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COMTEST – 2021 (Unit Test – 3)
Part III – Business Studies 

Maximum Score: 30
Time: 1 Hour Cool off Time: 10 Minutes

    Answer all the Questions from 1 to 4. Each carries 1 score      (4×1 =4)

1 മുതൽ 4 വരെ�യുള്ള ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക്  ഉത്ത�രെ�ഴുതുക. ഓച�ോന്നിനും 1 ച�ോർ വീതം  

1. Identify the document issued by public companies to invite public to subscribe its shares.

ഒരു പബ്ലിക്  കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേവണ്ടി  ആളുകടെ� ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രമാണം തിരിച്ചറിയുക.

2. If a public limited company is not preparing Articles of Association it can adopt ........

ഒരു പബ്ലിക്  ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അവേ,ാ,ിവേ-ഷൻ ത-ാറാക്കുന്നിടെ0ങ്കിൽ പകരം ...... ,്വീകരിക്കുന്നു

i)   Table – A     i)   വേബിൾ – എ ii) Table – B     ii) വേബിൾ -  ബി 

iii) Table- C     iii)  വേബിൾ – ,ി iv) Table – D     iv)  വേബിൾ – ഡി

3. ...................... document shows the relationship of the company with outsiders.
 പുറടെമയുള്ളവരുമായുള്ള ഒരു കമ്പനിയുവേ ബന്ധടെ<  സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രമാണമാണ്............... 

4. It is useful only to a Public company which does not invite public subscription. Find out the document
പബ്ലിക് ,ബ്,്ക്രിപ്ഷൻ  ക്ഷണിക്കാ< ടെപാതു കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ഉപകരിക്കുന്നത്. പ്രമാണം 

ഏടെതന്ന്  കടെണ്ടത്തുക.

(a)  Prospectus   വേപ്രാ,് ടെപക്ട,്  (b)  Articles of Association   ആർട്ടിക്കിൾ,്  ഓഫ് അവേ,ാ,ിവേ-ഷൻ 

(c) Table A വേബിൾ – എ       (d)  Statement in lieu of prospectus   വേപ്രാ,് ടെപക്ട,ിന് പകരമാ- വേHറ്റ്ടെമന്റ്

       Answer all the Questions from 5 -7. Each carries 2 score          (3×2 = 6)

5 മുതൽ 7 വരെ�യുള്ള ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക്  ഉത്ത�രെ�ഴുതുക. ഓച�ോന്നിനും 2 ച�ോർ വീതം

5. What do you understand by 'Legal social responsibility' of business?
 ബി,ിന,ിടെന്റ നി-മപരമാ- ,ാമുഹിക പ്രതിബദ്ധത എന്നതു്ടെകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നടെതന്ത്?  

6.  Briefly explain the types of environmental pollution.
 വിവിധതരം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണങ്ങടെ� കുറിച്ച് ചുരുക്കി വിവരിക്കുക

7. Write any two arguments favouring social responsibility of business?
 ബി,ിന,ിടെന്റ ,ാമൂഹിക ഉ<രാവാദി<ടെ< അനുകൂലിക്കുന്ന ഏടെതങ്കിലും രണ്ടു വാദഗതികൾ വിശദമാക്കുക

Answer the following Question, which carry 3 score            (1×3 = 3)
തോരെ! നൽകിയി�ിക്കുന്ന  ച�ോദ്യത്തിന് ഉത്ത�രെ�ഴുതുക .   3  സ് ചകോർ

8.  “The person who assemble resources and undertake the necessary steps to form a company.”
 ഒരു കമ്പനി തുങ്ങാൻ ആവശ്യമാ- വിഭവങ്ങൾ ,്വരൂപിക്കുകയും  നപിക്രമങ്ങൾ നപ്പിലാക്കുകയും ടെചയ്യുന്ന വ്യക്തി

a) Identify the person referred here. ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആടെരന്ന്  തിരിച്ചറിയുക

b) Mention any four functions performed by him?  അവേ`ഹം ടെചയ്യുന്ന ഏടെതങ്കിലും നാല് ധർമ്മങ്ങടെ� 

കുറിച്ച് പ്രതിപാതിക്കുക.
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  Answer any One from the questions 9 to 10, Which carry 4 score     (1×4= 4) 

9 മുതൽ 10 വരെ�യുള്ള ച�ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 1 ന്  ഉത്ത�രെ�ഴുതുക . 4 സ് ചകോർ

9. Explain about the Concept of Economic Responsibility and Discretionary responsibility of business.
ബി,ിന,ിടെന്റ ,ാമ്പ<ിക ഉ<രവാദിത്വം, വിവേവചനാത്മക ഉ<രവാദിത്വം എന്നിവടെ- കുറിച്ച് വിശദമാക്കുക .

10. Mr. Rajeev, the finance manager of a public limited company, approaches you for raising the capital from 
the public. Mention to him the document required for inviting the attention of prospective investors. 
Mention its contents.

ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻ,് മാവേനജറാ- മി,് റ്റർ  രാജീവ് ടെപാതുജനങ്ങ�ിൽ നിന്നും 

മൂലധനം ,മാഹരിക്കുന്നതിന് വേവണ്ടി നിങ്ങടെ� ,മീപിക്കുന്നു. ഇതിവേലക്ക് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുവാനുള്ള 

പ്രമാണവേമടെതന്ന് കടെണ്ടത്തുക. ഇതിടെന്റ ഉള്ളക്കടെമടെന്ത0ാം എന്ന്  കടെണ്ട<ി എഴുതുക.

Answer any One from the questions 11 to 12. Which carry 5 score         (1×5= 5)
  11 മുതൽ 12 വരെ�യുള്ള ച�ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 1 ന്  ഉത്ത�രെ�ഴുതുക.   5 സ് ചകോർ

11. Describe the major social responsibilities of business towards different interested groups
വ്യത്യസ്ത തൽപര കക്ഷികവേ�ാടുള്ള ബി,ിന,ിടെന്റ ,ാമൂഹിക ഉ<രവാദിത്വടെ< കുറിച്ച് വിവരിക്കുക. 

12. Match the following:- വേചരുംപി വേചർക്കുക

A B
(a)  Promoter (a)  Rules regarding internal management
      ടെപ്രാവേമാട്ടർ        ആഭ്യന്തര കാര്യനിർവഹണവുമാ-ി ബന്ധടെപ്പട്ട ചട്ടങ്ങൾ

(b)  Social Responsibility (b)  Ozone depletion
       ,ാമൂഹ്യ ഉ<രവാദിത്വം           ഓവേ,ാൺ വേശാഷണം

(c)  Memorandum Of Association (c)  Feasibility Study
      ടെമവേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അവേ,ാ,ിവേ-ഷൻ      പ്രാവേ-ാഗികതാ പഠനം

(d)  Air pollution (d)  Principal Document
       വായു  മലിനീകരണം             മുഖ്യമാ- പ്രമാണം 

(e)  Articles Of Association (e)   Serve in the best interest of society
ആർട്ടിക്കിൾ,്  ഓഫ് അവേ,ാ,ിവേ-ഷൻ      ,മൂഹ<ിടെന്റ ഉ<മ താല്പര്യങ്ങൾക്കനു,രിച്ചുള്ള വേ,വനം 

Answer any One from the questions 13 to 14. Which carry 8 score         (1×8 = 8)
   13 മുതൽ 14 വരെ�യുള്ള ച�ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 1 ന്  ഉത്ത�രെ�ഴുതുക.  8 സ് ചകോർ

13. State the major differences between Memorandum of Association and Articles of Association
ടെമവേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ്  അവേ,ാ,ിവേ-ഷൻ, ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ്  അവേ,ാ,ിവേ-ഷൻ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനടെപ്പട്ട 
വ്യത്യാ,ങ്ങടെ� കുറിച്ച് വിശദമാക്കുക

14. It is the ‘Charter or Magna Carta’ of a public limited Company.
ഇത് പബ്ബ്ലിക് കമ്പനിയുവേ 'ചാർട്ടർ അ0ങ്കിൽ മാഗ്ന കാർട്ട ' ആകുന്നു.

a) Identity the document          വേഡാക്യൂടെമന്റ് ഏടെതന്ന് തിരിച്ചറിയുക.

b) Explain its’ content.             ഇതിടെന്റ ഉള്ളക്കടെ< കുറിച്ച് വിശദമാക്കുക.

...........................
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