
 

FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION – 2021

Part – III BUSINESS STUDIES 

Time: 60 mts.                                                                                           Maximum Score: 30

ANSWER KEY –   English Version  

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

Qn. No Answer Split up
score

Total
score

1 (C ) Ploughing back 1 1
2 Equity Share holders 1 1
3 (B) Speciality shops 1 1
4 (C )Debentures 1 1
5 a. Equity shares

b. Preference shares
c. Retained earnings
d. Debentures
e. Term Loans

Any two points

(1 score for 
each point)

2

6 (i) A super market generally deals in consumer goods such as food 
items, groceries, etc. They also carry other convenient goods.
(ii) The buyers can purchase different products as per their 
requirements under one roof in such markets.
(iii) A super market operates on the principle of self-service.  
(iv) The prices of the products are generally lower than other types of 
retail stores because of bulk purchasing, lower operational cost, and 
low profit margins.
(v) The goods are sold on cash basis only.
(vi) The super markets are generally located at central locations to
secure high turnover.

Any two points

(1 score for 
each point)

2

7 Retail Trade
Buying goods in large quantities from the wholesalers and sells them 
in small quantities to the ultimate consumers is termed as Retail Trade.
Traders dealing in retail trade are called Retailers, who act as 
intermediary between Wholesaler and consumers.

Full mark for 
meaningful 
explanation

2

8 Difference between Shares and Debentures

Basis Shares Debentures

1. Ownership 
of the company

A share is an ownership
security

A debenture is a 
creditorship security

2. Position A share holder is an 
owner of the company

A debenture holder is a 
creditor of the company

Any three 
differences .     
(1 score for  
each )

3

Test
(Unit) 
No. 4



 

3. Return on 
investment

Shareholders get 
dividend as the return

Debenture holders get 
interest as the return

4.Guarantee of
return

Rate of return is 
fluctuating, depending 
upon the earnings of 
the company

Rate of interest is fixed 
irrespective of profit or 
loss of the business

5. Voting right Share holders have 
voting rights

Debenture holders have
no voting rights 

9 Advantages of Retained Earnings
     Businessman prefer retained earnings over and above the borrowed
fund because:
(i) Retained earnings is a permanent source of funds available to an 
organisation which is more dependable than external sources.
(ii) It does not involve any explicit cost in the form of interest, 
dividend or floatation cost;
(iii) As the funds are generated internally, there is a greater degree of 
operational freedom and flexibility;
(iv) There is no sharing of ownership and control.
(v) It may lead to increase in the market price of the equity shares of a 
company.

 Any 4 points 
(1 score for  
each )

4

10 1. Departmental stores: A departmental store is a large establishment 
offering a wide variety of products classified into well- defined 
departments, aimed at satisfying practically every customer’s need 
under one roof and one management. Each department deals in 
separate line of goods
2.Chain Stores or Multiple Shops: Chain stores or multiple shops are 
networks of retail shops that are owned and operated by manufacturers
or intermediaries. Under this type of arrangement, a number of shops 
with similar appearance are established in localities, spread over 
different parts of the country. These different shops normally deal in 
standardised and branded consumer products, which have rapid sales 
turnover.
c. Super Bazaar (Super Market):  It is also a large scale retail store, 
selling a wide variety of consumer goods. The most distinctive feature 
is the absence of salesmen and shop assistants to help the customers in
selecting the goods. Hence they are also called ‘Self Service Stores’. 
Various products are arranged in well marked divisions or departments
on open shelves. They are neatly packed and the weight, price, quality 
etc. are marked on the packets. Customers pick the required products 
and place them on baskets or wheeled trolleys, etc. and are placed at 
the counter where the goods are billed and payment is made.
d. Vending Machine : These are coin operated machines found very 
suitable in selling products like hot beverages, platform tickets, soft 
drinks, newspapers, etc. They are suitable for selling pre-packed items 

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

4



 

of low priced products, with uniform size and weight. Initial cost of 
the machine, maintenance charges etc. are high. Another drawback is 
that the consumers cannot see the product before buying. No return of 
goods is possible.

11 (a) Chain Stores or Multiple Shops:
(b) Advantages

a)  Economies of large scale buying – Centralized purchase 
attracts higher discount, low transportation cost, common 
advertisement etc.

b) Elimination of middlemen – Direct bulk purchase from 
producers eliminates middlemen

c) No bad debts – They follow cash and carry system and 
therefore no scope for bad debts.

d) Diffusion of risk – Loss in one shop may be compensated by 
the profits in other shops and the whole risk of the business can
be diffused. 

e) Low cost – Low cost of operation because of economies of 
large scale operation.

f) Flexibility – Unprofitable branches can be shifted conveniently
to somewhere else.

1

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

5

12  Features of Departmental stores 
(i) Attract large number of customers: As these stores are usually
located at central places, they attract a large number of customers 
during the best part of the day.
(ii) Convenience in buying: By offering large variety of goods under
one roof, the departmental stores provide great convenience to 
customers in buying almost all goods of their requirements at one 
place.
(iii) Attractive services: A departmental store aims at providing
maximum services to the customers which include home delivery of 
goods, execution of telephone orders and provision for restrooms, 
telephone booths, restaurants, saloons, etc.
(iv) Economy of large-scale operations: As these stores are
organised at a very large scale, the benefits of large scale operations, 
are available.
(v) Promotion of sales: The departmental stores are in a position
to spend considerable amount of money on advertising and other
promotional activities, which help in boosting their sales.

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

5

13 Fixed Shop Small Retailers
1. General stores: General stores are most commonly found in a local 
market and residential areas. These shops carry stock of a variety of 
products required to satisfy the day-to-day needs of the consumers 
residing in nearby localities. Such stores remain open for long hours at
convenient timings and often provide credit facilities to some of their 
regular customers.
(B) Speciality Shops:The speciality shops are generally located in a 

4 points with 
explanation – 
score each.
(Points only ½ 
score each)

8



 

central place where a large number of customers can be attracted, and 
they provide a wide choice to the customers in the selection of goods. 
They are specialized in a single product of a certain line. Speciality 
shops are also known as Single Line Stores. E.g. kids wear shop, 
Men’s wear, Ladies shoes, Toys and gifts, School uniforms, Computer 
shop etc.
(C) Street stall holders: These small vendors are commonly found at 
street crossings or other places where flow of traffic is heavy. They 
attract floating customers and deal mainly in goods of cheap variety 
like hosiery products, toys, cigarettes, soft drinks, etc. They get their 
supplies from local suppliers as well as wholesalers.
(D) Second-hand goods shop: These shops deal in second-hand or 
used goods, like books, clothes, auto mobiles, furniture and other 
household goods. The shops, selling second-hand goods may be 
located at street crossings or in busy streets in the form of a stall 
having very little structure. The goods are sold at lower prices.

14 Merits of equity shares (any 4 Merits)
The important merits of raising funds through issuing equity shares are
given as below:-
1. Suitable for risk takers: Equity shares are suitable for investors who 
are willing to assume risk for higher returns
2. No obligation for dividend: Payment of dividend to the equity
shareholders is not compulsory.
3. Permanent capital: Equity capital serves as permanent capital as it is
to be repaid only at the time of liquidation of a company.
4. Provides creditworthiness to the company: Equity capital provides 
credit worthiness to the company and confidence to prospective loan 
providers
5. No charge against assets: Funds can be raised through equity issue 
without creating any charge on the assets of the company
6. They have voting rights: Democratic control over management of 
the company is assured due to voting rights of equity shareholders.
Limitations (any 4 demerits)
The important demerits of raising funds through issuing equity shares 
are given below: - 
1. Fluctuation in dividend based on profit: Investors who want steady 
income may not prefer equity shares as equity shares get fluctuating 
returns
2. Cost of raising equity capital is very high: The cost of equity shares 
is generally more as compared to the cost of raising funds through 
other sources
3. Dilution in control for existing share holders:  when the company 
makes issue of additional equity shares, it  dilutes the voting power, 
and earnings of existing equity shareholders
4. Complex legal formalities: More formalities and procedural delays 
are involved while raising funds through issue of equity share

 Points with 
explanation 1 
score each. 
(Points only ½ 
score each)

8



FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION – 2021

Part – III BUSINESS STUDIES 

Time: 60 mts.                                                                                           Maximum Score: 30

ANSWER KEY –   (  മലയാളം  )  

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

1 (സി)    പ്ല�ോയിങ് ബോക് ഓഫ് പ്ലോഫിറ്റ് 1 1
2   ഇക്വിറ്റി ഓഹരി ഉടമകൾ 1 1
3 (ബി)    സ്പെ�ഷ്യോലിറ്റി പ്ലഷോപ്പുകൾ 1 1
4 (സി) കടപ്പത്രങ്ങൾ 1 1
5 എ.  ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ

ബി.  മുൻഗണനോ ഓഹരികൾ
 സി .കൈകവശലോഭം
 ഡി . കടപ്പത്രങ്ങൾ

ഇ.  കോലോവധി വോയ്പകൾ

 ഏസ്പെ/ങ്കിലും 2 
 എണ്ണം . ഓര�ോ 

ര�ോയിന്റിനും 1 
ര�ോർ വീതം 

2

6 (i)       ഒരു സൂപ്പർ മോർക്കറ്റ് സോധോരണയോയി നിപ്ല/്യോപപ്ലയോഗ സോധനങ്ങളോയ
ഭക്ഷണപദോർത്ഥങ്ങൾ,  പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ,     മു/ലോയവയുസ്പെട ഒരു സമ്പൂർണ്ണ

  നിരയോണ് കൈകകോര്യം സ്പെ@യ്യുന്ന/്.     കൂടോസ്പെ/ മറ്റു ഉപകോരദമോയ വസ്തുക്കളും
 അവിസ്പെട ലഭിക്കോറുണ്ട്. 

(ii)       ഉപപ്ലഭോക്തോക്കൾക്ക് അവരുസ്പെടആവശ്യോനുസരണം വ്യ/്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
   ഒപ്ലര പ്ലമൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് വോങ്ങോം

(iii)       സ്വയം പ്ലസവനസ്പെമന്ന //്വത്തിലോണ് ഒരു സൂപ്പർ മോർക്കറ്റ് വർത്തിക്കുന്ന/്.
(iv)   വലിയ പ്ല/ോ/ിലുള്ള വോങ്ങൽ,   കുറഞ്ഞവർത്തന സ്പെ@ലവ്,   കുറഞ്ഞലോഭം

       എന്നിവ കോരണം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുസ്പെട വില സോധോരണയോയി മറ്റ് റീസ്പെXയിൽ
 പ്ലYോറുകപ്ലളക്കോൾ കുറവോണ്.

 ഏസ്പെ/ങ്കിലും 2 
 എണ്ണം . ഓര�ോ 

ര�ോയിന്റിനും 1 
ര�ോർ വീതം 

2

7        സ്പെമോത്തക്കച്ചവടക്കോരിൽ നിന്ന് വലിയഅളവിൽ സോധനങ്ങൾ വോങ്ങുകയും സ്പെ@റിയ
     അളവിൽആ/്യന്തിക ഉപപ്ലഭോക്തോക്കൾക്ക് വിൽക്കുകയും സ്പെ@യ്യുന്ന/ിസ്പെന

  @ില്ലറക്കച്ചവടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.    @ില്ലറക്കച്ചവടം നടത്തുന്നവ്യോപോരികസ്പെള
  @ില്ലറക്കച്ചവടക്കോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.   ഇവർ സ്പെമോത്തക്കച്ചവടക്കോരനും
   ഉപപ്ലഭോക്തോക്കൾക്കും ഇടയിൽ ഇടനിലക്കോരോയി വർത്തിക്കുന്നു.

അർത്ഥവത്തോ
യവിശദീക�ണ
ത്തിന് മുഴുവൻ 
സ് രകോർ

2

8    ഓഹരികളും കടപ്പത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ
(  ഏസ്പെ/ങ്കിലും മൂസ്പെന്നണ്ണം)

അടിസ്ഥാനം ഓഹരികൾ കടപ്പത്രങ്ങൾ

1.  കമ്പനിയുസ്പെട
ഉടമസ്ഥോവകോശം

  ഉടമസ്ഥ/ോ സ്പെസക്യൂരിറ്റി വോയ്പോ/   കടം സ്പെസക്യൂരിറ്റി

2.  ഉടമയുസ്പെടസ്ഥോനം    ഒരു ഓഹരി ഉടമ
 കമ്പനിയുസ്പെട ഉടമയോണ്

 കമ്പനിയുസ്പെട
 ഉത്തമർണ്ണനോണ്

3.  നിപ്ലക്ഷപത്തിസ്പെd
വരുമോനം

 ഓഹരി
 ഉടമകൾക്ക്റിപ്ലXണോയി

  ലോഭവിഹി/ം ലഭിക്കും

  ഡിബഞ്ചർ ഉടമകൾക്ക്
  റിപ്ലXണോയി പലിശ

ലഭിക്കും

ഓര�ോ 
ര�ോയിന്റിനും  1 
ര�ോർ വീതം 

3

UNIT 
TEST 
No. 4



4. വരുമോനനിരക്ക്   കമ്പനിയുസ്പെട നയവും
  ലോഭവും അനുസരി@്

   വ്യ/ിയോനം സംഭവിക്കും

  ബിസിനസ്സിസ്പെd ലോഭപ്ലമോ
 നഷ്ടപ്ലമോ പരിഗണിക്കോസ്പെ/

  പലിശ നിരക്ക്
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

5.  പ്ലവോXവകോശം   ഓഹരി ഉടമകൾക്ക്
പ്ലവോXവകോശമുണ്ട്

  കടപ്പത്ര ഉടമകൾക്ക്
പ്ലവോXവകോശമില്ല

9     കൈകവശ ലോഭത്തിസ്പെd ഗുണങ്ങൾ (  ഏസ്പെ/ങ്കിലും 4  എണ്ണം )

   കടസ്പെമടുത്തഫണ്ടിപ്ലനക്കോൾ കൂടു/ൽ   കൈകവശ ലോഭപ്ലത്തയോണ്  ബിസിനസുകോരൻ
ഇഷ്ടസ്പെപ്പടുന്ന/്,  കോരണം :
1.       ബോഹ്യ ഉറവിടങ്ങപ്ലളക്കോൾ കൂടു/ൽ ഒരുസ്ഥോപനത്തിന് ആശ്രയപ്ലയോഗ്യമോയ

     ഫണ്ടുകളുസ്പെടസ്ഥിരമോയ ഉറവിടമോണ് കൈകവശ ലോഭം
2. പലിശ,       ഡിവിഡd് അസ്പെല്ലങ്കിൽ പ്ലoോപ്ലXഷൻ സ്പെ@ലവ് എന്നിവയുസ്പെട രൂപത്തിൽ

    യോസ്പെ/ോരു സ്പെ@ലവുംഈ മോർഗത്തിനില്ല
3.   ഫണ്ടുകൾആന്തരികമോയി സൃഷ്ടിക്കസ്പെപ്പടുന്ന/ിനോൽ,   കൂടു/ൽവർത്തന

  സ്വോ/ന്ത്ര്യവും അയവും ഉണ്ട്.
4.    ഉടമസ്ഥ/യുസ്പെടയും നിയന്ത്രണത്തിസ്പെdയും പങ്കിടൽ ഇല്ല
5.         ഒരു കമ്പനിയുസ്പെട ഇക്വിറ്റി സ്പെഷയറുകളുസ്പെട വിപണിമൂല്യം വർദ്ധിക്കോൻ ഇ/്
കോരണമോപ്ലയക്കോം

ഓര�ോ 
ര�ോയിന്റിനും  1 
ര�ോർ വീതം 

4

10 1.    ഡിപ്പാർട്ട്മെമന്റൽ സ്റ്റ%ാറുകൾ  :       ഒരു പ്ലമൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ ഓപ്ലരോ ഇനത്തിസ്പെd
       വില്പനക്കും ഓപ്ലരോ ഡിപ്പോർട്മd്റ് എന്ന പ്ല/ോ/ിൽഅപ്ലനകം ഡിപ്പോർട്സ്പെമന്റുകളോയി

      ഓപ്ലരോ ഇടപോട്കോരസ്പെനയും തൃപ്തിസ്പെപ്പടുത്തുന്ന/രത്തിൽകൈവവിധ്യമോർന്ന
        ഉ/്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു വൻകിട @ില്ലറ വില്പനശോലയോണ് ഡിപ്പോർട്സ്പെമdൽ

പ്ലYോറുകൾ. 
2. .     മെ'യിൻ സ്റ്റ%ാറുകൾ  /    മൾട്ടിപ്പ്ൾ സ്റ്റ)ാപ്പുകൾ  :      ഒപ്ലര/രം സോധനങ്ങൾ മോത്രം

      വിൽക്കുന്നതും ഉ/്പോദകർ അസ്പെല്ലങ്കിൽ മധ്യവർത്തികളുസ്പെട ഒപ്ലര ഉടമസ്ഥ/യിലും
       മോപ്ലനജ്സ്പെമdിലും ഉള്ളതും വിവിധസ്ഥലങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്നതുമോയ ഒപ്ലXസ്പെറ

        ശോഖകപ്ലളോടുകൂടിയ ഒരു വൻകിട @ില്ലറ കച്ചവടസ്ഥോപനമോണ് മൾXിപ്പിൾ പ്ലഷോപ്പ് .
3.     സൂപ്പർ ബസാർ  (   സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്  ):    കൈവവിധ്യമോർന്ന ഉപപ്ലഭോക്തൃവസ്തുക്കൾ

      വിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്ല/ോ/ിലുള്ള റീസ്പെXയിൽ പ്ലYോർ കൂടിയോണി/്.  സോധനങ്ങൾ
    /ിരസ്പെഞ്ഞടുക്കുന്ന/ിൽ ഉപപ്ലഭോക്തോക്കസ്പെള സഹോയിക്കുന്ന സ്പെസയിൽസ്മോൻമോരുസ്പെടയും

      പ്ലഷോപ്പ് അസിYന്റുകളുസ്പെടയും അഭോവമോണ് ഏറ്റവും ധോനസ്പെപ്പX സവിപ്ലശഷ/. 
  അ/ിനോൽഅവസ്പെയ '   സ്പെസൽഫ് സർവീസ് പ്ലYോറുകൾ'  എന്നും വിളിക്കുന്നു.  തുറന്ന

     അലമോരയിൽ നന്നോയി അടയോളസ്പെപ്പടുത്തിയഡിവിഷനുകളിപ്ലലോ വകുപ്പുകളിപ്ലലോ
  വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.     അവ ഭംഗിയോയി പോയ്ക്ക് സ്പെ@യ്യുകയും

ഭോരം, വില,     ഗുണനിലവോരം തുടങ്ങിയവ പോക്കറ്റുകളിൽഅടയോളസ്പെപ്പടുത്തുകയും
സ്പെ@യ്യുന്നു.     ഉപപ്ലഭോക്തോക്കൾആവശ്യമോയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ /ിരസ്പെഞ്ഞടുത്ത്

      സ്പെകോXകളിപ്ലലോ @ക്രങ്ങളുള്ള പ്ല�ോളികളിപ്ലലോ മറ്റും വയ്ക്കുകയും കൗണ്ടറിൽ
  സോധനങ്ങൾക്ക് ബില്ലടക്കുകയും സ്പെ@യ്യുന്നു.

4.   സ്പെവൻഡിങ് സ്പെമഷിനുകൾ :  ചൂടുള്ള പോനീയങ്ങൾ,  �ോറ്റ്പ്ലഫോം ടിക്കറ്റുകൾ, 
ശീ/ളപോനീയങ്ങൾ,     പത്രങ്ങൾ മു/ലോയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന/ിൽ

   നോണയത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നയന്ത്രങ്ങളോണ് ഇവ.   യന്ത്രത്തിസ്പെd ോരംഭ സ്പെ@ലവ്, 
  പരിപോലനസ്പെച്ചലവ് തുടങ്ങിയവ ഉയർന്ന/ോണ്.  വോങ്ങുന്ന/ിനുമുമ്പ്
     ഉപപ്ലഭോക്തോക്കൾക്ക് ഉൽപ്പന്നം കോണോൻ കഴിയില്ല എന്നതും ,  സോധനങ്ങൾ

     /ിരിസ്പെക നൽകോനോവില്ല എന്നതും ഇ/ിസ്പെd പ്ലപോരോയ്മയോണ്

വിശദീക�ണ
രത്തോടുകൂടിയ 
ഏതെതങ്കിലും 
�തെ&ണ്ണത്തിന്  
2 മോർക്ക്
 (ര�ോയിന്റ്മോത്രം
- ½ ര�ോർ 
വീതം )
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11 എ.   മൾXിപ്ൾ പ്ലഷോപ്പുകൾ
 ബി  .   ഗുണങ്ങൾ   

1.       വൻപ്ല/ോ/ിലുള്ളവർത്തനത്തിസ്പെdസോമ്പത്തിക പ്ലനXം  :  പ്ലകന്ദ്രീകൃ/ വോങ്ങലിന്
 ഉയർന്ന കിഴിവ്,   കുറഞ്ഞഗ/ോഗ/ സ്പെ@ലവ്,    സ്പെപോതു പരസ്യം മു/ലോയവ

 ഉപപ്ലഭോക്തോക്കസ്പെളആകർഷിക്കുന്നു.

 1
  
വിശദീക�ണ
രത്തോടുകൂടിയ 
ഓര�ോ 
ര�ോയിന്റിനും 1 
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2.     ഇടനിലക്കോസ്പെര ഒഴിവോക്കുന്നു  :        നിർമ്മോ/ോക്കളിൽ നിന്ന് വൻപ്ല/ോ/ിൽ പ്ലനരിX്
      വോങ്ങുന്ന/് സ്പെകോണ്ട് ഇടനിലക്കോസ്പെര ഒഴിവോക്കുന്നു/ിന് സോധിക്കുന്നു

3.      കിXോക്കടം ഇല്ല  :         അവർ ക്യോഷ് ആൻഡ് ക്യോരി സിYം പിന്തുടരുന്ന/ിനോൽ
  കിXോക്കട സോധ്യ/യില്ല.

4.     നഷ്ടസോധ്യ/ ലഘൂകരിക്കൽ  :         ഒരു കടയിസ്പെല നഷ്ടം മറ്റ് കടകളിസ്പെല ലോഭം
      സ്പെകോണ്ട് നികത്തസ്പെപ്പടുകയും ബിസിനസിസ്പെd മുഴുവൻ നഷ്ടടസോധ്യ/യും വിഭജിച്ചു

  ലഘൂകരിക്കുകയും സ്പെ@യ്യോം
5.     കുറഞ്ഞ സ്പെ@ലവ്  :        വലിയ പ്ല/ോ/ിലുള്ളവർത്തനത്തിസ്പെd സോമ്പത്തിക പ്ലനXം

      മൾXിപ്ൾ പ്ലഷോപ്പുകളുസ്പെട വർത്തനസ്പെച്ചലവ് കുറക്കോൻ സഹോയിക്കുന്നു
6.    അയവ്  :        ലോഭകരമല്ലോത്തശോഖകൾസൗകര്യദമോയി മസ്പെറ്റോരിടപ്ലത്തക്ക് മോറ്റോൻ
കഴിയും.

മോർക്ക്
 (ര�ോയിന്റ്മോത്രം
- ½ ര�ോർ 
വീതം )

12   ഡിപ്പാർട്ട്മെമന്റൽ സ്റ്റ%ാറുകളുമെട സവിസ്റ്റ/)തകൾ
i.       ധോരോളം ഉപപ്ലഭോക്തോക്കസ്പെളആകർഷിക്കുന്നു  :   ധോരോളം ഉപഭോക്തോക്കൾക്ക്

     എത്തിസ്പെപ്പടോൻ കഴിയുന്ന /രത്തിൽ പXണത്തിസ്പെdഹൃദയ
    ഭോഗത്തോയിരിക്കും ഇവസോധോരണയോയിസ്ഥി/ി സ്പെ@യ്യുന്ന/്. 

ii.  വോങ്ങുന്ന/ിനുള്ളസൗകര്യം  :       ഡിപ്പോർX്സ്പെമdൽ പ്ലYോറുകൾ ഒരു
      പ്ലമൽക്കൂരക്ക് കീഴിൽ കൈവവിധ്യമോർന്ന ഉ/്പന്നങ്ങളുസ്പെട പ്ലശഖരം വോഗ്ദോനം
    സ്പെ@യ്തുസ്പെകോണ്ട് ഉപപ്ലഭോക്തോക്കൾക്ക് അവരുസ്പെടആവശ്യക/യുസ്പെട

      അടിസ്ഥോനത്തിൽ മിക്കവോറും എല്ലോ സോധനങ്ങളും ഒരിടത്ത് നിന്ന്
   വോങ്ങോൻ വലിയ സൗകര്യം നൽകുന്നു.

iii.  ആകർഷകമോയ പ്ലസവനങ്ങൾ  :      ഒരു ഡിപ്പോർX്സ്പെമdൽ പ്ലYോർ
   സോധനങ്ങളുസ്പെട പ്ലഹോം സ്പെഡലിവറി,   സ്പെടലിപ്ലഫോൺഓർഡറുകൾ

നടപ്പിലോക്കൽ, വിശ്രമമുറികൾ,  സ്പെടലിപ്ലഫോൺബൂത്തുകൾ, സ്പെറപ്ലYോറന്റുകൾ, 
     സലൂണുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കോയുള്ളപരമോവധി പ്ലസവനങ്ങൾനൽകുന്ന/ിന്

ലക്ഷ്യമിടുന്നു
iv.    വൻപ്ല/ോ/ിലുള്ളവർത്തനത്തിസ്പെdസോമ്പത്തിക പ്ലനXം   :  വൻപ്ല/ോ/ിൽ

     ഉ/്പന്നങ്ങൾ വോങ്ങുന്നതുസ്പെകോണ്ട് ഡിപ്പോർട്സ്പെമdൽYോറിന് ലഭിക്കുന്ന
     സോമ്പത്തിക പ്ലനXം ഇടപോടുകോർക്ക് അനുഭവിക്കോൻ കഴിയുന്നു

v.  വിൽപ്പന പ്ലോത്സോഹനം  :      ഡിപ്പോർX്സ്പെമdൽ പ്ലYോറുകൾ വലിസ്പെയോരു
     സംഘടനോയകയോൽ പരസ്യത്തിനും മറ്റുമോയി ഗണ്യമോയ തുക

     സ്പെ@ലവഴിക്കോൻ സോധിക്കുകയും അ/ിലൂസ്പെട വില്പനയും ലോഭവും
  വർധിപ്പിക്കോനും സോധിക്കുന്നു

5 ര�ോയിൻറുകൾ  
വിശദീക�ണസ
ഹിതം എഴുതുക  
 (ര�ോയിന്റ്മോത്രം
- ½ ര�ോർ 
വീതം )
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13     മെ'റിയ സ്റ്റതാതിലുള്ള സ്ഥിരം 'ില്ലറകച്ചവടക്കാർ
1.    ജനറൽ പ്ലYോറുകൾ  :         ഒരു ോപ്ലദശിക മോർക്കറ്റിലും ജനവോസ പ്ലകന്ദ്രത്തിലുമോണ്

   സ്പെപോതു പ്ലYോറുകൾസോധോരണയോയി കോണസ്പെപ്പടുന്ന/്.   സമീപ പ്ലദശങ്ങളിൽ
     /ോമസിക്കുന്ന ഉപപ്ലഭോക്തോക്കളുസ്പെട കൈദനംദിനആവശ്യങ്ങൾ നിറപ്ലവറ്റുന്ന/ിന്

      ആവശ്യമോയ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുസ്പെട പ്ലYോക്ക്ഈകടകളിൽ ലഭ്യമോയിരിക്കും. 
      അത്തരം പ്ലYോറുകൾസൗകര്യദമോയ സമയങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകപ്ലളോളം

        തുറന്നിടുകയും അവരുസ്പെട @ിലസ്ഥിരം ഉപപ്ലഭോക്തോക്കൾക്ക് പലപ്ലപ്പോഴും സ്പെക്രഡിറ്റ്
  സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും സ്പെ@യ്യുന്നു.

2.    സ്പെ�ഷ്യോലിറ്റി പ്ലഷോപ്പുകൾ  :       സ്പെ�ഷ്യോലിറ്റി പ്ലഷോപ്പുകൾസോധോരണയോയി ഒരു
  പ്ലകന്ദ്രസ്ഥലത്ത്സ്ഥി/ിസ്പെ@യ്യുന്നു,    അവിസ്പെട ധോരോളം ഉപപ്ലഭോക്തോക്കസ്പെള

 ആകർഷിക്കോൻ കഴിയും,     കൂടോസ്പെ/ അവസോധനങ്ങൾ /ിരസ്പെഞ്ഞടുക്കുന്ന/ിൽ
   ഉപപ്ലഭോക്തോക്കൾക്ക് വിശോലമോയ പ്ല@ോയ്സ് നൽകുന്നു.   ഒരു നിശ്ചി/

      പ്ലശ്രണിയിലുള്ള ഒസ്പെരോറ്റ ഉൽപ്പന്നമോയിരിക്കും അവർ കൈകകോര്യം സ്പെ@യ്യുന്ന/് . 
      സ്പെ�ഷ്യോലിറ്റി പ്ലഷോപ്പുകൾസിംഗിൾ കൈലൻ പ്ലYോറുകൾഎന്നുംഅറിയസ്പെപ്പടുന്നു. ഉദോ.

  കുXികളുസ്പെട വസ്ത്രങ്ങൾക്കോയുള്ള പ്ലഷോപ്പ്,  പുരുഷന്മോരുസ്പെട വസ്ത്രം,  പ്ലലഡീസ് ഷൂസ്, 
കളിപ്പോXങ്ങൾ, സമ്മോനങ്ങൾ,  സ്കൂൾയൂണിപ്ലഫോം,    കമ്പ്യൂXർ പ്ലഷോപ്പ് തുടങ്ങിയവ .
3.     സ്പെ/രുവ് Yോളുകൾ  :        ഈസ്പെ@റുകിട കച്ചവടക്കോസ്പെര സോധോരണയോയി സ്ട്രീറ്റ്

      പ്ലക്രോസിംഗുകളിപ്ലലോ �ോഫിക് ഒഴുക്ക് കൂടു/ലുള്ള മറ്റ്സ്ഥലങ്ങളിപ്ലലോ കോണസ്പെപ്പടുന്നു. 
      അവർ പ്ലoോXിംഗ് ഉപപ്ലഭോക്തോക്കസ്പെളആകർഷിക്കുകയും ധോനമോയും പ്ലഹോസിയറി

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കളിപ്പോXങ്ങൾ, സിഗരറ്റുകൾ,   ശീ/ളപോനീയങ്ങൾ മു/ലോയവ

വിശദീകരണ
 പ്ലത്തോടുകൂടിയ

 ഓപ്ലരോ
 പ്ലപോയിdിനും 2 

മോർക്ക് 
(പ്ലപോയിd്മോത്രം
- ½  പ്ല�ോർ

 വീ/ം ) 
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     പ്ലപോലുള്ള വിലകുറഞ്ഞസോധനങ്ങൾകൈകകോര്യം സ്പെ@യ്യുകയും സ്പെ@യ്യുന്നു
4.      സ്പെസക്കൻഡ് ഹോൻഡ് ഗുഡ്സ് പ്ലഷോപ്പ്  :     ഈപ്ലഷോപ്പുകൾ സ്പെസക്കൻഡ് ഹോൻഡ്

  അസ്പെല്ലങ്കിൽ ഉപപ്ലയോഗിച്ച സോധനങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഓപ്ലXോ-
സ്പെമോകൈബലുകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ,     മറ്റ് വീട്ടുപകരണങ്ങൾഎന്നിവ കൈകകോര്യം
സ്പെ@യ്യുന്നു.       സ്പെസക്കd് ഹോൻഡ് സോധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നകടകൾസ്ട്രീറ്റ്

       പ്ലക്രോസിംഗുകളിപ്ലലോ /ിരപ്ലക്കറിയ സ്പെ/രുവുകളിപ്ലലോ വളസ്പെര സ്പെ@റിയഘടനയുള്ള ഒരു
  Yോളിസ്പെd രൂപത്തിൽസ്ഥി/ിസ്പെ@യ്യോം.    സോധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു.

14     ഇക്വിറ്റി ഓഹരികുളുമെട ഗുണങ്ങൾ  (   ഏമെതങ്കിലും  4    എണ്ണം  )  
       ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളിലൂസ്പെട ഫണ്ട് പ്ലശഖരിക്കുന്ന/ിസ്പെd ധോന ഗുണങ്ങൾ /ോസ്പെഴ

സ്പെകോടുത്തിരിക്കുന്നു:
1.      ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കുന്നവർക്ക് അനുപ്ലയോജ്യം  :    ഉയർന്ന ലോഭം ലഭിക്കുന്ന/ിന്

       പ്ലവണ്ടി ഉയർന്ന റിസ്ക് ഏസ്പെറ്റടുക്കോൻ /യ്യോറുള്ള നിപ്ലക്ഷപകർക്ക് ഇക്വിറ്റി
  ഓഹരികൾ അനുപ്ലയോജ്യമോണ്

2.      ലോഭവിഹി/ം നൽപ്ലകണ്ടബോധ്യ/യില്ല  :     ഓഹരിയുടമകൾക്ക് ലോഭവിഹി/ം
  നൽകണസ്പെമന്ന് നിർബന്ധമില്ല

3.    സ്ഥിരമോയ മൂലധനം  :     ഒരു കമ്പനിയുസ്പെട സമോപനസമയത്ത് മോത്രം
     /ിരിച്ചടപ്ലയ്ക്കണ്ട/ിനോൽ ഇക്വിറ്റി മൂലധനംസ്ഥിരമോയ മൂലധനമോയി വർത്തിക്കുന്നു.

4.     വോയ്പ ലഭ്യ/ോപ്ലയോഗ്യ/  :         ഇക്വിറ്റി മൂലധനം കമ്പനിക്ക് വോയ്പ ലഭിക്കുന്ന/ിനുള്ള
     പ്ലയോഗ്യ/യോയി കണക്കോക്കുസ്പെമന്ന/ിനോൽ വോയ്പ നല്കുന്നവരിൽഅ/്
  ആത്മവിശ്വോസം ഉളവോക്കുന്നു

5.     കമ്പനി സ്വത്തിപ്ലന്മൽഅവകോശമില്ല   :    കമ്പനിയുസ്പെടആസ്തികളിൽ യോസ്പെ/ോരു
       അവകോശവും നൽകോസ്പെ/ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളിലൂസ്പെട ഫണ്ട് സമോഹരിക്കോനോകും

6.    അവർക്ക് പ്ലവോXവകോശമുണ്ട്  :     ഇക്വിറ്റി ഓഹരിയുടമകൾക്ക് പ്ലവോXവകോശം
     കോരണം കമ്പനിയുസ്പെട മോപ്ലനജ്സ്പെമdിപ്ലന്മൽ ജനോധിപ/്യ നിയന്ത്രണം

ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
  സ്റ്റ<ാ)ങ്ങൾ  (   ഏമെതങ്കിലും  4    പരിമിതികൾ  )  

       ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളിലൂസ്പെട ഫണ്ട് പ്ലശഖരിക്കുന്ന/ിസ്പെd ധോന പ്ലദോഷങ്ങൾ /ോസ്പെഴ
സ്പെകോടുക്കുന്നു:-
1.      ലോഭസ്പെത്തഅടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ളഡിവിഡdിസ്പെല ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ  :    സ്ഥിര

     വരുമോനംആഗ്രഹിക്കുന്നനിപ്ലക്ഷപകർ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ ഇഷ്ടസ്പെപ്പടുന്നില്ല, 
       കോരണം ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമോനത്തിൽ വ്യ/ിയോനം ഉണ്ടോകോം

2.         ഇക്വിറ്റി മൂലധന സംഭരണത്തിനുള്ള സ്പെ@ലവ് വളസ്പെര കൂടു/ലോണ്  :  മറ്റ്
    പ്ല¤ോ/സ്സുകളിലൂസ്പെട ഫണ്ട് സമോഹരിക്കുന്ന/ിനുള്ള സ്പെ@ലവുമോയി

      /ോര/മ്യസ്പെപ്പടുത്തുപ്ലമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളിലൂസ്പെട യുള്ളഫണ്ട് പ്ലശഖരണത്തിന്
   സ്പെ@ലവ് സ്പെപോതുസ്പെവ കൂടു/ലോണ്

3.       നിലവിലുള്ളഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്ലശോഷണം   :  കമ്പനി
   അധിക ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ നൽകുപ്ലമ്പോൾ,     അ/് പ്ലവോXിംഗ് ശക്തിയും നിലവിലുള്ള
   ഇക്വിറ്റി ഓഹരിയുടമകളുസ്പെട വരുമോനവും കുറയ്ക്കുന്നു.   കമ്പനിയുസ്പെട മോപ്ലനജ്സ്പെമdിലുള്ള

  നിയന്ത്രണം പ്ലശോഷിക്കോനും കോരണമോകുന്നു
4.      സങ്കീർണ്ണമോയ നിയമപരമോയഔപ@ോരിക/കൾ  :     ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ വഴി

      ഫണ്ട് സമോഹരിക്കുപ്ലമ്പോൾ കൂടു/ൽ നിയമഔപ@ോരിക/യും നടപടിക്രമങ്ങളും
      കോരണം ഫണ്ട് പ്ലശഖരണത്തിന് /ോമസം ഉണ്ടോകുന്നു

 
വിശദീക�ണ
രത്തോടുകൂടിയ 
ഓര�ോ 
ര�ോയിന്റിനും 1 
മോർക്ക് 
 (ര�ോയിന്റ്മോത്രം
- ½ ര�ോർ 
വീതം )
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