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

Answer key
    

1. Prospectus 1 score 1

2. Table – A / F 1 score 1

3. Memorandum of Association 1 score 1

4. Statement in lieu of prospectus 1 score 1 

5.  Business enterprises have the responsibility to operate within the laws of the 
country. All the business are subject to legal responsibilities and are required 
to follow the law. Since these laws are meant for the good
 of the society, a law abiding enterprise is a socially responsible enterprise as 
well                                                                          

6. Air pollution- Contamination of air by the accumulation of harmful or toxic 
substances which will create serious health problems
Water pollution -It is caused due to chemicals and waste dumping in rivers, 
lakes and streams. Has led to the death of several animals and posed aserious 
threat to human life.
Land / Soil Pollution - Due to the dumping of non-degradable waste material 
into the land from industrial units, hospitals, hotels, dwelling units etc.  
Noise / Sound Pollution:-May cause damages to the human body and mind, 
Noise due to running of factories and vehicles, Industrial units, Auto mobiles 
etc. Leads to noise pollution.

7. 1) Justification for existence and growth
2) Long-term interest of the firm
3) Avoidance of government regulation
4) Better environment for doing business
5) Maintenance of society
6) Availability of resources with business

8.  a) Promoter.  
b) 1) Identification of business opportunity

2) Feasibility studies
3) Name approval
4) Fixing up Signatories to the Memorandum
5) Appointment of professionals
6) Preparation of necessary documents

9.  Economic responsibility
Business is essentially an economic activity. Therefore, its primary and

basic responsibility is economic, i.e., Produce goods and services that society 
wants and sell them at a profit.
Discretionary responsibility

Refers to purely voluntary obligation that an enterprise assumes for 
instance, providing charitable contributions to educational institutions or 
helping the affected people during floods or earthquakes
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10.     Prospectus

contents:- 1) Name and address of registered office of the company

2)  Main objects of the company
3)  Number and classes of shares issued

4)  Minimum subscription required
5) Qualification shares , if any, of the directors

6)  Time of opening and closing the subscription list
7) Details of borrowing powers of the company

8) Name address and description of directors and managing directors
9) Details of Preliminary expenses

10) Name of underwriter

11.     i)   Owners  :  
a. Safety of investment.
b. Adequate return on investment.
c. Accurate financial information should be provided.

    ii)   Employees:  

a. Fair wages
c. Promotion opportunities
d. Create right kind of working conditions
e. Create feeling of fellowship and sense of belonging to the business

   iii)    Consumers:  
a. Supply right quality and quantity of goods 
b. Provide continuous service
c. Reasonable Price
d. Take precaution against adulteration, poor quality, etc.. 

   iv)    Government and Community:  
a. Lawful business.
b. Prompt payment of tax.
c. Help the government in socio-economic development 
d. Optimum use of natural resources.
e. Concentrate in safety and welfare of the people.
f. Control pollution as far as possible

12.  promoter - Feasibility Study
Social Responsibility - Serve in the best interest of society
Memorandum Of Association- Principal Document
Air pollution - Ozone depletion
Articles Of Association -         Rules regarding internal management

13. Memorandum of Association Articles of Association
  Constitution /charter of company Forms the bye-laws of the company 

  Fundamental / Main document Only a subsidiary document

  Defines the relationship between defines relationship between company 
  company and outsiders and its members
  Compulsory for every company Not compulsory for all companies

  Specifies the object, capital and powers Mentions ways and means by which 
  of the business the objects can be achieve

  Subordinate to the Companies act only It is subordinate both to companies act 
memorandum of Association
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14. a) Memorandum of Association
b)  - Name clause

Registered office/ domicile clause
Object clause
Liability clause
capital clause
Association clause

ഉത്തര സൂചിക    -    മലയാളം  

1 പ്ര�ോസ്പെ�ക്ടസ്

2 പ്ര
ബിൾ–എ/എഫ്

3  പെ�പ്ര�ോറോണ്ടംഓഫ്അപ്രസോസിപ്ര�ഷൻ

4 പ്ര�ോസ്പെ�ക്ടസിന്�കര�ോ�പ്ര�റ്റ്പെ�ന്റ്

5   ബിസിനസ്സംരംഭങ്ങൾഅവ�വർത്തിക്കുന്ന�പ്ര(ശപെത്തനി��വ്യവസ്ഥകൾക്ക്

അനുസരിച്ചോ�ിരിക്കണം�വർത്തിപ്രക്കണ്ടത്. നി��ങ്ങൾസമൂഹത്തിപെന്റനന്മക്ക്

പ്രവണ്ടിയുള്ളതോ�തിനോൽനി��ങ്ങൾഅനുസരിക്കുന്നബിസിനസ്ഒരുസോമൂഹിക

ഉത്തരവോ(ിത്വമുള്ളസ്ഥോ�ന�ോ�ിരിക്കും.

6. വായു മലിനീകരണം

ഫോക്ടറികൾപുറംതള്ളുന്നപുകയും�റ്റുരോസവസ്തുക്കളും, വോഹനങ്ങൾപുറംതള്ളുന്നവിഷ

വോതകങ്ങളും�റ്റുംവോയുവിപെന�ലിന�ോക്കുന്നു

ജല മലിനീകരണം.

ബിസിനസ്സ്ഥോ�നങ്ങൾഅവയുപെ
�ോലിന്യങ്ങൾന(ികൾ, പുഴകൾത
ോകങ്ങൾ

എന്നിവ�ിപ്രലക്ക്തള്ളുന്നത്ഗുരുതര�ോ�ജല�ലിനീകരണത്തിന്കോരണ�ോകുന്നു

മണ്ണ് മലിനീകരണം    

വിഷംകലർന്നഖര�ോലിന്യങ്ങൾ�ണ്ണ്�ലിനീകരണത്തിന്കോരണ�ോകുന്നു. ഇത്�ണ്ണിപെന്റ

വളക്കൂറ്ഇല്ലോതോക്കികൃഷിക്ക്അനുപ്ര�ോജ്യ�ല്ലോതോക്കി�ോറ്റുന്നു

ശബ്ദ മലിനീകരണം    

വോഹനങ്ങളുംഫോക്ടറികളുംപുറപെOടുവിക്കുന്നശബ്ദംഅപ്രരോജകവും, ഗുരുതരആപ്രരോഗ്യ

�ശ്നങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുകയുംപെXയ്യുന്നു. പ്രകൾവിനഷ്ടപെOടുക, ഹൃ(�സംബന്ധ�ോ��ശ്നങ്ങൾ, 

�ോനസികഅസ്വോസ്ഥ്യംതു
ങ്ങി�കലപ്രരോഗങ്ങൾക്കുംശബ്ദ�ലിനീകരണംകോരണ�ോവുന്നു

7 1) നിലനിൽOിനുംവളർച്ചക്കുംപ്രവണ്ടിയുള്ളനീതീകരണം

2) സ്ഥോ�നത്തിപെന്റ(ീർഘകോലതോല്പര്യം

3) സർക്കോർനി�ന്ത്രണങ്ങൾഒഴിവോക്കൽ
4) ബിസിനസ്പെXയ്യുന്നതിനുള്ള�ികച്ച�രിസ്ഥിതി

5) സമൂഹത്തിപെന്റസംരക്ഷണം

6) ബിസിനസിപെന്റ�ക്കലുള്ളവിഭവത്തിപെന്റലഭ്യത

8 a)    �പ്ര�ോട്ടർ

b) A)  ബിസിനസ്അവസരങ്ങൾതിരിച്ചറിയുക

B)  സോധ്യതോ�ഠനം

C)  പ്ര�ര്അംഗീകരിക്കൽ

D)  പെ�പ്ര�ോറോണ്ടത്തിൽഒപ്പുപെവക്കുന്നവപെരതീരു�ോനിക്കൽ

E)  വി(ഗ്ദ്ധപെരനി��ിക്കൽ

F)  ആവശ്യ�ോ�പ്രരഖകൾതയ്യറോക്കൽ
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9 സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വം 

ബിസിനസ്അ
ിസ്ഥോന�ര�ോ�ിസോമ്പത്തിക�വർത്തന�ോണ്. അതുപെകോണ്ടു

തപെന്നഅതിപെന്റ�ഥ�സോമൂഹികഉത്തരവോ(ിത്വംസോമ്പത്തിക�ോണ്. അതോ�ത്

സമൂഹത്തിപെന്റആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുസോധനങ്ങളുംപ്രസവനങ്ങളുംഉത്�ോ(ിOിച്ചു

വിതരണംപെXയ്യുന്നു

വിവേവചനപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം

ഒരുസ്ഥോ�നംപൂർണ്ണ�ോയുംസ്വപ്ര�ധ�ോഏപെറ്റടുക്കുന്നഉത്തരവോ(ിത്വ�ോണിത്. 

വി(്യോഭ്യോസസ്ഥോ�നങ്ങൾക്സഹോ�ംനൽകുക, പെവള്ളപെOോക്കത്തിലും

ഭൂ�ികുലുക്കത്തിലും�റ്റുംഅകപെOട്ട ദുരിത�നുഭവിക്കുന്നവർക്ക്പ്രവണ്ടസഹോ�ം

നൽകുന്നതുംഇതിന്ഉ(ോഹരണ�ോണ്

10 1) പ്ര�ോസ്പെ�ക്ടസ്

2) കമ്പനിയുപെ
രജിപ്ര�ർഡ്ഓഫീസിപെന്റപ്ര�രുംഅഡ്രസ്സും

3) കമ്പനിയുപെ
മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ

4) പുറപെOടുവിച്ചഓഹരികളുപെ
എണ്ണവുംതരവും

5) ആവശ്യ�ോ��ിനി�ംസബ്സ്ക്രി�്ഷൻതുക

6) ഡ�റക്ടർ�ോരുപെ
പ്ര�ോഗ്യതോഓഹരികൾ

7) സബ്സ്ക്രി�്ഷൻ�ട്ടികതുറക്കുകയുംഅ
ക്കുകയുംപെXയ്യുന്നസ��ം

8) കമ്പനിക്ക്ക
ംവോങ്ങുന്നതിനുള്ളഅധികോരങ്ങൾഡ�റക്ടർ�ോരുപെ
യും

�ോപ്രനജിങ്ഡ�റക്ടർ�ോരുപെ
യുംപ്ര�രുംഅഡ്ഡ്രzസുംവിവരണവും

9) �ോരംഭXിലവുകളുപെ
വിശ(വിവരങ്ങൾ

10)  അണ്ടർറൈററ്റർ�ോരുപെ
പ്ര�രുകൾ

11 ഓഹരി ഉടമകവേളാടും ഉടമസ്ഥവേരാടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം 

നിപ്രക്ഷ�ത്തിപെന്റസുരക്ഷഉറപ്പുവരുത്തുക.

�ോന്യവും(ീർഘകോലസ്ഥിരവരു�ോനവുംഉറപ്പുനൽകുക. 

�വർത്തനങ്ങപെളകുറിച്ചു�തിവോയും, കൃത്യ�ോയുംപൂർണ്ണ�ോയുംവിവരങ്ങൾനൽകുക.

വേജാലിക്കാവേരാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം    

�ോന്യ�ോ�പ്രവതനം. 

വ്യക്തിവികോസത്തിനുംവളർച്ചക്കുമുള്ളഅവസരങ്ങൾ.

ആത്മോർത്ഥ�ോ�ിപ്രജോലിപെXയ്യോനുള്ളസോഹXര്യം.

പെതോഴിലോളികൾസ്ഥോ�നത്തിപെന്റഭോഗ�ോപെണന്നപ്രതോന്നൽഅവരിൽഉണ്ടോവോൻ
പ്രവണ്ട�രിഗണനയും�ോതിനിധ്യവുംനൽകൽ.

ഉപവേ(ാക്താക്കവേളാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം

ശരി�ോ�അളവിലുംതൂക്കത്തിലുംസോധനങ്ങൾവി�ണനംപെXയ്യുക.

തു
ർച്ച�ോ��ര്യോ(പൂർവമുള്ളപ്രസവനങ്ങൾനൽകുക. 

ന്യോ��ോ�വിലഈ
ോക്കുക.

ഗുണനിലവോരകുറവ്, �ോ�ംപ്രXർക്കൽഎന്നിവപെക്കതിപെരമുൻകരുതൽഎടുക്കുക.

സർക്കാരിവേനാടും സമൂഹവേത്താടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം 

നി���ര�ോ�ി�ോത്രംകച്ചവ
ംന
ത്തുക. 

കൃത്യവുംസത്യസന്ധവു�ോ�നികുതിനൽകുക. 

സർക്കോറിപെന്റസോമൂഹ്യസോമ്പത്തികലക്ഷ്യംനിറപ്രവറ്റോൻസഹോ�ിക്കുക.

�കൃതിവിഭവങ്ങപെളശരി�ോ�രീതി�ിൽഉ�പ്ര�ോഗപെOടുത്തുക. 

ജനങ്ങളുപെ
സുരക്ഷ�ിലുംപ്രക്ഷ�ത്തിലുംശ്രദ്ധപെXലുത്തുക.

�ലിനീകരണനി�ന്ത്രണം�ര�ോവധി�ോവർത്തിക�ോക്കുക.
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   4
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12               A                            B             
   പെ�ോപ്ര�ോട്ടർ    -  �ോപ്ര�ോഗികതോ�ഠനം

   സോമൂഹ്യഉത്തരവോ(ിത്വം    -   സമൂഹത്തിപെന്റഉത്ത�തോല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള

പ്രസവനം    

   പെ�പ്ര�ോറോണ്ടംഓഫ്അപ്രസോസിപ്ര�ഷൻ-   മുഖ്യ�ോ���ോണം

   വോയു�ലിനീകരണം    -    ഓപ്രസോൺപ്രശോഷണം        

   ആർട്ടിക്കിൾസ്ഓഫ്അപ്രസോസിപ്ര�ഷൻ-   ആഭ്യന്തരകോര്യനിർവഹണവു�ോ�ി

ബന്ധപെOട്ടXട്ടങ്ങൾ

13  മെമവേ-ാറാണ്ടം ഓഫ് അവേസാസിവേയഷൻ        ആർട്ടിക്കിൾസ്  ഓഫ് അവേസാസിവേയഷൻ    

   കമ്പനിയുപെ
ഭരണഘ
ന�ോണിത് കമ്പനിയുപെ
നി��ങ്ങളോണിത്

   �ൗലികവും�ധോനവു�ോ�പ്രരഖ ഉ�പ്രരഖ�ോത്ര�ോണ്

          കമ്പനിയുംപുറത്തുള്ളവരുംത�ിലുള്ളബന്ധം  കമ്പനി�ിപെലഅംഗങ്ങളു�ോയുള്ള

       നിർണ്ണ�ിക്കുന്നു കമ്പനിയുപെ
ബന്ധംനിർണ�ിക്കുന്നു

         രജി�ർപെXയ്യോൻപെ�പ്ര�ോറോണ്ടംകൂ
ിപ്ര�തീരൂ എല്ലോകമ്പനികൾക്കുംനിർബന്ധ�ില്ല

           ലക്ഷ്യം, മൂലധനം, അധികോരംതു
ങ്ങി�വ ലക്ഷ്യങ്ങൾപ്രനടുന്നതിനുള്ള�ോർഗങ്ങൾ

             വ്യക്ത�ോക്കുന്നു                        നിശ്ച�ിക്കുന്ന

         കമ്പനിനി��ത്തിന്�ോത്രംവിപ്രധ��ോ�ത് കമ്പനിനി��ത്തിനും

പെ�പ്ര�ോറോണ്ടത്തിനുംവിപ്രധ��ോ�ത്

14. a.) പെ�പ്ര�ോറോണ്ടംഓഫ്അപ്രസോസിപ്ര�ഷൻ

b.)  നോ�വകുO്

രജിപ്ര�ർഡ്ഓഫീസ്അഥവോസ്ഥോനവകുO്

ലക്ഷ്യവകുO്

ബോധ്യതോവകുO്

മൂലധനവകുO്

കൂട്ടോയ്മവകുO്

     (ഓപ്രരോപ്ര�ോ�ിന്റുംചുരുക്കിവിശ(ീകരിക്കുക)

COMTEST – 2021 ACT – MALAPPURAM

ഓപ്രരോ
ശരി�ോ�
പ്രജോഡിക

ൾക്കും1 
പ്രhോർ
വീതം

5 x 1

   5

ഏപെതങ്കി

ലും4 
വ്യത്യോസ
ങ്ങൾ
വീതം

4 x 2

   8

1 1/4 x 6

 ½പ്രhോർ

   8


