവ് കമ്പനിയ ന്റട 
നിലനി്പ്പിന്റന ബാധിക്കിലല. 

5. നിയരതരവണും 

 കമ്പനിയ ന്റട ഭരണവ് ും നിയരതരവണവ് ും ബാര്ണ്ഡ് ഓഫ് 
ഡയറക്ടഴ്സി്  നിേിപ് മാണ്. ്ുംഗങ്ങളസന്റട ന്റപാ  യാഗത്തി് വ്ച്ച് 
്ുംഗങ്ങളി് നിന്ന ും ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്കന്റപ്പട ന്നവ്ര്ണ് ആണ്  ഡയറക്ടഴ്സ്. 

6. ബാധയ  
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 ്ുംഗങ്ങളസന്റട ബാധയ  ്വ്ര്ണ് കമ്പനിയി്  നിേപിച്ചിരിക്ക ന്ന മ്ലധന 
  കയിലക്ക്  പരിമി ന്റപ്പട ത്തിയിരിക്ക ന്ന . ് ായാ കമ്പനിയ ന്റട ബാധയ കള് 
 ീര്ണ്ക്കാന് ്ുംഗങ്ങളസന്റട സവകാരയസവത്ത് ഉപയാഗിക്കാനാവ്ിലല.. 

7. ന്റപാ  വ്ായ മ രദാര 

 കമ്പനി ഒര  കൃര ിമ വ്യക്തിയായ ിനാ് ഒര രപമാണത്തില ും സവതരവും നിലയ്ക്ക് ഒപ്പസ 
വ്യ്ക്കാനാകിലല. ് ിനാ് കമ്പനിയ ന്റട പര് പ ിച്ച സീലാണ് ഒപ്പിടാന് 
ഉപയാഗിക്ക ന്നാ. 

 ഗ ണങ്ങള് 

1.പരിമി മായ ബാധയ  

 ്ുംഗങ്ങളസന്റട ബാധയ  ്വ്ര്ണ് കമ്പനിയി്  നിേപിച്ചിരിക്ക ന്ന മ്ലധന 
  കയിലക്ക്  പരിമി ന്റപ്പട ത്തിയിരിക്ക ന്ന . ് ായാ കമ്പനിയ ന്റട ബാധയ കള് 
 ീര്ണ്ക്കാന് ്ുംഗങ്ങളസന്റട സവകാരയസവത്ത് ഉപയാഗിക്കാനാവ്ിലല.. 

2.ഓഹരികളസന്റട വകമാറാണും 

 ഓഹരിയ ടമക്ക്  ന്റെ വകവ്രമ ള്ള ഓഹരികള് വ്ിപണിയി് വ്ി്ക്കാും. ്  ിനാ് 
ആവ്രയും വ്ര മ്പാള് ്യാള്ക്ക്  ന്റെ നിേപന്റത്ത പണമാക്കി മാറാണാന് സാധിക്ക ും. 

3.സ്ഥായീ ഭാവ്ും 

കമ്പനിക്ക് ്ുംഗങ്ങളി് നിന്ന ും വ്റിട്ട ്സ്ഥി വും ഉള്ള ിനാ് ്ുംഗങ്ങളസന്റട മരണും, 

രാജ്ി, പാപ്പരത്തും, ബ ായിിരഭമും ്ന്നിവ് ് ിന്റെ  നിലനി്പ്പിന്റന ബാധിക്കിലല. 

4. വ്ികാസത്തിന ള്ള സാധയ  

 ഒര  കമ്പനിക്ക് വ്ലിയ ്ളവ്ി് സാമ്പത്തിക വ്ിഭവ്ും ഉണ്ട്. ന്റപാ  ജ്നങ്ങളി്നിന്ന് 
മ്ലധനും സമാഹരിക്ക കയ ും, ബാങ്ക്, ധനകാരയസ്ഥാപനങ്ങള് ്ന്നിവ്യി്നിന്ന് 
വ്ായ്പ ്ട ക്ക കയ ും ന്റിയ്യാും. ് ിനാ് മികച്ച വ്ികസന സാധയ യ ണ്ട്. 

5. ന്റരപാഫഷണ്  ഭരണും 

 ഉയര്ണ്ന്ന രമ്പളും ന്ക ന്ന ിന ള്ള ധനരഷി ഒര  കമ്പനിക്ക ണ്ട്. ് ിനാ് കമ്പനിക്ക് 
വ്ിദാരഗ്ായിന്റരയ ും  ന്റരപാഫഷണല കന്റളയ ും  നിയമിക്ക കയ ും ്  വ്ഴി കാരയേമ  
ന്റമച്ചന്റപ്പട ത്ത കയ ും ന്റിയ്യാും. 

പരിമി ികള്  

1.സങ്കീര്ണ്ണമായ  ര്പീകരണും 

 കമ്പനിയ ന്റട ര്പീകരണും ബ ായിിമ ട്ടസള്ള കാരയമാണ്. കമ്പനി ര്പീകരിക്ക വ്ാന് 
ക്ട  ് സമയും, രപയാനും, നിയമങ്ങന്റളക്ക റിച്ചസും നടപടികന്റളക്ക റിച്ചസും ഉള്ള നലല 
്റിവ് ്ന്നിവ് ആവ്രയമാണ്. 

2. രഹസയും ഇലലായ്മ 

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

 കമ്പനികള് പല വ്ിവ്രങ്ങളസും ഗവ്ണ്ന്റമെ്,  കമ്പനി രജ്ിസ്രടാര്ണ് ് ന്നിവ്ര്ണ്ക്ക് ന്കണും. 
ക്ടാന്റ  ന്റപാ  ജ്നങ്ങള്ക്ക ും ിില വ്ിവ്രങ്ങള് ലഭയമാക്കണ്ട  ണ്ട്. ് ിനാ് 
കമ്പനിയ ന്റട രപവ്ര്ണ്ത്തന രഹസയും കാത്ത സ്േിക്ക ക ബ ായിിമ ട്ടാണ്. 

3. വ്യക്തിപരമലലാത്ത ജ്ാലി സാഹിരയും 

കമ്പനിയ ന്റട വ്ലിപ്പും മ്ലും ഉടമസ്ഥര്ണ്ക്ക ും മാനജ്ന്റമെിന ും  ജ്ീവ്നക്കാര മായ ും  

ഉപഭാക്താക്കളസമായ ും  വ്യക്തിപരമായ ബന്ധും നിലനിര്ണ്ത്താന് സാധിക്കിലല. 

4. നിരവ്ധി നടപടി  ിട്ടങ്ങള് 

 ഒര  കമ്പനി  കമ്പനി നിയമും, ന്റ ാഴി് നിയമങ്ങള്, ഫാക്ടറി നിയമും , വ്ര മാന നിക  ി 
നിയമും   ടങ്ങിയ  നിയമങ്ങളിന്റല വ്യവ്സ്ഥകള് പാലിക്കണും. ഇാ കമ്പനിയ ന്റട 
രപവ്ര്ണ്ത്തനസവാ രതരവയും ക റയ്ക്ക ന്ന . 

5.  ീര മാനന്റമട ക്ക ന്ന ി്   ാമസും 

 രപധാനന്റപ്പട്ട  ീര മാനങ്ങള് ്ട ക്ക ന്നാ ബാര്ണ്ഡ് ഓഫ് 
ഡയറക്ടഴ്സിന്റെ  യാഗത്തിലാണ്.  ീര മാനങ്ങന്റളട ക്കാന ും ്വ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ  

വ്ിവ്ിധ  ലങ്ങളി് ്ത്തിക്ക വ്ാന ും വ്ളന്റരയധികും സമയന്റമട ക്ക ും. 

6. സവച്ഛാ ഭരണും 

സവച്ഛാ ഭരണും ്ന്ന പറഞ്ഞാ് ക റച്ചസ പര്ണ് മാര ും ഭരണും നടത്ത ക ്ന്ന ാണ്. 
രാജ്യമാന്റക വ്യാപിച്ചസകിടക്ക ന്ന ഓഹരിയ ടമകള് ി ര ക്കും പന്റര കമ്പനിയ ന്റട 
ന്റപാ  യാഗത്തി് പന്റങ്കട ക്ക കയ ള്ളൂ. ് ിനാ് ഓഹരിയ ടമകളസന്റട 
 ാ്പ്പരയങ്ങള് പരിഗണിക്കാന്റ  ഡയറക്ടര്ണ് ബാര്ണ്ഡ് കമ്പനിന്റയ നിയരതരവിക്ക ും. 

7.  ാ്പ്പരയങ്ങളിന്റല ഭിന്ന  

 നിേപകര്ണ്, ജ്ീവ്നക്കാര്ണ്, ഉപഭാക്താക്കള്   ടങ്ങിയവ്ര ന്റട  ാ്പരയങ്ങള് 
വ്യ യസ് ങ്ങള് ആകാന് ഇടയ ണ്ട്. ഇാ  കമ്പനിയ ന്റട ഭരണത്തി് രപശ്നങ്ങള് 
സൃഷ്ട്പിക്ക ന്ന . 

പല രും കമ്പനികള് 

 വരപവ്റാണ് കമ്പനി, പബ്ലിക് കമ്പനി ്ന്നിങ്ങന്റന രണ്ട   രത്തില ള്ള കമ്പനികളസണ്ട്. 

 വരപവ്റാണ് കമ്പനി (Private Company) 

 ഒര  വരപവ്റാണ് കമ്പനി ് ിന്റെ  നിയമാവ്ലി രപകാരും 

a) ഓഹരികള് വകമാറാന ള്ള ്ുംഗങ്ങളസന്റട ്വ്കാരും നിയരതരവിച്ചിരിക്ക ന്ന . 

b) ക റഞ്ഞാ രണ്ട് ്ുംഗങ്ങളസും പരമാവ്ധി ഇര ന്റ്  ്ുംഗങ്ങളസും ഉണ്ടായിരിക്ക ും. 

c) ഓഹരികള് വ്ാങ്ങ വ്ാന് ന്റപാ  ജ്നങ്ങന്റള േണിക്കാന് കഴിയിലല. 

     ഒര  വരപവ്റാണ് കമ്പനി ് ിന്റെ പരിനാന്റടാപ്പും വരപവ്റാണ് ലിമിറാണഡ് ്ന്ന് 
ിര്ണ്ത്തിരിക്കണും. മ കളി് പറഞ്ഞ ഏന്റ ങ്കില ും വ്യവ്സ്ഥകള് ലുംഘിച്ചാ് 
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്ാ  വരപവ്റാണ് കമ്പനി ്ലലാ ായി  ീര കയ ും  വരപവ്റാണ് കമ്പനിക്ക ള്ള  

ആന ക്ലയങ്ങള് നഷ്ട്പന്റപ്പട കയ ും ന്റിയ്യസും. 

 വരപവ്റാണ് കമ്പനിക്ക ള്ള  ആന ക്ലയങ്ങള്(Privileges of private company) 

1. വരപവ്റാണ് കമ്പനി   ടങ്ങാന് രണ്ട പര്ണ് മ ി 

2. ഓഹരികള് വ്ാങ്ങ വ്ാന്  ന്റപാ   ജ്നങ്ങന്റള േണിക്കാന് രപാസ്ന്റപക്ടസ് 
പ റന്റപ്പട വ്ിക്കാന് പാടിലല. 

3. ഓഹരികള് ്ലാട്ട് ന്റിയ്യാന് മിനിമും വ്രിസുംഖയ ലഭിക്കണന്റമന്നിലല. 

4 . വരപവ്റാണ് കമ്പനിക്ക്  രണ്ട് ഡയറക്ടര്ണ്മാര്ണ് മാര ും മ ി. 

5 . വരപവ്റാണ് കമ്പനി ്ുംഗങ്ങളസന്റട സ്ിിക സ്േിക്കണ്ട ിലല. 

 

പബ്ലിക് കമ്പനി(Public Company) 

 ഇതരവയന് കമ്പനി നിയമരപകാരും   ാന്റഴപ്പറയ ന്ന രപ യക കള്  ഉള്ള   കമ്പനി പബ്ലിക് 
കമ്പനിയാണ് 

1 ) ക റഞ്ഞാ 7 ്ുംഗങ്ങള്, പരമാവ്ധി ്ുംഗങ്ങള്ക്ക് പരിധി ഇലല. 

2 ) ഓഹരി വകമാറാണത്തിന് നിയരതരവണമിലല. 

3 ) ഓഹരികള് വ്ാങ്ങ ന്ന ിന് ന്റപാ  ജ്നങ്ങന്റള േണിക്ക വ്ാന് നിരാധനമിലല. 

 

 

വരപവ്റാണ് കമ്പനിയ ും പബ്ലിക് കമ്പനിയ ും  മില ള്ള വ്യ യാസങ്ങള് 

 

 

്ടിസ്ഥാനും  പബ്ലിക് കമ്പനി  വരപവ്റാണ് കമ്പനി 

1. ്ുംഗങ്ങള്  ക റഞ്ഞാ-7 

 പരമാവ്ധി- പരിധിയിലല 

 ക റഞ്ഞാ-2 

 പരമാവ്ധി-200  

2.മിനിമും 
ഡയറക്ടഴ്സ് 

3 2 

3.്ുംഗങ്ങളസന്റട 
സ്ിിക 

  നിര്ണ്ബന്ധമാണ്  നിര്ണ്ബന്ധമിലല  
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4.ഓഹരി വകമാറാണും.  നിയരതരവണമിലല 

 

നിയരതരവണമ ണ്ട് 

 

5 .രപാസ്ന്റപക്ടസ്  പ റന്റപ്പട വ്ിക്കാന് 
സാധിക്ക ും 

 പ റന്റപ്പട വ്ിക്കാന് 
സാധിക്കിലല 

 

ബിസിനസ് സുംഘടനയ ന്റട ര്പും ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്ക് 

 ബിസിനസ് സുംഘടനയ ന്റട ര്പും ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്ക ന്ന ിന്റന  ബാധിക്ക ന്ന ഘടകങ്ങള് 
 ാന്റഴ പറയ ന്ന  

1. ര്പീകരിക്ക ന്ന ിന ള്ള ന്റിലവ് ും ്ളസപ്പവ് ും 

 ഏകാുംഗ വ്യാപാരവ് ും പങ്കാളിത്തവ് ും ര്പീകരിക്ക വ്ാന് ക റഞ്ഞ ന്റിലവ് ും 
നടപടിരകമങ്ങളസമ  ഉള്ളൂ. ്ന്നാ് കമ്പനി ര്പീകരിക്കാന ള്ള ന്റിലവ് ും 
നടപടിരകമങ്ങളസും ക്ട  ലാണ്. 

2. ബാധയ  

ഏകാുംഗ വ്യാപാരത്തില ും  പങ്കാളിത്തത്തില ും ഉടമസ്ഥന്റെ/പങ്കാളിയ ന്റട ബാധയ  
്പരിമി മാണ്. സഹകരണ സുംഘത്തില ും കമ്പനിയില ും ്ുംഗങ്ങളസന്റട ബാധയ  
പരിമി മാണ്. 

3.   ടര്ണ്ച്ച 

 ദാരീര്ണ്ഘകാല സുംരുംഭങ്ങള്ക്ക് കമ്പനി ര്പത്തില ള്ള  സുംഘടനയാണ് ്ന യാജ്യും. 
രഹസവകാല സുംരുംഭങ്ങള്ക്ക് ഏകാുംഗ  ബിസിനസാ  പങ്കാളിത്ത ബിസിനസാ  ആണ് 
നലലാ. 

4. ഭരണ രഷി 

 ഒര  ഏകാുംഗ വ്യാപാരിക്ക് ഭരണത്തിന്റെ ്ലലാ മഖലകളില ും വവ്ദാരഗ്ായിയും  
ഉണ്ടാവ്ിലല. ്ന്നാ് പങ്കാളിത്ത ിലാ, സഹകരണസുംഘത്തിലാ, കമ്പനിയിലാ  ഈ 
രപശ്നമിലല. 

5. മ്ലധന പരിഗണന 

 രപവ്ര്ണ്ത്തനത്തിന്റെ ്ളവ് ക്ട  ലാന്റണങ്കി് കമ്പനിയാണ് നലലാ. ന്റിറ കിട, 

ഇടത്തരും ്ളവ്ില ള്ള രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഏകാുംഗ വ്യാപാരും, പങ്കാളിത്തും 
്ന്നിവ്യാണ്  ്ന യാജ്യും. 

6. നിയരതരവണ വ്യാപ് ി 

 രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളസന്റട മല ും   ീര മാനന്റമട ക്ക ന്ന കാരയത്തില ും പ്ര്ണ്ണ നിയരതരവണും 
ആവ്രയന്റമങ്കി് ഏകാുംഗ ബിസിനസ് ആണ് നലലാ.  ീര മാനന്റമട ക്കാന ള്ള ്ധികാരും 
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പങ്ക വ്യ്ക്ക ന്ന കാരയത്തി് ഉടമസ്ഥര്ണ്ക്ക് രപശ്നമിന്റലലങ്കി് പങ്കാളിത്തമാ  കമ്പനിയാ  

ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്കാും. 

7. ബിസിനസിന്റെ  സവഭാവ്ും 

 ഉപഭാക്താക്കളസമായി നരിട്ടസള്ള , വ്യക്തിപരമായ  ബന്ധും വ്ണന്റമങ്കി് ഏകാുംഗ 
ബിസിനസ് ആണ് നലലാ. വ്ലിയ ഉല്പാദാരന യ്ണിറാണസകള്ക്ക് കമ്പനി ര്പും 
സവീകരിക്കാും. ന്റരപാഫഷണ് സവഭാവ്ത്തില ള്ള സവ്നങ്ങള് ന്ക വ്ാന് 
പങ്കാളിത്തമാണ് ്ന യാജ്യും. 

 

CHAPTER 3 

        സവകാരയ, ന്റപാ  , ആഗാള സ്ഥാപനങ്ങള് 

(PRIVATE, PUBLIC AND GLOBAL ENTERPRISES)  

 

 ഇതരവയന് സമ്പദ് വ്യവ്സ്ഥയി് സവകാരയ വ്യക്തികള് ഉടമസ്ഥ  വ്ഹിക്ക ന്ന  ും 
ഗവ്ണ്ന്റമെ്  ഉടമസ്ഥ  വ്ഹിക്ക ന്ന  മായ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള് ഉണ്ട്. ഇതരവയന് 
സമ്പദ് വ്യവ്സ്ഥന്റയ മിരര സമ്പദ് വ്യവ്സ്ഥ ്ന്ന  പറയ ന്ന  

 സവകാരയമഖല 

വ്യക്തിയാ വ്യക്തികളസന്റട സുംഘമാ  ഉടമസ്ഥ  വ്ഹിക്ക കയ ും നിയരതരവിക്ക കയ ും 
ന്റിയ്യസന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ്  സവകാരയ മഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്. 

 ന്റപാ  മഖല 

 ഗവ്ണ്ന്റമെ്  ഉടമസ്ഥ   വ്ഹിക്ക കയ ും നിയരതരവിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന ബിസിനസ് 
സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ന്റപാ  മഖല സ്ഥാപനങ്ങള് 

 വ്ിവ്ിധ  ര്പത്തില ള്ള ന്റപാ  മഖല  സ്ഥാപനങ്ങള് 

 ന്റപാ  മഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് മ്ന്ന  രത്തില ണ്ട് 

1. വ്ക പ്പ് സുംരുംഭങ്ങള് 

2. ന്റപാ   കാര്ണ്പ്പറഷന കള് 

3. ഗവ്ണ്ന്റമെ്  കമ്പനികള് 

 വ്ക പ്പ് സുംരുംഭങ്ങള്(Departmental Undertakings) 

  ഏറാണവ് ും പഴക്കമ ള്ള ന്റപാ  മഖല സ്ഥാപനങ്ങള് ആണിാ. മരതരവാലയത്തിന്റെ  ഒര  
ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമൊയാണ്  ഇാ സ്ഥാപിക്ക ന്നാ. ഇ ിന്റന മരതരവാലയത്തിന്റെ  ഭാഗമായി  
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പരിഗണിക്ക ന്ന . ഉദാരാ: ഓള് ഇതരവയ റഡിയാ, ഇതരവയന് ന്ററയി്വ്, ദാര്രദാരര്ണ്രന്,  പാ് 
വ്ക പ്പ്, ആയ ധ ഫാക്ടറികള് etc. 

 രപ യക കള് 

1. ഇവ്യ്ക്ക് ആവ്രയമായ പണും ലഭിക്ക ന്നാ ഗവ്ണ്ന്റമെ്  ഖജ്നാവ് വ്ഴിയാണ്.     
ഗവ്ണ്ന്റമെ് ഇവ്യ്ക്ക് ആവ്രയമായ പണും ബജ്റാണി് വ്കയിര ത്ത ന്ന . 

2. ഈ സ്ഥാപനങ്ങള് ഗവ്ണ്ന്റമെിന്റെ  ്ക്കൌണ്ടിുംഗ്, ഓഡിറാണിുംഗ്   നിയരതരവണങ്ങള്ക്ക് 
വ്ിധയമാണ്. 

3. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിന്റല ജ്ീവ്നക്കാര്ണ് ഗവ്ണ്ന്റമെ് ജ്ീവ്നക്കാരാണ്. 

4.  ഇവ് മരതരവാലയത്തിന്റെ നരിട്ടസള്ള നിയരതരവണത്തിന് വ്ിധയമാണ്. 

5. ഇവ്യ്ക്ക്  മരതരവാലയത്തിനാട്  ഉത്തരവ്ാദാരിത്തമ ണ്ട് 

 ഗ ണങ്ങള് 

1. ഉയര്ണ്ന്ന  ാ ില ള്ള ന്റപാ  ജ്ന രപ ിബായി യ ണ്ട്. 

2. ഇവ്യ ന്റട വ്ര മാനും നരിട്ട് സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഖജ്നാവ്ിലക്ക്  ്ത്ത ന്ന . 

3. ദാരരീയ സ രേയ മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട കാരയത്തി് ഇവ് വ്ളന്റര   ്ന യാജ്യമാണ് 

 പരിമി ികള് 

1. ഇവ്യ ന്റട  രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളി് ്യവ്ിലല. 

2. വദാരനുംദാരിന രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളി് ി വ്പ്പസനാട രപശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക ന്ന . 

3. മരതരവാലയും വ്ഴി  വ്ലിയ  രാരഷ്ട്പീയ ഇടന്റപട് ഉണ്ടാക ന്ന . 

4. ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് പരയാപ് മായ സവ്നങ്ങള് ന്ക ന്നിലല. 

 ന്റപാ   കാര്ണ്പ്പറഷന്(Public or Statutory Corporation) 

 പാര്ണ്ലന്റമെ്  ്ന്റലലങ്കി് സുംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസാക്ക ന്ന രപ യക നിയമരപകാരും 
ര്പീകരിക്കന്റപ്പട ന്നവ്യാണ് ന്റപാ   കാര്ണ്പ്പറഷന കള്. ഉദാരാ:Resrve Bank, LIC,Air 

India, ONGC,SBI, KSRTC etc. 

രപ യക കള് 

1. പാര്ണ്ലന്റമെ് ്ന്റലലങ്കി്  സുംസ്ഥാന നിയമസഭയ ന്റട രപ യക നിയമരപകാരും 
ര്പീകരിക്ക ന്ന . 

2. ഗവ്ണ്ന്റമെി്  നിന്ന ും  വ്റിട്ട  ്സ് ി വമ ണ്ട്. 

3. രപവ്ര്ണ്ത്തനത്തിനാവ്രയമായ പണും  സവയും സമാഹരിക്ക ന്ന . 

4. ജ്ീവ്നക്കാര്ണ് ഗവ്ണ്ന്റമെ്  ജ്ീവ്നക്കാര്ണ് ്ലല. 

5. ഗവ്ണ്ന്റമെ്  നാമനിര്ണ്േരും ന്റിയ്യസന്ന ബാര്ണ്ഡ് ഓഫ്  ഡയറക്ടഴ്സ് ആണ്  
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    ഭരണും നടത്ത ന്നാ. 

 ഗ ണങ്ങള് 

1. ഇവ്യ്ക്ക്  രപവ്ര്ണ്ത്തന കാരയത്തി് ഉയര്ണ്ന്ന ്ളവ്ില ള്ള   ്യവ് ഉണ്ട്. 

2. ഇവ്യ ന്റട സാമ്പത്തികകാരയങ്ങളി് ഗവ്ണ്ന്റമെ്  ഇടന്റപട ന്നിലല. 

3. സവതരവമായ നയങ്ങളസും നടപടിരകമങ്ങളസും ര്പീകരിക്കാും. 

4. ജ്ീവ്നക്കാര്ണ്ക്ക് നലല  രമ്പളവ് ും  സവ്ന വ്യവ്സ്ഥകളസും  ലഭിക്ക ന്ന . 

 പരിമി ികള് 

1. ്ലലാ രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളസും  നിരവ്ധി നിയമങ്ങള്ക്ക ും ിട്ടങ്ങള്ക്ക ും വ്ിധയമാണ്. 

2. രപധാനന്റപ്പട്ട ്ലലാ  ീര മാനങ്ങളില ും രാരഷ്ട്പീയ- ഗവ്ണ്ന്റമെ്  ഇടന്റപടല കള് 
ഉണ്ടാക ും. 

3. ന്റപാ  ജ്നങ്ങളസമായ ള്ള  ഇടപാട കളി്  ്ഴിമ ി ഉണ്ടാകാറ ണ്ട്. 

ഗവ്ണ്ന്റമെ് കമ്പനികള്(Government Companies) 

 1956-ന്റല ഇതരവയന് കമ്പനി നിയമരപകാരും  ഒര  കമ്പനിയ ന്റട  ്ടച്ചസ ീര്ണ്ത്ത 
മ്ലധനത്തിന്റെ 51 ര മാനത്തി് ക റയാന്റ  കരര  ഗവ്ണ്ന്റമെിെയാ , സുംസ്ഥാന 
ഗവ്ണ്ന്റമെിെയാ, ഭാഗികമായി കരര സുംസ്ഥാന ഗവ്ണ്ന്റമെസ 
കളസന്റടയാ  വകവ്രമാന്റണങ്കി്  ആ കമ്പനിന്റയ  ഗവ്ണ്ന്റമെ് കമ്പനി ്ന്ന  പറയ ന്ന . 
ഇതരവയന് രപസിഡെിന്റെ    പരിലാണ് ഓഹരികള് വ്ാങ്ങ ന്നാ.ഉദാരാ: FACT, 

HMT,STC,Hindustan Ship yard,IOC etc 

 രപ യക കള് 

1. 1956/2013 ന്റല ഇതരവയന് കമ്പനി നിയമരപകാരമാണ് ര്പീകരിക്ക ന്നാ. 

2. നിയമപരമായി  വ്റിട്ട  ്സ് ി വമ ണ്ട്. 

3. കമ്പനി നിയമത്തിന്റല വ്യവ്സ്ഥകള് രപകാരും ആണ് ഭരണും നടക്ക ന്നാ. 

4. സവതരവും നിയമങ്ങള്ക്ക ും ിട്ടങ്ങള്ക്ക ും ്ന സരിച്ചാണ് ജ്ീവ്നക്കാന്റര നിയമിക്ക ന്നാ. 

5. മ്ലധനും ലഭിക്ക ന്നാ ഗവ്ണ്ന്റമെിന്റെ  ഓഹരി മ്ലധനത്തി് നിന്ന ും മറാണ്  സവകാരയ 
ഓഹരിയ ടമകളി്  നിന്ന മാണ്. 

 ഗ ണങ്ങള് 

1. കമ്പനി നിയമരപകാരും രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്   വ്ളന്റര ്ളസപ്പും ര്പീകരിക്കാും. 

2. ഗവ്ണ്ന്റമെി്  നിന്ന ും വ്റിട്ട  ്സ് ി വും ഉണ്ട്. 

3. രപവ്ര്ണ്ത്തന കാരയങ്ങളി് സവയുംഭരണാവ്കാരും ഉണ്ട്. 

4. രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളി് രാരഷ്ട്പീയ ഇടന്റപട് ക റവ്ാണ്. 
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 പരിമി ികള് 

1. ഡയറക്ടര്ണ്മാന്റര  ഗവ്ണ്ന്റമെ്  നിയമിക്ക ന്ന ിനാ് രാരഷ്ട്പീയ  ഇടന്റപടല കള്ക്ക് 
സാധയ യ ണ്ട്. 

2. യഥാര്ണ്ത്ഥത്തി് സവയുംഭരണ ്വ്കാരും ഇലല. ്ലലാ കാരയങ്ങള്ക്ക ും ഗവ്ണ്ന്റമെ് 
്ുംഗീകാരും ആവ്രയമാണ്. 

3. ലാഭത്തിന്റെ  വ്ീ ും ലഭിക്കാത്ത ിനാ്  ഡയറക്ടര്ണ്മാര ും  സ്റ്റാഫ ും  കമ്പനി 
കാരയങ്ങളി്  സജ്ീവ്  ാല്പരയും ്ട ക്കിലല. 

ന്റപാ  മഖലയ ന്റട മാറിന്റക്കാണ്ടിരിക്ക ന്ന പങ്ക് 

1. ്ടിസ്ഥാന സൌകരയ വ്ികസനും 

 വ്യവ്സായവ്്ക്കരണത്തിന് ് യതരവാപേി മായ കാരയമാണ് ്ടിസ്ഥാന സൌകരയ 
വ്ികസനും. ഗ ാഗ ും, വ്ാര്ണ്ത്താവ്ിനിമയും, ഇന്ധനവ് ും ഊര്ണ്ജ്ജവ് ും, ഭീമമായ 
വ്യവ്സായങ്ങള് ്ന്നിവ് വ്ികസിപ്പിക്ക ന്ന ിന ള്ള ഉത്തരവ്ാദാരി വും ന്റപാ  മഖല 
ഏന്ററാണട ക്ക ന്ന  . 

2. രപാദാരരിക സതരവ ലനും 

 സതരവ ലി മായ രീ ിയി് ്ലലാ മഖലകളസന്റടയ ും വ്ികസനത്തിന ും രപാദാരരികമായ 
്സതരവ ലി ാവ്സ്ഥ  നീക്ക ന്ന ിന ും ഉള്ള  ഉത്തരവ്ാദാരി വും ഗവ്ണ്ന്റമെിനാണ്. 
ഗവ്ണ്ന്റമെ്  പിന്നാക്ക രപദാരരങ്ങളി് സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥാപിക്ക കയ ും വ്ികസി  
രപദാരരങ്ങളി് സവകാരയ മഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് ക്ണ പാന്റല  മ ളച്ചസവ്ര ന്നാ 
 ടയ കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

3. സാമ്പത്തിക രക്തിയ ന്റട കരരീകരണും   ടയ ന്ന  

 ന്റപാ  മഖല വ്ന് നിേപും  ആവ്രയമ ള്ള വ്ന്കിട വ്യവ്സായങ്ങള് 
സ്ഥാപിക്ക കയ ും, ഇവ്യി് നിന്ന ണ്ടാക ന്ന വ്ര മാനും നിരവ്ധി 
ജ്ീവ്നക്കാരിലക്ക ും   ന്റ ാഴിലാളികളിലക്ക ും  ്ത്തിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

4.സാമ്പത്തിക നട്ടും 

 വവ്ദാരയ  ാര്ണ്ജ്ജ ലാെസകള്,രപകൃ ിവ്ാ കും, ന്റപരടാളിയും വ്യവ്സായങ്ങള് 

  ടങ്ങിയവ് ഗവ്ണ്ന്റമെ്  സ്ഥാപിച്ചിരിക്ക ന്ന വ്ന്കിട വ്യവ്സായങ്ങള് ആണ്. 
ഇവ്യ്ക്ക് വ്ന് ാ ില ള്ള മ്ലധന നിേപും ആവ്രയമാണ്. ഇാ ഗവ്ണ്ന്റമെിന് 
മാര മ സാധിക്ക്. 

5 1991 മ  ് ന്റപാ  മഖലയാട ള്ള ഗവ്ണ്ന്റമെ് നയും 

 1991 ന്റല വ്യാവ്സായിക   നയത്തി്  4  രപധാന പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഗവ്ണ്ന്റമെ് 
ന്റപാ  മഖലയി് വ്ര ത്തിയാ. 

a) ന്റപാ    മഖലയ്ക്കായി റിസര്ണ്വ് ന്റിയ് ിരിക്ക ന്ന വ്യവ്സായങ്ങന്റള ക റച്ചസ. 
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 ന്റപാ  മഖലയ്ക്ക് ആയി റിസര്ണ്വ് ന്റിയ് ിര ന്ന വ്യവ്സായങ്ങളസന്റട ് ണും 1991 ്   8 

ആയ ും 2001 ്  മ്ന്നായ ും  ക റച്ചസ. ആണവ്ാര്ണ്ജ്ജും, ആയ ധങ്ങള്, ന്ററയി് ഗ ാഗ ും  

്ന്നിവ്യാണ്    ആ 3 വ്യവ്സായങ്ങള്. 

b) ഓഹരി വ്ിറാണഴിക്ക്/ സവകാരയവ്്ക്കരണും 

 കമ്പനികളി്   ഗവ്ണ്ന്റമെ്  വകവ്രും വ്ച്ചിരിക്ക ന്ന ഓഹരികള് 
ന്റപാ  ജ്നങ്ങള്ക്ക ും  സവകാരയ വ്യക്തികള്ക്ക ും  വ്ിറാണഴിക്ക ന്ന ാണ് ഓഹരി  
വ്ിറാണഴിക്ക്. 

 ലേയങ്ങള് 

1.്ടിസ്ഥാനആരാഗയ,ക ട ുംബേമ,രപാഥമികവ്ിദാരയാഭയാസ  പായി ികള്ക്കാവ്രയമാ
യ  പണും സമാഹരിക്ക ക. 

2. ഭീമമായ ന്റപാ  കടവ് ും  പലിര ഭാരവ് ും  ക റയ്ക്ക ക 

3. വ്ാണിജ്യപരമായ നഷ്ട്പസാധയ   സവകാരയമഖലയിലക്ക്  വകമാറാണും ന്റിയ്യസക. 

4. ഈ സ്ഥാപനങ്ങന്റള ഗവ്ണ്ന്റമെ്   നിയരതരവണങ്ങളി്  നിന്ന ും  മ ക്തമാക്ക ക. 

c) പീഡി   വ്യവ്സായങ്ങളസള്ള  നയും 

 പീഡി  വ്യവ്സായങ്ങള് പ നര ജ്ജീവ്ിപ്പിക്കണമാ  ് ാ  ്ടച്ചസപ്ട്ടണമാ  ്ന്ന് 
 ീര മാനിക്ക വ്ാന്  ്ലലാ പീഡി   വ്യവ്സായങ്ങന്റളയ ും  വ്യാവ്സായിക 
ധനകാരയ  പ നര്ണ്നിര്ണ്മാണ ബാര്ണ്ഡിന് സമര്ണ്പ്പിച്ചസ. ബാര്ണ്ഡ് ിില പീഡി  
വ്യവ്സായങ്ങള്   പ നര ായിരിക്കാന ും  മറാണസള്ളവ്  ്ടച്ചസപ്ട്ടാന ും  ര പാര്ണ്ര ന്റിയ്   . 

d)ധാരണാപര ും 

 ഈ സുംവ്ിധാനത്തി് ന്റപാ  മഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വ്യക്തമായ റാണാര്ണ്ന്റജ്റാണസകള്  
ന്ക ന്ന . ഈ റാണാര്ണ്ന്റജ്റാണസകള്  നട ന്ന ിന ള്ള രപവ്ര്ണ്ത്തന സവാ രതരവയവ് ും ്വ്യ്ക്ക് 
ന്ക ന്ന  

 ആഗാള സ്ഥാപനങ്ങള്/ ബഹ രാരഷ്ട്പ കമ്പനികള്(Global Enterprises or 

MNCs) 

സ്ഥാപിച്ചിരിക്ക ന്ന രാജ്യത്തിന   പ റമ വ്ിവ്ിധ രാജ്യങ്ങളി് രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് 
വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന  ഭീമമായ കമ്പനികളാണ്  ബഹ രാരഷ്ട്പ കമ്പനികള്. ഉദാരാ: Pepsi, 

Coca Cola, Hindustan Uniliver etc 

രപ യക കള് 

1. ഭീമമായ മ്ലധനും 

ആഗാള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഭീമമായ  മ്ലധന രഷിയ ണ്ട്. ക്ടാന്റ  ്വ്യ്ക്ക് 
വ്ിവ്ിധ  ഉറവ്ിടങ്ങളി് നിന്ന ും വ്ലിയ ാ ി് ഫണ്ട കള്  സമാഹരിക്കാന ും  ആവ് ും. 

2. വ്ിദാരര സഹകരണും 
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 ആഗാള സ്ഥാപനങ്ങള്  മറാണസ  കമ്പനികളസമായി സാങ്ക ികവ്ിദാരയ  വകമാറാണും, 

സാധനങ്ങളസന്റട ഉ്പാദാരനും, ്തരവിമ ഉാപന്നങ്ങള്ക്ക് രബാന്ഡ്  നാമും ഉപയാഗിക്ക് 
്ന്നീ കാരയങ്ങളി്  കരാര്ണ് ഉണ്ടാക്ക ന്ന . 

3. ആധ നിക  സാങ്ക ികവ്ിദാരയ 

 ആധ നിക  സാങ്ക ികവ്ിദാരയയ ന്റട ഉപയാഗും ആഗാള  സ്ഥാപനങ്ങന്റള ലാകാത്തര  

നിലവ്ാരമ ള്ള  സാധനങ്ങളസും  സവ്നങ്ങളസും രപദാരാനും ന്റിയ്യസവ്ാന്  സഹായിക്ക ന്ന . 

4. ഉ്പ്പന്ന നവ്ീകരണും 

 ആഗാള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ് യാധ നികമായ ഗവ്ഷണ വ്ികസന 
ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ്   ഉണ്ട്. ഇാ നിലവ്ില ള്ള ഉ്പന്നങ്ങള് ന്റമച്ചന്റപ്പട ത്ത ന്ന ിന ും  പ  ിയ 
ഉാപന്നങ്ങള് വ്ികസിപ്പിക്ക ന്ന ിന ും ്വ്ന്റര സഹായിക്ക ന്ന . 

5. വ്ിപണന  രതരവങ്ങള് 

 രഹസവകാലും ന്റകാണ്ട്  വ്ില്പന വ്ര്ണ്ധിപ്പിക്ക ന്ന വ്ിപണന രതരവങ്ങള് 
ആഗാള  സ്ഥാപനങ്ങള്  രപയാഗിക്ക ന്ന . ഇവ്യ്ക്ക്  വ്ിരവസനീയവ് ും  ന് നവ് മായ  

വ്ിപണി  വ്ിവ്ര  സുംവ്ിധാനമ ണ്ട്. 

6. വ്ിപണി  വ്ിപ ലീകരണും 

 ഭീമമായ  മ്ലധനവ് ും ഫലരപദാരമായ വ്ിപണന  രതരവങ്ങളസും  ആഗാള സ്ഥാപനങ്ങന്റള  

്തരവാരാരഷ്ട്പ  വ്ിപണിയിലക്ക്  ്ളസപ്പും കടന്ന ന്റിലലാന്  സഹായിക്ക ന്ന . 

7. കരരീകൃ   നിയരതരവണും 

 ബഹ രാരഷ്ട്പ കമ്പനിയ ന്റട വ്ിവ്ിധ രാജ്യങ്ങളിന്റല രബാന്ഡ കന്റള  നിയരതരവിക്ക ന്നാ  

സവദാരരത്ത ള്ള  ആസ്ഥാനമാണ്. 

 സുംയ ക്ത  സുംരുംഭങ്ങള്(Joint Ventures) 

 ന്റപാ  വ്ായ ലേയത്തിന വ്ണ്ടിയാ  പരസ്പരും നട്ടമ ണ്ടാക്കാനാ രണ്ടാ  

് ിലധികമാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള് ഉണ്ടാക്ക ന്ന ക്ട്ടസന്റകട്ടാണ് സുംയ ക്ത 
സുംരുംഭങ്ങള്. 

സുംയ ക്ത സുംരുംഭങ്ങള് രണ്ട  വ്ിധമ ണ്ട്  
1.കരാറടിസ്ഥാനത്തില ള്ള സുംയ ക്ത സുംരുംഭങ്ങള് 

2.ഉടമസ്ഥ ാ ്ടിസ്ഥാന ില ള്ള സുംയ ക്ത സുംരുംഭങ്ങള് 

 
1.കരാറടിസ്ഥാനത്തില ള്ള സുംയ ക്ത സുംരുംഭങ്ങള് 

കരാറടിസ്ഥാനത്തില ള്ള സുംയ ക്ത സുംരുംഭത്തി്  ഒര  പ  ിയ സുംയ ക്ത 
ഉടമസ്ഥ യില ള്ള സുംരുംഭും സൃഷ്ട്പിക്ക ന്നിലല. ഒര മിച്ചസ രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്ന ിന ള്ള 
ഒര  ഉടമ്പടി മാര മ ഉണ്ടാവ് കയ ള്ളസ. കേികള് ഉടമസ്ഥാവ്കാരും പങ്ക  
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ന്റവ്ക്ക ന്നിലല . ്ന്നാ്  സുംയ ക്ത സുംരുംഭത്തിന്റെ രപവ്ര്ണ്ത്തനത്തി് ിില 
നിയരതരവണങ്ങള് ഏര്ണ്ന്റപ്പട ത്ത ന്ന .  
ന്റരപ യക കള്  
1. ഒര  ബിസിനസ്് സുംരുംഭും നടത്ത ന്ന ിന ള്ള ന്റപാ  വ്ായ  ാ്പ്പരയും രണ്ടാ 
് ിലധികമാ കേികള്ക്ക ണ്ടായിരിക്കണും.  
2.ഓരാ കേിയ ും ്ന്റതരവങ്കില ും വ്ിഭവ്ങ്ങള്  ന്റകാണ്ട വ്രണും. 
3. ഓരാ കേിക്ക ും ബിസിനസ്് സുംരുംഭത്തിന്റെ രപവ്ര്ണ്ത്തനത്തി് ിില 
നിയരതരവണങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്ക ും.  
4.കേികള്  മില ള്ളബന്ധും ദാരീര്ണ്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില ള്ള ായിരിക്ക ും  
 

ഉടമസ്ഥ ാ ്ടിസ്ഥാന ില ള്ള സുംയ ക്ത  സുംരുംഭങ്ങള് 

 

ഉടമസ്ഥ ാ ്ടിസ്ഥാന ില ള്ള സുംയ ക്ത സുംരുംഭത്തി് രണ്ടാ ് ിലധികമാ 
കേികള് ഒര  ഉടമ്പടിയ ന്റട ് ടിസ്ഥാനത്തി് സുംയ ക്ത ഉടമസ്ഥ യില ള്ള ഒര  പ  ിയ 
ബിസിനസ്് സ്ഥാപനും ര്പീകരിക്ക ന്ന . 
ന്റരപ യക കള്  
1. ഒര  കരാറിന്റെ ്ടിസ്ഥാനത്തി് കേികള് ഒര  പ  ിയ സ്ഥാപനും 
ര്പീകരിക്ക കയാ ്ന്റലലങ്കി് ഒര  കേി നിലവ്ില ള്ള ഒര  സ്ഥാപനത്തിന്റെ 
ഉടമസ്ഥ യിലക്ക് ിര കയാ ന്റിയ്യസന്ന .   
2. ഉടമസ്ഥ ാവ്കാരും ്ലലാ കേികളസും പങ്ക  ന്റവ്ക്ക ന്ന .  
3. സുംയ ക്ത സുംരുംഭത്തിന്റെ  ഭരണും കേികള് പങ്ക  ന്റവ്ക്ക ന്ന .  
4. മ്ലധന നിേപും, മറാണസ ധനകാരയ രകമീകരണങ്ങള് ്ന്നിവ്യ ന്റട 
ഉത്തരവ്ാദാരിത്തും കേികള് പങ്ക  ന്റവ്ക്ക ന്ന .  
5. കരാര്ണ് രപകാരും ലാഭവ് ും നഷ്ട്പവ് ും പങ്ക  ന്റവ്ക്ക ന്ന .  
 

 നട്ടങ്ങള് 

1. ഉയര്ണ്ന്ന വ്ിഭവ്- രപവ്ര്ണ്ത്തനരഷി 

 സുംയ ക്ത സുംരുംഭും കമ്പനിയ ന്റട ധനകാരയ- മാന ഷിക വ്ിഭവ്ങ്ങള് വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്ക ന്ന . 
ഇാ കമ്പനിന്റയ വ്ളര വ്ാന ും  വ്ികസിപ്പിക്ക വ്ാന ും  സഹായിക്ക ന്ന . 

2. പ  ിയ വ്ിപണികളിലക്ക്  രപവ്രനും 

 ഒര  കമ്പനി മന്ററാണാര  വ്ിദാരര കമ്പനിയ മായി സുംയ ക്ത സുംരുംഭത്തി് 
ഏര്ണ്ന്റപ്പട മ്പാള്  ്  ിന് ് തരവാരാരഷ്ട്പ വ്ിപണിയിലക്ക ള്ള രപവ്രനും സാധയമാക ന്ന . 

3. സാങ്ക ിക വ്ിദാരയയ ന്റട ലഭയ  

 സുംയ ക്ത സുംരുംഭും വ്ഴി ഒര  കമ്പനിക്ക് പങ്കാളിയ ന്റട ആധ നിക സാങ്ക ികവ്ിദാരയ 
ലഭയമാക ന്ന . 
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4. നവ്ീന വും 

 സുംയ ക്തസുംരുംഭും വ്ഴി ഒര  കമ്പനിക്ക് പ  ിയ ഉ്പന്നങ്ങള് വ്ികസിപ്പിക്കാന ും 
നിലവ്ില ള്ള  ഉാപന്നങ്ങള് ന്റമച്ചന്റപ്പട ത്താന ും സാധിക്ക ും. 

5. ്ുംഗീകൃ  രബാന്ഡ് നാമും 

 സുംയ ക്തസുംരുംഭും വ്ഴി ഒര  കമ്പനിക്ക് മറാണ കമ്പനിയ ന്റട ്ുംഗീകൃ  രബാന്ഡ് നാമും 
ഉപയാഗിക്കാന് സാധിക്ക ും. 

ന്റപാ   സവകാരയ പങ്കാളിത്തും  
്ടിസ്ഥാന ന്റസൌകരയങ്ങളാ മറാണസ സവ്നങ്ങളാ ന്ക ന്ന ിനായി ന്റപാ   
സ്ഥാപനങ്ങളസും സവകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളസും ിര്ണ്ന്ന് ര്പീകരിക്ക ന്ന ാണ്  ന്റപാ   
സവകാരയ പങ്കാളിത്തും . ന്റപാ   സവകാരയ പങ്കാളിത്തത്തിന്റല ന്റപാ   പങ്കാളികള്  
മരതരവാലയങ്ങള് , സര്ണ്ക്കാര്ണ് വ്ക പ്പസകള് , മ നിസിപ്പാലിറാണികള്, സുംസ്ഥാന 
ഉടമസ്ഥ യില ള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് ്ന്നിവ്യാണ്. സാങ്ക ിക- ധനകാരയ 
വവ്ദാരഗ്ായിയമ ള്ള  രപാദാരരിക ്തരവാരാരഷ്ട്പ ബിസിനസ കളാ നിേപകരാ 
ആണ് സവകാരയ പങ്കാളികള് .  
ഊര്ണ്ജ്ജാ്പ്പാദാരനവ് ും വ്ി രണവ് ും, ജ്ല ര ിീകരണും, മാലിനയ 
നിര്ണ്മാര്ണ്ജ്ജനും, വപപ്പ് വലന കള് , ആര പര ികള് , സ്ക്ള് ന്റകട്ടിടങ്ങള്, 
വമ ാനങ്ങള് , ജ്യി് , ന്റരയി്വ് , റാഡ കള്, വ്ിവ്ര സാങ്ക ിക 
സരമ്പദാരായങ്ങള് ്ന്നീ മഘലകളിലാണ് രപധാനമായ ും ന്റപാ   സവകാരയ 
പങ്കാളിത്തങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടസള്ളാ.  
     
 

CHAPTER 4 

      ബിസിനസ് സവ്നങ്ങള് 

( BUSINESS SERVICES)  

ഉപഭാക്താക്കളസന്റട ആരഗഹങ്ങള് നിറവ്റാണസന്ന ിന ള്ള  ്ദാരൃരയങ്ങളായ സാമ്പത്തിക 
രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് ആണ് സവ്നങ്ങള്. 

 ഉദാരാ: ഡാക്ടറ ന്റട ഉപദാരരും  ട്, ന്റടലഫാണ് ഉപയാഗിക്ക ക etc. 

 സവ്നങ്ങളസന്റട സവഭാവ്ും 

 5 Is  ്ന്നറിയന്റപ്പട ന്ന 5 രപ യക കള് സവ്നങ്ങള്ക്ക ണ്ട്  

1.്ദാരൃരയ  (Intangibility) 
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   സവ്നങ്ങള് ന്റ ാട്ടസ നാക്കാനാ കാണാനാ കഴിയിലല. ്ാ  ് ന ഭവ്ിക്കാന്  മാര മ  

സാധിക്ക്. ഉദാരാ: വവ്ദാരയ  ി 

2.  സ്ഥിര  ഇലലായ്മ(Inconsistency) 

 സവ്നങ്ങള് സ്ഥിരമലല. ഉപഭാക്താക്കളസന്റട ആവ്രയങ്ങള്ക്ക ും രപ ീേയ്ക്ക ും 
്ന സരിച്ചാണ് സവ്നും ന്ക ന്നാ. ഉദാരാ: ന്റമാവബ് സവ്നദാരാ ാക്കള് ന്ക ന്ന 
സവ്നും. 

3. വ്ര്ണ്ന്റപട ത്താനാവ്ാത്താ(Inseparability) 

 സവ്നങ്ങളസന്റട ഉ്പാദാരനവ് ും ഉപഭാഗവ് ും  മി് വ്ര്ണ് ിരിക്കാനാവ്ിലല. ഉദാരാ: 
ഡാക്ടര്ണ് രാഗിന്റയ പരിരാധിക്ക മ്പാള്, ഡാക്ടര്ണ് സവ്നും ന്ക കയ ും  രാഗി 
് സമയും ്ാ ്ന ഭവ്ിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

4. സാധനങ്ങളസന്റട   സ്റ്റാക്ക് (Inventory less) 

 സവ്നങ്ങള് ഭാവ്ി ആവ്രയങ്ങള്ക്കായി സ്േിച്ച് വ്യ്ക്കാന് സാധിക്കിലല. ഉദാരാ: 
ന്റരടയിന് ടിക്കറാണ് സ്േിച്ചസവ്യ്ക്കാും, ്ന്നാ് യാര  സ്േിച്ചസവ്യ്ക്കാന് ആകിലല. 

5. ഉള്ന്റപ്പട്(Involvement) 

 സവ്നും ന്ക ന്ന രപരകിയയി് ഉപഭാക്താവ്ിന്റെ   പങ്കാളിത്തമ ണ്ട്. ഉദാരാ: വ്ക്കീ് 
കേിക്ക്  നിയമാപദാരരും  ന്ക ന്ന . 

 

 

 സാധനങ്ങളസും സവ്നങ്ങളസും  മില ള്ള വ്യ യാസങ്ങള് 

 

്ടിസ്ഥാനും  സാധനങ്ങള്  സവ്നങ്ങള് 

1. സവഭാവ്ും  ഭൌ ിക വ്സ്    ഉദാരാ: സിനിമയ ന്റട 
സി ഡി  

 രപവ്ര്ണ്ത്തനും  ഉദാരാ: 
സിനിമ കാണ ന്നാ  

2. ദാരൃരയ   ദാരൃരയമാണ്   ഉദാരാ: മര ന്ന്   ്ദാരൃരയമാണ്  ഉദാരാ: 
ഡാക്ടറ ന്റട ിികിത്സ  

3.സ്റ്റാക്ക് 
ന്റിയ്യ് 

 സ്റ്റാക്ക് ന്റിയ്യാും  ഉദാരാ: രടയിന് 
ടിക്കറാണ്  

 സ്റ്റാക്ക് ന്റിയ്യാന് 
സാധിക്കിലല ഉദാരാ: രടയിന് 
യാര   
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4.വ്ര്ണ് ിരിവ്  ഉ്പാദാരനവ് ും ഉപഭാഗവ് ും 
രണ്ട  സമയത്ത് നടക്ക ന്ന  

ഉദാരാ: ഹാട്ടലി് നിന്ന ും ഭേണും 
വ്ാങ്ങി വ്ീട്ടി്ന്റകാണ്ട പാക ന്ന   

 ഒരസമയത്ത് നടക്ക ന്ന  

ഉദാരാ: ഹാട്ടലി് ഇര ന്ന് 
ഭേണും കഴിക്ക ന്ന     

5.  രും   ന്റപാ  വ് സമാനമാണ്  ന്റപാ  വ് 
വ്യ യസ് മാണ് 

 

വ്ിവ്ിധ രും സവ്നങ്ങള് 

 സവ്നങ്ങന്റള മ്ന്നായി  ിരിക്കാും 

1. ബിസിനസ് സവ്നങ്ങള് (Business services) 

ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്  ങ്ങളസന്റട രപവ്ര്ണ്ത്തനും നടത്ത ന്ന ിനായി 
ഉപയാഗിക്ക ന്നവ്യാണ് ബിസിനസ് സവ്നങ്ങള്. ഉദാരാ: ഗ ാഗ ും, ബാങ്കിുംഗ്, 

ഇന്ഷ റന്സ് etc. 

2. സാമ്ഹയ സവ്നങ്ങള്(Social services) 

 ിില സാമ്ഹയ ലേയങ്ങള് നട ന്ന ിന വ്ണ്ടി സവമധയാ  ന്റിയ്യസന്ന സവ്നങ്ങളാണ് 
സാമ്ഹയ സവ്നങ്ങള്. ഉദാരാ: ിരി രപദാരരങ്ങളിന്റല  ജ്നങ്ങള്ക്ക് ആരാഗയ പരിരേ, 

വ്ിദാരയാഭയാസും ,ക ടിന്റവ്ള്ളും മ  ലായവ് ന്ക ക. 

3. വ്യക്തിഗ  സവ്നങ്ങള് (Personal services) 

വ്ിവ്ിധ വ്യക്തികള് വ്യ യസ് മായ രീ ിയി് ്ന ഭവ്ിക്ക ന്നവ്യാണ് വ്യക്തിഗ  
സവ്നങ്ങള്. ഇവ്യ്ക്ക് ഒരിക്കല ും  സ്ഥിര  ഇലല. ഉദാരാ :ട്റിസും 

  

 

ബിസിനസ് സവ്നങ്ങള് 

 ബാങ്കിങ്ങ്  

 ബാങ്കിങ്ങ്  ബിസിനസ് നടത്ത ന്ന കമ്പനിന്റയ ഇതരവയയി് ബാങ്കിങ്ങ്  കമ്പനി ്ന്ന  
പറയ ന്ന . 

 നിര്ണ്വ്ിനും 

 വ്ായ്പ ന്കാനാ, നിേപിക്കാനാ  ആയി ന്റപാ  ജ്നങ്ങളി് നിന്ന ും, 

ആവ്രയന്റപ്പട മ്പാഴാ  മറാണസ രത്തിലാ   ിരിച്ചസ ന്കാന്റമന്ന ും, ന്റിക്കായാ ഓര്ണ്ഡര്ണ് 
ആയാ  രഡാഫ്റാണ് ആയാ  മറാണസ രത്തിലാ  പിന്വ്ലിക്കാന്റമന്ന മ ള്ള  വ്യവ്സ്ഥയി്, 

നിേപങ്ങള് സവീകരിക്ക ന്ന ാണ് ബാങ്കിങ്ങ്  
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 വ്ിവ്ിധ രത്തില ള്ള ബാങ്ക കള് 

1) വ്ാണിജ്യ ബാങ്ക കള്(Commercial banks) 

 പണവ് ും വ്ായ്പയ ും വകകാരയും ന്റിയ്യസന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്  വ്ാണിജ്യ ബാങ്ക കള്. 
ഇവ്ന്റയ നിയരതരവിക്ക ന്നാ 1949-ന്റല ഇതരവയന് ബാങ്കിങ്ങ്  ന്ററഗ ലഷന് നിയമമാണ്. രണ്ട  
 രത്തില ള്ള വ്ാണിജ്യ ബാങ്ക കള് ആണ ള്ളാ.  

a)ന്റപാ  മഖലാ ബാങ്ക കള് 

 ഗവ്ണ്ന്റമെിന്  മ ഖയ ്വ്കാരമ ള്ള ബാങ്ക കളാണ് ന്റപാ  മഖലാ ബാങ്ക കള്. 
ലാഭത്തക്കാളസപരി  സാമ്ഹയ ലേയങ്ങള്ക്കാണ്  ഇവ് ഊന്ന് ന്ക ന്നാ. ഉദാരാ: SBI, 

PNB, IOB, Canara Bank etc 

b)സവകാരയമഖലാ ബാങ്ക കള് 

 സവകാരയവ്യക്തികള് ഉടമസ്ഥ  വ്ഹിക്ക കയ ും  നിയരതരവിക്ക കയ ും  ഭരണും 
നടത്ത കയ ും ന്റിയ്യസന്ന ബാങ്ക കളാണ് സവകാരയമഖലാ ബാങ്ക കള്. ലാഭത്തിനാണ്  ഇവ് 
ക്ട  ് ഊന്ന്  ന്ക ന്നാ. ഉദാരാ:HDFC,ICICI, Kotak Mahindra etc. 

2)സഹകരണ ബാങ്ക കള്(Co-Operative Banks) 

സുംസ്ഥാന സഹകരണ സുംഘ  നിയമത്തിന്റല വ്യവ്സ്ഥകള് രപകാരും 
രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്നവ്യാണ് സഹകരണ ബാങ്ക കള്. ്ുംഗങ്ങള്ക്ക് ക റഞ്ഞ നിരക്കി് 
പണും വ്ായ്പ ന്ക ക ്ന്ന ാണ് ഇവ്യ ന്റട ഉേരും. ഇതരവയയി് 
കൃഷി  വ്ായ്പയ്ക്ക ള്ള രപധാന രസാ സാണ്  ഈ ബാങ്ക കള്. 

3) വ്ിരഷവ്്കൃ   ബാങ്ക കള്(Specialised Banks) 

 വ്യവ്സായങ്ങള്ക്ക ും, ദാരീര്ണ്ഘകാല രപാജ്ക്ട കള്ക്ക ും വ്ിദാരരവ്യാപാരത്തിന ും  
സാമ്പത്തിക സഹായും ന്ക ന്നവ്യാണ്   ഈ ബാങ്ക കള്. ഇ ി്  വ്യവ്സായ 
ബാങ്ക കള്, വ്ികസന ബാങ്ക കള്,EXIM  ബാങ്ക് ്ന്നിവ് ഉള്ന്റപ്പട ന്ന . 

4) കരരബാങ്ക്(Central bank) 

 രാജ്യന്റത്ത ്ലലാ വ്ാണിജ്യ ബാങ്ക കളസന്റടയ ും രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളസന്റട മ്നാട്ടും 
വ്ഹിക്ക കയ ും നിയരതരവിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന ബാങ്ക് ആണ് കരരബാങ്ക്. 
ഇാ  ബാങ്ക കളസന്റട ബാങ്ക് ആയ ും  ഗവ്ണ്ന്റമെിന്റെ ബാങ്ക് ആയ ും  വ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്ന . 
നമ ന്റട രാജ്യത്തിന്റെ  കരരബാങ്ക് റിസര്ണ്വ് ബാങ്ക് ആണ്. 

 വ്ാണിജ്യ ബാങ്ക കളസന്റട ധര്ണ്മങ്ങള് 

1.നിേപങ്ങള് സവീകരിക്ക ക 

 ന്റപാ  ജ്നങ്ങളി് നിന്ന ും നിേപങ്ങള് സവീകരിക്കലാണ് വ്ാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ  
രപധാന ധര്ണ്മും. ന്റപാ  ജ്നങ്ങളി് നിന്ന ും  നിേപമായി  ലഭിക്ക ന്ന പണത്തി് 
നിന്നാണ് ബാങ്ക കള് വ്ായ്പ ന്ക ന്നാ. 
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 രപധാന നിേപങ്ങള് 

a) കറണ്ട് ്ക്കൌണ്ട് 

 ബിസിനസ കാര്ണ്ക്ക് ്ന യാജ്യമായ നിേപമാണിാ. ഒര  ദാരിവ്സും ്ര  പണും 
വ്ണന്റമങ്കില ും ്ര   വ്ണ വ്ണന്റമങ്കില ും നിേപിക്കാും. ്ക്കൌണ്ടിന്റല  
പണലഭയ യന സരിച്ച് ്ര    ക വ്ണന്റമങ്കില ും പിന്വ്ലിക്കാും. 

b) സവ്ിങ്സ് ്ക്കൌണ്ട് 

 ആളസകളി് സമ്പാദാരയരീലും രപാത്സാഹിപ്പിക്കാന് ഉേരിച്ചസള്ളവ്യാണ് സവ്ിുംഗ് 
്ക്കൌണ്ട്. ഈ  നിേപത്തിന് ബാങ്ക കള്  റിസര്ണ്വ് ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്ക ന്ന പലിര  
ന്ക ും. ഒര  വ്യക്തിക്ക് ്ര    ക വ്ണന്റമങ്കില ും ്ര   വ്ണ വ്ണന്റമങ്കില ും 
നിേപിക്കാും. ്ന്നാ് പിന്വ്ലിക്കാവ് ന്ന   ക,  വ്ണ  ്ന്നിവ്യ ന്റട കാരയത്തി് 
നിയരതരവണങ്ങളസണ്ട്. 

c) സ്ഥിര നിേപും 

 ഒര വ്ര്ണ്ഷും, മ്ന്ന വ്ര്ണ്ഷും, ്ഞ്ച്  വ്ര്ണ്ഷും്ന്നിങ്ങന്റന നിശ്ചി   കാലയളവ്ിലക്ക്  
നടത്ത ന്ന നിേപമാണ്  സ്ഥിരനിേപും. ഇ ിന്  സവ്ിങ്സ്  നിേപത്തക്കാള് 
ഉയര്ണ്ന്ന പലിര ലഭിക്ക ും. കാലാവ്ധി പ്ര്ണ്ത്തിയാക ന്ന ിന  മ ന്പ് പണും 
പിന്വ്ലിച്ചാ്  ബാങ്ക് ന്റിറിയ പിഴപ്പലിര  ഈടാക്ക ും 

2.പണും വ്ായ്പ ന്ക ക 

 ഇടപാട കാര്ണ്ക്ക് പണും വ്ായ്പ ന്കലാണ് വ്ാണിജ്യ ബാങ്ക കളസന്റട മന്ററാണാര  രപധാന 
ധര്ണ്മും. ഇാ ലാണ കള്, ഓവ്ര്ണ്രഡാഫ്റാണ്, കയാഷ് ന്റരകഡിറാണ്,  ബിലല് ഡിസ്കൌണ്ട് ന്റിയ്യ്, 

കണ്സയ്മര്ണ് ലാണ കള്  ്ന്നിവ്യാണ്. 

3. ന്റിക്ക്  സൌകരയങ്ങള് 

 മറാണസ ബാങ്ക കളസന്റട പരി് ്ഴ  ന്റപ്പട ന്ന   ന്റിക്ക കളസന്റട പണും രഖരിക്കാന ള്ള  

സൌകരയും ബാങ്ക കള്  ഇടപാട കാര്ണ്ക്ക് ന്ക ന്ന . പണും പിന്വ്ലിക്കാന ും  പണും 
ന്കാന ും  ന്റിക്ക കള് ഉപയാഗിക്കാും. രണ്ട   രത്തില ള്ള  ന്റിക്ക കള് ആണ ള്ളാ. 

a) ന്റബയറര്ണ്  ന്റിക്ക്- ബാങ്കിന്റെ കൌണ്ടറി് ന്റകാട ത്ത് ്പ്പാള്  ന്റന്ന പണും വ്ാങ്ങാും. 

b) രകാസ്ഡ് ന്റിക്ക് - ന്റിക്കിന്റല   ക  പണും  ലഭിക്കണ്ട ആളിന്റെ 
്ക്കൌണ്ടി്  നിേപിക്കന്റപ്പട ന്ന  

4. പണും  ്ടയ്ക്ക് 

 ഒര  സ്ഥലത്ത നിന്ന ും മന്ററാണാര  സ്ഥലത്തക്ക് ഫണ്ട് രടാന്സ്ഫര്ണ് ന്റിയ്യസന്ന ിന് ബാങ്ക് 
സഹായിക്ക ന്ന  .ഒര  വ്യക്തിക്ക് പണും വകമാറണന്റമങ്കി് ്യാള്  ഒര  ബാങ്കി് 
നിന്ന ും ഡിമാന്ഡ്  രഡാഫ്റാണ് (ഡി ഡി) വ്ാങ്ങണും. ബാങ്ക് ആ സ്ഥലത്ത ള്ള   ങ്ങളസന്റട 
രബാഞ്ചിെയാ   മറാണസ ബാങ്കിെയാ  പരി്  ഡി ഡി  ്ഴ   ന്ന . ഈ  ഡി ഡി  പണും 
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കിട്ടണ്ട  ആളിന്  പാസ്റ്റ് വ്ഴി  ്യച്ചസ ന്റകാട ക്ക ന്ന . പണും  കിട്ടണ്ട  ആള്  ഈ  ഡിഡി  
 ന്റെ ബാങ്കി്  ഹാജ്രാക്കി    ക  കളക്ട്  ന്റിയ്യസന്ന . 

്ന ബന്ധ സവ്നങ്ങള് 

ബിലലിന്റെ പണും ്ടയ്ക്ക ക, ലാക്കര്ണ് സൌകരയും, ഓഹരികള് വ്ാങ്ങ കയ ും 
വ്ി്ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസക, വ്ാടക, ഇന്ഷ റന്സ്  രപീമിയും ്ന്നിവ് ്ടയ്ക്ക ക, 

ലാഭവ്ിഹി ും  കളക്ട്  ന്റിയ്യസക  മ  ലായ സവ്നങ്ങളസും ബാങ്ക കള് ന്റിയ്യസന്ന . 

ഇ – ബാങ്കിങ്ങ്  (e-Banking) 

 ഇലക്രടാണിക് ബാങ്കിങ്ങ്  ്ന്റലലങ്കി് ഇലക്രടാണിക് മാധയമും വ്ഴിയ ള്ള ബാങ്കിങ്ങ്   
ആണ് ഈ ബാങ്കിങ്ങ് . ഈ സവ്നും വ്ഴി ബാങ്ക കള് ഇടപാട കാര്ണ്ക്ക് കമ്പയ്ട്ടറാ, 

ന്റമാവബ് ഫാണാ  ഉപയാഗിച്ച ബാങ്ക് ഇടപാട കള് നടത്താന ള്ള സൌകരയും 
ന്ക ന്ന . ഇടപാട കാര്ണ്ക്ക് സമ്പാദാരയങ്ങള് വകകാരയും ന്റിയ്യ്, ്ക്കൌണ്ട് 
പരിരാധിക്ക്, വ്ായ്പയ്ക്ക്  ്പേ ന്ക്, ബിലലസകളസന്റട പണമടയ്ക്ക്  

  ടങ്ങിയവ് ഇ  വ്ഴി ന്റിയ്യാനാക ും. ഇ ി് ഇലക്രടാണിക് ഫണ്ട് രടാന്സ്ഫര്ണ്, 

്ടി്ും, ന്റഡബിറാണ് കാര്ണ്ഡ്, ന്റരകഡിറാണ് കാര്ണ്ഡ്, ഡിജ്ിറാണ് കയാഷ് ്ന്നിവ്  ഉള്ന്റപ്പട ന്ന  

 നട്ടങ്ങള് 

 ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് 

1. ഇാ വ്ര്ണ്ഷത്തി് 365 ദാരിവ്സവ് ും ദാരിവ്സത്തി് 24 മണിക്ക്റ ും ഇടപാട കാര്ണ്ക്ക് 
സവ്നും ന്ക ന്ന . 

2. ഇടപാട കാര്ണ്ക്ക് ന്റമാവബ് ഫാണ് ഉപയാഗിച്ച് ഓഫീസിലാ, വ്ീട്ടിലാ, 

യാര ാവ്ളയിലാ, പല  ബാങ്ക് ഇടപാട കളസും  ന്റിയ്യാും. 

3. ഇാ  സാമ്പത്തിക  ്ച്ചടക്കത്തിെ ായ   ്വ്ബാധും സൃഷ്ട്പിക്ക ന്ന . 

4. പണവ് മായി യാര  ന്റിയ്യണ്ട സാഹിരയും ഒഴിവ്ാക്ക ന്ന ിനാ് ഇടപാട കാര്ണ്ക്ക് 
നഷ്ട്പസാധയ  ക റവ് ും സ രേി  വും ക്ട  ല മായിരിക്ക ും. 

ബാങ്ക കള്ക്ക് 

1. ഇ-ബാങ്കിുംഗ്  ബാങ്ക കള്ക്ക് മത്സരാധിഷ്ഠി   നട്ടും ന്ക ന്ന . 

2. രബാഞ്ച കള്ക്ക്  ഉണ്ടാക ന്ന  ജ്ാലിഭാരും  ഗണയമായി  ക റയ്ക്കാനാവ് ന്ന . 

ഇന്ഷ റന്സ്( Insurance) 

ഇന്ഷ ര്ണ്   ന്റിയ്  കേിക്ക് ധനപരമായ  ാല്പരയമ ള്ള വ്സ്  വ്ിന്, 

്രപ ീേി മായ ്ന്റതരവങ്കില ും സുംഭവ്ും മ്ലും, നഷ്ട്പമാ, കട പാടാ, പരിക്കാ, 

സുംഭവ്ിച്ചാ്,  ആ കേിക്ക് നിശ്ചി    ക  നഷ്ട്പപരിഹാരമായി ന്കാന്റമന്ന് മന്ററാണാര  
കേി  രപീമിയും രപ ിഫലമായി വകപ്പറാണി ന്റകാണ്ട് ഉണ്ടാക്ക ന്ന ഉടമ്പടിയാണ് 
ഇന്ഷ റന്സ്. ഇന്ഷ റന്സി്  ാന്റഴപ്പറയ ന്ന രണ്ട  കേികള് ഉണ്ട് 
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a)   ഇന്ഷവര്ണ്ഡ്(Insured) 

ആര ന്റട ജ്ീവ്നാ സവത്താ  ആണ്  നഷ്ട്പസാധയ യ്ന്റക്ക ിന്റര  ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്യസന്നാ 
്യാളാണ് ഇന്ഷവര്ണ്ഡ്. 

b)  ഇന്ഷ റര്ണ് (Insurer) 

 നഷ്ട്പസാധയ   ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്യസന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ഷ റര്ണ്. 

 രപീമിയും (Premium) 

 നഷ്ട്പപരിഹാരും ലഭിക്ക ന്ന ിന വ്ണ്ടി ഇന്ഷവര്ണ്ഡ്  ഇന്ഷ റര്ണ്ക്ക്  ന്ക ന്ന 
രപ ിഫലമാണ് രപീമിയും. 

 പാളിസി (Policy) 

 ഇന്ഷ റന്സിന്റെ  വ്യവ്സ്ഥകള് ്ടങ്ങിയ രപമാണമാണ് പാളിസി 

 വ്ിഷയവ്സ്   (Subject matter) 

 ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്യന്റപ്പട ന്ന ജ്ീവ്ന് ്ന്റലലങ്കി് വ്സ്  വ്ാണ്  വ്ിഷയവ്സ്  . 

ഇന്ഷ റന്സ് ധര്ണ്മങ്ങള്(Functions of insurance) 

1.സ നിശ്ചി  വും രപധാനും ന്റിയ്യസക 

 നഷ്ട്പപരിഹാരമായി നിശ്ചി    ക ഉറപ്പസന്ക ന്ന . 

2. സുംരേണും 

സുംഭവ്ിക്കാനിടയ ള്ള നഷ്ട്പ സാധയ കളി് നിന്ന ും സുംരേണും ന്ക ന്ന . ഇാ 
ബിസിനസിന് ഒര  സ രേി  വും ബാധും ന്ക ന്ന . 

3.നഷ്ട്പസാധയ  പങ്ക ന്റവ്ക്ക്. 

നഷ്ട്പമ ണ്ടാക്ക ന്ന പേും ്ാ നഷ്ട്പസാധയ   മ ന്ക്ട്ടി കണ്ടിര ന്ന ്ലലാവ്ര ുംക്ടി  
പങ്കിട ന്ന  .്ലലാ ഇന്ഷവര്ണ്ഡ മാരി് നിന്ന ും രപീമിയും വ്ഴി ലഭിക്ക ന്ന    ക 
ന്റകാണ്ടാണ് ഇാ ന്ക ന്നാ. 

4.മ്ലധന ര്പീകരണന്റത്ത സഹായിക്ക ന്ന  

ഇന്ഷവര്ണ്ഡ മാരി് നിന്ന ും രപീമിയ മായി  ലഭിക്ക ന്ന   ക  വ്ിവ്ിധ വ്ര മാന 
പായി ികളി്  ഇന്ഷ റര്ണ്  നിേപിക്ക ന്ന . 

ഇന്ഷ റന്സിന്റെ     വങ്ങള്(Principles of insurance) 

1. പരമമായ ഉത്തമവ്ിരവാസും(Utmost good faith) 

ഇന്ഷ റന്സ്   ഒര   ഉബരി മ  ഫിഡ ഉടമ്പടിയാണ്. ് ായാ 
ഉത്തമവ്ിരവാസത്തി്  ്ധിഷ്ഠി മായ   ഉടമ്പടി. ഇന്ഷ ററ ും  

ഇന്ഷവര്ണ്ഡ ും  പരസ്പരും  ഉത്തമവ്ിരവാസും  പ ലര്ണ്ത്തണും.വ്ിഷയ 
വ്സ്  വ്ിന്റനക്ക റിച്ച്   നിക്കറിയാവ് ന്ന  മ ഴ വ്ന് കാരയങ്ങളസും ഇന്ഷവര്ണ്ഡ്  
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ഇന്ഷ ററാട് ന്റവ്ളിന്റപ്പട ത്തിയിരിക്കണും. ്  പാന്റല ഇന്ഷ റര്ണ് 

പാളിസിയിന്റല  ്ലലാ വ്യവ്സ്ഥകളസും  ഇന്ഷവര്ണ്ഡിനാട്  വ്യക്തമാക്കി 
ന്റകാട ക്കണും. 

2.ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്യാന ള്ള  ാ്പരയും (Insurable interest) 

  ഇന്ഷവര്ണ്ഡിന്   വ്ിഷയ വ്സ്    ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്യാന ള്ള   ാല്പരയും 
ഉണ്ടായിരിക്കണും. പണപരമായ  ാ്പരയമാണ് ഇന്ഷ ര്ണ്  ന്റിയ്യാന ള്ള  ാല്പരയും 
്ന്ന  പറയ ന്നാ. ഒര  വ്യക്തിക്ക് വ്ിഷയ വ്സ്  വ്ി് ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്യാന ള്ള 
 ാ്പരയും ഉണ്ടാക ന്നാ ആ വ്സ്   സ രേി മായി നിലനി്ക്ക കയാന്റണങ്കി് 
്യാള്ക്ക് നട്ടവ് ും കട പാടാ   നാരമാ ഉണ്ടാക മ്പാള്  ്യാള്ക്ക് സാമ്പത്തിക 
നഷ്ട്പവ് ും  സുംഭവ്ിക്ക മ്പാഴാണ്. 

3.  നഷ്ട്പ ഉത്തരവ്ാദാരി വും(Indemnity) 

 നഷ്ട്പും   നികത്തി ന്റകാട ക്ക ന്ന ിനാണ്   നഷ്ട്പഉത്തരവ്ാദാരി വും ് ന്ന് പറയ ന്നാ. ്  ായാ 
പാളിസിയി് പറയ ന്ന   കയി്  കവ്ിയാത്ത യഥാര്ണ്ത്ഥ  നഷ്ട്പും മാര മ 
പരിഹാരമായി  ഇന്ഷ റന്സ് കമ്പനി  ന്ക കയ ള്ളൂ. ് ായാ ഇന്ഷ റന്സ് 

ഉപയാഗിച്ച് ഇന്ഷവര്ണ്ഡിന്  ലാഭമ ണ്ടാക്കാന് ആവ്ിലല. ഈ    വും  വലഫ് 
ഇന്ഷ റന്സിന് ബാധകമലല. 

4. സമീപസ്ഥ  കാരണും (Proximate cause or causa proxima) 

 നഷ്ട്പും  സുംഭവ്ിക്കാന ള്ള  ഏറാണവ് ും ് ട ത്ത കാരണമാണിാ.  നഷ്ട്പും സുംഭവ്ിക്കാന് രണ്ടാ  

് ിലധികമാ കാരണങ്ങളസന്റണ്ടങ്കി് ഏറാണവ് ും ്ട ത്ത കാരണമാണ് 
പരിഗണിക്ക ക.  ഏന്റ ാര    വ്ിപത്തിന് ് ിരാണാ ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ് ിരിക്ക ന്നാ  ആ  

വ്ിപത്ത് മ്ലമ ണ്ടാക ന്ന  നഷ്ട്പും  പരിഹരിച്ചസ നല്കാന  ഇന്ഷ റന്സ്  കമ്പനിക്ക് 
ഉത്തരവ്ാദാരിത്തമ ള്ളസ. 

5. പരി യാഗും (Subrogation) 

 നഷ്ട്പപരിഹാരും  ലഭിച്ചസകഴിഞ്ഞാ്  വ്ിഷയ വ്സ്  വ്ില ള്ള ്ലലാ ്വ്കാരങ്ങളസും 
ഇന്ഷവര്ണ്ഡ്  ഇന്ഷ റര്ണ്ക്ക്  വകമാറാണും ന്റിയ്യണും.. കട പാട് സുംഭവ്ിച്ച  വ്സ്  വ്ിറാണ്  

ലാഭമ ണ്ടാക്കാന്  ഇന്ഷവര്ണ്ഡിന്   കഴിയിലല. 

6.  വ്ീ ാുംരും (Contribution) 

 ഈ   വും ്ലലാ ഡബിള് ഇന്ഷ റന്സ്  ഉടമ്പടിക്ക ും  ബാധകമാണ്. ഡബിള്  

ഇന്ഷ റന്സി്   നഷ്ട്പും ്ലലാ  ഇന്ഷവറര്ണ്മാര ും  ക്ടി  പാളിസി   കയ ന്റട 

്ടിസ്ഥാനത്തി് വ്ീ ും വ്യ്ക്കണും. ് ായാ ഇന്ഷവര്ണ്ഡിന് ്ലലാ  

ഇന്ഷ റര്ണ്മാരി്  നിന്ന ും ക്ടി  യഥാര്ണ്ത്ഥ നഷ്ട്പമ  ഈടാക്കാന് കഴിയ്. 

7. നഷ്ട്പ  ലഘ്കരണും (Mitigation of loss) 
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 ഈ   വും  ്ന സരിച്ച്  ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്   വ്സ്  വ്ിന ണ്ടാക ന്ന  നഷ്ട്പും  ക റയ്ക്കാന് 
ആവ്രയമായ  ്ലലാ നടപടികളസും ഇന്ഷവര്ണ്ഡ്  വകന്റക്കാള്ളണും. വ്സ്   ഇന്ഷ ര്ണ് 

ന്റിയ് ിട്ടസന്റണ്ടന്ന ും ഇന്ഷ റന്സ് കമ്പനി നഷ്ട്പപരിഹാരും  ന്ന  
ന്റകാള്ളസന്റമന്ന ും  കര  ി  ആപത്ത് ഉണ്ടാക മ്പാള്  ്ലസമായി  രപവ്ര്ണ്ത്തിക്കാന് 
പാടിലല. 

പല രും ഇന്ഷ റന്സ് 

 വലഫ് ഇന്ഷ റന്സ് (Life Insurance) 

 മരണും സുംഭവ്ിക്ക മ്പാഴാ, ഒര  നിശ്ചി  കാലാവ്ധി പ്ര്ണ്ത്തിയാക മ്പാഴാ ( 
ഏ ാണാ  ആദാരയും സുംഭവ്ിക്ക ന്നാ) ആരരി ന്    ഒര  നിശ്ചി    ക ന്കാന്റമന്ന് 
രപീമിയും  ്ന്ന  രപ ിഫലും  വ്ാങ്ങി  ഒര  കേി  മന്ററാണാര  കേിയ മായി  ഉണ്ടാക്ക ന്ന  

കരാറാണ് വലഫ് ഇന്ഷ റന്സ്  

വലഫ് ഇന്ഷ റന്സിന്റെ  ഘടകങ്ങള് 

1. ഒര  സാധ വ്ായ ഉടമ്പടിക്ക് വ്ണ്ട ്ലലാ ഘടകങ്ങളസും വലഫ് ഇന്ഷ റന്സി്   
ഉണ്ടായിരിക്കണും. 

2. ഇാ  ഉത്തമമായ പരമ വ്ിരവാസത്തി്  ്ധിഷ്ഠി മായ  ഉടമ്പടിയാണ്. 

3.  ഇന്ഷവര്ണ്ഡിന്  വ്ിഷയ വ്സ്  വ്ി് പാളിസി ്ട ക്ക ന്ന സമയത്ത്  ഇന്ഷ ര്ണ് 
ന്റിയ്യാന ള്ള  ാല്പരയും ഉണ്ടായിരിക്കണും. 

4. നഷ്ട്പ  ഉത്തരവ്ാദാരി വും ്ന്ന   വും    ഇ ിന് ബാധകമലല. 

 വ്ിവ്ിധ രും വലഫ് ഇന്ഷ റന്സ്  പാളിസികള് 

1. ആയ ഷ്കാല  പാളിസി (Whole life policy) 

 ഈ  പാളിസിയി് ജ്ീവ്ി കാലും മ ഴ വ്ന്  ഇന്ഷവര്ണ്ഡ്  രപീമിയും ്ടയ്ക്കണും. 

ഇന്ഷവര്ണ്ഡ് മരിക്ക മ്പാള്  ഇന്ഷ റന്സ്   ക ്യാളസന്റട ആരരി ര്ണ്ക്ക്  ലഭിക്ക ും. 

2. ്ന്ഡാവ്ന്റമെ് പാളിസി(Endowment policy) 

 ്ഞ്ച്, പ ിനഞ്ച്, ഇര പാ  ്ന്നിങ്ങന്റന നിശ്ചി   കാലയളവ്ിലക്ക് 
്ട ക്ക ന്ന  പാളിസിയാണിാ. പാളിസിയ ന്റട കാലാവ്ധി  ീര ുംവ്ന്റര 
ഇന്ഷവര്ണ്ഡ്  ജ്ീവ്ിച്ചിര ന്നാ്  പാളിസി   ക  ്യാള്ക്ക് ലഭിക്ക ും. കാലാവ്ധി 

 ീര ുംമ മ്പ  ഇന്ഷവര്ണ്ഡ്  മരണന്റപ്പട്ടാ്  പാളിസി   ക  ്യാളസന്റട ആരരി ര്ണ്ക്ക് 
ലഭിക്ക ും. 

3. ജ്ായിെ് വലഫ് പാളിസി (Joint life policy) 

 രണ്ടാ  ് ിലധികമാ വ്യക്തികള് ിര്ണ്ന്റന്നട ക്ക ന്ന  പാളിസിയാണിാ. രപീമിയും  

ക്ട്ടായാ, ആന്റരങ്കില ും  ഒരാളാ   ്ടയ്ക്ക ന്ന  . ഇവ്രി്  ആന്റരങ്കില ും  

ഒരാള്  മരണന്റപ്പട്ടാ് പാളിസി   ക മറാണസള്ളവ്ര്ണ്ക്ക് ലഭിക്ക ും. 
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4. ആനവിറാണി  പാളിസി(Annuity policy) 

 ഈ  പാളിസിയി്, പാളിസി   ക  ഇന്ഷവര്ണ്ഡിന്  ഒര  നിശ്ചി  വ്യസ്് 
പ്ര്ണ്ത്തിയാക മ്പാള്  വ്ണകളായി- മാസ, വര മാസ, ്ര്ണ്ായിവ്ാര്ണ്ഷിക, വ്ാര്ണ്ഷിക- 
ന്ക ന്ന . രപീമിയും ഒറാണ വ്ണയായാ  പല വ്ണകളായാ  ന്ക ന്ന . 

5. ക ട്ടികളസന്റട  ്ന്ഡാവ്ന്റമെ് പാളിസി(Children’s endowment policy) 

 ഒര  വ്യക്തി  ന്റെ ക ട്ടികളസന്റട വ്ിദാരയാഭയാസ ആവ്രയത്തിനാ വ്ിവ്ാഹ 
ആവ്രയത്തിനാ വ്ണ്ടി ്ട ക്ക ന്ന പാളിസിയാണിാ. ക ട്ടികള്ക്ക്  ഒര    നിശ്ചി  
വ്യസ്് പ്ര്ണ്ത്തിയാക മ്പാള് ഇന്ഷ റര്ണ്  പാളിസി   ക ന്ക ും. ഇന്ഷവര്ണ്ഡ് ആണ്  

രപീമിയും ന്ക ന്നാ. പാളിസി കാലാവ്ധി  മ മ്പ് ഇന്ഷവര്ണ്ഡ് മരണന്റപ്പട്ടാ്  പിന്നീട്  

രപീമിയും ന്കണ്ട ിലല.  

ഫയര്ണ് ഇന്ഷ റന്സ് (Fire insurance) 

ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്  വ്സ്  വ്ിന് ഒര  നിശ്ചി  കാലത്ത്  ീപിട ത്തും മ്ലും നഷ്ട്പും 
സുംഭവ്ിച്ചാ് നിശ്ചി    ക നഷ്ട്പപരിഹാരും ന്കാന്റമന്ന് രപീമിയും   ്ന്ന   ക  

രപ ിഫലമായി വ്ാങ്ങി ഇന്ഷവര്ണ്ഡ ും ഇന്ഷ ററ ും   മില ണ്ടാക്ക ന്ന  ഉടമ്പടിയാണ്  

ഫയര്ണ് ഇന്ഷ റന്സ്. 

 നഷ്ട്പപരിഹാരും  ലഭിക്ക ന്ന ിന്   ാന്റഴ പറയ ന്ന രണ്ട് വ്യവ്സ്ഥകള് പാലിച്ചിരിക്കണും. 

a) യഥാര്ണ്ത്ഥത്തി് നഷ്ട്പും സുംഭവ്ിച്ചിരിക്കണും. 

b)  ീപിട ത്തും യാദാരൃശ്ചികും ആയിരിക്കണും; മനഃപ്പൂര്ണ്വ്വും ആകാന് പാടിലല. 

 ഘടകങ്ങള് 

1.ഇന്ഷവര്ണ്ഡിന് വ്ിഷയ വ്സ്  വ്ി് പാളിസി ്ട ക്ക ന്ന സമയത്ത ും 

   നഷ്ട്പമ ണ്ടാക്ക ന്ന സമയത്ത ും ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്യാന ള്ള  ാല്പരയും ഉണ്ടായിരിക്കണും. 

2. പരമമായ  ഉത്തമവ്ിരവാസത്തി്  ്ധിഷ്ഠി മാണ് 

3. നഷ്ട്പ  ഉത്തരവ്ാദാരിത്ത   വും  ബാധകമാണ്. 

4.നഷ്ട്പും സുംഭവ്ിക്കാന ള്ള ്ട ത്ത കാരണും   ീപിട ത്തും ആന്റണങ്കി് 
മാര മനഷ്ട്പപരിഹാരും ന്കാന ള്ള ബാധയ   ഇന്ഷ റര്ണ്ക്ക്  ഉള്ളൂ. 

 

 മവറന്  ഇന്ഷ റന്സ് (Marine insurance) 

കട് വ്ിപത്ത കള് മ്ലും വ്ിഷയ വ്സ്  വ്ിന ണ്ടാക ന്ന നഷ്ട്പും  പരിഹരിച്ച് 
ന്കാന്റമന്ന്  നിശ്ചി    ക  രപീമിയും വ്ാങ്ങി  ഇന്ഷവര്ണ്ഡ ും ഇന്ഷ ററ ും  

 മില ണ്ടാക്ക ന്ന  ഉടമ്പടിയാണ്  മവറന് ഇന്ഷ റന്സ്. കപ്പ്  പാറയി്  ഇടിക്ക ക, 

രര  ക്കളസന്റട ആരകമണും, കട്ന്റകാള്ളക്കാര ന്റട  ആരകമണും, കപ്പ് 
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കയാപ്റാണെയ ും  സ്റ്റാഫിന്റെയ ും  ന്റ റാണായ രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് ്ന്നിവ്യാണ്  കട്  

വ്ിപത്ത കള്. 

 ഘടകങ്ങള് 

1. നഷ്ട്പ ഉത്തരവ്ാദാരിത്ത    വും  ബാധകമാണ്. 

2. പരമമായ  ഉത്തമവ്ിരവാസത്തി്  ്ധിഷ്ഠി മാണ്. 

3. വ്ിഷയ വ്സ്  വ്ി്  നഷ്ട്പും സുംഭവ്ിക്ക മ്പാള്  ഇന്ഷവര്ണ് ന്റിയ്യാന ള്ള 

    ാല്പരയും ഉണ്ടായിരിക്കണും. 

4. സമീപസ്ഥ കാരണും  ്ന്ന   വും  ബാധകമാണ്. 

 വ്ിവ്ിധ രും  മവറന് ഇന്ഷ റന്സ് പാളിസികള് 

1. കപ്പ്  ്ഥവ്ാ ഹള്  ഇന്ഷ റന്സ് (Ship or Hull insurance) 

 ഇ ി് ന്റകാട ങ്കാറാണ് മ  ലായ നഷ്ട്പസാധയ കള്ക്ക് ് ിന്റര ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്യസന്ന . 

2. കാര്ണ്ഗാ  ഇന്ഷ റന്സ് (Cargo insurance) 

 ഈ പാളിസിയി്  ന്റകാള്ള, സാധനങ്ങള്  നരിച്ചസപാക്  മ  ലായ 
നഷ്ട്പസാധയ കള്ക്ക് ് ിന്റര  കപ്പലിന്റല സാധനങ്ങള് ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്യസന്ന . 

3. ിരക്ക ക്ലി  ഇന്ഷ റന്സ്Freight insurance) 

 കട്  വ്ിപത്ത കള് മ്ലും സാധനങ്ങള്  ലേയസ്ഥാനത്ത് ്ത്താന്റ  ഇര ന്നാ്  കപ്പ് 
കമ്പനിക്ക്  ിരക്ക ക്ലി  കിട്ടാ ിരിക്കാന്  സാധയ യ ണ്ട്. ഇ ിന്റന ിന്റര  കപ്പ് കമ്പനി 
്ട ക്ക ന്ന  പാളിസിയാണ്  ിരക്ക ക്ലി ഇന്ഷ റന്സ്. 

    വലഫ് , ഫയര്ണ് , മവറന്  ഇന്ഷ റന്സ കള്  മില ള്ള വ്യ ാസങ്ങള്  
്ടിസ്ഥാനും  വലഫ്  ഫയര്ണ്  മവറന്  

ഇന്ഷ ര്ണ്  
ന്റിയ്യസന്ന 
വ്സ്    

മന ഷയ ജ്ീവ്ന്  ്ന്റതരവങ്കില ും 
ന്റഭൌ ിക വ്സ്    

കപ്പ് ,് ിന്റല 
സാധനങ്ങള് , 

കടത്ത ക്ലി  

ഘടകും  നിേപവ് ും  

സുംരേണവ് ും    

സുംരേണും മാര ും  സുംരേണും മാര ും 

ഇന്ഷ ര്ണ് 
ന്റിയ്യാന ള്ള 
 ാ്പ്പരയും  

പാളിസി 
്ട ക്ക ന്ന 
സമയത്ത് 
ഉണ്ടായിരിക്കണും  

പാളിസി 
്ട ക്ക ന്ന 
സമയത്ത ും 
്പകടും 

്പകടും നടക്ക ന്ന 
സമയത്ത്  
ഉണ്ടായിരിക്കണും 
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നടക്ക ന്ന 
സമയത്ത ും 
ഉണ്ടായിരിക്കണും 

കാലാവ്ധി  ദാരീര്ണ്ഘകാലത്തക്ക്  ഒര  വ്ര്ണ്ഷും വ്ന്റര  ഒര  നിച്ഛി   
കാലമാ , 

യാര യാ രണ്ട ും 
ക്ടിയാ ആകാും  

നഷ്ട്പും ്ളക്ക്  നഷ്ട്പും ്ളക്കാന് 
കഴിയിലല  

നഷ്ട്പും ്ളക്കാന് 
കഴിയ ും  

നഷ്ട്പും ്ളക്കാന് 
കഴിയ ും  

നഷ്ട്പും 
നികത്ത്  

നഷ്ട്പും നികത്ത് 
്ന്ന   വും 
ബാധകമലല  

നഷ്ട്പും നികത്ത് 
്ന്ന   വും 
ബാധകമാണ് 

നഷ്ട്പും നികത്ത് 
്ന്ന   വും 
ബാധകമാണ്  

പാളിസി   ക  ്ര    കക്ക് 
വ്ണന്റമങ്കില ും 
ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്യാും   

സാധനത്തിന്റെ 
യഥാര്ണ്ഥ മ്ലയും 
വ്ന്റര  

സാധനത്തിന്റെയാ 
കപ്പലിെയാ 
വ്ിപണി വ്ില 
വ്ന്റര  

 

ജ്നറ് ഇന്ഷ റന്സ് (General insurance) 

1. ആരാഗയ ഇന്ഷ റന്സ് (Health insurance) 

 ഇന്ഷവര്ണ്ഡിനാ  ്േഹത്തിന്റെ ക ട ുംബാുംഗങ്ങള്ക്കാ  ്സ ഖമാ  ്ന്റലലങ്കി്  

്പകടമാ സുംഭവ്ിക്ക മ്പാള്  ് ിന് ിിലവ്ായ  ആര പര ി ന്റിലവ് കള്  

ഇന്ഷ റന്സ് കമ്പനി ന്ക ന്ന . 

2. വ്ാഹന ഇന്ഷ റന്സ് (Motor vehicle insurance) 

 ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്  വ്ാഹനത്തിന് സുംഭവ്ിക്ക ന്ന ്പകടും മ്ലും 
ആളസകള്ക്കാ  വ്ാഹനങ്ങള്ക്കാ  ഉണ്ടാക ന്ന നഷ്ട്പും  ഇന്ഷ റന്സ് കമ്പനി  പരിഹരിച്ച് 
ന്ക ന്ന . 

3. കവ്ര്ണ്ച്ചാ  ഇന്ഷ റന്സ് (Burglary insurance) 

 ബിസിനസ്  സ്ഥലന്റത്ത സഫി്  ഉള്ള  പണും, സ്റ്റാക്കി് ഉള്ള  സാധനങ്ങള്, മറാണ് 
സവത്ത വ്കകള് ്ന്നിവ് കവ്ര്ണ്ച്ച ന്റിയ്യന്റപ്പട ന്നാ മ്ലും സുംഭവ്ിക്ക ന്ന 
നാരനഷ്ട്പങ്ങള്  പരിഹരിക്കന്റപ്പട ന്ന  പാളിസി. 

4. കന്ന കാലി  ഇന്ഷ റന്സ് (Cattle insurance) 
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 കാള, പര , പാത്ത്   ്ന്നീ വ്ളര്ണ്ത്ത മൃഗങ്ങള് മരണന്റപ്പട ന്നാ മ്ലമ ള്ള  നഷ്ട്പും  

പരിഹരിക്ക ന്ന ിന ള്ള  പാളിസി. 

5. വ്ിള ഇന്ഷ റന്സ് (Crop insurance) 

 ന്റവ്ള്ളന്റപ്പാക്കും, വ്രള്ച്ച  മ  ലായവ് മ്ലും കാര്ണ്ഷികവ്ിളകള്ക്ക് 
നാരനഷ്ട്പങ്ങള്  സുംഭവ്ിക്ക മ്പാള്  കര്ണ്ഷകര്ണ്ക്ക്  നഷ്ട്പപരിഹാരും  

ന്ക ന്ന  പാളിസിയാണിാ. 

സാമ്ഹയ സ രേ പായി ികള്  
1.  ്ട് ന്റപന്ഷന് യാജ്ന  
18 ന ും 40 ന ും ഇടയി് രപായമ ള്ളവ്ര്ണ്ക്കാണ് ഈ പായി ി. ഇ ി് ിര ന്ന വ്യക്തി  60 
വ്യസ്സ വ്ന്റര പണും ്ടക്കണും. വ്ാര്ണ്ായികയകാലത്ത് ന്റപന്ഷന് കിട്ടസന്ന ിന ള്ള 
നിേപ പായി ിയാണിാ . 
2. രപധാനമരതരവി സ രേ ബീമ യാജ്ന  
  12  ര്പ വ്ാര്ണ്ഷിക രപീമിയും ന്കിയാ് 2 ലേും ര്പ ്പകട ഇന്ഷ റന്സ് 
ലഭിക്ക ന്ന പായി ിയാണിാ. ബാങ്കി് സവ്ിങ്സ്  ്ന്റക്കൌണ്ട് ഉള്ള ആര്ണ്ക്ക ും ഈ 
പായി ിയി് ിരാും.  
3. രപധാനമരതരവി ജ്ന് ധന് യാജ്ന  
 ഈ പായി ിയി് മിനിമും ബാലന്സ് ഇലലാന്റ  സവ്ിങ്സ്  ്ന്റക്കൌണ്ട്    ടങ്ങാും. 
റ പയ് ് ടി ്ും  ന്റഡബിറാണ് കാര്ണ്ഡ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് 1 ലേും ര്പയ ന്റട ്പകട 
ഇന്ഷ റന്സ ും 30,000 ര്പയ ന്റട വലഫ് ഇന്ഷ റന്സ ും ലഭിക്ക ും.  
4. രപധാനമരതരവി ജ്ീവ്ന് ജ്യാ ി ബീമാ യാജ്ന  
330 ര്പ വ്ാര്ണ്ഷിക രപീമിയും ്ടച്ചാ് പാളിസി ഉടമ മരിച്ചസ പായാ് ആരരി ര്ണ്ക്ക് 
2 ലേും ര്പ ലഭിക്ക ന്ന പായി ിയാണിാ .ബാങ്കി് സവ്ിങ്സ്  ്ന്റക്കൌണ്ട് ഉള്ള   18 
ന ും 70 ന ും ഇടയി് രപായമ ള്ള ആര്ണ്ക്ക ും ഈ പായി ിയി് ിരാും.  

 

 വ്ാര്ണ്ത്താവ്ിനിമയ സവ്നങ്ങള് 

 വ്ാര്ണ്ത്താവ്ിനിമയ സവ്നങ്ങന്റള പാസ്റ്റ് സവ്നങ്ങള് ്ന്ന ും 
ന്റടലികാും  സവ്നങ്ങള് ്ന്ന ും  രണ്ടായി  ിരിക്കാും 

 പാസ്റ്റ്  സവ്നങ്ങള് 

ഇതരവയന് കമ്പി  പാ് വ്ക പ്പ് ഇതരവയയില ടനീളും വ്ിവ്ിധ പാസ്റ്റ് സവ്നങ്ങള് 
ന്ക ന്ന . സവ്നങ്ങള് ന്ക ന്ന ിനായി രാജ്യന്റത്ത 22 പാസ്റ്റ് സര്ണ്ക്കിളസകള്  ആയി 
വ്ിഭജ്ിച്ചിരിക്ക ന്ന . 
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  പാ് വ്ക പ്പിന്റെ വ്ിവ്ിധ സവ്നങ്ങള് 

1. ധനകാരയ സവ്നങ്ങള് 

 പബ്ലിക്  ന്റരപാവ്ിഡണ്ട് ഫണ്ട്, കിസാന് വ്ികാസ് പര , നാഷണ് സവ്ിങ്സ് 
സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് ്ന്നിവ്യാണ് രപധാന ധനകാരയ സവ്നങ്ങള്. ഇവ് ക്ടാന്റ  രപ ിമാസ 
സമ്പാദാരയ പായി ികള്, റിക്കറിുംഗ് ഡിപ്പാസിറാണ്, സവ്ിങ്സ് ്ക്കൌണ്ട്, സ്ഥിരനിേപും, 

മണിയാര്ണ്ഡര്ണ്  സൌകരയങ്ങളസും രപദാരാനും ന്റിയ്യസന്ന . 

2.  ന്റമയി് സൌകരയങ്ങള് 

 ന്റമയി്  സൌകരയങ്ങളി് പാഴ്സ്, രജ്ിസ്രടഷന്, 

ഇന്ഷ റന്സ്  ്ന്നിവ്യ ള്ന്റപ്പട ന്ന . 

 ്ന ബന്ധ രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് 

a) രഗീറാണിുംഗ് പാസ്റ്റ്- ്ലലാ ്വ്സരങ്ങളില ും  ആരുംസാ കാര്ണ്ഡ കള് 

b) മീഡിയ പാസ്റ്റ്- കമ്പനികള്ക്ക്  ങ്ങളസന്റട രബാന്ഡ കള് പാസ്റ്റ് കാര്ണ്ഡ്, കവ്റ കള്, 
 പാ് ന്റപട്ടികള് ്ന്നിവ് വ്ഴി പരസയും ന്റിയ്യാന് കഴിയ ന്ന . 

c) ്തരവര്ണ്ദാരരീയ പണും വകമാറാണും- ലാകത്തിന്റല വ്ിവ്ിധ രാജ്യങ്ങളി് നിന്ന ും 
ഇതരവയയിലക്ക് പണമയക്കാന ള്ള സൌകരയും. 

d) പാസ്പാര്ണ്ട്ടിന് ്പേിക്ക വ്ാന ള്ള ന്റസൌകരയും  
 

e) സ്പീഡ് പാസ്റ്റ് ന്റസൌകരയും  
 

f) ഇ-ബി് പാസ്റ്റ് – ബി ്സ് ്ന് ്് , ്യര്ണ്ന്റട് ്ന്നിവ്യ ന്റട ബിലലസകള് 
്ടക്കാന ള്ള ന്റസൌകരയും.  
 

ന്റടലികാും സര്ണ്വ്ീസ് 

 വ്ിവ്ിധ രത്തില ള്ള ന്റടലികാും സവ്നങ്ങള്  ാന്റഴപ്പറയ ന്ന  

a) ന്റസലലസലാര്ണ്  ന്റമാവബ് സവ്നും (Cellular mobile) 

 സവ്ന രപദാരരത്ത് ന്റനറാണ് വ്ര്ണ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങള് ഉപയാഗിച്ച് രബ്ദര്പത്തിലാ 
്ലലാന്റ യാ ഉള്ള ന്റമസ്ജ് കള്, ഡാറാണാ സവ്നങ്ങള്, കാള് സര്ണ്വ്ീസ്  ്ന്നിവ്  

ന്ക ന്ന . 

b) ഫിക്സഡ്  വലന്  സവ്നങ്ങള് (Fixed line) 

 ഇാ രബ്ദ ര്പത്തില ും ്ലലാന്റ യ മ ള്ള സരരങ്ങളസും, ഡാറാണാ സവ്നങ്ങളസും 
ദാരീര്ണ്ഘദാര്രും ്ത്തിക്ക ന്ന ിന് സഹായിക്ക ന്ന . ന്റനറാണ് വ്ര്ണ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്, 

രാജ്യത്ത ടനീളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടസള്ള ഒപ്റാണിക്ക്  വഫബര്ണ്  കബിളസകള് ്ന്നിവ് 
ഇ ിനായി ഉപയാഗിക്ക ന്ന . 
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c) കബിള് സവ്നങ്ങള് Cable service) 

  ങ്ങളസന്റട ്ുംഗീകൃ  മഖലയി് കബിള് ഓപ്പററാണര്ണ്മാര്ണ്  ന്ക ന്ന ഒര  വ്രത്തക്ക് 
മാര മ ള്ള വ്ിനാദാരവ്ിജ്ഞാന സവ്നമാണിാ. 

d) ഡിടി്ച്ച് സവ്നങ്ങള് (DTH service) 

 ഉപരഗഹങ്ങളസന്റട സഹായത്താന്റട ന്റസലലസലാര്ണ് കമ്പനികള് ന്ക ന്ന സവ്നമാണിാ. 
ഒര  ഡിഷ്  ആെിനയ ന്റടയ ും ന്റസറാണ് ടാപ് ബാക്സിെയ ും സഹായത്താട ക്ടി 
ആളസകള്ക്ക് ഈ സവ്നും ലഭിക്ക ന്ന ാണ്. 

e) VSAT സവ്നങ്ങള്(Very Small Aperture Terminal) 

 ഉപരഗഹന്റത്ത ്ടിസ്ഥാനമാക്കിയ ള്ള ആരയവ്ിനിമയ സവ്നമാണിാ. ന്റടലി 
ന്റമഡിസിന്, ന്റടലി  ്ഡയ്ക്കഷന്, ഓണ്വലന് പര ങ്ങള് ്ന്നിവ് ഇ  വ്ഴി 
വ്ിദാര്രസ്ഥലങ്ങളി് പാല ും ലഭയമാക്കാന് ആക ും. 

ഗ ാഗ ും 

 ഒര  സ്ഥലത്ത നിന്ന ും മന്ററാണാര  സ്ഥലത്തക്ക് ആളസകളസന്റടയ ും മറാണസ വ്സ്  ക്കളസന്റടയ ും 
നീക്കും സാധയമാക്ക ന്ന ാണ് ഗ ാഗ ും. ഗ ാഗ ും സ്ഥലപരമായ  ടസ്ും നീക്ക ന്ന . 
റാഡ്, ന്ററയി്, ജ്ലും, വ്യാമും ്ന്നിങ്ങന്റന വ്ിവ്ിധ ഗ ാഗ  മാര്ണ്ഗങ്ങള് ഉണ്ട്. 

 ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസിങ്( Warehousing) 

 ഭാവ്ിയി് ഡിമാന്ഡ് ഉണ്ടാക ന്റമന്ന് രപ ീേയി്  സാധനങ്ങള് സ്േിച്ചസവ്യ്ക്ക ന്ന 
സ്ഥലമാണ്  ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള്. 

 വ്ിവ്ിധ രും ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള് 

1. സവകാരയ ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള് (Private warehouses) 

  ങ്ങളസന്റട സാധനങ്ങള് സ്േിക്ക ന്ന ിനായി സവകാരയവ്യക്തികള് ഉടമസ്ഥ  
വ്ഹിക്ക കയ ും രപവ്ര്ണ്ത്തിപ്പിക്ക ന്നവ്യ മാണ് സവകാരയ ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള്. 

2. ന്റപാ   ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള് (Public warehouses) 

 ഒര  നിശ്ചി  ഫീസ് ന്കി വ്യാപാരികള്ക്ക ും ന്റപാ  ജ്നങ്ങള്ക്ക ും  ങ്ങളസന്റട 
സാധനങ്ങള് സ്േിക്കാന് കഴിയ ന്ന ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ് ആണിാ. 
ഇത്തരും   ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള്  നടത്താന് ഗവ്ണ്ന്റമെ്  സവകാരയവ്യക്തികള്ക്ക് 
വലസന്സ് ന്ക കയ ും ഇവ്യ ന്റട രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങന്റള നിയരതരവിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

3. ബാണ്ടഡ്  ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള് (Bonded warehouses) 

 ഇറക്ക മ ി ന്റിയ്  സാധനങ്ങള് കസ്റ്റുംസ് ഡയ്ട്ടി  ്ടച്ചസ  ീര ന്ന  വ്ന്റര സ്േിച്ച് 
വ്ക്ക ന്ന ിന്  ഗവ്ണ്ന്റമെ് വലസന്സാട ക്ടി രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്നവ്യാണ് ഇാ. 
  റമ ഖങ്ങള്ക്കട ത്താണ്  ഇവ് സ്ഥാപിക്ക ന്നാ. കസ്റ്റുംസ് ഡയ്ട്ടി  വ്ണകളായി ന്കി 
ഇറക്ക മ ി സാധനങ്ങള് ഭാഗികമായി ്ട ക്കാവ് ന്ന ാണ്. 
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4. ഗവ്ണ്ന്റമെ് ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള് (Government warehouses) 

 ഗവ്ണ്ന്റമെിന്റെ  പ്ര്ണ്ണമായ ഉടമസ്ഥ യില ും ഭരണത്തില ും ഉള്ളവ്യാണ് 
ഗവ്ണ്ന്റമെ്  ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള്.eg: ഫ ഡ് കാര്ണ്പ്പറഷന് ഓഫ് ഇതരവയ, സ്റ്ററാണ് രടഡിങ് 
കാര്ണ്പ്പറഷന്, ന്റസന്രട് ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസിങ് കാര്ണ്പ്പറഷന്. 

5. സഹകരണ ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള്(Co-Operative warehouses) 

  ങ്ങളസന്റട ്ുംഗങ്ങള്ക്ക് ്വ്ര ന്റട സാധനങ്ങള് സ്േിച്ചസ വ്യ്ക്ക ന്ന ിനായി ിില 
വ്ിപണന സഹകരണസുംഘങ്ങളസും കാര്ണ്ഷിക സഹകരണസുംഘങ്ങളസും 
ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള് സ്ഥാപിക്ക ന്ന . 

  ന്റവ്യര്ണ് ഹൌസ കളസന്റട ധര്ണ്മങ്ങള് 

1. കരരീകരണും 

 വ്ിവ്ിധ ഉ്പാദാരന ലാെസകളി് നിന്ന മ ള്ള സാധനങ്ങള് രഖരിക്ക കയ ും ്വ് 
ഒറാണ വ്ണയായി ഉപഭാക്താവ്ിന് വകമാറ കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

2. ന്റമാത്തന്റത്ത  വ്ിഭജ്ിക്ക ക 

 ഉല്പാദാരന ലാെസകളി് നിന്ന ും ലഭിക്ക ന്ന വ്ലിയ ്ളവ് കളില ള്ള സാധനങ്ങന്റള 
വ്ിഭജ്ിച്ച് ന്റിറിയ ്ളവ് കള് ആക്കി മാറാണസന്ന  

3. സ്റ്റാക്ക് ക്മ്പാരും ആക്ക ക 

ഉടന്റന  ഉല്പാദാരനത്തിന്  ആവ്രയമിലലാത്ത  ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കളസും വ്ി്ക്കാന് 
ഇടയിലലാത്ത ഉല്പന്നങ്ങളസും ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കളി്  സ്േിച്ചസന്റവ്ക്ക ന്ന . ഇവ് 
ആവ്രയമന സരിച്ച്  ബിസിനസിന്  ലഭയമാക്ക ന്ന . 

4. മ്ലയ വ്ര്ണ്ായിി   സവ്നങ്ങള് 

 സാധനങ്ങളസന്റട   രും ിരിക്ക്, പായ്ക്കിങ്ങ്, ലബലിങ്ങ്   ടങ്ങി  പല  മ്ലയവ്ര്ണ്ധി  
സവ്നങ്ങളസും   ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള്  ന്ക ന്ന . 

5. ഫിനാന്സിുംഗ് 

 ിില  ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ്  ഉടമസ്ഥര്ണ് ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസി് സ്േിച്ചിട്ടസള്ള സാധനങ്ങളസന്റട 
ഈടിന്മ്  ബിസിനസ കള്ക്ക് പണും ്ഡവാന്സ് ന്ക ന്ന . 
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CHAPTER 5 

ബിസിനസ്ി് ഉദാരിച്ചസവ്ര ന്ന രീ ികള് 

   ( EMERGING MODES OF BUSINESS)  

 

ഇ- ബിസിനസ് (e-Business) 

 കമ്പയ്ട്ടര്ണ് ന്റനറാണ് വ്ര്ണ്ക്ക് വ്ഴി വ്യവ്സായും, വ്യാപാരും, വ്ാണിജ്യും ്ന്നിവ് 
നടത്ത ന്ന ിന് ഇ- ബിസിനസ് ്ന്ന് പറയ ന്ന . 

ഇ- ബിസിനസ്സും ഇ-ന്റകാമഴ്സ ും ഒന്നലല. 

 ഇ-ന്റകാമഴ്സ ും ക്ടി ഉള്ന്റപ്പട ന്ന വ്ിരാലമായ ഒര  പദാരമാണ് ഇ-ബിസിനസ്. 
ഓണ്വലനായി സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ കയ ും വ്ി്ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന ാണ് ഇ- 
ന്റകാമഴ്സ്. ഇ-ബിസിനസി് ഇ-ന്റകാമഴ്സ് മാര മലല ഉ്പാദാരനും, ഇന്ന്റവ്െറി 
മാനജ്ന്റമെ്, ഉ്പ്പന്ന വ്ികസനും, ്ക്കൌണ്ടിങ്, മന ഷയവ്ിഭവ് മാനജ്ന്റമെ് 
്ന്നിവ്യ ും ഉള്ന്റപ്പട ന്ന . 

 ഇ- ബിസിനസ്  സാധയ കള് 

1. B 2 B ഇടപാട കള് 

 ഇലക്രടാണിക് സഹായത്താന്റട രണ്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള് നടത്ത ന്ന ഇടപാടാണ് 
B2B  ഇടപാട്. ഉദാരാ:  സലയറ ന്റട പക്ക്  ഓര്ണ്ഡര്ണ് ന്ക ക. 

2. B 2 C ഇടപാട് 

 ബിസിനസ ും ഉപഭാക്താവ് ും  മി് നടക്ക ന്ന ഇടപാടാണ് B2C  ഇടപാട്. ഉദാരാ: 
ഉപഭാക്താവ് ബിസിനസിന്  ഓണ്വലനായി ഓര്ണ്ഡര്ണ് ന്ക ന്ന . 

3.  ഇന്രടാ ബി ഇടപാട കള് 

 ഒര  സ്ഥാപനത്തിന്റല വ്ിവ്ിധ വ്യക്തികള്  മിലാ വ്ിവ്ിധ ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെസകള്  
 മിലാ ഓണ്വലനായി നടക്ക ന്ന  ഇടപാടാണ്  ഇന്രടാ  ബി  ഇടപാട്. ഉദാരാ: മാര്ണ്ന്റക്ക 
റാണിങ്ങ്  ഡിപാര്ണ്ട്ട്ന്റമെസും ന്റരപാഡേന് ഡിപാര്ണ്ട്ട്ന്റമെസും  മി്  

4. C 2 C ഇടപാട് 

 രണ്ടാ  ്  ിലധികമാ ഉപഭാക്താക്കള്  മി് നടക്ക ന്ന ഇടപാടാണ് C2C. ഉദാരാ:   OLX 

 

  പരമ്പരാഗ  ബിസിനസ ും  ഇ- ബിസിനസ്സും- വ്യ യാസങ്ങള് 
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ഇ- ന്റകാമഴ്സ് നട്ടങ്ങള് 

1. ്ളസപ്പത്തി് ര്പീകരിക്കാും 

 ഇ- ന്റകാമഴ്സ്  ര്പീകരിക്കാന്  ്ളസപ്പമാണ്. വ്ളന്റര ക റച്ച് 
മ്ലധനും  നിേപിച്ചാ് മ ി. 

2. സൌകരയരപദാരും 

 365 ദാരിവ്സവ് ും 24 മണിക്ക്റ ും ബിസിനസ് നടത്താന്  സൌകരയും ന്ക ന്ന  . 

3.വ്ഗ  

 ഇാ വ്ഗ യറിയ ാണ്. മൌസിന്റെ  ഒര  ക്ലിക്കില്ന്റട  ഭ്രിഭാഗും വ്ാങ്ങ്- വ്ി്പ്പന 
രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള്  നടത്താും. 

4. ആഗാള രപവ്രും 

 ഇെര്ണ്ന്റനറാണിന്  ് ിര്ണ്വ്രമ്പ് ഇലല. വ്ി്ക്ക ന്നവ്ന്  ലാകത്ത് ഏ  ഭാഗത്ത ും 
വ്ി്ക്ക വ്ാന ും  വ്ാങ്ങ ന്നവ്ന് ലാകത്തിന്റല ഏ   ഭാഗത്ത നിന്ന ും വ്ാങ്ങ വ്ാന ും  

സാധിക്ക ന്ന . 

5. കടലാസ് രഹി   സമ്ഹത്തിലക്ക ള്ള  നീക്കും  

്ടിസ്ഥാനും  പരമ്പരാഗ  
ബിസിനസ് 

 ഇ- ബിസിനസ് 

 

1. ര്പീകരണും  ബ ായിിമ ട്ടാണ് ്ളസപ്പമാണ് 

2. ഭൌ ിക സാന്നിധയും  ആവ്രയമ ണ്ട്  ആവ്രയമിലല 

3. രപവ്ര്ണ്ത്തന ന്റിലവ്  ക്ട  ്  ക റവ് 

4.വ്യക്തി ബന്ധത്തിന ള്ള ്വ്സരും  ക്ട  ലാണ്  ക റവ്ാണ് 

5. സ്ഥാപിക്കാന ള്ള ന്റിലവ്  ക്ട  ലാണ്  ക റവ്ാണ് 

6. ബിസിനസ് വ്ിപ ലീകരണും  ബ ായിിമ ട്ടാണ്  സാധയമാണ് 

7. സാധനങ്ങളസന്റട പരിരാധന  സാധയമാണ്  സാധയമലല 

8. വ്ാങ്ങ ന്നവ്ന ും നി്ക്ക ന്നവ്ന ും 
 മില ള്ള ബന്ധും 

 നരിട്ടസള്ള ബന്ധും  പരാേമായ 
ബന്ധും  

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

ഇെര്ണ്ന്റനറാണ് ഉപയാഗും  കടലാസ് ജ്ാലികള് ആരരയിക്ക ന്നാ ഗണയമായി ക റച്ചസ. 

 പരിമി ികള് 

1. വ്യക്തി ബന്ധത്തിന്റെ  ്ഭാവ്ും  

ഇ- ബിസിനസി് വ്യക്തി ബന്ധത്തിന്റെ  ഊഷ്മള  ഇലല. വ്സ്ര ങ്ങള് ,മര ന്ന കള് 
  ടങ്ങി വ്യക്തിപരമായ  രരായി ആവ്രയമ ള്ള ഉ്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് ഇാ ്ന യാജ്യമലല. 

2. ഓര്ണ്ഡര്ണ് ന്കലിന ും  നടപ്പാക്കലിന ും  ഇടയില ള്ള സമയവദാരര്ണ്ഘയും 

 ഓര്ണ്ഡര്ണ് ന്റിയ്  സാധനും ലഭിക്കാന് സമയന്റമട ക്ക ും. സാങ്ക ികമായ കാരണങ്ങളാ് 
ന്റവ്ബ്വസറാണ്   റന്ന  വ്രാന് സമയന്റമട ക്ക ും. 

3. ഇ- ന്റകാമഴ്സി്  ഉള്ന്റപ്പട ന്ന കേികളസന്റട  സാങ്ക ിക രഷി 

 ഇ- ബിസിനസി് ഉള്ന്റപ്പട ന്നവ്ര്ണ്ക്ക്  കമ്പയ്ട്ടറ ും  ഇെര്ണ്ന്റനറാണസും  

ഉപയാഗിക്കാന ള്ള  നലല സാങ്ക ികജ്ഞാനും  ഉണ്ടായിരിക്കണും. 

4. ക്ടിയ നഷ്ട്പ സാധയ  

 ഇ- ബിസിനസി്  ഏര്ണ്ന്റപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന കേികന്റള  ിരിച്ചറിയാന ും ്വ്ര്ണ്  ്വ്ിന്റട 
നിന്നാണ് രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്നന്റ ന്ന്  ്റിയാന ും  ബ ായിിമ ട്ടാണ്. 

5. ജ്ീവ്നക്കാര ന്റട  രപ ിരാധും 

 പ  ിയ സാങ്ക ികവ്ിദാരയയിലക്ക ും  പ  ിയ  രീ ികളിലക്ക ും  ഉള്ള മാറാണും 
ജ്ീവ്നക്കാരി് സമര്ണ്േും, ്രേി  വും  ബാധും ്ന്നിവ് സൃഷ്ട്പിക്ക ന്ന . ് ിനാ് ഇ- 
ന്റകാമഴ്സ് ലക്ക ള്ള ബിസിനസിന്റെ  ി വ്ട് വ്യ്പ്പിന്റന ജ്ീവ്നക്കാര്ണ് ് ിര്ണ്ക്കാന് 
ഇടയ ണ്ട്. 

 ഓണ്വലന് ഇടപാട് രപരകിയ 

1. രജ്ിസ്രടഷന് 

 ഒര  വ്യക്തി ഓണ്വലന് ഷാപ്പിുംഗ്   ടങ്ങ ന്ന ിന  മ ന്പ്  ഓണ്വലന് 
വ്യാപാരിയ മായി രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യണും. ഇ ിനായി ഒര   രജ്ിസ്രടഷന് ഫാും  പ്രിപ്പിച്ച് 
ന്കണും. 

2. ഓര്ണ്ഡര്ണ് ന്ക് 

 നിങ്ങള് സാധനങ്ങള്  ിരന്റഞ്ഞട ത്ത്  ഷാപ്പിുംഗ് കാര്ണ്ട്ടി്  നിേപിക്കണും. 
ഓണ്വലന് സ്റ്റാര്ണ്  രബൌസ് ന്റിയ്യസമ്പാള് നിങ്ങള്  ിരന്റഞ്ഞട ക്ക ന്ന സാധനങ്ങളസന്റട 
ഓണ്വലന് ന്ററക്കാര്ണ്ഡ് ആണ് ഷാപ്പിുംഗ് കാര്ണ്ട്ട്. വ്ാങ്ങണ്ട സാധനങ്ങള് 
നിശ്ചയിച്ചസകഴിഞ്ഞാ് ന്റപയ്ന്റമെ് രീ ി ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്കണും. 

3. ന്റപയ്ന്റമെ് രീ ി ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്ക് 

  ാന്റഴ പറയ ന്ന രീ ികളി് ന്റപയ്ന്റമെ് നടത്താും 

a) കയാഷ് ഓണ് ന്റഡലിവ്റി (Cash on delivery- CoD) 
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ഓണ്വലനായി  ഓര്ണ്ഡര്ണ് ന്റിയ്   സാധനും   കയ്യി് ലഭിക്ക മ്പാള്  ് ിന്റെ പണും 
ന്റരാക്കമായി  ന്ക ന്ന . 

b) ന്റിക്ക് (Cheque) 

 ഇവ്ിന്റട വ്ാങ്ങ ന്നയാള്  ഓണ്വലന് വ്യാപാരിക്ക് ന്റിക്ക് ന്റകാട ക്കണും.    ന്റിക്ക് 
പാസായി  പണും ലഭിച്ചസ കഴിയ മ്പാള്  വ്യാപാരി സാധനങ്ങള് ്ത്തിച്ചസ ന്റകാട ക്ക ും. 

c) ന്റനറാണ് ബാങ്കിുംഗ്(Net banking) 

 ഈ രീ ിയി്  ഓര്ണ്ഡര്ണ് ന്റിയ്  സാധനങ്ങളസന്റട വ്ില വ്ാങ്ങ ന്നയാള് ഓണ്വലന് 
വ്യാപാരിയ ന്റട ്ക്കൌണ്ടിലക്ക് ഇെര്ണ്ന്റനറാണ് വ്ഴി വകമാറ ന്ന . 

d) ന്റരകഡിറാണ് കാര്ണ്ഡ് (Credit card) 

 ഇ ിന്റന ലാസ്റ്റിക് മണി ് ന്ന ും വ്ിളിക്ക ും. കടമായി സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ വ്ാന് ന്റരകഡിറാണ് 
കാര്ണ്ഡ് വകവ്രക്കാരന്റന സഹായിക്ക ന്ന . ഓണ്വലന് വ്യാപാരി ന്കണ്ട പണും 
്യാളസന്റട ്ക്കൌണ്ടിലക്ക് കാര്ണ്ഡ് ഇഷയ  ന്റിയ്യസന്ന സ്ഥാപനും ന്റരകഡിറാണ് ന്റിയ്യസന്ന . 
കാര്ണ്ഡ് ഉടമയ്ക്ക് ഈ പണും  സൌകരയരപദാരമായ  വ്ണകളായി ധനകാരയസ്ഥാപനത്തി്  

്ടക്കാവ് ന്ന ാണ്  

e) ന്റഡബിറാണ് കാര്ണ്ഡ് (Debit card) 

 ഇാ ഇഷയ് ന്റിയ്യസന്നാ ബാങ്ക കളാണ്. ഈ കാര്ണ്ഡ പയാഗിച്ച് ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് 
 ങ്ങളസന്റട ്ക്കൌണ്ടില ള്ള പണത്തിന്   ലയമായ   കക്ക്  സാധനങ്ങളസും 
സവ്നങ്ങളസും വ്ാങ്ങ വ്ാന് സാധിക്ക ും. ഇടപാട് നടന്ന  കഴിയ മ്പാള് ് ിന്റെ   ക 
്പ്പാള്  ന്റന്ന ്ക്കൌണ്ടി്നിന്ന ും ക റയ ും. 

f) ഡിജ്ിറാണ് കയാഷ് (Digital cash) 

 വസബര്ണ് സ്പസി് മാര ും നിലനി്ക്ക ന്ന ഒര   ഇലക്രടാണിക്  കറന്സി ആണിാ. 
ഇ ിനായി  നിങ്ങളസന്റട പരി്   ഇഷയ  ന്റിയ്യാനാരഗഹിക്ക ന്ന ഡിജ്ിറാണ് കയാഷിന് 

  ലയമായ   ക  ആദാരയും ബാങ്കി് നിേപിക്കണും. ബാങ്ക്  നിങ്ങള്ന്റക്കാര  
സാഫ്റാണ് ന്റവ്യര്ണ് ്യച്ചസ  ര ും. ഇാ ബാങ്കിന്റല നിങ്ങളസന്റട ്ക്കൌണ്ടി് നിന്ന ും 
ഡിജ്ിറാണ് കയാഷ്  പിന്വ്ലിക്കാന് നിങ്ങന്റള ്ന വ്ദാരിക്ക ന്ന . ഈ ഡിജ്ിറാണ് കയാഷ് 
ഉപയാഗിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് ഓണ്വലനായി സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങാും. 

ഇ  ഇടപാട കളസന്റട  സ രേ 

1. ഇടപാട കളിന്റല നഷ്ട്പ സാധയ കള് 

a) ഓര്ണ്ഡര്ണ് ്ട ക്ക ന്ന ി്/ ന്ക ന്ന ി് ന്റ റാണ് 

 ഓര്ണ്ഡര്ണ് ലഭിച്ചിട്ടിന്റലലന്ന് വ്ി്പ്പനക്കാരന് നിഷധിക്ക ന്ന . ്ന്റലലങ്കി് ഓര്ണ്ഡര്ണ് 
ന്കിയിട്ടിന്റലലന്ന് ഉപഭാക്താവ് നിഷധിക്ക ന്ന . 

b) സാധനും ്ത്തിക്ക ന്ന ിന്റല   കരാറ് 
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 ന്റ റാണായ മ്വ്ിലാസത്തി് സാധനങ്ങള് ന്റഡലിവ്റി ന്റിയ്യസകയാ ് ന്റലലങ്കി് ഓര്ണ്ഡര്ണ് 
ന്റിയ്യാത്തസാധനും ന്റഡലിവ്റി ന്റിയ്യസകയാ ന്റിയ്യാും 

c) പണും  ന്ക ന്ന ിന്റല  വ്ീഴ്ി 

 പണും കിട്ടിയിന്റലലന്ന് വ്ി്പ്പനക്കാരന ും പണും ന്കിന്റയന്ന് ഉപഭാക്താവ് ും 
്വ്കാരന്റപ്പട ന്ന . 

2. വ്ിവ്രങ്ങള് സ്റ്റാര്ണ് ന്റിയ്യസമ്പാഴ ും  രടാന്സ്മിറാണ്  ന്റിയ്യസമ്പാഴ ും ഉണ്ടാക ന്ന നഷ്ട്പ 
സാധയ കള് 

 സിസ്റ്റത്തി് സ്േിച്ചിരിക്ക ന്ന വ്ിവ്രങ്ങള് വ്ിവ്ിധ നഷ്ട്പസാധയ കള്ക്ക് 
വ്ിധയമാണ്.സവാര്ണ്ത്ഥ  ാ്പരയങ്ങള്ക്ക  വ്ണ്ടിയാ  മാരക്കായാ രപധാനന്റപ്പട്ട 
വ്ിവ്രങ്ങള് ിാര്ണ്ത്താന ും വ്ികലമാക്കാന ും സാധയ യ ണ്ട്. 

  ഇന്റ ാഴിവ്ാക്കാന് രകിപ്റാണാരഗാഫി ഉപയാഗിക്കാും. വ്ിവ്രങ്ങള് വ്ായിക്കാന് 
പറാണാത്ത വസബര്ണ് ന്റടക്സ്റ്റ്  ്ന്ന ഫാര്ണ്മാറാണിലക്ക് മാറാണി  ്വ്ന്റയ സുംരേിക്ക ന്ന ാണ് 
ഇാ. സീരകട്ട്  കീ  വകവ്രമ ള്ള ആളസകള്ക്ക് മാര മ ഇ ിന്റന വ്ായിക്കാന് സാധിക്ക ന്ന 
ര്പത്തില ള്ള ന്റലയിന് ന്റടക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറാണാന് കഴിയ്. 

3. ബൌായിിക സവത്തിന ും സവകാരയ യ്ക്ക ും  ് ിന്റരയ ള്ള ഭീഷണി 

 ഇെര്ണ്ന്റനറാണ്  ഒര    റന്ന സ്പസ് ആണ്. ഓണ്വലന് ഇടപാട് നടത്ത മ്പാള് നമള് 
ന്ക ന്ന വ്ിവ്രങ്ങള് മറാണസള്ളവ്ര്ണ്ക്ക ും ലഭയമാക കയ ും  ്വ്ര്ണ്  നമളസന്റട ഇ-
ന്റമയിലിലക്ക്    പരസയങ്ങളസും മറാണസും കടത്തിവ്ിട കയ ും ന്റിയ്യസും. 

 ഇ- ബിസിനസ് വ്ിജ്യകരമായി നടപ്പാക്കാന് വ്ണ്ട വ്ിഭവ്ങ്ങള് 

1. ഉയര്ണ്ന്ന വ്ഗ യ ും ന്റമമറിയ ും ഉള്ള  കമ്പയ്ട്ടര്ണ് ഹാര്ണ്ഡ് ന്റവ്യര്ണ് 

2. കമ്പയ്ട്ടറ ും ഇെര്ണ്ന്റനറാണസും ഉപയാഗിക്കാന് സാങ്ക ിക പരിജ്ഞാനമ ള്ള ജ്ീവ്നക്കാര്ണ്. 

3. വ്ാങ്ങ ന്നവ്രി് നിന്ന ും പണും സവീകരിക്ക ന്ന ിന ള്ള ഒര  നലല സുംവ്ിധാനും. 

4. നലല രീ ിയി് ര്പകല്പനന്റിയ്  ന്റവ്ബ്വസറാണ്. 

5. ഫലരപദാരമായ  ന്റടലികമയ്ണിക്കഷന് സുംവ്ിധാനും. 

 പ റുംജ്ാലിക്കരാര്ണ് Business Process Outsourcing-BPO) 

പ റത്ത ള്ള ഏജ്ന്സിന്റയന്റക്കാണ്ട് ബിസിനസ് ജ്ാലികള് ന്റിയ്യസന്ന ാണ് ബിപിഒ 

 രപ യക കള് 

1. പ റത്തക്ക് കരാര്ണ് ന്റകാട ക്ക ന്ന  

 ബിസിനസിന്റല ിില ജ്ാലികള് കാണ്രടാക്ട് ്ടിസ്ഥാനത്തി് പ റത്ത ള്ള 
ഏജ്ന്സികള്ക്ക് ന്റകാട ക്ക ന്ന . ഉദാരാ: ഒര   ആര പര ി  ര ിീകരണ ജ്ാലി ബാഹയ 
ഏജ്ന്സിന്റയ  ഏ്പ്പിക്ക ന്ന . 
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2. കാ ലലലാത്ത ജ്ാലികളാണ് പ റുംജ്ാലിക്കരാര്ണ് ന്ക ന്നാ 

 കാ ്  ്ലലാത്ത   ജ്ാലികള് മാര മാണ്  ബാഹയ ഏജ്ന്സികന്റള  ഏ്പ്പിക്ക ന്നാ. 
ഉദാരാ:  ഒര   സ്ക്ള്  കാെീന് നടത്താന ള്ള  ജ്ാലി ബാഹയ  ഏജ്ന്സിക്ക് ന്ക ന്ന . 

3. രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങന്റള  ഒര   കയാപ്റാണീവ് യ്ണിറാണിന്റന  ഏ്പ്പിക്ക ക 

 ിില  ജ്ാലികള് ആഭയതരവരമായി നിര്ണ്വ്ഹിക്ക ക ബ ായിിമ ട്ടാന്റണങ്കി്  ്വ്  ഒര   
കയാപ്റാണീവ്  യ്ണിറാണിന് ഏ്പ്പിച്ചസ ന്റകാട ക്ക ന്ന ാണ് നലലാ. ഒര  സ്ഥാപനത്തിന് 
മാര ും  സവ്നും ന്റിയ്യസന്നവ്യാണ് കയാപ്റാണീവ് യ്ണിറാണ്. 

 പ റുംജ്ാലിക്കരാറിന്റെ  ആവ്രയക / നട്ടങ്ങള്  

1. രരായി  കരരീകരിക്ക് 

 ബിപിഒ  ഒര  ബിസിനസിന്  ് ിന് ഏറാണവ് ും കഴിവ് റാണ  മഖലയി് രരായി  

കരരീകരിക്കാന്  സഹായിക്ക ന്ന . 

2. മികവ്ിന ള്ള  ്നവഷണും 

കാ ്  ്ലലാത്ത ജ്ാലികള്  ആ ജ്ാലികളി് മികവ് ള്ള വ്ര്ണ്ക്ക് 
ഏ്പ്പിച്ചസന്റകാട ത്താ്  ബിസിനസിന് മികവ് ക്ട്ടാും. 

3. ന്റിലവ് ക റയ്ക്ക് 

 ിില  രപവ്ര്ണ്ത്തികള്  ്വ്യി്  വവ്ദാരഗ്ായിയും ഉള്ളവ്ര്ണ്ക്ക് ഏ്പ്പിച്ചസ ന്റകാട ക്ക ന്നാ 
വ്ഴി ബിസിനസ്   ് ിന്റെ രപവ്ര്ണ്ത്തന ന്റിലവ് ക റയ്ക്കാും. 

4. സഖയും  വ്ഴിയ ള്ള വ്ളര്ണ്ച്ച 

പ റും ജ്ാലിക്ക്  ഏ്പ്പിച്ച   രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളി് ബിസിനസിന് നിേപും നടത്തണ്ടി 
വ്ര ന്നിലല. ഇാ ക റഞ്ഞ മ്ലധനും ന്റകാണ്ട് ക്ട  ് വ്ളര്ണ്ച്ച നടാന് ബിസിനസിന്റന 
സഹായിക്ക ന്ന . 

5. സാമ്പത്തിക വ്ികസനത്തിന ള്ള രപാത്സാഹനും 

 സുംരുംഭക വും, ന്റ ാഴി്, കയറാണസമ ി ്ന്നിവ്ന്റയ പ റുംജ്ാലിക്കരാര്ണ് 
ഉത്തജ്ിപ്പിക്ക ന്ന . ഇാ  സാമ്പത്തിക വ്ികസനത്തിലക്ക് നയിക്ക ന്ന . 

ബിപിഒ യ മായി  ബന്ധന്റപ്പട്ട ഉ്ക്കണ്ഠകള് 

1. രഹസയാത്മക  

 ബാഹയ ഏജ്ന്സി രഹസയും സ്േിച്ചിന്റലലങ്കി് ്ാ  പ റുംജ്ാലിക്കരാര്ണ് ന്ക ന്ന 
സ്ഥാപനത്തിന്റെ   ാ്പരയത്തിന് ഹാനികരമാക ന്ന . 

2. ന്റസവറാണ്  ഷാപ്പിുംഗ് (Sweat shopping) 

 ിിതരവിക്ക ന്ന ി് ഉള്ള കഴിവ്ലല മറിച്ച് ന്റിയ്യസന്ന ില ള്ള കഴിവ്ാണ് പ റത്ത് ജ്ാലി 
ഏ്പ്പിക്ക ന്ന സ്ഥാപനും ലേയമാക്ക ന്നാ. 
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3. ധാര്ണ്മിക ഉ്ക്കണ്ഠകള് 

 ന്റിലവ് ക റയ്ക്കാനായി ജ്ാലികള് ്വ്ികസി രാജ്യങ്ങളിന്റല ഏജ്ന്സികന്റള 
ഏ്പ്പിക്ക ന്ന . ്വ്ര്ണ് ക ട്ടികന്റളയ ും സ്ര ീകന്റളയ ും ന്റകാണ്ട് ജ്ാലി ന്റിയ്യിക്ക കയ ും 
പ ര ഷന്മാര ട ിനക്കാള് ക റഞ്ഞ ക്ലി ന്റകാട ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . ഇാ 
്ധാര്ണ്മികമാണ്. 

4. മാ ൃരാജ്യത്തിന്റല  ് ിര്ണ്പ്പസകള് 

 ജ്ാലികള് വ്ിദാരരരാജ്യങ്ങളിലക്ക് കരാര്ണ് ന്ക മ്പാള് മാ ൃരാജ്യത്തിന്റല 
ആളസകള്ക്ക് ന്റ ാഴിലിലലായ്മ ഉണ്ടാക ന്ന . ഇാ  മാ ൃരാജ്യത്തിന്റല ജ്നങ്ങളസന്റട 
് ിര്ണ്പ്പിന്   കാരണമാക ന്ന . 

 

     CHAPTER 6 

ബിസിനസിന്റെ  സാമ്ഹിക ഉത്തരവ്ാദാരി വവ് ും  സദാരാിാരവ് ും 

( Social Responsibilities of Business and Business ethics) 

സമ്ഹത്തിന്റെ ലേയങ്ങള്ക്ക ും മ്ലയങ്ങള്ക്ക ും ്ന സരിച്ചസള്ള  ീര മാനങ്ങള് 
്ട ക്ക ന്ന ിന ും രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്ത ന്ന ിന ും ഉള്ള ബിസിനസിന്റെ കടമയാണ് 
സാമ്ഹിക ഉത്തരവ്ാദാരി വും 

 സാമ്ഹയ ഉത്തരവ്ാദാരി വത്തിന്   ്ന ക്ലമായ വ്ാദാരങ്ങള് 

1. നിലനി്പ്പിന ും വ്ളര്ണ്ച്ചയ്ക്ക ും ഉള്ള നയായീകരണും 

സമ്ഹത്തിന്    ടര്ണ്ച്ചയായി  സവ്നങ്ങള് ന്റിയ് ാ് മാര മ  ബിസിനസിന്റെ 
നിലനി്പ്പസും വ്ളര്ണ്ച്ചയ ും സാധയമാക കയ ള്ളൂ. ് ിനാ്  നിലനില്പിന ും 
വ്ളര്ണ്ച്ചയ്ക്ക ും വ്ണ്ടി  ബിസിനസ് സാമ്ഹിക ഉത്തരവ്ാദാരി വും ഏന്ററാണട ക്കണും. 

2. സ്ഥാപനത്തിന്റെ  ദാരീര്ണ്ഘകാല  ാല്പരയും 

 ങ്ങളസന്റട  ാ്പരയങ്ങള്  ബിസിനസ് സുംരേിക്ക ന്നിലല  ്ന്ന്  ന്റ ാഴിലാളികള്, 

ഉപഭാക്താക്കള്, ഗവ്ണ്ന്റമെ്  ്ന്നിവ്ര്ണ്ക്ക്  ാന്നിയാ്  ്വ്ര്ണ്  ബിസിനസിന ള്ള 
പിതരവ ണ പിന്വ്ലിക്ക ും. ് ിനാ്  സാമ്ഹിക ഉത്തരവ്ാദാരി വും ഏന്ററാണട ക്ക ന്നാ  

ബിസിനസിന്റെ  ാല്പരയങ്ങള് സുംരേിക്ക ന്ന ിന്   ് യാവ്രയമാണ്. 

3. ഗവ്ണ്ന്റമെ് നിയരതരവണും ഒഴിവ്ാക്ക ക 

 ങ്ങളസന്റട  സവാ രതരവയും പരിമി ന്റപ്പട ത്ത ന്ന ിനാ്  ഒര  ബിസിനസ് സ്ഥാപനവ് ും  

ഗവ്ണ്ന്റമെ് നിയരതരവണും ആരഗഹിക്ക ന്നിലല. സവമധയാ  സാമ്ഹയ ഉത്തരവ്ാദാരി വങ്ങള് 
ഏന്ററാണട ക്ക ന്നാ വ്ഴി  ബിസിനസിന്  ഗവ്ണ്ന്റമെ് നിയരതരവണും ഒഴിവ്ാക്കാന് സാധിക്ക ും. 

4. സമ്ഹന്റത്ത നിലനിര്ണ്ത്ത ക 
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  ങ്ങള്ക്ക  വ്ണ്ടാ  ബിസിനസി് നിന്ന ും ലഭിക്ക ന്നിലല  ്ന്ന  ാന്ന്  ആളസകന്റള  

സാമ്ഹയവ്ിര ായി രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്താന് രപരിപ്പിക്ക ന്ന . 
്  ന്റകാണ്ട്  സാമ്ഹയ ഉത്തരവ്ാദാരി വങ്ങള്  ഏന്ററാണട ക്ക ന്ന ാണ്  ബിസിനസിന് 
്ഭികാമയും. 

5. ബിസിനസിന്   ലഭയമായ വ്ിഭവ്ങ്ങള് 

 സമ്ഹത്തിന്റല  വ്ിലയറിയ  ഭൌ ിക മാന ഷിക വ്ിഭവ്ങ്ങളാണ്  ബിസിനസ് 
വകവ്രും വ്ച്ചിരിക്ക ന്നാ. ഇവ് സമ്ഹത്തിന്റല  രപശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്ക ന്ന ിന്  

ഫലരപദാരമായി  വ്ിനിയാഗിക്കാന് സാധിക്ക ും. 

6. ബിസിനസ് ന്റിയ്യാന ള്ള  നലല ്തരവരീേും സൃഷ്ട്പിക്ക ക 

 സങ്കീര്ണ്ണമായ രപശ്നങ്ങള് നിറഞ്ഞ  സമ്ഹത്തി് രപവ്ര്ണ്ത്തിക്കണ്ടി വ്ന്നാ്, 

ബിസിനസിന്  വ്ളന്റര ക റഞ്ഞ വ്ിജ്യസാധയ യയ ള്ളൂ. രപശ്നങ്ങള് ക റഞ്ഞ ഒര  
സമ്ഹും  നലല രീ ിയി് ബിസിനസ് നടത്ത ന്ന ിന ള്ള  ഒര  ്തരവരീേും രപദാരാനും 
ന്റിയ്യസന്ന . 

7. സാമ്ഹയ രപശ്നങ്ങള്ക്ക്  ബിസിനസ കള് ഉത്തരവ്ാദാരികള് ആക ന്ന  

്തരവരീേ മലിനീകരണും, സ രേി മലലാത്ത ജ്ാലിസ്ഥലും  മ  ലായ രപശ്നങ്ങള്  

സൃഷ്ട്പിക്ക ന്നാ  ബിസിനസ കള് ആന്റണന്ന്  ിിലര്ണ് വ്ാദാരിക്ക ന്ന . ് ിനാ്  ഈ 
രപശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്ക ക ്ന്നാ  ബിസിനസിന്റെ ധാര്ണ്മിക  ബാധയ യാണ്. 

സാമ്ഹയ ഉത്തരവ്ാദാരി വത്തിന്  ് ിരായ വ്ാദാരങ്ങള് 

1.ലാഭും പരമാവ്ധിയാക്ക്  ്ന്ന ലേയത്തിന്റെ ലുംഘനമാണ് 

ഈ വ്ാദാരമന സരിച്ച്  ബിസിനസ് നിലനി്ക്ക ന്ന   ന്റന്ന  ലാഭും 
വ്ര്ണ്ധിപ്പിക്ക ന്ന ിനാണ്. ് ിനാ്  സാമ്ഹിക ഉത്തരവ്ാദാരിത്തന്റത്ത 
ക റിച്ചസള്ള  ഏന്റ ാര  വ്ാദാരവ് ും  ഈ ലേയത്തിന് ് ിരാണ്. 

2. ഉപഭാക്താക്കളസന്റട  മ് ഭാരും ഉണ്ടാക ന്ന  

മലിനീകരണ നിയരതരവണും, പരിസ്ഥി ി സുംരേണും  മ  ലായ സാമ്ഹിക 
ഉത്തരവ്ാദാരി വങ്ങള്  വ്ളന്റര ന്റിലവ്റിയ ാണ്. ഈ സാഹിരയത്തി്  സാധനങ്ങള്ക്ക് 
്മി വ്ില ി മത്തി  ബിസിനസ്  ഈ ഭാരും  ഉപഭാക്താക്കളസന്റട ി മലിലക്ക് 
മാറാണസന്ന . 

3. ബിസിനസിന്റെ കഴിവ്ിലലായ്മ 

സമ്ഹത്തിന്റല രപശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്ക ന്ന ിന ള്ള    വ്ണ്ടര  ്റിവ് ും 
പരിരീലനവ് ും  ബിസിനസ്സകാര്ണ്ക്ക്  ഇലല. ് ിനാ്  സമ്ഹത്തിന്റല രപശ്നങ്ങള് 
പരിഹരിക്കണ്ടാ  മറാണ്  സവ്ിരഷ ഏജ്ന്സികളാണ്. 

4. ന്റപാ  ജ്നപിതരവ ണയ ന്റട ്ഭാവ്ും 
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സാമ്ഹയ രപശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്ക ന്ന ിന്  ബിസിനസ്സകാര്ണ് ഇടന്റപട ന്നാ  ന്റപാ  വ് 
പറഞ്ഞാ്  ജ്നങ്ങള് ഇഷ്ട്പന്റപ്പട ന്നിലല.. 

 സാമ്ഹിക ഉത്തരവ്ാദാരി വും  കാരണങ്ങള് 

1.ന്റപാ  വ്ായ നിയരതരവണ ഭീഷണി 

സമ്ഹത്തിനാട് ഉത്തരവ്ാദാരിത്തമിലലാത്ത രീ ിയി്  ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള് 
രപവ്ര്ണ്ത്തിച്ചാ്  ്വ്ന്റയ നിയരതരവിക്കാന് നടപടികളസണ്ടാക ും.ഈ നിയരതരവണ ഭീഷണി 
സാമ്ഹയ ഉത്തരവ്ാദാരിത്തങ്ങള് ഏന്ററാണട ക്ക ന്ന ിന് ബിസിനസിന്റന 
നിര്ണ്ബന്ധി രാക്ക ന്ന . 

2. ന്റ ാഴിലാളി നീക്കങ്ങളസന്റട സമര്ണ്േും 

 ന്റ ാഴിലാളികള് ക്ട  ് വ്ിദാരയാസമ്പന്നര ും സുംഘടി ര ും ആണ് . ഇാ 
ന്റ ാഴിലാളികളസന്റട േമത്തിന് ക്ട  ് പരിഗണന ന്കാന് ബിസിനസ കന്റള 
നിര്ണ്ബന്ധി രാക്ക ന്ന . 

3. ഉപഭാക്താക്കളസന്റട ്വ്ബാധും  

ഉയര്ണ്ന്ന വ്ിദാരയാഭയാസവ് ും മാധയമങ്ങളസന്റട വ്ളര്ണ്ച്ചയ ും ഉപഭാക്താക്കന്റള  ങ്ങളസന്റട 
്വ്കാരങ്ങന്റളയ ും ്ധികാരങ്ങന്റളയ ും ക റിച്ച് ബാധവ്ാന്മാരാക്കി .ഇാ 
ഉപഭാക്തൃ കരരീകൃ  നയങ്ങള് പിതരവ ടരാന് ബിസിനസ കന്റള നിര്ണ്ബന്ധി രാക്കി. 

4. ബിസിനസിന ള്ള സാമ്ഹയ നിലവ്ാരത്തിന്റെ വ്ികസനും 

 സമ്ഹത്തി് നിന്ന ും മാറി ഒര  ബിസിനസ്സും നടത്താനാവ്ിലല. ബിസിനസിന്റന 
നിലനി്ക്കാന ും വ്ളരാന ും ്ന വ്ദാരിക്ക ന്നാ സമ്ഹമാണ്. 

5. സമ്ഹ  ാ്പരയവ് ും ബിസിനസ്  ാ്പരയവ് ും  മില ള്ള ബന്ധും 

സമ്ഹ  ാ്പരയവ് ും ബിസിനസ്  ാ്പരയവ് ും വ്ിര ായിമായവ്യലല. സമ്ഹന്റത്ത 
നന്നായി സവ്ിച്ചാ് മാര മ ബിസിനസിന് ദാരീര്ണ്ഘകാല നട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാന് 
സാധിക്ക്. 

സാമ്ഹിക ഉത്തരവ്ാദാരിത്തും - പല രും 

1. സാമ്പത്തിക ഉത്തരവ്ാദാരിത്തും  

ഒര  ബിസിനസ് സ്ഥാപനും ്ടിസ്ഥാനപരമായി സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമാണ്. 
് ിനാ്  ബിസിനസിന്റെ രപാഥമിക  സാമ്ഹിക ഉത്തരവ്ാദാരിത്തും സാമ്പത്തികമാണ്. 
് ായാ സമ്ഹും ആരഗഹിക്ക ന്ന സാധനങ്ങളസും സവ്നങ്ങളസും ഉ്പാദാരിപ്പിക്ക കയ ും 
്വ് ലാഭത്തി് വ്ി്ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസക. 

2. നിയമപരമായ ഉത്തരവ്ാദാരിത്തും  

രാജ്യന്റത്ത നിയമും ്ന സരിച്ച് രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ക ്ന്ന ള്ളാ ഏന്റ ാര  
ബിസിനസിെയ ും ഉത്തരവ്ാദാരിത്തമാണ്. നിയമും ്ന സരിക്ക ന്ന സ്ഥാപനും 
സമ്ഹത്താട് ഉത്തരവ്ാദാരിത്തമ ള്ള സ്ഥാപനും ക്ടിയായിരിക്ക ും. 
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3. ധാര്ണ്മിക ഉത്തരവ്ാദാരിത്തും 

നിയമങ്ങളി് പറഞ്ഞിട്ടിലലാത്ത  ും ്ന്നാ് ഒര  ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തി്നിന്ന ും 
സമ്ഹും രപ ീേിക്ക ന്ന  മായ ന്റപര മാറാണമാണ് ഇാ. ഉദാരാ:നയായമായ വ്യാപാര 
രീ ികള് ഉപയാഗിക്ക ക, ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് ഗ ണനിലവ്ാരമ ള്ള സാധനങ്ങള് 
ന്ക ക 

4. വ്ിവ്ിന ഉത്തരവ്ാദാരിത്തും  

ആര ും നിര്ണ്ബന്ധിക്കാന്റ   സവമധയാ ബിസിനസ് ഏന്ററാണട ക്ക ന്ന  ഉത്തരവ്ാദാരിത്തമാണ് 
ഇാ. ഉദാരാ:വ്ിദാരയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സുംഭാവ്ന ന്ക ക, ന്റവ്ള്ളന്റപ്പാക്കും ഭ്കമ്പും 
മ  ലായ ദാര രി ങ്ങളി് ്കന്റപ്പട്ടവ്ന്റര സഹായിക്ക ക 

വ്ിവ്ിധ രഗ്പ്പസകളാട ള്ള സാമ്ഹിക ഉത്തരവ്ാദാരിത്തും 

1. ഉടമസ്ഥരാട ള്ള ഉത്തരവ്ാദാരിത്തും 

ഓഹരി ഉടമകള്ക്ക ും ഉടമസ്ഥര്ണ്ക്ക ും ്വ്ര്ണ് നിേപിച്ച പണത്തിന് നയായമായ 
രപ ിഫലും ന്ക ക ്ന്ന  ും, ്വ്ര ന്റട നിേപത്തിന്റെ സ രേ ഉറപ്പാക്ക ക 
്ന്ന  ും ഒര  ബിസിനസിന്റെ ഉത്തരവ്ാദാരി വമാണ്. ബിസിനസിന്റെ 
രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങന്റളക്ക റിച്ച് കൃ യമായ മ ഴ വ്ന് വ്ിവ്രങ്ങളസും ഇവ്ര്ണ്ക്ക് 
ലഭയമാക്ക കയ ും വ്ണും. 

2. ന്റ ാഴിലാളികളാട ള്ള ഉത്തരവ്ാദാരിത്തും 

ന്റ ാഴിലാളികള്ക്ക് സ്ഥാപനത്തി് ജ്ാലി ന്റിയ്യസന്ന ിന ള്ള ്തരവരീേും സൃഷ്ട്പിക്ക ക, 

നയായമായ  ക്ലി ന്ക ക, ന്റ ാഴി് സുംഘടനകള് ഉണ്ടാക്ക ന്ന ിന ള്ള ്വ്ര ന്റട 
ജ്നാധിപ യപരമായ ്വ്കാരന്റത്ത ്ുംഗീകരിക്ക ക ്ന്നിവ് ഇ ി് ഉള്ന്റപ്പട ന്ന . 

3. ഉപഭാക്താക്കളാട ള്ള ഉത്തരവ്ാദാരിത്തങ്ങള് 

നയായമായ വ്ിലയ്ക്ക്,രരിയായ ്ളവ്ില ും ഗ ണത്തില ും ഉള്ള സാധനങ്ങളസും 
സവ്നങ്ങളസും ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് ന്കണും. മായും ിര്ണ്ക്ക്, 

ന്റ റാണിായിാരണാജ്നകമായ പരസയങ്ങള്, ഗ ണനിലവ്ാരമിലലാത്ത സാധനങ്ങള്  ്ന്നീ 
കാരയങ്ങള് ന്റിയ്യാന് പാടിലല. 

4. ഗവ്ണ്ന്റമെിനാട ും സമ്ഹത്താട മ ള്ള ഉത്തരവ്ാദാരിത്തും 

ഒര  ബിസിനസ് സ്ഥാപനും രാജ്യന്റത്ത  നിയമങ്ങന്റള  ബഹ മാനിക്ക കയ ും  കൃ യമായ ും 
സ യസന്ധമായ ും  നിക  ികള് ന്ക കയ ും വ്ണും. പരിസ്ഥി ി സുംരേിക്ക കയ ും 
വ്ൃത്തിയിലലാത്ത  രപവ്ര്ണ്ത്തന  ്തരവരീേും ഒഴിവ്ാക്ക കയ ും വ്ണും.. 

ബിസിനസ ും പരിസ്ഥി ി സുംരേണവ് ും 

 രപകൃ ിദാരത്തവ് ും മന ഷയനിര്ണ്മി വ് മായ  മന ഷയന്റെ ി റാണസപാട കളസന്റട 
ആന്റകത്ത കയാണ് പരിസ്ഥി ി. ബിസിനസിന്റല രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് പരിസ്ഥി ി 
മലിനീകരണും ഉണ്ടാക്ക ന്ന .  
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മലിനീകരണും 

 വ്ിനാരകരമായ വ്സ്  ക്കള് പരിസ്ഥി ിയിലക്ക്   സന്നിവ്രിപ്പിക്ക ന്ന ാണ്  

മലിനീകരണും. ഇാ മാനവ്രാരിക്ക് മാര മലല  മറാണസ    ജ്ീവ്ിവ്ര്ണ്ഗങ്ങള്ക്ക ും 
വ്ിനാരകരമാണ്. 

 മലിനീകരണും-  രങ്ങള് 

1. വ്ായ  മലിനീകരണും  

ഇ   രപധാനമായ ും വ്ാഹനങ്ങളി്നിന്ന ും  പ റത്തക്ക വ്ര ന്ന കാര്ണ്ബണ് 
മാണാക്വസഡ് ,ഫാക്ടറികളി് നിന്ന ും പ റതരവള്ളന്റപ്പട ന്ന പ ക, മറാണ് 
രാസപദാരാര്ണ്ത്ഥങ്ങള്  ്ന്നിവ് മ്ലമാണ് ഉണ്ടാക ന്നാ. വ്ായ  മലിനീകരണും  

വ്ായ വ്ിന്റെ ഗ ണനിലവ്ാരും ക റയ്ക്ക ന്ന . 

2 ജ്ലമലിനീകരണും  

രാസപദാരാര്ണ്ത്ഥങ്ങളസും  മറാണസ പാഴ്വ്സ്  ക്കളസും ജ്ലത്തി് നിേപിക്ക ന്ന  മ്ലും ആണ് 
ജ്ല മലിനീകരണും ഉണ്ടാക ന്നാ. ഇാ പല ജ്ീവ്ികളസന്റടയ ും മരണത്തിനിടയാക്ക കയ ും 
മന ഷയ ജ്ീവ്ന്  ന്റന്ന ഗ ര  രമായ ഭീഷണിയാവ് കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

3. മണ് മലിനീകരണും  

 വ്ിഷകരമായ പാഴ്വ്സ്  ക്കള് ഭ്മിയി് നിേപിക്ക ന്നാ മണ് മലിനീകരണത്തിന് 
കാരണമാക ന്ന . ഇാ മണിന്റെ ഗ ണനിലവ്ാരന്റത്ത ്പകടന്റപ്പട ത്ത കയ ും ഭ്മിന്റയ 
കൃഷിക്ക് ്ന യാജ്യമലലാ ാക്കി   ീര്ണ്ക്ക കയ ുംന്റിയ്യസന്ന .  

4. രബ്ദമലിനീകരണും 

 ഫാക്ടറികളസന്റട രപവ്ര്ണ്ത്തനും, വ്ാഹനങ്ങള്  ഓട ന്നാ  മ  ലായവ്യ ന്റട രബ്ദും 
ഗ ര  രമായ ആരാഗയ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്ക ന്ന . കള്വ്ിരക്തി നഷ്ട്പന്റപ്പട ക,ഹൃദാരയത്തിന് 
രപവ്ര്ണ്ത്തനവവ്കലയും, മാനസിക നില ന്റ റാണസക  മ  ലായ രാഗങ്ങള്  

രബ്ദമലിനീകരണും മ്ലമ ണ്ടാക ന്ന . 

മലിനീകരണ നിയരതരവണത്തിന്റെ ആവ്രയും 

1. ആരാഗയത്തിന്  നരിടണ്ടിവ്ര ന്ന ഭീഷണികള് ക റയ്ക്ക ക 

 കയാന്സര്ണ്, ഹൃദാരയസുംബന്ധമായ രപശ്നങ്ങള്, രവാസകാര രാഗങ്ങള്  മ  ലായ പല 
രാഗങ്ങളസും ഉണ്ടാക ന്നാ മലിനീകരണും മ്ലമാണ്. ഈ രാഗങ്ങളസന്റട  ീരവ്  
ക റയ്ക്ക ന്ന ിന്  മലിനീകരണ നിയരതരവണ നടപടികള് സഹായിക്ക ന്ന . 

2. ബാധയ   മ്ലമ ണ്ടാക ന്ന നഷ്ട്പും ക റക്ക ക.  

മലിനീകരണത്തിന്റെ ദാര്ഷയഫലങ്ങള് ്ന ഭവ്ിക്കണ്ടിവ്ര ന്നവ്ര്ണ്ക്ക് നഷ്ട്പപരിഹാരും 
ന്റകാട ക്കാന് ഉള്ള ബാധയ  ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന ണ്ട്. ് ിനാ്   ഇാ 
മ്ലമ ണ്ടാക ന്ന നഷ്ട്പും ക റയ്ക്ക ന്ന ിന്  മലിനീകരണ നിയരതരവണ  സുംവ്ിധാനങ്ങള് 
ബിസിനസി് സ്ഥാപിക്ക ന്നാ നലല ാണ്. 
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3. രപ ിച്ഛായ ന്റമച്ചന്റപ്പട ത്ത ക 

മലിനീകരണും നിയരതരവിക്ക ന്ന ിന ള്ള നയങ്ങളസും നടപടികളസും, ബിസിനസിന്റെ 
രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളാട ള്ള ജ്നങ്ങളസന്റട  മനാഭാവ്ന്റത്ത സവാധീനിക്ക ും. ഇത്തരത്തില ള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങന്റള  സാമ്ഹയരപ ിബായി യ ള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായി ജ്നങ്ങള് കാണ ും. 

4. മറാണ് സാമ്ഹയ നട്ടങ്ങള് 

മലിനീകരണ നിയരതരവണ നടപടികള് മ്ലും വ്ൃത്തിയ ള്ള ന്റകട്ടിടങ്ങള്, വ്യക്തമായ 
കാഴ്ി , ര ായിമായ  രപകൃ ിദാരത്ത ഉ്പ്പന്നങ്ങളസന്റട ലഭയ  മ  ലായ നട്ടങ്ങളസും 
ഉണ്ടാക ന്ന . 

 പരിസ്ഥി ി സുംരേണത്തി് ബിസിനസിന്റെ പങ്ക് 

 പരിസ്ഥി ിസുംരേണത്തിനായി ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള് സവീകരിക്ക ന്ന  

നടപടികള്  ാന്റഴപ്പറയ ന്ന                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. മലിനീകരണും  ടയ ന്ന ിന ള്ള ഒര  രപവ്ര്ണ്ത്തന സുംസ്കാരും സൃഷ്ട്പിക്ക ന്ന ിന് ഉന്ന  
മാനജ്ന്റമെ്  രപ ിബായി . 

2. ഗ ണനിലവ്ാരമ ള്ള ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള് വ്ാങ്ങ ന്ന ിന് വ്യക്തമായ 
നയങ്ങളസും കാരയപരിപാടികളസും വ്ികസിപ്പിക്ക ക, ഉന്ന മായ സാങ്ക ികവ്ിദാരയ 
ഉപയാഗിക്ക ക, മാലിനയനിര്ണ്മാര്ണ്ജ്നത്തിന് രാസ്ര ീയമായ രീ ികളസപയാഗിക്ക ക 
etc 

3. മലിനീകരണും  ടയ ന്ന ിന് വ്ണ്ടി ഗവ്ണ്ന്റമെ് ഉണ്ടാക്ക ന്ന നിയമങ്ങള് പാലിക്ക ക. 

4. മാലിനയും ഉള്ള നദാരികള് ര ായിീകരിക്ക ക, മരങ്ങള് വ്ച്ചസപിടിപ്പിക്ക ക, വ്നനരീകരണും 
 ടയ ക മ  ലായ ഗവ്ണ്ന്റമെ് പരിപാടികളി് പന്റങ്കട ക്ക ക. 

5. മാലിനയനിര്ണ്മാര്ണ്ജ്ന പരിപാടികളസന്റട സാങ്ക ിക വ്രങ്ങള് പങ്ക വ്യ്ക്ക ന്ന ിന് 
സലയര്ണ്മാര്ണ്ക്ക ും ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക ും വ്ണ്ടി ന്റസമിനാറ കളസും പരിരീലനങ്ങളസും 
സുംഘടിപ്പിക്ക കയ ും മാലിനയനിര്ണ്മാര്ണ്ജ്ന പരിപാടികളി് ്വ്ന്റരക്ക്ടി 
പന്റങ്കട പ്പിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസക. 

ബിസിനസ് സദാരാിാരും 

 സമ്ഹവ് മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട്  ഒര  ബിസിനസ് സ്ഥാപനും പിതരവ ടരണ്ട   ധാര്ണ്മിക 
  വങ്ങളാണ് ബിസിനസ് സദാരാിാരും. ഇാ സവമധയാ ഉണ്ടാകണ്ട ാണ്. 
ഉപഭാക്താക്കള്, ന്റ ാഴിലാളികള്, സവലയഴ്സ്, ് ിരാളികള്, ഗവ്ണ്ന്റമെ്, 
സമ്ഹും  ്ന്നിവ്യ മായി നലല രീ ിയി് ഇടന്റപടണും. 

 സദാരാിാരപരമായ  ബിസിനസ്  രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളസന്റട ഉദാരാഹരണങ്ങള് 

a) സാധനങ്ങള്ക്ക ും സവ്നങ്ങള്ക്ക ും  നയായമായ വ്ില ഈടാക്ക ക. 

b) ജ്ീവ്നക്കാരാട് നലല രീ ിയി് ഇടന്റപട ക. 

c) ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  നലല ഗ ണനിലവ്ാരമ ള്ള സാധനങ്ങള് വ്ി്ക്ക ക. 
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d) കൃ യമായ ്ളവ് കളസും  ്ക്കങ്ങളസും ഉപയാഗിക്ക ക. 

e) നയായമായ ലാഭും മാര ും ഉണ്ടാക്ക ക. 

സദാരാിാരമലലാത്ത  ബിസിനസ്  രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളസന്റട ഉദാരാഹരണങ്ങള്. 

a) ഗ ണനിലവ്ാരമിലലാത്ത സാധനങ്ങളസും സവ്നങ്ങളസും വ്ി്ക്ക ക. 

b) മായും ിര്ണ്ക്ക്. 

c) കരിഞ്ചതരവയ ും പ്ഴ്ത്തിവ്യ്പ്പസും. 

d) ന്റ റാണിായിാരണാജ്നകമായ  പരസയങ്ങള്. 

e) ന്റ ാഴിലാളികന്റള ി്ഷണും ന്റിയ്യ്. 

 

 ബിസിനസ് സദാരാിാരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങള് 

1. ഉന്ന  മാനജ്ന്റമെ്  രപ ിബായി  

 സദാരാിാര രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളാട്  ഉന്ന  മാനജ്ന്റമെിന് നലല രപ ിബായി  
ഉണ്ടായിരിക്കണും. സ്ഥാപനത്തിന്റെ മ്ലയങ്ങള്  ഉയര്ണ്ത്തിപ്പിടിക്ക ന്ന ിന ള്ള  ന ൃ വും  

ഉന്ന  മാനജ്ന്റമെ് ന്കണും. 

2. കാഡ് പബ്ലിഷ് ന്റിയ്യ് 

 ഇ ി്  സ യസന്ധ , നിയമങ്ങള്  പാലിക്ക്, ഉ്പ്പന്നത്തിന്റെ  സ രേയ ും 
ഗ ണനിലവ്ാരവ് ും, ജ്ാലിസ്ഥലന്റത്ത  സ രേയ ും  ആരാഗയകരമായ ്തരവരീേവ് ും, 

സാധനങ്ങള് വ്ി്ക്ക ന്ന ിന്  മാനയമായ രീ ികള്  ്ന്നിവ് ഉള്ന്റപ്പട ന്ന . 

3.്ന സരണ  സുംവ്ിധാനും സ്ഥാപിക്ക ക 

യഥാര്ണ്ത്ഥ  ീര മാനങ്ങളസും രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളസും സദാരാിാര നിലവ്ാരങ്ങള് 
്ന സരിച്ചാണ്  ്ന്ന് ഉറപ്പസവ്ര ത്ത ന്ന ിനായി  ്ന യാജ്യമായ  സുംവ്ിധാനും  

സ്ഥാപിക്കണും.ഉദാരാ: സദാരാിാരപരമലലാത്ത ന്റപര മാറാണങ്ങള് റിപ്പാര്ണ്ട്ട് 
ന്റിയ്യസന്ന ിന്  ന്റ ാഴിലാളികന്റള സഹായിക്കാന്  നന്റലലാര   ആരയവ്ിനിമയ 
സുംവ്ിധാനും   സ്ഥാപിക്ക ന്ന . 

4. ്ലലാ  ലങ്ങളില മ ള്ള  ജ്ീവ്നക്കാന്റര ഉള്ന്റപ്പട ത്ത ക 

ബിസിനസ് സദാരാിാരും  യാഥാര്ണ്ത്ഥയമാക്ക ന്നാ  സദാരാിാര നയങ്ങള് 
നടപ്പിലാക്ക ന്ന  ജ്ീവ്നക്കാരാണ്. ് ിനാ്  സദാരാിാര പരിപാടികളി്  ജ്ീവ്നക്കാന്റര 
ഉള്ന്റപ്പട ത്ത ക ്ന്നാ  നിര്ണ്ബന്ധമാണ്  
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CHAPTER 7 

     കമ്പനി ര്പീകരണും 

    (FORMATION OF A COMPANY) 

ഒര   കമ്പനി ര്പീകരിക്ക ന്ന ിന് നാല് ഘട്ടങ്ങള് ആണ ള്ളാ 

1. രപമാഷന് 2. ഇന്കാര്ണ്പ്പറഷന് 3. മ്ലധന സമാഹരണും 4. ബിസിനസ് ആരുംഭിക്ക്. 

A.  രപമാഷന് (Promotion) 

 കമ്പനി ര്പീകരണത്തിന്റെ  ആദാരയന്റത്ത ഘട്ടമാണ്  രപമാഷന് .ഒര  
കമ്പനി  സൃഷ്ട്പിക്ക ന്ന ിന് ആവ്രയമായ  ്ലലാ 
രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളസന്റടയ ും  ആന്റകത്ത കയാണ്  രപമാഷന്. കമ്പനി  ര്പീകരിക്ക വ്ാന്  

മ ന്വകന്റയട ക്ക ന്ന വ്യക്തിന്റയ  രപമാട്ടര്ണ് ്ന്ന വ്ിളിക്ക ന്ന . 

 രപമാട്ടറ ന്റട ധര്ണ്മങ്ങള് (Functions of promoter) 

1. ബിസിനസ് ്വ്സരും കണ്ട പിടിക്ക ക  

ബിസിനസ് ്വ്സരും കന്റണ്ടത്ത കയാണ് രപമാട്ടറ ന്റട ആദാരയന്റത്ത ധര്ണ്മും. പ  ിയ 
ഉാപന്നമാ സവ്നമാ ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക ക, വ്യ യസ് മായ ിാന് വ്ഴി ഉ്പ്പന്നങ്ങള് 
ലഭയമാക്ക ക  മ  ലായവ്ന്റയാന്റക്ക ബിസിനസ് ്വ്സരങ്ങളാണ്. 

2. ്ന യാജ്യ ാ   പഠനും 

ബിസിനസ് ആരയവ് മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട ്ലലാ കാരയങ്ങന്റളക്ക റിച്ചസും രപമാട്ടര്ണ് 
വ്ിരദാരമായ പഠനും നടത്ത ന്ന . ഇ ി്  ാന്റഴ പറയ ന്നവ് ഉള്ന്റപ്പട ന്ന  

A) സാങ്ക ികമായ ്ന യാജ്യ  

ിിലപ്പാള് ആരയും നലല ാകാും, ്ന്നാ് ്ാ നടപ്പിലാക്ക വ്ാന് സാങ്ക ികമായി 
സാധിക്ക കയിലല. ആവ്രയമായ സാങ്ക ികവ്ിദാരയ 
്ളസപ്പത്തി്  ലഭയമലലാത്ത  ന്റകാണ്ടാണ്  ഇങ്ങന്റന സുംഭവ്ിക്ക ന്നാ  

B) ധനപരമായ ്ന യാജ്യ  

കന്റണ്ടത്തിയ ആരയും നടപ്പിലാക്ക ന്ന ിന് ്ര  പണും ആവ്രയമായി വ്ര ും  ്ന്ന്  
രപമാട്ടര്ണ് കണ്ട പിടിക്കണും. രപാജ്ക്ടിന് ആവ്രയമായ പണും 
്ളസപ്പത്തി്  സുംഘടിപ്പിക്കാന് കഴിയിന്റലലങ്കി്, രപാജ്ക്ട് ഉപേിക്കണ്ടിവ്ര ും. 

C) ലാഭേമ  ്ന യാജ്യ  

 ഉേരിച്ച രപാജ്ക്ടിന്റെ  ലാഭേമ ന്റയക്ക റിച്ച്  രപമാട്ടര്ണ് വ്ിരകലനും നടത്തണും. ഈ 
പഠനങ്ങള് നടത്ത ന്ന ിന് രപമാട്ടര്ണ് വ്ിദാരഗ്ായിര ന്റട സഹായും  ടണും. 

3. കമ്പനിയ ന്റട പരിന് ്ുംഗീകാരും  നട ക 
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രപാജ്ക്ട്  ീര മാനിച്ചസകഴിഞ്ഞാ്, കമ്പനിക്ക്  ഒര  പര് ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്കണും. പരിന് 
്ുംഗീകാരും നട ന്ന ിനായി  ഏാ സുംസ്ഥാനത്താണാ  കമ്പനിയ ന്റട രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ഓഫീസ്  

സ്ഥാപിക്കാന് ഉേരിക്ക ന്നാ   ആ സുംസ്ഥാനന്റത്ത  കമ്പനി രജ്ിസ്രടാര്ണ്ക്ക്  രപമാട്ടര്ണ് ഒര  
്പേ ന്കണും. രജ്ിസ്രടാര്ണ്ക്ക് ന്ക ന്ന ്പേയി് മ ന്ഗണനാ 
്ടിസ്ഥാനത്തി് മ്ന്ന് പര കള് ന്കണും. 

4.ന്റമമാറാണ്ടത്തി്  ഒപ്പ്  ഇടണ്ടവ്ന്റര  ീര മാനിക്ക ക 

 നിര്ണ്േിഷ്ട്പ കമ്പനിയ ന്റട ന്റമമാറാണ്ടും ഓഫ് ്സാസിയഷനി് ഒപ്പിടണ്ട ്ുംഗങ്ങള് 
ആന്റരലലാമാന്റണന്ന് രപമാട്ടര്ണ്  ീര മാനിക്കണും. ന്റമമാറാണ്ടത്തി് ഒപ്പിട ന്നവ്ര്ണ് 
ആയിരിക്ക ും  കമ്പനിയ ന്റട  ആദാരയ  ഡയറക്ടര്ണ്മാര്ണ്. 

5. ന്റരപാഫഷണല കന്റള നിയമിക്ക ക 

രജ്ിസ്രടാറ ന്റട പക്ക്  സമര്ണ്പ്പിക്ക ന്ന ിന് ആവ്രയമായ  വ്ിവ്ിധ രഖകള് 
 യ്യാറാക്ക ന്ന ിന്   ന്റന്ന സഹായിക്ക ന്ന ിന വ്ണ്ടി   മര്ണ്ച്ചെ് ബാങ്കര്ണ്മാര്ണ്, 

ഓഡിറാണര്ണ്മാര്ണ്    ടങ്ങിയ ന്റരപാഫഷണല കന്റള  രപമാട്ടര്ണ്  നിയമിക്ക ന്ന . 

6. ആവ്രയമായ  രപമാണങ്ങള്  യാറാക്ക ക 

രജ്ിസ്രടാറ ന്റട  പക്ക്  സമര്ണ്പ്പിക്ക ന്ന ിന്  ആവ്രയമായ നിയമപരമായ 
രപമാണങ്ങള്   യ്യാറാക്ക ന്ന ിന്  വ്ണ്ട നടപടികള്  രപമാട്ടര്ണ് സവീകരിക്കണും. ഇ ി്  

ന്റമമാറാണ്ടും ഓഫ് ്സാസിയഷന്, ആര്ണ്ട്ടിക്കിള്സ്   ഓഫ്  ്സാസിയഷന്, 

ഡയറക്ടര്ണ്മാര ന്റട സമ പര ും  മ  ലായവ് ഉള്ന്റപ്പട ന്ന . 

B  ഇന്കാര്ണ്പ്പറഷന് (Incorporation) 

മ കളി് പറഞ്ഞ നടപടിരകമങ്ങള് പ്ര്ണ്ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാ്, ഏാ 
സുംസ്ഥാനത്താണാ കമ്പനിയ ന്റട രജ്ിസ്റ്റര്ണ്ഡ് ഓഫീസ്  സ്ഥാപിക്കണ്ടാ ആ 
സുംസ്ഥാനന്റത്ത കമ്പനി രജ്ിസ്രടാര്ണ്ക്ക് രപമാട്ടര്ണ് ്പേ ന്ക ന്ന . 
്പേയാന്റടാപ്പും  ാന്റഴപ്പറയ ന്ന രഖകള് ഉണ്ടായിരിക്കണും. 

1. സ്റ്റാമ്പ് പ ിച്ച, ഒപ്പിട്ട, സാേയന്റപ്പട ത്തിയ ന്റമമാറാണ്ടും ഓഫ് ്സാസിയഷന്. 
പബ്ലിക് കമ്പനിയാന്റണങ്കി് ക റഞ്ഞാ 7 ്ുംഗങ്ങളസും വരപവ്റാണ് കമ്പനിയാന്റണങ്കി് 
ക റഞ്ഞാ രണ്ട് ്ുംഗങ്ങളസും  ഇ ി്  ഒപ്പ് ഇട്ടിരിക്കണും. 

2. സ്റ്റാമ്പ് പ ിച്ച, ഒപ്പിട്ട, സാേയന്റപ്പട ത്തിയ ആര്ണ്ട്ടിക്കിള്സ് ഓഫ് ്സാസിയഷന്. 
പബ്ലിക് കമ്പനിയാന്റണങ്കി് ക റഞ്ഞാ 7 ്ുംഗങ്ങളസും വരപവ്റാണ് കമ്പനിയാന്റണങ്കി് 
ക റഞ്ഞാ രണ്ട് ്ുംഗങ്ങളസും  ഇ ി്  ഒപ്പ് ഇട്ടിരിക്കണും. 

3.  ങ്ങള് കമ്പനിയ ന്റട ഡയറക്ടര്ണ്മാരായി ന്റകാള്ളാന്റമന്ന ും, യാഗയ  ഓഹരികള് 

വ്ാങ്ങിച്ചസ ന്റകാള്ളാന്റമന്ന ും നിര്ണ്േിഷ്ട്പ ഡയറക്ടര്ണ്മാര്ണ് ്ഴ  ിന്കിയ സമ പര ും. 

4. നിര്ണ്േിഷ്ട്പ മാനജ്ിുംഗ് ഡയറക്ടര്ണ്, മാനജ്ര്ണ്  ്ന്നിവ്ര മായി  ്ന്റതരവങ്കില ും  ഉടമ്പടി 
ഉന്റണ്ടങ്കി്  ്ാ. 
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5. കമ്പനിയ ന്റട പരിന് ്ുംഗീകാരും ന്കിന്റക്കാണ്ട ള്ള രജ്ിസ്രടാറ ന്റട ന്റലറാണറിന്റെ 
കാപ്പി. 

6. രജ്ിസ്രടഷന മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട നിയമപരമായ ്ലലാ കാരയങ്ങളസും പാലിച്ചിട്ടസണ്ട് 
്ന്ന് നിയമപരമായ രപഖയാപനും. ഇ ി് സ രപീുംകാട ിയിന്റല  വ്ക്കീലാ, 

വഹക്കാട ിയിന്റല  വ്ക്കീലാ, ഒര   ിാര്ണ്ട്ടഡ് ്ക്കൌണ്ടൊ, കമ്പനി ന്റസരകട്ടറിയാ   

ഒപ്പ് വ്ച്ചിരിക്കണും. 

7.  കമ്പനിയ ന്റട രജ്ിസ്റ്റര്ണ്ഡ് ഓഫീസിന്റെ കൃ യമായ മ്വ്ിലാസും കാണിക്ക ന്ന ഒര  
നാട്ടീസ്. 

8.രജ്ിസ്രടഷന് ഫീസ് ്ടച്ചസ ്ന്ന  ന്റ ളിയിക്ക ന്ന രഖ. 

രജ്ിസ്രടാര്ണ് ഈ രഖകന്റളലലാും സ്േ്മപരിരാധന നടത്ത കയ ും, .രജ്ിസ്രടഷന മായി 
ബന്ധന്റപ്പട്ട നടപടിരകമങ്ങന്റളലലാും പ്ര്ണ്ത്തീകരിച്ചിട്ടസണ്ട് ്ന്ന്  ബാധയന്റപ്പട കയ ും 
ന്റിയ് ാ്  രജ്ിസ്രടാര്ണ്  കമ്പനിക്ക് രജ്ിസ്രടഷന് സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് ന്ക ും. രജ്ിസ്രടഷന് 
സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണിന്റന കമ്പനിയ ന്റട ജ്നന സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് ്ന്ന് വ്ിളിക്ക ന്ന . 

C. മ്ലധനും സമാഹരിക്ക ക (Raising of Capital) 

 ന്റപാ  ജ്നങ്ങളി്നിന്ന ും പണും സമാഹരിക്ക ന്ന ിന്  ാന്റഴ പറയ ന്ന നടപടികള് 
ആവ്രയമാണ് 

1. ന്റസബിയ ന്റട ്ുംഗീകാരും 

ന്റപാ  ജ്നങ്ങളി്നിന്ന ും പണും സമാഹരിക്ക ന്ന ിന് ന്റസബിയ ന്റട മ ന്ക്ര്ണ് ്ന മ ി 
ആവ്രയമാണ്. 

2. രപാസ്ന്റപക്ടസ് ഫയ് ന്റിയ്യസക 

കമ്പനി രജ്ിസ്രടാറ ന്റട പക്ക് രപാസ്ന്റപക്ടസ് ഫയ് ന്റിയ്യണും. കമ്പനിയ ന്റട 
ഓഹരികളാ കടപ്പര ങ്ങളാ വ്ാങ്ങ ന്ന ിനാ, കമ്പനിയി് പണും 
നിേപിക്ക ന്ന ിനാ ന്റപാ  ജ്നങ്ങന്റള േണിച്ചസന്റകാണ്ട ള്ള  േണക്കത്താണ്  

രപാസ്ന്റപക്ടസ്. 

3. ബാങ്കര്ണ്മാന്റരയ ും രബാക്കര്ണ്മാന്റരയ ും  നിയമിക്ക ക 

ഓഹരികളസന്റടയ ും കടപര ങ്ങളസന്റടയ ും ്പോഫീസ് സവീകരിക്ക ന്ന ിന് 
കമ്പനി  ബാങ്കര്ണ്മാന്റര നിയമിക്കണും. ്പോ ഫാമ കള് വ്ി രണും ന്റിയ്   
ഓഹരികളസും കടപ്പര ങ്ങളസും വ്ി്ക്ക ന്ന ിന് രബാക്കര്ണ്മാന്റരയ ും നിയമിക്കണും. 

4. മിനിമും സബ്സ്രകിപ്ഷന് 

ഒര   പബ്ലിക് കമ്പനി ഓഹരികള്  ് പേകര്ണ്ക്ക്  ന്ക ന്ന ിന മ മ്പ്   ന്റപാ  ജ്നങ്ങള്  

്ട ത്തിരിക്കണ്ട ക റഞ്ഞ  മ്ലധന   കയാണ്  മിനിമും  സബ്സ്രകിപ്ഷന്. 

ന്റസബിയ ന്റട  നിര്ണ്േരങ്ങളന സരിച്ച്  ഈ   ക   ഇഷയ  ന്റിയ്യസന്ന   കയ ന്റട  90% 

ആയിരിക്ക ും 

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

5. സ്റ്റാക്ക് ്ക്സ്ിഞ്ചിന് ്പേ ന്ക് 

 ഓഹരികളസന്റടയ ും  കടപര ങ്ങളസന്റടയ ും  വ്യാപാരും നടത്ത ന്ന ിന ളള  ്ന വ്ാദാരും 
ലഭിക്ക ന്ന ിനായി  ക റഞ്ഞാ  ഒര   സ്റ്റാക്ക് ്ക്സ്ിഞ്ചി്  ്ങ്കില ും  ്പേ 
ന്കണും. 

6. ഓഹരികള് ്ലാട്ട് ന്റിയ്യസക  

ഓഹരികള്ക്ക് ്പേ ന്കിയവ്ര്ണ്ക്ക് ഓഹരികള് ന്ക ന്ന ിനാണ് ്ലാട്ട്ന്റമെ് 
്ന്ന പറയ ന്നാ. ഓഹരികള് ്ലാട്ട് ന്റിയ് വ്ര്ണ്ക്ക് ്ലാട്ടസന്റമെ് ന്റലറാണറ കള് 
ന്ക ന്ന . 

D. ബിസിനസ് ആരുംഭിക്ക് (Commencement of Business) 

ഒര  വരപവ്റാണ് കമ്പനിക്ക് രജ്ിസ്രടഷന് സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് ലഭിച്ചാല ടന് ബിസിനസ് 
ആരുംഭിക്കാും. ്ന്നാ് പബ്ലിക് കമ്പനി  ബിസിനസ് ആരുംഭിക്ക ന്ന ിന ള്ള 
സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് ലഭിക്ക ന്ന ിന് വ്ണ്ടി രജ്ിസ്രടാര്ണ്ക്ക് ്പേ ന്കണും. 
്പേയാന്റടാപ്പും  ാന്റഴപ്പറയ ന്ന രഖകള് ക്ടി രജ്ിസ്രടാര്ണ്ക്ക് സമര്ണ്പ്പിക്കണും 

1. ്ലാട്ട് ന്റിയ്  ഓഹരികളസന്റട ്ണും  മിനിമും  സബ്സ്രകിപ്ഷനില ും   ക റവ്ലല  
്ന്ന രപഖയാപനും 

2. ഡയറക്ടര്ണ്മാര്ണ്  യാഗയ  ഓഹരികള് ്ട ത്ത  ്ന്ന ും  ് ിന്റെ പണും 
ന്കിന്റയന്ന ും  ഉള്ള രപസ് ാവ്ന. 

3. ഓഹരികളസന്റട വ്യാപാരും നടത്ത ന്ന ിന ള്ള ്ന വ്ാദാരത്തിനായി ്ുംഗീകൃ  
സ്റ്റാക്ക് ്ക്സ്ിഞ്ചി് ്പേ ന്കിന്റയന്ന ും ്ന വ്ാദാരും ലഭിച്ചസ ്ന്ന ും ഉള്ള 
രപസ് ാവ്ന. 

4. മ കളി് പറഞ്ഞ നിബന്ധനകള് ്ലലാും പാലിച്ചസ   ്ന്ന  നിയമപരമായ രപസ് ാവ്ന. 

 രജ്ിസ്രടാര്ണ്  ഈ രഖകന്റളലലാും  പരിരാധിക്ക കയ ും  ൃപ് നായാ്  ്േഹും  

ബിസിനസ്  ആരുംഭിക്ക ന്ന ിന ള്ള  സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ്  ന്ക ും. 

ന്റരപാമാട്ടറ ന്റട സ്ഥാനും 

ന്റരപാമാട്ടര്ണ്  കമ്പനിയ ന്റട  ഏജ്ൊ  രോധികാരിയാ ്ലല .കമ്പനി രജ്ിസ്റ്റര്ണ് 
ന്റിയ്യസന്ന ിന് മ ന്പ് രപമാട്ടര്ണ് ഏര്ണ്ന്റപ്പട്ട ്ലലാ ഉടമ്പടികള്ക്ക ും,പിന്നീട് 
ഉടമ്പടികള്  കമ്പനി ്ുംഗീകരിച്ചിന്റലലങ്കി്, രപമാട്ടര്ണ് വ്യക്തിപരമായി 
ഉത്തരവ്ാദാരിയായിരിക്ക ും. രപമാട്ടര്ണ് രഹസയമായി ലാഭും ഉണ്ടാക്കാന് പാടിലല. 

   ഒര  നിശ്ചി      ക  ന്റമാത്തമായി ന്കിയാ , രപമാട്ടര്ണ് വ്ഴി വ്ാങ്ങിയ 
സവത്ത ക്കളസന്റട വ്ിലയ ന്റട നിശ്ചി ര മാനും കമീഷനായി ന്കിയാ, കമ്പനി 
രപമാട്ടര്ണ്ക്ക് രപ ിഫലും ന്ക ന്ന . ്ന്റലലങ്കി്  കമ്പനിയ ന്റട ഓഹരികളാ 
കടപ്പര ങ്ങളാ  ന്ക കയാ ്ന്റലലങ്കി്  ഭാവ്ിയി് ഓഹരികള് വ്ാങ്ങാന ള്ള 
്വ്സരും ന്ക കയ ും ന്റിയ്യാും. 
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 രജ്ിസ്രടഷന് സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണിന്റെ ഫലും 

 കമ്പനി രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്   ്ന്ന ിന് ന്റ ളിവ്ാണ് രജ്ിസ്രടഷന് സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ്. 
രജ്ിസ്രടഷന് സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണി് രപിെ് ന്റിയ് ിരിക്ക ന്ന    ീയ ിയിലാണ്  കമ്പനി  
നിയമപരമായി  ജ്നിച്ച ദാരിവ്സമായി കണക്കാക്ക ന്നാ. 

 കമ്പനിയ ന്റട  രപധാനന്റപ്പട്ട  രപമാണങ്ങള്(Main documents of a 

company) 

A]  ന്റമമാറാണ്ടും ഓഫ്  ്സാസിയഷന്(Memorandum of Association) 

 കമ്പനിയ ന്റട ഏറാണവ് ും രപധാനന്റപ്പട്ട രഖയാണിാ. ഇ ി്  കമ്പനിയ ന്റട ലേയങ്ങളസും 
്ധികാരങ്ങളസും നിര്ണ്വ്ിിച്ചിരിക്ക ന്ന  . കമ്പനിയ ും പ റത്ത ള്ളവ്ര മായ ും ഉള്ള 
ബന്ധും ഇാ  വ്ിരദാരീകരിക്ക ന്ന . ന്റമമാറാണ്ടന്റത്ത  കമ്പനിയ ന്റട ഭരണഘടന  ്ന്ന ും 
മാഗ്ന കാര്ണ്ട്ട ്ന്ന ും വ്ിരഷിപ്പിക്ക ന്ന . 

 ന്റമമാറാണ്ടും ഓഫ് ് സാസിയഷനിന്റല വ്ിവ്ിധ വ്ക പ്പസകള് (Clauses 

of memorandum of association) 

1. നാമ വ്ക പ്പ് (Name clause) 

കമ്പനി ഏാ പരിലാണാ രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ് ിരിക്ക ന്നാ ആ പര് ഉള്ന്റക്കാള്ളസന്ന 
വ്ക പ്പാണിാ. കമ്പനിയ ന്റട പരിന്  മന്ററാണാര  കമ്പനിയ ന്റട പര മായി സാദാരൃരയും 
ഉണ്ടാകാന് പാടിലല. കമ്പനിയ ന്റട പര് കമ്പനിയ ന്റട ഓഫീസിന് പ റത്ത് 
രപദാരര്ണ്രിപ്പിക്ക കയ ും, കമ്പനിയ ന്റട ്ലലാ ബിലലസകളില ും ന്റലറാണറ കളില ും 
നാട്ടീസ കളില ും കാണിക്ക കയ ും വ്ണും. 

2. രജ്ിസ്റ്റര്ണ്ഡ് ഓഫീസ് or  സ്ഥല വ്ക പ്പ് (Registered office or domicile clause) 

 കമ്പനിയ ന്റട രജ്ിസ്റ്റര്ണ്ഡ് ഓഫീസ് സ്ഥി ിന്റിയ്യസന്ന സുംസ്ഥാനത്തിന്റെ പര് 
ഉള്ന്റക്കാള്ളസന്ന വ്ക പ്പാണിാ. 

3. ലേയ വ്ക പ്പ് (Object clause) 

കമ്പനി ര്പീകരിച്ചിരിക്ക ന്ന ിന്റെ ലേയന്റമതരവാണ് ്ന്ന്  രപ ിപാദാരിക്ക ന്ന 
വ്ക പ്പാണിാ. ഈ വ്ക പ്പി് പരാമര്ണ്രിക്കാത്ത ഒര  രപവ്ര്ണ്ത്തനവ് ും കമ്പനി നടത്താന് 
പാടിലല. 

4.ബാധയ  വ്ക പ്പ് (Liability clause) 

ഈ വ്ക പ്പ് രപകാരും ്ുംഗങ്ങളസന്റട ബാധയ   ്വ്ര്ണ് ്ട ത്തിരിക്ക ന്ന 
ഓഹരികളി്  ഇനിയ ും ് ടയ്ക്കാന ള്ള    കയിലക്ക് പരിമി ന്റപ്പട ത്തിയിരിക്ക ന്ന . 
ഉദാരാ: ഒര  വ്യക്തി പത്ത  ര്പ വ്ിലയ ള്ള 200 ഓഹരികള് വ്ാങ്ങ കയ ും  ഓഹരി ഒന്നിന് 
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ര്പയായി പരിമി ന്റപ്പട ത്ത ന്ന . 

5. മ്ലധന  വ്ക പ്പ് (Capital clause) 

ഓഹരികള് പ റന്റപ്പട വ്ിച്ച് കമ്പനിക്ക് പരമാവ്ധി സമാഹരിക്കാവ് ന്ന മ്ലധനും 
്ര യാന്റണന്ന് ഈ വ്ക പ്പി് പറയ ന്ന . നിശ്ചി  മ ഖവ്ിലയ ള്ള ്ര  
ഓഹരികളായി കമ്പനിയ ന്റട ്ുംഗീകൃ  മ്ലധനും  വ്ിഭജ്ിച്ചിരിക്ക ന്ന  ്ന്ന്  ഈ 
വ്ക പ്പി് പറയ ന്ന . 

6. ്സാസിയഷന് വ്ക പ്പ് (Association clause) 

ഈ വ്ക പ്പി്  ന്റമമാറാണ്ടത്തി്  ഒപ്പ് വ്ച്ചിരിക്ക ന്ന വ്യക്തികള് കമ്പനിയ മായി 
ബന്ധന്റപ്പട്ട് രപവ്ര്ണ്ത്തിക്കാന്  ങ്ങള്  യ്യാറാന്റണന്ന ും  യാഗയ  ഓഹരികള്  

വ്ാങ്ങ വ്ാന്   ങ്ങള്ക്ക  സമ മാന്റണന്ന ും  രപസ് ാവ്ിക്ക ന്ന . 

B] ആര്ണ്ട്ടിക്കിള്   ഓഫ് ്സാസിയഷന് (Articles of Association) 

കമ്പനിയ ന്റട ആഭയതരവര ഭരണത്തിന ള്ള  നിയമങ്ങള് ്ടങ്ങിയ വ്ക പ്പാണിാ. ഇ ിന്റല 
നിയമങ്ങള്  ന്റമമാറാണ്ടത്തിന്റെ ്ന ബന്ധകും  ആണ്.ഒര  പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് 
സവതരവമായി ആര്ണ്ട്ടിക്കിള്സ് വ്ണന്റമന്ന് നിര്ണ്ബന്ധമിലല. ഇ ിന പകരും  ്വ്ര്ണ്  ഇതരവയന് 
കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ  ടബിള് F-്  ന്റകാട ത്തിട്ടസള്ള  മാഡ് ആര്ണ്ട്ടിക്കിള്സ് 
ഉപയാഗിച്ചാ് മ ി. 

 ആര്ണ്ട്ടിക്കിള്സി് സാധാരണ  ാന്റഴ പറയ ന്ന കാരയങ്ങള് ഉണ്ടാക ും  

1. ഓഹരികളസന്റട  ്ണവ് ും വ്ിലയ ും  

2. രപിഫറന്സ് ഓഹരികള് ഇറക്ക ന്നാ  

3. ഓഹരികള് ്ന വ്ദാരിച്ചസ ന്ക്  

4. ഓഹരികളസന്റട വകമാറാണും 

5. ഓഹരികളസന്റട കണ്ട ന്റകട്ട്  

6. മ്ലധന ഭദാരഗ ി  

7. ഓഹരികളസന്റട  ിരിന്റക വ്ാങ്ങ്  

8. ഓഹരി സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണസകള്  

9. വ്ാട്ടവ്കാരും 

10. മീറാണിങ്ങ കളസും കമറാണികളസും വ്ിളിച്ചസിര്ണ്ക്ക ന്ന ിന ള്ള നിയമങ്ങള്  

11. ഡയറക്ടര്ണ്മാര ന്റട നിയമനവ് ും ്ധികാര വകമാറാണവ് ും  

12. ഓഹരികളസും കടപര ങ്ങളസും ഇറക്ക്  

13. സീ്  

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

14. ഡയറക്ടര്ണ്മാര ന്റട രപ ിഫലും  

15. ന്റപാ  യാഗങ്ങള്  

16. ഡയറക്ടര്ണ്മാര ന്റട മീറാണിങ്ങ കള്  

17. ്ടച്ചസപ്ട്ട്  

 

 ന്റമമാറാണ്ടവ് ും ആര്ണ്ട്ടിക്കിള്സ ും  മില ള്ള വ്യ യാസങ്ങള് 

 

്ടിസ്ഥാനും  ന്റമമാറാണ്ടും  ആര്ണ്ട്ടിക്കിള്സ് 

1. ലേയങ്ങള് കമ്പനിയ ന്റട ലേയങ്ങള് 
ഉള്ന്റക്കാള്ളസന്ന  

 കമ്പനിയ ന്റട ആഭയതരവര 
ഭരണത്തിന ള്ള നിയമങ്ങള് 
ഉള്ന്റക്കാള്ളസന്ന  

 2.സ്ഥാനും  ഏറാണവ് ും രപധാനന്റപ്പട്ട 

രഖയാണിാ 

 ഇാ ഒര  ഉപരഖയാണ് 

 3.ബന്ധും കമ്പനിയ ും പ റത്ത ള്ളവ്ര ും 
ആയ ള്ള ബന്ധും  

നിര്ണ്വ്ിിക്ക ന്ന  

 കമ്പനിയ ും ് ിന്റല 
്ുംഗങ്ങളസും  മില ള്ള 
ബന്ധും നിര്ണ്വ്ിിക്ക ന്ന  

 4.ആവ്രയക  ്ലലാ കമ്പനികള്ക്ക ും 
നിര്ണ്ബന്ധമാണ് 

 പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് 
നിര്ണ്ബന്ധമലല 

5.മാറാണും 
വ്ര ത്ത് 

 മാറാണും വ്ര ത്ത വ്ാന് 
ബ ായിിമ ട്ടാണ് 

 രപ യക രപമയും പാസാക്കി 
മാറാണുംവ്ര ത്താും 

 

C] നിയ ക്ത ഡയറക്ടര്ണ്മാര ന്റട ്ന മ ി  

കമ്പനിയ ന്റട  ഡയറക്ടര്ണ്മാരായി പര് ിര്ണ്ക്കന്റപ്പട്ടവ്രി് നിന്ന ും  ങ്ങള് ആ നിലയി് 
രപവ്ര്ണ്ത്തിച്ചസന്റകാള്ളാന്റമന്ന ും ആര്ണ്ട്ടിക്കിള് ഓഫ് ്സാസിയഷനി് 
പരാമര്ണ്രിച്ചിരിക്ക ന്ന യാഗയ ാ ഓഹരികള്  വ്ാങ്ങിച്ചസന്റകാള്ളാന്റമന്ന മ ള്ള 
സമ പര ും  
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D] ഉടമ്പടി  

മാനജ്ിങ് ഡയറക്ടര്ണ് , മാനജ്ര്ണ് ്ന്നിങ്ങന്റന  നിയാഗിക്കന്റപട്ടവ്ര മായി 
്ന്റതരവങ്കില ും ഉടമ്പടികള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടസന്റണ്ടങ്കി്  ആ രപമാണങ്ങള്  

 

E] നിയമപരമായ രപ ിജ്ഞാപര ും  

കമ്പനി ന്റരജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യസന്ന ിനാവ്രയമായ ്ലലാ കാരയങ്ങളസും പ്ര്ണ്ത്തീകരിച്ചസ ്ന്ന് 
രപസ് ാവ്ിക്ക ന്ന ഒര   രപ ിജ്ഞാപര ും രജ്ിരസ്റ്റാര്ണ്ക്ക് സമര്ണ്പ്പിക്കണും . ഇ ി് ഒര  
വ്ക്കീലാ ,ിാര്ണ്ട്ടര്ണ്ഡ് ്ന്റക്കൌണ്ടൊ,   കാസ്റ്റ്  ്ന്റക്കൌണ്ടൊ, ആര്ണ്ട്ടിക്കിള്ഓഫ് 
്സാസിയഷനി് പരാമര്ണ്രിച്ചിരിക്ക ന്ന ഡയറക്ടറാ, മാനജ്രാ, 
ന്റസരകട്ടറിയാ  ഒപ്പ് വ്ച്ചിരിക്കണും.   

F] ഫീസ് ന്ക്  

മ കളി് പരാമര്ണ്രിച്ചിരിക്ക ന്ന രഘകള്ന്റക്കാപ്പും  മ ിയായ ഫീസ് ക്ടി ന്കണും.  

ഡയറക്ടര്ണ്  ിരിച്ചറിയ് നമ്പര്ണ്  

കമ്പനിയി്  ഡയറക്ടറാകാന്  ഉേരിക്ക ന്ന  ഏന്റ ാര  വ്യക്തിയ ും ഡയറക്ടര്ണ് 
 ിരിച്ചറിയ് നമ്പര്ണ്  ലഭിക്ക ന്ന ിനായി കരര സര്ണ്ക്കാരിന് നിശ്ചി  
മാ ൃകയി്  നിശ്ചി  ഫീസ് ്ടച്ച് ഒര  ്പേ സമര്ണ്പ്പിക്കണും. ്പേ ലഭിച്ച് 

ഒര  മാസത്തിന ള്ളി് കരര സര്ണ്ക്കാര്ണ്  ഡയറക്ടര്ണ്  ിരിച്ചറിയ് നമ്പര്ണ് ന്ക ും . 

ഏക വ്യക്തി  കമ്പനി  

ഒരാള് മാര ും ്ുംഗമായ കമ്പനിയാണ്  ഏക വ്യക്തി  കമ്പനി. ്യാള് 
മാര മായിരിക്ക ും   കമ്പനിയ ന്റട ഓഹരിയ ടമ .ഒര  സവകാരയ കമ്പനിക്ക് 
ലഭിക്ക ന്ന ്ലലാ ആന ക്ലയങ്ങളസും ഏക വ്യക്തി കമ്പനിക്ക ും ലഭിക്ക ും.  

യാഗയ ാ ഓഹരികള്  

ഒര  കമ്പനിയി് ഡയറക്ടര്ണ് ആക ന്ന ിന്  ഒര  വ്യക്തി ്ട ത്തിരിക്കണ്ട 
മിനിമും ്ണും ഓഹരികളാണ് യാഗയ ാ ഓഹരികള്  

 

 

 

                              CHAPTER 8 

    ബിസിനസിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉറവ്ിടങ്ങള് 
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    ( SOURCES OF BUSINESS FINANCE)  

 ബിസിനസിന്റല സാമ്പത്തിക ആവ്രയങ്ങന്റള  രണ്ടായി  രും  ിരിക്കാും 

a)  സ്ഥിര മ്ലധന ആവ്രയങ്ങള് 

സ്ഥിര ആസ് ികള് ആയ  ഭ്മി, ന്റകട്ടിടും, ലാെ്, യരതരവങ്ങള്, ഫര്ണ്ണിച്ചര്ണ്, ്ന്നിവ് 
വ്ാങ്ങ ന്ന ിന് ആവ്രയമായ പണമാണ് സ്ഥിര മ്ലധനും. 

b) രപവ്ര്ണ്ത്തന മ്ലധനും 

രമ്പളും, വ്ാടക, മ  ലായ  വദാരനുംദാരിന ന്റിലവ് കള്ക്ക് ആവ്രയമായ 
പണമാണ്  രപവ്ര്ണ്ത്തന മ്ലധനും 

 

 

 

 

 സാമ്പത്തിക ഉറവ്ിടത്തിന്റെ  രും ിരിവ് 

A. കാലാവ്ധിയ ന്റട ്ടിസ്ഥാനത്തി്  

1.ദാരീര്ണ്ഘകാല  ധനും- ്ഞ്ച  വ്ര്ണ്ഷത്തി് ക്ട  ് കാലയളവ്ിലക്ക് ആവ്രയമ ള്ള 
പണും 
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2. മധയകാല  ധനും- ഒര  വ്ര്ണ്ഷത്തി് ക്ട  ല ും  ്ന്നാ് ്ഞ്ച് വ്ര്ണ്ഷത്തി് 
 ാന്റഴയ ും  കാലയളവ്ിലക്ക് ആവ്രയമ ള്ള പണമാണ്  മധയകാല ധനും 

3. രഹസവകാല  ധനും- ഒര  വ്ര്ണ്ഷത്തി്  ാന്റഴ കാലയളവ്ിലക്ക് ആവ്രയമായ പണമാണ് 
രഹസവകാല ധനും. 

B. ഉടമസ്ഥ യ ന്റട ്ടിസ്ഥാനത്തി് 

1. ഉടമസ്ഥ  ഫണ്ട കള്- കമ്പനിയ ന്റട ഉടമസ്ഥര്ണ് ന്ക ന്ന പണും. 

2. വ്ായ്പ ഫണ്ട കള് - കടമായി സമാഹരിക്ക ന്ന പണും. 

C. സമാഹരിക്ക ന്ന രസാ സിന്റെ ്ടിസ്ഥാനത്തി് 

1. ആഭയതരവര രസാ സ്്- കമ്പനിക്ക ള്ളി് നിന്ന  ന്റന്ന സമാഹരിക്ക ന്ന പണും. 

2. ബാഹയ രസാ സ്്- കമ്പനിക്ക് പ റത്ത നിന്ന് സമാഹരിക്ക ന്ന പണും. 

ധന രസാ സ്സകള് 

1. ലാഭത്തി് നിന്ന ള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് (Retained earnings) 

ഭാവ്ി ആവ്രയങ്ങള്ക്ക വ്ണ്ടി ബിസിനസിന്റെ ലാഭത്തി് നിന്ന ും മാറാണിവ്യ്ക്ക ന്ന 
  കയാണിാ. ഇ ിന്റന   ലവ്ിങ്ങ്  ബാക്ക് ഓഫ്  രപാഫിറാണ് ്ന്ന ും ആഭയതരവര 
ഫിനാന്സിങ്ങ്  ്ന്ന ും സവയും ഫിനാന്സിങ് ്ന്ന ും പല പരി് വ്ിളിക്ക ന്ന . 

 ഗ ണങ്ങള് 

a) ഇാ ഒര  സ്ഥിരമായ ഉറവ്ിടമാണ് 

b) പണും സമാഹരിക്ക ന്ന ിന്    ന്റിലവ്ഉണ്ടാക ന്നിലല 

c) പണും സമാഹരിക്ക ന്ന ിന് യാന്റ ാര  ഈട ും ന്കണ്ട ിലല 

d) ഇാ ബിസിനസിന് സാമ്പത്തിക ഉറപ്പസ ന്ക ന്ന  

e) ്രപ ീേി മായ നഷ്ട്പങ്ങള് നരിടാന് കമ്പനിന്റയ സഹായിക്ക ന്ന . 

 പരിമി ികള് 

a) ലാഭത്തി് നിന്ന ും ക്ട  ് പണും മാറാണിവ്യ്ക്ക ന്നാ ഓഹരി ഉടമകള്ക്ക്  
്സും ൃപ് ിയ ണ്ടാക്ക ും 

b) ലാഭത്തിന്റെ ്ളവ് വ്ര്ണ്ഷും ാറ ും വ്യ യാസന്റപ്പട ന്ന ിനാ് ഇാ ഒര  
്നിശ്ചി മായ ഉറവ്ിടമാണ്. 

c) നിക  ി ന്റവ്ട്ടിപ്പിന് ഉപയാഗിക്കാന് സാധയ യ ണ്ട്. 

2. രടഡ് ന്റരകഡിറാണ് (Trade Credit) 
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 സാധനങ്ങളസും സവ്നങ്ങളസും വ്ാങ്ങ ന്ന ിനായി ഒര  വ്യാപാരി മന്ററാണാര  വ്യാപാരിക്ക് 
്ന വ്ദാരിക്ക ന്ന ന്റരകഡിറാണ് ആണിാ. ഇ  മ്ലും  ന്റരാക്കും പണും ന്റകാട ക്കാന്റ  
സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ വ്ാന് സാധിക്ക ന്ന . 

 ഗ ണങ്ങള് 

a) വ്ളന്റര സൌകരയരപദാരമായ  ധന രസാ സ്ാണിാ 

b) സദാരാസമയവ് ും ലഭയമാണ് 

c) ബിസിനസിന്റെ വ്ി്പ്പന വ്ര്ണ്ധിപ്പിക്കാന് സഹായിക്ക ന്ന  

d) സ്ഥാപനത്തിന്റെ സവത്ത് ഈടായി ന്കണ്ട ിലല 

 പരിമി ികള് 

a) ്ളസപ്പത്തി് കടും ലഭിക്ക ന്നാ സ്ഥാപനത്തിന്റന ്മി  വ്യാപാരത്തിലക്ക് 
നയിക്ക കയ ും  ന്മ്ലും നഷ്ട്പ സാധയ  ക്ട കയ ും ന്റിയ്യസും 

b) ഇ  വ്ഴി ക റഞ്ഞ   ക മാര മ സമാഹരിക്കാന് സാധിക്ക കയ ള്ളൂ 

3. ഫാക്ടറിങ്ങ് (Factoring) 

കടും പിരിന്റച്ചട ക്ക ന്ന ി്  വവ്ദാരഗ്ധയമ ള്ള ഏജ്ന്സിയാണ്  ഫാക്ടര്ണ്. സാധനങ്ങളസും 
സവ്നങ്ങളസും കടമായി വ്ിറാണ വ്കയി് പിരിന്റച്ചട ക്കാന ള്ള പണും ബിസിനസ് ഒര  
ഫാക്ടറിന് വ്ി്ക്ക ന്ന . ഫാക്ടര്ണ് സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങിയവ്രി് നിന്ന ും പണും 
പിരിന്റച്ചട ക്ക കയ ും കിട്ടാക്കടും മ്ലമ ണ്ടാകാവ് ന്ന നഷ്ട്പത്തി് നിന്ന് ബിസിനസിന് 
സുംരേണും ന്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . ഈ സവ്നത്തിന് ഫാക്ടര്ണ് ഫീസ് ഈടാക്ക ും. 

ഗ ണങ്ങള് 

a) ന്റിലവ് ക റഞ്ഞ    ധന രസാ സ്ാണ്  

b) കമ്പനിയ ന്റട സവത്ത് ഈടായി ന്കണ്ട ിലല 

c) കമ്പനിക്ക് ബിസിനസിന്റെ മറാണ് രപവ്ര്ണ്ത്തന മഖലകളി് രരായി കരരീകരിക്കാന് 
സാധിക്ക ും 

 പരിമി ികള് 

a) ബിലലസകളസന്റട ്ണും ക്ട  ല ും   ക ക റവ് മാന്റണങ്കി് ഈ 
രസാ സ്്   ന്റിലവ്റിയ ാണ്. 

b) കമ്പനിക്ക് പണും ്ഡവാന്സായി ന്ക മ്പാള് ഫാക്ടര്ണ് ഉയര്ണ്ന്ന പലിര ഈടാക്ക ും. 

4.പാട്ടകരാര്ണ് (Lease Financing) 

ഒര  നിശ്ചി    ക രപ ിഫലും വ്ാങ്ങി ഒര  വ്യക്തി  ന്റെ സവത്ത് 
ഉപയാഗിക്ക ന്ന ിന ള്ള ്വ്കാരും മന്ററാണാര  വ്യക്തിക്ക് ന്ക ന്ന ിന ള്ള 
ഉടമ്പടിയാണ് പാട്ടകരാര്ണ്.  സവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റന ന്റലസ്ര്ണ് ്ന്ന ും  സവത്ത് 
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ഉപയാഗിക്ക ന്നയാന്റള  ന്റലസ്ി ്ന്ന ും പറയ ന്ന . പാട്ടക്കാലാവ്ധി കഴിയ മ്പാള് 
സവത്ത്  ഉടമസ്ഥന്  ിരിന്റക ലഭിക്ക ും. 

 ഗ ണങ്ങള് 

a) ക റഞ്ഞ മ  ് മ ടക്കി് സവത്ത് ഉപയാഗിക്കാന ള്ള ്വ്കാരും ന്റലസ്ിക്ക് 
ലഭിക്ക ന്ന . 

b) ലളി മായ രപമാണങ്ങന്റള ഉള്ളൂ 

c) പാട്ടമായി ന്കിയ പണും നിക  ി വ്ിധയ ലാഭും കണ്ട പിടിക്ക ന്ന ിന് 
വ്ര മാനത്തി്നിന്ന് ക റയ്ക്കാവ് ന്ന ാണ്. 

d)   സവത്തിന് കാലപ്പഴക്കും മ്ലും ഉണ്ടാക ന്ന നഷ്ട്പും ന്റലസ്ര്ണ് വ്ഹിച്ചസന്റകാള്ളസും  

 പരിമി ികള് 

a) പാട്ടക്കരാറി് സവത്തിന്റെ ഉപയാഗവ് മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട ിില നിയരതരവണങ്ങള്  

ഉണ്ടാകാന് സാധയ യ ണ്ട്. 

b) പാട്ടക്കരാര്ണ് പ   ക്കാന്റ  ഇര ന്നാ്  ബിസിനസ് രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള്  ടസ്ന്റപ്പട ും. 

c) ന്റലസ്ിക്ക് ഒരിക്കല ും  സവത്തിന്റെ   ഉടമസ്ഥന് ആവ്ാന് സാധിക്കിലല. 

5.ന്റപാ  ജ്ന നിേപും (Public Deposits) 

കമ്പനി  ന്റപാ  ജ്നങ്ങളി്നിന്ന ും  നരിട്ട് സമാഹരിക്ക ന്ന നിേപങ്ങളാണ് ന്റപാ  ജ്ന 
നിേപും. ഇ ിന്റെ  പലിര  നിരക്ക്  ബാങ്ക് നിേപങ്ങളസന്റട   പലിര നിരക്കിനക്കാള്  

ക്ട  ലായിരിക്ക ും. 

 ഗ ണങ്ങള് 

a) നിേപും സമാഹരിക്ക ന്ന ിന ള്ള  നടപടിരകമും  വ്ളന്റര  ലളി മാണ്. 

b) ഇ ിന്റെ ന്റിലവ്  ബാങ്ക് വ്ായ്പയ ന്റട  ന്റിലവ്ിനക്കാള് ക റവ്ാണ്. 

c) കമ്പനിയ ന്റട സവത്ത് ഈടായി ന്കണ്ട ിലല. 

 പരിമി ികള് 

a)  ന്റപാ  ജ്ന നിേപും വ്ഴി പണും സമാഹരിക്ക ന്നാ പ  ിയ 
കമ്പനികള്ക്ക്  ബ ായിിമ ട്ടാണ്. 

b) കമ്പനിക്ക് പണത്തിന് ആവ്രയമ ള്ളപ്പാള് ന്റപാ  ജ്നങ്ങള്  നിേപും  

നടത്തണന്റമന്നിലല. 

c) വ്ളന്റര വ്ലിയ   ക  ആവ്രയമായിവ്ര മ്പാള് ്ാ  ന്റപാ  ജ്ന നിേപും വ്ഴി  
സമാഹരിക്ക ക ബ ായിിമ ട്ടാണ്. 

6. ന്റകാമഴ്സയ് പപ്പര്ണ്  (Commercial Paper) 
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 ഒര  സ്ഥാപനും പ റത്തിറക്ക ന്ന  90 ദാരിവ്സും മ  ്  364 ദാരിവ്സും വ്ന്റര  രഹസവമായ 
കാലാവ്ധിയ ള്ള  ഈടിലലാത്ത  രപാമിസറി നാട്ട് ആണ്  ന്റകാമഴ്സയ് പപ്പര്ണ്.. മറാണ് 
ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളസും, ഇന്ഷ റന്സ് കമ്പനികളസും, ബാങ്ക കളസും ആണ്  ഇാ 
വ്ാങ്ങ ന്നാ. ന്റകാമഴ്സയ് പപ്പര്ണ് വ്ഴി  സമാഹരിക്ക ന്ന    കയ ന്റട ്ളവ്  വ്ളന്റര 
വ്ല  ായിരിക്ക ും. 

 ഗ ണങ്ങള് 

a) രപ യക  നിയരതരവണ വ്യവ്സ്ഥകള് ഒന്ന ും   ഇലല. 

b) സ്ഥാപനത്തിന്റെ സവത്ത്  ഈടായി ന്കണ്ട ിലല. 

c) ഇ ിന്  ഉയര്ണ്ന്ന  ലികവിഡിറാണി  ഉണ്ട്. 

d) ഇ ിന്റെ ന്റിലവ്  ബാങ്ക് വ്ായ്പയ ന്റട  ന്റിലവ്ിനക്കാള് ക റവ്ാണ്. 

 പരിമി ികള് 

a) സാമ്പത്തികമായി  ഉയര്ണ്ന്ന നിലയില ള്ള  കമ്പനികള്ക്ക് മാര മ   ന്റകാമഴ്സയ് 
പപ്പര്ണ്  പ റത്തിറക്കാന് സാധിക്ക്. 

b) ഇ ിന്റെ കാലാവ്ധി  ദാരീര്ണ്ഘിപ്പിക്കാന് സാധിക്കിലല. 

7.ഓഹരികള് പ റത്തിറക്ക ക (Issue of Shares) 

 ഓഹരികള് ഇഷയ് ന്റിയ്    സമാഹരിക്ക ന്ന മ്ലധനന്റത്ത  ഓഹരി മ്ലധനും 
്ന്ന പറയ ന്ന . ഓഹരികള് വകവ്രുംന്റവ്ച്ചിരിക്ക ന്ന ആളിന്റന  ഓഹരിയ ടമ ്ന്ന  
പറയ ന്ന . മ ന്ഗണന ഓഹരികള്, സാധാരണ ഓഹരികള്  ്ന്നിങ്ങന്റന  രണ്ട  രും 
ഓഹരികളസണ്ട്. 

A. രപിഫറന്സ് ന്റഷയറ കള്  (Preference Shares) 

 ഒര  നിശ്ചി  നിരക്കി് ലാഭവ്ിഹി ും ലഭിക്ക ന്ന ിന ും, കമ്പനി  ബിസിനസ് 
രപവ്ര്ണ്ത്തനും ്വ്സാനിപ്പിക്ക മ്പാള്  മ്ലധനും   ിരിന്റക ലഭിക്ക ന്ന 
കാരയത്തില ും  മ ന്ഗണനയ ള്ള  ഓഹരികളാണ്    മ ന്ഗണന ഓഹരികള്. രപിഫറന്സ്  

ഓഹരിയ ടമകള്ക്ക്   ങ്ങന്റള  ബാധിക്ക ന്ന കാരയത്തി് മാര മ  വ്ാട്ട് ന്റിയ്യസവ്ാന് 
സാധിക്ക കയ ള്ളൂ. 

 ഗ ണങ്ങള് 

a) നിശ്ചി  നിരക്കി്  ലാഭവ്ിഹി ും ലഭിക്ക ന്ന ിനാ്, സ്ഥിരമായ  വ്ര മാനും 
ഉണ്ടാക ന്ന . 

b) ക റഞ്ഞ റിസ്കി്  സ്ഥിര വ്ര മാനും  വ്ണന്റമന്ന് 
ആരഗഹിക്ക ന്നവ്ര്ണ്ക്ക്  ്ന യാജ്യമാണ്  ഈ ഓഹരികള്. 

c)  ഇകവിറാണി ഓഹരിയ ടമകള്ക്ക്  കമ്പനിയ ന്റട ഭരണത്തില ള്ള  നിയരതരവണും  നഷ്ട്പന്റപ്പടിലല. 

d) കമ്പനിക്ക് ആവ്രയമ ള്ളപ്പാള്  ഈ ഓഹരികള്   ിരിന്റക വ്ാങ്ങ വ്ാന് സാധിക്ക ും. 
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e) കമ്പനിയ ന്റട സവത്ത്  ഈടായി ന്കണ്ട ിലല. 

 പരിമി ികള് 

a) റിസ്ക്  ്ട ക്കാന്  മനസ്സള്ളവ്ര്ണ്ക്ക്  ഈ ഓഹരികള് ്ന യാജ്യമലല. 

b) കടപ്പര ങ്ങളസന്റട പലിരനിരക്കിനക്കാള്  ക്ട  ലാണ്  ഈ ഓഹരികളസന്റട  

ലാഭവ്ിഹി  നിരക്ക്. 

c) ഈ ഓഹരികളസന്റട  ലാഭവ്ിഹി ും  ഒര  ന്റിലവ്ായി പരിഗണിച്ച്  ലാഭത്തി് നിന്ന ും  

ക റയ്ക്കാന് സാധിക്കിലല. 

 പല രും  രപിഫറന്സ് ഓഹരികള് 

1. കയ മ ലറാണീവ് ും നാണ് കയ മ ലറാണീവ് ും (cumulative and non-cumulative) 

ഏന്റ ങ്കില ും വ്ര്ണ്ഷത്തി്  ലാഭവ്ിഹി ും കിട്ടിയിന്റലലങ്കി് , ഇങ്ങന്റന ക ടിശ്ശീയവുികയായ 
ലാഭ  വ്ിഹി ും  പിന്നീട ള്ള വ്ര്ണ്ഷങ്ങളിന്റല  ലാഭത്തി് നിന്ന ും  

കിട്ടസവ്ാന്  ്വ്കാരമ ള്ള  ഓഹരികളാണ് കയ മ ലറാണീവ് രപിഫറന്സ് 
ഓഹരികള്.ക ടിശ്ശീയവുികയായ  ലാഭവ്ിഹി ും  കിട്ടസവ്ാന് 
്വ്കാരമിലലാത്ത  ഓഹരികളാണ്  നാണ് കയ മ ലറാണീവ്  രപിഫറന്സ് ഓഹരികള്. 

ഈ ഓഹരികള്ക്ക്   ് ാാ വ്ര്ണ്ഷന്റത്ത   ലാഭവ്ിഹി ും മാര മ ലഭിക്ക്. 

2.പാര്ണ്ട്ടിസിപ്പറാണിങ ും നാണ് പാര്ണ്ട്ടിസിപ്പറാണിങ ും (Participating and Non-participating) 

ഇകവിറാണി  ഓഹരിയ ടമകള്ക്ക്  ഒര  നിശ്ചി  നിരക്കി്  ലാഭവ്ിഹി ും  

ന്കിയ ിന രഷും  ഉള്ള  ്ധികലാഭത്തിന്റെ  വ്ീ ും ലഭിക്ക വ്ാന് 
്ര്ണ്ഹ യ ള്ളവ്യാണ് പാര്ണ്ട്ടിസിപ്പറാണിങ്. 

നാണ് പാര്ണ്ട്ടിസിപ്പറാണിങ്ങി്    ്ധിക ലാഭത്തിന്റെ  പങ്ക് ലഭിക്ക വ്ാന്  ്വ്കാരമിലല. 
ഇവ്യ്ക്ക്   നിശ്ചി നിരക്കില ള്ള ലാഭും  വ്ിഹി ും  മാര മ ലഭിക്ക്. 

3.ന്ററഡീമബിളസും ഇന്ററഡീമബിളസും (Redeemable and Irredeemable) 

 ഒര  നിശ്ചി  കാലാവ്ധിക്ക് രഷും  കമ്പനി   ിരിന്റക വ്ാങ്ങ ന്ന  ഓഹരികളാണ്  

ന്ററഡീമബിള്. കമ്പനി  ബിസിനസ് രപവ്ര്ണ്ത്തനും  ്വ്സാനിപ്പിക്ക മ്പാള് 
മാര ും   ിരിന്റച്ചട ക്ക ന്ന  ഓഹരികളാണ് ഇന്ററഡീമബിള് 

4.കണ്വ്ര്ണ്ട്ടിബിളസും   നാണ്  കണ്വ്ര്ണ്ട്ടിബിളസും  (Convertible and Non-convertible) 

ഒര   നിശ്ചി സമയത്തിന ള്ളി്  ഇകവിറാണി  ന്റഷയറ കള് ആക്കി  മാറാണാന് സാധിക്ക ന്ന  

ഓഹരികളാണ്  കണ്വ്ര്ണ്ട്ടിബിള് 

 ഇകവിറാണി  ന്റഷയറ കള്  ആക്കി  മാറാണാന് സാധിക്കാത്ത  ഓഹരികളാണ് നാണ്  
കണ്വ്ര്ണ്ട്ടിബിള്. 

B.ഇകവിറാണി  ന്റഷയറ കള് (Equity Shares) 
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 ലാഭ വ്ിഹി ും  ലഭിക്ക ന്ന കാരയത്തില ും  കമ്പനി  രപവ്ര്ണ്ത്തനും 
്വ്സാനിപ്പിക്ക മ്പാള്  മ ടക്കിയ പണും   ിരിന്റക ലഭിക്ക ന്ന കാരയത്തില ും  യാന്റ ാര   
മ ന്ഗണനയ ും  ഇലലാത്ത ഓഹരികളാണ്  ഇകവിറാണി ന്റഷയറ കള്. കമ്പനിയ ന്റട  യഥാര്ണ്ത്ഥ 
ഉടമസ്ഥരാണ്  ഇകവിറാണി  ഓഹരിയ ടമകള്. ് ിനാ്  ഇകവിറാണി ന്റഷയര്ണ്  പ റന്റപ്പട വ്ിച്ച്  
സമാഹരിക്ക ന്ന മ്ലധനന്റത്ത ഉടമസ്ഥ  മ്ലധനും ്ന്ന പറയ ന്ന . 
ഇവ്ര്ണ്ക്ക്  വ്ാട്ടവ്കാരവ് ും  കമ്പനിയ ന്റട  ഭരണകാരയങ്ങളി്  പന്റങ്കട ക്കാന ള്ള  

്വ്കാരവ് മ ണ്ട്. 

 ഗ ണങ്ങള് 

a) റിസ്ക്  ഏന്ററാണട ക്ക വ്ാന്   ാല്പരയമ ള്ള  നിേപകര്ണ്ക്ക്  ്ന യാജ്യമാണ്. 

b) ഇകവിറാണി   ഓഹരിയ ടമകള്ക്ക്  ലാഭവ്ിഹി ും  ന്കണന്റമന്ന്  നിര്ണ്ബന്ധമിലല. 

c) സ്ഥിര മ്ലധനത്തിന്  ്ന യാജ്യമായ ഉറവ്ിടമാണിാ. 

d) കമ്പനിയ ന്റട സവത്ത്  ഈടായി ന്കണ്ട ിലല. 

e) ഇകവിറാണി  ഓഹരിയ ടമകള്ക്ക്  കമ്പനിയ ന്റട  ഭരണകാരയങ്ങളി്  പന്റങ്കട ക്കാന് 
സാധിക്ക ും. 

 പരിമി ികള് 

a) സ്ഥിര വ്ര മാനും  വ്ണന്റമന്നാരഗഹിക്ക ന്ന  നിേപകര്ണ്ക്ക്  ്ന യാജ്യമലല. 

b) ഇകവിറാണി  ഓഹരികള്  പ റന്റപ്പട വ്ിക്ക ന്ന ിന്  വ്ളന്റരയധികും  നടപടിരകമങ്ങളസണ്ട്. 

c) സാധാരണഗ ിയി് ഈ ഓഹരികള്   ിരിന്റച്ചട ക്കാന് സാധിക്കിലല. 

8.കടപ്പര ങ്ങള് (Debentures) 

ഒര   നിശ്ചി     ക  കടമായി വ്ാങ്ങിയിട്ടസന്റണ്ടന്ന ും  ്ാ  ഭാവ്ിയി്  ഒര  
നിശ്ചി ദാരിവ്സും   ിരിച്ചസ ന്ന  ന്റകാള്ളാന്റമന്ന ും  വ്ാഗ്ദാരാനും ന്റിയ്  ന്റകാണ്ട്  കമ്പനി 
ന്ക ന്ന   ഒര  സമ  പര മാണ്  കടപ്പര ും. കടപ്പര  ഉടമകള്  കമ്പനിയ ന്റട  കടക്കാരാണ്. 
ആറ മാസത്തിന്റലാരിക്കലാ  വ്ര്ണ്ഷത്തിന്റലാരിക്കലാ  ഒര  നിശ്ചി  നിരക്കി്  

ഇവ്ര്ണ്ക്ക്  പലിര ലഭിക്ക ും. 

ഗ ണങ്ങള് 

a) സ്ഥിര വ്ര മാനും  വ്ണന്റമന്നാരഗഹിക്ക ന്ന  നിേപകര്ണ്ക്ക് ്ന യാജ്യമാണ് 
കടപ്പര ങ്ങള്. 

b) കടപ്പര  ഉടമകള്ക്ക്  കമ്പനിയ ന്റട  ലാഭത്തിന്റെ  വ്ീ ും ന്കണ്ട ിലല. 

c) കമ്പനിയ ന്റട വ്ര മാനും സ്ഥിരും ആന്റണങ്കി്  , കടപ്പര ും  വ്ളന്റര ്ന യാജ്യമാണ്. 

d)  കടപ്പര  ഉടമകള്ക്ക് വ്ാട്ടവ്കാരും ഇലലാത്ത ിനാ്, ഇകവിറാണി  ഓഹരിയ ടമകള്ക്ക്  
കമ്പനിയ ന്റട ഭരണത്തി് മല ള്ള നിയരതരവണും  നഷ്ട്പന്റപ്പടിലല. 
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 പരിമി ികള് 

a) പലിര നിരക്ക് സ്ഥിരമായ ിനാ്, ്ാ  കമ്പനിയ ന്റട വ്ര മാനത്തിന്  മ്  ഒര   
സ്ഥിര ബാധയ യായി മാറ ന്ന . 

b) കടപ്പര ും ഇറക്ക ന്നാ, മറാണ് ഉറവ്ിടങ്ങളി് നിന്ന ും വ്ായ്പ 
്ട ക്ക ന്ന ിന ള്ള  കമ്പനിയ ന്റട രഷിന്റയ ക റയ്ക്ക ന്ന . 

 പല രും കടപ്പര ങ്ങള് 

1. ഈട്ഉള്ള  ും  ഈട്ഇലലാത്ത  ും (Secured and Unsecured) 

 കമ്പനിയ ന്റട സവത്ത്  ഈടായി ന്കിയിട്ടസള്ള  കടപ്പര ങ്ങള് ആണ് 
ന്റസകവര്ണ്ഡ്.കമ്പനിയ ന്റട സവത്ത്  ഈടായി ന്കിയിട്ടിലലാത്ത  കടപ്പര ങ്ങള്  ആണ് 
്ണ്ന്റസകവര്ണ്ഡ് 

2. രജ്ിസ്റ്റര്ണ്ഡ ും  ന്റബയററ ും (Registered and Bearer) 

 കമ്പനി സ്േിക്ക ന്ന  കടപ്പര  ഉടമകളസന്റട രജ്ിസ്റ്ററി്  രഖന്റപ്പട ത്ത ന്ന  കടപ്പര ങ്ങള് 
ആണ്  രജ്ിസ്റ്റര്ണ്ഡ് കടപ്പര ങ്ങള്. 

കടപ്പര  ഉടമകളസന്റട  പര്  രഖന്റപ്പട ത്താന്റ   പ റത്തിറക്ക ന്ന  കടപ്പര ങ്ങള് ആണ് 
ന്റബയറര്ണ് 

3. ഫസ്റ്റസും  ന്റസക്കെസും (First and Second) 

മറാണസ കടപ്പര ങ്ങള്   ിരിന്റക ന്റകാട ക്ക ന്ന ിന  മ മ്പ്   ിരിച്ചസന്റകാട ക്ക ന്ന 

കടപര ങ്ങളാണ്  ഫസ്റ്റ്  കടപ്പര ങ്ങള്. 

 ഫസ്റ്റ് കടപ്പര ങ്ങള്   ിരിന്റക ന്റകാട ത്ത ിന  രഷും   ിരിച്ചസന്റകാട ക്ക ന്ന  കടപ്പര ങ്ങള് 
ആണ്  ന്റസക്കന്ഡ് കടപ്പര ങ്ങള്. 

4. കണ്വ്ര്ണ്ട്ടിബിളസും  നാണ്  കണ്വ്ര്ണ്ട്ടിബിളസും (Convertible and Non-convertible) 

ഒര   നിശ്ചി   കാലാവ്ധി പ്ര്ണ്ത്തിയായി കഴിയ മ്പാള്  ഇകവിറാണി  ന്റഷയറ കള് ആക്കി  
മാറാണാവ് ന്ന  കടപ്പര ങ്ങള് ആണ് കണ്വ്ര്ണ്ട്ടിബിള് 

 ഇകവിറാണി ന്റഷയറ കള് ആക്കി  മാറാണാന് സാധിക്കാത്ത  കടപ്പര ങ്ങള് ആണ് 

നാണ്കണ്വ്ര്ണ്ട്ടിബിള് 

9.വ്ാണിജ്യ ബാങ്ക കള് (Commercial Banks) 

 കയാഷ്  ന്റരകഡിറാണ്, ഓവ്ര്ണ് രഡാഫ്റാണ്, ലാണ കള്   ടങ്ങി  വ്ിവ്ിധ രീ ികളി്  വ്ാണിജ്യ 
ബാങ്ക കള്  ബിസിനസ്സകള്ക്ക് പണും  കടമായി ന്ക ന്ന . ഈ വ്ായ്പകള്  

ഒറാണത്തവ്ണയായാ വ്ിവ്ിധ  വ്ണകളായാ   ിരിച്ചടക്കാവ് ന്ന ാണ്. 

 ഗ ണങ്ങള് 

a) വ്ണ്ടസമയത്ത്  ബാങ്കി് നിന്ന ും  വ്ായ്പ ലഭിക്ക ും. 
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b) ഇാ  വ്ളന്റര ്ളസപ്പമ ള്ള ഒര  ഉറവ്ിടമാണ്. 

c) വ്ായ്പാ   ക  ക്ട്ടസകയാ  ക റയ്ക്ക കയാ  ന്റിയ്യാവ് ന്ന ിനാ്  ഇാ വ്ളന്റര 
വ്ഴക്കമ ള്ള ാണ്. 

 പരിമി ികള് 

a) ക റഞ്ഞ കാലയളവ്ിലക്ക് മാര മ  പണും ലഭയമാവ് കയ ള്ളൂ. 

b) വ്ായ്പ ലഭിക്ക ന്ന ിന ള്ള  നടപടിരകമങ്ങള് ദാര ഷ്കരമാണ്. 

c) വ്ായ്പ ലഭിക്ക ന്ന ിന്  കര്ണ്രനമായ വ്യവ്സ്ഥകള്  പാലിക്കണ്ടിവ്ര ും. 

10.  ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങള് (Financial Institutions) 

ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  വ്ണ്ട പണും ലഭയമാക്ക ന്ന ിനായി  കരര-സുംസ്ഥാന 
ഗവ്ണ്ന്റമെസകള് രാജ്യത്ത ടനീളും  ധാരാളും ധനകാരയസ്ഥാപനങ്ങള്  

സ്ഥാപിച്ചിട്ടസണ്ട്.  ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്  ദാരീര്ണ്ഘകാലത്തക്ക ും  

ഇടക്കാലത്തക്ക ും  ആവ്രയമായ  ഉടമസ്ഥ  മ്ലധനവ് ും  വ്ായ്പ മ്ലധനവ് ും  

കമ്പനികള്ക്ക് ന്ക ന്ന .eg:I FCI,SFC,ICICI,IDBI,SIDC,UTI,LIC ETC 

ഗ ണങ്ങള് 

a)വ്ാണിജ്യ ബാങ്ക കള് ന്കാത്ത  ദാരീര്ണ്ഘകാല വ്ായ്പകള്  ധനകാരയസ്ഥാപനങ്ങള് 
ന്ക ന്ന . 

b) ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  മാനജ്ീരിയ്- സാങ്ക ിക  ഉപദാരരങ്ങള് ന്ക ന്ന . 

c) വ്ായ്പ  വ്ണകളായി   ിരിച്ചടയ്ക്കാന് സാധിക്ക ും. 

d) മാരയകാലത്ത് പാല ും  പണും  ലഭയമാക ും. 

 പരിമി ികള് 

a)   വ്ായ്പ ന്ക ന്ന ിനായി  കഠിനമായ മാനദാരണ്ഡ്ങ്ങള്  ഏര്ണ്ന്റപ്പട ത്ത ന്ന . 

b) കമ്പനിയ ന്റട മ് ിില നിയരതരവണങ്ങള് ഏര്ണ്ന്റപ്പട ത്ത ന്ന . 

c) കമ്പനിയ ന്റട ഡയറക്ടര്ണ് ബാര്ണ്ഡി് ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങള്  ങ്ങളസന്റട 
രപ ിനിധികന്റള നിയമിക്ക കയ ും ്  വ്ഴി കമ്പനിയ ന്റട ്ധികാരങ്ങള് 
ക റയ്ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

്തരവര്ണ്ദാരരീയ ഫിനാന്സിുംഗ് 

1. വ്ാണിജ്യ ബാങ്ക കള് 

 ലാകും ഒട്ടാന്റകയ ള്ള  വ്ാണിജ്യ ബാങ്ക കള്  ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  വ്ിദാരര 
കറന്സിയി്  വ്ായ്പകള് ന്ക ന്ന   

2.്തരവാരാരഷ്ട്പ ഏജ്ന്സികളസും വ്ികസന ബാങ്ക കളസും 
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്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരന്റത്ത സഹായിക്ക ന്ന ിനായി ധാരാളും ്തരവാരാരഷ്ട്പ 
ഏജ്ന്സികളസും വ്ികസന ബാങ്ക കളസും  വ്ിവ്ിധ രാജ്യങ്ങളി് രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്ന . 
ലാകത്ത്  സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കും നി്ക്ക ന്ന രാജ്യങ്ങളി്  വ്ികസനും 
നടപ്പിലാക്ക ന്ന ിനായി  മധയകാല ദാരീര്ണ്ഘകാല വ്ായ്പകളസും  രഗാന്ഡ കളസും 
ന്ക ന്ന .eg:IFC,EXIM Bank,ADB etc. 

3. ്തരവാരാരഷ്ട്പ  മ്ലധന വ്ിപണി 

 ്തരവാരാരഷ്ട്പ  മ്ലധന  വ്ിപണിയി് നിന്ന ും  മ്ലധനും സമാഹരിക്ക ന്ന ിന്  

കമ്പനികള്  ഉപയാഗിക്ക ന്ന  രപധാനന്റപ്പട്ട രണ്ട  രഖകള്   ാന്റഴപ്പറയ ന്നവ്യാണ് 

a) ലാബ്  ന്റഡപ്പാസിറാണറി ന്ററസീപ്റാണ് (GDR) 

വ്ിദാരര കറന്സിയി്  മ്ലധനും സമാഹരിക്ക ന്ന ിന വ്ണ്ടി  ഒര  ഇതരവയന് കമ്പനി  ഒര  
വ്ിദാരരരാജ്യത്ത് ഇറക്ക ന്ന രഖയാണ് GDR. ഇാ  ആ വ്ിദാരരരാജ്യന്റത്ത  സ്റ്റാക്ക് 
്ക്സ്ിഞ്ചി്  ലിസ്റ്റ് ന്റിയ് ിരിക്കണും.GDR  വകവ്രുംവ്ച്ചിരിക്ക ന്ന ആളിന് 
് ിന്റന ഓഹരികളാക്കി  മാറാണസവ്ാന് സാധിക്ക ും. ഇ ിന്  വ്ാട്ടവ്കാരമിലല, ്ന്നാ്  

ലാഭ വ്ിഹി ും  ലഭിക്ക വ്ാന ള്ള ്വ്കാരും ഉണ്ട്. 

  ഇതരവയന് ര്പയില ള്ള  ഓഹരികള്  വ്ിദാരര രാജ്യന്റത്ത  ഒര  ബാങ്കിന് ന്ക ന്ന . 
വ്ിദാരര ബാങ്ക് ഈ ഓഹരികളസന്റട  ്ടിസ്ഥാനത്തി്  ന്റഡപ്പാസിറാണറി  ന്ററസീപ്റാണസകള്  

പ റത്തിറക്ക ന്ന .  ്മരിക്കന് ഡാളറി് ഉള്ള  രപസ്     ന്റഡപ്പാസിറാണറി 
ന്ററസീപ്റാണസകളാണ് GDR. 

b) ്മരിക്കന്  ന്റഡപാസിറാണറി ന്ററസീപ്റാണ്  (ADR) 

്മരിക്കയില ള്ള ഒര  കമ്പനി  പ റത്തിറക്ക ന്ന ന്റഡപ്പാസിറാണറി ന്ററസീപ്റാണസകളാണ് 
ADR. ്മരിക്കന് വ്ിപണിയി് മാര മ   ഇാ വ്ാങ്ങ വ്ാന ും വ്ി്ക്ക വ്ാന ും 
സാധിക്ക്. കമ്പനികള്ക്ക്  ഇാ  ്മരിക്കന് പൌരന്മാര്ണ്ക്ക് മാര മ  ഇഷയ് ന്റിയ്യസവ്ാന് 
സാധിക്ക കയ ള്ളൂ. 

c) ഫാറിന്  കറന്സി  കണ്വ്ര്ണ്ട്ടിബിള്  ബാണ്ട്( FCCB) 

വ്ിദാരര കറന്സിയി്   ഇഷയ് ന്റിയ്യന്റപ്പട ന്ന  കടപ്പര ങ്ങള് ആണിാ. ഇവ് ഒര   നിശ്ചി   

കാലാവ്ധിക്ക രഷും  ഇകവിറാണി  ന്റഷയറ കള് ആക്കി  മാറാണാന് സാധിക്ക ും 
.വ്ിദാരരരാജ്യങ്ങളിന്റല  സ്റ്റാക്ക് ്ക്സ്ിഞ്ച കളി് ആണ്  ഇ ിന്റെ വ്യാപാരും  

നടക്ക ന്നാ. 

d) ഇതരവയന് ന്റഡപാസിറാണറി ന്ററസീപ്റാണ്  

ഇതരവയന് ര്പയി് രപസ് ാവ്ിച്ചിട്ടസള്ള  ന്റഡപാസിറാണറി ന്ററസീപ്റാണ് ആണ് ഇതരവയന് 
ന്റഡപാസിറാണറി ന്ററസീപ്റാണ്. ഇതരവയന് ഓഹരി വ്ിപണിയി് നിന്ന ും വ്ിദാരര 
കമ്പനികള്ക്ക് ധനും സമാഹരിക്ക ന്ന ിനായി ഇതരവയന് ന്റഡപാസിറാണറി ര്പും 
ന്ക ന്ന ാണ് ഇതരവയന് ന്റഡപാസിറാണറി ന്ററസീപ്റാണ്  
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ധനരസാ സ്് ന്റ രന്റഞ്ഞട പ്പിന്റന  ബാധിക്ക ന്ന ഘടകങ്ങള് 

1. ന്റിലവ് 

ന്റിലവ് കള്  രണ്ട  രമ ണ്ട് ,  ധനും   സമാഹരിക്ക ന്ന ിന ള്ള ന്റിലവ് ും  ധനും 
വ്ിനിയാഗിക്ക ന്ന ിന ള്ള ന്റിലവ് ും.ധനന്റത്തക്ക റിച്ച്  ീര മാനിക്ക മ്പാള് രണ്ട  
ന്റിലവ് കളസും പരിഗണിക്കണും. 

2. സാമ്പത്തിക സ്ഥി ിയ ും  രപവ്ര്ണ്ത്തന സ്ഥിര യ ും 

വ്ായ്പയ ന്റട  പലിര ന്ക ന്ന ിന ും  മ  ്  ിരിച്ചടയ്ക്ക ന്ന ിന ും  ഉള്ള  

സാമ്പത്തികസ്ഥി ി  ബിസിനസി് ഉണ്ടായിരിക്കണും. സ്ഥാപനത്തിന്റെ  വ്ര മാനും 
സ്ഥിരും ്ന്റലലങ്കി്   രപിഫറന്സ് ന്റഷയറ കളസും   കടപര ങ്ങളസും 
ഉപയാഗിക്ക ന്നാ   രരായിിച്ചസവ്ണും. 

3. സ്ഥാപനത്തിന്റെ  രവ് ും നിയമപരമായ പദാരവ്ിയ ും 

സ്ഥാപനത്തിന്റെ  രവ് ും നിയമപരമായ പദാരവ്ിയ ും ധനരസാ സ്് 
ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്ക ന്ന ിന്റന സവാധീനിക്ക ന്ന . ഉദാരാ: പങ്കാളിത്ത 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഇകവിറാണിഓഹരികള് പ റത്തിറക്കാന് സാധിക്കിലല. 

4. ലേയവ് ും കാലാവ്ധിയ ും 

രഹസവ കാലത്തക്ക ള്ള ആവ്രയങ്ങള് നരിട വ്ാന് രടഡ് ന്റരകഡിറാണ് , ന്റകാമഴ്സയ് 
പപ്പര്ണ്  ്ന്നിവ് ഉപയാഗിക്ക ന്ന ാണ് നലലാ. ദാരീര്ണ്ഘകാല ആവ്രയങ്ങള്ക്ക്   
ഇകവിറാണിഓഹരികളസും  കടപ്പര ങ്ങളസും ആണ്  ്ന യാജ്യും. 

5. നഷ്ട്പസാധയ  

 ഓരാ ഉറവ്ിടത്തിെയ ും  നഷ്ട്പസാധയ   ബിസിനസ് സ്ഥാപനും  വ്ിലയിര ത്തണും. 
വ്ായ്പാ  ഫണ്ട കന്റള ്പേിച്ച്  ഇകവിറാണി ന്റഷയറ കള്ക്ക് റിസ്ക് ക റവ്ാണ്. 

6.നിയരതരവണും 

ിില രസാ സ്സകള്  കമ്പനിയ ന്റട ഉടമസ്ഥര്ണ്ക്ക്  കമ്പനിയ ന്റട ഭരണത്തില ള്ള  

നിയരതരവണന്റത്തയ ും  ്ധികാരന്റത്തയ ും  ബാധിക്ക ും. ക്ട  ്  ഇകവിറാണി  ന്റഷയറ കള്  

പ റത്തിറക്ക ന്നാ  നിലവ്ില ള്ള ഉടമസ്ഥര ന്റട  ഭരണത്തില ള്ള നിയരതരവണും ക റയ്ക്ക ും. 

7. വ്ഴക്കവ് ും ്ളസപ്പവ് ും 

മന്ററാണാര  ഘടകും  പണും സമാഹരിക്ക ന്ന ിന് ഉള്ള  വ്ഴക്കവ് ും ്ളസപ്പവ് മാണ്. 
ബാങ്ക കളി്നിന്ന ും  ധനകാരയസ്ഥാപനങ്ങളി് നിന്ന ും  വ്ായ്പ 
്ട ക്ക ന്ന ിന്  നിയരതരവണ വ്യവ്സ്ഥകള്, വ്ിരദാരമായ ്നവഷണും, നിരവ്ധി 
രപമാണങ്ങളി് ഒപ്പസന്റവ്ക്ക്  മ  ലായ കാരയങ്ങള് ഉണ്ടാക ും. 
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8. നിക  ി നട്ടങ്ങള് 

ഓരാ ഉറവ്ിടത്തിെയ ും  നിക  ി നട്ടങ്ങള്  വ്യ യസ് മാണ്. 
രപിഫറന്സ്  ഓഹരികളസന്റട  ലാഭവ്ിഹി ും വ്ര മാനത്തി് നിന്ന ും ക റയ്ക്കാന് 
സാധിക്കിലല, ്ന്നാ് കടപ്പര ങ്ങളസന്റട പലിര  വ്ര മാനത്തി് നിന്ന ും  ക റയ്ക്കാും. 

 

    CHAPTER 9 

    ന്റിറ കിട വ്യാപാരും 

   ( SMALL BUSINESS) 

ലാെില ും  യരതരവസാമരഗികളസും  നിേപിക്ക ന്ന പണത്തിന്റെ  ്ളവ്ിന്റന 
്ടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  ഇതരവയയി്  ന്റിറ കിട വ്യവ്സായും  നിര്ണ്വ്ിിച്ചിരിക്ക ന്നാ.  

ന്റിറ കിട വ്യവ്സായ സുംരുംഭങ്ങന്റള  രണ്ടായി  രും  ിരിക്കാും, ന്റിറ കിട  ഉാപാദാരന 
വ്യവ്സായും  ്ന്ന ും  ന്റിറ കിട  സവ്ന വ്യവ്സായും ്ന്ന ും 

 1. ന്റിറ കിട  ഉ്പാദാരന വ്യവ്സായങ്ങള് 

ഇവ് മ്ന്ന   രമ ണ്ട് 

a) വമരകാ സുംരുംഭങ്ങള് (Micro enterprises) 

യരതരവ സാമരഗികളിന്റല നിേപും 25 ലേും ര്പയി് ക്ടാത്തവ് 

 

b) ന്റിറ കിട സുംരുംഭങ്ങള് (Small enterprises) 

യരതരവ സാമരഗികളിന്റല നിേപും  25 ലേും ര്പയി്  ക്ട  ല ും  

്ന്നാ്  ്ഞ്ച കാടി ര്പയി്  ാന്റഴയ ും 

c) ഇടത്തരും സുംരുംഭങ്ങള് (Medium enterprises) 

യരതരവ സാമരഗികളിന്റല നിേപും  ്ഞ്ച കാടി ര്പയി് ക്ട  ല ും  ്ന്നാ് പത്ത് 
കാടി ര്പയി്  ാന്റഴയ ും. 

2.  ന്റിറ കിട സവ്നവ്യവ്സായങ്ങള് 

 ഇവ് മ്ന്ന   രമ ണ്ട് 

a) വമരകാ സുംരുംഭങ്ങള്(Micro enterprises) 

ഉപകരണങ്ങളിന്റല നിേപും 10 ലേും ര്പയി്  ാന്റഴയ ള്ളവ് 

b) ന്റിറ കിട സുംരുംഭങ്ങള് (Small enterprises) 

 ഉപകരണങ്ങളിന്റല നിേപും 10ലേും ര്പയി് ക്ട  ല ും ്ന്നാ് രണ്ട് കാടി 
ര്പയി്  ാന്റഴയ ും 
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c) ഇടത്തരും സുംരുംഭങ്ങള് (Medium enterprises) 

 ഉപകരണങ്ങളിന്റല നിേപും  രണ്ട് കാടി ര്പയി് ക്ട  ല ും  ് ന്നാ് ് ഞ്ച കാടി 
ര്പയി്  ാന്റഴയ ും 

  

 

 രഗാമീണവ്യവ്സായങ്ങള് (Village Industries) 

വവ്ദാരയ  ി ഉപയാഗിക്കാന്റ  സാധനങ്ങള് ഉണ്ടാക്ക കയാ സവ്നങ്ങള് ന്ക കയാ 
ന്റ ാഴിലാളികളസന്റട രപ ിരീര്ണ്ഷ  സ്ഥിര മ്ലധന നിേപും  കാലാകാലങ്ങളി് കരര 
ഗവ്ണ്ന്റമന്റ് നിശ്ചയിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന രഗാമരപദാരരങ്ങളി് സ്ഥി ിന്റിയ്യസന്ന 
വ്യവ്സായങ്ങളാണ് രഗാമീണ വ്യവ്സായങ്ങള്. 

 ക ടി് വ്യവ്സായങ്ങള്/ പരമ്പരാഗ  വ്യവ്സായങ്ങള്(Cottage Industries) 

ഇവ്യ്ക്ക്  രപ യകമായ നിര്ണ്വ്ിനും ഇലല. ്ന്നാ്   ാന്റഴപ്പറയ ന്ന രപ യക കള് 
ഉണ്ടായിരിക്ക ും 

a) സവകാരയ വ്ിഭവ്ങ്ങള് ഉപയാഗിച്ച്  വ്യക്തികള് ര്പീകരിക്ക ന്ന . 

b) ക ട ുംബാുംഗങ്ങളസും  രപാദാരരികമായി ലഭയമായ  ആളസകളസും ആയിരിക്ക ും  

ന്റ ാഴിലാളികള്. 

c) ഉ്പ്പാദാരനത്തിന് ലളി മായ ഉപകരണങ്ങള് ഉപയാഗിക്ക ന്ന . 

d) മ്ലധനനിേപും ക റവ്ായിരിക്ക ും. 

e) ലളി മായ ഉ്പ്പന്നങ്ങള് ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക ന്ന . 

f) ഉ്പാദാരനത്തിന്  രപാദാരരികമായ സാങ്ക ികവ്ിദാരയ ഉപയാഗിക്ക ന്ന . 

ന്റിറ കിട, കാര്ണ്ഷിക, രഗാമീണ വ്യവ്സായങ്ങളസന്റട ഭരണസുംവ്ിധാനും 

ഇതരവയയിന്റല  ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങളസന്റട രപാത്സാഹനത്തിന ും 
വ്ികസനത്തിന മായി ഇതരവയാ ഗവ്ണ്ന്റമെ്   ന്റിറ കിട വ്യവ്സായ മരതരവാലയും 
ര്പീകരിച്ചിട്ടസണ്ട്. ഈ മരതരവാലയും  ര്പീകരിക്ക ന്ന നയങ്ങളസും 
കാരയപരിപാടികളസും  നടപ്പിലാക്കണ്ട ിന്റെ ി മ ല  ഈ മരതരവാലയത്തിന്റെ ഭാഗമായ  

ന്റിറ കിട വ്യവ്സായ വ്ികസന ഓര്ണ്ഗവനസഷനാണ് .ഈ മരതരവാലയത്തിന്  കീഴില ള്ള  

ന്റപാ  മഖലാസ്ഥാപനമായ  ദാരരീയ ന്റിറ കിട വ്യവ്സായ കാര്ണ്പ്പറഷന് ന്റിറ കിട 
ഇടത്തരും വ്യവ്സായ  സുംരുംഭങ്ങള്ക്ക്   ങ്ങളസന്റട ഉ്പ്പന്നങ്ങള് 
വ്ിറാണഴിക്ക ന്ന ിന ള്ള  പിതരവ ണ ന്ക ന്ന . 

രഗാമീണ ഖാദാരി വ്യവ്സായങ്ങള്, മറാണ് വമരകാ  ന്റിറ കിട സുംരുംഭങ്ങള്  ്ന്നിവ്യ ന്റട  

രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് ഏകാപിപ്പിക്ക ന്ന ിന ും  വ്ികസിപ്പിക്ക ന്ന ിന ള്ള ി മ ല  

കാര്ണ്ഷിക രഗാമീണ വ്യവ്സായ മരതരവാലയത്തിനാണ്. കാര്ണ്ഷിക രഗാമീണ 
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വ്യവ്സായങ്ങളസമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട നയങ്ങളസും പരിപാടികളസും പായി ികളസും  ഈ 
മരതരവാലയും നടപ്പിലാക്ക ന്നാ  ഖാദാരി രഗാമവ്യവ്സായ കമീഷന്, കരകൌരല ബാര്ണ്ഡ്, 

കയര്ണ് ബാര്ണ്ഡ്, സി്ക്ക് ബാര്ണ്ഡ് ്ന്നിവ് വ്ഴിയാണ്.  

ഇതരവയയി്  ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങളസന്റട പങ്ക് 

1. ഇതരവയയിന്റല വ്യവ്സായ യ്ണിറാണസകളി്  95 ര മാനവ് ും ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങള്  

ആണ്. ന്റമാത്തും ആഭയതരവര  വ്യാവ്സായിക ഉ്പാദാരനത്തിന്റെ  40 ര മാനവ് ും  ആന്റക 
കയറാണസമ ിയ ന്റട  45 ര മാനവ് ും സുംഭാവ്ന ന്റിയ്യസന്നാ ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങള് 
ആണ്. 

2. കൃഷി കഴിഞ്ഞാ്  ആളസകള്ക്ക്  ന്റ ാഴി് ന്ക ന്ന  ഏറാണവ് ും വ്ലിയ രണ്ടാമന്റത്ത 
മഖല  ന്റിറ കിട വ്യവ്സായും  ആണ്. 

3.  ന്ററഡിന്റമയ്ഡ് വ്സ്ര ങ്ങള്, സ്റ്റഷനറി സാധനങ്ങള്, സാപ്പ്, പാര ങ്ങള്, ന്റല ര്ണ് 
ഉ്പ്പന്നങ്ങള്, ലാസ്റ്റിക് ഉ്പ്പന്നങ്ങള്, റബര്ണ് ഉ്പ്പനങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, 

ഫര്ണ്ണിച്ചര്ണ്    ടങ്ങി  വവ്വ്ിധയമാര്ണ്ന്ന ഉ്പ്പന്നങ്ങള്  ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങള് 
രപദാരാനുംന്റിയ്യസന്ന . 

4. ഇതരവയയ ന്റട സതരവ ലി മായ രപാദാരരിക വ്ികസനത്തി്  ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങള്  

രപധാന പങ്ക വ്ഹിക്ക ന്ന  . 

5.ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങള്  പ  ിയ ബിസിനസ് സുംരുംഭങ്ങള്ക്ക്  ്വ്സരങ്ങള് 
ന്ക ന്ന  . 

6.രപാദാരരികമായി  ലഭയമായ  വ്ിഭവ്ങ്ങള്ക്ക് ന്റിലവ് ക റവ്ായ ിനാ് ന്റിറ കിട 
വ്യവ്സായങ്ങളി്  ഉ്പ്പാദാരനന്റച്ചലവ് ക റവ്ായിരിക്ക ും. 

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ വ്ലിപ്പും ക റവ്ായ  ന്റകാണ്ട്  സമയത്ത ും വ്ഗത്തില ും  

 ീര മാനങ്ങള് ്ട ക്കാന് കഴിയ ും. 

8. ന്റിറ കിട വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഉപഭാക്താക്കളസന്റട   ാല്പരയങ്ങള്ക്ക ും  

ആവ്രയങ്ങള്ക്ക ും ്ന സരിച്ച്  സാധനങ്ങള് ഉാപാദാരിപ്പിക്കാന് കഴിയ ും. 
 

 രഗാമീണഇതരവയയി്  ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങളസന്റട പങ്ക് 

1.രഗാമീണ ക ടി് വ്യവ്സായങ്ങള് രഗാമരപദാരരങ്ങളി് ഉള്ളവ്ര്ണ്ക്ക് ന്റ ാഴി് 
്വ്സരങ്ങള് ന്ക ന്ന . 

2. രഗാമീണ ക ടി് വ്യവ്സായങ്ങളസന്റട വ്ികസനും രഗാമ രപദാരരങ്ങളി് നിന്ന ും   

നഗരരപദാരരങ്ങളിലക്ക്  ന്റ ാഴി് ്നവഷിച്ചസള്ള  ക ടിയറാണും  ടയ ന്ന . 

3. രഗാമരപദാരരങ്ങളിന്റല  ദാരാരിരദാരയ നിര്ണ്മാര്ണ്ജ്ജനത്തി്   രപധാന പങ്ക വ്ഹിക്ക ന്ന . 

4. ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങള് വ്ര മാനത്തിന്റല ്സമ വും ക റയ്ക്ക കയ ും 
സതരവ ലി മായ   വ്യവ്സായ വ്ികസനും സാധയമാക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 
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 ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങള് നരിട ന്ന രപശ്നങ്ങള് 

1. സമ്പത്ത് 

ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങള്  നരിട ന്ന ഏറാണവ് ും രപധാന രപശ്നും  ബിസിനസ് 
രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് നടത്ത വ്ാന് ആവ്രയമായ  പണും ലഭയമലല ്ന്ന ള്ള ാണ്. 
ഇവ്യ്ക്ക്  സവകാരയ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങന്റള ്മി മായി ആരരയിക്കണ്ടി 
വ്ര ന്ന . 

 

2. ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള് 

 ന്റിറ കിട  വ്യവ്സായങ്ങള്ക്ക്  ആവ്രയമായ ്സുംസ്കൃ  വ്സ്  ക്കള് 
ലഭിക്ക ന്നിലല.  ഗ ണനിലവ്ാരും ക റഞ്ഞ ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള് വ്ാങ്ങണ്ടി 
വ്രികയ ും  ്ന്റലലങ്കി്  ്മി മായ വ്ില ന്കി  ഗ ണമന്മയ ള്ളവ്  വ്ാങ്ങണ്ടി 
വ്രികയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

3. മാനജ്ീരിയ്   കഴിവ് കള്. 

 ബിസിനസ് നടത്ത ന്ന ിനാവ്രയമായ ്ലലാ കഴിവ് കളസും ഇലലാത്ത വ്യക്തികളാണ് 
ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങള് നടത്ത ന്നാ. ന്റരപാഫഷണലായ 
മാനജ്ര്ണ്മാന്റര  നിര്ണ്മിക്ക ന്ന ിന് ആവ്രയമായ   ധനരഷിയ ും ഇവ്യ്ക്കിലല. 

4. ന്റ ാഴിലാളികള് 

 ന്റ ാഴിലാളികള്ക്ക്  നലല രമ്പളും ന്കാന്  ന്റിറ കിട  വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 
ആവ്ിലല.  ഇ  മ്ലും  ്വ്ര്ണ്ക്ക്  കഠിനാധവാനും ന്റിയ്യസന്ന ിന ള്ള മനസ് ഉണ്ടാവ്ിലല. 

5. വ്ിപണനും 

 ഉ്പന്നങ്ങളസന്റട വ്ിപണനും  ആണ്  ന്റിറ കിട ബിസിനസ കള്  നരിട ന്ന  മന്ററാണാര  
രപധാന ദാരൌര്ണ്ബലയും.  ് ിനാ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഇടനിലക്കാന്റര ആരരയിക്കണ്ടി  
വ്രികയ ും  ്വ്ര ന്റട  ി്ഷണത്തിന്  വ്ിധയരാകണ്ടി വ്രികയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

6. ഗ ണമന്മ 

പല ന്റിറ കിട സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക ും  ്വ്ര്ണ് ആരഗഹിക്ക ന്ന ഗ ണനിലവ്ാരത്തി് 
സാധനങ്ങള് ഉാപാദാരിപ്പിക്ക വ്ാന് സാധിക്ക ന്നിലല. ഇ ിന് കാരണും  ഗ ണനിലവ്ാര 
ഗവ്ഷണും നടത്ത വ്ാന് ആവ്രയമായ പണും ്വ്ര്ണ്ക്ക്  ലഭയമലല ്ന്ന ള്ള ാണ്.  

7. സാങ്ക ികവ്ിദാരയ 

കാലപ്പഴക്കും ന്റിന്ന  സാങ്ക ികവ്ിദാരയ ഉപയാഗിക്ക ന്ന  മ്ലും  ന്റിറ കിട 
വ്യവ്സായങ്ങളി്  ഉല്പാദാരനേമ  ക റവ്ായിരിക്ക ും. 

8.  രാഗാ  ര  
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രാഗങ്ങളസന്റട കാരണങ്ങള്  ആഭയതരവരമാ  ബാഹയമാ ആകാും.  കഴിവ് ും 
പരിരീലനവ് ും സിായിിച്ച ന്റ ാഴിലാളികളസന്റട ്ഭാവ്ും, മാനജ്ീരിയ്, വ്ിപണന 
കഴിവ് കളസന്റട ്ഭാവ്ും ്ന്നിവ് ആഭയതരവരും ആണ്. ഉ്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് ഡിമാന്ഡ് 
ഇലലാ ിരിക്ക ക, ആവ്രയത്തിന് വ്ായ്പ ലഭിക്കാ ിരിക്ക ക, വ്ിറാണ ഉ്പ്പന്നങ്ങളസന്റട 
പണും ലഭിക്കാന് കാല ാമസും ഉണ്ടാവ് ക  ്ന്നിവ്ന്റയലലാും  ബാഹയമാണ്. 

ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങള്ക്ക ള്ള ഗവ്ണ്ന്റമെ് സഹായും 

A  സ്ഥാപനപരമായ പിതരവ ണ 

1. ദാരരീയ കാര്ണ്ഷിക രഗാമ വ്ികസന ബാങ്ക്(National Bank for Agriculture and Rural 

Development [NABARD]) 

ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങളസന്റട   രപാത്സാഹനത്തിനായി  1982-ലാണ്  നബാര്ണ്ഡ് 
ര്പീകരിച്ചാ.  

ലേയങ്ങള് 

a) ഇതരവയയിന്റല  രഗാമീണ ന്റിറ കിട വ്യവ്സായങ്ങന്റള രപാത്സാഹിപ്പിക്ക ക. 

b)രഗാമീണ ക ടി് വ്യവ്സായങ്ങള്ക്ക ും, വകന്റ ാഴിലി് 
ഏര്ണ്ന്റപ്പട്ടിരിക്ക ന്നവ്ര്ണ്ക്ക ും  സാമ്പത്തിക  - സാമ്പത്തിക ര  സഹായങ്ങള് ന്ക ക. 

c) രഗാമീണ ന്റ ാഴി് സുംരുംഭകര്ണ്ക്കായി പരിരീലന വ്ികസന പരിപാടികള് 
സുംഘടിപ്പിക്ക ക. 

2. രഗാമീണ ന്റിറ കിട ബിസിനസ് വ്ികസന കരരും(The Rural Small Business 

Development Centre [RSBDC]) 

ന്റിറ കിട ഇടത്തരും സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക ള്ള  വ്ള്ഡ് ്സാസിയഷന്  

ര്പീകരിച്ച ാണ് ഈ സ്ഥാപനും. ഇ ിന്റന സ്പാണ്സര്ണ് ന്റിയ് ിരിക്ക ന്നാ  നബാര്ണ്ഡ്  

ആണ്. 

 രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് 

a) സാമ്ഹയമായ ും സാമ്പത്തികമായ ും പിന്നാക്കും നി്ക്ക ന്ന വ്യക്തികളസന്റടയ ും 
സുംഘങ്ങളസന്റടയ ും ഉന്നമനത്തിന  വ്ണ്ട കാരയങ്ങള് ന്റിയ്യസക. 

b) രഗാമരപദാരരങ്ങളിന്റല  ന്റിറ കിട  വമരകാ സുംരുംഭകര്ണ്ക്ക്  ആവ്രയമായ  

മാനജ്ീരിയ്  സാങ്ക ിക  പിതരവ ണ ന്ക ക. 

c) ഭേയ സുംസ്കരണും, കളിപ്പാട്ട നിര്ണ്മാണും, ന്ററഡിന്റമയ്ഡ് വ്സ്ര ങ്ങള്, ന്റമഴ ക  ിരി 
നിര്ണ്മാണും, ിരനത്തിരി നിര്ണ്മാണും, ഇര ിരക വ്ാഹന റിപ്പയറിങ്ങ് ,മണിര കമ്പാസ്റ്റ് 
നിര്ണ്മാണും  മ  ലായ വ്യവ്സായങ്ങളി്  ഏര്ണ്ന്റപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന  യ വ്ാക്കള്ക്ക ും 
സ്ര ീകള്ക്ക ും വ്ണ്ട സഹായങ്ങള് ന്ക ക. 

3. ദാരരീയ  ന്റിറ കിട വ്യവ്സായ കാര്ണ്പ്പറഷന്(National Small Industries 

Corporation[NSIC]) 
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ന്റിറ കിട വ്യവ്സായ യ്ണിറാണസകന്റള രപാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്ന ിന ും ്വ്യ ന്റട 
വ്ളര്ണ്ച്ചന്റയ സഹായിക്ക ന്ന ിന മായി 1955ലാണ് ഇാ സ്ഥാപി മായാ. 

 രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് 

a)  േരീയവ് ും  ഇറക്ക മ ി ന്റിയ്   ും ആയ  യരതരവങ്ങള്  ഹയര്ണ് പര്ണ്ച്ചസ് 
്ടിസ്ഥാനത്തി് ന്ക ക. 

b)  േരീയവ് ും  ഇറക്ക മ ി ന്റിയ്   ും ആയ  ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള്  

സുംഭരിക്ക കയ ും  വ്ി രണും നടത്ത കയ ും ന്റിയ്യസക. 

c) ന്റിറ കിട വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങളസന്റട ഉ്പ്പന്നങ്ങള് കയറാണസമ ി ന്റിയ്യസക. 

d) സാങ്ക ികവ്ിദാരയ ന്റമച്ചന്റപ്പട ന്ന ിന് ആവ്രയമായ ്വ്ബാധും സൃഷ്ട്പിക്ക ക. 

e) സാഫ്റാണ് ന്റവ്യര്ണ് സാങ്ക ികവ്ിദാരയ പാര്ണ്ക്ക കള് സ്ഥാപിക്ക ക.  

വമരകാ –ന്റിറ കിട- ഇടത്തരും  സുംരുംഭങ്ങള്ക്ക ള്ള  വ്ിപണി പിതരവ ണ  

1) വ്ിദാരര രാജ്യങ്ങളി് ദാരരീയ ന്റിറ കിട വ്യവ്സായ കാര്ണ്പറഷന്റെ  ന ൃ വത്തി്  
്തരവര്ണ്േരീയ സാങ്ക ിക മളകള് സുംഘടിപ്പിക്ക കയ ും ്ത്തരും മളകളി് പന്റങ്കട  
ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസക  

2) ആഭയതരവര മളകള് സുംഘടിപ്പിക്ക കയ ും ്ത്തരും മളകളി് പന്റങ്കട ക്ക കയ ും 
ന്റിയ്യസക  

3) മറാണസ സുംഘടനകളസും വ്യവ്സായ ഏജ്ന്സികളസും സുംഘടിപ്പിക്ക ന്ന മളകളി് 
പന്റങ്കട ക്ക കയ ും ഈ മളകളസന്റട സഹ- സ്പാണ്സര്ണ്മാരായി രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക കയ ും 
ന്റിയ്യസക  

4) വ്ാങ്ങ ന്നവ്ര ടയ ും  വ്ി്ക്ക ന്നവ്ര ടയ ും മീറാണിങ്ങ കള് സുംഘടിപ്പിക്ക ക.  

 

4.ഇതരവയന് ന്റിറ കിട വ്യവ്സായ വ്ികസന ബാങ്ക് (Small Industries Development 

Bank of India [SIDBI]) 

ഇതരവയയിന്റല ന്റിറ കിട വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  വ്ിവ്ിധ പായി ികളി് 
ഉള്ന്റപട ത്തി രപ യേമായ ും പരാേമായ ും  സാമ്പത്തിക സഹായും ന്ക ന്ന ിന  
വ്ണ്ടിയാണ്   ഈ ബാങ്ക് ര്പീകരിച്ചാ. ഇ  ക്ടാന്റ  ഇ  പാല ള്ള 
രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളി് ഏര്ണ്ന്റപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന മറാണ് സ്ഥാപനങ്ങളസന്റട രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് 
ഏകാപിപ്പിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

5. ് സുംഘടി  മഖലയിന്റല സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക ള്ള ദാരരീയ കമീഷന്( The National 

Commission for Enterprises in the Unorganised Sector [NCEUS]) 

 2004 ന്റസപ്റാണുംബറിലാണ് ഇാ ര്പീകൃ മായാ 

 ലേയങ്ങള് 
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a) ന്റിറ കിട സ്ഥാപനങ്ങളസന്റട ഉാപാദാരനേമ  ന്റമച്ചന്റപ്പട ത്ത ന്ന ിന് ആവ്രയമായ 
പരിഹാരങ്ങള് നിര്ണ്േരിക്ക ക. 

b) രഗാമീണ മഖലകളി് ക്ട  ് ന്റ ാഴിലവ്സരങ്ങള് സൃഷ്ട്പിക്ക ക. 

c) ന്റിറ കിട വ്യവ്സായ മഖലയ ന്റട മത്സരേമ  വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്ക ക. 

d) ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള്, മ്ലധനും, ്ടിസ്ഥാന സൌകരയും, സാങ്ക ികവ്ിദാരയ 
ന്റമച്ചന്റപ്പട ത്ത്  മ  ലായ കാരയങ്ങളി് ഏര്ണ്ന്റപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന  സ്ഥാപനങ്ങളസമായി  
ന്റിറ കിട വ്യവ്സായമഖലന്റയ ബന്ധിപ്പിക്ക ക. 

6. രഗാമീണ വ്നി ാ സുംരുംഭക വ്ികസന രപാരഗാും(Rural and Women 

entrepreneurship Development Programme [RWED] ) 

 

 രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് 

a) വ്നി ാ സുംരുംഭകര്ണ്ക്ക് രപാത്സാഹനജ്നകമായ ബിസിനസ് ്തരവരീേും സൃഷ്ട്പിക്ക ക. 

b) വ്നി ാ സുംരുംഭകര്ണ്ക്ക്  ആവ്രയമായ പരിരീലനും ന്ക ക. 

c) മറാണ്  രത്തില ള്ള ഉപദാരര സവ്നങ്ങള് ന്ക ക. 

7. ന്റിറ കിട ഇടത്തരും സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക ള്ള വ്ള്ഡ് ്സാസിയഷന് (World 

Association for Small and Medium Enterprises  [WASME] ) 

 ന്റിറ കിട ഇടത്തരും സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക ള്ള ഇതരവയ കരരും ആയിട്ടസള്ള ലാകത്തിന്റല ഏക 
്തരവാരാരഷ്ട്പ ഗവ്ണ്ന്റമെ്   ഇ ര  സ്ഥാപനമാണിാ. രഗാമീണ വ്യവ്സായ 
സ്ഥാപനങ്ങളസന്റട   ടര്ണ്ച്ചയായ വ്ളര്ണ്ച്ചയ്ക്കാവ്രയമായ കര്ണ്മപായി ി വ്ികസിപ്പിക്ക ക 
്ന്ന ാണ് ഇ ിന്റെ ലേയും. ഇ  ക്ടാന്റ  കാര്ണ്ഷിക ര മഖലയ ന്റട 
രപാത്സാഹനത്തിനായി വ്ിവ്ിധ പായി ികള്  യ്യാറാക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . ഉദാരാഹരണും 
:ജ്ാലിക്ക് ക്ലി ഭേണും   IRDP,PMRY,JRY  etc 

8.സ്കീും ഓഫ് ഫണ്ട് ഫാര്ണ് റീന്റജ്നറഷന്  ഓഫ് രടഡീഷന് ഇന്ഡസ്രടീസ് 
(SFURTI) 

പരമ്പരാഗ  വ്യവ്സായങ്ങള് ക്ട  ് ഉ്പ്പാദാരനേമ  മത്സരും ആക്ക ന്ന ിനായി 
2005്   കരര ഗവ്ണ്ന്റമെ് 100  കാടിര്പ  ്ന വ്ദാരിച്ച് ഒര  രപ യക ഫണ്ട് 
ര്പീകരിക്ക കയ ണ്ടായി. സുംസ്ഥാന ഗവ്ണ്ന്റമെസകളസന്റട  
സഹകരണത്താട ക്ടി  കാര്ണ്ഷിക രഗാമീണ വ്യവ്സായ മരതരവാലയമാണ്  ഈ പായി ി 
നടപ്പിലാക്ക ന്നാ. 

9. ജ്ിലലാ വ്യവ്സായ കരരങ്ങള്(District Industries Centres [DICs] ) 

 1978ലാണ് ജ്ിലലാ വ്യവ്സായ കരരും പരിപാടി ആരുംഭിച്ചാ. ന്റിറ കിട രഗാമീണ 
വ്യവ്സായങ്ങള് ആരുംഭിക്ക ന്ന ിന്  സുംരുംഭകര്ണ്ക്ക് ആവ്രയമായ ് ലലാ  സവ്നങ്ങളസും 
പിതരവ ണയ ും  ജ്ിലലാ വ്യവ്സായ കരരും ന്ക ന്ന . ബിസിനസ് ്വ്സരങ്ങള് 
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കണ്ട പിടിക്ക ക, സാധയ  റിപ്പാര്ണ്ട്ടസകള്  യ്യാറാക്ക ക, മ്ലധന സമാഹരണത്തിന് 
സഹായിക്ക ക ,യരതരവങ്ങള് ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള് മറാണസപകരണങ്ങള് ്ന്നിവ് 
സുംഘടിപ്പിക്ക വ്ാന് സഹായിക്ക ക ്ന്നിവ്യാണ് ജ്ിലലാ വ്യവ്സായ കരരും ന്ക ന്ന 
സഹായ രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള്. 

B  രപാത്സാഹനങ്ങള് ( Incentives) 

1. ഭ്മി 

്ലലാ സുംസ്ഥാനങ്ങളസും വ്യവ്സായങ്ങള് സ്ഥാപിക്ക ന്ന ിനാവ്രയമായ വ്ികസി  
ലാട്ടസകള് ന്ക ന്ന . ിില സുംസ്ഥാനങ്ങള്  ക റച്ചസ വ്ര്ണ്ഷക്കാലത്തക്ക്  വ്ാടക 
ഈടാക്കിലല. 

2. വവ്ദാരയ  ി  

50 ര മാനും ഡിസ്കൌണ്ട് നിരക്കി് വവ്ദാരയ  ി ന്ക ന്ന . ിില സുംസ്ഥാനങ്ങള് ക റച്ചസ 
വ്ര്ണ്ഷത്തക്ക്  ിാര്ണ്ജ് ഈടാക്കിലല. 

3. ന്റവ്ള്ളും 

 50% സൌജ്നയത്തി് ന്ക ന്ന . ിില സുംസ്ഥാനങ്ങള്  5വ്ര്ണ്ഷത്തക്ക്  ഈടാക്കിലല. 

4. വ്ി്പ്പന നിക  ി 

കരരഭരണ രപദാരരങ്ങളിന്റല  വ്യവ്സായങ്ങന്റള  വ്ില്പന നിക  ിയി് 
നിന്ന ും  പ്ര്ണ്ണമായി ഒഴിവ്ാക്കിയിരിക്ക ന്ന . ിില സുംസ്ഥാനങ്ങള്  ്ഞ്ച  
വ്ര്ണ്ഷക്കാലത്തക്ക്  ിില ഇളവ് കള് ന്ക ന്ന . 

5.ഒക്രടായി 

 മിക്ക സുംസ്ഥാനങ്ങളസും ഒക്രടായി നിര്ണ്ത്തലാക്കിയിട്ടസണ്ട്. 

6. ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള് 

 പിന്നാക്ക രപദാരരങ്ങളി് നിന്ന ള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള് 
്ന വ്ദാരിക്ക ന്ന കാരയത്തി് മ ന്ഗണന പരിഗണന ലഭിക്ക ന്ന . 

7. ഫിനാന്സ് 

 മ്ലധന ആസ് ികള് നിര്ണ്മിക്ക ന്ന ിന് 10 മ  ് 15 ര മാനും വ്ന്റര സബ്സിഡി 
ന്ക ന്ന . ക്ടാന്റ   സൌജ്നയനിരക്കി്  വ്ായ്പകളസും ്ന ഭവ്ിക്ക ന്ന . 

8. വ്യവ്സായ ്സ്റ്ററാണസകള് 

 ിില സുംസ്ഥാനങ്ങള് പിന്നാക്ക രപദാരരങ്ങളി് വ്യവ്സായ ്സ്റ്ററാണസകള് 
സ്ഥാപിക്ക ന്ന ിന് രപാത്സാഹനും ന്ക ന്ന . 

9.ടാക്സ് ഹാളിഡ 
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പിന്നാക്ക രപദാരരങ്ങളില ും  മലരമ്പദാരരങ്ങളില ും  സ്ഥാപിക്ക ന്ന വ്യവ്സായങ്ങള്ക്ക്  10 

മ  ് 15 വ്ര്ണ്ഷും വ്ന്റര  കാലയളവ്ിലക്ക്  നിക  ി ന്ക ന്ന ി് നിന്ന ും  ഇളവ് കള് 
ന്ക ന്ന . 

 

 

CHAPTER 10 

ആഭയതരവര വ്യാപാരും 

    (INTERNAL TRADE) 

 ഒര  രാജ്യത്തിന്റെ  ഭ്മിരാസ്ര പരമായ  ് ിര്ണ്ത്തിക്ക ള്ളി് 
നടക്ക ന്ന  വ്യാപാരമാണ്  ആഭയതരവര വ്യാപാരും. ഇ ിന്റന  രണ്ടായി  രും  ിരിക്കാും, 

ന്റമാത്തവ്യാപാരും ്ന്ന ും  ിിലലറവ്യാപാരും ്ന്ന ും 

 ന്റമാത്തവ്യാപാരും(Wholesale Trade) 

 ഉാപാദാരകരി് നിന്ന ും  ക്ടിയ ്ളവ്ി് സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങി  ക റഞ്ഞ ്ളവ്ി്  

ിിലലറ വ്യാപാരികള്ക്ക് വ്ി്ക്ക ന്ന ാണ്  ന്റമാത്തവ്യാപാരും. ന്റമാത്ത വ്യാപാരത്തി്  

ഏര്ണ്ന്റപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന വ്യക്തിന്റയ  ന്റമാത്തവ്യാപാരി ്ന്ന വ്ിളിക്ക ന്ന . ഉ്പാദാരകനയ ും  

ിിലലറ വ്യാപാരിന്റയയ ും   മി് ബന്ധിപ്പിക്ക ന്ന കണിയാണ്  ന്റമാത്തവ്യാപാരി 

 ിിലലറ വ്യാപാരും (Retail Trade) 

 ന്റമാത്ത വ്യാപാരിയി് നിന്ന ും  സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങി  വ്ളന്റര ന്റിറിയ ് ളവ്ി് ് തരവിമ 
ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  ന്ക ന്ന ാണ്  ിിലലറ വ്യാപാരും. ിിലലറ വ്യാപാരത്തി് 
ഏര്ണ്ന്റപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന വ്യക്തിന്റയ  ിിലലറവ്യാപാരി ്ന്ന് വ്ിളിക്ക ന്ന . ന്റമാത്ത 
വ്യാപാരിന്റയയ ും  ഉപഭാക്താവ്ിന്റനയ ും   മി് ബന്ധിപ്പിക്ക ന്ന 
കണിയാണ്  ിിലലറവ്യാപാരി. 

ന്റമാത്തവ്യാപാരിയ ന്റട സവ്നങ്ങള് 

A. ഉ്പ്പാദാരകര്ണ്ക്ക് ന്ക ന്ന സവ്നങ്ങള് 

1. ഉയര്ണ്ന്ന ്ളവ്ില ള്ള  ഉ്പ്പാദാരനും സാധയമാക്ക ന്ന  

ന്റമാത്തവ്യാപാരി  ിിലലറ വ്യാപാരികളി് നിന്ന ും  ന്റിറിയ ഓര്ണ്ഡറ കള് 
സവീകരിക്ക കയ ും  ക്ടിയ ്ളവ്ി്  ഉാപാദാരകരി് നിന്ന ും  സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ കയ ും 
ന്റിയ്യസന്ന . ഇാ  ക്ടിയ ്ളവ്ി്  സാധനങ്ങള് ഉാപാദാരിപ്പിക്കാന്  ഉ്പാദാരകന്റന 
സഹായിക്ക ന്ന . 

2. റിസ്ക് ഏന്ററാണട ക്ക ന്ന  
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ന്റമാത്തവ്യാപാരി  ക്ടിയ ്ളവ്ി് സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങിച്ചസ   ന്റെ ഗാഡൌണി് 
സ്േിക്ക ന്ന . ് ിനാ്  സാധനങ്ങളസന്റട  വ്ിലയില ണ്ടാക ന്ന ക റവ്, മാഷണും, 

 ീപിട ത്തും, സാധനങ്ങള്ക്ക് കട പാട കള് സുംഭവ്ിക്ക ക  മ  ലായ നഷ്ട്പസാധയ കള് 
ഉാപാദാരകന് സഹിക്കണ്ടി വ്ര ന്നിലല. 

3. സാമ്പത്തിക സഹായും 

 ന്റമാത്തവ്യാപാരി  സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ മ്പാള്  ന്റന്ന  ഉ്പാദാരകന്  പണും ന്ക ന്ന .  
ിില സാഹിരയങ്ങളി്  മ ന്ക്റായി പണും ന്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

4. വ്ിദാരഗ്ായി ഉപദാരരും 

ന്റമാത്തവ്യാപാരികള്ക്ക്  ിിലലറ വ്യാപാരികളസമായി  നരിട്ട് ബന്ധമ ണ്ട്. 
് ിനാ്  ഉപഭാക്താക്കളസന്റട ്ഭിര ിികള്, വ്ിപണിയിന്റല ്വ്സ്ഥകള്, 

വ്ിപണിയിന്റല മത്സരും  മ  ലായ കാരയങ്ങന്റളക്ക റിച്ച്  ഉ്പ്പാദാരകന്  ഉപദാരരും ന്കാന് 
സാധിക്ക ന്ന . 

5. ഉ്പ്പന്നത്തിന്റെ  വ്ിപണനന്റത്ത  സഹായിക്ക ന്ന  

ന്റമാത്തവ്യാപാരി  വ്ലിയ ്ളവ് കളി് സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങി  ിിലലറ വ്യാപാരികള്ക്ക്  
ന്ക ന്ന ിനാ്, ഉ്പാദാരകന്  സാധനങ്ങളസന്റട  വ്ിപണന  കാരയങ്ങളി്  രരായിിക്കണ്ടി 
വ്ര ന്നിലല. ഉാപാദാരകന്  ഉ്പ്പാദാരന കാരയങ്ങളി് മാര ും  രരായികരരീകരിക്കാന് 
സാധിക്ക ന്ന . 

6.   ടര്ണ്ച്ചയായ  ഉ്പാദാരനും  സാധയമാക്ക ന്ന  

ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക ന്ന സാധനും  ്പ്പാള്  ന്റന്ന  ന്റമാത്തവ്യാപാരി 
വ്ാങ്ങ ന്ന ിനാ്  ഉ്പാദാരകന് വ്ര്ണ്ഷത്തില ടനീളും    ടര്ണ്ച്ചയായ ഉല്പാദാരനും 
നടത്ത വ്ാന് സാധിക്ക ന്ന . 

7.സ്റ്റാറജ് 

ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക ന്ന സാധനും  ്പ്പാള്  ന്റന്ന  ന്റമാത്തവ്യാപാരി വ്ാങ്ങി   ന്റെ 
ഗാഡൌണി് സ്േിക്ക ന്ന ിനാ് , ഉാപാദാരകന് സാധനങ്ങള് 
സ്േിക്കാന്  രപ യകിച്ച്  ഗാഡൌണ് ഉണ്ടാക്കണ്ട കാരയമിലല. 

B.ിിലലറ വ്യാപാരികള്ക്ക്  ന്ക ന്ന സവ്നങ്ങള്   

1. സാധനങ്ങള് ലഭയമാക്ക ന്ന  

ന്റമാത്തവ്യാപാരി  വ്ിവ്ിധ ഉാപാദാരകരി് നിന്ന ും  സാധനങ്ങള് രഖരിച്ച്  ിിലലറ 
വ്യാപാരികള്ക്ക് ന്ക ന്ന . ് ിനാ്  ിിലലറ വ്യാപാരികള്ക്ക്  വ്ിവ്ിധ 
ഉാപാദാരകരി് നിന്ന ും  സാധനങ്ങള്  വ്ാങ്ങിക്കണ്ടി വ്ര ന്നിലല. 

2. വ്ിപണന പിതരവ ണ 

ഉപഭാക്താക്കന്റള സാധനങ്ങള്വ്ാങ്ങ വ്ാന്രപരിപ്പിക്ക ന്ന ിനായി  ന്റമാത്തവ്യാപാരി  
പരസയങ്ങള്, മറാണ്  വ്ി്പന സുംവ്ര്ണ്ായിന രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള്  ്ന്നിവ് ഏന്ററാണട ക്ക ന്ന . 
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ഇ  മ്ലും  സാധനങ്ങളസന്റട ഡിമാന്ഡ് ഉയര ന്ന ിനാ്  ിിലലറ വ്യാപാരികള്ക്ക് 
നട്ടമ ണ്ടാക ും. 

3.  കടും ന്ക ന്ന  

ന്റമാത്ത വ്യാപാരി  ിിലലറ വ്യാപാരികള്ക്ക്  സാധനങ്ങള് കടമായി ന്ക ന്ന . 
ഇാ  ക റഞ്ഞ രപവ്ര്ണ്ത്തനമ്ലധനും ന്റകാണ്ട്  ബിസിനസ് നടത്ത വ്ാന്  ിിലലറ 
വ്യാപാരിന്റയ സഹായിക്ക ന്ന . 

4. സവ്ിരഷ ്റിവ് 

പ  ിയ ഉ്പ്പന്നങ്ങള് , ് വ്യ ന്റട ഉപയാഗും, ഗ ണനിലവ്ാരും, വ്ില  ് ന്നീ കാരയങ്ങള്  

ിിലലറവ്യാപാരിന്റയ  ്റിയിക്ക ന്ന . ക്ടാന്റ  ിിലലറ വ്ി്പ്പനരാല  ്ങ്ങന്റന 
ഡക്കററാണ് ന്റിയ്യണന്റമന്ന ും, ന്റഷ്ഫ കള് ്ങ്ങന്റന  രകമീകരിക്കണന്റമന്ന ും, 

സാധനങ്ങള്  ഏാ രീ ിയി് രപദാരര്ണ്രിപ്പിക്കണന്റമന്ന ും  ിിലലറവ്യാപാരിക്ക്   
ഉപദാരരങ്ങള് ന്ക ന്ന . 

5. നഷ്ട്പസാധയ   പങ്ക ന്റവ്യ്ക്ക ന്ന   

ിിലലറ വ്യാപാരികള്ക്ക്  വ്ളന്റര ന്റിറിയ ്ളവ്ി് ന്റമാത്ത വ്യാപാരിയി് നിന്ന ും 
സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ വ്ാന് സാധിക്ക ന്ന . ഇാ  സാധനങ്ങളസന്റട വ്ിലയി് ഉണ്ടാക ന്ന 
ക റവ്, മാഷണും, കാലപ്പഴക്കും  മ  ലായ  നഷ്ട്പസാധയ കള് 
ഒഴിവ്ാക്കാന്   ിിലലറവ്യാപാരിന്റയ സഹായിക്ക ന്ന . 

 ിിലലറവ്യാപാര സവ്നങ്ങള് 

A. ഉ്പ്പാദാരകര്ണ്ക്ക ും  ന്റമാത്ത വ്യാപാരികള്ക്ക ും  ന്ക ന്ന സവ്നങ്ങള് 

1. സാധനങ്ങളസന്റട  വ്ി രണന്റത്ത സഹായിക്ക ന്ന . 

ഒര  ിിലലറവ്യാപാരി  വ്ിവ്ിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി  
വ്യാപിച്ചസകിടക്ക ന്ന  ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  സാധനങ്ങള് ലഭയമാക്ക കയ ും  

്  വ്ഴി  ഉ്പ്പാദാരകര്ണ്ക്ക ും ന്റമാത്തവ്യാപാരികള്ക്ക ും   ങ്ങളസന്റട സാധനങ്ങള് 
വ്ി രണും ന്റിയ്യാന്  സഹായിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

2. വ്യക്തിഗ  വ്ി്പ്പന 

 ിില ഉ്പ്പന്നങ്ങള് വ്ി്ക്ക ന്ന ിന്  വ്യക്തിഗ  വ്ി്പന ആവ്രയമാണ്. വ്യക്തിഗ  
വ്ി്പന ഏന്ററാണട ക്ക ന്നാ വ്ഴി  ിിലലറ വ്യാപാരികള്  ഈ  രപയാനത്തി് നിന്ന ും   

ഉ്പ്പാദാരകന്റര  മാിിപ്പിക്ക ന്ന . 

3. ഉയര്ണ്ന്ന ്ളവ്ില ള്ള ഉാപാദാരനും സാധയമാക്ക ന്ന  

ിിലലറ വ്യാപാരികള്  ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് സാധനങ്ങള് വ്ി്ക്ക ന്നാ 
മ്ലും  ന്റമാത്തവ്യാപാരിക്ക ും ഉ്പാദാരകര്ണ്ക്ക ും ,ക റഞ്ഞ ്ളവ്ി് സാധനങ്ങള് 
ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് വ്ി്ക്കണ്ടി വ്ര ന്നിലല. ഇാ  വ്ലിയ ്ളവ്ി് 
രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക വ്ാന്  ്വ്ന്റര സഹായിക്ക ന്ന . 
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4. വ്ിപണി വ്ിവ്രങ്ങള് രഖരിക്ക ക 

ിിലലറ വ്യാപാരികള്ക്ക്  ഉപഭാക്താക്കളസമായി നരിട്ട് ബന്ധമ ള്ള ിനാ്  ്വ്ര ന്റട  

്ഭിര ിികളസും, മ ന്ഗണനകളസും, മനാഭാവ്ങ്ങളസും മനസ്ിലാക്ക കയ ും ,ഈ 
വ്ിവ്രങ്ങള്  ഉ്പാദാരകര്ണ്ക്ക ും ന്റമാത്ത വ്യാപാരികള്ക്ക ും വകമാറ കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

5. വ്ി്പ്പന വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്കാന് സഹായിക്ക ന്ന  

 ിിലലറവ്യാപാരി,ഉ്പാദാരകര ും ന്റമാത്തവ്യാപാരികളസും  വ്ി്പന വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്ക വ്ാന് 
നടത്ത ന്ന  വ്ിവ്ിധ പരിപാടികളി് പന്റങ്കട ക്ക കയ ും ്  വ്ഴി  സാധനങ്ങളസന്റട 
വ്ി്പ്പന വ്ര്ണ്ധിപ്പിക്കാന് സഹായിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

B. ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് ന്ക ന്ന സവ്നങ്ങള് 

1. ഉ്പ്പന്നങ്ങള്   ടര്ണ്ച്ചയായി ലഭയമാക്ക ക 

 ിിലലറവ്യാപാരി  വ്ിവ്ിധ ഉ്പ്പാദാരകര്ണ്  ഉാപാദാരിപ്പിക്ക ന്ന  പല രത്തില ള്ള 
സാധനങ്ങള്  ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്    ടര്ണ്ച്ചയായി ലഭയമാക്ക ന്ന . 

2. പ  ിയ ഉ്പ്പന്നങ്ങന്റള ക റിച്ചസള്ള വ്ിവ്രങ്ങള് 

ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  വ്ിപണിയിന്റല പ  ിയ ഉ്പന്നങ്ങളസന്റട  ലഭയ ന്റയക്ക റിച്ചസും  

്വ്യ ന്റട രപ യക കന്റളക്ക റിച്ചസും  ഉള്ള വ്ിവ്രങ്ങള് ലഭയമാക ന്ന . 

3. വ്ാങ്ങ വ്ാന ള്ളസൌകരയും  

ിിലലറ വ്ി്പനരാലകള് ജ്നവ്ാസകരരങ്ങള്ക്കട ത്ത്  സ്ഥാപിക്ക കയ ും  ദാരീര്ണ്ഘസമയും  

രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . ഇാ  ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്   ങ്ങള്ക്ക് ആവ്രയമ ള്ള 
സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ വ്ാന് സൌകരയും ഉണ്ടാക്ക ന്ന . 

4.  ിരന്റഞ്ഞട ക്കാന ള്ള സൌകരയും 

ിിലലറവ്യാപാരി  വ്ിവ്ിധ ഉ്പാദാരകര ന്റട  വ്ിവ്ിധ രത്തില ള്ള സാധനങ്ങള്  സ്റ്റാക്ക് 
ന്റിയ്യസന്ന . ഇാ വ്ിവ്ിധ ഉ്പന്നങ്ങളി് നിന്ന ും   ങ്ങള്ക്കിഷ്ട്പമ ള്ള ഉ്പ്പന്നും 
ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്കാന്  ഉപഭാക്താക്കന്റള  സഹായിക്ക ന്ന . 

5. വ്ി്പ്പനാനതരവര സവ്നും 

സാധനങ്ങള് വ്ീട്ടിന്റലത്തിച്ചസ ന്ക ക, സ്ന്റപയര്ണ്പാര്ണ്ട്സ കള് ന്ക ക, സര്ണ്വ്ീസ് 
നടത്ത ക    ടങ്ങി  പല രും വ്ില്പനാനതരവര സവ്നങ്ങള്  ിിലലറവ്യാപാരി  
ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് ന്ക ന്ന . 

വ്ിവ്ിധ  രും  ിിലലറ കച്ചവ്ടക്കാര്ണ് 

ഇറാണിന്റനറെ്  കച്ചവ്ടക്കാര്ണ് (Itinerant traders) 

 ബിസിനസ് നടത്ത വ്ാന്  സ്ഥിരമായ ഒര   സ്ഥലമിലലാത്ത  കച്ചവ്ടക്കാരാണ്  ഇാ. 
ഉപഭാക്താക്കന്റള  ടി  ഇവ്ര്ണ്  ഒര  സ്ഥലത്ത നിന്ന ും  മന്ററാണാര  സ്ഥലത്തക്ക്   ങ്ങളസന്റട 
സാധനങ്ങളസമായി  സഞ്ചരിക്ക ന്ന  
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 രപ യക കള് 

a) ക റച്ച് സാധനങ്ങള് മാര ും  വകകാരയും ന്റിയ്യസന്ന  ന്റിറ കിട വ്യാപാരികളാണ് ഇവ്ര്ണ്. 

b) പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്    ടങ്ങി  നി യാപയാഗ സാധനങ്ങളാണ്  ഇവ്ര്ണ് 
വകകാരയും ന്റിയ്യസന്നാ. 

c) പലപ്പാഴ ും  സാധനങ്ങള്  ഉപഭാക്താക്കളസന്റട വ്ീട്ടസപടിക്കന്റലത്തിച്ചസ ന്ക ും. 

d) സ്ഥിരമായ ബിസിനസ് സ്ഥലമിലലാത്ത ിനാ് ഈ വ്യാപാരികള്   ങ്ങളസന്റട 
സാധനങ്ങള്  വ്ീട്ടിലാ  മറാണ് സ്ഥലങ്ങളിലാ ആണ് സ്േിക്ക ന്നാ. 

 പല രും  ഇറാണിന്റനറെ് കച്ചവ്ടക്കാര്ണ് 

1. നടന്ന  കച്ചവ്ടക്കാര ും ഉതരവ വ്ണ്ടിക്കച്ചവ്ടക്കാര ും (Hawkers and Peddlers) 

 ഏറാണവ് ും പഴക്കമറിയ  ിിലലറ വ്യാപാരികള് ആണിവ്ര്ണ്. ഇവ്ര്ണ്   ങ്ങള് വ്ി്ക്ക ന്ന 
സാധനങ്ങള്  വസക്കിളിലാ, റിേയിലാ, ഉതരവ വ്ണ്ടിയിലാ, 

 ലച്ചസമടായാ  ഉപഭാക്താക്കളസന്റട വ്ീട്ടസപടിക്കന്റലത്തിച്ച് ന്ക ന്ന . വ്ളന്റര 
വ്ിലക റഞ്ഞ  കളിപ്പാട്ടങ്ങള്, പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, ഐസ്രകീും, വ്സ്ര ങ്ങള്, 

കാര്ണ്പ്പറാണസകള്  ്ന്നിവ്യാണ്  ഇവ്ര്ണ് വ്ി്ക്ക ന്നാ. 

2. ിതരവ വ്യാപാരികള് (Market traders) 

 നിശ്ചി  ദാരിവ്സങ്ങളി്(  ഉദാരാ: ്ലലാ രനിയാഴ്ിയ ും)  വ്ിവ്ിധ സ്ഥലങ്ങളി്  കടകള്  

  റന്ന് വ്യാപാരും നടത്ത ന്ന വ്യാപാരികള്  ആണ് ഇവ്ര്ണ്. പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, 

വ്സ്ര ങ്ങള്, വ്ീട്ടസപകരണങ്ങള്, മത്സയും    ടങ്ങിയ ഉല്പന്നങ്ങളാണ്  ഇവ്ര്ണ് 
വ്ി്ക്ക ന്നാ. 

3. വ്ഴിയാര കച്ചവ്ടക്കാര്ണ് (Street traders) 

 ന്ററയി്വ് സ്റ്റഷന്, ബസ്റ്റാന്ഡ്     ടങ്ങി  വ്ളന്റരയധികും  

ജ്നത്തിരക്ക ള്ള  സ്ഥലങ്ങളി്  വ്യാപാരും നടത്ത ന്നവ്രാണ്  വ്ഴിയാരക്കച്ചവ്ടക്കാര്ണ്. 
സ്റ്റഷനറി, ഭേയവ്സ്  ക്കള്, ന്ററഡിന്റമയ്ഡ് വ്സ്ര ങ്ങള്, പര ങ്ങള്, 

മാസികകള്    ടങ്ങിയ സാധാരണ  ഉ്പ്പന്നങ്ങളാണ്  ഇവ്ര്ണ് വകകാരയും ന്റിയ്യസന്നാ. 

4. ഉത്സവ്പ്പറമ്പ് കച്ചവ്ടക്കാര്ണ് (Cheap jacks) 

ഒര  സ്ഥലത്ത്   ാ്ക്കാലികമായി  ന്റകട്ടിയ ണ്ടാക്ക ന്ന   ഷാപ്പസകളി് കച്ചവ്ടും 
നടത്ത ന്നവ്രാണ് ഇവ്ര്ണ്.രപദാരരത്തിന്റെ  സാായിയ   ്ന സരിച്ച്  ഇവ്ര്ണ് ഒര  
സ്ഥലത്ത നിന്ന ും മന്ററാണാര  സ്ഥലത്തക്ക് മാറ ും. ഉദാരാ: വ്ാച്ച് നന്നാക്ക ന്നവ്ര്ണ് , ന്റിരിപ്പ് 
നന്നാക്ക ന്നവ്ര്ണ്, ക ട നന്നാക്ക ന്നവ്ര്ണ് etc. 

സ്ഥിരും കടയ ള്ള കച്ചവ്ടക്കാര്ണ് 
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  ങ്ങളസന്റട സാധനങ്ങള് വ്ി്ക്ക ന്ന ിന്  സ്ഥിരമായ  കട ഉള്ള കച്ചവ്ടക്കാരാണ് ഇാ. 
് ിനാ്  ഉപഭാക്താക്കന്റള ്നവഷിച്ച്  ഒര  സ്ഥലത്ത നിന്ന ും മന്ററാണാര  
സ്ഥലത്തക്ക്  ഇവ്ര്ണ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കണ്ട ിലല. 

രപ യക കള് 

a) വ്ിഭവ്ങ്ങള് ക്ട  ലായിരിക്ക ും. 

b)  ാര മയന  ക്ടിയ ്ളവ്ിലാണ് കച്ചവ്ടും. 

c) ഈട  നി്ക്ക ന്ന  ും  ഈട് നി്ക്കാത്ത  ും ആയ  വ്ിവ്ിധ രത്തില ള്ള  ഉപഭാക്തൃ 
ഉാപന്നങ്ങള്  വകകാരയും ന്റിയ്യസന്ന . 

d) സാധനങ്ങള് വ്ീട്ടിന്റലത്തിച്ച്   ന്ക ക, ഗയാരണ്ടി ന്റകാട ക്ക ക, റിപ്പയര്ണ് ന്റിയ്യസക, 

സാധനങ്ങള് കടമായി ന്ക ക, സാധനങ്ങളസന്റട പാര്ണ്ട്സ കള് ലഭയമാക്ക ക    ടങ്ങി 
വ്ിവ്ിധ സവ്നങ്ങള് ഇവ്ര്ണ് ന്റിയ്യസന്ന . 

പല രും സ്ഥിരും ിിലലറ കച്ചവ്ടക്കാര്ണ് 

രപവ്ര്ണ്ത്തനത്തിന്റെ  ്ളവ്ിന്റന ്ടിസ്ഥാനമാക്കി  ഇവ്ന്റര രണ്ടായി  രും  ിരിക്കാും 

a) ന്റിറ കിട  ിിലലറ വ്യാപാരികള്  b) വ്ന്കിട  ിിലലറ വ്യാപാരികള് 

ന്റിറ കിട ിിലലറ വ്യാപാരികള് 

1) ന്റപാ   സ്റ്റാറ കള് (General stores) 

രപാദാരരിക വ്ിപണികളില ും  ജ്നവ്ാസ മഖലകളില ും  കാണന്റപ്പട ന്ന  സ്ഥാപനങ്ങള് 
ആണിാ. ഉപഭാക്താക്കളസന്റട  വദാരനുംദാരിന ആവ്രയങ്ങള് നിറവ്റാണസന്ന ിന്  

വ്ണ്ട  വ്ിവ്ിധ രും ഉ്പ്പന്നങ്ങള്  ഇവ്ര്ണ് സ്റ്റാക്ക് ന്റിയ്യസന്ന . നി യാപയാഗ 
സാധനങ്ങളായ  പലിരക്ക്, രീ ള പാനീയങ്ങള്, ടായിലറാണ് ഉ്പ്പന്നങ്ങള്, സ്റ്റഷനറി, 
മധ രപലഹാരങ്ങള്  ്ന്നിവ് വ്ാങ്ങ വ്ാന്  ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  സൌകരയും 
ഉണ്ടാക്ക ന്ന . 

2. സ്ന്റപഷയാലിറാണി  ഷാപ്പസകള് (Speciality shops) 

പല രും ഉ്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് പകരും  ഒര  നിശ്ചി  ഉ്പ്പന്ന നിരയില ള്ള സാധനങ്ങളാണ് 
ഇവ്ര്ണ്  വ്ി്ക്ക ന്നാ. വ്ളന്റര ജ്നത്തിരക്ക ള്ള  രപദാരരങ്ങളിലാണ്  ഈ ഷാപ്പസകള് 
സ്ഥാപിക്ക ന്നാ. ഉദാരാ: ക ട്ടികള്ക്ക ള്ള വ്സ്ര ങ്ങള്,  പ ര ഷന്മാര്ണ്ക്ക ള്ള വ്സ്ര ങ്ങള്, 

സ്ര ീകള്ക്ക ള്ള ന്റിര പ്പസകള്, കളിപ്പാട്ടങ്ങള്, സ്ക്ള് യ്ണിഫാും, കാളജ്   
ബ ക്ക കള്  മ  ലായവ് വ്ി്ക്ക ന്ന  കടകള്. 

3. ന്റ ര വ് സ്റ്റാളസകള് Street stall holders) 

ജ്ുംഗ്ഷന കളില ും  ജ്നത്തിരക്കറിയ സ്ഥലങ്ങളില ും  ആണ്  ഇവ് സാധാരണയായി 
കാണന്റപ്പട ന്നാ. ഇവ്ര്ണ് യാര ക്കാന്റര ആകര്ണ്ഷിക്ക കയ ും  കളിപ്പാട്ടങ്ങള്, രീ ള 
പാനീയങ്ങള്, വ്സ്ര ങ്ങള് മ  ലായ സാധനങ്ങള്  വ്യാപാരും നടത്ത കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 
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4. ന്റസക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ്  സാധനങ്ങള്ക്ക ള്ള കടകള് (Second hand goods shops) 

ഉപയാഗിച്ച ഉ്പന്നങ്ങളായ  ബ ക്ക കള്, വ്സ്ര ങ്ങള്, വ്ാഹനങ്ങള്, ഫര്ണ്ണിച്ചര്ണ്, 

വ്ീട്ടസപകരണങ്ങള് ്ന്നിവ്യ ന്റട വ്യാപാരും നടത്ത ന്ന   കടകള്  ആണിാ. ക റഞ്ഞ 
വ്ര മാനമ ള്ള  ആളസകളാണ്  ഇവ്ിന്റട നിന്ന ും സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ ന്നാ. വ്ളന്റര ക റഞ്ഞ 
വ്ിലയ്ക്കാണ്  ഇവ്ിന്റട സാധനങ്ങള് വ്ി്ക്ക ന്നാ. 

വ്ന്കിട  ിിലലറ വ്യാപാരികള് 

1.ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ് സ്റ്റാറ കള് (Departmental stores) 

 ഒര  മ്ക്ക്രയ്ക്ക  കീഴി്  വ്ിവ്ിധ വ്ിഭാഗങ്ങളിലായി  വ്ിവ്ിധ രും ഉ്പ്പന്നങ്ങള് 
വ്ി്ക്ക ന്ന  ഒര  വ്ന്കിട  സ്ഥാപനമാണ് ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ് സ്റ്റാര്ണ്. സ്ഥാപനന്റത്ത  വ്ിവ്ിധ 
ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെസകളായി  രും ിരിക്ക കയ ും  ഓരാ ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെസും ഓരാ രും 
സാധനങ്ങള്  വകകാരയും ന്റിയ്യസകയ ും ന്റിയ്യസന്ന . ഉദാരാ: ടായിലറാണ് ഉ്പ്പന്നങ്ങള്, 

മര ന്ന കള്, ഫര്ണ്ണിച്ചര്ണ്, പലിരക്ക്, ഇലക്രടിക് സാധനങ്ങള്, 

വ്സ്ര ങ്ങള്    ടങ്ങിയവ്യ്ക്ക വ്ണ്ടി   വ്ിവ്ിധ ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെസകള്  ഉണ്ടാക ും. “സ്ിി 
മ  ്  വ്ിമാനും വ്ന്റര”, “പിന് മ  ്  ആന വ്ന്റര”,  “്ലലാ ഷാപ്പിങ്ങ ും  ഒറാണ 
മ്ക്ക്രയ്ക്ക് കീഴി്”   മ  ലായ  വ്ാികങ്ങന്റളലലാും  ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ്  സ്റ്റാറിന്റന 

വ്ിരഷിപ്പിക്കാന് ഉപയാഗിക്ക ന്ന .. ഉദാരാ:മ ുംവബയില ള്ള Akberally , 

ന്റിവന്നയില ള്ള Spencers etc. 

 രപ യക കള് 

a) ആധ നിക  ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ്  സ്റ്റാറി് റസ്റ്റാറെ്, ന്റടലിഫാണ് ബ്ത്ത്, വ്ിരരമ 
മ റികള്  ്ന്നിവ്യ ണ്ടാക ും. 

b) നഗരത്തിന്റെ ഹൃദാരയഭാഗത്താണ്  ഇവ് സ്ഥാപിക്ക ന്നാ. 

c) ഒര  ജ്ായിെ് സ്റ്റാക്ക് കമ്പനിയായാണ്  ഇാ ര്പീകരിക്ക ന്നാ. 

d) ഉ്പാദാരകരി് നിന്ന്  നരിട്ട് സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ കയ ും  സവതരവമായി 
ന്റവ്യര്ണ്ഹൌസ കള്  രപവ്ര്ണ്ത്തിപ്പിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

e) ്ലലാ ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെസകള്ക്ക ും  വ്ണ്ട സാധനങ്ങള്  കരരീകൃ മായി പര്ണ്ച്ചസ്  

ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ്   ആണ് വ്ാങ്ങ ന്നാ. 

f) സാധനങ്ങളസന്റട  വ്ി്പ്പന  വ്ിവ്ിധ  ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെസകളില്ന്റട  വ്ികരരീകൃ മായി  
നടക്ക ന്ന . 

ഗ ണങ്ങള് 

i)ക്ട  ്  ഉപഭാക്താക്കന്റള  ആകര്ണ്ഷിക്ക ന്ന  

ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ് സ്റ്റാറ കള്  നഗരങ്ങളസന്റട കരരഭാഗത്ത്  
സ്ഥി ിന്റിയ്യസന്ന ിനാ്   ക്ട  ്  ഉപഭാക്താക്കന്റള  ആകര്ണ്ഷിക്ക ന്ന . 

ii) വ്ാങ്ങ ന്ന ിന ള്ള  സൌകരയും 
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 ഒര   മ്ക്ക്രയ്ക്ക് കീഴി്  വ്ിവ്ിധ ഉ്പ്പന്നങ്ങള്  ന്ക ന്ന ിനാ്, 

ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്   ങ്ങള്ക്ക്  ആവ്രയമ ള്ള ്ലലാ സാധനങ്ങളസും  ഒര  
സ്ഥലത്ത നിന്ന  ന്റന്ന വ്ാങ്ങ വ്ാന് കഴിയ ന്ന . 

iii) ആകര്ണ്ഷകമായ സവ്നങ്ങള് 

സാധനങ്ങള്  വ്ീട കളിന്റലത്തി ന്ക ക, ഫാണ് വ്ഴി  ഓര്ണ്ഡറ കള് സവീകരിക്ക ക, 

കടമായി  സാധനങ്ങള് ന്ക ക, വ്ിരരമമ റി, ന്റടലിഫാണ് ബ്ത്ത് ,റസ്റ്റാറെ്    ടങ്ങി  
വ്ിവ്ിധ സൌകരയങ്ങള്  ഈ സ്റ്റാറ കള്  രപദാരാനും ന്റിയ്യസന്ന . 

iv) ഉയര്ണ്ന്ന ്ളവ്ി് രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്ന  മ്ലും ഉള്ള നട്ടും 

ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ് സ്റ്റാറ കള്  ഉയര്ണ്ന്ന ്ളവ്ി് രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്ന  മ്ലും പല നട്ടങ്ങളസും 
ലഭിക്ക ന്ന . രപ യകിച്ചസും, വ്ലിയ ്ളവ്ി്  സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ ന്നാ മ്ലും  

നട്ടമ ണ്ടാക ും. 

v) വ്ി്പന വ്ര്ണ്ായിിക്ക ന്ന  

ഈ  സ്റ്റാറ കള്ക്ക്  പരസയങ്ങള്ക്ക ും  മറാണസ  വ്ില്പന  സുംവ്ര്ണ്ധന  

രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക മായി  ഗണയമായ   ക  ന്റിലവ്ഴിക്കാന് 
സാധിക്ക ന്ന ിനാ്,  വ്ി്പന വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്ക വ്ാന് കഴിയ ന്ന  . 

പരിമി ികള് 

i) വ്യക്തിപരമായ രരായിയ ന്റട ്ഭാവ്ും 

 ഈ സ്റ്റാറ കള്  വ്ലിയ ്ളവ്ി് രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്ന ിനാ് 
ഉപഭാക്താക്കന്റള  വ്യക്തിപരമായി  രരായിിക്ക ക  ബ ായിിമ ട്ടാണ്. 

ii) ഉയര്ണ്ന്ന  രപവ്ര്ണ്ത്തന ന്റിലവ് 

 വ്ിവ്ിധ രത്തില ള്ള  സവ്നങ്ങള് ന്ക ന്ന ിനാ്  ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ് 
സ്റ്റാറ കളസന്റട  രപവ്ര്ണ്ത്തനന്റച്ചലവ്  ഉയര്ണ്ന്ന ായിരിക്ക ും. 

iii) നഷ്ട്പ സാധയ  ക്ട  ലാണ് 

ഉയര്ണ്ന്ന ്ളവ്ില ള്ള രപവ്ര്ണ്ത്തനവ് ും, ഉയര്ണ്ന്ന രപവ്ര്ണ്ത്തനന്റച്ചലവ് ും  നഷ്ട്പും 
ഉണ്ടാകാന ള്ള സാധയ  വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്ക ന്ന . 

iv) സൌകരയരപദാരമലലാത്ത സ്ഥലും 

ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ്  സ്റ്റാറ കള്  നഗര ഹൃദാരയഭാഗത്ത്  സ്ഥി ിന്റിയ്യസന്ന ിനാ്, ന്റപന്റട്ടന്ന് 
ആവ്രയമ ള്ള  സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ വ്ാന്  സൌകരയും ക റവ്ാണ്.  

2.ന്റിയിന്  സ്റ്റാറ കള്/ മള്ട്ടിപ്പിള്  ഷാപ്പസകള് (Chain Stores or Multiple 

Shops) 

ഉ്പ്പാദാരകരാ  ഇടനിലക്കാരാ  ഉടമസ്ഥ  വ്ഹിക്ക കയ ും  രപവ്ര്ണ്ത്തിപ്പിക്ക കയ ും 
ന്റിയ്യസന്ന  ിിലലറ വ്ി്പ്പന രാലകളസന്റട  രൃുംഖലയാണ്  ന്റിയിന് സ്റ്റാറ കള്. 
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രാജ്യത്തിന്റെ  വ്ിവ്ിധ രപദാരരങ്ങളിലായി  ഒര  ര്പഭാവ്ത്തി്  വ്ിവ്ിധ  

വ്ില്പനരാലകള്  രപവ്ര്ണ്ത്തിപ്പിക്ക ന്ന . രബാന്ഡഡ് ഉ്പ്പന്നങ്ങളാണ്  ഇവ്ിന്റട 
വ്ി്ക്കന്റപ്പട ന്നാ. ഉദാരാ:D.C.M,Raymond,KFC,Bata Shoe etc. 

 രപ യക കള് 

a )ജ്നനിബിഡമായ  രപദാരരങ്ങളിലാണ്  ഇവ് സ്ഥാപിക്ക ന്നാ. 

b) ്ലലാ  ഷാപ്പസകളിലക്ക ും ആവ്രയമായ സാധനങ്ങള്  വ്ാങ്ങ ന്നാ  ന്റഹഡ് ഓഫീസ് 
ആണ് 

c) ഓരാ     ഷാപ്പിെയ ും  വദാരനുംദാരിന ഭരണത്തിന്റെ മ്നാട്ടും  രബാഞ്ച് മാനജ്ര്ണ്ക്കാ 

ണ്. 

d) ്ലലാ  രബാഞ്ച കളസും  നിയരതരവിക്ക ന്നാ  ന്റഹഡ് ഓഫീസ്  ആണ്. 

e) സാധനങ്ങളസന്റട വ്ില  നിശ്ചി മാണ്. 

f) വ്ി്പ്പന  കയാഷ് ്ടിസ്ഥാനത്തി്  മാര മായിരിക്ക ും. 

g) ഷാപ്പസകളസന്റട  വദാരനുംദാരിന മ്നാട്ടും നടത്ത ന്ന ിന വ്ണ്ടി  ന്റഹഡ് ഓഫീസ്  

ഇന്സ്ന്റപക്ടര്ണ്മാന്റര നിയമിക്ക ന്ന . 

 ഗ ണങ്ങള് 

i) ഇടനിലക്കാന്റര  ഒഴിവ്ാക്ക ന്ന  

 സാധനങ്ങള്  നരിട്ട് ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് ന്ക ന്ന ിനാ്  ഇടനിലക്കാന്റര 
ഒഴിവ്ാക്കാന് സാധിക്ക ന്ന . 

ii)  കിട്ടാക്കടും ഉണ്ടാക ന്നിലല 

 ്ലലാ വ്ി്പനയ ും കയാഷ് ്ടിസ്ഥാനത്തി് നടക്ക ന്ന ിനാ്  കിട്ടാക്കടും 
മ്ലമ ണ്ടാക ന്ന നഷ്ട്പും  ഉണ്ടാക ന്നിലല 

iii) സാധനങ്ങള് മാറാണസക 

 സാധനങ്ങള്ക്ക്  ഒര  രപദാരരത്ത്  ഡിമാന്ഡ് ഇന്റലലങ്കി് ്വ്  ഡിമാെസള്ള  മറാണ് 
രപദാരരത്തക്ക്  മാറാണാന് സാധിക്ക ും. 

iv) നഷ്ട്പസാധയ   വ്ി രണും 

ഒര   ഷാപ്പി് ഉണ്ടാക ന്ന നഷ്ട്പും  മറാണസ  ഷാപ്പസകളി് ഉണ്ടാക ന്ന  ലാഭും മ്ലും  

നികത്താന് സാധിക്ക ും. 

v) ക റഞ്ഞ ിിലവ് 

സാധനങ്ങള്  കരരീകൃ മായി വ്ാങ്ങ്, ഇടനിലക്കാന്റര  ഒഴിവ്ാക്ക്  ്ന്നിവ്മ്ലും  

രപവ്ര്ണ്ത്തന ന്റിലവ്  ക റയ്ക്കാന് കഴിയ ന്ന . 

vi) വ്ഴക്കും 
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 ഒര  ഷാപ്പ്  ലാഭത്തി് ്ലല  രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്നന്റ ങ്കി്  മാനജ്ന്റമെിന്   ്ാ 
്ടച്ചസപ്ട്ടസകയാ   മന്ററാണാര  സ്ഥലത്തക്ക്  മാറാണസകയാ  ന്റിയ്യാന് സാധിക്ക ും. 

 പരിമി ികള് 

i)സാധനങ്ങളസന്റട  പരിമി മായ  ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്ക് 

 മള്ട്ടിപ്പിള് ഷാപ്പസകള്  മറാണ്  ഉ്പാദാരകര ന്റട  സാധനങ്ങള് വ്ി്ക്ക ന്നിലല. ് ിനാ് 
ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്ക ന്ന ിന ള്ള  ്വ്സരും  പരിമി മാണ്.  

ii)മ ന്വകന്റയ്യട ക്കലിന്റെ  ്ഭാവ്ും 

രബാഞ്ച് മാനജ്ര്ണ്മാര്ണ്ക്ക്  ന്റഹഡ് ഓഫീസിന്റെ  നിര്ണ്േരങ്ങള്ക്കന സരിച്ച് 
മാര മ  രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക വ്ാന് സാധിക്ക്. ഇാ  ഉപഭാക്താക്കന്റള 
 ൃപ് ിന്റപ്പട ത്ത ന്ന ിന്  മ ന്വകന്റയട ത്ത് രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക വ്ാന ള്ള  ്വ്ര ന്റട 
രഷിന്റയ ക റയ്ക്ക ന്ന . 

iii) വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിന്റെ ്ഭാവ്ും 

 മ ന്വകന്റയട ത്ത് രപവ്ര്ണ്ത്തിക്കാന് സാധിക്കാത്താ ജ്ീവ്നക്കാരി്  ്ലുംഭാവ്ും 
ഉണ്ടാക്ക കയ ും. വ്യക്തിപരമായ ബന്ധും ക റയ കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

iv)ഡിമാന്ഡ് മാറ ന്ന ിന്റെ ബ ായിിമ ട്ട് 

സാധനങ്ങളസന്റട ഡിമാന്ഡ് ന്റപന്റട്ടന്ന് മാറിയാ്  സാധനങ്ങള് വ്ി്ക്കാന്റ  
ന്റകട്ടിക്കിടക്ക ന്ന   മ്ലും  മാനജ്ന്റമെിന്  കനത്ത നഷ്ട്പും സുംഭവ്ിക്ക ും. 

 

ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമന്റ് സ്റ്റാറ ും  മള്ട്ടിപ്പിള് ഷാപ്പസും  മില ള്ള വ്യ യാസങ്ങള് 

i) സ്ഥാനും 

 ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ് സ്റ്റാര്ണ് കരര സ്ഥലങ്ങളി് സ്ഥി ിന്റിയ്യസന്ന . മള്ട്ടിപ്പിള് 
ഷാപ്പസകള്  വ്ിവ്ിധ രപദാരരങ്ങളി് സ്ഥി ിന്റിയ്യസന്ന . 

ii) ഉല്പന്നരരണി 

ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ് സ്റ്റാറ കള്  വ്ിവ്ിധ രത്തില ള്ള ഉ്പ്പന്നങ്ങള്  വ്ി്ക്ക ന്ന . 
മള്ട്ടിപ്പിള് ഷാപ്പസകള് പരിമി  രരണിയില ള്ള  ഉ്പ്പന്നങ്ങള് മാര മ  

വ്ി്ക്ക ന്ന ള്ളൂ. 

iii) സവ്നങ്ങള് 

 ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ് സ്റ്റാര്ണ്  ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  വ്ിവ്ിധ രത്തില ള്ള സവ്നങ്ങള് 
ന്ക ന്ന . മള്ട്ടിപ്പിള്  ഷാപ്പസകള്  വ്ളന്റര പരിമി മായ  സവ്നങ്ങള  ന്ക ന്ന ള്ളൂ. 

iv) വ്ിലയിട് 
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ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ് സ്റ്റാറി് വ്ിവ്ിധ ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെസകളിന്റല ഉ്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് വ്ിവ്ിധ 
വ്ിലകള് ആയിരിക്ക ും. ്ന്നാ് ന്റിയിന്  സ്റ്റാറി് ്ലലാ ഷാപ്പസകളില ും  

ഉ്പന്നങ്ങള്ക്ക് ഒര  വ്ിലയായിരിക്ക ും. 

v) ഉപഭാക്താക്കള് 

 ഉയര്ണ്ന്ന വ്ര മാനമ ള്ള  ആളസകള്ക്ക്  ്ന യാജ്യമായവ്യാണ് 
ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ്  സ്റ്റാറ കള്. വ്ര മാനും ക റഞ്ഞവ്ര്ണ് ഉള്ന്റപ്പന്റട  

വ്ിവ്ിധ രത്തില ള്ള  ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  ്ന യാജ്യമായവ്യാണ്  മള്ട്ടിപ്പിള് 
ഷാപ്പസകള്. 

vi) കടത്തിന ള്ള  സൌകരയും 

 സ്ഥിരും ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ് സ്റ്റാറ കള്  കടമായി സാധനങ്ങള് 
വ്ി്ക്ക ും. ്ന്നാ്   മള്ട്ടിപ്പിള് ഷാപ്പസകളി്  കടമായി  സാധനങ്ങള് ലഭിക്കിലല. 

3.ന്റമയി് ഓര്ണ്ഡര്ണ് ബിസിനസ് Mail Oredr Business) 

 പാ് വ്ഴി  സാധനങ്ങള് വ്ി്ക്ക ന്ന  ിിലലറ വ്ി്പനരാലകള് ആണ്    ന്റമയി് 
ഓര്ണ്ഡര്ണ്  ഹൌസ്. സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ ന്നവ്ന ും വ്ി്ക്ക ന്നവ്ന ും  മി്  നരിട്ട് ബന്ധും 
ഉണ്ടാവ്ിലല. 

 രപവ്ര്ണ്ത്തനരീ ി 

പര ങ്ങളിലാ  മാസികകളിലാ  പരസയങ്ങള് ന്കിയാ, സര്ണ്ക്ക ലറ കള്, നയ്സ് 
ന്റലറാണറ കള്, സാമ്പിളസകള്  ്ന്നിവ് ന്കിയാ  സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങാന് ഇടയ ള്ളവ്ന്റര  

സമീപിക്ക ന്ന . സാധനങ്ങന്റളക റിച്ചസള്ള  വ്ിരദാരവ്ിവ്രങ്ങള്  ഇവ്യി് ഉണ്ടാക ും. 
ഓര്ണ്ഡര്ണ് ലഭിച്ചസ കഴിഞ്ഞാ് ,വ്ാങ്ങ ന്നവ്ര്ണ് ന്കിയ 
നിര്ണ്േരങ്ങള്ക്കന സരിച്ച്  സാധനങ്ങള്  പായ്ക്ക് ന്റിയ്യസകയ ും   പാ് വ്ഴി  
്യയ്ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

 പണും സവീകരിക്ക ന്ന ിന്  വ്ിവ്ിധ മാര്ണ്ഗങ്ങള് ഉണ്ട്. 

1. മ ഴ വ്ന് പണവ് ും  മ ന്ക്റായി ന്കാന്  ഉപഭാക്താക്കളാട് ആവ്രയന്റപ്പട ന്ന . 

2. സാധനങ്ങള് VPP  ആയി ്യക്ക ന്ന . സാധനങ്ങള്  പാ് വ്ഴി 
്യയ്ക്ക കയ ും  ഉപഭാക്താവ്  പണും ന്ക മ്പാള്  സാധനങ്ങള് ന്റകാട ക്ക കയ ും 
ന്റിയ്യസന്ന . 

3. സാധനങ്ങള് ബാങ്ക വ്ഴി ്യയ്ക്ക ന്ന . ഉപഭാക്താവ്  ബാങ്കി് പണും ന്ക മ്പാള്  

സാധനങ്ങള് ന്ക ന്ന . 

 ന്റമയി്  ഓര്ണ്ഡര്ണ്  ബിസിനസിന്  ്ന യാജ്യമായ  സാധനങ്ങള് 

i) രബാന്ഡ് ന്റിയ്   ും  രഗഡ് ന്റിയ്   മായ ഉ്പ്പന്നങ്ങള് 

ii) ക റഞ്ഞ ിിലവ്ി്  ്യക്കാന് പറാണസന്ന സാധനങ്ങള്. 

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

iii) വ്ിപണിയി്  സ്ഥിരും ഡിമാെസള്ള ഉ്പ്പന്നങ്ങള്. 

iv) വ്ര്ണ്ഷത്തില ടനീളും  വ്ലിയ ്ളവ്ി് ലഭയമായ സാധനങ്ങള്. 

v) വ്ിപണിയി്  ക റഞ്ഞ മത്സരമ ള്ള  സാധനങ്ങള്. 

vi) ്ളസപ്പത്തി് കടാകാത്ത  സാധനങ്ങള്. 

ഗ ണങ്ങള് 

i) ക റഞ്ഞ മ്ലധന നിേപും 

ഇാ  ആരുംഭിക്ക വ്ാന്  ക റഞ്ഞ മ്ലധനനിേപും മ ി. 

ii) ഇടനിലക്കാന്റര ഒഴിവ്ാക്ക ന്ന  

ഇടനിലക്കാന്റര ഒഴിവ്ാക്ക ന്ന    മ്ലും  സാധനങ്ങള് 
വ്ാങ്ങ ന്നവ്ര്ണ്ക്ക ും  വ്ി്ക്ക ന്നവ്ര്ണ്ക്ക ും  പണും ലാഭിക്കാന് കഴിയ ന്ന . 

iii)  കിട്ടാക്കടുംഉണ്ടാക ന്നിലല 

സാധനങ്ങള്  കടമായി ന്കാത്ത ിനാ്  കിട്ടാക്കടും ഉണ്ടാകാന ള്ള  സാധയ യിലല. 

iv) വ്ിരാലമായ ്ത്തിച്ചര്  

ഈ സുംവ്ിധാനത്തി്   പാ് സവ്നും  ലഭയമായ  ്ലലാ 
സ്ഥലങ്ങളിലക്ക ും  സാധനങ്ങള്  ്യക്കാന് സാധിക്ക ും. 

v) സൌകരയും 

സാധനങ്ങള്  വ്ീട്ടസപടിക്ക്  ്ത്തിച്ചസ ന്ക ന്ന ിനാ്  ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  
സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ വ്ാന്  വ്ളന്റര സൌകരയമാണ്. 

 പരിമി ികള് 

i) വ്യക്തി ബന്ധത്തിന്റെ  ്ഭാവ്ും 

 സാധനങ്ങള്  വ്ാങ്ങ ന്നയാളസും  വ്ി്ക്ക ന്നയാളസും   മി്  വ്യക്തി 
ബന്ധമിലലാത്ത ിനാ്  ഇവ്ര്ണ്  മി്  ന്റ റാണിായിാരണയ ും  വ്ിരവാസക്ക റവ് ും ഉണ്ടാകാന് 
സാധയ യ ണ്ട്. 

ii) വ്ില്പനാനതരവര  സവ്നും ഇലലായ്മ 

ന്റമയി് ഓര്ണ്ഡര്ണ് ബിസിനസി് ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് വ്ി്പ്പനാനതരവര സവ്നും 
ലഭിക്ക ന്നിലല. 

iii) ഉയര്ണ്ന്ന രപാത്സാഹന ന്റിലവ് 

ഉപഭാക്താക്കന്റള സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ വ്ാന് രപരിപ്പിക്ക ന്ന ിനായി പരസയങ്ങളസും 
മറാണസും ന്ക ന്ന ിന് വ്ന്  ക ന്റിലവ്ഴിക്കണ്ടി വ്ര ന്ന . 

iv) വ്ി രണത്തിന്റല കാല ാമസും 
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 ഓര്ണ്ഡറ കള് സവീകരിക്ക ന്ന ിന ും  നടപ്പിലാക്ക ന്ന ിന ും വ്ളന്റരയധികും സമയും 
്ട ക്ക ന്ന . 

v) വ്ായ്പാ സൌകരയും ഇലല 

 ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് സാധനങ്ങള് കടമായി ലഭിക്കിലല. 

4. ഉപഭാക്തൃ  സഹകരണ  സ്റ്റാര്ണ് (Consumer Co-Operative Store) 

ഉപഭാക്താക്കള് ഉടമസ്ഥ   വ്ഹിക്ക കയ ും  ഭരിക്ക കയ ും  നിയരതരവിക്ക കയ ും  

ന്റിയ്യസന്ന  ിിലലറ വ്ി്പനരാലകള് ആണ്  ഉപഭാക്തൃ സഹകരണ സ്റ്റാര്ണ്. 
ഇടനിലക്കാര ന്റട ്ണും ക റയ്ക്ക കയ ും ്ുംഗങ്ങള്ക്ക് സവ്നും ന്റിയ്യസകയ മാണ് 
ഇ ിന്റെ രപധാന ലേയങ്ങള്. സഹകരണ സ്റ്റാറ കള് ഉാപാദാരകരി് നിന്ന ും വ്ലിയ 
്ളവ്ി് സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ കയ ും ്വ് നയായമായ വ്ിലയ്ക്ക് ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് 
വ്ി്ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന .  

   സഹകരണ സ്റ്റാര്ണ്   ടങ്ങ വ്ാന്  ക റഞ്ഞാ പത്ത  പന്റരങ്കില ും ഒര മിച്ചസക്ടി  ഒര  
സുംഘടന ഉണ്ടാക്ക കയ ും  ്ാ   സഹകരണസുംഘ  നിയമരപകാരും  രജ്ിസ്റ്റര്ണ് 
ന്റിയ്യസകയ ും വ്ണും. ്ുംഗങ്ങള്ക്ക് ഓഹരികള് വ്ിറാണ് ലഭിക്ക ന്ന പണമാണ്  ഇ ിന്റെ 
മ്ലധനും.്ുംഗങ്ങള്  വ്ാട്ട് ന്റിയ്ാ ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്ക ന്ന മാനജ്ിുംഗ് 
കമിറാണിയാണ്  സ്റ്റാറ കളസന്റട  ഭരണും നടത്ത ന്നാ. 

 ഗ ണങ്ങള് 

i) ്ളസപ്പത്തി് ര്പീകരിക്കാും 

ഉപഭാക്തൃ  സഹകരണ സ്റ്റാര്ണ്  ര്പീകരിക്ക വ്ാന്  വ്ളന്റര ്ളസപ്പമാണ്. 

ii) പരിമി മായ ബാധയ  

 ്ുംഗങ്ങളസന്റട ബാധയ   ്വ്ര്ണ് നിേപിച്ച  മ്ലധനത്തിന് 
്ന സൃ മായി  പരിമി ന്റപ്പട ത്തിയിരിക്ക ന്ന . 

iii) ജ്നാധിപ യപരമായ ഭരണും 

ജ്നാധിപ യപരമായ രീ ിയി് ് ുംഗങ്ങള് വ്ാട്ട് ന്റിയ്ാ ന്റ രന്റഞ്ഞട ക്ക ന്ന മാനജ്ിങ് 
കമിറാണി ആണ് സഹകരണ സ്റ്റാറിന്റെ ഭരണും നടത്ത ന്നാ. 

iv) ക റഞ്ഞ വ്ില 

ഇടനിലക്കാന്റര ഒഴിവ്ാക്ക ന്ന ിനാ്  ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  ക റഞ്ഞ വ്ിലയ്ക്ക് 
സാധനങ്ങള് ലഭിക്ക ും. 

v) കയാഷ് ്ടിസ്ഥാനത്തി് മാര ും വ്ി്പ്പന 

 സാധനങ്ങള്  കയാഷ്  ്ടിസ്ഥാനത്തി് മാര ും വ്ി്ക്ക ന്ന ിനാ്, രപവ്ര്ണ്ത്തന 
മ്ലധനും  ക റച്ചസ മ ിയാക ും 

vi) സൌകരയരപദാരമായ സ്ഥാനും 
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സഹകരണ സ്റ്റാറ കള് സ്ഥാപിക്ക ന്നാ ന്റപാ  വ്ായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ് ിനാ് 
്ുംഗങ്ങള്ക്ക ും മറാണസള്ളവ്ര്ണ്ക്ക ും സൌകരയരപദാരമായി സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ വ്ാന് 
സാധിക്ക ും. 

പരിമി ികള് 

i)മ ന്വകന്റയട ക്കലിന്റെ  ്ഭാവ്ും 

സഹകരണ സ്റ്റാറ കളസന്റട ഭരണും നടത്ത ന്നവ്ര്ണ്  ്ന്റ ാര  സവ്നമായാണ് ന്റിയ്യസന്നാ 
.് ിനാ് ഫലരപദാരമായ രപവ്ര്ണ്ത്തനും നടത്താന് ്വ്ര്ണ് മ ന്വകന്റയട ക്ക കയിലല. 

ii) പണത്തിന്റെ ക റവ് 

സഹകരണ സ്റ്റാറ കളസന്റട  മ്ലധനത്തിന്റെ ഉറവ്ിടും  ്ുംഗങ്ങള്ക്ക്  ഓഹരി 
വ്ിറാണസകിട്ടസന്ന പണമാണ്. ്ുംഗങ്ങളസന്റട ്ണും  ക റവ്ായ ിനാ് പണത്തിന് ക റവ് 
്ന ഭവ്ന്റപ്പട ും. 

iii) ബിസിനസ് പരിരീലനത്തിന്റെ ്ഭാവ്ും 

സഹകരണ സ്റ്റാറ കളസന്റട  ഭരണും നടത്ത ന്നവ്ര്ണ്ക്ക് ബിസിനസ് കാരയേമമായി 
നടത്ത ന്ന ിന ള്ള  പരിരീലനമാ വവ്ദാരഗ്ായിയമാ  ഉണ്ടാവ് കയിലല. 

5. സ്പ്പര്ണ്മാര്ണ്ക്കറാണസകള് (Supermarkets) 

 ക റഞ്ഞ വ്ിലയ്ക്ക്  വവ്വ്ിധയമാര്ണ്ന്ന സാധനങ്ങള്  സവയും  ിരന്റഞ്ഞട ക്കാവ് ന്ന  ഒര  
വ്ലിയ ിിലലറ വ്ില്പനരാലയാണ് സ്പ്പര്ണ്മാര്ണ്ക്കറാണസകള്. പലിരക്ക് സാധനങ്ങള്, 

പാര ങ്ങള്, വ്സ്ര ങ്ങള്, ഇലക്രടാണിക് ഉ്പന്നങ്ങള്, വ്ീട്ടസപകരണങ്ങള്, 

മര ന്ന കള്    ടങ്ങിയ ഉ്പ്പന്നങ്ങളാണ്  ഇവ്ിന്റട വ്ി്ക്ക ന്നാ. വ്യക്തമായ വ്ില 
രഖന്റപ്പട ത്തി സാധനങ്ങള് പാക്ക കളി് രകമീകരിച്ചിരിക്ക ും. ഉപഭാക്താക്കള്  

സ്പ്പര്ണ്മാര്ണ്ക്കറാണി് രപവ്രിച്ചസ   ങ്ങള്ക്ക് ആവ്രയമ ള്ള സാധനങ്ങള് സവയും 
്ട ക്ക കയ ും, ്വ്  കയാഷ് കൌണ്ടറി്  ന്റകാണ്ട    ന്റിന്ന് പണമടച്ച്  വ്ീട്ടി് ന്റകാണ്ട  
പാക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന .  

രപ യക കള്  

i) ഭേയ  ഭേയ ര ഉ്പ്പന്നങ്ങള് ഉള്ന്റപ്പന്റട  ്ലലാത്തരും സാധനങ്ങളസും  ഇവ്ിന്റട 
വ്ി്ക്ക ന്ന . 

ii) ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്   ങ്ങള്ക്ക് ആവ്രയമ ള്ള ്ലലാ ഉ്പ്പന്നങ്ങളസും  ഒര  
മ്ക്ക്രയ്ക്ക  കീഴി് നിന്ന ും  വ്ാങ്ങ വ്ാന് സാധിക്ക ന്ന . 

iii) ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്   ങ്ങള്ക്ക് ആവ്രയമ ള്ള സാധനങ്ങള്  സവയും  ിരന്റഞ്ഞട ക്കാും. 

iv) മറാണ് ിിലലറ വ്ി്പനരാലകന്റള ്പേിച്ച് സാധനങ്ങള്ക്ക് വ്ില ക റവ്ായിരിക്ക ും. 

v) കയാഷ് ്ടിസ്ഥാനത്തി് മാര മാണ് വ്ി്പന നടക്ക ന്നാ. 

vi) സ്പ്പര്ണ്മാര്ണ്ക്കറാണസകള് കരര സ്ഥലങ്ങളി് സ്ഥി ി ന്റിയ്യസന്ന . 
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 ഗ ണങ്ങള് 

i) ഒര  മ്ക്ക്ര, ക റഞ്ഞ ിിലവ് 

ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് വ്ണ്ട  വവ്വ്ിധയമാര്ണ്ന്ന സാധനങ്ങള് ക റഞ്ഞ വ്ിലയ്ക്ക്  ഒര  
മ്ക്ക്രയ്ക്ക  കീഴി്  ന്ക ന്ന . 

ii) കരരീകൃ  സ്ഥാനും 

വ്ളന്റരയധികും ആളസകള്ക്ക് ്ത്തിച്ചര ന്ന ിന് സൌകരയും ഉണ്ടാക്ക വ്ാന് 
നഗരങ്ങളസന്റട ഹൃദാരയഭാഗത്താണ്  സ്പ്പര്ണ്മാര്ണ്ക്കറാണസകള് സ്ഥാപിക്ക ന്നാ. 

iii) വ്ിരാലമായ ന്റ രന്റഞ്ഞട പ്പ് 

വവ്വ്ിധയമാര്ണ്ന്ന          രത്തില ള്ള       ഉ്പ്പന്നങ്ങള്         രകമീകരിച്ചിരിക്ക ന്ന ിനാ്   

ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക്  ഇഷ്ട്പമ ള്ള സാധനങ്ങള്   ിരന്റഞ്ഞട ക്ക വ്ാന് സാധിക്ക ും. 

iv) കിട്ടാക്കടും ഉണ്ടാക ന്നിലല 

 സാധനങ്ങള്  കയാഷ് ്ടിസ്ഥാനത്തി് മാര ും വ്ി്ക്ക ന്ന ിനാ്, കിട്ടാക്കടും 
ഉണ്ടാക ന്നിലല. 

 

 പരിമി ികള്  

i)കടും ലഭിക്കിലല 

 സ്പ്പര്ണ്മാര്ണ്ക്കറാണസകളി് സാധനങ്ങള് കടമായി ലഭിക്കിലല.  

ii) വ്യക്തിപരമായ രരായി ലഭിക്കിലല 

സ്പ്പര്ണ്മാര്ണ്ക്കറാണി് ഉപഭാക്താക്കള്  സാധനങ്ങള് സവയും  ിരന്റഞ്ഞട ക്കണും. ്വ്ന്റര 
വ്യക്തിപരമായി രരായിിക്കാന്  ന്റസയി്സ്മാന് ഉണ്ടാകിലല. 

iii) സാധനങ്ങള് ്രരായിമായി വകകാരയും ന്റിയ്യ് 

 ിില ഉപഭാക്താക്കള്  റാക്കി് ന്റവ്ച്ചിരിക്ക ന്ന സാധനങ്ങള്  ് രരായിമായി വകകാരയും 
ന്റിയ്യസന്നാ മ്ലും  നഷ്ട്പും സുംഭവ്ിക്കാും. 

iv) ഉയര്ണ്ന്ന മ്ലധനും ആവ്രയമാണ് 

 സ്പ്പര്ണ് മാര്ണ്ക്കറാണ് സ്ഥാപിക്ക ന്ന ിന ും  രപവ്ര്ണ്ത്തിപ്പിക്ക ന്ന ിന ും  വ്ലിയ മ്ലധനും 
ആവ്രയമാണ്. 

ന്റവ്ന്ഡിുംഗ് ന്റമഷീന കള് (Vending Machines) 

 സാധനങ്ങളസന്റട വ്ി്പ്പനയ്ക്ക് വ്ണ്ടി ഉപയാഗിക്ക ന്ന  നാണയങ്ങള് ഉപയാഗിച്ചാ 
കാര്ണ്ഡ് ഉപയാഗിച്ചാ  രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്ന  ന്റമഷീന കളാണ്  ന്റവ്ന്ഡിുംഗ് ന്റമഷീന്സ്. 
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 ി്ട് പാനീയങ്ങള്, ലാറാണ്ഫാും ടിക്കറാണ്, പാ്, രീ ളപാനിയങ്ങള്, ിാക്ലറാണസകള്, 

പര ും  ്ന്നിവ്യ ന്റട  വ്ില്പനയ്ക്ക് ന്റവ്ന്ഡിുംഗ് ന്റമഷീന കള് ഉപയാഗിക്ക ന്ന . 
ഇ ിന് ഏറാണവ് ും മികച്ച ഉദാരാഹരണമാണ്  ്ടി്ും. 

ഒര വ്ലിപ്പവ് ും  ്ക്കവ് മ ള്ള, ക റഞ്ഞ വ്ിലയ ള്ള, മ ന്ക്ട്ടി പായ്ക്ക് 
ന്റിയ്   ഉ്പ്പന്നങ്ങളസന്റട വ്ി്പ്പനയ്ക്ക്  വ്ളന്റര ്ന യാജ്യമാണ്  ന്റവ്ന്ഡിുംഗ് 
ന്റമഷീന കള്. ്ന്നാ് ന്റമഷീന കള്  സ്ഥാപിക്ക ന്ന ിന ള്ള രപാരുംഭ ന്റിലവ് ും  

നന്നാക്ക ന്ന ിന ള്ള ിിലവ് ും  ക്ട  ലാണ്. ക്ടാന്റ  വ്ാങ്ങ ന്ന ിന  മ മ്പ്  സാധനങ്ങള് 
കാണ ന്ന ിനാ , വ്ാങ്ങിയ സാധനും ഇഷ്ട്പന്റപ്പട്ടിന്റലലങ്കി്   ിരിച്ചസ ന്റകാട ക്ക ന്ന ിനാ  

ഉപഭാക്താക്കള്ക്ക് സാധിക്കിലല. 

ിരക്ക് സവ്ന നിക  ി(Goods and Service Tax-GST) 

ഒര  രാജ്യും ഒര  നിക  ി ് ന്ന സിായിാതരവത്തില്ന്നി 2017 ജ്്വല 1 മ  ് ഭാര  സര്ണ്ക്കാര്ണ് 
ിരക്ക് സവ്ന നിക  ി ആരുംഭിച്ചസ . ഉ്പ്പാദാരകരി് നിന്ന ും ഉപഭാക്താവ്ിലക്ക് 
സാധനങ്ങളസും സവ്നങ്ങളസും വകമാറാണും ന്റിയ്യന്റപ്പട മ്പാള് ലേയ സ്ഥാനത്ത് ഒന്റരാറാണ 
നിക  ി മാര ും ി മത്തന്റപ്പട ന്ന സരമ്പദാരായമാണിാ . കരര – സുംസ്ഥാന  സര്ണ്ക്കാര കള് 
ി മത്തിയിര ന്ന വ്ിവ്ിധ പരാേ നിക  ികള്ക്ക് പകരും വ്ന്ന സുംവ്ിധാനമാണിാ. 
ഇ ില്ന്റട രാജ്യും ഒര  ഏകീകൃ  വ്ിപണിയായി മാറി. ഈ നിക  ി സരമ്പദാരായും 
നിലവ്ി് വ്ന്നപ്പാള് 17 കരര – സുംസ്ഥാന നിക  ികളസും 23 ന്റസസ്സകളസും ഒഴിവ്ായി. ജ്ി 
്സ് ടി യി് കരര  ജ്ി ്സ് ടി(CGST), സുംസ്ഥാന ജ്ി ്സ് ടി(SGST), ഇന്റാണരഗറാണഡ്  ജ്ി 
്സ് ടി(IGST) ്ന്നിവ് ഉള്ന്റപ്പട ന്ന  .  

രപ യക കള്  

1. ജ്മ  കാശ്മീര്ണ്  ഉള്ന്റപ്പന്റട രാജ്യത്ത ടനീളും ഉള്ള സുംവ്ിധാനമാണിാ.  

2. സാധനങ്ങളസടയ ും സവ്ങ്ങളസടയ ും വ്ി രണത്തി് നിക  ി ി മത്ത ന്ന 
രീ ിയാണിാ.  

3. ലേയ സ്ഥാനും ്ടിസ്ഥാനമാക്കിയ ള്ള ഉപഭാക്തൃ നിക  ിയാണിാ  

4. സാധനങ്ങളസടയ ും സവ്നങ്ങളസടയ ും ഇറക്ക മ ിന്റയ ്തരവര്ണ്സുംസ്ഥാന 
വ്ി രണമായി കണക്കാക്ക ന്ന . ഇ ിന് കസ്റ്റുംസ്  ീര വ്ക്ക് പ റമ ഐ ജ്ി ്സ്  
ടി ി മത്ത കയ ും ന്റിയ്യസന്ന .  

5. സി ജ്ി ്സ് ടി,്സ് ജ്ി ്സ് ടി, ഐ ജ്ി ്സ് ടി നിരക്ക കള് ജ്ി ്സ് ടി 
ന്റകൌണ്സിലിന്റെ ്ുംഗീകാരത്താട ക്ടി കരര സുംസ്ഥാന സര്ണ്ക്കാര കള് 
നിശ്ഛയിക്ക ന്ന .  

6. 5 ര മാനും, 12 ര മാനും, 18 ര മാനും, 28 ര മാനും ്ന്നിങ്ങ്ന്റന നാല് നിക  ി 
നിരക്ക കളാണ് ജ്ി ്സ് ടി യി് ഉള്ളാ . 
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ആഭയതരവര വ്യാപാരത്തിന്റെ  രപാത്സാഹനത്തി്  വ്ാണിജ്യ വ്യാവ്സായിക 
സുംഘടനകളസന്റട പങ്ക് 

 ന്റപാ  വ്ായ   ാ്പരയങ്ങളസും ലേയങ്ങളസും  സുംരേിക്ക വ്ാന ും  

രപാത്സാഹിപ്പിക്കാന മായി  വ്ാണിജ്യ വ്യാവ്സായിക സുംഘടനകള് നമ ന്റട 
രാജ്യത്ത   ര്പീകരിച്ചിട്ടസണ്ട്. ഇതരവയയി് ് സാസിയറാണഡ്  ിുംബര്ണ്  ഓഫ് ന്റകാമഴ്സ് 
ആന്ഡ് ഇന്ഡസ്രടി , കാണ്ന്റഫഡറഷന്  ഓഫ് ഇതരവയന് ഇന്ഡസ്രടി , ന്റഫഡറഷന് 
ഓഫ്  ഇതരവയന് ിുംബര്ണ് ഓഫ് ന്റകാമഴ്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഡസ്രടി  ്ന്നിവ്യാണ് 
നിലവ്ില ള്ളാ. ആഭയതരവര വ്യാപാരും  രക്തിന്റപ്പട ത്ത ന്ന ിനായി   ാന്റഴപ്പറയ ന്ന 
മഖലകളി്  ഈ സുംഘടനകള് ഇടന്റപട ന്ന . 

i) ്തരവര്ണ്സുംസ്ഥാന ിരക്ക് നീക്കും 

സാധനങ്ങളസന്റട ്തരവര്ണ്സുംസ്ഥാന നീക്കവ് മായി ബന്ധന്റപ്പട്ടസള്ള  വ്ാഹനങ്ങളസന്റട 
രജ്ിസ്രടഷന്, ഉപരി ല ഗ ാഗ  നയങ്ങള്, വഹവ്കളസന്റടയ ും റാഡ കളസന്റടയ ും 
നിര്ണ്മാണും   ടങ്ങിയ കാരയങ്ങളി് ിുംബര്ണ് ഓഫ് ന്റകാമഴ്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഡസ്രടി 
സഹായും ന്ക ന്ന . 

ii) ഒക്ട്റായിയ ും  രപാദാരരികനിക  ികളസും 

സാധനങ്ങളസും  ആളസകളസും  ഒര  സുംസ്ഥാനത്തക്കാ  മ നിസിപ്പ് 
് ിര്ണ്ത്തിയിലക്കാ  രപവ്രിക്ക മ്പാഴാണ്  ഈ നിക  ികള് ഈടാക്ക ന്നാ. 
സ ഗമമായ  ഗ ാഗ ന്റത്തയ ും  രപാദാരരിക വ്യാപാരന്റത്തയ ും  ഈ നിക  ികള് 
ബാധിക്ക ന്നിലല  ്ന്ന റപ്പസവ്ര ത്താന്   ിമ്പര്ണ് ഓഫ് ന്റകാമഴ്സ് രരമിക്ക ന്ന . 

iii) കാര്ണ്ഷിക ഉ്പ്പന്നങ്ങളസന്റട  വ്ിപണനവ് ും  ്ന ബന്ധരപശ്നങ്ങളസും 

കര്ണ്ഷകര ന്റട സുംഘടനകളസും  മറാണസ ന്റഫഡറഷന കളസും  കാര്ണ്ഷിക 
ഉ്പ്പന്നങ്ങളസന്റട   വ്ിപണന കാരയത്തി്  രപധാന പങ്ക വ്ഹിക്ക ന്ന . 

iv) ്ളവ് കളസും  ്ക്കങ്ങളസും  വ്യാജ്  രബാന്ഡ കന്റള   ടയല ും 

്ളവ്  ്ക്ക നിയമങ്ങളസും, രബാന്ഡ കന്റള സുംരേിക്കല ും  വ്യാപാരികളസന്റടയ ും 
ഉപഭാക്താക്കളസന്റടയ ും   ാ്പരയങ്ങള് സുംരേിക്ക ന്ന ിന് ് യാവ്രയമാണ്. ഈ 
നിയമങ്ങള് നിര്ണ്മിക്ക ന്ന ിന്  ിുംബര്ണ് ഓഫ് ന്റകാമഴ്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഡസ്രടി  
ഗവ്ണ്ന്റമെസമായി ിര്ണ്ച്ചകള് നടത്ത കയ ും  നിയമങ്ങളസും ിട്ടങ്ങളസും 
ലുംഘിക്ക ന്നവ്ര്ണ്ന്റക്ക ിന്റര  നടപടി ്ട ക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

v) ്ടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള് രപാത്സാഹിപ്പിക്ക ക 

റാഡ കള്,   റമ ഖങ്ങള്, വവ്ദാരയ  ി, ന്ററയി്വ്  മ  ലായ ്ടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള്  

വ്യാപാരത്തിന്റെ വ്ികസനത്തി്  രപധാനന്റപ്പട്ട പങ്ക വ്ഹിക്ക ന്ന . ഈ മഖലകളി് 
നിേപിക്ക ന്ന ിന്    ിുംബര്ണ് ഓഫ് ന്റകാമഴ്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഡസ്രടി  
ഗവ്ണ്ന്റമെസമായി  ിര്ണ്ച്ചകള് നടത്ത ന്ന . 

vi)ന്റ ാഴി് നിയമനിര്ണ്മാണും 
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വ്യവ്സായങ്ങള് നിലനിര്ണ്ത്ത ന്ന ിന ും, ഉല്പാദാരനും വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്ക ന്ന ിന ും, 

ന്റ ാഴിലവ്സരങ്ങള് സൃഷ്ട്പിക്ക ന്ന ിന ും  ലളി വ് ും  ്യവ് ള്ള  മായ  ന്റ ാഴി് 
നിയമങ്ങള് ആവ്രയമാണ്. ന്റ ാഴി് നിയമങ്ങള്, ന്റ ാഴിലാളികന്റള പിരിച്ചസ വ്ിട്  

  ടങ്ങിയ രപശ്നങ്ങളി്  ിുംബര്ണ് ഓഫ് ന്റകാമഴ്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഡസ്രടി  
ഗവ്ണ്ന്റമെസമായി  നിരതരവരും ിര്ണ്ച്ചകള് നടത്ത ന്ന . 

 

CHAPTER 11 

   ്തരവാരാരഷ്ട്പ ബിസിനസ്  

                    ( INTERNATIONAL BUSINESS)  

ഒര  രാജ്യത്തിന്റെ  ് ിര്ണ്ത്തികള്ക്കപ്പസറത്തക്ക്  ഉള്ള  വ്യാപാരമാണ്  ്തരവാരാരഷ്ട്പ 
വ്യാപാരും. ഇ ി് സാധനങ്ങളസന്റടയ ും  സവ്നങ്ങളസന്റടയ ും  ്തരവാരാരഷ്ട്പ നീക്കും 
മാര മലല, മ്ലധനും, വ്യക്തികള് , സാങ്ക ികവ്ിദാരയ, പറാണെ്, രടഡ് മാര്ണ്ക്ക്, 
കാപ്പിവററാണ്  മ  ലായവ്യ ന്റട  ്തരവാരാരഷ്ട്പ നീക്കവ് ും ഉള്ന്റപ്പട ന്ന .  

്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരത്തിന്റെ കാരണങ്ങള് 

1. ഒര  രാജ്യത്തിന ും   ങ്ങള്ക്ക് ആവ്രയമ ള്ള ്ലലാ കാരയങ്ങളസും  മികച്ച രീ ിയില ും  

ന്റിലവ് ക റഞ്ഞ രീ ിയില ും  ഉ്പാദാരിപ്പിക്ക വ്ാന് സാധിക്കിലല. 

2. സാധനങ്ങളസും സവ്നങ്ങളസും ഉാപാദാരിപ്പിക്കാനാവ്രയമായ മ്ലധനും, 

ന്റ ാഴിലാളികള്, ്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള്  ്ന്നിവ്യ ന്റട ലഭയ   രാജ്യങ്ങള്  ാറ ും 
വ്യ യസ് മായിരിക്ക ും. 

3. സാമ്ഹയ, സാമ്പത്തിക, രാരഷ്ട്പീയ കാരണങ്ങളാ് ഉ്പ്പാദാരനേമ യ ും  

ഉ്പ്പാദാരനന്റച്ചലവ് ും  രാജ്യങ്ങള്  ാറ ും വ്യ യസ് മായിരിക്ക ും. 

 ആഭയതരവര വ്യാപാരവ് ും ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരവ് ും  മില ള്ള വ്യ യാസങ്ങള്. 

1. വ്ാങ്ങ ന്നവ്ര ന്റടയ ും വ്ി്ക്ക ന്നവ്ര ന്റടയ ും പൌര വും 

ആഭയതരവര വ്യാപാരത്തി്  ഏര്ണ്ന്റപ്പട ന്ന ആളസകളസും സ്ഥാപനങ്ങളസും  ഒര രാജ്യക്കാര്ണ് 
ആയിരിക്ക ും. 

 ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരത്തി് ഏര്ണ്ന്റപ്പട ന്ന ആളസകളസും സ്ഥാപനങ്ങളസും  വ്ിവ്ിധ 
രാജ്യക്കാര്ണ് ആയിരിക്ക ും. 

2.   വ്യക്തി  പൌര വും  

 ആഭയതരവര വ്യാപാരത്തി്  സലയര്ണ്മാര്ണ്, ന്റ ാഴിലാളികള്, ഇടനിലക്കാര്ണ്, 

ഓഹരിയ ടമകള്  ്ന്നിവ്ര്ണ്  ഒര  രാജ്യന്റത്ത പൌരന്മാര്ണ് ആയിരിക്ക ും  ്തരവാരാരഷ്ട്പ 
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വ്യാപാരത്തി്  സലയര്ണ്മാര്ണ്, ന്റ ാഴിലാളികള്, ഇടനിലക്കാര്ണ്, ഓഹരിയ ടമകള്  

്ന്നിവ്ര്ണ്   വ്ിവ്ിധ  രാജ്യന്റത്ത പൌരന്മാര്ണ് ആയിരിക്ക ും. 

3. ഉ്പ്പാദാരന ഘടകങ്ങളസന്റട  ിലനാത്മക   

 ആഭയതരവര വ്യാപാരത്തി്  ഉ്പാദാരന ഘടകങ്ങളസന്റട  

ിലനാത്മക   ക്ട  ലായിരിക്ക ും 

 ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരത്തി്   ഉ്പാദാരന ഘടകങ്ങളസന്റട  ിലനാത്മക   

ക റവ്ായിരിക്ക ും. 

4. ഉപഭാക്തൃ വവ്വ്ിധയും 

ആഭയതരവര വ്ിപണിയിന്റല ഉപഭാക്താക്കള്  സമാനസവഭാവ്ും ഉള്ളവ്രായിരിക്ക ും. 

 ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്ിപണിയിന്റല ഉപഭാക്താക്കള്  ഭാഷ, ആിാരങ്ങള്    മ  ലായ 
കാരയങ്ങളി്   വവ്വ്ിധയും ഉള്ളവ്രായിരിക്ക ും. 

5.  ബിസിനസ് രീ ിയിന്റല വ്യ യാസും 

 ആഭയതരവര ബിസിനസിന്റല രീ ികള് സമാനസവഭാവ്ും ഉള്ളവ്യായിരിക്ക ും. 

 ്തരവാരാരഷ്ട്പ ബിസിനസ് രീ ികള് രാജ്യങ്ങള്   ാറ ും  വ്യ യസ് മായിരിക്ക ും. 

6.രാരഷ്ട്പീയ ്വ്സ്ഥകളസും നഷ്ട്പസാധയ കളസും 

 ആഭയതരവര വ്യാപാരും  ഒര  രാജ്യന്റത്ത രാരഷ്ട്പീയ ്വ്സ്ഥകള്ക്ക ും  നഷ്ട്പസാധയ കള്ക്ക ും 
വ്ിധയമാണ്. 

 ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരും  വ്ിവ്ിധ രാജ്യങ്ങളിന്റല  രാരഷ്ട്പീയ 
്വ്സ്ഥകള്ക്ക ും  നഷ്ട്പസാധയ കള്ക്ക ും വ്ിധയമാണ്. 

7. ബിസിനസ് ിട്ടങ്ങളസും നയങ്ങളസും 

 ആഭയതരവര വ്യാപാരും ഒര  രാജ്യന്റത്ത നിയമങ്ങള്ക്ക ും, 

നയങ്ങള്ക്ക ും,   നിക  ിവ്യവ്സ്ഥകള്ക്ക ും വ്ിധയമാണ്. 

 ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരും  വ്ിവ്ിധ രാജ്യങ്ങളിന്റല നിയമങ്ങള്ക്ക ും, 

നയങ്ങള്ക്ക ും,   നിക  ിവ്യവ്സ്ഥകള്ക്ക ും വ്ിധയമാണ്. 

8. കറന്സി 

 ആഭയതരവര വ്യാപാരത്തി് ആ രാജ്യന്റത്ത കറന്സി ഉപയാഗിക്ക ന്ന . 

 ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരത്തി്  വ്ിവ്ിധ രാജ്യങ്ങളിന്റല  കറന്സികള്  ഉപയാഗിക്ക ന്ന . 

്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരത്തിന്റെ  വ്യാപ് ി 

1. ന്റമര്ണ്ച്ചന്വഡസ് കയറാണസമ ിയ ും ഇറക്ക മ ിയ ും (Merchandise Exports and Imports) 

കാണ വ്ാന ും സ്പര്ണ്രിക്ക വ്ാന ും സാധിക്ക ന്ന  സാധനങ്ങളസന്റട കയറാണസമ ിയ ും 
ഇറക്ക മ ിയ ും ആണിാ. 
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2. സവ്ന  കയറാണസമ ിയ ും ഇറക്ക മ ിയ ും(Service Exports and Imports) 

 ഇാ  കാണ വ്ാന ും  സ്പര്ണ്രിക്കാന ും  സാധിക്കാത്തവ്യ ന്റട  കയറാണസമ ിയ ും 
ഇറക്ക മ ിയ ും ആണ്. ഇ ിന്റന  ്ദാരൃരയ വ്യാപാരും ്ന്ന ും വ്ിളിക്ക ന്ന . 

3. വലസന്സിങ്ങ ും  രഫാവഞ്ചസിങ്ങ ും( Licensing and Franchising) 

ഒര  നിശ്ചി  ഫീസ് വ്ാങ്ങി   ങ്ങളസന്റട  പറാണെ് , രടഡ് മാര്ണ്ക്ക്  കാപ്പിവററാണ് ്ന്നിവ് 

ഉപയാഗിച്ച്   സാധനങ്ങള് ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക വ്ാന ും വ്ി്ക്ക വ്ാന മ ള്ള ്വ്കാരും 
ഒര  വ്ിദാരര സ്ഥാപനത്തിന് ന്ക ന്ന ിന് വലസന്സിങ്ങ് ്ന്ന  പറയ ന്ന . ഒര  
നിശ്ചി  ഫീസ് വ്ാങ്ങി   ങ്ങളസന്റട  പറാണന്റ് , രടഡ് മാര്ണ്ക്ക്  കാപ്പിവററാണ്   ്ന്നിവ് 
ഉപയാഗിച്ച് സവ്നങ്ങള്  ന്ക വ്ാന ള്ള ്വ്കാരും  ഒര  വ്ിദാരര സ്ഥാപനത്തിന് 
ന്ക ന്ന ിന്  രഫാവഞ്ചസി ്ന്ന പറയ ന്ന . 

4. വ്ിദാരര നിേപും (Foreign Investment) 

സാമ്പത്തിക നട്ടും ലഭിക്ക ന്ന ിന വ്ണ്ടി  വ്ിദാരരരാജ്യത്ത്  പണും നിേപിക്ക ന്ന ിന്  

വ്ിദാരര നിേപും ് ന്ന പറയ ന്ന . വ്ിദാരര നിേപും  രണ്ട വ്ിധത്തില ണ്ട് : നരിട്ടസള്ള 
വ്ിദാരര നിേപവ് ും  പാര്ണ്ട്ട് ഫാളിയാ നിേപവ് ും 

 വ്ിദാരരരാജ്യങ്ങളിന്റല ലാെ്, ന്റമഷീനറി  മ  ലായ ആസ് ികളി്  നരിട്ട് പണും 
നിേപിക്ക ന്ന ാണ്  നരിട്ടസള്ള വ്ിദാരര നിേപും(FDI) 

 വ്ിദാരരരാജ്യങ്ങളിന്റല കമ്പനികളസന്റട ഓഹരികള് വ്ാങ്ങിയാ, ്വ്യ്ക്ക് വ്ായ്പ 
ന്കിയാ  നിേപും നടത്ത ന്ന ിന്  പാര്ണ്ട്ടഫാളിയാ നിേപും ്ന്ന  പറയ ന്ന . 

്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരത്തിന്റെ നട്ടങ്ങള് 

A. രാജ്യങ്ങള്ക്ക ള്ള നട്ടങ്ങള് 

i) വ്ിദാരരനാണയും സമ്പാദാരിക്ക ക 

്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരും വ്ഴി  ഒര  രാജ്യത്തിന്  വ്ിദാരരനാണയും 
സമ്പാദാരിക്ക വ്ാന ും  ്  പയാഗിച്ച്  ആവ്രയമ ള്ള സാധനങ്ങള്  ഇറക്ക മ ി 
ന്റിയ്യസവ്ാന ും  കഴിയ ന്ന . 

ii) വ്ിഭവ്ങ്ങളസന്റട കാരയേമമായ വ്ിനിയാഗും 

 ങ്ങള്ക്ക്  കാരയേമമായി  ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക വ്ാന് സാധിക്ക ന്ന സാധനങ്ങള്  ക്ട  ് 
ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക കയ ും  മിച്ചമ ള്ളാ  മറാണസ രാജ്യങ്ങളിലക്ക് കയറാണസമ ി ന്റിയ്യസകയ ും  മറാണസ 
രാജ്യങ്ങള്ക്ക്  കാരയേമമായി ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക വ്ാന് കഴിയ ന്നാ  ്വ്ിന്റടനിന്ന്  
ഇറക്ക മ ി  നടത്ത കയ ും  ന്റിയ്യസക ്ന്ന ാണ്  ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരത്തിന്റെ   ത്തവും. 

iii) വ്ളര്ണ്ച്ചാ സാധയ യ ും  ന്റ ാഴിലവ്സരങ്ങളസും  ന്റമച്ചന്റപ്പട ത്ത ക 

 ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരും വ്ഴി ബിസിനസ് വ്ളര കയ ും ്  വ്ഴി ന്റ ാഴിലവ്സരങ്ങള് 
വ്ര്ണ്ായിിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 
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iv) ജ്ീവ്ി  നിലവ്ാരും ഉയര ന്ന  

ഒര  രാജ്യന്റത്ത ജ്നങ്ങള്ക്ക്  മറാണസ രാജ്യങ്ങളി്  ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക ന്ന സാധനങ്ങളസും 
സവ്നങ്ങളസും  ഉപയാഗിക്കാന് സാധിക്ക ന്ന ിനാ്  ്വ്ര ന്റട ജ്ീവ്ി  നിലവ്ാരും 
ഉയര ന്ന . 

 B. സ്ഥാപനത്തിന ള്ള നട്ടങ്ങള് 

i) ഉയര്ണ്ന്ന ലാഭ സാധയ  

ഉ്പ്പന്നങ്ങളസന്റട ആഭയതരവരവ്ില ക റവ്ാന്റണങ്കി്, ്വ്യ്ക്ക് ക്ട  ് വ്ില 
ലഭിക്ക ന്ന  രാജ്യങ്ങളിലക്ക്  കയറാണി ്യച്ചസ  ലാഭും വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്കാന് കഴിയ ന്ന . 

ii) ഉ്പ്പാദാരന രഷി വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്ക ക 

വ്ിദാരര വ്യാപാരും  ഒര  കമ്പനിന്റയ   ങ്ങളസന്റട  വ്ിനിയാഗിക്കാന്റ  
ഇരിക്ക ന്ന  ഉ്പ്പാദാരനരഷി  പ്ര്ണ്ണമായി ഉപയാഗിക്ക ന്ന ിന ും  ്  വ്ഴി  ലാഭ 
േമ  വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്ക ന്ന ിന ും  സഹായിക്ക ന്ന . 

iii) വ്ളര്ണ്ച്ചാ സാധയ  

ആഭയതരവരവ്ിപണിയി് ഉ്പ്പന്നത്തിന്റെ ഡിമാന്ഡ് ് ിന്റെ പ്ര്ണ്ണ ്വ്സ്ഥയി് 
്ത്തിക്കഴിഞ്ഞാ് ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരും  വ്ഴി  ബിസിനസിന്  ് ിന്റെ വ്ളര്ണ്ച്ചാ 
സാധയ   ഗണയമായി ന്റമച്ചന്റപ്പട ത്താന് സാധിക്ക ും.  

iv)ആഭയതരവര വ്ിപണിയിന്റല   ീരവ്മായ മത്സരും  ഒഴിവ്ാക്ക ക 

 ആഭയതരവരവ്ിപണിയി്  ര്േമായ മത്സരും ആന്റണങ്കി്  ്തരവാരാരഷ്ട്പ 
വ്യാപാരത്തിലക്ക് രപവ്രിക്ക കയാണ്  വ്ളര വ്ാന ള്ള ഏകമാര്ണ്ഗും. 

്തരവാരാരഷ്ട്പ ബിസിനസ് രപവ്രന മാര്ണ്ഗങ്ങള് 

1. കയറാണസമ ിയ ും ഇറക്ക മ ിയ ും (Exporting and Importing) 

 ഒര   രാജ്യത്ത നിന്ന ും  മന്ററാണാര  രാജ്യത്തക്ക്  സാധനങ്ങളസും സവ്നങ്ങളസും  

്യയ്ക്ക ന്ന ിന്  കയറാണസമ ി ്ന്ന പറയ ന്ന . മന്ററാണാര  രാജ്യത്ത  
നിന്ന ും  സാധനങ്ങളസും സവ്നങ്ങളസും   വ്ാങ്ങി  സവതരവും 
രാജ്യത്തക്ക്  ന്റകാണ്ട വ്ര ന്ന ിന്  ഇറക്ക മ ി ്ന്ന ും പറയ ന്ന . ഇാ  

രപ യേമായ  കയറാണസമ ിഇറക്ക  / മ ി  പരാേമായ  കയറാണസമ ി / ഇറക്ക മ ി 
ആകാും. രപ യേമായ  കയറാണസമ ിയി്/ ഇറക്ക മ ിയി്  ്ലലാ നടപടിരകമങ്ങളസും 
ന്റിയ്യസന്നാ കയറാണസമ ി/ ഇറക്ക മ ി  ന്റിയ്യസന്ന സ്ഥാപനമാണ്. പരാേമായ 
കയറാണസമ ിയി്/ ഇറക്ക മ ിയി്  ്ലലാ നടപടിരകമങ്ങളസും ന്റിയ്യസന്നാ  ഇടനിലക്കാര്ണ് 
ആയിരിക്ക ും. 

 നട്ടങ്ങള് 

i) ് തരവാരാരഷ്ട്പ  വ്ിപണിയിലക്ക്  രപവ്രിക്ക ന്ന ിന ള്ള  ഏറാണവ് ും ് ളസപ്പമായ മാര്ണ്ഗും 
ആണ്  കയറാണസമ ി/ ഇറക്ക മ ി. 
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ii) മറാണസ മാര്ണ്ഗങ്ങളസമായി  ാര മയും ന്റിയ്യസമ്പാള്  ക റച്ച് പണവ് ും സമയവ് ും 
നിേപിച്ചാ് മ ി. 

iii) വ്ിദാരരരാജ്യത്ത്  ക്ട  ് പണും  നിേപിക്കണ്ടാത്ത ിനാ്  വ്ിദാരര നിേപും 
നടത്ത ന്നാ മ്ലമ ള്ള  നഷ്ട്പ സാധയ  ക റവ്ായിരിക്ക ും. 

 പരിമി ികള് 

i)സാധനങ്ങള് ഒര  രാജ്യത്ത  നിന്ന ും മന്ററാണാര  രാജ്യത്തക്ക് ്യ 
ക്കണ്ട ിനാ്  പാക്കജ്ിങ്ങ് , ഗ ാഗ ും, ഇന്ഷ റന്സ്  ്ന്നീയിനങ്ങളി്  ക്ട  ് 
  ക ന്റിലവ്ാക ും. 

ii) ഇറക്ക മ ി നിയരതരവണും നിലനി്ക്ക ന്ന രാജ്യങ്ങളിലക്ക് സാധനങ്ങള് കയറാണസമ ി 
ന്റിയ്യസവ്ാന് സാധിക്ക കയിലല. 

iii) കയറാണസമ ി സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  വ്ിദാരരരാജ്യങ്ങളിന്റല വ്ിപണികളസും ആയി  വ്ലിയ 
ബന്ധമ ണ്ടാകിലല. 

2. കാണ്രടാക്ട് മാന ഫാക്ിറിങ്ങ് ( Contract Manufacturing) 

ഒര  സ്ഥാപനും   ങ്ങള് പറയ ന്ന വ്യവ്സ്ഥകള്ക്കന സരിച്ച്  സാധനങ്ങളസും  ് ിന്റെ 
ഘടകങ്ങളസും  ഉല്പാദാരിപ്പിക്ക ന്ന ിനായി  വ്ിദാരര രാജ്യന്റത്ത  രപാദാരരിക 
നിര്ണ്മാ ാക്കളസമായി ഉണ്ടാക്ക ന്ന ഉടമ്പടിയാണ്  കാണ്രടാക്ട് മാന ഫാക്ിറിങ്ങ് . ഇാ 
മ്ന്ന് രീ ിയി്  ന്റിയ്യാും 

a) ഉ്പ്പന്നത്തിന്  ഘടകങ്ങള് മാര ും  ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക ക 

b)   ഉല്പ്പന്നങ്ങളസന്റട ഘടകങ്ങന്റള  സുംയാജ്ിപ്പിച്ച് ്തരവിമ ഉ്പ്പന്നമായി   മാറാണസക.. 

c) ഉ്പ്പന്നും  പ്ര്ണ്ണമായി ഉാപാദാരിപ്പിക്ക ക . 

 നട്ടങ്ങള് 

i)ഉ്പ്പാദാരന സൌകരയങ്ങളി്  പണും മ ടക്കാന്റ   വ്ന് ാ ി് ഉ്പ്പന്നങ്ങള് നിര്ണ്മിച്ച് 
കിട്ടസന്ന ിന്  സ്ഥാപനന്റത്ത സഹായിക്ക ന്ന . 

ii) വ്ിദാരരരാജ്യങ്ങളി്  പണും നിേപിക്ക ന്നിലലാത്ത ിനാ് ,നിേപും നടത്ത ന്നാ 
മ്ലമ ള്ള നഷ്ട്പ സാധയ  ക റവ്ാണ്. 

iii )ക റഞ്ഞ ിിലവ്ി് ഉ്പ്പന്നും നിര്ണ്മിച്ചസ കിട്ടസന്ന ിന ും സുംയാജ്ിപ്പിച്ച് കിട്ടസന്ന ിന ും 
സഹായിക്ക ന്ന . 

iv) വ്ിദാരര രാജ്യന്റത്ത  രപാദാരരിക നിര്ണ്മാ ാവ്ിന ും കാണ്രടാക്ട് മാന ഫാക്ിറിുംഗ് 
മ്ലും നട്ടും ലഭിക്ക ന്ന . 

 പരിമി ികള് 

i) ്തരവാരാരഷ്ട്പ സ്ഥാപനും  നിഷ്കര്ണ്ഷിക്ക ന്ന  ഗ ണനിലവ്ാരും  രപാദാരരിക സ്ഥാപനും  

പാലിക്കണന്റമന്നിലല. 
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ii) കരാറി് പറഞ്ഞിരിക്ക ന്ന വ്യവ്സ്ഥകള്ക്കന സരിച്ച് സാധനങ്ങള് 
നിര്ണ്മിക്കണ്ട ിനാ്  രപാദാരരിക നിര്ണ്മാ ാവ്ിന്  ഉ്പാദാരന രപരകിയയി്  നിയരതരവണും 
ഉണ്ടാകിലല. 

iii) കാണ്രടാക്ട് മാന ഫാക്ിറിങ്ങ്   ്ടിസ്ഥാനത്തി് ഉാപാദാരിപ്പിക്ക ന്ന 
സാധനങ്ങള്  രപാദാരരിക നിര്ണ്മാ ാവ്ിന്   ന്റെ  ഇഷ്ട്പരപകാരും വ്ി്ക്ക വ്ാന് കഴിയിലല. 

3. വലസന്സിങ്ങ ും  രഫാവഞ്ചസിങ്ങ ും (Licensing and Franchising) 

ഒര  കമ്പനി  ് ിന്റെ  പറാണൊ വ്യാപാര രഹസയങ്ങളാ, 

സാങ്ക ികവ്ിദാരയയാ  ഉപയാഗിക്ക ന്ന ിന ള്ള ്വ്കാരും  റായ്റാണി വ്ാങ്ങി   
വ്ിദാരര രാജ്യത്ത ള്ള  മന്ററാണാര  കമ്പനിക്ക്  ന്ക ന്ന ാണ്  വലസന്സിങ്ങ്. ്ന വ്ാദാരും 
ന്ക ന്ന കമ്പനിന്റയ  വലസന്സര്ണ് ്ന്ന ും  ്ന വ്ാദാരും ലഭിക്ക ന്ന കമ്പനിന്റയ  

വലസന്സി  ്ന്ന ും പറയ ന്ന . ന്റകാക്കാകാള, ന്റപപ്സി  ്ന്നി ഉ്പ്പന്നങ്ങള്  

ലാകമാന്റക ഉ്പ്പാദാരിപ്പിച്ച്  വ്ി്ക്ക ന്നാ  വലസന്സിങ്ങ് സരമ്പദാരായത്തിലാണ് . 

ഒര  സ്ഥാപനും  ് ിന്റെ  പറാണൊ വ്യാപാര രഹസയങ്ങളാ  സാങ്ക ികവ്ിദാരയയാ  

ഉപയാഗിച്ച് സവ്നങ്ങള് ന്ക ന്ന ിന ള്ള ്വ്കാരും ഒര  നിശ്ചി  ഫീസ് വ്ാങ്ങി 
വ്ിദാരര രാജ്യത്ത ള്ള മന്ററാണാര  സ്ഥാപനത്തിന് ന്ക ന്ന ാണ് രഫാവഞ്ചസി. ്വ്കാരും 
ന്ക ന്ന കമ്പനിന്റയ രഫാവഞ്ചസര്ണ്  ്ന്ന ും  ്ന വ്ാദാരും  ലഭിക്ക ന്ന കമ്പനിന്റയ  

രഫാവഞ്ചസി  ്ന്ന ും പറയ ന്ന  ്ന്ന ും. ഉദാരാഹരണും: പിസ് ഹട്ട് , മക്ന്റഡാണാള്ഡ്, 

വ്ാള്മാര്ണ്ട്ട് etc. 

 നട്ടങ്ങള് 

i) വലസന്സര്ണ്/രഫാവഞ്ചസര്ണ്  വ്ിദാരരരാജ്യത്ത്  മ്ലധന നിേപും  നടത്തണ്ടി 
വ്ര ന്നിലല. 

ii) മ്ലധന നിേപും നടത്താത്ത ിനാ്  വലസന്സര്ണ്ക്ക്/ രഫാവഞ്ചസര്ണ്ക്ക്  നഷ്ട്പും 
സുംഭവ്ിക്ക ന്നിലല. 

iii)ഗവ്ണ്ന്റമെ് ബിസിനസ് ഏന്ററാണട ക്ക ന്നാ മ്ലമാ ബിസിനസ്ി് ഇടന്റപട ന്ന  ് 
മ്ലമാ ഉള്ള നഷ്ട്പസാധയ  ഉണ്ടാക ന്നിലല. 

iv) വലസന്സി/ രഫാവഞ്ചസി നാട്ടസകാരന് ആയ ിനാ് വ്ിപണിന്റയക്ക റിച്ച് നലല 
്റിവ് ഉണ്ടാക ും. 

 പരിമി ികള് 

i) വലസന്സി ് പാല ള്ള ഉ്പ്പന്നങ്ങള് പര മാറാണി  വ്ി്ക്കാന് സാധയ യ ണ്ട്. 

ii) വ്യാപാര രഹസയങ്ങള്  ിാര്ണ്ന്ന  പാകാന് സാധയ യ ണ്ട് . 

iii)ഇര  കേികളസും  മി് ഭിന്ന കള് ഉണ്ടാക വ്ാന് സാധയ യ ണ്ട്. 

4. സുംയ ക്ത സുംരുംഭും (Joint Ventures) 
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സവ രതരവമായ രണ്ടാമ്ന്നാ സ്ഥാപനങ്ങള് ിര്ണ്ന്ന് സുംയ ക്ത ഉടമസ്ഥ യി് 
സ്ഥാപിക്ക ന്ന ാണ് സുംയ ക്ത സുംരുംഭും. ഇാ മ്ന്ന് രീ ിയി്   ടങ്ങാും 

a) വ്ിദാരര നിേപകന് രപാദാരരിക കമ്പനിയി് നിേപും നടത്ത ന്ന . 

b) രപാദാരരിക കമ്പനി  വ്ിദാരര കമ്പനിയി്   നിേപും നടത്ത ന്ന . 

c) വ്ിദാരരനിേപകര ും  രപാദാരരിക നിേപകര ും  സുംയ ക്തമായി  പ  ിയ ഒര  
സ്ഥാപനും  ര്പീകരിക്ക ന്ന  . 

ഗ ണങ്ങള് 

i)സുംയ ക്ത സുംരുംഭും ആയ ിനാ് ബിസിനസ് വ്ികസിപ്പിക്ക ന്ന ിനാവ്രയമായ  പണും 
ലഭയമാണ്. 

ii) വ്ലിയ രപാജ്ക്ട കള് ഏന്ററാണട ത്ത് നടപ്പിലാക്ക വ്ാന് സാധിക്ക ന്ന . 

iii) രപാദാരരിക പങ്കാളിക്ക് ആ രാജ്യന്റത്ത സുംസ്കാരും, ഭാഷ, രാരഷ്ട്പീയ സുംവ്ിധാനും, 

ബിസിനസ് സരമ്പദാരായങ്ങള് ്ന്നിവ്ന്റയക്ക റിച്ച് നലല ്റിവ് ണ്ടായിരിക്ക ും. 

 പരിമി ികള് 

i) വ്യാപാര രഹസയങ്ങള് ിാര ന്നാ മ്ലും വ്ിദാരര സ്ഥാപനത്തിന് നഷ്ട്പും സുംഭവ്ിക്കാന് 
സാധയ യ ണ്ട്. 

ii) സുംയ ക്തമായ ഉടമസ്ഥാവ്കാരും  ഇര  കേികളസും  മി്  ഭിന്ന കള് 
ഉണ്ടാക്കാനിടയ ണ്ട്. 

5. പ്ര്ണ്ണ ഉടമസ്ഥ യില ള്ള  സബ്സിഡികള്(Wholly Owned Subsidiaries) 

വ്ിദാരര രാജ്യത്ത ള്ള കമ്പനിയ ന്റട 100 ര മാനും ഓഹരികളസും സവതരവമാക്കി ് ിന്റെ 
പ്ര്ണ്ണ നിയരതരവണും ഒര  മാ ൃ കമ്പനി ഏന്ററാണട ക്ക കയാന്റണങ്കി്  ആ വ്ിദാരര കമ്പനിന്റയ 
പ്ര്ണ്ണ ഉടമസ്ഥ യില ള്ള സബ്സിഡിയറികള് ്ന്ന വ്ിളിക്ക ന്ന . ഇാ രണ്ട  
രീ ിയി്സ്ഥാപിക്കാും 

a) വ്ിദാരരരാജ്യത്ത് പ  ിയ ഒര  കമ്പനി സ്ഥാപിക്ക ക- (രഗീന്ഫീ്ഡ് സുംരുംഭും) 

b) വ്ിദാരരരാജ്യത്ത് നിലവ്ില ള്ള ഒര  കമ്പനിന്റയ ഏന്ററാണട ക്ക ക. 

 നട്ടങ്ങള് 

i) മാ ൃ കമ്പനിക്ക് വ്ിദാരര രാജ്യന്റത്ത ബിസിനസ് രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള് മ ഴ വ്ന് 
നിയരതരവിക്കാന് കഴിയ ന്ന . 

ii) ങ്ങളസന്റട   വ്യാപാര            രഹസയങ്ങളസും        സാങ്ക ികവ്ിദാരയകളസും  

മറാണസള്ളവ്രാട്  ന്റവ്ളിന്റപ്പട ത്തണ്ട ിലല. 

 പരിമി ികള് 
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i) സാമ്പത്തിക രഷി ക റഞ്ഞ ന്റിറ കിട ഇടത്തരും കമ്പനികള്ക്ക് ഈ രീ ി 
രപായാഗികമലല. 

ii) വ്ിദാരരന്റത്ത ബിസിനസ് പരാജ്യന്റപ്പട്ടാ്  മ ഴ വ്ന് നഷ്ട്പവ് ും  മാ ൃ കമ്പനി ഒറാണയ്ക്ക് 
സഹിക്കണ്ടിവ്ര ന്ന . 

iii) ിില രാജ്യങ്ങള് പ്ര്ണ്ണ ഉടമസ്ഥ യില ള്ള സബ്സിഡിയറികള്   ങ്ങളസന്റട രാജ്യത്ത് 
സ്ഥാപിക്കാന്  ്ന വ്ദാരിക്കിലല 

 

കയറാണസമ ി നടപടിരകമങ്ങള് (Export Procedures) 

1. ്നവഷണും സവീകരിക്കല ും  ന്റകവാട്ടഷന് ന്കല ും 

ഇറക്ക മ ിക്കാരന് സാധനങ്ങളസന്റട വ്ില, കവാളിറാണി, വ്യവ്സ്ഥകള്  ്ന്നീ 
കാരയങ്ങന്റളക്ക റിച്ച് വ്ിവ്ിധ രാജ്യങ്ങളിന്റല  കയറാണസമ ിക്കാരാട്  ്നവഷണും 
നടത്ത ന്ന . കയറാണസമ ിക്കാരന് ഇ ിന് മറ പടി ്യക്ക ന്ന . ഇ ിന്റന  ന്റകവാട്ടഷന്  

്ന്റലലങ്കി്  രപഫാര്ണ്മ   ഇന്വ്ായ്സ്  ്ന്ന പറയ ന്ന . 

2. ഓര്ണ്ഡര്ണ് സവീകരിക്ക ക 

ന്റകവാട്ടഷന്   ൃപ് ികരമാന്റണങ്കി്  ഇറക്ക മ ിക്കാരന്  കയറാണസമ ിക്കാരന്  ഓര്ണ്ഡര്ണ്  

്ന്റലലങ്കി്  ഇന്ന്റഡെ് സമര്ണ്പ്പിക്ക ന്ന . 

3.ഇറക്ക മ ിക്കാരന്റെ  കട യാഗയ   വ്ിലയിര ത്ത കയ ും  പണും ്ടക്ക ന്ന ിന്  

ഉറപ്പ്   ട കയ ും ന്റിയ്യസക 

 ഓര്ണ്ഡര്ണ്  സവീകരിച്ചസ കഴിഞ്ഞാ്  കയറാണസമ ിക്കാരന്  ഇറക്ക മ ിക്കാരന്റെ കട 
യാഗയ കന്റളക്ക റിച്ച്  വ്ണ്ട ്നവഷണും നടത്ത ന്ന  . മിക്ക കയറാണസമ ിക്കാര ും 
ഇറക്ക മ ിക്കാരി് നിന്ന ും ന്റലറാണര്ണ് ഓഫ് ന്റരകഡിറാണ് ആവ്രയന്റപ്പട ും. 

4. കയറാണസമ ി വലസന്സ്  സമ്പാദാരിക്ക ക 

കയറാണസമ ി വലസന്സ് ലഭിക്ക ന്ന ിന  വ്ണ്ടി   ാന്റഴപ്പറയ ന്ന കാരയങ്ങള്  ന്റിയ്യണും 

a)  റിസര്ണ്വ് ബാങ്ക് ് ധികാരന്റപ്പട ത്ത ന്ന  ബാങ്കി്  ് ക്കൌണ്ട്   ടങ്ങി  ് ക്കൌണ്ട് നമ്പര്ണ് 
നട ക. 

b)  ഡയറക്ടററാണ്  ജ്നറ്  ഫാറിന് രടഡി്നിന്നാ  ് ന്റലലങ്കി്  റീജ്ിയണ്  ഇുംപാര്ണ്ട്ട് 
്ക്സ്പാര്ണ്ട്ട്  വലസന്സിങ്  ് ാറിറാണിയി്   നിന്നാ  ഇുംപാര്ണ്ട്ട് 
്ക്സ്പാര്ണ്ട്ട്  കാഡ് നമ്പര്ണ്  കരസ്ഥമാക്ക ക. 

c) ്ക്സ്പാര്ണ്ട്ട്  രപമാഷന്  കൌണ്സിലി്  രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യസക. 

d) ്ക്സ്പാര്ണ്ട്ട്  ന്റരകഡിറാണ്  ആന്ഡ്  ഗയാരണ്ടി  കാര്ണ്പ്പറഷനി്  രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യസക. 

5.  ഷിപ്പ്ന്റമെിന്  മ ന്പ് വ്ണ്ട പണും  സമാഹരിക്ക ക 
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കയറാണസമ ി ന്റിയ്യസന്ന ിന ള്ള  സാധനങ്ങള് ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക വ്ാന്  ആവ്രയമായ 
പണത്തിന വ്ണ്ടി  കയറാണസമ ിക്കാരന്   ന്റെ ബാങ്കിന്റന സമീപിക്ക ന്ന . 
്സുംസ്കൃ വ്സ്  ക്കള് വ്ാങ്ങ ക, സുംസ്കരിക്ക ക, സാധനങ്ങള് പായ്ക്ക് ന്റിയ്യസക, 

  റമ ഖത്തക്ക് സാധനങ്ങള് ്ത്തിക്ക ക  മ  ലായ കാരയങ്ങള്ക്ക്  ആവ്രയമായ 
പണമാണ്  ഷിപ്പ്ന്റമെിന് മ മ്പ് വ്ണ്ട പണും. 

6. സാധനങ്ങള്  ഉ്പാദാരിപ്പിക്ക കയാ  വ്ാങ്ങ കയാ ന്റിയ്യസക. 

കയറാണസമ ിക്കാരന് കയറാണസമ ി ന്റിയ്യസന്ന ിന് ആവ്രയമായ സാധനങ്ങള് സവതരവമായി 
ഉാപാദാരിപ്പിക്ക കയാ വ്ാങ്ങ കയാ ന്റിയ്യസന്ന . 

7.   ഷിപ്ന്റമെിന്  മ ന്പ ള്ള പരിരാധന 

കയറാണസമ ി ന്റിയ്യസന്ന   സാധനങ്ങളസന്റട  ഗ ണമന്മ ഉറപ്പ്  വ്ര ത്ത ന്ന ിനായി ഇവ്  

പരിരാധിക്കണ്ട  ണ്ട്. ഇ ിനായി  കയറാണസമ ിക്കാരന്  ്ക്സ്പാര്ണ്ട്ട്  
ഇന്സ്ന്റപേന്  ഏജ്ന്സിന്റയ  സമീപിക്കണും. 

8. ്ക്വസസ്  ക്ലിയറന്സ്  

ഉ്പാദാരിപ്പിക്ക ന്ന സാധനങ്ങള്ക്ക് ്ക്വസസ് ഡയ്ട്ടി ഗവ്ണ്ന്റമെിലക്ക് 
്ടക്കണ്ട  ണ്ട്. ഇ ിനായി  കയറാണസമ ിക്കാരന്  ബന്ധന്റപ്പട്ട ്ക്വസസ് 
കമീഷണര്ണ്ക്ക്  ്പേ സമര്ണ്പ്പിക്കണും .്ക്വസസ് കമീഷണര്ണ്  ൃപ് നാന്റണങ്കി് 
്േഹും ്ക്വസസ് ക്ലിയറന്സ് ന്ക ും. 

9. സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് ഓഫ് ഒറിജ്ിന്  നട ക 

 ിില രാജ്യങ്ങള്  ിില രപ യക രാജ്യങ്ങളി്നിന്ന ും  ഇറക്ക മ ി ന്റിയ്യസന്ന 
സാധനങ്ങള്ക്ക്   നിക  ിയിളവ് കള് ന്കാറ ണ്ട്. ഈ ആന ക്ലയും ലഭിക്ക ന്ന ിന് 
ഇറക്ക മ ിക്കാരന്  കയറാണസമ ിക്കാരനാട് സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ്  ഓഫ്  ഒറിജ്ിന്  

ആവ്രയന്റപ്പട ും. 

10.കപ്പലി്  സ്ഥലും റിസര്ണ്വ് ന്റിയ്യസക. 

കപ്പലി് സ്ഥലും ലഭിക്ക ന്ന ിന വ്ണ്ടി  കയറാണസമ ിക്കാരന്  ഷിപ്പിുംഗ് കമ്പനിക്ക്  
്പേ ന്കണും.  സാധനത്തിന്റെ  രും, കയറാണി ്യയ്ക്കണ്ട   ീയ ി, 
്ത്തിച്ചരണ്ട    റമ ഖും  ്ന്നിവ്   ്പേയി് ഉണ്ടാവ്ണും. ്പേ 
്ുംഗീകരിച്ചാ് ഷിപ്പിുംഗ് കമ്പനി ഷിപ്പിുംഗ് ഓര്ണ്ഡര്ണ് ന്ക ും. 

11. സാധനങ്ങള്  പായ്ക്ക്  ന്റിയ്യല ും  ്യയ്ക്കല ും 

സാധനങ്ങള് രരിയായി പായ്ക്ക് ന്റിയ്യസകയ ും   ഇറക്ക മ ിക്കാരന്റെ പര് 
മ്വ്ിലാസും, സാധനങ്ങളസന്റട ഭാരും,  ്യയ്ക്ക ന്ന   റമ ഖും, ്ത്തിച്ചരണ്ട 
  റമ ഖും  മ  ലായ വ്ിരദാരാുംരങ്ങള്  ്ടയാളന്റപ്പട ത്ത കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

12. സാധനങ്ങള്  ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്യസക. 
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 കടലിന്റല വ്ിപത്ത കളി്നിന്ന ും  ഉണ്ടാകാവ് ന്ന  നഷ്ട്പ സാധയ കള്  

ക റയ്ക്ക ന്ന ിന്  കയറാണസമ ിക്കാരന് സാധനങ്ങള്  ഇന്ഷ റന്സ് കമ്പനിയ ന്റട 
പക്ക്  ഇന്ഷ ര്ണ് ന്റിയ്യണും. 

13. കസ്റ്റുംസ് ക്ലിയറന്സ് 

കസ്റ്റുംസ് ക്ലിയറന്സ് ലഭിക്ക ന്ന ിന വ്ണ്ടി കയറാണസമ ിക്കാരന് ഷിപ്പിങ് ബി് 
 യ്യാറാക്കണും. ഷിപ്പിുംഗ് ബിലലിന്റെ 5 കാപ്പികള്, കയറാണസമ ി ഓര്ണ്ഡര്ണ്, ന്റലറാണര്ണ് ഓഫ് 
ന്റരകഡിറാണ്, ഇന്വ്ായ്സ്, സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ്  ഓഫ് ഒറിജ്ിന് ്ന്നിവ് കസ്റ്റുംസ് ഹൌസി്  

സമര്ണ്പ്പിക്കണും. ഇവ് സമര്ണ്പ്പിച്ചസ കഴിഞ്ഞാ്  കാര്ണ്ട്ടിങ്ങ്  ഓര്ണ്ഡര്ണ് ലഭിക്ക ന്ന ിനായി  
  റമ ഖ സ്രപണ്ടിന്റന  സമീപിക്കണും . കാര്ണ്ട്ടിങ്ങ്  ഓര്ണ്ഡര്ണ് ലഭിച്ചാ്  സാധനങ്ങള് 
  റമ ഖത്തക്ക്  രപവ്രിപ്പിക്കാും. ജ്ാലികന്റളലലാും  കയറാണസമ ിക്കാരന് ക്ലിയറിങ്  

ആന്ഡ് ഫാര്ണ്വ്ഡിുംഗ് ഏജ്െിന്റന ഏ്പ്പിക്കാവ് ന്ന ാണ്. 

14. മറാണ്  ന്റരസീാ  നട ക. 

  ടര്ണ്ന്ന് സാധനങ്ങള് കപ്പലി് കയറാണസകയ ും കപ്പലിന്റെ കയാപ്റാണന്    റമ ഖ 
സ്രപണ്ടിന്   മറാണ്  രസീാ ന്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന .   റമ ഖന്റത്ത  ിാര്ണ്ജ് കള് 
ന്കിക്കഴിഞ്ഞാ്  സ്രപണ്ട്  ഈ  രസീാ  ക്ലിയറിങ്  ആന്ഡ് ഫാര്ണ്വ്ഡിുംഗ് ഏജ്െിന് 

വകമാറ കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

15. ിരക്ക ക്ലി ന്റകാട ക്ക കയ ും  ബി് ഓഫ് ലഡിങ്ങ് പ റന്റപ്പട വ്ിക്ക കയ ും 
ന്റിയ്യസക  

ിരക്ക് ക്ലി കണ്ട പിടിക്ക ന്ന ിന  വ്ണ്ടി ക്ലിയറിങ്  ആന്ഡ് ഫാര്ണ്വ്ഡിുംഗ് ഏജ്െ്  
മറാണ് രസീാ  ഷിപ്പിുംഗ് കമ്പനിക്ക്  വകമാറ ന്ന . ിരക്ക ക്ലി ലഭിച്ചസകഴിഞ്ഞാ് 
ഷിപ്പിുംഗ് കമ്പനി  ബി് ഓഫ് ലഡിങ്ങ്  പ റന്റപ്പട വ്ിക്ക ന്ന . 

16. ഇന്വ്ായിസ്   യ്യാറാക്ക ക 

സാധനങ്ങള് ്യച്ചസ കഴിഞ്ഞാ് കയറാണസമ ിക്കാരന്  ഇന്വ്ായിസ്  യ്യാറാക്കണും. 
ഇ ി് ്യച്ച സാധനങ്ങളസന്റട ്ളവ്, ഇറക്ക മ ിക്കാരന്  ന്റകാട ക്കണ്ട   ക  

്ന്നിവ് രഖന്റപ്പട ത്തിയിരിക്ക ും. 

17. പണും ഈടാക്ക ക  

സാധനങ്ങള് ്യച്ച വ്ിവ്രും  കയറാണസമ ിക്കാരന്  ഇറക്ക മ ിക്കാരന്റന  ്റിയിക്ക ന്ന . 
ഇറക്ക മ ിക്കാരന്   റമ ഖത്ത നിന്ന ും സാധനങ്ങള് ന്റകാണ്ട പാകണന്റമങ്കി് 
ഇന്വ്ായിസിന്റെ കാപ്പി, ബി് ഓഫ് ലഡിങ്ങ്, പായ്ക്കിുംഗ് ലിസ്റ്റ്, ഇന്ഷ റന്സ് 
പാളിസി, ന്റലറാണര്ണ് ഓഫ് ന്റരകഡിറാണ്, സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് ഓഫ് ഒറിജ്ിന്  മ  ലായ രഖകള് 
ആവ്രയമാണ്. കയറാണസമ ിക്കാരന്  ഈ രഖകള്   ന്റെ ബാങ്ക് വ്ഴി ്യക്ക ന്ന . ഈ 
രഖകള് കിട്ടണന്റമങ്കി്  ഇറക്ക മ ിക്കാരന്  ബിലല് ഓഫ് ്ക്സ്ിഞ്ച്  ്ക്ന്റസപ്റാണ് 
ന്റിയ്യണും. ബിലല് രണ്ട  രത്തില ണ്ട്,  വസറാണ് രഡാഫ്റാണസും  യ്സന്സ് രഡാഫ്റാണസും. വസറാണ് 
രഡാഫ്റാണി് പണും ന്കിയാ് മാര മ ഇറക്ക മ ിക്കാരന് രഖകള് ലഭിക്ക്. ്ന്നാ് 
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യ്സന്സ്  രഡാഫ്റാണി്  ബിലല്  ്ക്ന്റസപ്റാണ് ന്റിയ് ാ്  രഖകള് ലഭിക്ക ും. ബിലല് 
ലഭിച്ചസകഴിഞ്ഞാ്  ഇറക്ക മ ിക്കാരന് വസറാണ് രഡാഫ്റാണ് ആന്റണങ്കി് പണും 
്ടയ്ക്ക കയ ും യ്സന്സ്  രഡാഫ്റാണ്  ആന്റണങ്കി് ബിലല്  ്ക്ന്റസപ്റാണ് ന്റിയ്യസകയ ും 
ന്റിയ്യസന്ന . കയറാണസമ ിക്കാരന്റെ ബാങ്കിന്  ഇറക്ക മ ിക്കാരന്റെ  ബാങ്കി്നിന്ന ും   പണും 
ലഭിക്ക കയ ും  ്ാ കയറാണസമ ിക്കാരന്റെ  ്ക്കൌണ്ടി്  ന്റരകഡിറാണ്  ന്റിയ്യസകയ ും 
ന്റിയ്യസന്ന . പണും ലഭിച്ചസകഴിഞ്ഞാ്  കയറാണസമ ിക്കാരന്  ബാങ്ക്  റസീപ്റാണ്  ഓഫ് 
പയ്ന്റമെ് നട കയ ും വ്ണും. 

ഇറക്ക മ ി നടപടിരകമങ്ങള് (Import Procedures) 

1. വ്യാപാര ്നവഷണും 

ഇറക്ക മ ിക്കാരന് ആദാരയും ന്റിയ്യണ്ടാ നിശ്ചി  ഉല്പ്പന്നും കയറാണസമ ി ന്റിയ്യസന്ന 
രാജ്യങ്ങന്റളയ ും സ്ഥാപനങ്ങന്റളയ ും ക റിച്ച്  ഉള്ള  വ്ിവ്രങ്ങള്  രഖരിക്ക കയാണ്. 
ഇ ിന വ്ണ്ടി  ഇറക്ക മ ിക്കാരന്  വ്ിദാരര കയറാണസമ ിക്കാന്റര  

വ്യാപാര്നവഷണവ് മായി  സമീപിക്ക ന്ന . വ്യാപാര ്നവഷണും 
ലഭിച്ചസകഴിഞ്ഞാ്  കയറാണസമ ിക്കാരന്  ന്റകാട്ടഷന്  യ്യാറാക്കി  ഇറക്ക മ ിക്കാരന് 

്യച്ചസന്റകാട ക്ക ന്ന . 

2. ഇറക്ക മ ി വലസന്സ് നട ക 

ഇറക്ക മ ിക്കാരന്  ഡയറക്ടററാണ് ജ്നറ് ഫാറിന് രടഡ്  ്ന്റലലങ്കി്  റീജ്ിയണ്  

ഇുംപാര്ണ്ട്ട് ്ക്സ്പാര്ണ്ട്ട്  വലസന്സ്  ് ാറിറാണിയ മായി  രജ്ിസ്റ്റര്ണ് ന്റിയ്യസകയ ും  

ഇമ്പാര്ണ്ട്ട്   ്ക്സ്പാര്ണ്ട്ട്  കാഡ് നമ്പര്ണ്  സമ്പാദാരിക്ക കയ ും വ്ണും. 

3. വ്ിദാരരനാണയും സമ്പാദാരിക്ക ക 

 ഇതരവയയി്  ്ലലാ വ്ിദാരര വ്ിനിമയ ഇടപാട കളസും  നിയരതരവിക്ക ന്നാ  റിസര്ണ്വ് ബാങ്ക് 
ഓഫ് ഇതരവയയ ന്റട ്ക്സ്ിഞ്ച് കണ്രടാള് ഡിപ്പാര്ണ്ട്ട്ന്റമെ് ആണ്. വ്ിദാരരനാണയും 
ലഭിക്ക ന്ന ിനായി ഇറക്ക മ ിക്കാരന്  റിസര്ണ്വ് ബാങ്ക് ്ധികാരന്റപ്പട ത്തിയ ഒര  
ബാങ്കിന് ്പേ സമര്ണ്പ്പിക്കണും. ്പേ സ്േ്മമായി 
വ്ിലയിര ത്തിയ ിന രഷും ബാങ്ക്  ആവ്രയമ ള്ള വ്ിദാരര  നാണയത്തിന്  ്ന വ്ാദാരും 
ന്ക ന്ന . 

4. ഓര്ണ്ഡര്ണ് ന്ക ക. 

ഇറക്ക മ ിവലസന്സ്,വ്ിദാരരനാണയും ്ന്നിവ് ലഭിച്ചസകഴിഞ്ഞാ്  
ഇറക്ക മ ിക്കാരന്  നിശ്ചി  ഉ്പ്പന്നങ്ങള് സവല ന്റിയ്യസന്ന ിന ള്ള  ഓര്ണ്ഡര്ണ്  

കയറാണസമ ിക്കാരന് സമര്ണ്പ്പിക്ക ന്ന . 

5. ന്റലറാണര്ണ് ഓഫ് ന്റരകഡിറാണ് സമ്പാദാരിക്ക ക 

  ഇറക്ക മ ിക്കാരന്   ന്റെ  ബാങ്കി് നിന്ന ും  ന്റലറാണര്ണ് ഓഫ് ന്റരകഡിറാണ്  
സമ്പാദാരിക്ക കയ ും  ്ാ  കയറാണസമ ിക്കാരന്  ്യച്ചസ ന്റകാട ക്ക കയ ും വ്ണും. 

6.പണും സവര്പിക്ക ക 
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സാധനങ്ങള്   റമ ഖത്ത് ്ത്തിച്ചര മ്പാള് കയറാണസമ ിക്കാരന് ന്റകാട ക്ക വ്ാന ള്ള 
പണും ഇറക്ക മ ിക്കാരന് മ ന്ക്ട്ടി  സമാഹരിച്ച്  ന്റവ്ക്കണ്ട ാണ്. 

7. ഷിപ്പ്ന്റമെ്  ്വഡവസ്  സവീകരിക്ക് 

 സാധനങ്ങള് കപ്പലി് കയറാണി കഴിയ മ്പാള് കയറാണസമ ിക്കാരന് ഇറക്ക മ ിക്കാരന് 
ഷിപ്പ്ന്റമെ് ്വഡവസ്  ്യച്ചസന്റകാട ക്ക ന്ന . 

8. ഇറക്ക മ ി രഖകളസന്റട റിട്ടയര്ണ്ന്റമെ് 

സാധനങ്ങള് ്യച്ചസ കഴിഞ്ഞാ് കയറാണസമ ിക്കാരന്  ിില രപധാനന്റപ്പട്ട രഖകള് 
 യ്യാറാക്ക ന്ന . ഇ ി് ബി് ഓഫ് ്ക്സ്ിഞ്ച്, ഇന്വ്ായ്സ്, ബി് ഓഫ് ലഡിങ്, 

പായ്ക്കിുംഗ് ലിസ്റ്റ്, സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് ഓഫ് ഒറിജ്ിന്, ഇന്ഷ റന്സ് പാളിസി  ്ന്നിവ് 
ഉള്ന്റപ്പട ന്ന  മ്പ്പറഞ്ഞ രഖകള്ക്ക് ഒപ്പും ്യയ്ക്ക ന്ന ബി് ഓഫ് 
്ക്സ്ിഞ്ചിന്റന ഡാകയ ന്റമെറി ബി് ഓഫ് ്ക്സ്ിഞ്ച്  ്ന്ന വ്ിളിക്ക ന്ന . 
രഖകള് വ്ിട്ടസ കിട്ടസന്ന ിന വ്ണ്ടി ബി് ഓഫ് ്ക്സ്ിഞ്ച്  ്ക്ന്റസപ്റാണ് 
ന്റിയ്യസന്ന ിന്റന ഇറക്ക മ ി രഖകളസന്റട റിട്ടയര്ണ്ന്റമെ് ്ന്ന പറയ ന്ന . 

9. സാധനങ്ങളസന്റട ്ത്തിച്ചര്. 

സാധനങ്ങള്   റമ ഖത്ത് ്ത്തിക്കഴിയ മ്പാള് കപ്പലിന്റെ ി മ ലയ ള്ള ആള്  ആ 
വ്ിവ്രും    റമ ഖത്തിന്റെ ി മ ലയ ള്ള ആളിന്റന  ്റിയിക്ക ന്ന . ്േഹും ന്ക ന്ന 
രപമാണമാണ്  ഇമ്പാര്ണ്ട്ട്  ജ്നറ്  മാനിന്റഫസ്റ്റ്. 

10. കസ്റ്റുംസ് ക്ലിയറന്സ ും  സാധനങ്ങള് വ്ിട്ടസന്കല ും 

 ഇതരവയയിലക്ക് ഇറക്ക മ ി ന്റിയ്യസന്ന ്ലലാ സാധനങ്ങളസും കസ്റ്റുംസ് ക്ലിയറന്സിന് 
വ്ിധയമാക്കണും. ആദാരയമായി ഇറക്ക മ ിക്കാരന് ന്റഡലിവ്റി ഓര്ണ്ഡര്ണ്  നടണും .ഈ 
രഖ ഇറക്ക മ ിക്കാരന് സാധനങ്ങള്  ഏന്ററാണട ക്ക വ്ാന ള്ള ്ധികാരും ന്ക ന്ന . 

കയറാണസമ ിക്കാരന്  സാധനങ്ങളസന്റട കടത്ത ക്ലി ന്കിയിട്ടിന്റലലങ്കി് ആ 
പണും  സാധനങ്ങള് ്ട ത്ത  ന്റകാണ്ട  പാക ന്ന ിന  മ മ്പ്  ഇറക്ക മ ിക്കാരന് 
ന്കണും. പിന്നീട്    റമ ഖ ിാര്ണ്ജ് കള് ്ടച്ചസ ീര്ണ്ത്ത്  പാര്ണ്ട്ട് രടസ്റ്റ്  ഡയ്സ്  രസീാ 
വ്ാങ്ങണും . ് ിന രഷും  കസ്റ്റുംസ് ഡയ്ട്ടി നിര്ണ്ണയിക്ക ന്ന ിന വ്ണ്ടി  ബിലല്  ഓഫ് 

്ന്രടി ഫാും  പ്രിപ്പിച്ച് ന്കണും. കസ്റ്റുംസ് ഡയ്ട്ടി ്ടച്ചസകഴിഞ്ഞാ്  ബിലല്  ഓഫ് 

്ന്രടി   റമ ഖ സ്രപണ്ടിന് സമര്ണ്പ്പിക്കണും. ഇാ  സ്രപണ്ട്  മാര്ണ്ക്ക് ന്റിയ്യസകയ ും ഒര  
പരിരാധകനാട്  ഇറക്ക മ ി ന്റിയ്  സാധനങ്ങള്  പരിരാധിച്ചസ നാക്കാന്  

ആവ്രയന്റപ്പട കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . പരിരാധകന്    ന്റെ റിപ്പാര്ണ്ട്ട് ബിലല്  ഓഫ് 

്ന്രടിയി് രഖന്റപ്പട ത്ത ന്ന . ് ിന രഷും ഇറക്ക മ ി ക്കാരന് ബിലല്  ഓഫ് ്ന്രടി 
  റമ ഖ ്ധികാരികള്ക്ക് സമര്ണ്പ്പിക്ക ന്ന . ആവ്രയമായ ിാര്ണ്ജ് കള് 
ലഭിച്ചസകഴിഞ്ഞാ്    റമ ഖ ്ധികാരി   റിലീസ് ഓര്ണ്ഡര്ണ് ന്ക ന്ന . 

 കയറാണസമ ി  രഖകള്( Export Documents) 

A.സാധനങ്ങളസമായി  ബന്ധന്റപ്പട്ട രഖകള് 
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1. ്ക്സ്പാര്ണ്ട്ട് ഇന്വ്ായ്സ് 

സാധനങ്ങളസന്റട ്ളവ്, വ്ില, പാക്കജ് കളസന്റട്ണും, പാക്കജ് കളിന്റല ്ടയാളങ്ങള്, 

്ത്തിച്ചരണ്ട   റമ ഖും, കപ്പലിന്റെ പര്, പണമടയ്ക്കലിന്റെ  
വ്യവ്സ്ഥകള്  ്ന്നിവ്യടങ്ങിയ  രഖയാണിാ. 

2.പായ്ക്കിങ്ങ്  ലിസ്റ്റ് 

പായ്ക്കറാണസകളസന്റട ്ണവ് ും പായ്ക്കറാണസകളി് ്ടങ്ങിയിരിക്ക ന്ന സാധനങ്ങളസന്റട 
വ്ിരദാരാുംരങ്ങളസും രഖന്റപ്പട ത്തിയിരിക്ക ന്ന ലിസ്റ്റ് ആണിാ. 

3. സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ്  ഓഫ് ഒറിജ്ിന് 

 സാധനങ്ങള് ഏാ രാജ്യത്താണ് ഉാപാദാരിപ്പിച്ചാ ്ന്ന് കാണിക്ക ന്ന സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് 
ആണിാ. 

4. സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് ഓഫ് ഇന്സ്ന്റപേന്. 

 സാധനങ്ങളസന്റട ഗ ണമന്മ ഉറപ്പസവ്ര ത്ത ന്ന ിനായി ഗവ്ണ്ന്റമെ് നിയാഗിക്ക ന്ന 
ഏജ്ന്സി സാധനങ്ങള് പരിരാധിച്ച്  ന്ക ന്ന  സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണാണ്  ഇാ. 

B. ഷിപ്പ്ന്റമെസമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട രഖകള് 

1. മറാണ്  ന്റരസീാ     

സാധനങ്ങള് കപ്പലി് കയറാണി കഴിയ മ്പാള്  കപ്പലിന്റെ കമാന്ഡിങ് ഓഫീസര്ണ്  

കയറാണസമ ിക്കാരന് ന്ക ന്ന രഖയാണിാ. ഇ ി്  കപ്പലിന്റെ പര് , ബര്ണ്ത്ത്, 
ഷിപ്ന്റമെ്  ീയ ി, പാക്കജ് കളസന്റട  വ്ിരദാരാുംരങ്ങള്  ്ന്നീ കാരയങ്ങള് ഉണ്ടാക ും. 

2. ഷിപ്പിങ്ങ്   ബി് 

സാധനങ്ങന്റള സുംബന്ധിച്ച വ്ിവ്രങ്ങള്, കപ്പലിന്റെ പര്, സാധനങ്ങള് 
ഇറക്കണ്ട    റമ ഖത്തിന്റെ പര്, സാധനങ്ങള് ്ത്തിക്കണ്ട രാജ്യത്തിന്റെ പര്, 

കയറാണസമ ിക്കാരന്റെ പര ും മ്വ്ിലാസവ് ും  ്ന്നിവ്യടങ്ങിയ രഖയാണിാ. 

3. ബി് ഓഫ്  ലഡിങ്ങ് 

സാധനങ്ങള് കപ്പലി് കയറാണി ്ന്ന ും  ആ സാധനങ്ങള്  നിര്ണ്േിഷ്ട്പ   റമ ഖത്ത് ്ത്തിച്ച് 
ന്റകാള്ളാന്റമന്ന ും    ്ുംഗീകരിച്ച് ഷിപ്പിുംഗ് കമ്പനി ന്ക ന്ന രഖയാണിാ. 

4. ്യര്ണ്  വ് ബി് 

 സാധനങ്ങള് വ്ിമാനത്തി് കയറാണി ്ന്ന ും ്വ്  ലേയസ്ഥാനത്ത് ്ത്തിച്ചസ 
ന്റകാള്ളാന്റമന്ന ും  ്ുംഗീകരിച്ച്  വ്ിമാന കമ്പനി ന്ക ന്ന രഖയാണിാ. 

5. മവറന് ഇന്ഷ റന്സ് പാളിസി 

നിശ്ചി    ക  രപീമിയും വ്ാങ്ങിന്റക്കാണ്ട്  കട് യാര യി് ഉണ്ടാക ന്ന  നഷ്ട്പ 
സാധയ കള്ന്റക്ക ിന്റര  ്ട ത്തയാള്ക്ക്  നഷ്ട്പപരിഹാരും ന്കാന്റമന്ന് 
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സമ ിച്ചസന്റകാണ്ട്  ഇന്ഷ റന്സ് കമ്പനി  ന്ക ന്ന  ഇന്ഷ റന്സ് കരാര്ണ് സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് 
ആണിാ. 

C. പയ്ന്റമെസമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട രഖകള് 

1.ന്റലറാണര്ണ് ഓഫ് ന്റരകഡിറാണ് 

കയറാണസമ ി ബിലലിന്റല ഒര  നിശ്ചി    ക വ്ന്റര  കയറാണസമ ിക്കാരന്റെ ബാങ്കിന്  ന്കി 
ന്റകാള്ളാന്റമന്ന്  ഇറക്ക മ ിക്കാരന്റെ  ബാങ്ക്   ന്ക ന്ന ഉറപ്പാണിാ. 

2. ബി് ഓഫ് ്ക്സ്ിഞ്ച് 

ഒര  നിശ്ചി    ക   നിക്കാ   ാന് നിര്ണ്േരിക്ക ന്ന ആളിനാ  ബിലല് 
വകവ്രുംവ്ച്ചിരിക്ക ന്ന  ആളിനാ  ന്കണന്റമന്ന്  ഇറക്ക മ ിക്കാരനാട്  

കയറാണസമ ിക്കാരന്  നിര്ണ്േരിക്ക ന്ന രഖയാണിാ. 

3.  ബാങ്ക് സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് ഓഫ്  ന്റപയ്ന്റമെ് 

കയറാണസമ ിയ മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട രഖകന്റളലലാും വകമാറാണും ന്റിയ്യന്റപ്പട്ടസ ്ന്ന ും വ്ിനിമയ 
നിയരതരവണ  ിട്ടങ്ങള്ക്ക് ്ന സരിച്ച്  പണും സവീകരിക്ക കയ ും ന്റിയ്    ്ന്ന ും 
കാണിക്ക ന്ന  സര്ണ്ട്ടിഫിക്കറാണ് ആണിാ. 

 

ഇറക്ക മ ി രഖകള് (Import Documents) 

1.  രടഡ് ്ന്കവയറി 

സാധനങ്ങളസന്റട വ്ിലയ ും കയറാണസമ ിയ ന്റട  വ്യവ്സ്ഥകളസും  ആരാഞ്ഞ ന്റകാണ്ട്  
ഇറക്ക മ ിക്കാരന്  കയറാണസമ ിക്കാരന്  ന്ക ന്ന  രഖാമ്ലമ ള്ള 
്ഭയര്ണ്ത്ഥനയാണ്  ഇാ. 

2. ന്റരപാഫാര്ണ്മ  ഇന്വ്ായ്സ് 

സാധനങ്ങളസന്റട വ്ില, ഗ ണനിലവ്ാരും, രഗഡ്, ഡിവസന്, വസസ്, ഭാരും  ്ന്നീ 
വ്ിരദാരാുംരങ്ങളടങ്ങിയ രഖയാണിാ. 

3. ഇുംപാര്ണ്ട്ട് ഓര്ണ്ഡര്ണ് 

 സാധനങ്ങളസന്റട ് ളവ്, ഗ ണനിലവ്ാരും, വ്ില, സാധനങ്ങള് ് യക്കണ്ട രീ ി, പായ്ക്ക് 
ന്റിയ്യണ്ട രീ ി, പണും ന്ക ന്ന രീ ി  ്ന്നിവ് കാണിച്ചസന്റകാണ്ട്   ഇറക്ക മ ിക്കാരന്  

കയറാണസമ ിക്കാരന്  ന്ക ന്ന  ഓര്ണ്ഡര്ണ് ആണിാ. 

4.ന്റലറാണര്ണ് ഓഫ് ന്റരകഡിറാണ് 

കയറാണസമ ി ബിലലിന്റല ഒര  നിശ്ചി    ക വ്ന്റര  കയറാണസമ ിക്കാരന്റെ ബാങ്കിന്  ന്കി 
ന്റകാള്ളാന്റമന്ന്  ഇറക്ക മ ിക്കാരന്റെ  ബാങ്ക്   ന്ക ന്ന ഉറപ്പാണിാ. 

5. ഷിപ്ന്റമെ് ്വഡവസ് 
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 സാധനങ്ങള് കപ്പ് കയറാണി ്യച്ചിട്ടസന്റണ്ടന്ന് കാണിച്ചസന്റകാണ്ട് കയറാണസമ ിക്കാരന് 
ഇറക്ക മ ിക്കാരന് ്യച്ചസന്റകാട ക്ക ന്ന രഖയാണിാ. ഇ ി് ഇന്വ്ായിസ് നമ്പര്ണ്, 

ബി് ഓഫ് ലഡിുംഗ് നമ്പര്ണ്, കപ്പലിന്റെ പര്, കയറാണി ്യച്ച   റമ ഖത്തിന്റെ പര്, 

സാധനങ്ങളസന്റട വ്ിരദാരാുംരങ്ങള്, കപ്പ് യാര   ിരിച്ച  ീയ ി ്ന്നിവ്യ ണ്ടാക ും. 

6. ബി്  ഓഫ് ലഡിങ്ങ് 

സാധനങ്ങള് കപ്പലി് കയറാണി ്ന്ന ും  ആ സാധനങ്ങള്  നിര്ണ്േിഷ്ട്പ   റമ ഖത്ത് ്ത്തിച്ച് 
ന്റകാള്ളാന്റമന്ന ും    ്ുംഗീകരിച്ച് ഷിപ്പിുംഗ് കമ്പനി ന്ക ന്ന രഖയാണിാ. 

7 .്യര്ണ്  വ്  ബി് 

സാധനങ്ങള് വ്ിമാനത്തി് കയറാണി ്ന്ന ും ്വ്  ലേയസ്ഥാനത്ത് ്ത്തിച്ചസ 
ന്റകാള്ളാന്റമന്ന ും  ്ുംഗീകരിച്ച്  വ്ിമാന കമ്പനി ന്ക ന്ന രഖയാണിാ 

8. ബി് ഓഫ് ്ന്രടി 

കസ്റ്റുംസ് ഓഫീസ്  ഇറക്ക മ ിക്കാരന്  ന്ക ന്ന ഫാമാണിാ. ഇ ി്   ഇറക്ക മ ി 
ക്കാരന്റെ പര ും മ്വ്ിലാസവ് ും, കപ്പലിന്റെ പര്, പാക്കജ് കളസന്റട  ്ണും, 

പാക്കജ് കളിന്റല  ്ടയാളങ്ങള്, സാധനങ്ങളസന്റട ്ളവ് ും  മ്ലയവ് ും, 

കയറാണസമ ിക്കാരന്റെ  പര ും മ്വ്ിലാസവ് ും, ്ത്തിച്ചരണ്ട   റമ ഖും, 

്ടയ്ക്കണ്ട  കസ്റ്റുംസ് ഡയ്ട്ടി  ്ന്നിവ്യ ണ്ടാക ും. 

9. ബി് ഓഫ് ്ക്സ്ിഞ്ച് 

ഒര  നിശ്ചി    ക   നിക്കാ   ാന് നിര്ണ്േരിക്ക ന്ന ആളിനാ  ബിലല് 
വകവ്രുംവ്ച്ചിരിക്ക ന്ന  ആളിനാ  ന്കണന്റമന്ന്  ഇറക്ക മ ിക്കാരനാട്  

കയറാണസമ ിക്കാരന്  നിര്ണ്േരിക്ക ന്ന രഖയാണിാ. 

10. ഇമ്പാര്ണ്ട്ട്  ജ്നറ്  മാനിന്റഫസ്റ്റ് 

ഇറക്ക മ ിന്റിയ്  സാധനങ്ങളസന്റട വ്ിരദാരാുംരങ്ങളടങ്ങിയ രഖയാണിാ. ഇ ിന്റെ 
്ടിസ്ഥാനത്തിലാണ്  വ്ാഹനത്തി് നിന്ന ും  സാധനങ്ങള്  പ റത്ത് ഇറക്ക ന്നാ. 

വ്ിദാരരവ്യാപാര  രപാത്സാഹന നടപടികളസും പായി ികളസും 

1. ഡയ്ട്ടി    രഡാ ബാക്ക്  പായി ി 

കയറാണസമ ിക്കായി  നിര്ണ്മിക്ക ന്ന ഉ്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക്  ്ക്വസസ് ഡയ്ട്ടിയ ും കസ്റ്റുംസ് 
ഡയ്ട്ടിയ ും  ന്കണ്ട ിലല. ്ന്റതരവങ്കില ും  ഡയ്ട്ടി ന്കി യിട്ടസന്റണ്ടങ്കി്   സാധനങ്ങള് 
കയറാണസമ ി ന്റിയ്    ്ന്ന ിന്റെ  ന്റ ളിവ്  ബന്ധന്റപ്പട്ട  ്ധികാരി  മ ന്പി് 
ഹാജ്രാക്കിയാ്  ന്കിയ ഡയ്ട്ടി   ിരിന്റക ന്ക ും. ഇ ിന്റനയാണ്  ഡയ്ട്ടി രഡാ 
ബാക്ക്  ്ന്ന  പറയ ന്നാ. 

2. ബാണ്ട് പായി ിക്ക് കീഴിന്റല  കയറാണസമ ി  നിര്ണ്മാണും 
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 ഈ പായി ിക്ക  കീഴി്  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ്ക്വസസ്  ഡയ്ട്ടിയ ും  മറാണസും 
ന്കാന്റ   സാധനങ്ങള്  ഉാപാദാരിപ്പിക്കാന് കഴിയ ും.  സാധനങ്ങള് ഉ്പ്പാദാരിപ്പിക്ക ന്നാ 
കയറാണസമ ിക്കായി ആണ്  ്ന്ന  ഒര   ഉറപ്പ്  സ്ഥാപനും ന്കണും. 

3.ജ്ി ്സ് ടി   ന്ക ന്ന ി് നിന്ന ും  ഒഴിവ്ാക്ക് 

കയറാണസമ ിക്കായി   ഉ്പാദാരിപ്പിക്ക ന്ന   സാധനങ്ങള് ജ്ി ്സ് ടി   ന്ക ന്ന ി്  നിന്ന ും  

ഒഴിവ്ാക്കി. 

4. ്ഡവാന്സ്  വലസന്സ് പായി ി 

ഈ  പായി ി രപകാരും കയറാണസമ ിക്കായി നിര്ണ്മിക്ക ന്ന ഉ്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് 
ആവ്രയമായ   േരീയമാ   ഇറക്ക മ ി ന്റിയ്  ാ  ആയ ഘടകങ്ങള്  

കയറാണസമ ിക്കാരന്   ീര വ്കള്   ഒഴിവ്ാക്കി ന്ക ന്ന . 

5. ്ക്സ്പാര്ണ്ട്ട്  രപമാഷന്  കയാപിറാണ്  ഗ ഡ്സ് സ്കീും 

കയറാണസമ ി സാധനങ്ങള് ഉല്പാദാരിപ്പിക്ക ന്ന ിന്  മ്ലധന വ്സ്  ക്കള്  ഇറക്ക മ ി 
ന്റിയ്യസന്ന ിന്റന  രപാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്ന ാണ്  ഈ പായി ി.   ക റഞ്ഞ  ീര വ് ന്കി  
മ്ലധന വ്സ്  ക്കള്  ഇറക്ക മ ി ന്റിയ്യസന്ന ിന്  ഈ പായി ി  കയറാണസമ ിക്കാരന്റന  

്ന വ്ദാരിക്ക ന്ന . 

6. കയറാണസമ ിക്ക ള്ള  ധനസഹായും 

രണ്ട  രത്തില ള്ള ധനസഹായമാണ് ബാങ്ക കള് കയറാണസമ ിക്കാരന് ന്ക ന്നാ- 
ഷിപ്ന്റമെിന് മ ന്പ ള്ള ധനസഹായവ് ും ഷിപ്പ്ന്റമെിന്  രഷമ ള്ള  ധനസഹായവ് ും. 
സാധനങ്ങള് വ്ാങ്ങ ന്ന ിന ും, സുംസ്കരിക്ക ന്ന ിന ും,  പായ്ക്ക് ന്റിയ്യസന്ന ിന ും  

വ്ണ്ടിയ ള്ള ാണ് ഷിപ്ന്റമെിന് മ ന്പ ള്ള  ധനസഹായും. സാധനങ്ങള്  കപ്പലി് 
കയറാണി ്യക്ക്  മ  ്  ഇറക്ക മ ിക്കാരന്റെ  പക്ക്നിന്ന ും  പണും ലഭിക്ക ന്നാ 
വ്ന്റരയ ള്ള  കാലയളവ്ിലക്ക്  വ്ണ്ടിയ ള്ള ാണ്  ഷിപ്ന്റമെിന് രഷമ ള്ള 
ധനസഹായും. 

7. കയറാണസമ ി സുംസ്കരണ മഖലകള് (Export Processing Zones [EPZs] ) 

ഇവ്  വ്യവ്സായ  ്സ്റ്ററാണ് ആണ് . 
  റമ ഖങ്ങള്ക്കട ത്താ  വ്ിമാനത്താവ്ളങ്ങള്ക്കട ത്താ  ആണ്  ഇവ്  

സ്ഥാപിക്ക ന്നാ.  ക റഞ്ഞ ന്റിലവ്ി് കയറാണസമ ി  ഉ്പാദാരനും  നടത്ത ന്ന ിന ള്ള  

്തരവാരാരഷ്ട്പ നിലവ്ാരമ ള്ള  ീര വ് രഹി മായ  ഒര   പരി സ്ഥി ി  ഇാ രപദാരാനും 
ന്റിയ്യസന്ന . നിലവ്ി് ഇതരവയയി്  7  കയറാണസമ ി  സുംസ്കരണ  മഖലകള്  ആണ ള്ളാ. 
കണ്ടല( ഗ ജ്റാത്ത്), സാതരവാരക്സ്( മ ുംവബ), സാള്ട്ട്( പശ്ചിമ ബുംഗാള്), ന്റകാച്ചി( 
കരളും), ന്റിവന്ന(  മിഴ്നാട്), വ്ിരാഖപട്ടണും( ആരന്ധ രപദാരശ്) 

 ്ട ത്തകാലത്ത് കയറാണസമ ി സുംസ്കരണ മഖല രപ യക സാമ്പത്തിക മഖലകള് 

(SEZ) ആക്കി  മാറാണിയിട്ടസണ്ട്.EPZ ന്റെ  വ്ികസി  ര്പമാണ് SEZ.  
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8.100%  കയറാണസമ ി ്ധിഷ്ഠി  യ്ണിറാണസകള് 

 1981്  EPZ കള്ക്ക്  പ്രകങ്ങള്  ആയിട്ടാണ്  ഇവ് സ്ഥാപിച്ചാ. വ്ിവ്ിധ  രത്തില ള്ള 
ആന ക്ലയങ്ങള് ന്കി  കയറാണസമ ിക്ക് ്ധിക  ഉ്പ്പാദാരനരഷി  
ന്ക ന്ന ിനാണ്  ഇവ് സ്ഥാപിച്ചാ. 

സ്ഥാപനപരമായ  പിതരവ ണ  

1. വ്ാണിജ്യ വ്ക പ്പ് (Department of Commerce) 

ഇതരവയ ഗവ്ണ്ന്റമെിന്റെ  വ്ാണിജ്യ മരതരവാലയത്തിന  കീഴി്  രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്ന  വ്ാണിജ്യ 
വ്ക പ്പാണ്  ഇതരവയയ ന്റട  വ്ിദാരരവ്യാപാരും  നിയരതരവിക്ക ന്നാ. രാജ്യന്റത്ത 
കയറാണസമ ി  ഇറക്ക മ ി  നയും ര്പീകരിക്ക ന്നാ  വ്ാണിജ്യ വ്ക പ്പ്  ആണ്. മറാണസ 
രാജ്യങ്ങളസമായ ള്ള  വ്ാണിജ്യ ബന്ധും  ന്റമച്ചന്റപ്പട ത്ത ക, കയറാണസമ ി  രപാത്സാഹന 
നടപടികള്  സവീകരിക്ക ക ,ിില  കയറാണസമ ി ്ധിഷ്ഠി   വ്യവ്സായങ്ങന്റളയ ും  

ഉ്പ്പന്നങ്ങന്റളയ ും  വ്ികസിപ്പിക്ക കയ ും  നിയരതരവിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസക ്ന്നിവ്യാണ് 
ഇ ിന്റെ ധര്ണ്മങ്ങള് 

2. ്ക്സ്പാര്ണ്ട്ട്  രപമാഷന്  കൌണ്സി്(Export Promotion Council) 

 കമ്പനി നിയമരപകാരമാ  സഹകരണ സുംഘ നിയമരപകാരമാ  രജ്ിസ്റ്റര്ണ് 
ന്റിയ് ിട്ടസള്ള  ലാഭച്ഛയിലലാത്ത  സ്ഥാപനങ്ങള് ആണിാ. 
 ങ്ങളസന്റട  ്ധികാരപരിധിക്ക ള്ളി് വ്ര ന്ന  ഉ്പ്പന്നങ്ങളസന്റട  

കയറാണസമ ി  രപാത്സാഹിപ്പിക്ക കയ ും  വ്ികസിപ്പിക്ക കയ ും ആണ്  ഇവ്യ ന്റട  
ലേയങ്ങള്. 

3. കമാഡിറാണി  ബാര്ണ്ഡ കള് (Commodity Boards) 

പരമ്പരാഗ    ഉ്പ്പന്നങ്ങളസന്റട  ഉ്പ്പാദാരനും  വ്ികസിപ്പിക്ക ന്ന ിന ും  ്വ്യ ന്റട  

കയറാണസമ ി  രപാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്ന ിന മായി ഇതരവയാ ഗവ്ണ്ന്റമെ്  സ്ഥാപിച്ച ാണ്  

കമാഡിറാണി  ബാര്ണ്ഡ കള്. നിലവ്ി് ഇതരവയയി്  7  കമാഡിറാണി    ബാര്ണ്ഡ കള്  ഉണ്ട്.: 
കാഫി ബാര്ണ്ഡ്, റബ്ബര്ണ്  ബാര്ണ്ഡ്, ട ബാക്കാ  ബാര്ണ്ഡ്, സ്വപസസ്  ബാര്ണ്ഡ്, 

ന്റസന്രട് സി്ക്ക്  ബാര്ണ്ഡ്, ടീ  ബാര്ണ്ഡ്, കയര്ണ്  ബാര്ണ്ഡ്. 

4. ്ക്സ്പാര്ണ്ട്ട്  ഇന്സ്ന്റപേന്  കൌണ്സി്(Export Inspection Council) 

കയറാണസമ ി ന്റിയ്യസന്ന സാധനങ്ങളസന്റട ഗ ണനിലവ്ാരും ഉറപ്പസവ്ര ത്ത ന്ന ിന ും 
ഷിപ്ന്റമെിന് മ ന്പ് സാധനങ്ങളസന്റട  പരിരാധന നടത്ത ന്ന ിന മായി  ഇതരവയ 
ഗവ്ന്റെെ്  സ്ഥാപിച്ച ാണിാ. 

5. ഇതരവയന്  രടഡ്  രപമാഷന്  ഓര്ണ്ഗവനസഷന്(Indian Trade Promotion Organisation) 

1992ലാണ് ഇാ  സ്ഥാപി മായാ. വ്യാപാരും, വ്യവ്സായും, 

ഗവ്ണ്ന്റമെ്    ടങ്ങിയവ്യ മായി  നിരതരവരും ബന്ധന്റപ്പട ന്ന   ഒര  സവ്ന സുംഘടന 
ആണിാ. ഇാ  രാജ്യത്തിന്  ്കത്ത ും  പ റത്ത ും  വ്യാപാരമളകളസും  രപദാരര്ണ്രനങ്ങളസും  
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സുംഘടിപ്പിക്ക കയ ും  ക്ടാന്റ   ്തരവാരാരഷ്ട്പ  വ്യാപാരമളകളി്  പന്റങ്കട ക്കാന് 
കയറാണസമ ി സ്ഥാപനങ്ങന്റള  സഹായിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസന്ന . 

6. ഇതരവയന്  ഇന്സ്റ്റിറാണയ്ട്ട്  ഓഫ്  ഫാറിന്  രടഡ്(Indian Institute of Foreign Trade) 

 ഇതരവയ ഗവ്ന്റെെ് 1963-ലാണ് ഇാ സ്ഥാപിച്ചാ. രാജ്യത്തിന്റെ വ്ിദാരരവ്യാപാര 
മാനജ്ന്റമെി്  ന്റരപാഫഷണലിസും  ന്റകാണ്ട വ്രികയാണ്  ഇ ിന്റെ ലേയും. ്തരവാരാരഷ്ട്പ  

വ്യാപാരത്തി്  പരിരീലനും ന്ക ക, ്തരവാരാരഷ്ട്പ  ബിസിനസ്  കാരയങ്ങളി്  

ഗവ്ഷണും നടത്ത ക ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരവ് ും നിേപവ് മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട 
കാരയങ്ങള് വ്ിരകലനും ന്റിയ്യസക മ  ലായ രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളസും  ഇാ  നടത്ത ന്ന . 

7. ഇതരവയന്  ഇന്സ്റ്റിറാണയ്ട്ട്  ഓഫ്  പാക്കജ്ിങ്ങ്(Indian Institute of Packaging) 

 വ്ാണിജ്യ മരതരവാലയവ് ും   ഇതരവയന്  പാക്കജ്ിുംഗ്   ഇന്ഡസ്രടിയ ും  ക്ടി  സുംയ ക്തമായി  
1966്  സ്ഥാപിച്ച ാണ് IIP. ഇ ിന്റെ ആസ്ഥാനും    മ ുംവബയിലാണ്. സാധനങ്ങളസന്റട  

പാക്കജ്ിങ്ങ ും  ന്റടസ്റ്റിങ്ങ ും  ആയി ബന്ധന്റപ്പട്ട  ഒര   പരിരീലന  ഗവ്ഷണ  സ്ഥാപനും  

ആണിാ. 

8. സ്റ്ററാണ്  രടഡിങ്  ഓര്ണ്ഗവനസഷന് (State Trading Organisation) 

1956ലാണ് ഇാ  സ്ഥാപി മായാ. ആഗാള ലത്തി് കയറാണസമ ി  വ്യാപാരും  

രപാത്സാഹിപ്പിക്ക ക  ്ന്ന ാണ് ഇ ിന്റെ ലേയും. ഉദാരാഹരണും: ന്റമറാണ് 
ആന്ഡ്  മിന്റനറ്  രടഡ് കാര്ണ്പ്പറഷന്, വകത്തറി  കരകൌരല  കയറാണസമ ി   
കാര്ണ്പ്പറഷന്. 

്തരവാരാരഷ്ട്പ  വ്യാപാര സുംഘടനകളസും  വ്യാപാര ഉടമ്പടികളസും 

1. ലാകബാങ്ക് (World Bank) 

ലാകബാങ്ക്  ്ന്ന  ന്റപാ  വ്ായി ്റിയന്റപ്പട ന്ന  ഇെര്ണ്നാഷണ്  ബാങ്ക് ഫാര്ണ്  റീ 
കണ്സ്രടേന്  ആന്ഡ് ന്റഡവ്ലപ്ന്റമെ്  1945 ് രബട്ടന് ഹ ഡ്സ് കാണ്ഫറന്സിലാണ് 
ര്പുംന്റകാണ്ടാ. ഇ ിന്റെ ആസ്ഥാനും  വ്ാഷിുംഗ്ടണ് ഡിസി  ആണ്.രണ്ടാും 
ലാകമഹായ ായിും മ്ലും  കര്ണ്ന്ന  യ്റാപയന് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് പ നര്ണ്നിര്ണ്മാണ 
രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  വ്ായ്പ ്ന വ്ദാരിക്ക ക, ലാകത്തിന്റല ്വ്ികസി  
രാജ്യങ്ങളസന്റട വ്ികസനത്തിന് സഹായിക്ക ക ്ന്നീ ലേയങ്ങള് മ ന്നിര്ണ്ത്തിയാണ് 
ലാകബാങ്ക് സ്ഥാപി മായാ . 

1960-് ലാക ബാങ്ക് ്തരവര്ണ്േരീയ വ്ികസന സുംഘടന ര്പീകരിച്ചസ. ഈ സുംഘടന 
ര്പീകരിച്ച ിന  പിന്നിന്റല ലേയും രപ ിരീര്ണ്ഷ വ്ര മാനും  ീന്റര ക റഞ്ഞ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് 
ന്റസൌജ്നയ നിരക്കില ും ലളി മായ നിബന്ധനകളില ും വ്ായ്പകള് ്ന വ്ദാരിക്ക ക 
്ന്ന ാണ്. ലളി മായ നിബന്ധനകള് ്ന്നാ്   

1)  ിരിച്ചടവ്   കാലാവ്ധി ലാകബാങ്ക് ന്ക ന്ന ിനക്കാള് ക്ട  ലായിരിക്ക ും  

 2) വ്ായ്പ വ്ാങ്ങ ന്ന രാജ്യും വ്ായ്പാ   കക്ക് പലിര ന്കണ്ട ിലല ്ന്നിവ്യാണ്.  
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2 . ്തരവാരാരഷ്ട്പ  നാണയ  നിധി (International Monetory Fund [ IMF]) 

ലാകബാങ്ക് കഴിഞ്ഞാ്  ലാകത്തിന്റല  ഏറാണവ് ും വ്ലിയ  രണ്ടാമന്റത്ത  ്തരവാരാരഷ്ട്പ 
സുംഘടനയാണ്  ്തരവാരാരഷ്ട്പ നാണയനിധി. വ്ാഷിുംഗ്ടണ് ഡിസി ആസ്ഥാനമാക്കി 1945-

ലാണ്  ഇാ സ്ഥാപിച്ചാ. 

ലേയങ്ങള്  

1. സ്ഥിരമായ ഒര  സുംഘടനാ സുംവ്ിധാനത്തില്ന്റട പണപരമായ ്തരവാരാരഷ്ട്പ 
സഹകരണും രപാത്സാഹിപ്പിക്ക ക.  

2 ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാരത്തിന്റെ സതരവ ലി മായ വ്ളര്ണ്ച്ച സാധയമാക്ക കയ ും ്ാ വ്ഴി 
ന്റ ാഴിലവ്സരങ്ങള് വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്ക കയ ും ന്റിയ്യസക.  

3. ് ുംഗ രാരഷ്ട്പങ്ങള്ക്കിടയി് രകമീകൃ മായ വ്ിനിമയ സുംവ്ിധാനും നിലനിര്ണ്ത്ത ന്ന ിന് 
ഉ ക ന്ന വ്ിധത്തി് വ്ിനിമയ സ്ഥിര  രപാത്സാഹിപ്പിക്ക ക   

 ധര്ണ്മങ്ങള് 

a) ഹൃസവകാല  വ്ായ്പാ സ്ഥാപനമായി  രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്ന . 

b) വ്ിനിമയ നിരക്ക കളസന്റട രകമീകരണത്തിന ള്ള സുംവ്ിധാനമായി രപവ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്ന . 

c) വ്ിദാരര  കറന്സികളസന്റട  വ്ായ്പാ സ്ഥാപനമായി  വ്ര്ണ്ത്തിക്ക ന്ന   

d)ഒര  രാജ്യത്തിന്റെ കറന്സിയ ന്റട മ്ലയും നിര്ണ്ണയിക്ക കയ ും ആവ്രയന്റമങ്കി് മാറാണും 
വ്ര ത്ത കയ ും ന്റിയ്യസക. 

e) ്ലലാ  ്ുംഗ രാജ്യങ്ങളസന്റടയ ും  കറന്സികളസന്റട  റിസര്ണ്വ്ായര്ണ്  

ആയി  വ്ര്ണ്ത്തിക്ക ക. 

 ഗാട്ട് കരാര്ണ് 

 രണ്ടാും ലാകമഹായ ായിത്തിന രഷും  1948 ് രബട്ടണ് ഹ ഡ്സി്  നടന്ന  

കാണ്ഫറന്സി്  23 ലാകരാജ്യങ്ങള്  ിര്ണ്ന്ന്  ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയാണ്  ഗാട്ട് കരാര്ണ്. 
ഉയര്ണ്ന്ന കസ്റ്റുംസ്  ീര വ്കളി്നിന്ന ും  മറാണസ വ്യാപാര നിയരതരവണങ്ങളി് 
നിന്ന ും  ലാകരാജ്യങ്ങന്റള  സവ രതരവമാക്ക കയാണ് ഇ ിന്റെ ലേയും. 

 ്തരവാരാരഷ്ട്പ  വ്യാപാര സുംഘടന(World Trade Organisation [WTO] ) 

1995്  ഉറ ഗവയി് നടന്ന  വ്യാപാര ിര്ണ്ച്ചകളി്  ഗാട്ട് കരാര്ണ് ര്പമാറാണും വ്ര ത്തി 
സ്ഥാപിച്ച ാണ് ഈ സുംഘടന.   ഇ ിന്റെ ആസ്ഥാനും സവിറാണ്സര്ണ്ലന്ഡിന്റല       ജ്നീവ്  

ആണ്.  

ലേയങ്ങള് 

a) വ്ിവ്ിധ രാജ്യങ്ങള് ി മത്ത ന്ന   ീര വ്കളസും  നിയരതരവണങ്ങളസും  ക റയ്ക്ക ക. 
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b) ജ്ീവ്ി  നിലവ്ാരും ഉയര്ണ്ത്ത്, ന്റ ാഴിലവ്സരങ്ങള് സൃഷ്ട്പിക്ക്, 

വ്ര മാനും   വ്ര്ണ്ായിിപ്പിക്ക്  മ  ലായ രപവ്ര്ണ്ത്തനങ്ങളി്  ഏര്ണ്ന്റപ്പട ക. 

c) സ സ്ഥിരമായ വ്ികസനത്തിന് വ്ണ്ടി  ലാകരാജ്യങ്ങളിന്റല വ്ിഭവ്ങ്ങള്  മികച്ച 
രീ ിയി്  ഉപയാഗിക്ക ന്നാ സാധയമാക്ക ക. 

ധര്ണ്മങ്ങള് 

a) ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാര  ടസ്ങ്ങള്  ക റയ്ക്ക ന്ന ിന് ആവ്രയമായ ന്റപര മാറാണച്ചട്ടങ്ങള് 
ഏര്ണ്ന്റപ്പട ത്ത ക. 

b)  ര്ണ്ക്ക പരിഹാര സ്ഥാപനമായി വ്ര്ണ്ത്തിക്ക ക. 

c)നിയമത്തി് പറഞ്ഞിട്ടസള്ള ്ലലാ വ്യവ്സ്ഥകളസും ്ുംഗരാജ്യങ്ങള് 
പാലിക്ക ന്ന ന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പസവ്ര ത്ത ക.  

d) ആഗാള സാമ്പത്തിക നയര്പീകരണത്തി് ്ുംഗരാജ്യങ്ങളസന്റട സഹകരണും 
ഉണ്ടാക്ക ന്ന ിന് ലാകബാങ്ക്, ്തരവാരാരഷ്ട്പ നാണയ നിധി 
്ന്നിവ്യ മായി  ക്ടിയാലാിനകള്  നടത്ത ക. 

 നട്ടങ്ങള് 

a) ്തരവാരാരഷ്ട്പ സമാധാനവ് ും കച്ചവ്ടവ് ും രപാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്ന . 

b) ്ുംഗരാജ്യങ്ങള്  മില ള്ള  ര്ണ്ക്കങ്ങള് പരസ്പര ക്ടിയാലാിനകളില്ന്റട 
പരിഹരിക്ക ന്ന . 

c) നിയമത്തിന്റല വ്യവ്സ്ഥകള് ്തരവാരാരഷ്ട്പ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങള് സ ഗമമാക്ക ന്ന . 

d) സവ രതരവമായ വ്യാപാരും ആളസകളസന്റട ജ്ീവ്ി  നിലവ്ാരും ഉയര്ണ്ത്ത ന്ന . 

e) സവ രതരവമായ വ്യാപാരും  ഗ ണനിലവ്ാരമ ള്ള ഉാപന്നങ്ങള് ലഭിക്ക ന്ന ിന് 
്വ്സരും ന്ക ന്ന . 

e) സവ രതരവമായ വ്യാപാരും വ്ഴി  സാമ്പത്തിക വ്ളര്ണ്ച്ച  വ്ഗത്തിലാക ന്ന . 
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