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അധ്യായം: 1
ബിസിനസ്്സ  ,   വ്യാപാരം  ,   വാണിജ്യം  

സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ  : സമ്പത്തു നേനടുക  /  പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യനേത്താടെ(
ആളുകൾ  ഏടെ,ടുക്കുന്ന  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  സാമ്പത്തിക  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ( ലക്ഷ്യം പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ്.  ഇത്  സമ്പനേത്താ
സ്വനേത്താ   കൂടുതൽ  സൃഷ്ടിക്കായി  ഉപനേയാഗിക്കുന്നു.  സാമ്പത്തിക  പ്രവർത്തനങ്ങടെള  മൂന്്ന
വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം:
1. ബിസിനസ്്സ
2. വിദഗ്ദ്ധ ടെതാഴിൽ /ടെപ്രാഫഷൻ
3. ടെതാഴിൽ
1.  ബിസിനസ്്സ: "ബിസി"  എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ്  ബിസിനസ്്സ എന്ന വാക്കുണ്ടായത്.ലാഭം
നേനടുകടെയന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യനേത്താടെ(യുള്ള ചരക്കുകളുടെ(നേയാ  നേസവനത്തിടെIനേയാ
ഉൽപ്പാദനം,  വാങ്ങൽ,  വിൽപ്പന  അടെKങ്കിൽ  വിതരണം  എന്നിവയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട
പ്രവർത്തനങ്ങടെളയാണ്    ബിസിനസ്്സ എന്്ന പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു നിരന്തര പ്രകിയയാണ് .
ഉദാ: ഉൽപ്പാദനം, ഖനനം, കൃഷി, വ്യാപാരം, മീൻപിടുത്തം തു(ങ്ങിയവ.
ബിസിനസ്സിടെI സവിനേXഷതകൾ / ബിസിനസ്സിടെI സവിനേXഷതകൾ
1.  സാമ്പത്തിക  പ്രവർത്തനം :  എKാ  ബിസിനസ്്സ  പ്രവർത്തനങ്ങളും  ഒരു  സാമ്പത്തിക
പ്രവർത്തനമായി  കണക്കാക്കടെപ്പടുന്നു.കാരണം  അതിടെI  പ്രധാന  ലക്ഷ്യം  ലാഭത്തിടെI
രൂപത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ്.
2.  ചരക്കുകനേളാ  നേസവനങ്ങനേളാ  കൈകകാര്യം  ടെചയ്യുന്നത് :  ബിസിനസ്സിൽ  ചരക്ക്  കൈകമാ,ം
അടെKങ്കിൽ നേസവനങ്ങൾ കൈകമാ,ം എന്നിവ ഉൾടെപ്പടുന്നു.  ചരക്കുകടെള  രണ്ടായി തിരിക്കാം 
a.ഉപനേഭാക്തൃ വസ് തുക്കൾ (നേനരിട്ടുള്ള ഉപനേയാഗത്തിനായി. ഉദാ. വസ്ത്രങ്ങൾ , ഭക്ഷണം ഇനം…) 
b.മൂലധന വസ് തുക്കൾ (യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ… ..).
3.  നിരന്തര പ്രകിയ: ഒരു ഒ,ടെപ്പട്ട ഇ(പാ(ിന്  ഒരു ബിസിനസ് ആകാൻ കഴിയിK.  എനേപ്പാൾ
ഇ(പാടുകൾ ആവർത്തിച്്ച ന(ത്തുന്നു, ഇത് ബിസിനസ്സായി കണക്കാക്കടെപ്പടുന്നു.
4.  ലാഭം  നേന(ൽ: ബിസിനസിടെI  ആദ്യനേത്തതും  പ്രധാനവുമായ  ലക്ഷ്യം  ലാഭം  നേനടുക
എന്നതാണ്. ലാഭമാണ്  മൂലധനത്തിടെI വരുമാനം. 
5.  വിൽ പന,  കൈകമാ,ം  അടെKങ്കിൽ  കൈകമാ,ം : ബിസിനസ്സിൽ  നേനരിനേട്ടാ  അKാടെതനേയാ
ചരക്കുളുടെ(നേയാ നേസവനകളുടെ(നേയാ വിൽ പന,  കൈകമാ,ം എന്നിവ ഉൾ ടെപ്പടുന്നു.
6. അനിശ്ചിതത്വവും ബിസിനസ്്സ അപക(സാധ്യതയും: ഒരു ബിസിനസ്സിടെI ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ
ആർക്കും കഴിയിK .  എKാ ബിസിനസ്സിലും അനിശ്ചിതത്വവും ബിസിനസ്്സ അപക(സാധ്യതയും
ഉണ്ട്.
II. വിദഗ്ദ്ധ ടെതാഴിൽ /ടെപ്രാഫഷൻ:

 കൃത്യതയാർന്ന  പരിXീലനവും  അതിടെI  അ(ിസ്ഥാനത്തിൽ  നേന(ിയ  കൈവദഗ് ദ്ധ്യവും
ഒരുമിച്ചു  നേചർന്ന  വ്യക്തിനേസവനമാണ്  വിദഗ്ദ്ധ  ടെതാഴിൽ  /ടെപ്രാഫഷൻ.  വിദഗ്ദ്ധ ടെതാഴിലാളി
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കക്ഷികളിൽ നിന്നും പ്രതിഫലം ഈ(ാക്കിടെക്കാണ്ടാണ് തടെI നേസവനം നൽകുന്നത്.  വിദഗ്ദ്ധ
ടെതാഴിലുകളിൽ ഏർടെപ്പടുന്നവടെര ടെപ്രാഫഷണലുകൾ എന്്ന വിളിക്കുന്നു.  ഉദാ:  അഭിഭാഷകൻ,
നേsാക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, ചാർനേട്ടർs് അക്കൗണ്ടI് …
III. ടെതാഴിൽ :

നിശ്ചിത പ്രതിഫലം (Xമ്പളം / നേവതനം ) പ,ിടെക്കാണ്ടു മറ്റുള്ളവർക്കു നേവണ്ടി സ്ഥിരമായി
ടെചയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് ടെതാഴിൽ. എങ്ങടെന പ്രവർത്തിക്കുന്നവടെര ടെതാഴിലാളികൾ എന്്ന
വിളിക്കുന്നു . ഉദാ: ഓഫീസർ, ഗുമസ്തൻ, ഫാക്ടറി ടെതാഴിലാളികൾ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർ….
ബിസിനസ്്സ, ടെതാഴിൽ, ടെതാഴിൽ എന്നിവയുടെ( താരതമ്യം
അ(ിസ്ഥാനം ബിസിനസ്്സ വിദഗ്ദ്ധ  ടെതാഴിൽ  /

ടെപ്രാഫഷൻ
ടെതാഴിൽ

1 . നേജാലിയുടെ( 
സ്വഭാവം

ചരക്കുകളുടെ(യും 
നേസവനങ്ങളുടെ(യും  
ഉത്പാദനവും
 

വ്യക്തിഗതമായ 
നേസവനങ്ങൾ പ്രദാനം
ടെചയുന്നു 

 നേസവന കരാർ 
അനുസരിച്ചു  നേജാലി 
നിർവഹിക്കുന്നു

2 . നേയാഗ്യത ഇK ടെപ്രാഫഷണൽ 
നേബാsി 
നിർനേ~Xിച്ചത്

ടെതാഴിലു(മ 
നിർനേ~Xിച്ചത്

3 . പ്രതിഫലം ലാഭം ഫീസ് Xമ്പളം / നേവതനം
4. മൂലധന നിനേക്ഷപം വലിയ മൂലധന 

നിനേക്ഷപം
ലിമി,s് മൂലധന 
നിനേക്ഷപം

മൂലധന നിനേക്ഷപമിK

5. അപക(സാധ്യത ഉയർന്ന കുറവ് ഇK
6.  കൈകമാ,ം സാധ്യമാണ് സാധ്യമK സാധ്യമK
7. ടെപരുമാ,ച്ചട്ടം ടെപരുമാ,ച്ചട്ടം ഇK ടെപ്രാഫഷണൽ 

നേബാsി   
നിർനേ~Xിക്കുന്ന

ടെതാഴിലു(മ  
നിർനേ~Xിക്കുന്ന

ബിസിനസ്്സ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ( വർഗ്ഗീകരണം
ബിസിനസ്സിടെI ഘ(ന-പ്രവർത്തനത്തിടെI അ(ിസ്ഥാനത്തിൽ
ഇതിടെന രണ്ട് വിXാലമായ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം:
A. വ്യവസായം / Industry
ബി. വാണിജ്യം / Commerce
A.  വ്യവസായം  : വിഭവങ്ങടെള ഉപനേയാഗപ്രദമായ വസ്തുക്കളാക്കി  മാറ്റുന്നതാണ്  വ്യവസായം  .
വ്യവസായത്തിൽ യന്ത്രസംവിധാനങ്ങളും സാനേങ്കതിക ജ്ഞാനവും അ(ങ്ങിയിരിക്കുന്നു .  
വ്യവസായങ്ങളുടെ( തരംതിരിക്കൽ :
1. പ്രാഥമിക വ്യവസായങ്ങൾ 
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2. ദ്വിതീയ  വ്യവസായങ്ങൾ 
3. നേസവന  വ്യവസായങ്ങൾ 
a.  പ്രാഥമിക  വ്യവസായം ;  പ്രാഥമിക  വ്യവസായങ്ങൾ  സസ്യങ്ങൾ,  മൃഗങ്ങൾ,  പക്ഷികൾ
തു(ങ്ങിയ  ജീവികളുടെ(  പുനരുൽപാദനവും  പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ  നേവർതിരിടെച്ചടുക്കുന്നതുമായി
ബന്ധടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിടെന രണ്ട് തരമായി  തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:
1. എക് സ് ട്രാക്റ്റീവ്  /  ഖനിജ വ്യവസായം :  ഭൂമിയിൽ നിന്നും ധാതു ലവണങ്ങൾ,  ക(ലിൽ നിന്്ന
മത്സ്യം,  വനത്തിൽ  നിന്്ന  ത(ികൾ  എന്നിങ്ങടെന  പ്രക്രുതിയിൽ  നിന്നും  വിഭവങ്ങൾ  ചൂഷണം
ടെചയ്യുന്ന  വ്യവസായങ്ങളാണ്  എക് സ് ട്രാക്റ്റീവ്  /  ഖനിജ  വ്യവസായം.  കൽക്കരി  ,  ഇരുമ്പയിര്
ചുണ്ണാബ് കK് , മത്സ്യ ബന്ധനം  കൃഷി ഖനനം  തു(ങ്ങിയവ ഈ വ്യവസായത്തിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു 
2.  ജനിതക  വ്യവസായങ്ങൾ :  മൃഗങ്ങടെള  വളർത്തുക,  പക്ഷികളും  സസ്യങ്ങളും  വളർത്തുക
തു(ങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർടെപ്പടുന്ന വ്യവസായങ്ങളാണ് ജനിതക വ്യവസായങ്ങൾ. ഉദാ.
പശു  വളർത്തൽ  ,  പട്ടുനൂൽ  കൃഷി,  നേകാഴി  വളർത്തൽ,പുഷ്പങ്ങൾക്കുള്ള  പുഷ്പകൃഷി,
മത്സ്യത്തിനുള്ള പിസ്കികൾച്ചർ തു(ങ്ങിയവ.
b.  ദ്വിതീയ  വ്യവസായങ്ങൾ :  പ്രാഥമിക  വ്യവസായങ്ങളുടെ(  ഉല്പന്നങ്ങൾ  വീണ്ടും
പരിഷ്കരിക്കുകനേയാ  വീണ്ടും  ഉല്പാദനത്തിന്  വിനേധയമാക്കുകനേയാ  ടെചയ്യുന്ന  വ്യവസായമാണ്
ദ്വിതീയ  വ്യവസായങ്ങൾ.  മണ്ണിൽ  നിന്നും   ഇരുമ്പയിര്  ഖനനം  ടെചയ്തു  സ്റ്റീൽ  നിർമിക്കുന്നത്
ദ്വിതീയ  വ്യവസായത്തിന്   ഉദാഹരണമാണ്.  ഇതിടെന   രണ്ട്  വിXാലമായ  വിഭാഗങ്ങളായി
തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു
1. ഉല്പാദന വ്യവസായങ്ങൾ : അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപനേയാഗ പ്രദമായ വസ്തുക്കളാക്കി   മാറ്റുന്ന
വ്യവസായമാണ്  ഉല്പാദന വ്യവസായങ്ങൾ. നിർമ്മിക്കുന്ന  ഉൽ പ്പന്നങ്ങൾ  ഉപനേഭാക്തൃ
വസ് തുക്കനേളാ മൂലധന വസ് തുക്കനേളാ ആകാം. 
ഉദാ.  സ്റ്റീൽ ഉതപ്ാദിപ്പിക്കുക,  ഫർണിച്ചർ നിർമ്മിക്കുക,  ടെവണ്ണ ഉണ്ടാക്കുക തു(ങ്ങിയവ.  ഇത്
ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം:
a.  അനലി,ിക്കൽ വ്യവസായം :  പ്രധാന ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നിന്്ന തടെന്ന പല   ഘ(കങ്ങളായി
നേവർതിരിടെച്ചടുക്കലാണ് അനലി,ിക്കൽ വ്യവസായം. ഉദാ. ടെപനേട്രാളിയം വ്യവസായം.
b.  സിന്ത,ിക്  വ്യവസായം :  പലതരം  ഘ(കങ്ങടെള  സംനേയാജിപ്പിച്ചുടെകാണ്ടു  ഒരു  വസ്തു
നിർമിക്കലാണ് സിന്ത,ിക് വ്യവസായം. ഉദാ. സിമI് വ്യവസായം ,നേസാപ്പ്, ടെപയിI്…
സി.  നേപ്രാസസ്സിംഗ് വ്യവസായം : ഒരു  അസംസ്കൃത വസ്തുവിടെന  പല വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ(
ക(ത്തിവിട്ട് ഫിനിഷ്s് ഉല്പന്നമാക്കുന്ന പ്രകിയയാണ് നേപ്രാസസ്സിംഗ് വ്യവസായം .  ഉദാ.  തുണി
വ്യവസായം.
d.  അസംബ്ലിംഗ് വ്യവസായം :  അതിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ( വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ  മാർക്ക,ിൽ നിന്്ന
വാങ്ങി അവ കൂട്ടിനേച്ചർത്തു  ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഉൽ പ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രകിയയാണ് അസംബ്ലിംഗ്
വ്യവസായം. ഉദാ. കൈസക്കിൾ വ്യവസായം.
2.  നിർമ്മാണ  വ്യവസായങ്ങൾ ;  അണടെക്കട്ടുകൾ,  പാലങ്ങൾ,  വിമാനത്താവളങ്ങൾ
തു(ങ്ങിയവയുടെ(  നിർമ്മാണവുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  വ്യവസായങ്ങളാണ്  നിർമ്മാണ
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വ്യവസായങ്ങൾ.  ഈ വ്യവസായത്തിൽ നിർമിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും മടെ,ാരി(നേത്തക്ക്
മാ,ി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയിK .
C.നേസവന വ്യവസായങ്ങൾ ;  പ്രാഥമികവ്യവസായങ്ങടെളയും   ദ്വിതീയ  വ്യവസായങ്ങടെളയും
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന  നേസവനങ്ങൾ  നൽകുന്നതും  ബിസിനസ്സുമായി  ബന്ധടെപട്ടു  വരുന്ന  മറ്റു
പ്രവർത്തങ്ങളുമാണ്  നേസവന  വ്യവസായത്തിൽ  ടെപടുന്നത്.  ഉദാ.  ഗതാഗതം,  ബാങ്കിംഗ്,
ഇൻഷുറൻസ് തു(ങ്ങിയവ.

വാണിജ്യം
ഉല്പാദകരിൽ  നിന്്ന  ഉപനേഭാക്താവിനേലക്ക്  സാധനങ്ങളുടെ(യും   നേസവനങ്ങളുടെ(യും

സ്വതന്ത്രമായ  ഒഴുക്ക്  സാധ്യമാക്കുന്ന  പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്  .  ഉല്പന്നങ്ങളുടെ(  കൈകമാ,
പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ത(സ്സങ്ങടെള  നീക്കം ടെചയ്യുന്ന എKാ പ്രവർത്തനങ്ങടെളയും വാണിജ്യം
എന്്ന നിർവചിക്കാം. ഇതിടെന രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു 

വാണിജ്യം = വ്യാപാരം + വ്യാപാര അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
വ്യാപാരം/കച്ചവ(ം  : ഉല്പന്നങ്ങളുടെ(  ടെകാടുക്കൽ  വാങ്ങലാണ്  കച്ചവ(ം.  ഉല്പന്നങ്ങൾ
ആവX്യക്കാർക്ക്  എത്തിച്ചു  ടെകാടുക്കാൻ  സഹായിക്കുന്നത്  കച്ചവ(മാണ്  .  ഇതിടെന  രണ്ടായി
വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു 
1.ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം 
2.ബാഹ്യ / വിനേദX / അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം
1. ആഭ്യന്തര  വ്യാപാരം :  ഒരു  രാജ്യത്തിടെI  അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ  വ്യാപാരം  ന(ക്കുനേമ്പാൾ
അതിടെന ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം എന്്ന  വിളിക്കുന്നു .ഇതിടെന രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു-
a.  ടെമാത്തക്കച്ചവ(ം :  സാധനങ്ങൾ  കൂട്ടമായി  വാങ്ങുകയും  ടെചറിയ  അളവിൽ  വിൽക്കുകയും
ടെചയ്യുക.
b  .  ചിKറ  വ്യാപാരം :  ടെമാത്തക്കച്ചവ(ക്കാരനിൽ  നിനേന്നാ  നിർമ്മാതാവിൽ  നിനേന്നാ  ടെചറിയ
അളവിൽ  സാധനങ്ങൾ  വാങ്ങുകയും  ടെചറിയ  അളവിൽ  അവ  ഉപനേയാക്താക്കൾക്ക്
വിൽക്കുകയും ടെചയ്യുക. 
2. വിനേദX വ്യാപാരം : ഒരു രാജ്യത്തിടെI അതിരുകൾക്കപ്പുറത്ത് വ്യാപാരം ന(ക്കുനേമ്പാൾ ബാഹ്യ
വ്യാപാരം എന്്ന  വിളിക്കുന്നു. ഇതിടെന മൂന്നായി  വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു-
a. കയറ്റുമതി: സാധനങ്ങൾ ഒരു വിനേദX രാജ്യനേത്തക്ക് വിൽക്കുനേമ്പാൾ.
b. ഇറക്കുമതി: ഒരു വിനേദX രാജ്യത്ത് നിന്്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുനേമ്പാൾ
സി.കയറ്റുമതിക്ക്  നേവണ്ടിയുള്ള  ഇറക്കുമതി(എIറിനേപാർ(്  ):  മ,്  രാജ്യങ്ങളിനേലക്ക്  കയറ്റുമതി
ടെചയ്യുന്നതിനായി ചരക്കുകൾ ഇറക്കുമതി ടെചയ്യുനേമ്പാൾ.

വ്യാപാര അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
വ്യാപാരടെത്ത സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങടെള വ്യാപാര അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.  ഇതിൽ  ബാങ്കിംഗ്,  ഗതാഗതം,  ആXയവിനിമയം,  ഇൻഷുറൻസ്,
പരസ്യംടെചയ്യൽ, സംഭരണം /ടെവയർഹൗസിംഗ്, പാനേക്കജിംഗ് തു(ങ്ങിയവ ഉൾടെപ്പടുന്നു .
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 ➢ ബാങ്കിംഗ് സർവീസ് :  ഫണ്ട് ഇKാടെത ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏടെ,ടുത്തു ന(ത്താൻ
കഴിയിK  .  ബാങ്കിംഗ് നേസവനങ്ങൾ ബിസിനസിന്  ധനകാര്യ സൗകര്യം നൽകുന്നു,  അങ്ങടെന
അത് ധനകാര്യത്തിടെല ത(സ്സങ്ങൾ നീക്കംടെചയ്യുന്നു .

 ➢ ഗതാഗതവും ആXയവിനിമയവും :  ചരക്കുകളുടെ( ഉത്പാദനം സാധാരണയായി ന(ക്കുന്നത്
പ്രനേത്യക സ്ഥലത്തായിരിക്കും . എന്നാൽ ഈ ചരക്കുകളുടെ( രാജ്യത്തിടെI  വിവിധ ഭാഗങ്ങളിടെല
ഉപനേഭാഗത്തിന്  എത്തിക്കുന്നതിന്   വിവിധ  ഗതാഗത,  ആXയവിനിമയ  സൗകര്യങ്ങൾ
സഹായിക്കുന്നു. ഗതാഗതം  ചരക്ക് കൈകമാ,ത്തിൽ സ്ഥലത്തിടെI ത(സ്സം നീക്കുന്നു .

 ➢ ഇൻഷുറൻസ് :  വ്യാപാര  അപക(  സാധ്യതകൾ   വിവിധ  തരം  ഉണ്ട്  .  ഈ
സാഹചര്യങ്ങളിടെളKാം  ഇൻഷുറൻസ്  പരിരക്ഷ  നൽകുന്നു  .  അങ്ങടെന  ഇൻഷുറൻസ്  വഴി
അപക(സാധ്യത ത(യുന്നു.

 ➢ പരസ്യം :  ഉൽപ്പന്നങ്ങടെള കുറിച്ചും അവയുടെ( സവിനേXഷതടെയ കുറിച്ചും ഉപഭാക്താക്കൾക്കു
കൃത്യമായ  അറിവ്  പകരുന്നവയാണ്  പരസ്യങ്ങൾ  .   അതിടെI  പരസ്യത്തിലൂടെ(  അറിനേവാ
വിവരനേമാ എന്ന ത(സ്സം നീക്കംടെചയ്യുന്നു.

 ➢ സംഭരണം  /ടെവയർഹൗസിംഗ്, :  സാധാരണയായി ചരക്കുകൾ ഉൽ പാദനം കഴിഞ്ഞാലു(ൻ
വിൽക്കുകനേയാ  ഉപനേഭാഗം  ടെചയ്യുകനേയാ  ഇK.  ആവX്യമുള്ളനേപ്പാൾ  ലഭ്യമാകുന്നതിനായി  അവ
നേസ്റ്റാക്കിലാണ്  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.  സംഭരണത്തിടെI  പ്രവർത്തനം  സംഭരണം
/ടെവയർഹൗസിംഗ്  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു,  ഇത്  എക്സ്നേചഞ്ച്  പ്രക്രിയയിടെല  സമയ  ത(സ്സടെത്ത
നീക്കംടെചയ്യുന്നു . 

അനീഷ് എം ഗവ : ബ�ോയ്സ് HSS മിതൃമ്മല 9447930007

Downloaded from www.Hsslive.in ®



FOCUS AREA 2021 XI BS

അധ്യായം: II
വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ( രൂപം 

സ്വകാര്യനേമഖലയിൽ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്്സ സംരംഭങ്ങളുണ്ട്. അവ: 
1.ഏകാംഗ ബിസിനസ്്സ 
2.പങ്കാളിത്തം
3.ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബ ബിസിനസ്്സ
4.നേജായിI് നേസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ
5.നേകാ-ഓപ്പനേറ,ീവ് ടെസാകൈസ,ികൾ.
1. ഏകാംഗ ബിസിനസ്്സ / നേസാൾ ടെപ്രാകൈപ്ര,ർഷിപ്പ് :

ഒടെരാ, വ്യക്തിയുടെ( ഉ(മസ്ഥതയിലുള്ളതും  നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ ഒരു ബിസിനസ്സിടെന
ഏകാംഗ ബിസിനസ്്സ  അറിയടെപ്പടുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്്സ സ്വന്തമാക്കിയ വ്യക്തിടെയ
ഏകാംഗ വ്യാപാരി എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.  അത്  ബിസിനസ്്സ  ഓർഗകൈനനേസഷടെI  ഏ,വും
സാധാരണ രൂപമാണ്.
സവിനേXഷതകൾ: 
1.ഒടെരാ, വ്യക്തിയുടെ( ഉ(മസ്ഥാവകാXവും നിയന്ത്രണവും :.
2.രൂപീകരണവും  അ(യ് ക്കലും  : നിയമപരമായ  ഔപചാരികതകളും  പ്രനേത്യക  നിയമവും
ഇKാത്തതിനാൽ ബിസിനസ്്സ തു(ങ്ങാനും അവസാനിപ്പിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നു.
3.  ബിസിനസ്്സ തു(ർച്ചയുടെ( അഭാവം:  ഒടെരാ, വ്യക്തിയുടെ( ഉ(മസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്  ഏകാംഗ
ബിസിനസ്്സ.  അതിനാൽ മരണം, ബുദ്ധിസ്ഥിരതാ ഇKായ്മ, പാപ്പരത്വം,  ജയിൽവാസം എന്നിവ
നേനരിട്ട് ബിസിനസ്സിടെന  ബാധിക്കും  മാത്രമK  ബിസിനസ്്സ  അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്
കാരണമാനേയക്കാം. 
4.പരിധിയിKാത്ത  ബാധ്യത :  ഏക  ഉ(മസ്ഥടെI  ബാധ്യത  മൂലധനത്തിൽ  മാത്രം
പരിമിതടെപ്പടുന്നിK.ഉ(മസ്ഥന്     ബിസിനസ്്സ  ബാധ്യതകൾ  അ(യ്ക്കുന്നതിനുള്ള  സ്വത്ത്
വ്യക്തിഗതമായി വിൽനേക്കണ്ടി വരും.
5.ബിസിനസ്സിനായി പ്രനേത്യക എIി,ിടെയാന്നുമിK : ഇതിന് നിയമപരമായ അസ്തിത്വമുണ്ട്
6. ലാഭ പങ്കി(ൽ : ഏക ഉ(മസ്ഥാവകാXത്തിൽ ഒരു ഉ(മ മാത്രനേമ ഉള്ളൂ എന്നതിനാൽ,  ലാഭവും
നഷ്ടവും അയാൾ തടെന്ന അനുഭവിക്കുന്നു

ഗുണങ്ങൾ 
1.  ടെപടെട്ടന്നുള്ള  തീരുമാനടെമടുക്കൽ :  ഏക  വ്യാപാരിക്ക്  ബിസിനസ്്സ  തീരുമാനങ്ങൾ
തീരുമാനടെമടുക്കുന്നതിൽ ഗണ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു
2.  വിവരങ്ങളുടെ( രഹസ്യം :   ബിസിനസ്്സ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രഹസ്യാത്മകവും   ബന്ധടെപ്പട്ട
എKാ വിവരങ്ങളും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനും  ഏക ഉ(മസ്ഥൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
3. അദ്ധ്വാനവും പ്രതിഫലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 
4. നേനട്ടത്തിടെI വികാരം: നേജാലി ടെചയ്യുന്നതിൽ വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിയുണ്ട്
5. രൂപവത്കരണവും അ(യ്ക്കലും എളുപ്പമാണ്: 
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കുറവുകൾ  :  
1.പരിമിതമായ  ഉറവി(ങ്ങൾ :  ഒരു  ഉ(മസ്ഥടെI  ഉറവി(ങ്ങൾ അയാളുടെ(  സ്വകാര്യ
സമ്പാദ്യത്തിൽ പരിമിതടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
2.തു(ർച്ചയിKയ്മ  : ഒരു  ഉ(മസ്ഥടെI  മരണം,  പാപ്പരത്വം  അടെKങ്കിൽ  നേരാഗം  എന്നിവ
ബിസിനസ്്സ  അ(യ് ക്കുന്നതിനേലക്ക് നയിനേച്ചക്കാം.
3.പരിധിയിKാത്ത  ബാധ്യത: എKാ  ഇ(പാ(ിനും  വ്യാപാര  ഉ(മ  വ്യക്തിപരമായി
ബാധ്യസ്ഥനാണ്.  ബിസിനസ്സിടെI  ക(ങ്ങൾ  വീട്ടാൻ  അയാൾക്ക്  സ്വന്തം  ആസ്തി
ഉപനേയാഗിനേക്കണ്ടി വരും .
4.പരിമിതമായ ഭരണനേXഷി   :  ഉ(മയ്ക്ക്  വിവിധ  ഭരണനേXഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം.  പനേക്ഷ ഈ
കഴിവുകടെളKാം കൈകവXമുള്ള ഒരു വ്യക്തിടെയ കടെണ്ടത്തുന്നത് വളടെര അപൂർവമാണ്.
5. Xരിയാകാൻ സാധ്യത ഇKാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ

പങ്കാളിത്തം     
ഒരു  ബിസിനസ്്സ  ന(ത്താനും  ലാഭ  -  നഷ്ടങ്ങൾ   പങ്കി(ാനുമുള്ള   വ്യക്തിയുടെ(  കൂട്ടായ്മയാണ്
പങ്കാളിത്തം.  പങ്കാളിത്ത ബിസിനസിടെI ഉ(മകടെള ഒന്നിച്്ച  '  FIRM' എന്നും വ്യക്തിഗതമായി
'പങ്കാളികൾ ' എന്്ന വിളിക്കുന്നു . 
നിർവചനം 
ഇന്ത്യൻ പങ്കാളിത്ത നിയമം, 1932, ടെസക്ഷൻ .4 "എKാവരും നേചർനേന്നാ എKാവർക്കും നേവണ്ടി
ഒരാനേളാ  ബിസിനസ്  ന(ത്തി  ലാഭം  വീതിക്കാടെമന്്ന  നേയാജിച്ചു  തീരുമാനിക്കുന്ന  വ്യക്തികൾ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്്സ “.
സവിനേXഷതകൾ:
1.രൂപീകരണം :  ബിസിനസ്സിടെI  പങ്കാളിത്ത  രൂപം  നിയന്ത്രിക്കുന്നത്  ഇന്ത്യൻ  പങ്കാളിത്ത
നിയമം,  1932  അനുസരിച്ചാണ്.  നിയമപരമായ  കരാറിലൂടെ(യാണ്  ഇത്  നിലവിൽ
വരുന്നത്.പരസ്പര കരാറിടെI ഫലമാണ്  പങ്കാളിത്തം.  വാക്കാലുള്ളനേതാ എഴുതിയനേതാ  ആകാം
കരാർ. 
2.ലാഭം  അടെKങ്കിൽ  നഷ്ടം  പങ്കി(ൽ: സമ്മതിച്ച  അനുപാതത്തിനു  അനുസരിച്ചു   പങ്കാളികൾ
ലാഭവും നഷ്ടവും പങ്കിടുന്നു 
3.ബിസിനസിടെI  നിലനിൽപ്പ്:  പങ്കാളിത്ത  ബിസിനസിന്  നിയമപരമായ  അസ്തിത്വം
ഒരിക്കലുമിK. പങ്കാളികൾക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാടെയാരു നിലനില്പുമിK.
4.കുട്ടുത്തരവാദിത്വം: സ്ഥാപനത്തിടെI ന(ത്തിപ്പിൽ ഓനേരാ അംഗങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്.
സൗകര്യത്തിനു  നേവണ്ടി  ഭരണം  ഒരാടെള  ഏല്പിക്കാം.  അയാൾ  മറ്റുള്ളവർക്ക്  നേവണ്ടി  ഭരണം
ന(ത്തും. ഓനേരാ പങ്കാളിയും ഒനേര സമയം പ്രതിനിധിയും യജമാനനുമാണ് .
5.പങ്കാളികളുടെ(  എണ്ണം;  ഒരു  പങ്കാളിത്തം  ആരംഭിക്കുന്നതിന്  ആവX്യമായ  പങ്കാളികളുടെ(
ഏ,വും കുറഞ്ഞ  എണ്ണം രണ്ട്.  കമ്പനി  ആക്റ്റ്  2013  ടെല ടെസക്ഷൻ  464  അനുസരിച്്ച,  ഒരു
പങ്കാളിത്ത  സ്ഥാപനത്തിടെല  പരമാവധി  എണ്ണം  പങ്കാളികൾ  100  ആയിരിക്കാം.നിലവിൽ
അംഗങ്ങളുടെ( പരമാവധി എണ്ണം 50 ആകാം. 
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6. പരിധിയിKാത്ത ബാധ്യത: പങ്കാളിയുടെ( ബാധ്യത പരിധിയിKാത്തതാണ്.
7.തു(ർച്ചയുടെ(  അഭാവം: ഏടെതാരു  പങ്കാളിയുടെ(യും  മരണം,  വിരമിക്കൽ,  പാപ്പരത്വം,
എന്നിവയ്ക്ക് ബിസിനസ്്സ അവസാനിപ്പിക്കാൻ  കഴിയും
8. രജിനേÏഷൻ : പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സിനു  രജിനേÏഷൻ നിർബന്ധമK.

പങ്കാളിത്ത നേരഖ 
പരസ്പര  കരാറിടെI  ഫലമാണ്  പങ്കാളിത്തം.  വാക്കാലുള്ളനേതാ  എഴുതിയനേതാ  ആകാം  കരാർ.
നേരഖാമൂലമുള്ള കരാർ ആണ്  അഭികാമ്യമാണ്.  അത്തരം നേരഖാമൂലമുള്ള കരാറിടെന പങ്കാളിത്ത
നേരഖ  /  പാർണർഷിപ്  sീs്  എന്്ന  പറയുന്നു.  പങ്കാളിത്ത  ബിസിനസുമായി   ബന്ധടെപ്പട്ട
നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഇതിൽ അ(ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് എKാ പങ്കാളികളും ഒപ്പി(ണം.
ഉള്ള(ക്കം: 
i. സ്ഥാപനത്തിടെI നേപര്
ii. പങ്കാളികളുടെ( നേപരും വിലാസവും
iii. കച്ചവ( രീതി
iv. ബിസിനസിടെI  സ്ഥലം
v. പങ്കാളിത്ത കാലാവധി ഉടെണ്ടങ്കിൽ
vi. ഓനേരാ പങ്കാളികളും സംഭാവന ടെചയ്ത മൂലധനത്തിടെI തുക
vii. ലാഭ പങ്കി(ൽ അനുപാതം
viii. പങ്കാളികൾക്ക് നൽനേകണ്ട Xമ്പളത്തിടെI തുക
ix. ഓനേരാ പങ്കാളികൾക്കും പിൻവലിക്കാവുന്ന തുക 
x. മൂലധനത്തിനേലാ പിൻവലിക്കുന്ന  തുകയിനേലാ    ഉള്ള  പലിXനിരക്ക് 
xi. പങ്കാളികളുടെ( പ്രനേവXനവും വിരമിക്കലും സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ
xii. അക്കൗണ്ടുകളുടെ(യും ഓsി,ിടെIയും  പരിപാലനം
xiii. ക(ങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം
xiv. എKാ പങ്കാളികളുടെ(യും അവകാXങ്ങൾ, ചുമതലകൾ, അധികാരങ്ങൾ, ബാധ്യതകൾ
xv. പിരിച്ചുവി(ൽ തു(ങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥ …

സഹകരണ  സംഘങ്ങൾ 
സ്വമനസാടെല  ഒടെത്താരുമിച്ചു  കുറച്ചു  അംഗങ്ങളുടെ(  കൂട്ടായ്മ  ആണ്   സഹകരണ

സംഘങ്ങൾ.  സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിന്  1912  ടെല നേകാ  -  ഓപ്പനേറ,ീവ്  ടെസാകൈസ,ി ആക്ട്
അനുസരിച്ചുള്ള രജിസ് നേട്രഷൻ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം  .  സഹകരണ  സംഘങ്ങൾ
എന്നത്  വ്യക്തികളുടെ(  ഒരു  സന്നദ്ധ  സംഘ(നയാണ്.  അംഗങ്ങളുടെ(  നേക്ഷമത്തിന്  നേവണ്ടി
പ്രവർത്തിക്കുക  എന്നാണ്  ലക്ഷ്യം.  പരസ്പര  ആനുകൂല്യത്തിനായി  വ്യക്തികളുടെ(  സന്നദ്ധ
സംഘ(നയാണ്  സഹകരണ  സംഘം.  അതിടെI  ലക്ഷ്യങ്ങൾ  പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്  സ്വയം
സഹായത്തിലൂടെ(യും  കൂട്ടായ  പരിശ്രമത്തിലൂടെ(യുമാണ്.  പരസ്പര  സഹായം  വഴി  സ്വയം
സഹായം  ആണ്  സഹകരണ  സംഘത്തിടെI  മുദ്രാവാക്യം.  ഒരു  സഹകരണ  സംഘം
രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ലളിതവും ഏ,വും മികച്ചതുമാണ്
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കുറഞ്ഞത് പത്ത് മുതിർന്ന ആളുകളുടെ( സമ്മതം ആവX്യമാണ് . 
സവിനേXഷതകൾ:
1.സ്വനേമധയാ ഉള്ള ബന്ധം :  ഒരു സഹകരണ സമൂഹത്തിൽ ആർക്കും അംഗമാകാം.  സ്വന്തം
ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമനുസരിച്്ച എനേപ്പാൾ നേവണടെമങ്കിലും അംഗത്വം പിൻവലിക്കാൻ അനേ~ഹത്തിന്
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
2.ഓപ്പൺ അംഗത്വം: ജാതി, ലിംഗം, നിറം, സമൂഹത്തിൽ വരുമാനം അടെKങ്കിൽ പദവി എന്നിവ
പരിഗണിക്കാടെത എKാവർക്കും അംഗത്വം ലഭ്യമാണ്.
3.നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ് : ഒരു സഹകരണ സമൂഹത്തിടെI രജിനേÏഷൻ നിർബന്ധമാണ്,
അതിനാൽ സമൂഹത്തിന് അതിടെI അംഗങ്ങളിൽ നിന്്ന ഒരു പ്രനേത്യക ഐsIി,ി.
4.പരിമിതമായ  ബാധ്യത :  ഒരു  സഹകരണ  സംഘത്തിടെല  അംഗങ്ങളുടെ(  ബാധ്യത
മൂലധനമായി  അവർ  സംഭാവന  ടെചയ്ത  തുകയുടെ(  വ്യാപ്തിയ്ക്ക്  അനുസരിച്ചു
പരിമിതടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
5.നിയന്ത്രണം: ഒരു  സഹകരണ  സമൂഹത്തിൽ,  തീരുമാനങ്ങടെളടുക്കാനുള്ള  അധികാരം
തിരടെഞ്ഞടുക്കടെപ്പട്ട മാനേനജിംഗ് കമ്മി,ിയുടെ(  (ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ,  ഒരാൾക്ക് ഒരു നേവാട്ട്)
കൈകയിലാണ്.
6.നേസവന ലക്ഷ്യം : ഇത് പരസ്പര സഹായത്തിടെIയും നേക്ഷമത്തിടെIയും മൂല്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

നേജായിI് നേസ്റ്റാക്ക്  കമ്പനി
ഒരു കമ്പനിടെയ പ്രനേത്യക നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പും  നിരന്തരമായ പിന്തു(ർച്ചയും ഒരു ടെപാതു
മുദ്രയും  ഉള്ള ഒരു കൃത്രിമ വ്യക്തിടെയന്്ന വിനേXഷിപ്പിക്കാം.

കമ്പനി  ആക്റ്റ്,  2013  ടെല ടെസക്ഷൻ  2 (20)  അനുസരിച്്ച  ഒരു കമ്പനി  എന്നാൽ ഈ
നിയമത്തിനേനാ  മനേ,ടെതങ്കിലും  കമ്പനി  നിയമത്തിനേനാ  കീഴിൽ  രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള  ടെപാതുവായ
ലക്ഷ്യത്തിനു നേവണ്ടിയുള്ള വ്യക്തികളുടെ( കൂട്ടായ്മയാണ്.

ഒരു കമ്പനിയുടെ( മൂലധനം ടെഷയർ ക്യാപി,ൽ എന്നറിയടെപ്പടുന്നു, അതിടെന ടെഷയറുകൾ
എന്്ന വിളിക്കുന്ന ടെചറിയ യൂണിറ്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓഹരികൾ കൈകവXമുള്ള വ്യക്തിടെയ
കമ്പനിയുടെ( ടെഷയർനേഹാൾsർമാർ എന്്ന വിളിക്കുന്നു, അവരാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ( യഥാർത്ഥ
ഉ(മകൾ.  ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനീസ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആക്ടിന് കീഴിലാണ്. “ഒരു കമ്പനി എന്നാൽ
ഈ നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിച്ചതും രജിസ്റ്റർ ടെചയ്തതുമായ ഒരു കമ്പനി എന്നാണ് ” -ഇന്ത്യൻ
കമ്പനീസ് ആക്റ്റ്, 1956.
ഒരു കമ്പനിയുടെ( സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ / സവിനേXഷതകൾ:
1.  പ്രനേത്യക നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്: ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിടെI നിയമപരമായ അസ്തിത്വം
ഉണ്ട്.  ഇതിന്  സ്വത്ത്  സ്വന്തമാക്കാനും ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ട്  തുറക്കാനും അംഗങ്ങളുമായി  കരാർ
നൽകാനും കഴിയും
2.  ഒരു കൃത്രിമ വ്യക്തി: നിയമം ഒരു കമ്പനിടെയ ഒരു കൃത്രിമ നിയമവ്യക്തിയായി അംഗീകരിച്ചു.
ഒരു വ്യക്തിടെയ നേപാടെല, കമ്പനിക്ക് അതിടെI സ്വത്ത് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും കഴിയും.  
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3.നിരന്തരമായ  പിന്തു(ർച്ച :  ഒരു  കമ്പനിക്ക്  തു(ർച്ചയായ  അസ്തിത്വമുണ്ട്.    മരണം,
ബുദ്ധിസ്ഥിരതാ ഇKായ്മ, പാപ്പരത്വം, ടെഷയർനേഹാൾsർമാരുടെ( ഓഹരികൾ കൈകമാ,ം എന്നിവ
അതിടെI അസ്തിത്വടെത്ത  ബാധിക്കുന്നിK .
4.പരിമിതമായ  ബാധ്യത: ഓഹരിയു(മകളുടെ(  ബാധ്യത  കൈകവXമുള്ള  ടെഷയറുകളുടെ(
മുഖവിലയിൽ പരിമിതടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു
5.ടെഷയറുകളുടെ(  കൈകമാ,ം: നേജായിI്  നേസ്റ്റാക്ക്  കമ്പനികളുടെ(  ഓഹരികൾ  സ്വകാര്യ
കമ്പനിയുടെ( കാര്യത്തിൽ ഒഴിടെക വ്യക്തിയിൽ നിന്്ന മടെ,ാരാളിനേലക്ക് സ്വതന്ത്രമായി  കൈകമാ,ം
ടെചയ്യാവുന്നതാണ്.
6.  മാനേനജുടെമIിൽ നിന്്ന ഉ(മസ്ഥാവകാXം നേവർതിരിക്കുന്നത് :  കമ്പനി ന(ത്തിപ്പും അതിടെI
നിയന്ത്രണവും  നേബാർs്  ഓഫ്  sയറക്ടർസാണ്  നിർവഹിക്കുന്നത്  .  കമ്പനി  ഉ(മകളായ
ടെഷയർനേഹാൾsസിൽ  നിന്നാണ്  നേബാർs്  ഓഫ്  sയറക്ടർസിടെന   ടെതരടെഞ്ഞടുക്കുന്നത്  .
എന്നാൽ കമ്പനി  ഉ(മകളായ അംഗങ്ങളും ഭരണം ന(ത്തുന്ന നേബാർs്  ഓഫ് sയറക്ടർസും
തമ്മിൽ  വ്യത്യാസമുണ്ട്.  BOD  തിരടെഞ്ഞടുക്കുന്നത്  ജനാധിപത്യപരമായ  രീതിയിൽ  ആണ്
(ഒരാൾ ഒരു നേവാട്ട് പങ്കിടുന്നു).
7.ടെപാതു  മുദ്ര: നിയമം  സൃഷ്ടിച്ച  ഒരു  കൃത്രിമ  വ്യക്തിയാണ്  കമ്പനി  അതിനാൽ  കമ്പനിക്ക്
ഒപ്പി(ാൻ  കഴിയിK.  അത്തരം  കമ്പനിടെയ്ക്കാരു  ടെപാതു  മുദ്ര  ഉണ്ടായിരിക്കും  .  ഈ  മുദ്ര  ആണ്
കമ്പനിയുടെ( ഔനേദ്യാഗിക കൈകടെയാപ്പ് .
8.  നിർബന്ധിത രജിനേÏഷൻ: കമ്പനി ആക്ട് 2013 അടെKങ്കിൽ മുമ്പടെത്ത ഏടെതങ്കിലും കമ്പനി
നിയമം പ്രകാരം ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ടെചയ്യണം,അത് നിർബന്ധമാണ്.
9.  രൂപീകരണം :  ഒരു കമ്പനിയുടെ( രൂപീകരണം സമയടെമടുക്കുന്നതും ടെചലനേവറിയതും ആയ
സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയ ആണ് .
ഒരു കമ്പനി  ടെപാതുനേമഖലാ കമ്പനി അടെKങ്കിൽ സ്വകാര്യ നേമഖല കമ്പനിയാകാം.
സ്വകാര്യ നേമഖല കമ്പനി : ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി എന്നാൽ ഇനിപ്പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്:
a. അംഗങ്ങളുടെ( ഓഹരികൾ കൈകമാറാനുള്ള അവകാXം നിയന്ത്രിക്കുന്നു .
b. കുറഞ്ഞത് 2 ഉം പരമാവധി 200 അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം .
c.അതിടെI ഓഹരി മൂലധനം സബ് സ് കൈക്രബുടെചയ്യാൻ ടെപാതുജനങ്ങടെള ക്ഷണിക്കുന്നിK; ഒപ്പം
ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയ്ക്ക് നേപരിന് നേXഷം കൈപ്രവ,്  ലിമി,s് എന്ന പദം ഉപനേയാഗിനേക്കണ്ടത്
ആവX്യമാണ്.
ടെപാതുനേമഖലാ കമ്പനി  :  ഒരു ടെപാതുനേമഖലാ കമ്പനി എന്നാൽ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയKാത്ത
കമ്പനി എന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം, ഒരു ടെപാതു കമ്പനി ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:
a. കുറഞ്ഞത് 7 അംഗങ്ങളുണ്ട്, പരമാവധി അംഗങ്ങൾക്ക് പരിധിയിK.
b. ടെഷയറുകളുടെ( കൈകമാ,ത്തിന് നിയന്ത്രണമിK കൂ(ാടെത
c.അതിടെI ഓഹരികൾ സബ് സ് കൈക്രബുടെചയ്യാൻ ടെപാതുജനങ്ങടെള ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ  നിന്്ന
വിലക്കിയിട്ടിK.
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പബ്ലിക് ലിമി,s് കമ്പനിടെക്കതിടെര ഒരു സ്വകാര്യ ലിമി,s് കമ്പനിയുടെ( ചില
പ്രനേത്യകാവകാXങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്

1.രണ്ട്  അംഗങ്ങൾക്ക്  മാത്രനേമ ഒരു  സ്വകാര്യ  കമ്പനി  രൂപീകരിക്കാൻ  കഴിയുകയുള്ളൂ,
അനേതസമയം ഏഴ് നേപർ ആവX്യമാണ് ഒരു ടെപാതു കമ്പനി രൂപീകരിക്കുക.
2.സ്വകാര്യ  കമ്പനി ടെഷയറുകൾ  സബ് സ് കൈക്രബുടെചയ്യാൻ  ടെപാതുജനങ്ങടെള
ക്ഷണിക്കാത്തതിനാൽ ഒരു നേപ്രാസ് ടെപക്ടസ് നൽനേകണ്ട ആവX്യമിK.
3.ഒരു സ്വകാര്യ  കമ്പനി മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭിക്കാടെത ടെഷയറുകളുടെ( അനേലാട്ട്ടെമI്
ന(ത്താം .  ഇൻനേകാർപനേറഷൻ  സർട്ടിഫിക്ക,് ലഭിച്ചാലു(ൻ  സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ബിസിനസ്്സ
ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും
4.ഒരു ടെപാതു കമ്പനിയുടെ( കാര്യത്തിൽ sയറക്ടർമാർ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്്ന നേപർ  ഒരു സ്വകാര്യ
കമ്പനിക്ക് രണ്ട് sയറക്ടർമാർ മാത്രനേമ ആവX്യമുള്ളൂ. 
5.ഒരു  ടെപാതു  കമ്പനിയുടെ(  കാര്യത്തിൽ  അംഗങ്ങളുടെ(  പട്ടിക  സൂക്ഷിക്കണം,ഒരു സ്വകാര്യ
കമ്പനിക്ക്  ആവX്യമിK.
ടെപാതു  കമ്പനിയും  സ്വകാര്യ  കമ്പനിയും  തമ്മിലുള്ള  വ്യത്യാസങ്ങൾ(PUBLIC  Company  and
Private Company)
അ(ിസ്ഥാനം പബ്ലിക് കമ്പനി സ്വകാര്യ കമ്പനി
അംഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് - 7,

പരമാവധി - പരിധിയിK
കുറഞ്ഞത് - 2
പരമാവധി - 200

sയറക്ടർമാർ മൂന്്ന രണ്ട്
ഓഹരികളുടെ( കൈകമാ,ം നിയന്ത്രണമിK ഓഹരികൾ കൈകമാ,ം 

ടെചയ്യാൻ നിയന്ത്രണമുണ്ട് 

ടെഷയറുകൾ സബ് സ് കൈക്രബ് 
ടെചയ്യാൻ 
ടെപാതുജനങ്ങളിനേലക്കുള്ള 
ക്ഷണം

ക്ഷണിക്കാൻ കഴിയും ക്ഷണിക്കാൻ കഴിയിK

അനീഷ് എം ഗവ : ബ�ോയ്സ് HSS മിതൃമ്മല 9447930007

Downloaded from www.Hsslive.in ®



FOCUS AREA 2021 XI BS

അധ്യായം   III  
വാണിജ്യ നേസവനങ്ങൾ

ബാങ്കുകൾ :  പ്രാഥമികമായി ടെsനേപ്പാസി,് വഴി പണം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ  ഏർടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന,
ടെപാതുവായതും വായ്പ ആവX്യമുള്ളവർക്കും നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ബാങ്ക്.

വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ( പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
I. പ്രാഥമിക ധർമങ്ങൾ 
A.  നിനേക്ഷപങ്ങൾ  സ്വീകരിക്കൽ  :ടെപാതുജനങ്ങളിൽ  നിന്്ന  ലഭിച്ച  നിനേക്ഷപമാണ്  ഒരു
ബാങ്കിടെI   പ്രധാന  വിഭവം.  നാല്  തരം  നിനേക്ഷപങ്ങൾ  സാധാരണയായി  ബാങ്കുകൾ
സ്വീകരിക്കുന്നു. അവ:
a.സ്ഥിര  നിനേക്ഷപം:  ഇതിന് കീഴിൽ  ഒരു  നിശ്ചിത  തുക  ഒരു  നിശ്ചിത  കാലയളവിനേലക്ക്
നിനേക്ഷപിക്കുന്നു.  സാധാരണയായി അത്  ടെമച്യൂരി,ി  കാലയളവിൽ തിരിച്ച(യ് ക്കാനാകും.  ഇത്
ഉയർന്ന  പലിXനിരക്ക്  വഹിക്കുന്നു.  ബാങ്കുകൾ  എഫ്sിആർ  നൽകുന്നു (സ്ഥിര  നിനേക്ഷപ
രസീത് ). ഇതിടെന ' കൈ(ം ടെsനേപ്പാസി,്'  എന്നും വിളിക്കുന്നു 
b.നേസവിങ്  ബാങ്ക്   നിനേക്ഷപങ്ങൾ   :  ഈ  തരത്തിലുള്ള  നിനേക്ഷപങ്ങൾ  സമ്പാദ്യം
സമാഹരിക്കുന്നതിന്  സഹായിക്കുന്നു.  സ്ഥിര നിനേക്ഷപനേത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞ പലിXനിരക്കാണ്
ഇത് വഹിക്കുന്നത്. 
c.കറI്   ബാങ്ക്  നിനേക്ഷപങ്ങൾ: ഇത്തരത്തിലുള്ള  അക്കൗണ്ട്  സാധാരണയായി
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്  ബിസിനസുകാരാണ്.  നിനേക്ഷപങ്ങളുടെ(  അളവ്  അടെKങ്കിൽ  പണം
പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം ഇK.  ഓവർ ഡ്രാഫ്്റ്റ  (ഒsി) സൗകര്യം വഹിക്കുന്നു.
ഈ നിനേക്ഷപം സാധാരണയായി ഒരു പലിXയും വഹിക്കുന്നിK.
d.  ആവർത്തിച്ചുള്ള  നിനേക്ഷപങ്ങൾ :  ഇത്തരത്തിലുള്ള  അക്കൗണ്ടിൽ  ഒരു  നിശ്ചിത  സമയ
ഇ(നേവളകളിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക പതിവായി നിനേക്ഷപിക്കണം.  നിനേക്ഷപിച്ച തുക കാലാവധി
പൂർത്തിയാകുന്ന  തീയതിയിൽ  പലിXനേയാടുകൂ(ി  തിരിച്ചു  ലഭിക്കുന്നു.  സമ്പാദ്യ  Xീലടെത്ത
നേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് പ്രധാനമായും നേകന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
B.വായ്പകളും അs്വാൻസുകളും നൽകൽ:

വാണിജ്യ  ബാങ്കുകളുടെ(  രണ്ടാമടെത്ത  പ്രധാന  പ്രവർത്തനമാണിത്.  ക്യാഷ്  ടെക്രsി,്,
ഓവർ ഡ്രാഫ്്റ്റ, നേലാൺ, അs്വാൻസ് എന്നിവയുടെ( രൂപത്തിലാണ് ബാങ്കുകൾ സാധാരണയായി
വായ്പ നൽകുന്നത്.
a.  ക്യാഷ് ടെക്രsി,് :  ഇതിൽ ബാങ്കുകൾ വായ്പക്കാരടെI നേപരിൽ ക്യാഷ് ടെക്രsി,്  അക്കൗണ്ട്
തുറക്കുന്നു.  അനുവദനീയമായ  പരിധി  വടെര  പണം  പിൻവലിക്കാൻ  വായ്പക്കാരടെന
അനുവദിക്കുന്നു.  പരിധിയിൽ  നിന്്ന  ടെകാണ്ട്  പിൻവലിക്കുന്ന  പണത്തിനു  മാത്രനേമ  പലിX
ടെകാടുനേക്കണ്ടതുള്ളൂ .
b.  ഓവർ ഡ്രാഫ്്റ്റ  (OD): സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലുള്ള തുകനേയക്കാൾ കൂടുതൽ തുക പിൻവലിക്കാൻ
ഒരാടെള  അനുവദിക്കുന്നതാണ്  ഓവർ  ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ.  പിൻവലിക്കുന്ന  തുകയ്ക്ക്  മാത്രം  പലിX
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നൽകിയാൽ മതിയാകും  .നK സാമ്പത്തിക സൗകര്യമുള്ള സ്ഥിരം  ഉപഭാക്താക്കൾക്കുമാത്രനേമ
OD സൗകര്യം അനുവദിക്കാറുള്ളു 
c.  ബില്ലുകൾ  sിസ് കൗണ്ട്  ടെചയ്യൽ   :  ഇതിൽ  വാണിജ്യ  ബാങ്കർ  തുക  ഒരു  ടെചറിയ  തുക
sിസ് കൗണ്ട് കുറച്ച നേXഷം ഉപനേഭാക്താവിടെI അക്കൗണ്ടിൽ ടെക്രsി,് ടെചയ്യുന്നു.
d.  ദീർഘകാല  വായ്പ: ബാങ്കുകൾ  ഉപനേഭാക്താക്കൾക്ക്  ഇ(ത്തരം,  ദീർഘകാല  വായ്പകളും
നൽകുന്നു.വായ്പടെയടുക്കുന്നയാളുടെ(  ആവX്യകത  അനുസരിച്്ച  വായ്പയുടെ(  അളവ്
വ്യത്യാസടെപ്പ(ാം.
II .ദ്വിതീയ പ്രവർത്തങ്ങൾ 
A . പ്രതിപുരുഷ  നേസവനം
1.  ടെറമി,ൻസ്  ഓഫ്  ഫണ്ട്സ്:  തടെI  ഉപനേഭാക്താവിടെI  മൂലധനം  ഒരു  സ്ഥലത്തു  നിന്നും
മടെ,ാരി(നേത്തക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ബാങ്ക് സഹായിക്കാറുണ്ട്  .
2.കളക്ഷൻ ആൻs് നേപടെയ്മI് ഓഫ് ടെക്രsി,്  :  ടെചക്കുകളും ഡ്രാഫ്റ്റുകളും വിനിമയ ബില്ലുകളും
നേപാലുള്ള  ടെsബി,്  ഇൻസ്ട്രുടെമI്  സ്വീകരിച്ചുടെകാണ്ട്  ഇ(പാടുകൾക്കായി  പണം
പിരിടെച്ചടുക്കണം. ബാങ്കിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള ഒരു ടെsബി,് ഇൻസ്ട്രുടെമI് ആണ്
ടെചക്ക് . 
III. നിർനേ~Xങ്ങൾ നിറനേവ,ൽ 
പലതരത്തിലുള്ള പണം അ(ക്കലുകളിലൂടെ( ഉപനേഭാക്താക്കൾ മുൻകൂർ നൽകുന്ന നിർനേ~Xങ്ങൾ
ബാങ്കുകൾ ന(പ്പിലാക്കുന്നു .
B . ടെപാതു ഉപനേയാഗ നേസവനങ്ങൾ 
1 . നേലാക്കർ സൗകര്യം 
2 . ട്രാ വനേലഴ് സ് ടെചക്ക് 
3.ടെല,ർ ഓഫ് ടെക്രsി,് 
4.സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് നേXഖരിക്കൽ 
5.അണ്ടർ കൈറ,ിംഗ് ടെസക്യൂരി,ീസ് 
6.നേഫാറിൻ എക്സ്നേചഞ്ച് ബിസിനസ് 
ഇ- ബാങ്കിംഗ് ( ഇലനേòാണിക് ബാങ്കിംഗ്) :

ഇIർടെന,ിടെI സഹായനേത്താടുകൂ(ി ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തങ്ങൾ ടെചയ്യുന്നതിടെന ആണ് ഇ-
ബാങ്കിങ്  എന്്ന വിളിക്കുന്നത്.  ഒരു നേപർസണൽ കമ്പ്യൂട്ടറും ബ്രൗസിങും ഉള്ള ഏടെതാരാൾക്കും
ബാങ്കുകളുടെ( ടെവബ് കൈസറ്റുമായി ബന്ധടെപട്ടു ബാങ്കിങ് ഇ(പാടുകൾ ന(ത്താവുന്നതാണ് .

ഇ-ബാങ്കിങ് രീതികൾ താടെഴ പറയുന്നു :
➔ ഓനേട്ടാനേമ,s് ടെ(Kർ ടെമഷീനുകൾ (ATM) 
➔ നേപായിI് ഓഫ് ടെസയിൽസ് (POS), 
➔ ഇലനേòാണിക് sാ, ഇIർനേചഞ്ച് (EDI) , 
➔ ടെക്രsി,് കാർഡുകൾ  അടെKങ്കിൽ 
➔ sിജി,ൽ ക്യാഷ് ആൻs് ഇലനേòാണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ (EFT). 
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ഇ-ബാങ്കിംഗിടെI പ്രനേയാജനങ്ങൾ:
✔ ഉപനേഭാക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഇ-ബാങ്കിങ് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ:

(i)ഇ-ബാങ്കിംഗ്  sിജി,ൽ നേപയ് ടെമന്റുകൾ സുഗമമാക്കുകയും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്  സുതാര്യത
നേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ടെചയ്യുന്നു .
(ii)ഇ-ബാങ്കിംഗ് ഉപനേഭാക്താക്കൾക്ക് 24 മണിക്കൂറും  ബാങ്ക് നേസവനങ്ങൾ നൽകുന്നു.
(iii) ഉപനേഭാക്താക്കൾക്ക് ഓഫീസിൽ നിനേന്നാ വീട്ടിൽ നിനേന്നാ ഇ(പാടുകൾ ന(ത്താം അടെKങ്കിൽ
ടെമാകൈബൽ ടെ(ലിനേഫാൺ വഴി യാത്ര ടെചയ്യുനേമ്പാൾ ഇ(പാടുകൾ ന(ത്താം. 
(iv) ഇത് സാമ്പത്തിക അച്ച(ക്കനേബാധം വളർത്തുന്നു.
(v) ഉപനേഭാക്തൃ സംതൃപ്തി 
vi.അപക(സാധ്യത കുറയും കൂടുതൽ സുരക്ഷയും 
vii.ഉപനേഭാക്താവിന് പണവുമായി യാത്ര ടെചയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാകും.

✔ ബാങ്കിനുള്ള നേനട്ടങ്ങൾ 
1. മത്സരത്തിനുള്ള നേപ്രരണ 
2. നേജാലിഭാരം കുറയ് ക്കുന്നു 
3. പരിധിയിKാത്ത ടെന,് വർക്ക്

ഇൻഷുറൻസ്
രണ്ടു  കക്ഷികൾ  തമ്മിലുള്ള  ഉ(മ്പ(ിയാണ്  ഇൻഷുറൻസ്  .  ഒരു  കക്ഷിയുടെ(  നഷ്ടം

നികത്താടെമന്്ന  പ്രീമിയം  എന്്ന  വിളിക്കുന്ന  കുറച്ച  തുകയുടെ(  അ(ിസ്ഥാനത്തിൽ  മനേ,  കാXി
സമ്മതിക്കുന്ന രണ്ടു കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള കരാർ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് . 

➢ ഇൻഷ്വറർ :  നഷ്ടപരിഹാരം  നൽകാടെമന്്ന  ഉറപ്പുടെകാടുക്കുന്ന   വ്യക്തി  /കക്ഷി  /
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആണ് 

➢ ഇൻഷ്വs് : നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്ന കക്ഷി ആണ്
➢ നേപാളിസി : എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഉ(മ്പ(ിനേയാ കരാനേറാ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് നേപാളിസി 
➢ പ്രീമിയം :നഷ്ടമുണ്ടാകുനേമ്പാൾ  അത്  നികത്താൻ  നേവണ്ടി  നേപാളിസി  എടുത്തയാൾ

നേപാളിസി ടെകാടുത്ത ആളിന് നൽകുന്ന പണമാണ് പ്രീമിയം 
ഇൻഷുറൻസിടെI തത്വങ്ങൾ

1.  ഉത്തമവിX്വാസം  :  ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉ(മ്പ(ി  യുനേബ റി  മ്യാ  ടെഫsിയുടെ( ഉ(മ്പ(ിയാണ്
അടെKങ്കിൽ ഉത്തമ വിX്വാസത്തിടെI ഉ(മ്പ(ിയാണ്.  ഇൻഷുറൻസിടെന സംബന്ധിക്കുന്ന എKാ
വസ്തുതകളും പൂർണമായും കൃത്യമായും പരസ്പരം ടെവളിടെപ്പടുത്തണം.  വസ്തുതകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനേനാ
ടെത,ായ  വിവരങ്ങൾ  നല്കുവാനേനാ  പാ(ിK.  എKാ  കക്ഷികളും  വസ്തുതകൾ  പൂർണ്ണമായി
ടെവളിടെപ്പടുനേത്തണ്ടത് ആവX്യമാണ് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.
2.  ഇൻഷ്വർ  ടെചയ്യാനുള്ള  താല്പര്യം;  ഈ  തത്വമനുസരിച്ചു  കരാറിൽ  ഏർടെപ്പടുന്ന  ഒരാൾക്ക്
ഇൻഷുറൻസുമായി  ബന്ധടെപ്പടുത്താൻ  ഉനേ~Xിക്കുന്ന  വസ്തുവിൽ  /  വിഷയത്തിൽ  താല്പര്യം
ഉണ്ടായിരിക്കണം  .  ഇൻഷുറൻസ്  ഉ(മ്പ(ിയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  വിഷയത്തിൽ  സാമ്പത്തിക
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താല്പര്യം  ആവണം  ഇൻഷുറൻസ്  ടെചയുന്ന  ആൾക്ക്  ഉണ്ടാനേകണ്ടത്  .  ഇൻഷ്വർ  ടെചയ്ത
വസ്തുവിടെI നഷ്്ട(ം ഒരു വ്യക്തിടെയ ബാധിക്കുനേമ്പാഴാണ് ഇൻഷുറൻസിൽ അയാൾക്ക്  താല്പര്യം
ഉണ്ടാവുന്നത്.
കൈലഫ്  ഇൻഷുറൻസിടെI  കാര്യത്തിൽ ,  നേപാളിസി  എടുക്കുന്ന  സമയത്ത്  ഇൻഷ്വർ  ടെചയ്ത
വ്യക്തിയ്ക്ക്  ഇൻഷുറൻസിൽ  താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അഗ്നി ഇൻഷുറൻസിടെI കാര്യത്തിൽ ,
നേപാളിസി എടുക്കുന്ന സമയത്തും അപക(ം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും  ഇൻഷ്വർ ടെചയ് തയാൾക്ക്
ഇൻഷുറൻസിൽ  താല്പര്യം  ഉണ്ടായിരിക്കണം  മ,്  ടെപാതു ഇൻ ഷുറൻ സുകളുടെ( കാര്യത്തിൽ ,
അപക(ം  സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ഷുറൻസ് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം  
3. നഷ്ടപരിഹാരത്തിടെI തത്വങ്ങൾ : നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാടെണങ്കിൽ, ഇൻഷ്വർ/ ഇൻഷുറൻസ്
കമ്പനി  അവടെI  നഷ്ടത്തിടെI  യഥാർത്ഥ  മൂല്യത്തിടെI പരിധി  അടെKങ്കിൽ ഇൻഷ്വർ ടെചയ്ത
തുകയ്ക്ക് ഏതാണ്  കുറവ് അതിനനുസരിച്ചു  നഷ്ടപരിഹാരം  നൽകും  എന്നാണ്  ഇതിനർത്ഥം.
കൈലഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഈ തത്വം  ബാധകമK, കാരണം നഷ്ടം ഇൻഷ്വർ ടെചയ് തയാളുടെ(
മരണം കാരണം പണത്തിടെI അ(ിസ്ഥാനത്തിൽ അളക്കാൻ കഴിയിK.
4.  പകരം  വയ് ക്കൽ  :  ഈ  തത്ത്വമനുസരിച്്ച,  ഇൻഷ്വർ  ടെചയ് തയാൾക്ക്  നഷ്ടപരിഹാരം
നൽകിയാൽ സ്ക്രാപ്പ് അടെKങ്കിൽ അവXിഷ്ടങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ( സ്വത്തായി മാറും
5.  സംഭാവന:  ഈ  തത്ത്വത്തിൽ,  ഇൻഷ്വർ  ടെചയ് തയാൾ  sബിൾ   ഇൻഷുറൻസ്
എടുത്തിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ  ,  യഥാർത്ഥ നഷ്ടം വടെര മാത്രനേമ ടെþയിം  സ്വീകരിക്കാൻ അനേ~ഹത്തിന്
അർഹതയുള്ളൂ.  ഒരു  വ്യക്തി  ഒനേര  കാര്യത്തിൽ  പല  ഇൻഷ്വ  റൻസുകൾ  എടുത്തുട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ
നഷ്ടമുണ്ടായാൽ എKാ ഇൻഷ്വർ ദാതാക്കളും സംഭാവന നൽകും . എന്നാൽ ഈ തത്വം കൈലഫ്
ഇൻഷുറൻസിനു ബാധകമK 
6.  നഷ്ടം  ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള തത്വം  : ഈ  തത്ത്വമനുസരിച്്ച,  ഇൻഷ്വർ  ടെചയ് തയാൾ
സാധാരണ വിനേവകമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായമായ
ന(പ(ികൾ എKാം എടുക്കണം
7. ഏ,വും അടുത്ത കാരണം/ നേകാസ നേപ്രാക്സിമയുടെ( തത്വം: ഈ തത്വമനുസരിച്്ച, നേകടുപാടുകൾ
ഒരു ഇവIിലൂടെ( നേനരിട്ട്  സംഭവിച്ചുടെവന്്ന സ്ഥിരീകരിക്കടെപ്പട്ടാൽ മാത്രം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി
ടെþയിം സമ്മതിക്കും, ഒരു അപക(ത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടത്തിന്  പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം.
എന്നാൽ  അപക(വുമായി നേനരിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാരണത്തിന് മാത്രനേമ പരിഗണിക്കു .
sബിൾ ഇൻഷുറൻസ് : ഇൻഷുറർ ഒനേര വിഷയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഷ്വർ ടെചയ്യുനേമ്പാൾ, ഇത്
sബിൾ  ഇൻഷുറൻസ്  എന്നറിയടെപ്പടുന്നു.  എന്നാൽ  അപക(ം  മൂലമുണ്ടായ   യഥാർത്ഥ
നാXനഷ്ടത്തിടെI  സാമ്പത്തിക  മൂല്യനേത്തക്കാൾ  ഇൻഷ്വർ  ടെചയ് തയാൾക്ക്  കൂടുതടെലാന്നും
വീടെണ്ടടുക്കാനാവിK  (സംഭാവന  /നഷ്ടപരിഹാര  തത്വം  അനുസരിച്്ച  ,  ഇത്  കൈലഫ്
ഇൻഷുറൻസിന്  ബാധകമK ).
റീ  ഇൻഷുറൻസ്/പുനർ  ഇൻഷുറൻസ്  :  ഒരു   കമ്പനി  സ്വീകരിച്ച  നേപാളിസിയുടെ(
നഷ്ടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ആ നേപാളിസിടെയ മടെ,ാരു കമ്പനിയുമായി വീണ്ടും ഇൻഷ്വർ
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ടെചയ്യുന്നതാണ്  പുനർ ഇൻഷുറൻസ്  .  നിറനേവനേ,ണ്ട നഷ്ടസാധ്യത കഴിവിന്  അപ്പുറമാടെണന്നു
നേതാന്നുനേമ്പാഴാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പുനർ ഇൻഷുറൻസിടെന പ,ി  ചിന്തിക്കാറുള്ളത് .

പാണ്ടികXാലകൾ / ടെവയർഹൗസിംഗ്
ചരക്കുകൾ  വൻ  നേതാതിൽ  സംഭരിച്ചു  വയ്ക്കാനുള്ള  സ്ഥാപനമാണ്   പാണ്ടികXാലകൾ   .
ഭാവിയിടെല  ആവX്യങ്ങൾ  കൂ(ി  പരിഗണിച്ചാണ്  ഫാക്ടറികൾ  വലിയ  നേതാതിൽ  ഉല്പന്നങ്ങൾ
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്  .  നിർമിച്ച ഉല്പന്നങ്ങൾക്കും  ആ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ( ഉപനേഭാഗത്തിനുമി(യിൽ ഒരു
സമയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ,  സമയവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട ഇ പ്രശ്നം പാണ്ടികXാലകയിൽ ഉല്പന്നങ്ങൾ
സംഭരിച്ചുകൈവക്കുന്നതിലൂടെ(  പരിഹരിക്കുന്നു  .  .  ഇത്  സമയത്തിടെI  ത(സ്സം  നീക്കുന്നു.
സംഭരണം/പാണ്ടികXാലകൾ ഉപനേഭാക്താക്കൾക്ക്  അത്  ആവX്യടെപ്പടുനേമ്പാടെഴKാം
സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രാപ് തമാക്കുന്നു.

പലതരം പാണ്ടികXാലകൾ / ടെവയർഹൗസിംഗ്
1.  സ്വകാര്യ  ടെവയർഹൗസുകൾ : - സ്വന്തം ഉല്പന്നങ്ങൾ കൈകകാര്യം ടെചയ്യാനായി ഒരു കമ്പനി
സ്വന്തം  ഉ(മസ്ഥതയിനേലാ  വാ(കയ് നേക്കാ  എടുത്തു  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  പാണ്ടികXാലകടെള
സ്വകാര്യ ടെവയർഹൗസുകൾ  എന്്ന വിളിക്കുന്നു 
2. സഹകരണ ടെവയർഹൗസുകൾ : സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ( ഉ(മസ്ഥതയിലുള്ളത്.
3.  സർക്കാർ  ടെവയർഹൗസുകൾ :  -  സർക്കാർ  അടെKങ്കിൽ  സർക്കാർ  ഏജൻസികളുടെ(
ഉ(മസ്ഥത.
4.  പബ്ലിക്  ടെവയർഹൗസുകൾ :  -  നിശ്ചിത  ഒരു  ഫീസ്  വാങ്ങിടെക്കാണ്ടു  ടെപാതുജനങ്ങൾക്ക്
അവരുടെ(  ഉല്പന്നങ്ങൾ  സൂക്ഷിക്കാൻ  സൗകര്യം  ഒരുക്കിടെകാടുക്കുന്ന  പാണ്ടികXാലകളാണ്
പബ്ലിക് ടെവയർഹൗസുകൾ . s്യൂട്ടി ടെപയ്s്  ടെവയർഹൗസുകൾ  എന്നും ഇത് അറിയടെപ്പടുന്നു .
5.  നേബാണ്ടs്  ടെവയർഹൗസുകൾ : -  ഇറക്കുമതി  ടെചയ്ത  സാധനങ്ങൾ  ഇറക്കുമതി  തീരുവ
അ(യ്ക്കുന്നതിന്  മുൻപ്   സൂക്ഷിക്കാൻ  ഉപനേയാഗിക്കുന്ന  ടെവയർഹൗസുകൾ  ആണ്  നേബാണ്ടs്
ടെവയർഹൗസുകൾ .  അവ  നേsാക്്ക  അധികാരികളുടെ(  ഉ(മസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്.കസ്റ്റംസ്
അധികൃതരുടെ( നേമൽനേനാട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ് അവ.
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അധ്യായം IV 
ഉയർന്നുവരുന്ന പുത്തൻ ബിസിനസ് പ്രവണതകൾ

ഇ-ബിസിനസ്: 
കമ്പ്യൂട്ടർ  ടെന,് വർക്കുകൾ  ഉപനേയാഗിച്്ച  വ്യവസായം,  വ്യാപാരം,  വാണിജ്യം  എന്നിവ

ടെചയ്യുന്നതിടെന   ഇ-ബിസിനസ്  നിർവചിക്കടെപ്പ(ാം.കമ്പ്യൂട്ടർ  ടെന,് വർക്കുകളിലൂടെ(  മിക്കവാറും
എKാത്തരം ബിസിനസ്്സ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാനേനജർ പ്രവർത്തനങ്ങളും ന(ത്താം.
ഇ-ടെകാനേമഴ് സ്: 

ഇൻറർടെന,ിലൂടെ(  ഉപനേഭാക്താക്കളുമായും  വിതരണക്കാരുമായും  ഉള്ള  സ്ഥാപനത്തിടെI
ഇ(ടെപ(ലിടെന ആണ്  ഇ-ടെകാനേമഴ് സ്  എന്്ന പറയുന്നത്  .ഇത് ഇ-ബിസിനസ്സിടെI ഒരു ഭാഗം
മാത്രമാണ്. 

ഇ-ബിസിനസ്സിടെI വ്യാപ്തി: 
സ്ഥാപനത്തിടെI ഇ-ബിസിനസ് ഇ(പാടുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് വഴികളിൽ കാണാൻ കഴിയും:
1.  ബി  2  ബി  ടെകാനേമഴ് സ്:  ഈ  വാണിജ്യ  ഇ(പാടുകൾ  വിവിധ  ബിസിനസ്്സ
ഓർഗകൈനനേസഷനുകൾക്കി(യിൽ  ന(ക്കുന്നു.  വാങ്ങൽ  ഓർsറുകൾ,  ഇൻനേവായ്സുകൾ,
ക്വടെട്ടഷൻസ്  എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു. ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് (ബി 2 ബി) ടെമാത്തം ഇ-
ടെകാനേമഴ് സ് വ്യാപ്തിയുടെ(  പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
2.  ബി  2  സി  ടെകാനേമഴ് സ്: ഇതിനർത്ഥം  ബിസിനസ്്സ  ടു  കസ്റ്റമർ  ഇ(പാടുകൾ
എന്നാണ്.ചരക്കുകളുടെ( വിൽപ്പന,  നേകാൾ ടെസIറുകൾ,  എ(ിഎം സൗകര്യം  എന്നിവ ഇതിൽ
ഉൾടെപ്പടുന്നു ..
3.  ഇൻട്രാ-ബി  ടെകാനേമഴ് സ്: ബിസിനസ്്സ  സംരംഭത്തിനകത്തുള്ള  വ്യക്തികൾ  തമ്മിനേലാ
sിപ്പാർ(്ടെമന്റുകൾ  തമ്മിനേലാ  ന(ത്തുന്ന  ഇ(പാടുകളാണ്  ഇവ.  മാർക്ക,ിംഗ്,  ധനകാര്യം,
ഉത്പാദനം,  വാങ്ങൽ,  മാനവ  വിഭവനേXഷി,  ഗനേവഷണ,  വികസന  വകുപ്പുകളിൽ  കമ്പ്യൂട്ടർ
ടെന,് വർക്കുകളുടെ( ഉപനേയാഗം ഇതിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു.  അതിടെI ജീവനക്കാരുമായുള്ള  (ബി  2  ഇ)
ബിസിനസ്സിടെI ഇ(ടെപ(ലും ഇതിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു.
4.  സി  2  സി  ടെകാനേമഴ് സ്:  രനേണ്ടാ അതിൽ കൂടുതനേലാ  ഉപനേഭാക്താക്കൾ ക്കി(യിൽ ന(ക്കുന്ന
ഇ(പാ(ാണ്.  ഉദാ : eBay.com, olx.com, amazon.com, flipkart -  സാധ്യതയുള്ള വാങ്ങലുകാടെര
ആനേഗാളതലത്തിൽ തിരയാൻ വ്യക്തികടെള അനുവദിക്കുന്നു.

പരമ്പരാഗത ബിസിനസും  ഇ-ബിസിനസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
 അ(ിസ്ഥാനം പരമ്പരാഗത ബിസിനസ്്സ  ഇ-ബിസിനസ്

1. രൂപീകരണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലളിതം

2. ഭൗതിക  സാന്നിധ്യം  ആവX്യമാണ് ആവX്യമിK

3. രൂപീകരണ ചിലവ് കൂടുതൽ കുറവ് 

4. വിതരണക്കാരുമായുള്ള  
ബന്ധം  

പനേരാക്ഷ നേനരിട്ട്

5. ഓർഗനൈനബസഷൻ ഘടന ലംബവും ഉയരവും തിരശ്ചീനവും പരന്നതുമാണ്
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6. �ിസിനസ്സ് ബ�ോസസ്സ് 
നൈസക്കിൾ  

കൈദർഘ്യനേമറിയത് ടെചറുത്

പുറംനേജാലികൾ/ ഔട്ട്നേസാഴ് സിംഗ്
ബിസിനസ്്സ  ഓർഗകൈനനേസഷനുകൾ  അവരുടെ(  പ്രധാന  പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  ശ്രദ്ധ

നേകന്ദ്രീകരിക്കുകയും  മ,്  നേസവനങ്ങടെള  പ്രനേത്യക  ഏജൻസികൾക്ക്  പുറംനേജാലി  ആയി
നല്കുന്നതിനേനയുമാണ്  പുറംനേജാലികൾ/  ഔട്ട്നേസാഴ് സിംഗ്  എന്്ന  പറയുന്നത്. ധനകാര്യ
നേസവനങ്ങൾ  (ധനകാര്യ  പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ,  ടെഷയറുകളുടെ(  /  ക(പ്പത്രങ്ങളുടെ(  ഇഷ്യു,
ഫണ്ട്  നേXഖരണം  എന്നിവ  ഇതിൽ  ഉൾടെപ്പടുന്നു.),  പരസ്യ  നേസവനങ്ങൾ  (സനേ�Xങ്ങൾ
രൂപകൽപ്പന  ടെചയ്യുക,  നേമാsലുകൾ  തിരടെഞ്ഞടുക്കൽ,  മീsിയ  എന്നിവ  ഉൾടെപ്പടുന്നു),
ടെകാറിയർ നേസവനങ്ങൾ, ഗതാഗതം (വിവിധ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു), സംഭരണം  ,
വിൽപ്പനാനന്തര നേസവനങ്ങൾ മുതലായവ 

പുറംനേജാലികൾ/ ഔട്ട്നേസാഴ് സിംഗിടെI ആവX്യം / നേനട്ടങ്ങൾ / ലക്ഷ്യങ്ങൾ: 
1.ശ്രദ്ധ  നേകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു:ബിസിനസിന്  അതിടെI  പ്രധാന  പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  ശ്രദ്ധ
നേകന്ദ്രീകരിക്കാനും മ,് നേസവനങ്ങടെള പ്രനേത്യക ഏജൻസികൾക്ക് പുറംനേജാലി ആയി നൽകാനും
ഔട്ട്നേസാഴ് സിംഗ് സഹായിക്കുന്നു.
2.  മികച്ച  നേസവനം  നൽകുക:  ടെസ്പഷ്യകൈലനേസഷനിലൂടെ(  ഉപനേയാക്താക്കൾക്ക്  മികച്ച
നേസവനങ്ങൾ നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
3. ടെചലവ്  കുറയ്ക്കൽ:   ടെതാഴിൽ  വിഭജനത്തിലൂടെ(യും  ടെസ്പഷ്യകൈലനേസഷനിലൂടെ(യും  ടെചലവ്
കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
4.സഖ്യത്തിലൂടെ(യുള്ള  വളർച്ച:  ഔട്ട്നേസാഴ് സിംഗ്  സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ(  നിനേക്ഷപ
ആവX്യകതകൾ കുറയുന്നതിനാൽ അവ അതിനേവഗം വികസിക്കാൻ കഴിയും.
5.സാമ്പത്തിക  വികസനം  ടെമച്ചടെപ്പടുത്തുക:  ഔട്ട്നേസാഴ് സിംഗ്  സംരംഭകത്വം,  ടെതാഴിൽ,
കയറ്റുമതി എന്നിവടെയ ഉനേത്തജിപ്പിക്കുന്നു.
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 അധ്യായം V
ബിസിനസ്സിടെI പ്രതിബദ്ധതയും ബിസിനസ്്സ ധർമ്മവും      

സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം: 
സമൂഹത്തിടെI  മികച്ച  താൽപ്പര്യത്തിന്  ഉതകുന്ന  രീതിയിൽ  പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള

ബിസിനസിടെI  ബാധ്യത  എന്നാണ്  സാമൂഹിക  ഉത്തരവാദിത്തം  എന്ന  പദത്തിനർത്ഥം.ഒരു
ബിസിനസ്്സ  ഒരു  സാമൂഹിക  സ്ഥാപനമാണ്;അതിനാൽ  വിവിധ  താൽപ്പര്യമുള്ള  ഗ്രൂപ്പുകനേളാ(്
ഇതിന് നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവ: 
I. ഉ(മനേയാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം:
a. നിനേക്ഷപത്തിടെI സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് 
b.ന്യായവും സ്ഥിരവുമായ ലാഭവിഹിതം / ലാഭം നൽകുന്നതിന്.
c.സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിടെയക്കുറിച്്ച Xരിയായതും പതിവായതുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്. 
d.ഓഹരിയുടെ( മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ന(ത്തുക. 
II.ഉപനേഭാക്താക്കനേളാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം:  ഇതിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു- 
a.ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ( ഉൽപാദനവും വിതരണവും. 
b.അന്യായമായ വ്യാപാര രീതികൾ ഒഴിവാക്കുക.
c.ഉൽ പ്പന്ന  ഉപനേയാഗങ്ങടെളയും  അതിടെI  സവിനേXഷതകടെളയും  കുറിച്്ച  ഉപനേഭാക്താവിടെന
നേബാധവൽക്കരിക്കുക 
d.ഉപനേയാക്താക്കൾക്ക് Xരിയായ നേസവനങ്ങൾ നൽകുക 
e.ഉപനേഭാക്താക്കളുടെ( പരാതികൾ മര്യാദനേയാടും സഹതാപനേത്താടും കൂ(ി കൈകകാര്യം ടെചയ്യുക 
III.ജീവനക്കാനേരാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം: ഇതിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു- 
a.ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുക 
b.നK ടെതാഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുക 
c.ജീവനക്കാർ തമ്മിലുള്ള വിനേവചനം ഒഴിവാക്കുക 
d.ഭവനം, ടെമsിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ തു(ങ്ങിയ നേക്ഷമപദ്ധതികൾ നൽകുക. 
e.വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സ്വയം വികസനത്തിനും അവസരടെമാരുക്കുക. 
IV.സർക്കാരിനേനാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം: ഇതിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു- 
a.മു(ങ്ങാടെത നികുതികൾ നൽകുക 
b.രാജ്യത്തിടെI ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കുക 
c.ദാരിദ്ര്യം,  ടെതാഴിലിKായ്മ  നേപാലുള്ള  നേദXീയ  പ്രശ്നങ്ങൾ  പരിഹരിക്കുന്നതിന്  സർക്കാരുമായി
സഹകരിക്കുക.
d.പിനേന്നാക്ക നേമഖലകളിൽ പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ... 
V.സമൂഹനേത്താടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം: ഇതിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു- 
a.സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത നൽകുന്നു 
b.ടെപാതുജനങ്ങളുടെ( താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക 
c.പരിസ്ഥിതിടെയ സംരക്ഷിക്കൽ 
d.പ്രനേദXവാസികൾക്ക് ടെതാഴിൽ  നൽകുക 
e.ലിംഗം, മതം മുതലായവയുടെ( അ(ിസ്ഥാനത്തിൽ വിനേവചനം കാണിക്കുന്നിടെKന്്ന ഉറപ്പാക്കുക 

അനീഷ് എം ഗവ : ബ�ോയ്സ് HSS മിതൃമ്മല 9447930007

Downloaded from www.Hsslive.in ®



FOCUS AREA 2021 XI BS

ബിസിനസിടെI സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കായുള്ള ആവX്യകത  അടെKങ്കിൽ
ബിസിനസ്സിടെI സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വാദങ്ങൾ 

ഇനിപ്പറയുന്ന  ഘ(കങ്ങൾ  കാരണം  ബിസിനസ്സിന്  അവരുടെ(  സാമൂഹിക
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങടെളക്കുറിച്്ച കൂടുതൽ നേബാധവാന്മാരായിരിക്കണം:
1. നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും നേവണ്ടിയുള്ള നീതീകരണം :

മനുഷ്യടെI  ആവX്യങ്ങൾ  തൃപ്തിടെപ്പടുത്തുന്നതിന്  നിരവധിയായ   ചരക്കുകളും
നേസവനങ്ങളും  ആവX്യമാണ്.  നേവണ്ട  വിധത്തിൽ  അവ  നല്കുന്നതിലൂടെ(യാണ്  വ്യാപാരം
നിലനിൽക്കുന്നത്  .  വ്യാപാരത്തിടെI പ്രധാന ലക് ഷ്യം ലാഭം ആണ്  .  ബിസിനസ്്സ സാമൂഹിക
ഉത്തരവാദിത്തം  ഏടെ,ടുക്കുന്നത്  അതിടെI  നിലനിൽപ്പിനും  വളർച്ചയ്ക്കും  നേവണ്ടിയുള്ള
ന്യായീകരണം നൽകുന്നു.
2. ബിസിനസ്സിടെI പ്രതിച്ഛായ ടെമച്ചടെപ്പടുത്തുന്നു.

സാമൂഹിക  ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ  നിറനേവറ്റുന്നതിലൂടെ(,  ഒരു  ബിസിനസ്സിന്  ടെപാതു
ആത്മവിX്വാസവും  പ്രXസ്തിയും  നേന(ാൻ  കഴിയും,  അതുവഴി  അതിടെI  ടെപാതു  പ്രതിച്ഛായ
ടെമച്ചടെപ്പടുത്തുന്നു.
3. ബിസിനസിന് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം:

സാമൂഹ്യ  ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള  ഒരു  ബിസിനസ്സിന്  കൂടുതൽ  എളുപ്പത്തിൽ  വിഭവങ്ങൾ
സംഭരിക്കാനും കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പാക്കാനും  കഴിയും ...
4. സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലൂടെ( ലാഭം നേനടുക:

സാമ്പത്തിക നേനട്ടവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വഴികളുണ്ട് .ഉദാ  :  ഒരു ബിസിനസ്്സ
യൂണി,്  ഒരു  മാലിന്യ  സംസ്കരണ  പ്ലാI്  പ്രവർത്തിപ്പിനേച്ചക്കാം,  അവിടെ(  മാലിന്യ  വസ്തുക്കളും
പ്രനേദXടെത്ത  മാലിന്യങ്ങളും  നേXഖരിക്കുകയും  Xാസ്ത്രീയമായി  നേപ്രാസസ്്സ  ടെചയ്യുകയും  അതിൽ
നിന്്ന വളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ടെചയ്യും.
5.  സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ  കുറയ് ക്കുന്നു: സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിന്
സർക്കാർ നിയന്ത്രണം കുറവായിരിക്കും .
6.  സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളിനേലക്കുള്ള  സംഭാവന: Xബ് ദം,  ജല-ഭൂമി  മലിനീകരണം,  അ(ിസ്ഥാന
സൗകര്യങ്ങളുടെ(  നേകടുപാടുകൾ  തു(ങ്ങിയ  സാമൂഹിക  പ്രX് നങ്ങൾ  സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്  പല
ബിസിനസ്്സ യൂണിറ്റുകൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.

സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിടെനതിരായ വാദങ്ങൾ: 
a.ബിസിനസ്്സ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറനേവറ്റുനേമ്പാൾ പ്രക(നം നേമാXമായിരിക്കും .
b. കനത്ത ചിലവ് ഉൾടെപ്പടുന്നു, അത് ഉപനേഭാക്താക്കളുടെ( നേതാളിനേലക്ക് മാറും. 
c.സാമൂഹിക  കൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിടെI കുറവ്
d.ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിടെI ലംഘനം. 

സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിടെI തരങ്ങൾ: 
1.സാമ്പത്തിക  ഉത്തരവാദിത്തം:  സമൂഹം  ആഗ്രഹിക്കുന്ന  ചരക്കുകളും  നേസവനങ്ങളും
ഉൽ പാദിപ്പിക്കുകയും ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുകയും ടെചയ്യുക.
2. നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം: നേദXടെത്ത നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക. 
3.  കൈനതിക ഉത്തരവാദിത്തം:  സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിടെI ടെപരുമാ,ം ഇതിൽ
ഉൾടെപ്പടുന്നു.
4. വിനേവചനാധികാര ഉത്തരവാദിത്തം: ഒരു ബിസിനസ്്സ സംരംഭം   ഏടെ,ടുക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും
സ്വനേമധയാ ഉള്ള ബാധ്യതയാണ്.
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പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം: 
മനുഷ്യടെI  ചുറ്റുപാടുകടെള  പരിസ്ഥിതി  എന്്ന  ടെമാത്തത്തിൽ  നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഒരു

ബിസിനസ് സംരംഭത്തിടെI ചുറ്റുപാ(ിലുള്ള എKാ ബിസിനസ്്സ പ്രവർത്തനങ്ങളും  ബിസിനസ്്സ
പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു.

മലിനീകരണം എന്നാൽ നേദാഷകരമായ വസ്തുക്കൾ പരിസ്ഥിതിയിനേലക്ക്  കുത്തിവയ്ക്കുക,
ഇത് മനുഷ്യനും മ,് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമായ നാXമുണ്ടാക്കുന്നു. 
പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിടെI പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്: 
A.വായു  മലിനീകരണം  (വായുവിടെI  ഗുണനിലവാരം  കുറയ്ക്കുന്ന  ഘ(കങ്ങളുടെ(
സംനേയാജനത്തിടെI ഫലം) 
B. ജല മലിനീകരണം (രാസ, മാലിന്യ നിനേക്ഷപത്തിടെI ഫലം) 
C.ഭൂമി മലിനീകരണം (വിഷ മാലിന്യങ്ങൾ വലിടെച്ചറിയുന്നത് കാരണം) 
D.Xബ്ദ മലിനീകരണം. 

അദ്ധ്യായം   -VI  
ഒരു കമ്പനിയുടെ( രൂപീകരണം 

നേജായിI് നേസ്റ്റാക്ക് കമ്പനി :
നേജായിI്  നേസ്റ്റാക്ക്  കമ്പനി  ഒരു  കൃത്രിമ  വ്യക്തിയാണ്.  ഇത്  ഒരു  നിയമപരമായ

സ്ഥാപനമാണ്.  ഒരു  കമ്പനിയുടെ(  രൂപീകരണം  വളടെര  സമയടെമടുക്കുന്നതും
കൈദർഘ്യനേമറിയതും  സങ്കീർണ്ണവുമായ  പ്രക്രിയയാണ്.  അതിൽ  ധാരാളം  നിയമപരമായ  കിഴ്
വഴക്കങ്ങളും ന(പ(ിക്രമങ്ങളും ഉൾടെപ്പടുന്നു. ഇതിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്:
1. പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം / പ്രനേമാഷൻ
2. സംനേയാജനം /ഇൻ നേകാർ പ്പനേറഷൻ
3. മൂലധന സമാഹരണം/ക്യാപി,ൽ  സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ
4. ബിസിനസ്്സ ആരംഭിക്കൽ
ഒരു  പബ്ലിക്  ലിമി,s്  കമ്പനി  മുകളിൽ  പറഞ്ഞ  നാല്  ഘട്ടങ്ങളും  പൂർത്തിയാനേക്കണ്ടതുണ്ട്.
എന്നാൽ  ഒരു  സ്വകാര്യ  കമ്പനി  പ്രനേമാഷനും  ഇൻ നേകാർ പ്പനേറഷനും  ആയ  ആദ്യ  രണ്ട്
ഘട്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രനേമ വിനേധയമാകൂ.
I.   പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം   /   ടെപ്രാനേമാഷൻ  :  

 പ്രനേമാഷൻ  കമ്പനിയുടെ(  രൂപീകരണത്തിടെല  ആദ്യ  ഘട്ടമാണ്.   ഒരു  കമ്പനി
ആരംഭിക്കാൻ ആവX്യമായ എKാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ(യും ആടെകത്തുകയാണ് പ്രനേമാഷൻ എന്്ന
പറയുന്നത് .ബിസിനസ്്സ ആXയം കടെണ്ടത്തൽ, അതിടെI അനേന്വഷണം, ലാഭം  കടെണ്ടത്തൽ,
ബിസിനസ്്സ  സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന്  ആവX്യമായ  വിഭവങ്ങൾ  നേXഖരിക്കുക  എന്നിവ  ഇതിൽ
ഉൾടെപ്പടുന്നു.
പ്രനേമാട്ടർ മാർ  

ഒരു പുതിയ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്നതിനും അതിടെI സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് എKാ
പ്രാഥമിക  നേജാലികളും  നിർവഹിക്കുന്ന  ഒരു  വ്യക്തിയാണ്  ടെപ്രാനേമാട്ടർ.ഒരു  ടെപ്രാനേമാട്ടർ  ഒരു
വ്യക്തി,  സ്ഥാപനം  അടെKങ്കിൽ  കമ്പനി  ആയിരിക്കാം.ബിസിനസ്്സ  അവസരടെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ആXയം  ആദ്യം  ഒരു  പ്രനേമാട്ടറുടെ(  മനസ്സിൽ  ജനിക്കുന്നു.വിXദമായ  അനേന്വഷണം  ന(ത്തി
അനേ~ഹം  അതിടെI  സാധ്യതകൾ  വിXകലനം  ടെചയ്യുന്നു.അനേ~ഹത്തിന്  നേബാധ്യമുടെണ്ടങ്കിൽ,
തടെI ആXയം ഒരു ബിസിനസ് യൂണി,ിനേലക്ക് വിവർത്തനം ടെചയ്യാൻ അയാൾ പണടെത്തയും
വസ്തുക്കടെളയും  ക്രമീകരിക്കുന്നു.  അനേതസമയം,  നിയമപരമായ  കിഴ്  വഴക്കങ്ങൾ  അനേ~ഹം
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പൂർത്തിയാക്കുന്നു,  ടെമനേമ്മാറാണ്ടം  ഓഫ്  അനേസാസിനേയഷൻ,  ആർട്ടിക്കിൾസ്  ഓഫ്
അനേസാസിനേയഷൻ നേപാലുള്ള നേരഖകൾ തയ്യാറാക്കുക,  പ്രാഥമിക കരാറുകൾ തീർപ്പാക്കുകയും
പ്രാഥമിക ടെചലവുകൾ  നൽകുകയും ടെചയ്യുന്നു.
പ്രനേമാഷടെI ചുമതല വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന്, ഒരു പ്രനേമാട്ടർക്ക് നിരവധി അവX്യ
ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ  ഭാവന,  മികച്ച  തീരുമാനടെമടുക്കാനുള്ള  കഴിവ്,  മുൻകൈക,  വിഭവ
സമ്പൂർണ്ണത,  സംഘ(നാ  കഴിവ്  എന്നിവയാണ്  വിജയകരമായ  ഒരു  ടെപ്രാനേമാട്ടറുടെ(  പ്രധാന
ഗുണങ്ങൾ. 
പ്രനേമാട്ടർമാരുടെ( അടെKങ്കിൽ പ്രനേമാഷനിടെല ഘട്ടങ്ങൾ
 പ്രനേമാട്ടർ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു.ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രനേമാഷൻ
ഘട്ടങ്ങളിടെല ഘട്ടങ്ങൾ എന്നും അറിയടെപ്പടുന്നു:
1. ബിസിനസ്്സ ആXയത്തിടെI കടെണ്ടത്തൽ

ഒരു  ബിസിനസ്്സ  സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള  ഒരു  ആXയം  കടെണ്ടത്തിയനേതാടെ(യാണ്
പ്രനേമാഷൻ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്.  അനേ~ഹത്തിടെI മനസ്സിൽ  നിരവധി ആXയങ്ങളുണ്ടാകാം,
ഏ,വും  പ്രാനേയാഗികവും  ലാഭകരവുമായത്  ഏടെതന്്ന  അനേ~ഹം  തീരുമാനിനേക്കണ്ടതുണ്ട്.
ബിസിനസ്്സ  ആXയം  ഒരു  പുതിയ  കണ്ടുപിടുത്തത്തിടെI  വാണിജ്യപരമായ  ഉപനേയാഗവുമായി
അടെKങ്കിൽ ഉപനേയാഗിക്കാത്ത പ്രകൃതിവിഭവത്തിടെI ചൂഷണവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ടിരിക്കാം.
2. സാധ്യതാ പഠനം

കടെണ്ടത്തിയ  ആXയവുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട  എKാ  ആXയങ്ങളും  വിXകലനം  ടെചയ്ത
നേXഷം,  ടെപ്രാനേമാട്ടർ  ആXയത്തിന്  പ്രാനേയാഗിക  രൂപം  നൽകുന്നതിന്  വിXദമായ
അനേന്വഷണം  ആരംഭിക്കുന്നു.വില,  ലാഭം,  ഉൽ പാദന  പ്രക്രിയ,  ഉൽ പ്പന്നത്തിടെI  ആവX്യം
എന്നിവടെയക്കുറിച്്ച  അനേ~ഹം  വിXദമായ  അനേന്വഷണം  ന(ത്തുന്നു.  ഇത്  ടെചയ്യുനേമ്പാൾ,
പ്രനേമാട്ടർ  ടെസ്പഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ(നേയാ  ചാർട്ടs്  അക്കൗണ്ടI്,  എഞ്ചിനീയർമാർ  തു(ങ്ങിയ
വിദഗ്ധരുടെ(നേയാ  സഹായം  സ്വീകരിക്കുന്നു.  സാധ്യതാ  പഠനത്തിൽ  സാനേങ്കതിക  സാധ്യത,
സാമ്പത്തിക സാധ്യത, മുതലായവ  ഉൾടെപ്പടുന്നു.
3.സുഗമമായ സാമ്പത്തിക ഇ(പാടുകൾ ന(ത്തുന്നതിന് ബാങ്കർമാടെര നിയമിക്കുന്നു.
4.ഉൽപാദന ഘ(കങ്ങൾ കൂട്ടിനേച്ചർക്കൽ 

നിർനേ~Xത്തിടെI പ്രാനേയാഗികതയിലും ലാഭത്തിലും സംതൃപ്തനായാൽ,  ടെപ്രാനേമാട്ടർ ഭൂമി,
ടെതാഴിൽ, മൂലധനം, മാനേനജർ ഉനേദ്യാഗസ്ഥർ തു(ങ്ങിയ ഉൽപാദന ഘ(കങ്ങടെള കൂട്ടിനേച്ചർക്കുന്നു.
കമ്പനിയുടെ(  ആദ്യടെത്ത  sയറക്ടർമാരായി  പ്രവർത്തിക്കാൻ  തയ്യാറുള്ള  വ്യക്തികടെളയും
പ്രനേമാട്ടർമാർ കടെണ്ടത്തുന്നു.
5. പ്രാഥമിക നേരഖകൾ തയ്യാറാക്കൽ

കമ്പനിയുടെ(  ആവX്യമായ  നേരഖകൾ  തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള  ന(പ(ികൾ  ടെപ്രാനേമാട്ടർ
ഏടെ,ടുക്കുന്നു,  അവ രൂപീകരണ നേവളയിൽ രജിÏാർക്ക് സമർപ്പിനേക്കണ്ടതാണ്.  ആവX്യമായ
നേരഖകൾ ഇവയാണ്: - 
a) ടെമനേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അനേസാസിനേയഷൻ  
b) ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അനേസാസിനേയഷൻ 
c) നേപ്രാടെസ്പക്ടസ് .
d) sയറക്ടർമാരുടെ( പട്ടിക 
e) sയറക്ടർമാരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സമ്മതിച്ചതായി നേരഖാമൂലം സമ്മതംപത്രം 
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 f) അംഗീകൃത മൂലധനത്തിടെI പ്രസ്താവന 
g)  കമ്പനി  നിയമത്തിടെല  എKാ  വ്യവസ്ഥകളും  പാലിച്ചിട്ടുടെണ്ടന്്ന  ചാർനേട്ടs്  അക്കൗണ്ടI്
അടെKങ്കിൽ സുപ്രീം നേകാ(തിയുടെ(നേയാ കൈഹനേക്കാ(തിയുടെ(നേയാ അഭിഭാഷകടെI നിയമപരമായ
പ്രഖ്യാപനം.
6. പ്രാഥമിക കരാറുകളിൽ പ്രനേവXിക്കുന്നത്

കമ്പനിയുടെ( രജിനേÏഷന് മുമ്പായി പ്രനേമാട്ടർമാർ വിവിധ കക്ഷികളുമായി കരാറുകളിൽ
ഏർടെപ്പടുന്നു. രജിനേÏഷന് നേXഷം കമ്പനി ഈ കരാറുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നു.
7. നേപര് അംഗീകാരം

രണ്ട്  കമ്പനികൾക്ക്  സമാന  നേപരുകൾ  ഉണ്ടാകരുത്.  മ,്  കമ്പനികളുടെ(  നേപരുമായി
ടെപാരുത്തടെപ്പ(ാതിരിക്കാൻ  ഓനേരാ  കമ്പനിക്കും  അതിടെI  നേപര്  രജിÏാറിൽ  നിന്്ന
അംഗീകരിനേക്കണ്ടത് ആവX്യമാണ്.
I. ടെമനേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അനേസാസിനേയഷൻ

ഒരു  കമ്പനിയുടെ(   പ്രധാനടെപ്പട്ട  നേരഖയാണ്  ടെമനേമ്മാറാണ്ടം  ഓഫ്
അനേസാസിനേയഷൻ.ഇത് കമ്പനിയുടെ( ചാർട്ടർ അടെKങ്കിൽ 'മാഗ്ന കാർട്ട'  ആണ്.ടെമനേമ്മാറാണ്ടം
ഓഫ്  അനേസാസിനേയഷൻ  ഒരു  കമ്പനിയുടെ(  ലക്ഷ്യങ്ങൾ  നിർവചിക്കുകയും  കമ്പനിക്ക്
പ്രവർത്തിക്കാൻ  കഴിയാത്ത  അതിർത്തി  നേരഖ  നിർണ്ണയിക്കുകയും  ടെചയ്യുന്നു.  ഇത്  ഒരു
കമ്പനിയുടെ(  Xക്തിയും  പുറം  നേലാകവുമായുള്ള  കമ്പനിയുടെ(  ബന്ധവും
നിർവചിക്കുന്നു.കമ്പനിയുടെ( പ്രവർത്തനത്തിടെI വ്യാപ്തി അറിയാൻ കമ്പനിയുമായി ഇ(ടെപടുന്ന
ടെഷയർനേഹാൾsർമാർക്കും  ക(ക്കാർക്കും  മറ്റുള്ളവർക്കും  പ്രാപ്തമാക്കുക  എന്നതാണ്
ധാരണാപത്രത്തിടെI  ലക്ഷ്യം.  ധാരണാപത്രം  കമ്പനിയുടെ(  ഭരണഘ(ന  വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇടെതാരു ടെപാതു നേരഖയാണ്.
ടെമനേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അനേസാസിനേയഷടെI ഉള്ള(ക്കം 

ടെമനേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അനേസാസിനേയഷൻ ആറ് നേþാസുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
(1) നേപര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക 
(2) സാഹചര്യം അടെKങ്കിൽ വാസസ്ഥലം  സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക
(3) ലക്ഷ്യടെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക 
(4) ബാധ്യതടെയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക 
(5) മൂലധനടെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക 
(6) അനേസാസിനേയഷൻ/ കൂട്ടായ് മ 
1. നേപര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക 

ഈ  ഖണ്ഡികയിൽ  കമ്പനിയുടെ(  പൂർണ്ണമായ  നേപര്  അ(ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.കമ്പനിയുടെ(
നേപര്  ഈ  ഉപവാക്യത്തിൽ  പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കണം.നേപര്  നിലവിലുള്ള  കമ്പനിയുടെ(  നേപരുമായി
സാമ്യമുള്ളനേതാ സമാനനേമാ ആയിരിക്കരുത്. 
നേപര്  സൂചിപ്പിക്കുന്ന  ഖണ്ഡികയുടെ(  മാ,ം.കമ്പനിയുടെ(  പ്രനേത്യക  പ്രനേമയത്തിലൂടെ(യും
നേകന്ദ്രസർക്കാരിടെI മുൻകൂർ അനുമതിനേയാടെ(യും മാത്രനേമ കമ്പനിയുടെ( നേപര് മാ,ാൻ കഴിയൂ.
2. സാഹചര്യം അടെKങ്കിൽ വാസസ്ഥലം  സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക

കമ്പനിയുടെ(  രജിസ്റ്റർ  ടെചയ്ത  ഓഫീസ്  സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന  സംസ്ഥാനത്തിടെI  നേപര്  ഈ
ഖണ്ഡിക വ്യക്തമാക്കുന്നു.  നേജായിI് നേസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളുടെ(യും നേകാ(തിയുടെ(യും രജിÏാറിടെI
അധികാരപരിധി ഈ വകുപ്പ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.കമ്പനിയുടെ( എKാ നിയമപരമായ പുസ്തകങ്ങളും
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മ,്  പ്രധാന  നേരഖകളും  സൂക്ഷിക്കുന്ന  സ്ഥലമാണ്  രജിസ്റ്റർ  ടെചയ്ത  ഓഫീസ്.  കമ്പനികളുടെ(
രജിÏാറിൽ നിന്നുള്ള കത്തി(പാടുകൾക്കായി ഈ വിലാസം ഉപനേയാഗിക്കുന്നു.
സാഹചര്യ വ്യവസ്ഥയുടെ( മാ,ം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നേþാസ് മാ,ാം: -
 എ)  രജിസ്റ്റർ ടെചയ്ത ഓഫീസ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്്ന മടെ,ാന്നിനേലക്ക് മാ,ണടെമങ്കിൽ,  ഒരു
പ്രനേത്യക പ്രനേമയം പാസാക്കി കമ്പനി നേലാ നേബാർsിൽ നിന്്ന അനുമതി നേന(ണം .
ബി) ഒരു പ്രനേത്യക പ്രനേമയം പാസാക്കി ഓഫീസ് ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്്ന അനേത പട്ടണത്തിടെല
മടെ,ാരു പട്ടണത്തിനേലക്ക് മാ,ാം .
സി)  ഒരു  സാധാരണ  പ്രനേമയം  പാസാക്കി  ഓഫീസ്  ഒരു  പട്ടണത്തിൽ  നിന്്ന  മടെ,ാരു
പട്ടണത്തിനേലക്ക് മാ,ാം.
3.  ലക്ഷ്യടെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക 

ഇത്  ടെമനേമ്മാറാണ്ടം  ഓഫ്  അനേസാസിനേയഷടെI  ഏ,വും  പ്രധാനടെപ്പട്ട
ഉപവാക്യമാണ്.കമ്പനിയുടെ(  പ്രധാന  ലക്ഷ്യങ്ങളും  കമ്പനി  പിന്തു(രാനി(യുള്ള  മ,്  ദ്വിതീയ
ലക്ഷ്യങ്ങളും  ഇതിൽ  അ(ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.ഈ  നിബന്ധന  കമ്പനിയുടെ(  പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ(
വ്യാപ്തിയും  പരിമിതികളും  നിർവചിക്കുന്നു.കമ്പനികളുടെ(  ആക്റ്റ്,  1956  ടെല  ടെസക്ഷൻ  17  ൽ
പരാമർXിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രനേത്യക പ്രനേമയത്തിലൂടെ( മാത്രനേമ കമ്പനി മാ,ം വരുത്തുകയുള്ളൂ, കമ്പനി
നേലാ നേബാർsിൽ നിന്്ന സ്ഥിരീകരണം നേനടുകയും നേവണം .
4. ബാധ്യതാ  സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക 

കമ്പനിയിടെല  അംഗങ്ങളുടെ(  ബാധ്യത  ഈ  ഖണ്ഡിക  നിർവചിക്കുന്നു.  ഒരു  കമ്പനി
ടെഷയറുകളാൽ  പരിമിതടെപ്പടുത്തിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,  ഒരു  ഓഹരി  ഉ(മയുടെ(  കൈകവXമുള്ള
ടെഷയറുകളുടെ(  നാമമാത്ര  മൂല്യങ്ങൾ  ബാധ്യത  പരിമിതടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.കമ്പനി
ഗ്യാരണ്ടിയാൽ  പരിമിതടെപ്പടുത്തിയിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,  ബാധ്യതാ  നേþാസിടെI  മാ,ം  ഇനിപ്പറയുന്ന
രീതികളിൽ ബാധ്യതാ ഖണ്ഡിക മാ,ാൻ കഴിയും.
a)  അംഗങ്ങളുടെ(  നേയാഗത്തിൽ  ഏകകണ്ഠമായ  പ്രനേമയം  പാസാക്കുന്നതിലൂടെ(  അതിടെI
അംഗങ്ങൾക്ക് എടെന്തങ്കിലും അധിക ബാധ്യത ചുമത്താനാകും.
b) ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അനേസാസിനേയഷൻ അനുവദിക്കുകയാടെണങ്കിൽ sയറക്ടർമാരുടെ(നേയാ
മാനേനജിംഗ്  sയറക്ടറുടെ(നേയാ  മാനേനജർമാരുടെ(നേയാ  ബാധ്യത  ഒരു  പ്രനേത്യക  പ്രനേമയം
പാസാക്കുന്നതിലൂടെ( പരിധിയിKാത്തതാക്കാം.
5. മൂലധനടെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക 

കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ടെചയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ( ടെമാത്തം മൂലധനം ഈ വകുപ്പിൽ പറയുന്നു.
അംഗീകൃത,  രജിസ്റ്റർ  ടെചയ്ത  അടെKങ്കിൽ  നാമമാത്രമായ  മൂലധനം  എന്നാണ്  ഇത്
അറിയടെപ്പടുന്നത്.
ക്യാപി,ൽ നേþാസിടെI മാ,ം.

ഒരു സാധാരണ പ്രനേമയം  /  ടെറസലൂഷൻ പാസാക്കുന്നതിലൂടെ( ഒരു കമ്പനിക്ക്  ഓഹരി
മൂലധനം  വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ  കഴിയും.മൂലധനം  കുറയ്ക്കുന്നതിന്   പ്രനേത്യക  പ്രനേമയവും  നേകാ(തി
സ്ഥിരീകരണവും ആവX്യമാണ്.
6. അനേസാസിനേയഷൻ അടെKങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നേþാസ്

ഈ  നേþാസ്  ഒരു  പ്രഖ്യാപനത്തിടെI  രൂപത്തിലാണ്.   ഒരു  സ്വകാര്യ  കമ്പനിയുടെ(
കാര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് നേപടെരങ്കിലും ഒരു ടെപാതു കമ്പനിയുടെ( കാര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഏഴ്
നേപടെരങ്കിലും ടെമനേമ്മാറാണ്ടത്തിൽ ഒപ്പി(ണം.
അനേസാസിനേയഷൻ നേþാസിടെI മാ,ം : അനേസാസിനേയഷൻ നേþാസ് മാ,ാൻ കഴിയിK. 
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II. ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അനേസാസിനേയഷൻ
ഒരു  കമ്പനിയുടെ(  കൈബനേലാകളാണ്.  കമ്പനിയുടെ(  ആന്തരിക  മാനേനജുടെമIിനുള്ള

നിയമങ്ങളും  നിയന്ത്രണങ്ങളും  ഇതിൽ  അ(ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  മാനേനജ്ടെമIിടെIയും  sയറക്ടർ
നേബാർsിടെIയും ചുമതലകൾ,  അവകാXങ്ങൾ,  അധികാരങ്ങൾ എന്നിവ ഇത് നിർവചിക്കുന്നു.
കമ്പനിയുടെ( ബിസിനസ്്സ ന(ക്കുന്ന രീതിയും രീതിയും അവർ നിരത്തുന്നു.  ഇതിടെന  'ഇൻനേsാർ
മാനേനജ് ടെമIിടെI  പ്രമാണം'  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.  കമ്പനി  നിയമത്തിനും  ടെമനേമ്മാറാണ്ടം  ഓഫ്
അനേസാസിനേയഷനും  വിരുദ്ധമായി  ആർട്ടിക്കിൾസ്  ഓഫ്  അനേസാസിനേയഷനിൽ  ഒന്നും
ഉൾടെക്കാള്ളാൻ കഴിയിK.  ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി,  ഗ്യാരണ്ടിയാൽ പരിമിതടെപ്പടുത്തിയ കമ്പനി,
പരിധിയിKാത്ത  കമ്പനി  എന്നിവയ്ക്ക്  സ്വന്തമായി  ആർട്ടിക്കിൾസ്  ഓഫ്  അനേസാസിനേയഷൻ
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

ടെഷയറുകളാൽ  പരിമിതടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  ഒരു  ടെപാതു  നേമഖല  കമ്പനി
തയ്യാറാനേക്കണ്ടതിK പകരം  അതിടെI സ്വന്തം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അനേസാസിനേയഷൻ;അത്
Table  A  /പട്ടിക  എ  സ്വീകരിക്കാം.  കമ്പനി  നിയമത്തിൽ  നൽകിയിരിക്കുന്ന  മാതൃകാ
ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അനേസാസിനേയഷനാണ് ഇത്.  ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അനേസാസിനേയഷടെI
ഉള്ള(ക്കം സാധാരണയായി ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളും കൈബ
നിയമങ്ങളും ഉൾടെക്കാള്ളുന്നു.
1. ഓഹരി മൂലധനവും അതിടെI ഉപവിഭാഗവും, ഓഹരി ഉ(മകളുടെ( അവകാXങ്ങൾ.
2. ടെഷയറുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനും നേകാളുകൾ വിളിക്കുന്നതിനുമുള്ള ന(പ(ിക്രമം.
3. ഓഹരികൾ കൈകമാറുന്നതിനുള്ള ന(പ(ിക്രമം
4.  ഓഹരികൾ  നഷ്ടടെപ്പടുത്തുന്നതിനും  വീണ്ടും  ഇഷ്യു  ടെചയ്യുന്നതിനും  കീഴ(ങ്ങുന്നതിനുമുള്ള
ന(പ(ിക്രമം.
5. ഓഹരി നേസ്റ്റാക്കാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ന(പ(ിക്രമം.
6. ടെഷയർ സർട്ടിഫിക്ക,്, ടെഷയർ വാറI് തു(ങ്ങിയവ വിതരണം ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള ന(പ(ിക്രമം.
7. ഓഹരി മൂലധനം മാറ്റുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ന(പ(ിക്രമം.
8. കമ്പനിയുടെ( വായ്പടെയടുക്കൽ അധികാരങ്ങൾ.
9.  sയറക്ടർമാരുടെ(  നിയമനം,  വീണ്ടും  നിയമനം,  നേയാഗ്യത,  പ്രതിഫലം,  അധികാരങ്ങൾ,
ചുമതലകൾ തു(ങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ.
10. മീ,ിംഗുകൾ ന(ത്തുന്നതിനുള്ള ന(പ(ിക്രമം
11. നേകാറം, നേവാട്ടിംഗ് അവകാXം, നേവാടെട്ടടുപ്പ് നേപ്രാക്സി തു(ങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച ന(പ(ിക്രമം
12.  ലാഭത്തിടെI  മൂലധനവൽക്കരണം,  ലാഭവിഹിതം  പ്രഖ്യാപിക്കൽ  എന്നിവ  സംബന്ധിച്ച
നിയമങ്ങൾ.
13.  അക്കൗണ്ടുകളുടെ( നിയമപരമായ പുസ് തകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും അവയുടെ( ഓsിറ്റുമായി
ബന്ധടെപ്പട്ട കാര്യങ്ങൾ.
14. കമ്പനിയുടെ( മുദ്ര
15. കമ്പനി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ന(പ(ിക്രമം.

ആർട്ടിക്കിൾസ്  ഓഫ്  അനേസാസിനേയഷടെI  മാ,ം  ഇനിപ്പറയുന്ന  നിബന്ധനകൾക്ക്
വിനേധയമായി  ഒരു  കമ്പനിക്ക്  എനേപ്പാൾ  നേവണടെമങ്കിലും  ഒരു  ആർട്ടിക്കിൾ  ഓഫ്
അനേസാസിനേയഷൻ മാ,ാൻ കഴിയും: - 
1) മാ,ം ടെമനേമ്മാറാണ്ടത്തിനും കമ്പനീസ് ആക്ടിനും വിരുദ്ധമായിരിക്കരുത്.
2) ഇത് കമ്പനിയുടെ( ടെമാത്തത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളതായിരിക്കണം.
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3) ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുമായി നിലവിലുള്ള ഒരു കരാറും ലംഘിക്കരുത്.
4) അംഗങ്ങളുടെ( ബാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിടെI ഫലം ഉണ്ടാകരുത്.
ഒരു ടെപാതു കമ്പനിടെയ സ്വകാര്യ കമ്പനിയാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ മാ,ം വരുത്തുന്നുടെവങ്കിൽ,  നേകന്ദ്ര
സർക്കാരിടെI അനുമതി നേന(ണം.
ടെമനേമ്മാറാണ്ടം  ഓഫ്  അനേസാസിനേയഷനും  ആർട്ടിക്കിൾസ്  ഓഫ്  അനേസാസിനേയഷനും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

 അ(ിസ്ഥാനം
ടെമനേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് 
അനേസാസിനേയഷൻ (MoA)

ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് 
അനേസാസിനേയഷൻ (AoA)

1. ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ( സ്വഭാവവും 
അതിടെI പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ( 
വ്യാപ്തിയും MoA 

നിർവചിക്കുന്നു.

കമ്പനിയുടെ( നിയമങ്ങളും 
നിയന്ത്രണങ്ങളും AoA 
നിർവചിക്കുന്നു

2. സ്ഥോനം  കമ്പനി ആക്ടിന് കീഴിലുള്ള 
ഒരു കമ്പനിയുടെ( പ്രധാന 
നേരഖയാണിത്.

 ഒരു കമ്പനിയുടെ( 
സബ്സിsിയറി 
നേsാക്യുടെമIാണിത്.

3. �ന്ധം  കമ്പനിയും 
പുറത്തുനിന്നുള്ളവരും 
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം MoA 

സ്ഥാപിക്കുന്നു.

കമ്പനിയുടെ( 
അംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം 
AoA നിർവചിക്കുന്നു

4. മാ,ം ധാരണാപത്രം മാറ്റുന്നതിന് 
ഒരു നിയമപരമായ 
അനേതാറി,ിയുടെ( അംഗീകാരം 
ആവX്യമാണ്.

ഒരു ടെറടെസാല്യൂഷൻ 
പാസാക്കുന്നതിലൂടെ( AOA 

എളുപ്പത്തിൽ മാ,ാൻ കഴിയും. 

5. സ്ഥിരീകരണം  MoA- ന് അപ്പുറത്തുള്ള 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
അംഗീകരിക്കാനാവിK.

 ടെമനേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് 
അനേസാസിനേയഷൻ 
ലംഘിക്കുന്നിടെKങ്കിൽ  
അംഗങ്ങൾക്ക് AoA ന് 
പുറത്തുള്ള പ്രവർ ത്തനങ്ങൾ  
അംഗീകരിക്കാൻ  കഴിയും.

6. അനിവോര്യത   ഇത്  ആവX്യമായ 
നേരഖയാണ്.

ഇത് ഒരു ദ്വിതീയ 
പ്രമാണമാണ്.

നേപ്രാടെസ്പക്ടസ് 
ഒരു  ടെപാതു  കമ്പനിക്ക്  ഒരു  നേപ്രാടെസ്പക്ടസ്  നൽകിടെക്കാണ്ട്  അതിടെI  ഓഹരികനേളാ

sിബഞ്ചറുകനേളാ  സബ്സ്കൈക്രബ്  ടെചയ്യാൻ  ടെപാതുജനങ്ങടെള  ക്ഷണിക്കാൻ  കഴിയും.
നേപ്രാടെസ്പക്ടസ്  അതിടെI  ഓഹരികനേളാ  sിബഞ്ചറുകനേളാ  സബ്സ്കൈക്രബ്  ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള
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ടെപാതുജനത്തിനുള്ള  ക്ഷണമാണ്.  കമ്പനിയുടെ(  സാമ്പത്തിക  വXങ്ങടെളക്കുറിച്ച്  ആവX്യമായ
എKാ  വിവരങ്ങളും  ഇതിൽ  അ(ങ്ങിയിരിക്കുന്നു  കൂ(ാടെത  കമ്പനിയുടെ(  ഓഹരികൾക്കായി
സബ് സ് കൈക്രബുടെചയ്യനേണാ നേവണ്ടനേയാ എന്്ന തീരുമാനടെമടുക്കാൻ ആളുകടെള സഹായിക്കുന്നു.
മുൻകാല ചരിത്രം (എടെന്തങ്കിലുമുടെണ്ടങ്കിൽ) നിലവിടെല സ്ഥാനവും ഭാവി സാധ്യതകളും ഉൾടെപ്പടെ(
കമ്പനിയുടെ( വിXദമായ വിവരങ്ങൾ നേപ്രാടെസ്പക്ടസിൽ അ(ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  നേപ്രാടെസ്പക്ടസിടെI
ഒരു  പകർപ്പ്  രജിÏാർക്ക്  ടെപാതുജനങ്ങൾക്ക്  നൽകുന്നതിനുമുമ്പ്  ഫയൽ  ടെചയ്യണം.  എKാ
നേപ്രാടെസ്പക്ടസും  ടെമനേമ്മാറാണ്ടത്തിടെI  ഒപ്പുകളാൽ  തീയതി  നേരഖടെപ്പടുത്തുകയും  ഒപ്പിടുകയും
നേവണം.  നേപ്രാടെസ്പക്ടസിടെല  ഉള്ള(ക്കത്തിൽ  നേപ്രാടെസ്പക്ടസിൽ  ഇനിപ്പറയുന്ന  വിXദാംXങ്ങൾ
അ(ങ്ങിയിരിക്കണം: - 
1) കമ്പനിയുടെ( നേപരും രജിസ്റ്റർ ടെചയ്ത വിലാസവും.
2) കമ്പനിയുടെ( പ്രധാന വസ് തുക്കൾ
3)ടെമനേമ്മാറാണ്ടത്തിനേലക്ക്  ഒപ്പിട്ടവരുടെ(  നേപരും  വിലാസവും  അവ  ഓനേരാന്നും
സബ് സ് കൈക്രബുടെചയ് ത ടെഷയറുകളുടെ( എണ്ണവും.
4) ടെഷയറുകളുടെ( എണ്ണവും തരങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാXവും.
5) sിബഞ്ചറുകടെള സംബന്ധിച്ച വിXദാംXങ്ങൾ ഉടെണ്ടങ്കിൽ
6) മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷടെI തുക.
7) സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്്റ്റ തുറക്കുന്നതിനും അ(യ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള തീയതികൾ. 
8) അനേപക്ഷ, അനേലാട്ട്ടെമI്, നേകാളുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നൽനേകണ്ട തുക.
9)പണവും പരിഗണനയും ഒഴിടെകയുള്ള കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ഇതിനകം ഇഷ്യു  ടെചയ്ത
ടെഷയറുകളുടെ( എണ്ണം.
10) ഓsി,ർമാർ, ബാങ്കർമാർ, നേബ്രാക്കർമാർ എന്നിവരുടെ( നേപരുകളും വിലാസവും
11) അണ്ടർ കൈറ,ർ, അണ്ടർ കൈറ,ിംഗ് കമ്മീഷടെI നേപരും വിലാസവും.
12) റിsീം ടെചയ്യാവുന്ന മുൻഗണന ടെഷയറുകളുടെ( വിXദാംXങ്ങൾ ഉടെണ്ടങ്കിൽ.
13) sയറക്ടർ നേബാർs് അംഗങ്ങളുടെ( നേപരുകൾ, വിലാസം, ടെതാഴിൽ.
14) നേഷാക്ക് എക്സ്നേചഞ്ചുകളിടെല ടെഷയറുകളുടെ( ലിസ്റ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ച വിXദാംXങ്ങൾ.
15) sയറക്ടർമാരുടെ( നേയാഗ്യതാ ഓഹരികൾ ഉടെണ്ടങ്കിൽ
16)  മാനേനജിംഗ്  sയറക്ടറുടെ( നേപരും വിലാസവും അവരുടെ( പ്രതിഫലവും.  17)  കമ്പനിയുടെ(
വായ്പടെയടുക്കൽ അധികാരങ്ങളുടെ( വിXദാംXങ്ങൾ.
18) കരുതൽ, മിച്ചം എന്നിവടെയക്കുറിച്ചുള്ള വിXദാംXങ്ങൾ.
19) കമ്പനിയുടെ( മീ,ിംഗിടെല നേവാട്ടവകാXടെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിXദാംXങ്ങൾ 20) കഴിഞ്ഞ അഞ്ച്
വർഷങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ( ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ, പ്രഖ്യാപിച്ച ലാഭവിഹിതം, ആസ്തികൾ, ബാധ്യതകൾ
എന്നിവടെയക്കുറിച്്ച ഓsി,ർമാർ റിനേപ്പാർട്ട് ടെചയ്യുന്നു.
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അധ്യായം- VII
ബിസിനസ് ഫിനാൻസിടെI ഉറവി(ങ്ങൾ

വ്യാപാര മൂലധനം : 
ബിസിനസ്സിടെI  ജീവിത  രക്തമാണ്  Finance/മൂലധനം.  ബിസിനസ്സിടെI  വിവിധ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ന(ത്തുന്നതിന്  ഫണ്ടുകളുടെ(  ആവX്യകതകടെള  വ്യാപാര  മൂലധനം  /
ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്്ന വിളിക്കുന്നു.
a. സ്ഥിരമായ മൂലധന ആവX്യകതകൾ: 

സ്ഥിര  ആസ്തികൾ  വാങ്ങുന്നതിന് ആവX്യമായ  ഫണ്ടുകടെള  സ്ഥിര  മൂലധന
ആവX്യകതകൾ  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.  ബിസിനസ്സിടെI  സ്വഭാവം,  ബിസിനസ്സിടെI  വലുപ്പം
മുതലായ  വിവിധ  ഘ(കങ്ങടെള  ആശ്രയിച്്ച  വ്യത്യസ്ത  ബിസിനസ്്സ  യൂണിറ്റുകൾക്ക്  വ്യത്യസ്ത
മൂലധന അളവ് ആവX്യമാണ്. 
b. പ്രവർത്തന മൂലധന ആവX്യകതകൾ:
 ഒരു ബിസിനസ്സിടെI  കൈദനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവX്യമായ ഫണ്ടുകടെള പ്രവർത്തന
മൂലധന  ആവX്യകതകൾ  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.നിലവിടെല  ആസ്തികൾ  കൈകവXം  വയ്ക്കുന്നതിനും
നിലവിടെല ടെചലവുകൾ നിറനേവറ്റുന്നതിനും ഇത് ഉപനേയാഗിക്കുന്നു.
കാലാവധിയുടെ( അ(ിസ്ഥാനനത്തിൽ /പിരീs് നേബസിസ്:
1. നേലാംഗ് നേ(ം ഫിനാൻസ്/ ദീർഘകാല ധനകാര്യം:
 ദീർഘകാലനേത്തക്ക് (5 വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള) ബിസിനസ്സിൽ നിനേക്ഷപിനേക്കണ്ട ഫണ്ടുകടെള
നേലാംഗ്  നേ(ം  ഫിനാൻസ്  അടെKങ്കിൽ  ഫിക്സs്  ക്യാപി,ൽ  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.  ഭൂവിനിനേയാഗം,
പ്ലാI്, യന്ത്രങ്ങൾ തു(ങ്ങിയ സ്ഥിര ആസ്തികൾ നേXഖരിക്കുന്നതിന് ഇത് ആവX്യമാണ്.
2.  ഹ്രസ്വകാല ധനകാര്യം: ഇത്  ഒരു വർഷത്തിൽ കൂ(ാത്ത ഒരു കാലയളവിന്  ആവX്യമായ
ഫണ്ടുകടെളയും  കൈദനംദിന  ടെചലവുകൾ  നിറനേവറ്റുന്നതിനും  ഉൽപാദനത്തിന്  ധനസഹായം
നൽകുന്നതിനും  പണം  നൽകുന്നതിനും  ഇത്  സൂചിപ്പിക്കുന്നു.നേവതനവും  മ,്  ടെചലവുകളും.ഇത്
പ്രവർത്തന  മൂലധനം  അടെKങ്കിൽ  രക്തചംക്രമണ  മൂലധനം  എന്നും  അറിയടെപ്പടുന്നു.  ഇത്
നിലവിടെല ആസ്തികളിൽ നിനേക്ഷപിക്കടെപ്പടുന്നു.
3.  ഇ(ത്തരം  ധനകാര്യം: പ്ലാന്റും  യന്ത്രസാമഗ്രികളും  നവീകരിക്കുക,  ഒരു  പുതിയ  ഉൽ പ്പന്നം
അവതരിപ്പിക്കുക, പുതിയനേതാ ടെമച്ചടെപ്പട്ടനേതാ ആയ ഉൽ പാദന രീതികൾ  സ്വീകരിക്കുക, പരസ്യ
കാടെമ്പയ് നുകൾ  എന്നിവ ന(ത്തുന്നതിന്  1  മുതൽ  5  വർഷം വടെരയുള്ള കാലയളവിൽ ഫണ്ട്
ആവX്യമായി വനേന്നക്കാം.അത്തരം ആവX്യങ്ങൾക്ക് ആവX്യമായ ധനകാര്യടെത്ത മീsിയം നേ(ം
ഫിനാൻസ് അടെKങ്കിൽ മീsിയം നേ(ം ക്യാപി,ൽ എന്്ന വിളിക്കുന്നു.
ഉ(മസ്ഥാവകാX അ(ിസ്ഥാനം: 
1.  ഉ(മയുടെ(  ഫണ്ടുകൾ: ഉ(മകൾ  സംഭാവന  ടെചയ്യുന്ന  തുകയും  ബിസിനസ്സിൽ  വീണ്ടും
നിനേക്ഷപിച്ച  ലാഭവും  അ(ങ്ങുന്നതാണ്  ഉ(മകളുടെ(  ഫണ്ട്.  ഉ(മസ്ഥരുടെ(  ഫണ്ട്  യഥാർത്ഥ
റിസ്ക് ക്യാപി,ലാണ്, കാരണം ബിസിനസ്്സ പരാജയടെപ്പടുന്ന നഷ്ടത്തിടെI അടെKങ്കിൽ കുറഞ്ഞ
ലാഭത്തിടെI  എKാ  അപക(സാധ്യതകളും  അനേ~ഹം  വഹിക്കുന്നു.  ബിസിനസ്്സ
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നിലനിൽക്കുന്നി(നേത്താളം  ഉ(മസ്ഥാവകാX  ഫണ്ടുകൾ  ബിസിനസ്സിൽ  തു(രും.ഇത്  തിരിടെക
നൽകാനാവിK. സ്ഥിര ആസ്തികൾ നേനടുന്നതിന് ഇത് ഉപനേയാഗിക്കുന്നു.
2.  ക(ടെമടുത്ത  ഫണ്ടുകൾ: വ്യക്തികൾ,  ബാങ്കുകൾ,  ധനകാര്യ  സ്ഥാപനങ്ങൾ  എന്നിവയിൽ
നിന്നും  സ്വരൂപിച്ച  sിബഞ്ചറുകളിലൂടെ(യും  ടെപാതു  നിനേക്ഷപങ്ങളിലൂടെ(യും  ധനകാര്യ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  നിന്നുമുള്ള  ധനസമാഹരണടെത്ത  ഇത്  സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  ലാഭമിടെKങ്കിൽ
നേപാലുംനിശ്ചിത  നിരക്കിൽ  പലിX  ആനുകാലികമായി  അ(യ്ക്കുകയും  കാലഹരണടെപ്പടുന്ന
തീയതിയിൽ വായ്പാ മൂലധനം തിരിച്ച(യ്ക്കുകയും   ടെചയ്യണം.
ധന സ്വരൂപണത്തിടെI അ(ിസ്ഥാനത്തിൽ :
1. ആന്തരിക ഉറവി(ം: ഇവ ബിസിനസ്സിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കടെപ്പടുന്നത്.
2. ബാഹ്യ ഉറവി(ം: ഇവ ബിസിനസിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവയാണ്.
സാമ്പത്തിക നേ�ാതസ്സുകൾ: 

ഒരു  ബിസിനസ്സിന്  വിവിധ  ഉറവി(ങ്ങളിൽ  നിന്്ന  ഫണ്ട്  നേXഖരിക്കാൻ  കഴിയും.
സാഹചര്യം,  ഉനേ~X്യം,  ടെചലവ്,  അപക(സാധ്യത എന്നിവടെയ ആശ്രയിച്്ച,  ഉപനേയാഗിനേക്കണ്ട
ഉറവി(ടെത്തക്കുറിച്്ച ഒരു തിരടെഞ്ഞടുപ്പ് ന(ത്താം. അവയുടെ( ഗുണങ്ങളും നേദാഷങ്ങളുമുള്ള വിവിധ
ധനകാര്യ നേ�ാതസ്സുകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്: 
1. സംരക്ഷിത സമ്പാദ്യം /Retained Earnings:
അ,ാദായത്തിടെI ഒരു ഭാഗം  ഭാവിയിടെല ഉപനേയാഗത്തിനായി  ബിസിനസ്സിൽ നിലനിർത്തുന്നു
ഇതിടെന  സംരക്ഷിത  സമ്പാദ്യടെമന്്ന   അറിയടെപ്പടുന്നു  .ഇത്  ആന്തരിക  ഉറവി(ത്തിടെIനേയാ
സ്വയം  ധനസഹായത്തിടെIനേയാ   ലാഭടെത്ത  മൂലധനനേത്താടെ(ാപ്പം  സംരക്ഷിക്കുന്ന  ഒരു
ഉറവി(ടെമന്നും അറിയടെപ്പടുന്നു 
ടെമറിറ്റുകൾ/ നേനട്ടങ്ങൾ :
> ഇത് ഫണ്ടിടെI സ്ഥിരമായ ഒരു നേ�ാതസ്സാണ്
> ഇതിന് ഒരു വിലയും ഉൾടെപ്പടുന്നിK
> ഇതിന് കൂടുതൽ വഴക്കമുണ്ട്
> ഇത് ഇക്വി,ി ടെഷയറുകളുടെ( വിപണി വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
> അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടങ്ങടെള നേനരി(ാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു 
sീടെമറിറ്റുകൾ/ നേകാട്ടങ്ങൾ :
> ഇത് നിലവിലുള്ള ഓഹരിയു(മകളുടെ( ഇ(യിൽ അസംതൃപ്തി സൃഷ്ടിനേച്ചക്കാം 
> ഇത് അനിശ്ചിതമായ ധനകാര്യ ഉറവി(മാണ്
> ഫണ്ടുകളുടെ( ദുരുപനേയാഗം  
ഓഹരി വിതരണം : 
ഓഹരി  വിതരണത്തിലൂടെ(   ലഭിക്കുന്ന  മൂലധനടെത്ത  ഓഹരി   മൂലധനം  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു,
അതായത്,  ഒരു കമ്പനിയുടെ( മൂലധനം  ഓഹരികൾ എന്്ന വിളിക്കുന്ന ടെചറിയ യൂണിറ്റുകളായി

അനീഷ് എം ഗവ : ബ�ോയ്സ് HSS മിതൃമ്മല 9447930007

Downloaded from www.Hsslive.in ®



FOCUS AREA 2021 XI BS

വിഭജിക്കടെപ്പടുന്നു.  ഓഹരി കൈകവXമുള്ള വ്യക്തിടെയ ഓഹരി  ഉ(മ അടെKങ്കിൽ അംഗം എന്്ന
വിളിക്കുന്നു. ഓഹരി ഉ(മകളാണ് കമ്പനിയുടെ( ഉ(മകൾ. 
ഒരു ടെപാതു കമ്പനിക്ക് മുൻ ഗണന ഓഹരികൾ , സാധാരണ ഓഹരികൾ (ഇക്വി,ി ടെഷയറുകൾ )
എന്നിങ്ങടെന രണ്ട് തരം ടെഷയറുകൾ  നൽ കാൻ  കഴിയും.
 a.മുൻ ഗണന ഓഹരികൾ :
കമ്പനി  അ(ച്ചുപൂട്ടുനേമ്പാൾ  ലാഭ  വിഹിതത്തിലും മൂലധനം  തിരിച്ചു  നൽകുന്നതിലും  സാധാരണ
ഓഹരികടെള  അനേപക്ഷിച്ചു  മുന്ഗണനാവകാXമുള്ള  ഓഹരികളാണ്  മുൻ ഗണന  ഓഹരികൾ .
ഇക്വി,ി ടെഷയറുകളുടെ(യും sിബഞ്ചറുകളുടെ(യും ചില സവിനേXഷതകൾ ഇതിന് ഉണ്ട്.
 വ്യത്യസ് ത തരത്തിലുള്ള മുൻ ഗണനാ ടെഷയറുകൾ  ചുവടെ( നേചർക്കുന്നു : 
i)സഞ്ചിത മുൻ ഗണനാ ഓഹരികൾ :  കൈകപ,ാത്ത ലാഭവിഹിതം വർഷങ്ങൾ ടെകാണ്ട് വർദ്ധിച്ചു
വരുന്നതാണ് സഞ്ചിത മുൻ ഗണനാ ഓഹരികൾ . 
ii)സഞ്ചിതമKാത്ത മുൻ ഗണനാ ടെഷയറുകൾ :  നിലവിടെല വർഷടെത്ത ലാഭത്തിൽ  നിന്നുമാത്രനേമ
ലാഭവിഹിതം  ലഭിക്കൂ.കൈകപ,ാത്ത  ലാഭവിഹിതം  വർഷങ്ങൾ  ടെകാണ്ട്
വർദ്ധിച്ചുടെകാണ്ടിരിക്കുന്നിടെKങ്കിൽ സഞ്ചിതമKാത്ത മുൻ ഗണനാ ടെഷയറുകൾ  എന്്ന വിളിക്കാം 
iii)പങ്കാളിത്ത  മുൻ ഗണന ടെഷയറുകൾ :  ഈ ടെഷയർ നേഹാൾ sർ മാർ  സാധാരണ ലാഭവിഹിതം
നിശ്ചിത നിരക്കിൽ  സ്വീകരിക്കുന്നു, മാത്രമK കമ്പനിയുടെ( മിച്ച ലാഭം പങ്കിടുകയും ടെചയ്യുന്നു.
iv)പങ്കാളിത്ത രഹിത  മുൻ ഗണനാ ടെഷയറുകൾ :മിച്ച ലാഭം പങ്കി(ാൻ അവർക്ക് അവകാXമിK.
v)മാ,ാവുന്ന  മുൻ ഗണനാ  ടെഷയറുകൾ : ഈ  ടെഷയറുകൾ  സാധാരണ  ഓഹരികൾ  (ഇക്വി,ി
ടെഷയറുകൾ )  ആയി ഭാഗികമായി പരിവർത്തനം ടെചയ്യാവുന്നനേതാ പൂർണ്ണമായും പരിവർത്തനം
ടെചയ്യാവുന്നനേതാ ആണ് 
vi)മാ,ാനാകാത്ത  മുൻ ഗണനാ  ടെഷയറുകൾ :ഒരു  നിശ്ചിത  കാലയളവിനുനേXഷം  ഇക്വി,ി
ടെഷയറുകളായി പരിവർത്തനം ടെചയ്യുന്നിK.
 ടെമറിറ്റുകൾ: 
> സ്ഥിര നിരക്കിൽ പ്രതിഫലം 
 > നിനേക്ഷപത്തിടെI സുരക്ഷയും.
> അവ ദീർഘകാല മൂലധനം നൽകുന്നു
> ഇത് സ്ഥാപനത്തിടെI ഉ(മസ്ഥാവകാXടെത്തയും നിയന്ത്രണടെത്തയും ബാധിക്കിK
>  ഇക്വി,ി  ടെഷയർനേഹാൾsർമാർക്ക്  ഉയർന്ന  ലാഭവിഹിതം  പ്രഖ്യാപിക്കാൻ  ഇത്  ഒരു
കമ്പനിടെയ പ്രാപ്തമാക്കിനേയക്കാം.
sിടെമറിറ്റുകൾ/ നേകാട്ടങ്ങൾ :
> സ്ഥിര ലാഭവിഹിതം  
> ടെഷയർനേഹാൾsർമാർക്ക് മാനേനജുടെമIിൽ നിയന്ത്രണമിK
> ലാഭവിഹിത നിരക്ക് sിബഞ്ചറുകളുടെ( പലിX നിരക്കിനേനക്കാൾ കൂടുതലാണ്
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> നികുതി നേനട്ടങ്ങളിK 
>  നേവാട്ടിംഗ് അവകാXമിK
b.സാധാരണ ഓഹരികൾ / ഇക്വി,ി ടെഷയറുകൾ: 
sിവിsI്  അ(യ്ക്കുന്നതിനേനാ  മൂലധനം  തിരിച്ച(യ്ക്കുന്നതിനേനാ  മുൻ ഗണനാ  അവകാXമിKാത്ത
ടെഷയറുകടെള  ഇക്വി,ി  ടെഷയറുകൾ  അടെKങ്കിൽ  സാധാരണ  ടെഷയറുകൾ  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.
മുൻ ഗണനാ  ഓഹരികളിൽ  ലാഭവിഹിതം  നൽകിയതിനുനേXഷം  മാത്രമാണ്  sിവിsI്
നൽകുന്നത്.  ഒരു കമ്പനി  അ(ച്ചുപൂട്ടുനേമ്പാൾ  ,  മടെ,Kാ  ടെþയിമുകളും  തീർപ്പാക്കിയതിനുനേXഷം
മാത്രനേമ ഇക്വി,ി ക്യാപി,ൽ നൽകൂ. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ നേവാട്ടിംഗ് അവകാXമുള്ള യഥാർത്ഥ
ഉ(മകളാണ് അവർ, മാനേനജുടെമIിൽ പടെങ്കടുക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ടെചയ്യുന്നു. 
ടെമറിറ്റുകൾ:
> സ്ഥിര ലാഭവിഹിതം നൽനേകണ്ട ബാധ്യതയിK
> വസ്തുവകകളിൽ ബാദ്ധ്യതയിK 
>ഇത് സ്ഥിരമായ മൂലധനമായി ഉപനേയാഗിക്കുന്നു
> അവർ കമ്പനിയുടെ( യഥാർത്ഥ ഉ(മകളാണ്
> അവർക്ക് നേവാട്ടിംഗ് അവകാXമുണ്ട്.
> ഇത് കമ്പനിയുടെ( ലാഭവും ഫണ്ടുകളും വിനിനേയാഗിക്കുന്നതിന് മതിയായ വഴക്കം നൽകുന്നു.
കുറവുകൾ:
> ഇക്വി,ി ടെഷയറുകളുടെ( വില ടെപാതുടെവ കൂടുതലാണ്
> ഉയർന്ന ലാഭവിഹിതം ഊഹ ക്കച്ചവ(ത്തിനേലക്ക് നയിക്കുന്നു
> സുരക്ഷയും സ്ഥിര വരുമാനവും ഇഷ്ടടെപ്പടുന്ന നിനേക്ഷപകടെര ആകർഷിക്കുന്നിK
> കൂടുതൽ നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ട് 
ക(പ്പത്രം /sിബഞ്ചറുകളുടെ( / നേബാണ്ടുകളുടെ( ഇഷ്യു: 
ഒരു  കമ്പനി  ഓഹരി  മൂലധനം  വർദ്ധിപ്പിക്കാടെത  കൂടുതൽ  ഫണ്ട്  സ്വരൂപിക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുനേമ്പാൾ അതിന് ക(പ്പത്രം വിതരണം ടെചയാം . നിർനേ~Xിക്കടെപ്പട്ടിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളും
ധാരണകൾക്കും  വിനേധയമായി  ഒരു  ടെപാതുമുദ്രയുടെ(  കീഴിൽ  ഒരു  കമ്പനി  അതിടെI
ക(ബാധ്യതടെയ  കുറിച്ചു  പണമു(മയ്ക്ക്  നൽകുന്ന  നേരഖടെയ  ക(പ്പത്രം  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു
.sിബഞ്ചറുകളിൽ  പണം  നിനേക്ഷപിക്കുന്നവടെര  sിബഞ്ചർ  നേഹാൾsർമാർ  എന്്ന
വിളിക്കുന്നു.അവർ  കമ്പനിയുടെ(  ക(ക്കാരാണ്.  ഒരു  നിശ്ചിത  കാലയളവിനുനേXഷം  ഇത്
തിരിച്ച(യ്ക്കുന്നു.sിബഞ്ചറുകളുടെ( ഇഷ്യുവിടെI നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും sിബഞ്ചർ sീs്
എന്നറിയടെപ്പടുന്നു.sിബഞ്ചറുകളുടെ( പബ്ലിക് ഇഷ്യുവിന്  നേറ,് ടെചനേയ്യണ്ടത്  CRISIL (ടെക്രsി,്
നേറ,ിംഗ്  ആൻs്  ഇൻഫർനേമഷൻ  സർവീസസ്  ഓഫ്  ഇന്ത്യ  ലിമി,s്)  നേപാലുള്ള  ടെക്രsി,്
കൈറ,ിംഗ് ഏജൻസി ആണ്.
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വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക(പ്പത്രങ്ങൾ 
1.  സുരക്ഷിത  അടെKങ്കിൽ  നേമാർട്ട്നേഗജ്  sിബഞ്ചറുകൾ:  കമ്പനിയുടെ(  ആസ്തികളിൽ  /
വസ്തുവകകളിൽ ബാദ്ധ്യത ഈ(ാക്കുന്നു.
2.  ബിയറർ  sിബഞ്ചറുകൾ: ഉ(മയുടെ(  നേപരിKാടെത  വിതരണം  ടെചയ്യുന്ന  sിബഞ്ചറുകൾ
ടെബയറർ sിബഞ്ചറുകളാണ്.ഇത് കൈകമാ,ം ടെചയ്യാനാകും 
3.രജിസ്റ്റർ ടെചയ്ത sിബഞ്ചറുകൾ:  രജിസ്റ്റർ ടെചയ്ത sിബഞ്ചർ ഉ(മകളുടെ( നേപരും വിലാസവും
sിബഞ്ചർ നേഹാൾsർമാരുടെ( രജിസ്റ്ററിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കൈകമാ,ം ടെചയ്യാൻ കഴിയിK.
4.പരിവർത്തനം ടെചയ്യാവുന്ന sിബഞ്ചറുകൾ: ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുനേXഷം അവ ഇക്വി,ി
ടെഷയറുകളായി പരിവർത്തനം ടെചയ്യടെപ്പടുന്നു.
5.പരിവർത്തനം  ടെചയ്യാനാകാത്ത  sിബഞ്ചറുകൾ: അവ  ടെഷയറുകളായി  പരിവർത്തനം
ടെചയ്യടെപ്പടുന്നിK. 
6.സീനേറാ  പലിX  sിബഞ്ചറുകൾ:  അവ  സാധാരണയായി  ഒരു  കിഴിവിൽ  നൽകടെപ്പടും  ഈ
sിബഞ്ചർ  പലിX  വഹിക്കുന്നിK  sിബഞ്ചറിടെI  മുഖവിലയും  അതിടെI  വാങ്ങൽ  വിലയും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിനേക്ഷപകനിനേലക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ്. 
 ടെമറിറ്റുകൾ:
>മാനേനജ്ടെമIിടെI നിയന്ത്രണടെത്ത ബാധിക്കിK
> പലിX അ(യ്ക്കുന്നത് നികുതിയിളവ് 
> sിബഞ്ചർ ഉ(മകൾക്ക് നിശ്ചിത പലിX നിരക്ക് ലഭിക്കും
> ഇത് നിനേക്ഷപകർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകുന്നു.
> സ്ഥിരമായ വിൽപ്പനയും വരുമാനവുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുനേയാജ്യമാണ്. 
sിടെമറിറ്റുകൾ:
> sിബഞ്ചറുകളുടെ( ഇഷ്യുവിലൂടെ(, കമ്പനികൾ വായ്പടെയടുക്കാനുള്ള നേXഷി കുറയ്ക്കും.
> സ്ഥിര വരുമാന നിരക്ക് കമ്പനിക്ക് ഒരു ഭാരമാണ്
> sിബഞ്ചർ ഉ(മകൾക്ക് നേവാട്ടവകാXം ലഭിക്കുന്നിK.
>  ഇത്  കമ്പനി  സാമ്പത്തിക  പ്രതിസന്ധി  നേനരിട്ടാലും  ഒരു  നിശ്ചിത  കാലയളവിനുനേXഷം
തിരിച്ച(യ്ക്കുന്നു 
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അധ്യായം  -VIII  
ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം 

ഇനേIണൽ നേട്രs്  /   ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം  
ഒരു  രാജ്യത്തിടെI  അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ  ചരക്കുകളും  നേസവനങ്ങളും  വാങ്ങുന്നതും

വിൽക്കുന്നതും ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം എന്്ന വിളിക്കുന്നു.
ആഭ്യന്തര വ്യാപാരടെത്ത രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം: 
(1) ടെമാത്തക്കച്ചവ(ം
(II) റീടെട്ടയിൽ / ചിKറ വ്യാപാരം
1.ടെമാത്തവ്യാപാരം: 

വലിയ  അളവിൽ  ചരക്കുകളുടെ(യും  നേസവനങ്ങളുടെ(യും  വാങ്ങലും  വിൽപ്പനയും
പുനർവിൽപ്പനയ് നേക്കാ  ഉപനേയാഗത്തിനേനാ  നേവണ്ടി  ആടെണങ്കിൽ,   ടെമാത്തവ്യാപാരം  എന്്ന
വിളിക്കുന്നു.  ടെമാത്തക്കച്ചവ(ത്തിൽ  ഇ(ടെപടുന്ന  വ്യാപാരികടെള  ടെമാത്തക്കച്ചവ(ക്കാർ  എന്്ന
വിളിക്കുന്നു,  പരിമിതമായ  ചരക്കുകൾ  മാത്രമാണ്  അനേ~ഹം  കൈകകാര്യം  ടെചയ്യുന്നത്.
നിർമ്മാതാക്കളും  ചിKറ  വ്യാപാരികളും  തമ്മിലുള്ള  ഒരു  പ്രധാന  കണ്ണിയായി  അവ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
2. ചിKറ വ്യാപാരം/ റീടെട്ടയിൽ വ്യാപാരം: 

താരതനേമ്യന  ടെചറിയ  അളവിൽ  സാധനങ്ങൾ  വാങ്ങുകയും  വിൽക്കുകയും  ടെചയ്യുക
എന്നതിടെന  ചിKറ വ്യാപാരം  /   റീടെട്ടയിൽ വ്യാപാരം എന്്ന വിളിക്കുന്നു.  ചിKറ വ്യാപാരത്തിൽ
ഏർടെപ്പടുന്നവടെര  ചിKറ  വ്യാപാരികൾ  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.  സാധാരണയായി  അനേ~ഹം
കൈവവിധ്യമാർന്ന സാധനങ്ങൾ കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്നു. 
പലതരം ടെചറുകി( വ്യാപാരങ്ങൾ   /   റീടെട്ടയിലർമാരുടെ( തരം  :  
 ചിKറ വ്യാപാരികളിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്.അവ; 
1.    വഴിനേയാര  കച്ചവ(ക്കാർ    :  ഒരു  സ്ഥലത്തുനിന്നും  മടെ,ാരുസ്ഥലനേത്തയ്ക ്  സഞ്ചരിച്ചുടെകാണ്ട്
ഉല്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരാണ്  വഴിനേയാര കച്ചവ(ക്കാർ. അവർക്ക് ബിസിനസ്്സ ന(ത്താൻ  ഒരു
നിശ്ചിത സ്ഥലമിK.
സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ: 
a. അവർക്ക് പരിമിതമായ നിനേക്ഷപം മാത്രനേമ ആവX്യമുള്ളൂ. 
b. നിനേത്യാപനേയാഗ സാധനങ്ങളുടെ( വില്പന 
c.മികച്ച നേസവനം . 
d.അവർ പരിമിതമായ നേസ്റ്റാക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നു ..
e.കുറഞ്ഞ വില ഈ(ാക്കുന്നു 
 a.ടെചറുവാഹനത്തിലും കാൽന(യായും വില്പന ന(ത്തുന്നവർ(Hawkers and Pedlars): 

ഇവർ വീടുവീ(ാന്തരം കയറിയിറങ്ങി സാധങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു. കൈസക്കിനേളാ ഉന്തുവണ്ടിനേയാ
നേപാലുള്ള ടെചറിയ വാഹനങ്ങൾ ചിലർ ഉപനേയാഗിക്കുന്നു . ചിലർ തലച്ചുമ(ായും ടെകാണ്ട് ന(ന്നു
വിൽക്കുന്നു  .   ഇത്  ഉപനേഭാക്താക്കൾക്ക്  സൗകര്യപ്രദമാണ്.  ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ(  പരിമിതമായ
തിരടെഞ്ഞടുപ്പാണ് പ്രധാന നേപാരായ്മ. 
b.  താത്കാലിക കച്ചവ(ക്കാർ  (Cheap  Jacks):  അവർ താൽകാലികമായി  വാ(കയ് ടെക്കടുത്ത
ക(കളിനേലാ  ടെഷഡുകളിനേലാ  ബിസിനസ്്സ  ന(ത്തുന്നു,  ഒരു  പ്രനേദXത്ത്  നിന്്ന  മടെ,ാന്നിനേലക്ക്
മാറുന്നു.അവരുടെ( ക(കൾ ഒരിക്കലും XാX്വതമK.
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c. മാർക്ക,് നേട്രനേsഴ്സ ്: പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ചില ദിവസങ്ങളിൽ  മാത്രം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന
വ്യാപാരികൾ  ആണ്  ഇവർ  .ഈ  വ്യാപാരികൾ  അവരുടെ(  സാധനങ്ങൾ  വിപണിയിൽ  -
ആഴ്ചനേതാറും,  പ്രതിമാസവും വിൽക്കുന്നു.  അവർ ഒരു മാർക്ക,ിൽ നിന്്ന മടെ,ാന്നിനേലക്ക് മാറുന്നു.
നേമളകളിനേലാ  എക്സിബിഷനുകളിനേലാ ഉള്ള സ്റ്റാളുകൾ അവയിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു.
d.  ടെതരുവ്  കച്ചവ(ക്കാർ  (ന(പ്പാത  കച്ചവ(ക്കാർ):  ഈ  വ്യാപാരികൾ  തിരനേക്കറിയ  ടെതരുവ്
നേകാണുകളിനേലാ  ടെറയിൽനേവ  നേസ്റ്റഷനുകൾ,  ബസ്  സ്റ്റാൻഡുകൾ,  സിനിമാ  തീനേയ,റുകളിനേലാ
എന്നിവയ്ക്കടുത്തുള്ള ന(പ്പാതകളിനേലാ നിനേത്യാപനേയാഗ സാധങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു.
II.സ്ഥിരം ടെചറുകി( കച്ചവ(ക്കാർ :

സാധനങ്ങൾ  വിൽക്കാനായി  ഒരു  സ്ഥലത്തു  നിന്നും  മടെ,ാരു  സ്ഥലനേത്തക്കു
മാറിനേപ്പാകാത്ത ടെചറുകി( കച്ചവ(ക്കാരാണിവർ . 
സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ: 
a. വലിയ നിനേക്ഷപം 
b.വിഭവ സമൃദ്ധി 
c.പല ഉല്പന്നങ്ങൾ കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്നു 
d.കൂടുതൽ വിX്വാസ്യത .. 
സ്ഥിരം ടെചറുകി( കച്ചവ(ക്കാർ /ഫ്ലക്സs്് നേഷാപ്പ് റീടെട്ടയിലർമാരുടെ( തരം: 

ടെചറിയ നേതാതിലുള്ള  സ്ഥിരം  ടെചറുകി(  കച്ചവ(ക്കാരും വലിയ നേതാതിലുള്ള   സ്ഥിരം
ടെചറുകി( കച്ചവ(ക്കാരും ഉണ്ട്. 
ടെചറിയ  നേതാതിലുള്ള   സ്ഥിരം  ടെചറുകി(  കച്ചവ(ക്കാർ:  അവർ  ടെചറിയ  നേതാതിൽ
പ്രവർത്തിക്കുകയും പരിമിതമായ സാധനങ്ങൾ കൈകകാര്യം ടെചയ്യുകയും ടെചയ്യുന്നു.  വിവിധതരം
ടെചറുകി( നേഷാപ്പ് സൂക്ഷിപ്പുകാർ ഇവയാണ്: 
A.പലചരക്കു ക(കൾ /ടെജനറൽ നേസ്റ്റാറുകൾ: 
പ്രാനേദXിക  ഉപനേഭാക്താക്കൾക്ക്  ആവX്യമായ  എKാ  സാധനങ്ങളും  അവർ  വിൽക്കുന്നു.
പലചരക്ക്  സാധനങ്ങൾ,  നേസ്റ്റഷനറി,  Xീതളപാനീയങ്ങൾ തു(ങ്ങി  കൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ
ആവX്യമായ കൈവവിധ്യമാർന്ന സാധനങ്ങൾ അവർ സംഭരിക്കുന്നു.
B.സിംഗിൾ കൈലൻ നേസ്റ്റാറുകൾ: 
ഈ  നേസ്റ്റാറുകൾ  ഒരു  പ്രനേത്യക  ഉല്പന്നനിര   മാത്രം   വിൽക്കുന്നു  .  ഉൽ പ്പന്ന  നിരയിൽ 
ടെറsിടെമയ്s്  വസ്ത്രങ്ങൾ ,  മരുന്നുകൾ ,  നേസ്റ്റഷനറി,  പുസ് തകങ്ങൾ ,  ടെചരിപ്പുകൾ  എന്നിവ
അ(ങ്ങിയിരിക്കാം. 
C.ടെസ്പഷ്യാലി,ി നേഷാപ്പുകൾ: 
ഒരു നിശ്ചിത ഉല്പന്നനിരയുടെ( ഒടെരാ,  ഉൽ പ്പന്നത്തിൽ മാത്രം അവർ പ്രനേത്യകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
ഉദാ. കുട്ടികളുടെ( പുസ്തകങ്ങളിനേലാ കുട്ടികൾ ധരിക്കുന്ന നേഷാപ്പുകളിനേലാ ഉള്ള നേഷാപ്പുകൾ
D. Ïീ,് നേഷാപ്പുകൾ:
നിനേത്യാപനേയാഗ ത്തിനാവX്യമായ വസ്തുക്കൾ കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്ന ടെതരുവ് സ്റ്റാളുകൾ തിരക്കുള്ള
സ്ഥലങ്ങളിനേലാ കവലകളിനേലാ ആയിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക.
E. ടെസക്കൻs് ഹാൻs് ഗുs്സ് നേഷാപ്പ്: 
പുസ്തകങ്ങൾ,  ഫർണിച്ചർ,  തുണികൾ,  മ,്  വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നേപാലുള്ള ടെസക്കൻs്
ഹാൻs് സാധനങ്ങളിൽ ഇവ കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്നു. 
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ബി. വലിയ നേതാതിലുള്ള   സ്ഥിരം ടെചറുകി( കച്ചവ(ക്കാർ: 
വലിയ  നേതാതിലുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങളും  ടെചറിയ  അളവിൽ  ചരക്കുകളുടെ(  വിൽപ്പനയും

ഉൾടെപ്പടുന്ന  വലിയ  നേതാതിലുള്ള  ചിKറ  വ്യാപാരം  എന്്ന  നിർവചിക്കാം.  വലിയ  നേതാതിലുള്ള
ചിKറ  വിൽപ്പന  സംഘ(ിപ്പിക്കുന്ന  വ്യത്യസ്ത  രൂപങ്ങളാണ്  ഇവ.  ഏ,വും  സാധാരണമായ
രൂപങ്ങൾ ഇവയാണ്:
 i.Departmental Stores: 

ഇത്  ഒരു  വലിയ  ചിKറ  സംഘ(നയാണ്.  ഓനേരാ  വകുപ്പും  ഓനേരാ  ഇനത്തിലും  ഒനേര
നേമൽക്കൂരയിലും  മാനേനജ്ടെമIിലും  ഇ(ടെപടുന്ന  വിവിധ  വിഭാവങ്ങളായി  തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ള  ഒരു
വൻകി(  സ്ഥാപനമാണ്  sിപ്പാർ(്ടെമI്  നേസ്റ്റാഴ്സ ്  .  എKാ ഉപനേഭാക്താക്കൾക്കും ആവX്യമുള്ളത്
ഒനേര  നേമൽക്കൂരയിൽ   നിറനേവറ്റുക  എന്നതാണ്  ഇതിടെI  ലക്ഷ്യം.എKാ  നേഷാപ്പിംഗും  ഒരു
നേമൽക്കൂരയിൽ നിന്്ന വാങ്ങാടെമന്്ന പറയടെപ്പടുന്നു.  അവ സാധാരണയായി  നേജായിI്  നേസ്റ്റാക്ക്
കമ്പനികളായി സംഘ(ിപ്പിക്കടെപ്പടുന്നു.
ഉദാ: അക്ടെബറലി (മുംകൈബ), കമലയ നേസ്റ്റാർ (ടെകാൽക്കത്ത), ടെസ്പൻസർ (ടെചകൈന്ന).
 സവിനേXഷതകൾ: 
a.ഇത് ഒരു വലിയ നേതാതിലുള്ള ചിKറ സ്ഥാപനമാണ് 
b. ഒനേര ടെകട്ടി(ത്തിടെല നിരവധി റീടെട്ടയിൽ നേഷാപ്പുകൾ 
c.കൈവവിധ്യമാർന്ന ഉൽ പ്പന്നങ്ങൾ  പ്രനേത്യക വകുപ്പുകളിൽ  ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു 
d. ഇത് ഒരു വലിയ നഗരത്തിൻടെറ നേകന്ദ്ര സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ടെചയ്യുന്നത്. 
f. വിശ്രമമുറി, ടെറനേസ്റ്റാറI്,  എന്നിങ്ങടെനയുള്ള വിവിധ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുക. 
പ്രനേയാജനങ്ങൾ:
ധാരാളം ഉപനേഭാക്താക്കടെള ആകർഷിക്കുക,  വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ,  ആകർഷകമായ
നേസവനങ്ങൾ,  വലിയ  നേതാതിലുള്ള  പ്രവർത്തനത്തിടെI  സാമ്പത്തിക  നേമന്മ  ,  വിൽപ്പന
ഉർജ്ജിതടെപ്പടുത്തൽ,വിദഗ് ദ്ധ മാനേനജ് മI്  .. 
പരിമിതികൾ: വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധക്കുറവ്,  ഉയർന്ന പ്രവർത്തന ടെചലവ്,  ഉയർന്ന നഷ്ട സാധ്യത,
അസൗകര്യമുള്ള സ്ഥാനം, ഉയർന്ന മൂലധനം. 
ii.മൾട്ടിപ്പിൾ നേഷാപ്പുകൾ അടെKങ്കിൽ ടെചയിൻ നേസ്റ്റാറുകൾ:

ഇത്  ഒരു  നേകന്ദ്രീകൃത  മാനേനജ്ടെമൻറിന്  കീഴിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്നതും  സമാനമായ
ചരക്കുകൾ കൈകകാര്യം  ടെചയ്യുന്നതുമായ ബ്രാഞ്ച് നേഷാപ്പുകളുടെ( ഒരു സംവിധാനമാണ്.  ഓനേരാ
ബ്രാഞ്ചും ഒനേര നേപരിലും മാനേനജുടെമIിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
 ഉദാ. ബാ, ഷൂ കമ്പനി, മാനേവലി നേസ്റ്റാറുകൾ തു(ങ്ങിയവ.
സവിനേXഷതകൾ: 
a. ഇത് ഒരു നിശ്ചിത ഉല്പന്നനിര കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്നു. 
b. ഓനേരാ നേഷാപ്പും ഒനേര തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്നത്.
c.നേഷാപ്പുകളുടെ( രൂപകൽപ്പനയിലും  layout-ഉം ഒരുനേപാടെല ആയിരിക്കും  d.ഇതിന് നേകന്ദ്രീകൃത
മാനേനജുടെമന്റും നിയന്ത്രണവുമുണ്ട്. 
e.വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൈദനംദിന ഉപനേയാഗമുള്ളതുമാണ്. 
പ്രനേയാജനങ്ങൾ; 
a.വലിയ നേതാതിലുള്ള വാങ്ങലിടെI സാമ്പത്തിക നേമന്മ ആസ്വദിക്കുക
b.കിട്ടാക(ങ്ങളുടെ( അപക(സാധ്യത  കുറവാണ് (പണ വിൽപ്പന മാത്രം)
c.പരസ്യത്തിടെല സാമ്പത്തിക നേമന്മ
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d.മികച്ച സ്ഥാനം
e.ബിസിനസ്്സ അപക(സാധ്യത എന്നിവ കുറയ് ക്കാൻ കഴിയും, f.പ്രവർത്തനടെച്ചലവ് കുറവാണ്
g. ഇ(നിലക്കാടെര ഇKാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു 
നേപാരായ്മകൾ;
a.പരിമിതമായ നേചായ് സ്, 
b.ടെക്രsി,് സൗകര്യങ്ങളിK, 
c.വ്യക്തിഗത നേകാൺ (ാക്റ്റുകൾ ഇK, 
d.ഫാഷനിടെല മാ,ം കാരണം അപക(സാധ്യത, 
5. സൂപ്പർ മാർക്ക,് (സൂപ്പർ ബസാർ):

കൈവവിധ്യമാർന്ന  ഉപനേഭാക്തൃവസ്തുക്കൾ  വിൽക്കുന്ന  ഒരു  വലിയ  റീടെട്ടയിൽ  നേസ്റ്റാറാണ്
ഇത്.  അവർ  ഭക്ഷണത്തിലും  ഭനേക്ഷ്യതര  ഇനങ്ങളിലും  ഇ(ടെപടും.  ടെസയിൽസ്മാൻമാരുടെ(
അഭാവമാണ്  സൂപ്പർ  ബസാറിടെI  ഏ,വും  സവിനേXഷമായ  സവിനേXഷത.അവടെയ  'സ്വയം
നേസവന നേസ്റ്റാറുകൾ' എന്നും വിളിക്കുന്നു.
സവിനേXഷതകൾ: 
a.ഒരു പ്രനേദXത്തിടെI പ്രധാന നേഷാപ്പിംഗ് നേകന്ദ്രത്തിലാണ് അവ സ്ഥിതിടെചയ്യുന്നത് 
b. ആഹാര സാധനങ്ങളും , അKാത്തവയുമായ ഉല്പന്നങ്ങളും ലഭ്യമാണ് 
c.അവ കൈവവിധ്യമാർന്ന ചരക്കുകളിൽ ഇ(ടെപടും 
d. അവ സ്വയം നേസവന തത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
e. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ( വില സാധാരണയായി കുറവാണ്.
 പ്രനേയാജനങ്ങൾ: 
a. എKാ ആവX്യകതകളും ഒരി(ത്ത് 
b.കിട്ടാ ക(ങ്ങളിK
c.കൂടുതൽ ലാഭം
d.വിXാലമായ തിരടെഞ്ഞടുപ്പ്
e.നേകന്ദ്ര സ്ഥാനത്തു സ്ഥിതി ടെചയ്യുന്നു . 
നേപാരായ്മകൾ: 
a.വലിയ പ്രവർത്തന ടെചലവ് 
b. ടെക്രsി,് സൗകര്യങ്ങളിK, 
c.വ്യക്തിഗത നേകാൺ (ാക്റ്റുകളുടെ( അഭാവം, 
d.വലിയ മൂലധന നിനേക്ഷപം ആവX്യമാണ്, 
e.ചരക്കുകളുടെ( ടെത,ായ കൈകകാര്യം ടെചയ്യൽ .. 
ടെവIിങ്  ടെമഷീനുകൾ : 

മാർ ക്ക,ിംഗ്  രീതികളിടെല  ഏ,വും  പുതിയ  വിപ്ലവമാണ്  ടെവIിങ്   ടെമഷീനുകൾ .
Xീതളപാനീയങ്ങൾ, പാൽ, ന്യൂസ് നേപപ്പർ തു(ങ്ങി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ നേകായിൻ
ഓപ്പനേറ,s്  ടെവൻsിംഗ്  ടെമഷീനുകൾ  ഉപനേയാഗപ്രദമാണ്  ...  ഉയർന്ന  വിറ്റുവരവുള്ളതും
വലുപ്പത്തിലും ഭാരത്തിലും ആകർഷകവുമായ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ( മുൻകൂട്ടി
പായ്ക്ക്  ടെചയ്ത  ബ്രാൻഡുകൾ  വിൽക്കാൻ  ഇത്  ഉപനേയാഗപ്രദമാണ്.എന്നിരുന്നാലും,  ഒരു
ടെവൻsിംഗ്  ടെമഷീടെI  പ്രാരംഭ  ടെചലവും  അതിടെI  പതിവ്  അ,കു,പ്പണി  ടെചലവും  വളടെര
ഉയർന്നതാണ്,  മാത്രമK  ഉപനേഭാക്താവിന്  വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ്  ഉൽപ്പന്നം  അനുഭവിക്കാനേനാ
കാണാനേനാ കഴിയിK.
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