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PLUS ONE BUSINESS STUDIES   FOCUS AREA QUESTIONS, 2020-21 

II. FORMS OF BUSINESS ORGANISATIONS 
വ്യാപാര സംഘടനകളുടട രൂപങ്ങൾ 

1. A business which is owned, managed and controlled by a single person is known……  (Score:1) 
ഒരാൾ മാത്രം  ഉടമസ്ഥര- ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനം  ………. ആണ ്

2. The person who owned a sole proprietorship is known as ………     (Score:1) 
ഒരു ഏകാംഗ വ്യാപാരം  നടത്തുന്ന ആചെ ……………  എന്നു പറയുന്നു 

3. Which of the following is NOT a feature of sole proprietorship.     (Score:1) 
രാചെപ്പറയുന്നവ്യിൽ ഏകാംഗ വ്യാപാരത്തിൻചറ സവ്ിശേഷര അല്ലാത്തര ്ഏര ് 

No separate entity, Limited liability, No profit sharing, Easy formation and closure. 
ത്പശരയക അസ്തിരവമില്ല , പരിമിരമായ ബാധ്യര , ലാഭം പങ്കു ചവ്ക്കുന്നില്ല,   എെുപ്പത്തിൽ രൂപീകരണവ്ും അടച്ചുപൂട്ടലും. 

4. Owners of a Partnership business is known as ………..      (Score:1) 
ഒരു പങ്കാെിത്ത വ്യാപാര ത്തിൻചറ ഉടമസ്ഥചന ……….  എന്നു പറയുന്നു 

5. Maximum number of partners in a partnership firm can be ……….   (Score:1) 
ഒരു പങ്കാെിത്ത വ്യാപാരത്തിൽ  ഉള്ള പരമാവ്ധ്ി അംഗങ്ങെുചട എണ്ണം എത്ര 

6. The total capital of a company is known as ………..      (Score:1) 
ഒരു കമ്പനിയുചട ആചക മൂലധ്നത്തിന ്പറയുന്ന ശപര ്എന്ത?് 

7. Owners of a Joint stock company is known as …………      (Score:1) 
ഒരു ശ ായിൻ ശറാക്ക ്കമ്പനിയുചട  ഉടമസ്ഥചര പറയുന്ന ശപര്? 

8. Which of the following is NOT a feature of partnership.      (Score:1) 
രാചെപ്പറയുന്നവ്യിൽ പങ്കാെിത്ത വ്യാപാരത്തിന്ചറ സവ്ിശേഷര അല്ലാത്തത് ഏര ് 

Sharing of profit or loss, Mutual agency, Lack of continuity, Compulsory registration  
ലാഭവ്ും നഷ്ടവ്ും പങ്കുചവ്ക്കുന്നു , പരസ്പര ഏ ൻസി,   രുടർച്ച ഇല്ല , ര ിസ്ശത്ടഷൻ നിർബന്ധമാണ് 

9. “Welfare of members” is a feature of which form of business?     (Score:1) 
“അംഗങ്ങെുചട ശേമ0 “  ഏരുരരം വ്യാപാരത്തിന്ചറ ത്പശരയകരയാണ?് 

10. The maximum number of person in a Public Limited company is................  
ഒരു പബ്ലിക ്ലിമിറ്റഡ ്കമ്പനി യിചല പരമാവ്ധ്ി അംഗങ്ങെുചട എണ്ണം എത്ര? 

(100, 200, 7, No limit)        (Score: 1) 

11. The minimum number of members in a public limited company is …….. 

ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിചല ഏറ്റവ്ും കുറഞ്ഞ അംഗങ്ങെുചട എണ്ണം എത്ര?     ( 2,1,7,10)  (Score:1) 

12. The minimum number of members in a private limited company is …….. 

ഒരു പ്ത്പവ്റ്റ ്കമ്പനിയിചല  ഏറ്റവ്ും കുറഞ്ഞ അംഗങ്ങെുചട എണ്ണം എത്ര?          ( 2,1,7,10)   (Score:1) 

13. Which among the following is NOT a feature of a co-operative society? 
രാചെപ്പറയുന്നവ്യിൽ സഹകരണ സംഘത്തിൻചറ ത്പശരയകര അല്ലാത്തര ്ഏര?് 

Service motive, One share one vote, Limited liability, Open membership.   (Score:1) 
ശസവ്ന ലേയം, ഒരു ഓഹരി ഒരു ശവ്ാട്ട,് പരിമിരമായ ബാധ്യര, സവശമധ്യാ ഉള്ള അംഗരവം. 

14. The maximum number of members allowed in a private limited company is-----  (Score:1) 

ഒരു പ്ത്പവ്റ്റ ്കമ്പനിയിചല  പരമാവ്ധ്ി അംഗങ്ങെുചട എണ്ണം എത്ര? (100, 200, 7, No limit)  

15. Identify the form of business organisation related to the following statements.  (Score:2) 
രാചെപ്പറയുന്ന ത്പസ്താവ്നകെിൽ നിന്നും ഇഏരുരരം വ്യാപാരം ആണ ്എന്്ന രിരിച്ചറിയുക 

a) One man one vote ഒരു വ്യക്തി ഒരു ശവ്ാട്ട ്  

b) An artificial person created by law. നിയമത്തിൻചറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കൃത്രിമ വ്യക്തി 
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16. Complete the series:    വ്ിട്ടു ശപായ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക  

Indian Companies Act  :       2013 

Indian Partnership Act :         ……?…         (Score: 1) 

17. What do you mean by private company?        (Score:2) 
ഒരു പ്ത്പവ്റ്റ ്കമ്പനി എന്നാൽ എന്ത?് 

18. From the following hint given below, complete the series.  
രാചെ ചകാടുത്തിരിക്കുന്ന സൂെനകൾ നിന്നും  വ്ിട്ടു ശപായ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക  

 (Hint: Limited liability or Unlimited liability) (അപരിമിരമായ ബാധ്യര,  പരിമിരമായ ബാധ്യര) 

Sole trader in a sole trading concern ഏകാംഗ വ്യാപാരി     :   ?  

Partners in a partnership firm പങ്കാെികൾ     :   ? 

Shareholders in joint Stock companies  ഓഹരി ഉടമകൾ    :   ? 

Members in a co-operative society  സഹകരണ സംഘത്തിചല അംഗങ്ങൾ:   ?  (Score:2) 

19. Match the following   ശെരുംപടി ശെർക്കുക         (Score:4) 

Sl.No A B 

1 
Formed by an agreement  
കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ 

രൂപീകരണം   

Joint Stock Companies  
ശ ായിൻറ് ശറാക്്ക കമ്പനികൾ   

2 
Not sharing profits           ലാഭം 

പങ്കു ചവ്ക്കുന്നില്ല   

Cooperative Societies 
സഹകരണസംഘങ്ങൾ 

3 
One Man One Vote                    
ഒരു വ്യക്തി ഒരു ശവ്ാട്്ട 

Partnership Business 
പങ്കാെിത്ത വ്യാപാരം 

4 
Transferability of shares 
ഓഹരികൾ പ്കമാറ്റം 

ചെയ്യുന്നു  

 

Sole proprietorship 
ഏകാംഗ വ്യാപാരം  

 

20. Write a note about Public company.  പബ്ലിക ്കമ്പനിചയ കുറിച്ച ് ഒരു ചെറു വ്ിവ്രണം രയ്യാറാക്കുക   
            (Score:4) 

21. Give a brief note about: ഒരു ചെറു വ്ിവ്രണം രയ്യാറാക്കുക      (Score:4) 

a)Partnership deed പങ്കാെിത്ത കരാർ    b) Unlimited liability.  പരിധ്ിയില്ലാത്ത ബാധ്യര   

22. “Partnership is the result of mutual agreement”- 

 A) Identify the agreement. B) Point out its contents 

 “പരസ്പരമുള്ള ഉള്ള ഒരു കരാറിന്ചറ ഫലമാണ് പങ്കാെിത്ത വ്യാപാരം”- .കരാറിനു പറയുന്ന ശപര് എന്ത് ? അരിചല ഉള്ളടക്കങ്ങൾ 

എെുരുക             (Score:5) 

23. Point out any five differences between private company and public company.  

ഒരു പ്ത്പവ്റ്റ ്കമ്പനിയും പബ്ലിക് കമ്പനിയും രമ്മിലുള്ള അഞ്്ച വ്യരയാസങ്ങൾ എെുരുക  (Score:5) 

24. “Self- help through mutual help” is a feature of which form of business. Explain its any four 

features. “പരസ്പരം സഹായിച്ചു ചകാണ്്ട സവയം സഹായം ശനടുക “ - ഇര ്ഏരുരരം വ്യാപാരത്തിന്ചറ 

സവ്ിശേഷരയാണ?്. ഇരിനച്റ മറ്റു സവ്ിശേഷരകൾ വ്ിേദീകരിക്കുക     (Score:5) 
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25. Match the column A with B and C  ശെരുംപടി ശെർക്കുക        (Score:5) 

A B C 

Sole proprietorship 
ഏകാംഗ വ്യാപാരം 

Limited പരിമിരം Implied agency പരസ്പര ഏ ൻസി 

Partnership 
പങ്കാെിത്ത വ്യാപാരം   

Pvt. Limited  പ്ത്പവ്റ്്റ ലിമിറ്റഡ് No legal formalities 
നിയമപരമായ നടപടിത്കമങ്ങൾ കുറവ്് 

Private Company 
പ്ത്പവ്റ്റ് കമ്പനി 

Service motive . 

ശസവ്ന ലേയം   
Restriction for share transfer  
ഓഹരികൾ പ്കമാറ്റം ചെയ്യാൻ 

നിയത്ന്തണം 
Public Company 
പബ്ലിക് കമ്പനി 

Complete secrecy 
രഹസയസവഭാവ്ം 

One man one vote ഒരു വ്യക്തി 

ഒരു ശവ്ാട്ട് 
Co-operative society 
സഹകരണ സംഘം   

1932 Transferability of shares 
ഓഹരികൾ പ്കമാറ്റം ചെയ്യുന്നു  

 

26. One man ownership and control is a feature of which form of business? Explain its other features.     

“ഒരാൾ മാത്രം  ഉടമസ്ഥര- ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു” -- ഇര ്ഏരുരരം വ്യാപാരത്തിന്ചറ സവ്ിശേഷരയാണ?്. 

ഇരിന്ചറ മറ്റു സവ്ിശേഷരകൾ വ്ിേദീകരിക്കുക.       (Score:8) 

27. “A business which is owned, managed and controlled by a single person” “ഒരാൾ മാത്രം  ഉടമസ്ഥര- 

ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു” - 
a) Identify the form of business. -- ഇര ്ഏരുരരം വ്യാപാരമാണ?് 

b) Explain its four merits and three demerits. ഇരിന്ചറ 4 ഗുണവ്ും മൂന്ന് ശദാഷങ്ങെും വ്ിേദീകരിക്കുക(Score:8) 

28. “An artificial person having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal” 

a) Identify the form of business 

b) Explain its features.  
"ചപാരുവ്ായ മുത്ദയുള്ളരും സ്ഥായിയായ നിലനിൽപ്പ ്ഉള്ളരും  നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പുള്ള കൃത്രിമ വ്യക്തി"    

a) ഇര ്ഏരുരരം വ്യാപാരമാണ ്?    b)  ഇരിൻചറ സവ്ിശേഷരകൾ വ്ിേദീകരിക്കുക   (Score:8) 

 

29. “Mrs. Anitha and Mrs. Aswathy entered into an agreement to start a business to share profits.” 

Identify the form of business they decided to start. Explain its features?   
അനിരയും അേവരിയും  ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നരിനുശവ്ണ്ടി ഒരു കരാറിന്ചറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  വ്യാപാരം രുടങ്ങി. ഇര ്

ഏരുരരം വ്യാപാരം ആണ?് .അരിൻചറ സവ്ിശേഷരകൾ വ്ിേദീകരിക്കുക   (Score:8) 

30. Seetharam & Sons Pvt. Ltd and Sagar Limited are two companies in India.  

a) Identify the type of companies. 

b) Differentiate between these two companies.       

സീരാറാം ആൻഡ ്സൺസപ്്ത്പവ്റ്റ ്ലിമിറ്റഡും സാഗർ ലിമിറ്റഡും ഇന്തയയിലുള്ള രണ്്ട കമ്പനികൊണ.്                                     

A) ഇര ്ഏരുരരം കമ്പനികൊണ.് B) ഇവ് രമ്മിലുള്ള വ്യരയാസം എെുരുക    (Score:8) 
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