Chapter – 1
BUSINESS, TRADE AND COMMERCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ബിസിനസ് ആശയം
ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ� സവിശേശഷതകൾ
ബിസിനസ്സിടെ� വർഗ്ഗീകരണം
വ്യവസായവും അതിടെ� വിഭാഗങ്ങളും
വാണിജ്യം
വ്യാപാരവും വ്യാപാരം ന�ത്താനുള്ള സഹായവും

ബിസിനസ് ആശയം
ലാഭം ശേനടുകടെയന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യശേത്താടെ� ചരക്കുകളുടെ�ശേയാ ശേസവനത്തിടെ�ശേയാ ഉത്പാദനം,
വാങ്ങൽ,

വിൽപ്പന

അടെ4ങ്കിൽ

വിതരണം

എന്നിവയുമായി

ബന്ധടെപ്പട്ട

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ബിസിനസിന് കീഴിലാണ്. ഇത് പതിവായിരിക്കണം. ഉദാ: ഉത്പ്പാദനം, ഖനനം, കൃഷി, വ്യാപാരം,
മീൻപിടുത്തം തു�ങ്ങിയവ
ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ� സവിശേശഷതകൾ
1. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം - കാരണം അത് വസ്തുവകകശേDാ പണശേമാ ഉപജീവനശേമാ ഉപശേയാഗിച്ച്
ഏടെGടുക്കുന്നു
2. ലാഭം ശേനടുക - ഇത് ബിസിനസിടെ� പ്രധാന ഉശേIശ്യമാണ് . വിൽപ്പന അDവ് കൂട്ടുകശേയാ
ഉൽപാദനടെച്ചലവ് കുറയ്ക്കുകശേയാ ടെചയ്യുന്നതിലൂടെ� ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ബിസിനസുകാർ എ4ാ
ശ്രമങ്ങളും ന�ത്തണം
3. ഇ�പാ�ിടെല പതിവ് : ഒരു ഒGടെപ്പട്ട ഇ�പാ�ിന് ഒരു ബിസിനസ് യൂണിG് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയി4.

ഇ�പാടുകൾ

ആവർത്തിച്ച്

ന�ത്തുശേമ്പാൾ,

അത്

ബിസിനസ്സായി

കണക്കാക്കടെപ്പടുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന് , ഒരു വ്യക്തി തന്ടെറ പഴയ കാർ വിൽക്കുകയാടെണങ്കിൽ അത് ഒരു ബിസിനസ്സായി
കണക്കാക്കി4.

4. വരുമാനത്തിടെ� അനിശ്ചിതത്വം – ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതിനാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനും

ഭാവിയിടെല ലാഭം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയി4. നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്
5. ചരക്കുകളുടെ�യും

വാങ്ങുന്നവനും

ശേസവനങ്ങളുടെ�യും വിൽപ്പന അടെ4ങ്കിൽ കൈകമാGം - വിൽപ്പനക്കാരനും
തമ്മിൽ ചരക്കുകളുടെ�ശേയാ ശേസവനങ്ങളുടെ�ശേയാ വിൽപ്പനശേയാ കൈകമാGശേമാ

ഉണ്ടായിരിക്കണം. വ്യക്തിഗത ഉപശേയാഗത്തിനായി ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാടെണങ്കിൽ, അതിടെന
ഒരു ബിസിനസ്സായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയി4. ഉദാ: കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണം പാകം ടെചയ്യുന്നത് ഒരു
ബിസിനസ്സ4, പശേക്ഷ ഭക്ഷണം പാകം ടെചയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ടെറശേcാറ�ിൽ വിൽക്കുന്നത് ഒരു
ബിസിനസ്സാണ്
6. അപക�സാധ്യതയുടെ� ഘ�കം - ഫാഷനിടെല മാGം, സാശേങ്കതിക മാGങ്ങൾ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മത്സരം,
തീ, ശേമാഷണം, അപക�ങ്ങൾ, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ തു�ങ്ങി വിവിധ കാരണങ്ങDാൽ ഓശേരാ
ബിസിനസും അപക�ത്തിന് വിശേധയമാണ്.
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ബിസിനസ്സിടെ� വർഗ്ഗീകരണം
1. വലുപ്പത്തിടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ: ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങടെD ടെചറിയ ശേതാതിലുള്ളതും വലിയ
ശേതാതിലുള്ളതുമായി തരംതിരിക്കാം. ടെചറുകി� ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് വDടെര ടെചറിയ മൂലധനം
മാത്രശേമ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഉത് പാദനം ടെചറിയ ശേതാതിലാണ് ന�ത്തുന്നത്. വലിയ ശേതാതിലുള്ള
ബിസിനസ്സ് യൂണിറ്റുകൾ വലിയ അDവിൽ മൂലധനം നിശേക്ഷപിക്കുകയും
വലിയ ശേതാതിൽ
സാധനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ടെചയ്യുന്നു.
2. ഉ�മസ്ഥതയുടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ: ബിസിനസിടെന ടെപാതുശേമഖല, സ്വകാര്യ ശേമഖല, സംയുക്ത
ശേമഖല എന്നിങ്ങടെന തരംതിരിക്കാം. ഒരു ബിസിനസ്സ് സർക്കാരിടെ�ശേയാ അതിടെ� ഏടെതങ്കിലും
ഏജൻസികളുടെ�ശേയാ ഉ�മസ്ഥതയിലാടെണങ്കിൽ, അതിടെന ടെപാതു സംരംഭങ്ങൾ എന്ന് വിDിക്കുന്നു.
ഉ�മസ്ഥാവകാശം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ� കൈകകDിലാടെണങ്കിലും അതിടെന സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾ
എന്ന് വിDിക്കുന്നു. ഇതിനപ്പുറം ചില സംരംഭങ്ങൾ ഭാഗികമായി ഗവൺടെമ�ിടെ� ഭാഗമാണ്,
ഭാഗികമായി സ്വകാര്യ വ്യക്തികDാണ്, അവടെയ സംയുക്ത ശേമഖല സംരംഭങ്ങൾ എന്ന് വിDിക്കുന്നു.
3. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ: ബിസിനസിടെന വ്യവസായ, വാണിജ്യ ശേമഖലകDായി
തരംതിരിക്കാം
വ്യവസായവും അതിടെ� വിഭാഗങ്ങളും
വ്യവസായം: വ്യവസായം എന്ന പദം ചരക്കുകളുടെ�യും വസ്തുക്കളുടെ�യും ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട
ബിസിനസിടെ�

ഭാഗടെത്തയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് . ഒരു വ്യവസായടെത്ത പ്രാഥമിക വ്യവസായം, ദ്വിതീയ

വ്യവസായം, തൃതീയ വ്യവസായം എന്നിങ്ങടെന തരംതിരിക്കാം
a. പ്രാഥമിക വ്യവസായം: പ്രാഥമിക വ്യവസായങ്ങൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ശേവർതിരിടെച്ചടുക്കുന്നതും
സസ്യങ്ങൾ,

മൃഗങ്ങൾ,

പക്ഷികൾ

തു�ങ്ങിയ

ജീവജാലങ്ങളുടെ�

പുനരുത് പാദനവുമായി

ബന്ധടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിടെന രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു
1. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് വ്യവസായം: പ്രകൃതിദത്ത ഉറവി�ങ്ങDിൽ നിശേന്നാ പ്രകൃതിയിൽ നിശേന്നാ
എടെന്തങ്കിലും ശേവർതിരിടെച്ചടുക്കുന്നതിൽ ഏർടെപ്പടുന്നു. ഉദാ. മത്സ്യബന്ധനം, ഖനനം, എണ്ണ
പര്യശേവക്ഷണം തു�ങ്ങിയവ.
2. ജനിതക വ്യവസായങ്ങൾ: മൃഗങ്ങടെDയും പക്ഷികടെDയും സസ്യങ്ങടെDയും വDർത്തുകശേയാ
പരിപാലിക്കുകടെയാ ടെചയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങDിൽ അവർ ഏർടെപ്പടുന്നു. ഉദാ. കൃഷി,

മുട്ടയ്ക്കും

മാംസത്തിനും ശേകാഴി വDർത്തൽ, പുഷ്പകൃഷി തു�ങ്ങിയവ.
b.

ദ്വിതീയ വ്യവസായം: പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ശേവർതിരിടെച്ചടുത്ത വസ്തുക്കൾ
ഉപശേയാഗിക്കുന്നു . ഈ വ്യവസായങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ വസ്തുക്കൾ

ഇതിൽ

ശേപ്രാസസ്സ് ടെചയ്യുകശേയാ

ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകശേയാ ടെചയ്യുന്നു. ഇതിടെന രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു
1. ഉത്പാദന വ്യവസായങ്ങൾ
2. നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങൾ
1. ഉത്പാദന വ്യവസായങ്ങൾ : അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പൂർണ സാധനങ്ങDാക്കി
മാറ്റുന്നതിൽ അവർ ഏർടെപ്പടുന്നു. ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ ഉപശേഭാക്തൃ
വസ്തുക്കശേDാ മൂലധന വസ്തുക്കശേDാ ആകാം. ഉദാ. cീൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക, ഫർണിച്ചർ
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ഉണ്ടാക്കുക, ടെവണ്ണ ഉണ്ടാക്കുക തു�ങ്ങിയവ
ഇത് ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങDായി തിരിക്കാം.
1. അനലിGിക്കൽ വ്യവസായം - ഒശേര വസ്തുക്കDിൽ

നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ഘ�കങ്ങടെD

ശേവർതിരിക്കുന്നു. ഉദാ: ഓയിൽ റികൈഫനറി
2. സിന്തGിക്കൽ വ്യവസായം - വിവിധ ശേചരുവകൾ ഒരു പുതിയ ഉത്പ്പന്നത്തിശേലക്ക്
സംശേയാജിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാ: സിമൻറ്
3. ശേപ്രാസസ്സിംഗ് വ്യവസായം - ഒരു

പൂർത്തിയായ

ഉത്പ്പന്നം

നിർമ്മിക്കുന്നതിന്

തു�ർച്ചയായ ഘട്ടങ്ങDിലൂടെ� ശേപാകുക. ഉദാ: പഞ്ചസാര, ശേപപ്പർ തു�ങ്ങിയവ
4. വ്യവസായം കൂട്ടിശേച്ചർക്കുന്നു - ഒരു പുതിയ ഉത്പ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത
ഘ�കഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിശേച്ചർക്കുന്നു. ഉദാ: �ിവി, കാർ, ടെമാകൈബൽ ശേഫാൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ
തു�ങ്ങിയവ.
2. നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങൾ:
തു�ങ്ങിയവയുടെ�
ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ

അണടെക്കട്ടുകൾ,

നിർമ്മാണത്തിൽ
സ്ഥാവരവും

അവ

പാലങ്ങൾ,

ഏർടെപ്പടുന്നു

അധ്വാനവുമാണ് ,

അവ

.

ഈ

വിമാനത്താവDങ്ങൾ
വ്യവസായങ്ങളുടെ�

ടെപാതുജനശേക്ഷമത്തിനായി

ഉപശേയാഗിക്കുന്നു.
C.

തൃതീയ വ്യവസായങ്ങൾ: പ്രാഥമിക വ്യവസായങ്ങടെDയും ദ്വിതീയ

വ്യവസായങ്ങടെDയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന

ശേസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ അവ ഏർടെപ്പടുന്നു. ഉദാ. ഗതാഗതം, ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ് തു�ങ്ങിയവ.
വാണിജ്യം
ചരക്കുകളുടെ� വാങ്ങൽ, വിൽപ്പന, വിതരണം എന്നിവ വാണിജ്യത്തിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു. ഇത് ബിസിനസുകാരനും
ഉപശേഭാക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള ചരക്കുകളും ശേസവനങ്ങളും കൈകമാറുന്നതിനുള്ള ഒരു സംഘ�ിത
സംവിധാനമാണ് .
നിർവചനം - ചരക്ക് കൈകമാG പ്രക്രിയയിടെല ത�സ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിൽ ഏർടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന എ4ാ
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ�യും ആടെകത്തുകയായി വാണിജ്യടെത്ത നിർവചിക്കാം.
വ്യാപാരവും വ്യാപാരം ന�ത്താനുള്ള സഹായവും
വ്യാപാരം: ഇത് തു�ർച്ചയായി സ്ഥിരമായി ചരക്ക് വിൽക്കുന്നതിശേനാ കൈകമാGം ടെചയ്യുന്നതിടെനടെയാ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങDിൽ ഏർടെപ്പട്ട ഒരു വ്യക്തിടെയ വ്യാപാരി എന്ന് വിDിക്കുന്നു
വ്യാപാര തരങ്ങൾ
1. ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം: ഒരു രാജ്യത്തിടെ� അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വ്യാപാരം ന�ക്കുശേമ്പാൾ. അതിടെന
ഗാർഹിക വ്യാപാരം അടെ4ങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം എന്ന് വിDിക്കുന്നു.
ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം രണ്ട് തരത്തിലാണ്
a. ടെമാത്ത വ്യാപാരം - വലിയ അDവിൽ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ടെചയ്യുന്നതിടെന ഇത്
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ടെമാത്ത വ്യാപാരി നിർമ്മാതാക്കDിൽ നിന്ന് ശേനരിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും
ചി4റ വിൽപ്പനക്കാർക്ക് വിൽക്കുകയും ടെചയ്യുന്നു
b. ചി4റ വ്യാപാരം - ടെചറിയ അDവിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ഇതിൽ
ഉൾടെപ്പടുന്നു. ഒരു ചി4റ വ്യാപാരി ടെമാത്തവ്യാപാരികDിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും
ഉപശേഭാക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുകയും ടെചയ്യുന്നു
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2. വിശേദശ വ്യാപാരം: ഒരു രാജ്യത്തിടെ� അതിരുകൾക്കപ്പുറത്ത് വ്യാപാരം ന�ക്കുശേമ്പാൾ അതിടെന വിശേദശ
വ്യാപാരം, ബാഹ്യ വ്യാപാരം അടെ4ങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം എന്ന് വിDിക്കുന്നു.
വിശേദശ വ്യാപാരം ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലാണ്
a. കയറ്റുമതി വ്യാപാരം - വിശേദശ രാജ്യങ്ങDിശേലക്ക് ഉള്ള ചരക്ക് വിൽപ്പനടെയ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു
b. ഇറക്കുമതി വ്യാപാരം - ഇത് വിശേദശ രാജ്യങ്ങDിൽ

നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിടെന

സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
c. എൻടെട്രശേപാട്ട് ശേട്രഡ് - മG് രാജ്യങ്ങDിശേലക്ക് കയറ്റുമതി ടെചയ്യുന്നതിനായി ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന്
സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ടെചയ്യുക എന്നാതാണ് ഇതിനർത്ഥം
വ്യാപാര സഹായങ്ങൾ
1. ബാങ്കിംഗ് ശേസവനം: ബാങ്കിംഗ് ശേസവനങ്ങൾ ബിസിനസിന് ധനകാര്യ സൗകര്യം നൽകുന്നു,
അതിനാൽ ഇത് ധനകാര്യത്തിടെല ത�സ്സങ്ങൾ നീക്കംടെചയ്യുന്നു
2. ഇൻഷുറൻസ് :

ബിസിനസ്സിൽ

വിവിധ

സാഹചര്യങ്ങDിടെല4ാം ഇൻഷുറൻസ്
അപക�സാധ്യത ത�യുന്നു

തരം

അപക�സാധ്യതകൾ

ഉൾടെപ്പടുന്നു.

ഈ

പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. അങ്ങടെന ഇൻഷുറൻസ് വഴി

3. ടെവയർഹൗസിംഗ് : സാധാരണയായി സാധനങ്ങൾ

ആവശ്യമുള്ളശേപ്പാൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനായി അവ

ശേcാക്കിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് . സംഭരണത്തിടെ� പ്രവർത്തനടെത്ത

ടെവയർഹൗസിംഗ്

എന്ന്

വിDിക്കുന്നു, ഇത് കൈകമാG പ്രക്രിയയിടെല സമയ ത�സ്സടെത്ത നീക്കംടെചയ്യുന്നു.
4. ഗതാഗതവും ആശയവിനിമയവും - സാധാരണയായി ഉത്പാദനം
രാജ്യടെത്താട്ടാടെകയും

ന�ക്കുന്നു,

ഉദാഹരണത്തിന്

ചില സ്ഥലങ്ങDിലും ഉപശേഭാഗം

ശേകരDത്തിലും

അസമിലും

ഉത്പാദിപ്പിക്കടെപ്പടുന്നു, ഇവിടെ� സ്ഥലത്തിന് ത�സ്സം ഉണ്ട്. ശേറാഡ്, ടെറയിൽ
ജലഗതാഗതം ശേപാലുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങDിലൂടെ� ഇത് നീക്കംടെചയ്യുന്നു
5. പരസ്യം ടെചയ്യൽ:. വിൽപ്പന കൂട്ടുന്നതിനായി,
വാങ്ങലുകാരിൽ

എത്തിശേച്ചരണം.

ഈ

ടെതയില
അടെ4ങ്കിൽ

ഉത്പ്പന്നടെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സാധ്യതയുള്ള

സാഹചര്യത്തിൽ

പരസ്യംടെചയ്യൽ

സഹായിക്കുന്നു.

അറിവിടെ�ശേയാ വിവരത്തിടെ�ശേയാ ത�സ്സം പരസ്യത്തിലൂടെ� നീക്കംടെചയ്യുന്നു.

Chapter – 2
FORMS OF BUSINESS ORGANISATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ഏകാംഗ വ്യാപാരം (Sole propeitorship), സവിശേശ ഷതകൾ, ശേനട്ടങ്ങൾ, കുറവുകൾ
പങ്കാDിത്ത ബിസിനസ്സ് (PARTNERSHIP), സവിശേശ ഷതകൾ
പങ്കാDിത്ത കരാറും അതിടെ� ഉള്ള�ക്കവും
സഹകരണ സംഘങ്ങൾ (Co-operative Societies), സവിശേശ ഷതകൾ
ശേജായി�് ശേcാക്ക് കമ്പനി (Joint Stock Company), സവിശേശ ഷതകൾ
ടെപാതു കമ്പനികളും സ്വകാര്യ കമ്പനികളും
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ഏകാംഗ വ്യാപാരം (Sole propeitorship)
ഒടെരാG വ്യക്തിയുടെ� ഉ�മസ്ഥതയിലുള്ളതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ ഒരു ബിസിനസ്സിടെന ഏകാംഗ
വ്യാപാരം എന്ന് വിDിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സ് ന�ത്തുന്ന വ്യക്തിടെയ ഏകാംഗ വ്യാപാരി
അടെ4ങ്കിൽ ടെപ്രാകൈപGർ എന്ന് വിDിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനത്തിടെ�
ഏGവും സാധാരണമായ രൂപമാണിത്
സവിശേശഷതകൾ
1. രൂപീകരണവും അ�യ്ക്കലും എളുപ്പമാണ് - ഏക ഉ�മസ്ഥാവകാശടെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രശേത്യക
നിയമങ്ങടെDാന്നുമി4.
2. ബാധ്യത - പരിധിയി4ാത്തത് ആണ്
3. നിയന്ത്രണം - ബിസിനസ്സിടെ� പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഉ�മസ്ഥനുമായി ബന്ധടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
4. ബിസിനസുകാരനിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സുമായി പ്രശേത്യക മാGടെമാന്നുമി4 - അതിനാൽ
ബിസിനസ്സിടെ� എ4ാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉ�മടെയ ബാധ്യസ്ഥനാക്കുന്നു
5. ബിസിനസ്സ് തു�ർച്ചയുടെ� അഭാവം - ബിസിനസും ഉ�മയും ഒശേര സ്ഥാപനമായതിനാൽ
അശേIഹത്തിടെ� മരണം, ഭ്രാന്ത് തു�ങ്ങിയവ ബിസിനസ്സിടെ� നിലനിൽപ്പിടെന ബാധിക്കും
ശേനട്ടങ്ങൾ
1. ദ്രുത തീരുമാനടെമടുക്കൽ : ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഏക വ്യാപാരിക്ക് ധാരാDം
സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു
2. വിവരങ്ങളുടെ� രഹസ്യം : ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട എ4ാ വിവരങ്ങളും
രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനും രഹസ്യസ്വഭാവം നിലനിർത്താനും ഏക ഉ�മസ്ഥൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു
3. ശേനരിട്ടുള്ള ശേപ്രാത്സാഹനം : ലാഭം പങ്കി�ാതിരിക്കുന്നത് ഏക വ്യാപാരിയ്ക്ക് കഠിനാധ്വാനം ടെചയ്യാൻ
പരമാവധി ശേപ്രാത്സാഹനം നൽകുന്നു
4. ശേനട്ടത്തിടെ� വികാരം : തനിക്കുശേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിയുണ്ട്
5. രൂപീകരണവും അ�യ്ക്കലും എളുപ്പമാണ് : നിയമപരമായ ഔപചാരികത കുറവായതിനാൽ ഉ�മയുടെ�
ആഗ്രഹപ്രകാരം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും എളുപ്പമാണ്
കുറവുകൾ
1. പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ : ഒരു ഉ�മസ്ഥടെ� വിഭവങ്ങൾ അയാളുടെ� സ്വകാര്യ സമ്പാദ്യത്തിനും
മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകൾക്കും മാത്രമായി പരിമിതടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു
2. ബിസിനസ്സിടെ� പരിമിതമായ ജീവിതം : ഒരു ഉ�മസ്ഥടെ� മരണം, പാപ്പരത്വം അടെ4ങ്കിൽ
അസുഖം ബിസിനസിടെന ബാധിക്കുകയും അത് അ�യ്ക്കുന്നതിശേലക്ക് നയിക്കുകയും ടെചയ്യും
3. പരിധിയി4ാത്ത ബാധ്യത : ബിസിനസ്സ് പരാജയടെപ്പടുകയാടെണങ്കിൽ, ക�ക്കാർക്ക് അവരുടെ�
കു�ിശ്ശിക ബിസിനസ് ആസ്തികDിൽ നിന്ന് മാത്രമ4, ഉ�മസ്ഥടെ� സ്വകാര്യ ആസ്തികDിൽ നിന്നും
വീടെണ്ടടുക്കാൻ കഴിയും.
4. ഭരണ കൈനപുണ്യത്തിടെല ശേപാരായ്മ : ഉ�മയ്ക്ക് വിവിധ
മാശേനടെ˜ൻറ് കഴിവുകൾ
ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഈ കഴിവുകടെD4ാം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിടെയ കടെണ്ടത്തുന്നത് വDടെര
അപൂർവമാണ് .
പങ്കാDിത്ത ബിസിനസ്സ് (PARTNERSHIP)
നിർവചനം - ഇന്ത്യൻ പങ്കാDിത്ത നിയമത്തിടെല ടെസക്ഷൻ 4, പങ്കാDിത്തടെത്ത നിർവചിക്കുന്നത്
“എ4ാവരുശേ�യും അടെ4ങ്കിൽ എ4ാവർക്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏടെതങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിടെ� ലാഭം
പങ്കി�ാൻ സമ്മതിച്ച വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം” എന്നാണ് .
സവിശേശഷതകൾ
1. രൂപീകരണം : ബിസിനസ്സിടെ� പങ്കാDിത്ത രൂപം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് 1932 ടെല ഇന്ത്യൻ പങ്കാDിത്ത
നിയമമാണ് . നിയമപരമായ ഒരു കരാറിലൂടെ�യാണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത്
2. തു�ർച്ചയുടെ� അഭാവം : ഏടെതങ്കിലും പങ്കാDിയുടെ� മരണം, വിരമിക്കൽ, പാപ്പരത്വം, ഭ്രാന്ത് എന്നിവ
ബിസിനസ്സിന് അറുതി വരുത്തും
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3. പങ്കാDികളുടെ� എണ്ണം ; ഒരു പങ്കാDിത്ത സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏGവും കുറഞ്ഞ
പങ്കാDികളുടെ� എണ്ണം രണ്ടാണ് . കമ്പനി ആക്റ്റ് 2013 ടെല ടെസക്ഷൻ 464 അനുസരിച്ച്, ഒരു പങ്കാDിത്ത
സ്ഥാപനത്തിടെല പരമാവധി പങ്കാDികളുടെ� എണ്ണം 100 ആകാം, ഇത് സർക്കാർ നിർശേIശിക്കുന്ന
എണ്ണത്തിന് വിശേധയമാണ്.
കമ്പനികളുടെ� ചട്ടങ്ങൾ 2014 ടെല റൂൾ 10 അനുസരിച്ച്, നിലവിൽ പരമാവധി അംഗങ്ങളുടെ� എണ്ണം
50 വടെര ആകാം.
4. ബാധ്യത - ഓശേരാ പങ്കാDിയുടെ�യും ബാധ്യത പരിധിയി4ാത്തതാണ് , അതായത് പങ്കാDിത്ത
സ്ഥാപനത്തിടെ� ക�ങ്ങൾക്ക് അവരുടെ� സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കൾ ശേപാലും ബാധ്യസ്ഥരാണ്
5. പരസ്പര ഏജൻസി - ഓശേരാ പങ്കാDിയും മG് പങ്കാDികളുടെ�യും സ്ഥാപനത്തിടെ�യും ഏജ�ാണ്
പങ്കാDിത്ത കരാർ :
പരസ്പര ഉ�മ്പ�ിയുടെ� ഫലമാണ് പങ്കാDിത്തം. ഈ കരാർ ഒന്നുകിൽ വാക്കാലുള്ളശേതാ അടെ4ങ്കിൽ എഴുതി
തയ്യാറാക്കിയടെതാ ആണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭാവിയിൽ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സ്വയം എഴുതുന്നതാണ്
ന4ത്. അത്തരം ശേരഖാമൂലമുള്ള കരാറിടെന ഒരു പങ്കാDിത്ത കരാർ എന്ന് വിDിക്കുന്നു. ആന്തരിക
മാശേനടെ˜�ിൻടെറയും സ്ഥാപനത്തിൻടെറയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പങ്കാDിത്തവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട നിബന്ധനകളും
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിൽ അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് എ4ാ പങ്കാDികളും ഒപ്പിട്ട് ശരിയായി cാമ്പ് ടെചയ്യണം
പങ്കാDിത്ത കരാറീടെ� ഉള്ള�ക്കം
1. സ്ഥാപനത്തിടെ� ശേപര്
2. എ4ാ പങ്കാDികളുടെ�യും ശേപരും വിലാസവും
3. ബിസിനസിടെ� സ്വഭാവവും സ്ഥലവും
4. പങ്കാDിത്തം ആരംഭിച്ച തീയതി
5. പങ്കാDിത്ത കാലാവധി ഉടെണ്ടങ്കിൽ
6. പങ്കാDികളുടെ� മൂലധന സംഭാവന
7. ഓശേരാ പങ്കാDിക്കും പിൻവലിക്കാവുന്ന തുക
8. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ� പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ
9. ഏടെതങ്കിലും പങ്കാDിക്ക് നൽശേകണ്ട ശമ്പDം, കമ്മീഷൻ മുതലായവ
10. സ്ഥാപനം പിരിച്ചുവിടുന്നതിടെനക്കുറിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ� തീർപ്പാക്കൽ
11. അക്കൗണ്ടുകളുടെ� പരിപാലനവും ഓഡിറ്റും സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ
12. പങ്കാDികളുടെ� വിരമിക്കശേലാ മരണശേമാ ഉണ്ടായാൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തീർപ്പാക്കൽ
13. സ്ഥാപനത്തിടെ� വായ്പകൾ സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥ
14. പങ്കാDികളുടെ� അവകാശങ്ങൾ, ചുമതലകൾ, ബാധ്യതകൾ
15. തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പരിഹരിക്കുനതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ
സഹകരണ സംഘങ്ങൾ (Co-operative Societies)
സഹകരണം എന്ന വാക്ക് സംയുക്ത പരിശ്രമടെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സഹകരണ സംഘത്തിടെ� അ�ിസ്ഥാന
തത്വം “പരസ്പര സഹായത്തിലൂടെ� സ്വയം സഹായം” അടെ4ങ്കിൽ മടെGാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ
“ഓശേരാരുത്തർക്കും എ4ാവരും എ4ാവർക്കും ഓശേരാരുത്തരും’’
സഹകരണ സംഘ�നകളുടെ� സവിശേശഷതകൾ
1. സ്വശേമധയാ ഉള്ള അംഗത്വം - ആർക്കും സ്വന്തം ആഗ്രഹപ്രകാരം ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൽ
അംഗമാകാം
2. നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്: ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിടെ� രജിശേ¢ഷൻ നിർബന്ധമാണ് ,
അതിനാൽ സംഘത്തിന് അതിടെ� അംഗങ്ങDിൽ നിന്ന് പ്രശേത്യക ഐഡ�ിGി ഉണ്ട്
3. ക്ലിപ്ത ബാധ്യത : ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിടെല അംഗങ്ങളുടെ� ബാധ്യത അവർ സംഭാവന ടെചയ്യുന്ന
മൂലധനത്തിടെ� പരിധിയിൽ പരിമിതടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
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4. നിയന്ത്രണം - ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ശേവാട്ട് എന്ന തത്വത്തിൽ അംഗങ്ങൾ തിരടെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഡയറക്ടർ
ശേബാർഡിടെ� നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സഹകരണ സംഘം
5. ശേസവന ലക്ഷ്യം : ഇത് പരസ്പര സഹായത്തിടെ�യും ശേക്ഷമത്തിടെ�യും മൂല്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു
ശേജായി�് ശേcാക്ക് കമ്പനി (Joint Stock Company)
“ഒരു കമ്പനിക്ക് പ്രശേത്യക നിയമപരമായ അസ്തിതവും ശാശ്വതമായ പിന്തു�ർച്ചയും ടെപാതുവായ മുദ്രയുമുള്ള ഒരു
കൃത്രിമ വ്യക്തിടെയന്ന് വിശേശ ഷിപ്പിക്കാം”. ടെപാതു ലക്ഷ്യത്തിനായി ഒത്തുശേചരുന്ന വ്യക്തികളുടെ� കൂട്ടമാണ്
കമ്പനി. ഇന്ത്യയിൽ 1956 ടെല ഇന്ത്യൻ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം കമ്പനികൾ രൂപീകരിക്കുന്നത്
കമ്പനിയുടെ� സവിശേശഷതകൾ
1. ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിടെ� അംഗങ്ങൾക്ക് പുറടെമ പ്രശേത്യക നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പുണ്ട്.
2. ഓഹരി ഉ�മസ്ഥരുടെ� ബാധ്യത അവരുടെ� കൈകവശമുള്ള ഓഹരികളുടെ� മുഖവിലയിൽ
പരിമിതടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു
3. കമ്പനി ഒരു കൃത്രിമ വ്യക്തിയായത് ടെകാണ്ട് ഒരു ടെപാതു മുദ്ര അതിടെ� ഒപ്പിനായി ഉപശേയാഗിക്കുന്നു
4. . ഒരു കമ്പനി സൃഷ്ടിച്ചത് നിയമമാണ് , അതിനാൽ നിയമത്തിന് മാത്രശേമ അതിടെ� നിലനിൽപ്പിന് അറുതി
വരുത്താൻ കഴിയൂ
5. ഓഹരി ഉ�മസ്ഥരുടെ� ബാധ്യത അവരുടെ� കൈകവശമുള്ള ഓഹരികളുടെ� മുഖവിലയിൽ
പരിമിതടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു
6. കമ്പനിയുടെ� ഓഹരികൾ കൈകമാGം ടെചയ്യാവുന്നതാണ്
ടെപാതു കമ്പനിയും സ്വകാര്യ കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
അ�ിസ്ഥാനം
ടെപാതു കമ്പനി
അംഗങ്ങൾ
കുറഞ്ഞത് - 7
പരമാവധി-പരിധിയി4
ഡയറക്ടർമാരുടെ�
കുറഞ്ഞ
എണ്ണം
ഓഹരികളുടെ� കൈകമാGം
നിയമപരമായ ന�പ�ികൾ
ടെപാതുജനങ്ങDിശേലക്കുള്ള ക്ഷണം
അംഗങ്ങളുടെ� കണക്ക്

മൂന്ന്

സ്വകാര്യ കമ്പനി
കുറഞ്ഞത് - 2 പരമാവധി -50
(2013
ടെല
കമ്പനി
നിയമപ്രകാരം 200 )
രണ്ട്

നിയന്ത്രണമി4
കൂടുതൽ
സാധ്യമാണ്
നിർബന്ധിതം

കൈകമാGത്തിന് നിയന്ത്രണം
കുറവ്
സാധ്യമ4
നിർബന്ധമ4

Chapter – 3
BUSINESS SERVICES
1.
2.
3.
4.

വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും അതിടെ�പ്രവർത്തനങ്ങളും
ഇ – ബാങ്കിംഗ്
ഇൻഷുറൻസും അതിടെ� തത്വങ്ങളും
പണ്ടകശാലകDിൽ സംഭരിക്കൽ (WAREHOUSING), വിവിധ തരം സംഭരണശാലകൾ

ബാങ്കുകൾ: ബാങ്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വായ്പകളും അഡ്വാൻസുകളും നൽകുന്നു. ബാങ്കിംഗ് ടെറഗുശേലഷൻ ആക്റ്റ്
1949 അനുസരിച്ച്, ബാങ്ക് എന്നാൽ, “ടെപാതുജനങ്ങDിൽ നിന്ന് നിശേക്ഷപിക്കുന്നതിനായി പണം സ്വീകരിക്കുക,
ആവശ്യാനുസരണം തിരിച്ച�യ്ക്കുക, അടെ4ങ്കിൽ ടെചക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ് അടെ4ങ്കിൽ മശേGടെതങ്കിലും വഴി പിൻവലിക്കൽ”
ബാങ്കുകളുടെ� തരങ്ങൾ
1. വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ
2. സഹകരണ ബാങ്കുകൾ
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3. പ്രശേത്യക ബാങ്കുകൾ
4. ശേകന്ദ്ര ബാങ്ക്
1. വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ - പണവും ക�വും കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങDാണിവ. ഇന്ത്യൻ
ബാങ്കിംഗ് ടെറഗുശേലഷൻ ആക്റ്റ് 1949 പ്രകാരമാണ് ഇവ ഭരിക്കുന്നത്
വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ� തരങ്ങൾ
a. ടെപാതുശേമഖലാ ബാങ്കുകൾ: ശേദശീയ മുൻഗണനകൾക്ക് അനുസൃതമായി ബാങ്ക് ടെക്രഡിG് ചാനൽ
ടെചയ്യുന്നതിനായി ഗവൺടെമ�ിടെ� ഉ�മസ്ഥതയിലുള്ളതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ ബാങ്കുകDാണ്
അവ
b. സ്വകാര്യശേമഖല
ബാങ്കുകൾ:
അവ
സ്വകാര്യ
പാർട്ടികളുടെ�
ഉ�മസ്ഥതയിലുള്ളതും
നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമാണ് . അവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കാടെണങ്കിലും, ബാങ്കിംഗ്
പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് അവരുടെ� സ്വന്തം നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ
ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്
2. സഹകരണ ബാങ്കുകൾ: സംസ്ഥാന സഹകരണ സംഘ നിയമത്തിടെല വ്യവസ്ഥകDാണ് അവ
നിയന്ത്രിക്കുന്നത് . ഗ്രാമീണ വായ്പയുടെ� ഒരു പ്രധാന ഉറവി�മായി അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു,
അതായത് കാർഷിക ധനകാര്യം
3. പ്രശേത്യക ബാങ്കുകൾ: വിശേദശനാണ്യം, വ്യാവസായിക വായ്പ, കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി തു�ങ്ങിയ ചില
പ്രശേത്യക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവ സ്ഥാപിക്കടെപ്പടുന്നു
4. ശേകന്ദ്ര ബാങ്ക് - രാജ്യടെത്ത എ4ാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ�യും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും
ബാശേങ്കഴ്സ് ബാങ്ക് എന്നും ഇത് അറിയടെപ്പടുന്ന ബാങ്കാണ് ഇത് . സർക്കാരിൻടെറ ബാങ്കറായി
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 1935 ൽ സ്ഥാപിതമായ നമ്മുടെ� രാജ്യത്തിടെ� ശേകന്ദ്ര ബാങ്കാണ് റിസർവ്
ബാങ്ക്
വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ� പ്രവർത്തനങ്ങൾ
1. നിശേക്ഷപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക: ടെപാതുജനങ്ങDിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിശേക്ഷപങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിന്
ലഭ്യമായ പ്രധാന വിഭവമാണ് . നാല് തരം നിശേക്ഷപങ്ങൾ സാധാരണയായി ബാങ്കുകൾ
സ്വീകരിക്കുന്നു. അവ:
a. സ്ഥിര നിശേക്ഷപം: ഇതിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക ഒരു നിശ്ചിത കാലയDവിശേലക്ക് നിശേക്ഷപിക്കുന്നു.
ഇതിന് ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് ഉണ്ട്.
b. ശേസവിംഗ് ബാങ്ക്: ടെപാതുജനങ്ങളുടെ� സമ്പാദ്യം സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള
നിശേക്ഷപങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. സ്ഥിര നിശേക്ഷപശേത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കാണ് ഇത്
നൽകുന്നത്.
c. കറൻറ് നിശേക്ഷപങ്ങൾ: ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട് സാധാരണയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് .
ബിസിനസുകാരാണ് . ഈ അക്കൗണ്ട് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് (ഒഡി) സൗകര്യം നൽകുന്നു. ഈ
നിശേക്ഷപത്തിന്
സാധാരണയായി ഒരു പലിശയും നൽകുന്നി4.
d. റിക്കറിംഗ് നിശേക്ഷപങ്ങൾ: ഈ തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക ഒരു നിശ്ചിത
സമയശേത്തക്ക് കൃത്യമായ ഇ�ശേവDകDിൽ നിശേക്ഷപിക്കണം. നിശേക്ഷപിച്ച തുക പലിശ സഹിതം
കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതിയിൽ തിരിടെക തരുന്നു.
2. വായ്പയും അഡ്വാൻസും നൽകുക: വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ� രണ്ടാമടെത്ത പ്രധാന പ്രവർത്തനമാണിത് .
ക്യാഷ് ടെക്രഡിG്, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ശേലാൺ, അഡ്വാൻസ് എന്നിവയുടെ� രൂപത്തിലും എക്സ്ശേചഞ്ച്
ബില്ലുകൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ടെചയ്തും ബാങ്കുകൾ സാധാരണയായി വായ്പ നൽകുന്നു.
3. ടെചക്ക് സൗകര്യം - ബാങ്ക് ഉപശേഭാക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാന ശേസവനമാണ് ടെചക്ക്. ഇതിൽ
ഉൾടെപ്പടുന്നത് ശേക്രാസ്ഡ് ടെചക്കുകളും (അക്കൗണ്ട് വഴി മാത്രം എൻ ക്യാഷ് ടെചയ്തതും) ടെബയറർ
ടെചക്കുകളും (ബാങ്ക്ക്കൗണ്ടറുകDിൽ എൻ കാഷുടെചയ്യാൻ കഴിയും) ആണ്
4. ഫണ്ടുകളുടെ� പണമ�യ്ക്കൽ - ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ് (ഡിഡി) നൽകി ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്
മടെGാന്നിശേലക്ക് ഫണ്ട് കൈകമാGം സാധ്യമാണ്
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5. അനുബന്ധ ശേസവനങ്ങൾ (വ്യക്തിഗത ശേസ വനങ്ങൾ) - ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അ�യ്ക്കൽ,
ടെ�ലിശേഫാൺ ചാർജുകൾ തു�ങ്ങിയവയും ലാഭവിഹിതം, പലിശ തു�ങ്ങിയവയും ഇതിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു
ഇ - ബാങ്കിംഗ് - ഇലശേ·ാണിക് ബാങ്കിംഗ് അടെ4ങ്കിൽ ഇൻറർടെനG് ബാങ്കിംഗ് എന്നതിനർത്ഥം, ഒരു
കമ്പ്യൂട്ടർ അടെ4ങ്കിൽ ടെമാകൈബൽ ശേഫാണിടെ� സഹായശേത്താടെ� ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളും
ശേസവനങ്ങളും ന�ത്തുന്നതിന് ഏത് ഉപശേഭാക്താവിനും ബാങ്കിടെ� ടെവബ് കൈസറ്റുമായി ബന്ധടെപ്പ�ാൻ
കഴിയും. ഇ- ബാങ്കിംഗ് വാഗ്ദാനം ടെചയ്യുന്ന ശേസവനങ്ങളുടെ� ശേശ്രണി: ഓശേട്ടാശേമGഡ് ടെ�4ർ ടെമഷീനുകൾ
(ATM) ശേപായി�് ഓഫ് ടെസയിൽസ് (PoS), ഇലശേ·ാണിക് ഡാG ഇ�ർശേചഞ്ച് (EDI), ടെക്രഡിG്
കാർഡുകൾ ഇലശേ·ാണിക് അടെ4ങ്കിൽ ഡിജിGൽ ക്യാഷ്, ഇലശേ·ാണിക് ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ (EFT)
ഇൻഷുറൻസ്
ഒരു പ്രശേത്യക സംഭവത്തിടെ� ഫലമായി ഇൻഷ്വർ ടെചയ് തയാൾക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടം നികത്താൻ
ഇൻഷ്വർ ടെചയ്ത ആളും ഇൻഷുററും ഏടെGടുക്കുന്ന ഒരു കരാറാണ് ഇൻഷുറൻസ് . അപക�സാധ്യത
ഏടെGടുക്കുന്ന വ്യക്തിടെയ ഇൻഷുറർ എന്ന് വിDിക്കുന്നു. ഇൻഷ്വർ ടെചയ് ത ആളും ഇൻഷുററും തമ്മിലുള്ള
കരാറിടെന ശേപാDിസി എന്ന് വിDിക്കുന്നു. നഷ്ടം ഏടെGടുക്കുന്നതിന് ഇൻഷ്വർ ടെചയ്തയാൾ ഇൻഷുറർക്ക്
ടെകാടുക്കുന്ന തുകടെയ പ്രീമിയം എന്ന് വിDിക്കുന്നു.
ഇൻഷുറൻസിടെ� തത്വങ്ങൾ
1. പരമമായ ഉത്തമ വിശ്വാസം: പരമമായ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ട്�ിതമായ കരാറാണ്
ഇൻഷുറൻസ് . കരാറുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് അതിലുൾടെപ്പടുന്ന രണ്ട് കക്ഷികളും പരസ്പരം ഉത്തമ
വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കണം ഇ�പാടുകൾ ന�ശേത്തണ്ടത്
2. ഇൻഷ്വർ ടെചയ്യാനുള്ള താൽപ്പര്യം - ഇൻഷ്വർ ടെചയ്തയാൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വിഷയത്തിൽ
താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരിക്കണം, അ4ാത്തപക്ഷം ഇൻഷുറൻസിടെ� കരാർ അസാധുവാകും. ഉദാ. ഒരു
വീ�ിടെ�
സുരക്ഷയ്ക്കായി
പണമ�ച്ച
ഒരാ
ൾക്ക്
ആ
വീ�ിന്
ഇൻഷ്വർ
ടെചയ്യാനുള്ള
താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരിക്കണം
3. നഷ്ടപരിഹാരം: നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാടെണങ്കിൽ, ഇൻഷ്വർ ടെചയ്തയാൾക്ക് അയാളുടെ� നഷ്ടത്തിടെ�
യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിടെ� പരിധി വടെര അടെ4ങ്കിൽ ഇൻഷ്വർ ടെചയ്ത തുക ഏതാശേണാ കുറവ് അത്
നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. കൈലഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഈ തത്വം
ബാധകമ4
4. സമീപസ്ഥ കാരണം - ഇതിനർത്ഥം ഏത് കാരണം ടെകാണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടത്തി നാശേണാ
ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രശേത്യക കാരണം മൂലം നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായാൽ മാത്രശേമ ഇൻഷ്വർ
ടെചയ്തയാൾക്ക് നഷ്ടം വീടെണ്ടടുക്കാൻ കഴിയൂ.
5. പരിത്യാഗം: ഈ തത്വമനുസരിച്ച്, ശേക�ായ സ്വത്തിടെ� സ്ക്രാപ്പ് അടെ4ങ്കിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
ഇൻഷ്വർ ടെചയ്തയാൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയ ശേശഷം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ� സ്വത്തായി
മാറും.
6. വീതാംശം: ഈ തത്വമനുസരിച്ച്, ഇൻഷ്വർ ടെചയ് തയാൾ ഇരട്ട ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുടെണ്ടങ്കിൽ,
അയാൾക്ക് യഥാർത്ഥ നഷ്ടം വടെര മാത്രശേമ ടെക്ലയിം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. കൈലഫ്
ഇൻഷുറൻസിടെ� കാര്യത്തിൽ ഈ തത്വം ബാധകമ4
7. നഷ്ട ലഘൂകരണം : ഈ തത്ത്വമനുസരിച്ച്, നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇൻഷ്വർ ടെചയ്തയാൾ ന്യായമായ
എ4ാ ന�പ�ികളും കൈകടെക്കാള്ളണം, കാരണം സാധാരണ വിശേവകമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇൻഷ്വർ
ടെചയ്തിട്ടിടെ4ങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ന്യായമായ എ4ാ ന�പ�ികളും
എടുക്കുമായിരുന്നു.
പണ്ടകശാലകDിൽ സംഭരിക്കൽ (WAREHOUSING)
ഭാവിയിടെല ഡിമാൻഡ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഉത് പാദനം ന�ത്തുന്നതിനാൽ, പൂർത്തിയായ ചരക്കുകൾ ന4
സജ്ജീകരണമുള്ള ഒരു പണ്ടകശാലകDിൽ ന4 നിലയിൽ ഉപശേയാഗടെപ്പടുത്തുന്നതുവടെര സൂക്ഷിക്കണം.
“സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനും ശേശഖരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പണ്ടകശാല”
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വിവിധ തരം സംഭരണശാലകൾ
1. സ്വകാര്യ സംഭരണശാലകൾ : - വലിയ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങശേDാ ടെമാത്തക്കച്ചവ�ക്കാശേരാ
സാധനങ്ങൾ
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്
സ്വന്തമായശേതാ
പാട്ടത്തിന്
എടുത്തശേതാ
ആയ
സംഭരണശാലകDാണ് സ്വകാര്യ സംഭരണശാലകൾ
2. .ടെപാതു സംഭരണശാലകൾ - ചില ഏജൻസികളുടെ� ഉ�മസ്ഥതയിലുള്ളതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും,
കച്ചവ�ക്കാശേരാ ടെപാതുജനങ്ങശേDാ നിശ്ചിത ഫീസ്
നൽകി ചരക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന
സംഭരണശാലകDാണ് ടെപാതു സംഭരണശാലകൾ
3. ശേബാണ്ടഡ് സംഭരണശാലകൾ : - ഇറക്കുമതി തീരുവ
അ�യ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറക്കുമതി
ടെചയ്ത സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ സംഭരണശാലകൾ ഉപശേയാഗിക്കുന്നു. തുറമുഖ
അധികാരികളുടെ�ശേയാ സ്വകാര്യ പാർട്ടികളുടെ�ശേയാ ഉ�മസ്ഥതയിലുള്ളതാണിത് . കcംസ്
അധികൃതരുടെ� ശേമൽശേനാട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ് അവ ന�ത്തുന്നത്
4. സർക്കാർ സംഭരണശാലകൾ : - സർക്കാർ അടെ4ങ്കിൽ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ�
ഉ�മസ്ഥതയിലാണ് ഇത് ന�ത്തിടെക്കാണ്ട് ശേപാകുന്നത്
5. സഹകരണ സംഭരണശാലകൾ - ചില വിപണന സഹകരണ സംഘങ്ങളും കാർഷിക സഹകരണ
സംഘങ്ങളും സ്വന്തമായി അംഗങ്ങളുടെ� ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സംഭരണശാലകൾ ന�ത്തുന്നുണ്ട്.
ഇവയാണ് സഹകരണ സംഭരണശാലകൾ

Chapter – 4
EMERGING MODES OF BUSINESS

1. ഇ-ബിസിനസ് എന്ന ആശയം
2. പരമ്പരാഗത ബിസിനസും ഇ-ബിസിനസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ
3. പുറം കരാർ എന്ന ആശയം
ഇ-ബിസിനസ്
കമ്പ്യൂട്ടർ ടെനG് വർക്കുകൾ ഉപശേയാഗിച്ച് വ്യവസായം, വ്യാപാരം, വാണിജ്യം എന്നിവ ന�ത്തുക എന്നതാണ്
ഇ-ബിസിനസ് നിർവചിക്കടെപ്പടുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ടെനG് വർക്കുകDിൽ മിക്കവാറും എ4ാത്തരം ബിസിനസ്സ്
പ്രവർത്തനങ്ങളും മാശേനജ് ടെമ�് പ്രവർത്തനങ്ങളും ന�ത്താൻ കഴിയും
പരമ്പരാഗത ബിസിനസും ഇ-ബിസിനസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ.
അ�ിസ്ഥാനം
പരമ്പരാഗത ബിസിനസ്സ്
ഇ- ബിസിനസ്സ്
രൂപീകരണം
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്
എളുപ്പമാണ്
ആവശ്യമാണ്
ആവശ്യമി4
ശാരീരിക സാന്നിധ്യം
പ്രധാനമ4
സ്ഥാനം
പ്രധാനം
കുറവ്
ഉയർന്നത്
ഇ�പാടുകളുടെ�
നഷ്ടസാധ്യത
ഉയർന്നത്
താഴ്ന്നത്
പ്രവർത്തന ടെചലവ്
കൂടുതൽ
കുറവ്
വ്യക്തിഗത ബന്ധം
ജീവനക്കാർ
അർദ്ധ വിദഗ്ധർ /
സാശേങ്ക തികമായി /
കൈനപുണ്യമി4ാത്തവർ
ടെതാഴിൽപരമായി പ്രാവീണ്യം
ശേന �ിയവർ
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പുറം കരാർ
ഇത് ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ� പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങDിൽ ശ്രദ്ധ ശേകന്ദ്രീകരിക്കുകയും മG്
ശേസവനങ്ങടെD പ്രശേത്യക ഏജൻസികൾക്ക് പുറംശേജാലി ടെചയ്യുകയും ടെചയ്യുന്നു. ധനകാര്യ ശേസവനങ്ങൾ
(ധനകാര്യ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ, ഓഹരികൾ / ക�പത്രങ്ങളുടെ� വിതരണം , ഫണ്ട് ശേശഖരണം), പരസ്യ
ശേസവനങ്ങൾ (സശേÀശങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ടെചയ്യുക, ശേമാഡലുകൾ തിരടെഞ്ഞടുക്കൽ), ശേകാറിയർ
ശേസവനങ്ങൾ (ടെമയിലുകൾ,പാഴ്സലുകൾഎന്നിവ ഉൾടെപ്പടുന്നു) ഗതാഗതം (വിവിധ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ
നൽകുന്നു), വിൽപ്പനാനന്തര ശേസവനങ്ങൾ തു�ങ്ങിയവ.
പുറം കരാറിടെ� ആവശ്യം / ശേനട്ടങ്ങൾ / ലക്ഷ്യങ്ങൾ
1. പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങDിൽ ശ്രദ്ധ ശേകന്ദ്രികരിക്കാൻ കഴിയുന്നു : പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങDിൽ ശ്രദ്ധ
ശേകന്ദ്രീകരിക്കാൻ പുറം കരാർ ബിസിനസിന് അവസരം നൽകുന്നു.
2. ടെചലവ് ചുരുക്കൽ: പുറം കരാർ ഏജൻസികൾ അവരുടെ� പ്രവർത്തനങ്ങDിൽ വിദഗ്ധരാണ് . കുറഞ്ഞ
ടെചലവിൽ അവർക്ക് ഒശേര ശേജാലി ടെചയ്യാൻ കഴിയും.
3. സൗകര്യവും കുറഞ്ഞ നിശേക്ഷപവും: നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ�
ശേസവനങ്ങൾ
പ്രശേയാജനടെപ്പടുത്താൻ കഴിയുന്നി�ശേത്താDം , നിങ്ങളുടെ� നിശേക്ഷപ ആവശ്യകതകൾ കുറയുകയും
മറ്റുള്ളവർ ആ പ്രവർത്തനങ്ങDിൽ നിശേക്ഷപിക്കുകയും ടെചയുന്നു.
4. മികച്ച ശേസവനം നൽകുക: കൈവദക്തത്തിലുഉടെ� ഉപശേഭാക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ശേസവനങ്ങൾ നൽകാൻ
ഇത് സഹായിക്കുന്നു
5. സാമ്പത്തിക വികസനം ടെമച്ചടെപ്പടുത്തുക: പുറം കരാർ സംരംഭകത്വം, ടെതാഴിൽ, കയറ്റുമതി എന്നിവടെയ
ഉശേത്തജിപ്പിക്കുന്നു

CHAPTER 5
SOCIAL RESPONSIBILITIES OF BUSINESS AND BUSINESS ETHICS
1.
2.
3.
4.

സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന ആശയം
സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിടെ� തരങ്ങൾ
വ്യത്യസ്ത താൽപ്പര്യ ഗ്രൂപ്പുകശേDാടുള്ള സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിടെ� കാരണങ്ങളും വിവിധ തരങ്ങളും

സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന ആശയം
ബിസിനസിടെ� സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം എന്നത് സമൂഹത്തിടെ� ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ�യും മൂല്യങ്ങളുടെ�യും
അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും അഭികാമ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന�പ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള
ബാധ്യതടെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏടെGടുക്കുന്നത്
സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർ സമൂഹത്തിടെ� അഭിലാഷങ്ങടെD മാനിക്കുന്നുടെവന്നും അവരുടെ� ലാഭ
താൽപ്പര്യങ്ങൾടെക്കാപ്പം ഈ അഭിലാഷങ്ങൾ കൈകവരിക്കുന്നതിന് പരമാവധി ശ്രമിക്കുടെമന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു
സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിടെ� തരങ്ങൾ
1. സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തം: ബിസിനസ്സ് ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമായതിനാൽ, അത്
സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും ശേസവനങ്ങളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുകയും
ശേവണം
2. നിയമപരമായ
ഉത്തരവാദിത്തം:
രാജ്യടെത്ത
നിയമത്തിനനുസരിച്ച്
പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള
ഉത്തരവാദിത്തം ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്
3. കൈനതിക ഉത്തരവാദിത്തം: സമൂഹവുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട് ബിസിനസുകാർ പാലിശേക്കണ്ട ധാർമ്മിക
തത്വങ്ങടെDയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
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4. വിശേവചനാധികാര ഉത്തരവാദിത്വം: ഇത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഏടെGടുക്കുന്നതിന് പൂർണമായും
സ്വശേമധയാ ഉള്ള ബാധ്യതയാണ്
വ്യത്യസ്ത താൽപ്പര്യ ഗ്രൂപ്പുകശേDാടുള്ള സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം
ഒരു ബിസിനസ്സ് ഒരു സാമൂഹിക സ്ഥാപനമാണ് , അതിനാൽ വിവിധ താൽപ്പര്യമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകശേDാ�് അതിന്
നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം
1. ഉ�മശേയാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം:
a. നിശേക്ഷപത്തിടെ� സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക
b. ന്യായമായതും പതിവായതുമായ ലാഭവിഹിതം / ലാഭം നൽകുകുക.
c. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിടെയക്കുറിച് ശരിയായതും പതിവായതുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക
2. വിതരണക്കാശേരാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം
a. ബിസിനസ്സിന് വിതരണക്കാരുമായി ന4 ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം
b. ബിസിനസ്സ് വിതരണക്കാർക്ക് ഉ�ന�ി പണം നൽകണം
3. ഉപശേഭാക്താക്കശേDാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം
a. ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ� ഉത്പാദനവും വിതരണവും
b. അന്യായമായ വ്യാപാര രീതികൾ ഒഴിവാക്കുക
c. ഉത്പ്പന്ന ഉപശേയാഗങ്ങടെDയും അതിടെ� സവിശേശഷതകടെDയും കുറിച്ച് ഉപശേഭാക്താവിടെന
ശേബാധവൽക്കരിക്കുക
d. ഉപശേഭാക്താക്കൾക്ക് ശരിയായ ശേസവനങ്ങൾ നൽകുക
4. ജീവനക്കാശേരാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം
a. ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുക
b. ന4 ടെതാഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുക
c. ജീവനക്കാർ തമ്മിലുള്ള വിശേവചനം ഒഴിവാക്കുക
d. ഭവനം, ടെമഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ തു�ങ്ങിയ ശേക്ഷമപദ്ധതികൾ നൽകുക
5. സർക്കാരിശേനാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം
a. നികുതികൾ മു�ങ്ങാടെത കൃത്യമായി അ�ക്കുക
b. ദാരിദ്ര്യം, ടെതാഴിലി4ായ്മ തു�ങ്ങിയ ശേദശീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാരുമായി
സഹകരിക്കുക
c. സർക്കാർ പാസാക്കിയ നിയമം അനുസരിക്കുക
6. സമൂഹശേത്താടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം
a. പ്രശേദശവാസികൾക്ക് ടെതാഴിൽ നൽകുന്നു
b. ടെപാതു താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക
c. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത നൽകുക
d. പരിസ്ഥിതിടെയ സംരക്ഷിക്കുക
ബിസിനസും, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും
ആളുകളുടെ� ആശേരാഗ്യവും ശേക്ഷമവും അവർ ജീവിക്കുന്നതും ശേജാലി ടെചയ്യുന്നതുമായ പരിസ്ഥിതിയുടെ�
ഗുണനിലവാരടെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന
ഗതാഗതവും പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കി. .വ്യാവസായിക ഉത്പാദനം മൂലം പരിസ്ഥിതിക്ക്
ശേദാഷകരമായ വസ്തുക്കൾ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിടെന മലിനീകരണം
എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ജലത്തിടെ�യും
ഭൂമിയുടെ�യും ഭൗതിക, രാസ, കൈജവ സ്വഭാവ സവിശേശഷതകടെD മാറ്റുന്നു.
പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിടെ� കാരണങ്ങളും തരങ്ങളും
1. വായു
മലിനീകരണം:
ശേദാഷകരമായ
പദാർത്ഥങ്ങൾ
അ�ിഞ്ഞുകൂടുന്നത്
വായുവിടെല
മലിനീകരണമാണ് , ഇത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ ആശേരാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും
2. ജല മലിനീകരണം: മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിടെ�യും മG് മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ�യും ഫലമായി
ഗുണനിലവാരത്തിൽ മാGം വരുത്തുശേമ്പാൾ ടെവള്ളം മലിനമാകുന്നു, അങ്ങടെന അത് കു�ിക്കാൻ
അനുശേയാജ്യമ4.
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3. ഭൂമി മലിനീകരണം: വ്യാവസായിക യൂണിറ്റുകൾ, ആശുപത്രികൾ, ശേഹാട്ടലുകൾ മുതലായവയിൽ നിന്ന്
നശിപ്പിക്കടെപ്പ�ാത്ത മാലിന്യങ്ങൾ ഭൂമിയിശേല ക്ക് വലിടെച്ചറിയുന്നതിടെ� ഫലമായി ഭൂമി മലിനമാകുന്നു.
4. ശബ്ദ മലിനീകരണം: ഇത് മനുഷ്യശരീരത്തിനും മനസ്സിനും നാശമുണ്ടാക്കാം
.

CHAPTER 6
FORMATION OF A COMPANY
1. ഒരു പ്രശേമാട്ടറുടെ� പ്രവർത്തനങ്ങൾ
2. ടെമശേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അശേസാസിശേയഷനും അതിടെ� വകുപ്പുകളും
3. ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അശേസാസിശേയഷൻ
4. ടെമശേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അശേസാസിശേയഷനും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അശേസാസിശേയഷനും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസം
5. ശേപ്രാടെസ്പക്ടസ്
നിയമപരമായ ഔപചാരികതയും ന�പ�ിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണ പ്രവർത്തനരീതിയാണ്
ഒരു കമ്പനിയുടെ� രൂപീകരണം. പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമായി മനസിലാക്കാൻ നാല് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങDായി
കമ്പനിയുടെ� രൂപീകരണടെത്ത വിഭജിക്കാം.
(i)
പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം/ പ്രശേമാഷൻ
(ii)
സംശേയാജനം
(iii)
മൂലധന സമാഹരണം
(iv)
ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കൽ.
പ്രശേമാട്ടർ: ഒരു പുതിയ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുൻകൈകടെയടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രശേമാട്ടർ. ഒരു പുതിയ
കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള എ4ാ പ്രാഥമിക ശേജാലികളും അശേIഹം എടുക്കുന്നു. ഒരു പ്രശേമാട്ടർ ഒരു വ്യക്തി,
ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു അശേസാസിശേയഷൻ അടെ4ങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ആകാം
ഒരു പ്രശേമാട്ടറുടെ� പ്രവർത്തനങ്ങൾ
1. ബിസിനസ്സ് ആശയത്തിടെ� കടെണ്ടത്തൽ : ഒരു ബിസിനസ്സ് ആശയം
കടെണ്ടത്തുക എന്നതാണ് പ്രശേമാട്ടറുടെ� ആദ്യശേത്തതും പ്രധാനവുമായ
പ്രവർത്തനം. ബിസിനസ്സ് ആശയം എന്നത് ഒരു പുതിയ ഉത്പ്പന്നശേമാ
ശേസവനശേമാ നിർമ്മിക്കുന്നതിശേനാ അടെ4ങ്കിൽ മടെGാരു ചാനൽ വഴി
എടെന്തങ്കിലും ഉത്പ്പന്നം ലഭ്യമാക്കുന്നതിശേനാ ആയിരിക്കാം.
2. സാധ്യതാ പഠനങ്ങൾ : നിർIിഷ്ട പ്രവർത്തനത്തിടെ� വDർച്ചയുടെ� ലാഭടെത്തക്കുറിച്ചും ഭാവി
സാധ്യതകടെDക്കുറിച്ചും വിശദമായ അശേന്വഷണം പ്രശേമാട്ടർമാർ ന�ത്തുന്നു. അതിനാൽ, സാശേങ്കതിക
സാധ്യത, സാമ്പത്തിക സാധ്യത, തു�ങ്ങിയ വിശദമായ സാധ്യതാ പഠനങ്ങൾ അശേIഹം ഏടെGടുക്കുന്നു
3. ശേപര് അംഗീകാരം : പ്രശേമാട്ടർമാർ കമ്പനിക്കായി ഒരു ശേപര് തിരടെഞ്ഞടുത്ത് കമ്പനിയുടെ� രജിcർ ടെചയ്ത
ഓഫീസ് സ്ഥിതിടെചയ്യുന്ന സംസ്ഥാനടെത്ത കമ്പനികളുടെ� രജി¢ാർക്ക് അതിടെ� അംഗീകാരത്തിനായി
ഒരു അശേപക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. കമ്പനികളുടെ� രജി¢ാർക്ക് അശേപക്ഷയിൽ മൂന്ന് ശേപരുകൾ, അവരുടെ�
മുൻഗണന അനുസരിച്ച് നൽകാം
4. ടെമശേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അശേസാസിശേയഷനിൽ ഒപ്പിടുന്ന അംഗങ്ങടെD തീരുമാനിക്കുക : നിർIിഷ്ട കമ്പനിയുടെ�
ടെമശേമ്മാറാ
ണ്ടം
ഓഫ് അശേസാസിശേയഷനിൽ ഒപ്പിടുന്ന അംഗങ്ങടെDക്കുറിച്ച് പ്രശേമാട്ടർമാർ
തീരുമാനിശേക്കണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണയായി ടെമശേമ്മാറാണ്ടത്തിൽ ഒപ്പിടുന്ന ആളുകൾ കമ്പനിയുടെ� ആദ്യടെത്ത
ഡയറക്ടർമാരാണ് . ഡയറക്ടർമാരായി പ്രവർത്തിക്കാനും കമ്പനിയിടെല ശേയാഗ്യതാ
ഓഹരികൾ
ഏടെGടുക്കാനും അവരുടെ� ശേരഖാമൂലമുള്ള സമ്മതപത്രം ആവശ്യമാണ് .
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5. ടെപ്രാഫഷണലുകളുടെ� നിയമനം : ബാങ്കർമാർ, ഓഡിGർമാർ, തു�ങ്ങിയ ചില
ടെപ്രാഫഷണലുകളുടെ�
നിയമനം
6. പ്രാഥമിക ശേരഖകൾ തയ്യാറാക്കൽ: ടെമശേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അശേസാസിശേയഷൻ, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ്
അശേസാസിശേയഷൻ, ശേപ്രാടെസ്പക്ടസ് /ശേപ്രാടെസ്പക്ടസിന് പകരമായി ഒരു പ്രസ്താവന, ഒരു കമ്പനിയുടെ�
രജിശേ¢ഷന് നിർബന്ധിതമായ ആവശ്യമായ ശേരഖകൾ പ്രശേമാട്ടർമാർ തയ്യാറാശേക്കണ്ടതുണ്ട്.
ഡയറക്ടർമാരുടെ�, അംഗീകൃത മൂലധനത്തിടെ� ഒരു പ്രസ്താവന, നിയമപരമായ പ്രഖ്യാപനം തു�ങ്ങിയവയും
തയ്യാറാക്കണം
ടെമശേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അശേസാസിശേയഷൻ
കമ്പനിയുടെ� ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നതിനാൽ ടെമശേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അശേസാസിശേയഷൻ ഏGവും
പ്രധാനടെപ്പട്ട ശേരഖയാണ്. ഒരു കമ്പനിക്കും അതിടെ� ടെമശേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അശേസാസിശേയഷൻ ഇടെ4ങ്കിൽ
അതിടെ� പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയമപരമായി ഏടെGടുക്കാൻ കഴിയി4. ഇത് പുറം
ശേലാകവുമായുള്ള ബന്ധം
നിർണ്ണയിക്കുന്നു, അതായത്, ഓഹരി ഉ�മകൾ, ക�ക്കാർ, കമ്പനിയുമായി ഇ�പാ�് ന�ത്തുന്ന എ4ാവരും
ഇതിൽ ഉൾടെപ്പടുന്നു. അതിൽ വ്യത്യസ്ത ശേക്ലാസുകൾ അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവ താടെഴ പറയുന്നു
a. ശേപര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശേക്ലാസ് : കമ്പനി രജി¢ാർ ഇതിനകം അംഗീകരിച്ച കമ്പനി അറിയടെപ്പടുന്ന ശേപര്
ഈ ശേക്ലാസിൽ അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
b. രജിcർ ടെചയത് ഓഫീസ് ശേക്ലാസ് : കമ്പനിയുടെ� രജിcർ ടെചയ്ത ഓഫീസ് സ്ഥിതിടെചയ്യാൻ
ഉശേIശിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിടെ� ശേപര് ഈ ശേക്ലാസിൽ അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ രജിcർ
ടെചയ്ത ഓഫീസിടെ� കൃത്യമായ വിലാസം ആവശ്യമി4, എന്നാൽ കമ്പനി സംശേയാജിപ്പിച്ച് മുപ്പത്
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജി¢ാടെറ അറിയിക്കണം
c. ലക്ഷ്യടെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശേക്ലാസ് : ഈ പ്രമാണത്തിടെ� ഏGവും പ്രധാനടെപ്പട്ട ശേക്ലാസ്സാണിത് . ഒരു
കമ്പനിയുടെ� ലക്ഷ്യടെത്ത ഇത് സജ്ജമാക്കുന്നു. ഈ ശേക്ലാസ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങDായും മG്
ലക്ഷ്യങ്ങDായും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു
d. ബാധ്യതാ ശേക്ലാസ് : അംഗങ്ങളുടെ� ഉ�മസ്ഥതയിലുള്ള ഓഹരികDിൽ അ�യ്ക്കാത്ത തുകയിശേലക്ക് ഈ
ഉപാധി പരിമിതടെപ്പടുത്തുന്നു
e. മൂലധന ശേക്ലാസ് : ഓഹരികളുടെ� വിതരണത്തിലൂടെ� സമാഹരിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് അധികാരമുള്ള
പരമാവധി മൂലധനം ഈ ശേക്ലാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിർIിഷ്ട കമ്പനിയുടെ� അംഗീകൃത ഓഹരി
മൂലധനവും ഒരു നിശ്ചിത മുഖവിലയുള്ള ഓഹരികളുടെ� എണ്ണവും അതിടെ� വിഭജനനവും ഇതിൽ
വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ടെമശേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അശേസാസിശേയഷനിൽ ഒരു ടെപാതു കമ്പനിയുടെ� കാര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഏഴ് ശേപരും
ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ� കാര്യത്തിൽ രണ്ട് ശേപരും ഒപ്പി�ണം.
ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അശേസാസിശേയഷൻ: ഒരു കമ്പനിയുടെ� ആന്തരിക മാശേനടെ˜�ിടെന സംബന്ധിച്ച
നിയമങ്ങDാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അശേസാസിശേയഷൻ. ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അശേസാസിശേയഷനിൽ
ഉശേദ്യാസ്ഥരുടെ�യും ഡയറക്ടർ ശേബാർഡിടെ� യും ചുമതലകൾ, അവകാശങ്ങൾ, അധികാരങ്ങൾ എന്നിവ
നിർവചിക്കുന്നു. ഇത് കമ്പനിയുടെ� ഉപനിയമമായി കണക്കാക്കടെപ്പടുന്നു
ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അശേസാസിശേയഷനിൽ ഉൾടെപ്പടുന്ന ശേരഖകൾ താടെഴ പറയുന്നു
1. പ്രാഥമിക കരാറുകളുടെ� ഏടെGടുക്കൽ
2. ഓഹരികളുടെ� എണ്ണവും മൂല്യവും
3. മുൻഗണന ഓഹരികളുടെ� വിതരണം
4. കമ്മിGികടെD സംബന്ധിച്ച ശേയാഗങ്ങളും നിയമങ്ങളും
5. ഡയറക്ടർമാരുടെ� പ്രതിഫലം
6. ടെപാതുശേയാഗങ്ങൾ
7. ഡയറക്ടർമാരുടെ� ശേയാഗങ്ങൾ
8. ലാഭവിഹിതവും കരുതൽ ധനവും
9. അക്കൗണ്ടുകളും ഓഡിറ്റും
10. ഓഹരികളുടെ�യും ക�പത്രങ്ങളുടെ�യും വിതരണം
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ടെമശേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അശേസാസിശേയഷനും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അശേസാസിശേയഷനും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസം
ടെമശേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അശേസാസിശേയഷൻ
ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അശേസാസിശേയഷൻ
കമ്പനിയുടെ�
ആന്തരിക
മാശേനജുടെമ�ിടെ�
1. ഇത് കമ്പനിയുടെ� ലക്ഷ്യടെത്ത
നിയമങ്ങൾ
ഇതിൽ
അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു
നിർവചിക്കുന്നു
2. ഇത്
കമ്പനിയുടെ�
പ്രധാന ഇടെതാരു അനുബന്ധ ശേരഖയാണ്, ഇത്
ടെമശേമ്മാറാ
ണ്ടം
ഓഫ്
അശേസാസിശേയഷനും
ശേരഖയാണ്, ഇത് കമ്പനി
കമ്പനീസ്
നിയമത്തിന് കീഴിലാണ്
ആക്ടിനും വിശേധയമാണ്
അംഗങ്ങളുടെ�യും
കമ്പനിയുടെ�യും
3. ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുമായുള്ള കമ്പനിയുടെ� ഇത്
ബന്ധടെത്ത നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു
ബന്ധടെത്ത നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു
4. ടെമശേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അശേസാസിശേയഷന്
ടെമശേമ്മാറാണ്ടം
ലംഘിക്കുന്നിടെ4ങ്കിൽ
അതീതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അസാധുവാണ് ആർട്ടിക്കിൾസിന് അതീതമായ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ
കഴിയും.
5. അതിടെ� തയ്യാടെറടുപ്പ് നിർബന്ധമാണ്
ഒരു ടെപാതു കമ്പനിക്ക് ഇത് നിർബന്ധമ4,
കമ്പനി ആക്റ്റ്, 2013 ടെ� പട്ടിക എഫ് (F)
സ്വീകരിക്കാം
പ്രശേത്യക
ടെറസലൂഷൻ
6. ടെമശേമ്മാറാണ്ടം ഓഫ് അശേസാസിശേയഷനിൽ അംഗങ്ങളുടെ�
പാസാക്കുന്നതിലൂടെ� ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മാGാൻ
മാGം വരുത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
കഴിയും
ശേപ്രാടെസ്പക്ടസ്: കമ്പനിയുടെ� ഓഹരികശേDാ ക�പ്പത്രങ്ങശേDാ വാങ്ങിക്കുവാൻ ടെപാതു കമ്പനികൾ
ടെപാതുജനങ്ങടെD ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ശേരഖയാണ് ശേപ്രാടെസ്പക്ടസ് . എ4ാ ഡയറക്ടർമാരും യഥാസമയം
തീയതി ശേരഖടെപ്പടുത്തി ഒപ്പിട്ട ഒരു ശേപ്രാടെസ്പക്ടസ് ടെപാതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് കമ്പനികളുടെ�
രജി¢ാർക്ക് സമർപ്പിക്കണം.
ശേപ്രാടെസ്പക്ടസിന് പകരമുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന: ചിലശേപ്പാൾ ടെപാതു കമ്പനി ആവശ്യമായ മൂലധനം
സ്വകാര്യമായി സമാഹരിക്കും. ഇതിനായി ഇത് ഒരു ശേപ്രാടെസ്പക്ടസ് നൽകുന്നി4, പശേക്ഷ ശേപ്രാടെസ്പക്ടസിന്
പകരമുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന രജി¢ാർക്ക് സമർപ്പിക്കണം. . ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ശേപ്രാടെസ്പക്ടശേസാ
ശേപ്രാടെസ്പക്ടസിന് പകരമായി ഒരു പ്രസ്താവനശേയാആവശ്യമി4.

CHAPTER-7
SOURCES OF BUSINESS FINANCE
1.
2.
3.
4.

ധനകാര്യ ഉറവി�ങ്ങൾ
കരുതൽ ലാഭം
ഓഹരികളുടെ� വിതരണം: മുൻഗണനാ ഓഹരികൾ, സാധാരണ (ഇക്വിGി) ഓഹരികൾ
ക�പ്പത്രങ്ങൾ

ധനകാര്യ ഉറവി�ങ്ങൾ
ബിസിനസിടെ� ജീവരക്തമാണ് ധനകാര്യം. ബിസിനസ്സിടെ� വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന�ത്തുന്നതിന്
ഫണ്ടുകളുടെ� ആവശ്യകതകടെD ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്ന് വിDിക്കുന്നു. ഒരു ബിസിനസ്സിടെ�
സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം
1. സ്ഥിരമായ മൂലധന ആവശ്യകതകൾ: സ്ഥിര ആസ്തികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകടെD
സ്ഥിര മൂലധന ആവശ്യകതകൾ എന്ന് വിDിക്കുന്നു
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2. പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യകതകൾ: ഒരു ബിസിനസ്സിടെ� കൈദനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകടെD പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യകതകൾ എന്ന് വിDിക്കുന്നു
ഫണ്ടുകളുടെ� ഉറവി�ങ്ങളുടെ� തരം തിരിവുകൾ
കാലയDവിടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ
1. ദീർഘകാല ധനകാര്യം; ഒരു ദീർഘകാലശേത്തക്ക് (5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ) ബിസിനസ്സിൽ
നിശേക്ഷപിശേക്കണ്ട ഫണ്ടുകടെD ദീർഘകാല ധനകാര്യം അടെ4ങ്കിൽ സ്ഥിര മൂലധനം എന്ന് വിDിക്കുന്നു.
ഭൂവിനിശേയാഗം, പ്ലാ�്, യന്ത്രങ്ങൾ തു�ങ്ങിയ സ്ഥിര ആസ്തികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്
2. ഹ്രസ്വകാല ധനകാര്യം; ഒരു വർഷത്തിൽ കൂ�ാത്ത കാലയDവിനും കൈദനംദിന ടെചലവ് നിറശേവറ്റുന്നതിനും
ഉത്പാദനത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും ശേവതനവും മG് ടെചലവുകളും നൽകുന്നതിനും
ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകടെDയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് . ഇതിടെന പ്രവർത്തന മൂലധനം എന്നും
അറിയടെപ്പടുന്നു. ഇത് നിലവിടെല ആസ്തികDിൽ നിശേക്ഷപിക്കടെപ്പടുന്നു
3. ഇ�ത്തരം ധനകാര്യം; പ്ലാന്റും യന്ത്രസാമഗ്രികളും നവീകരിക്കുക, ഒരു പുതിയ ഉത്പ്പന്നം അവതരിപ്പിക്കുക,
പുതിയശേതാ ടെമച്ചടെപ്പട്ടശേതാ ആയ ഉത്പാദന രീതികൾ സ്വീകരിക്കുക, എന്നിവ ന�ത്തുന്നതിന് 1 മുതൽ 5
വർഷം വടെരയുള്ള കാലയDവിൽ ഫണ്ട് ആവശ്യമായി വശേന്നക്കാം. അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
ആവശ്യമായ ധനകാര്യടെത്ത ഇ�ത്തരം ധനകാര്യം അടെ4ങ്കിൽ ഇ�ത്തരം മൂലധനം എന്ന് വിDിക്കുന്നു
ഉ�മസ്ഥാവകാശത്തിടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ
1. ഉ�മസ്ഥരുടെ� ഫണ്ട് : ഉ�മസ്ഥരുടെ� ഫണ്ടിൽ ഉ�മകൾ സംഭാവന ടെചയ്യുന്ന തുകയും ബിസിനസ്സിൽ
വീണ്ടും നിശേക്ഷപിച്ച ലാഭവും ഉൾടെപ്പടുന്നു. ബിസിനസ്സ് നിലനിൽക്കുന്നി�ശേത്താDം ഉ�മസ്ഥാവകാശ
ഫണ്ടുകൾ ബിസിനസ്സിൽ തു�രും. ഇത് തിരിടെക നൽകാനാവി4. സ്ഥിര ആസ്തികൾ ശേനടുന്നതിന് ഇത്
ഉപശേയാഗിക്കുന്നു.
2. ക�ം വാങ്ങിയ ഫണ്ടുകൾ: വ്യക്തികൾ, ബാങ്കുകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും
സ്വരൂപിച്ച ക�പ്പത്രങ്ങDിലൂടെ�യും ടെപാതു നിശേക്ഷപങ്ങDിലൂടെ�യും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങDിൽ
നിന്നുമുള്ള ധനസമാഹരണടെത്ത ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലാഭമിടെ4ങ്കിൽ ശേപാലും നിശ്ചിത നിരക്കിൽ
പലിശ കാലാകാലങ്ങDിൽ അ�യ്ക്കുകയും കാലഹരണടെപ്പടുന്ന തീയതിയിൽ വായ്പാ മൂലധനം
തിരിച്ച�യ്ക്കുകയും ടെചയ്യണം
ധനസ്വരൂപണത്തിടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ
1. ആന്തരിക ഉറവി�ം: ബിസിനസ്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കടെപ്പടുന്നതാണ്
ഫണ്ടുകളുടെ� ആന്തരിക ഉറവി�ങ്ങൾ. ഫണ്ടുകളുടെ� ആന്തരിക ശേÊാതസ്സുകൾക്ക് ബിസിനസിടെ�
പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രശേമ നിറശേവGാൻ കഴിയൂ..
2. ബാഹ്യ ശേÊാതസ്സുകൾ: ഒരു ബിസിനസ്സിന് പുറത്ത് നിന്നുമുള്ള ശേÊാതസ്സുകDായ വിതരണക്കാർ, ക�ം
ടെകാടുക്കുന്നവർ, നിശേക്ഷപകർ എന്നിവ ഉൾടെപ്പടുന്നു.
കരുതൽ ലാഭം : ഒരു കമ്പനി ടെപാതുടെവ അതിടെ� എ4ാ വരുമാനവും ഓഹരി ഉ�മകൾക്കി�യിൽ
ലാഭവിഹിതമായി വിതരണം ടെചയ്യുന്നി4. അG വരുമാനത്തിടെ� ഒരു ഭാഗം ഭാവിയിൽ ഉപശേയാഗത്തിനായി
ബിസിനസ്സിൽ നിലനിർത്തുന്നു. കരുതൽ ലാഭം എന്നാണ് ഇതിടെന അറിയടെപ്പടുന്നത്.
ശേനട്ടങ്ങൾ
1. ഇത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ലഭ്യമായ സ്ഥിരമായ ഫണ്ടുകളുടെ� ഉറവി�മാണ്
2. ഇതിന് ഒരു ചിലവും ഉൾടെപ്പടുന്നി4
3. ഇതിന് കൂടുതൽ വഴക്കമുണ്ട്
4. അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടം ശേനരി�ാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു
5. ഇക്വിGി ഓഹരികളുടെ� വിപണി വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു
കുറവുകൾ
1. ഓഹരി ഉ�മകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് അസംതൃപ്തി സൃഷ്ടിശേച്ചക്കാം
2. ഇത് അനിശ്ചിതമായ ധനകാര്യ ഉറവി�മാണ്
3. ഫണ്ടുകളുടെ� ദുരുപശേയാഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്
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ഓഹരികളുടെ� വിതരണം: ഓഹരികളുടെ� വിതരണം വഴി ലഭിച്ച മൂലധനടെത്ത ഓഹരി മൂലധനം എന്ന്
വിDിക്കുന്നു. ഒരു കമ്പനിയുടെ� മൂലധനം ഓഹരികൾ എന്ന് വിDിക്കുന്ന ടെചറിയ യൂണിറ്റുകDായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഓശേരാ ഓഹരിക്കും നാമമാത്രമായ മൂല്യമുണ്ട് ഓഹരി കൈകവശമുള്ള വ്യക്തിടെയ ഓഹരി ഉ�മസ്ഥൻ എന്ന്
വിDിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഒരു കമ്പനി നൽകുന്ന രണ്ട് തരം ഓഹരികളുണ്ട് . ഇവ (ഇക്വിGി ) സാധാരണ
ഓഹരികളും മുൻഗണനാ ഓഹരികളുമാണ്
സാധാരണ (ഇക്വിGി) ഓഹരികൾ: ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിശേലാ മൂലധനം തിരിടെക ലഭിക്കുന്നതിശേലാ
മുൻഗണനാ അവകാശമി4ാത്ത ഓഹരികടെD ഇക്വിGി ഓഹരികൾ അടെ4ങ്കിൽ സാധാരണ ഓഹരികൾ
എന്ന് വിDിക്കുന്നു. മുൻഗണനാ ഓഹരികDിൽ ലാഭവിഹിതം നൽകിയതിനുശേശഷമാണ് സാധാരണ
ഓഹരികDിൽ ലാഭവിഹിതം നൽകുന്നത് . ഒരു കമ്പനിയുടെ� അവസാനത്തിൽ, മടെG4ാ ബാധ്യതകളും
തീർപ്പാക്കിയതിനുശേശഷം മാത്രശേമ സാധാരണ (ഇക്വിGി) മൂലധനം നൽകൂ. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ ശേവാട്ടിംഗ്
അവകാശമുള്ള യഥാർത്ഥ ഉ�മകDാണ് അവർ, മാശേനജുടെമ�ിൽ പടെങ്കടുക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അവർക്ക്
അവകാശമുണ്ട്.
ശേനട്ടങ്ങൾ
1. സാധാരണ (ഇക്വിGി) ഓഹരി ഉ�മകൾക്ക് ലാഭവിഹിതം നല്കണടെമന്നത് നിർബന്ധമ4
2. ഒരു കമ്പനിയുടെ� അ�ച്ചുപൂശേട്ടണ്ട സമയത്ത് മാത്രം തിരിച്ചു ടെകാടുശേക്കണ്ടതിനാൽ സാധാരണ (ഇക്വിGി)
മൂലധനം സ്ഥിരമായ മൂലധനമായി വർത്തിക്കുന്നു.
3. കമ്പനിയുടെ� ആസ്തികDിൽ യാടെതാരു നിരക്കും ഈ�ാക്കാടെത ഇക്വിGി വിതരണം വഴി ഫണ്ട്
ശേശഖരിക്കാൻ കഴിയും
4. സാധാരണ (ഇക്വിGി) ഓഹരി ഉ�മകൾക്ക് ശേവാട്ടവകാശം ഉണ്ട്
പരിമിതികൾ
1. സ്ഥിരമായ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിശേക്ഷപകർ ഇക്വിGി ഓഹരികDിൽ നിശേക്ഷപിക്കാൻ
താത്പര്യടെപ്പടുന്നി4
2. മG് ശേÊാതസ്സുകDിലൂടെ� ധനസമാഹരണവുമായി താരതമ്യടെപ്പടുത്തുശേമ്പാൾ ഇക്വിGി ഓഹരികളുടെ� വില
കൂടുതലാണ്
3. അധിക വിതരണം നിലവിലുള്ള ഓഹരി ഉ�മകളുടെ� നിയന്ത്രണടെത്ത ദുർബലമാക്കുന്നു.
4. ഇക്വിGി ഓഹരി വിതരണം ടെചയ്യുന്നതിലൂടെ� ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുശേമ്പാൾ കൂടുതൽ ഔപചാരികതയും
ന�പ�ിക്രമ കാലതാമസവും ശേനരിടുന്നു
മുൻഗണനാ ഓഹരികൾ: കമ്പനി അ�ച്ചുപൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ലാഭ വിഹിതത്തിലും മൂലധനം തിരിച്ചു
ടെകാടുക്കുന്നതിലും സാധാരണ ഓഹരികടെD അശേപക്ഷിച്ചു മുൻഗണനാവകാശമുള്ള ഓഹരികDാണ് മുൻഗണന
ഓഹരികൾ
ശേനട്ടങ്ങൾ
1. മുൻഗണനാ ഓഹരി ഉ�മകൾക്ക് സ്ഥിര വരുമാന നിരക്കും നിശേക്ഷപത്തിൻടെറ സുരക്ഷയും ലഭിക്കും
2. താരതശേമ്യന കുറഞ്ഞ നഷ്ടസാധ്യതയും നിശ്ചിത വരുമാനനിരക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിശേക്ഷപകർക്ക്
മുൻഗണന ഓഹരികൾ ഉപശേയാഗപ്രദമാണ് .
3. അവർക്ക്
ശേവാട്ടിംഗ്
അവകാശമി4ാത്തതിനാൽ
ബിസിനസിടെ�
നിയന്ത്രണടെത്തയും
മാശേനടെ˜�ിടെനയും ഇത് ബാധിക്കി4
4. ഇക്വിGി ഓഹരി ഉ�മകൾക്ക് ഉയർന്ന ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇത് ഒരു കമ്പനിടെയ
പ്രാപ്തമാക്കിശേയക്കാം
5. മുൻഗണനാ മൂലധനം ഒരു കമ്പനിയുടെ� ആസ്തികDിൽ യാടെതാരു ബാധ്യതയും സൃഷ്ടിക്കുന്നി4.
പരിമിതികൾ
1. മുൻഗണനാ ഓഹരികളുടെ� ലാഭവിഹിതം സാധാരണയായി ക�പ്പത്രങ്ങളുടെ� പലിശ നിരക്കിശേനക്കാൾ
കൂടുതലാണ്
2. ടെകാടുത്ത ലാഭവിഹിതം ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ടെചലവായി കുറയ്ക്കാനാവി4, അതിനാൽ, വായ്പകളുടെ�
പലിശയുടെ� കാര്യത്തിൽ നികുതി ലാഭമി4
3. നിശ്ചിത ലാഭവിഹിതം നൽകണം
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4. നഷ്ടസാധ്യത ഏടെGടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഉയർന്ന വരുമാനത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളതുമായ
നിശേക്ഷപകർക്ക് മുൻഗണനാ ഓഹരികൾ അനുശേയാജ്യമ4.
മുൻഗണന ഓഹരികളുടെ� വിവിധ തരങ്ങൾ
1. സഞ്ചിതവും സഞ്ചിതമ4ാത്തതുമായ മുൻഗണന ഓഹരികൾ: കൈകപGാത്ത ലാഭവിഹിതം വർഷങ്ങൾ
ടെകാണ്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതാണ് സഞ്ചിത മുൻഗണനാ ഓഹരികൾ. കൈകപGാത്ത ലാഭവിഹിതം
വർഷങ്ങൾ ടെകാണ്ട് വർദ്ധിച്ചു ടെകാണ്ടിരിക്കുന്നിടെ4ങ്കിൽ അതിടെന സഞ്ചിതമ4ാത്ത മുൻ ഗണന
ഓഹരികൾ എന്ന് വിDിക്കാം.
2. പങ്കാDിത്തവും പങ്കാDിത്ത രഹിതവുമായ മുൻഗണന ഓഹരികൾ: സാധാരണ ലാഭവിഹിതം നിശ്ചിത
നിരക്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൂ�ാടെത കമ്പനിയുടെ� മിച്ച ലാഭം കൂ�ി ലഭിക്കുന്ന ഓഹരികടെD പങ്കാDിത്ത
മുൻ ഗണന ഓഹരികൾ എന്ന് വിDിക്കുന്നു. സാധാരണ ലാഭവിഹിതം മാത്രം നിശ്ചിത നിരക്കിൽ
സ്വീകരിക്കുന്ന ഓഹരികടെD പങ്കാDിത്ത രഹിതവുമായ മുൻഗണന ഓഹരികൾ എന്ന് വിDിക്കുന്നു.
3. മാGാവുന്നതും മാGാനാകാത്തതുമായ മുൻ ഗണന ഓഹരികൾ: ഒരു നിശ്ചിത കാലയDവിനുള്ളിൽ
സാധാരണ (ഇക്വിGി) ഓഹരികDായി പരിവർത്തനം ടെചയ്യാൻ കഴിയുന്ന മുൻഗണന ഓഹരികടെD
മാGാവുന്ന മുൻഗണന ഓഹരികൾ എന്ന് വിDിക്കുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത കാലയDവിനുള്ളിൽ സാധാരണ
(ഇക്വിGി) ഓഹരികDായി പരിവർത്തനം ടെചയ്യാൻ കഴിയാത്ത മുൻഗണന ഓഹരികടെD
മാGാനാകാത്തതുമായ മുൻഗണന ഓഹരികൾ എന്ന് വിDിക്കുന്നു.
ക�പ്പത്രങ്ങൾ :ദീർഘകാല മൂലധനം സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ് ക�പ്പത്രം
വിതരണം ടെചയ്യുന്നത്. ഒരു കമ്പനിക്ക് ക�പ്പത്രങ്ങളുടെ� വിതരണം വഴി ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയും, അത്
ഒരു നിശ്ചിത പലിശനിരക്ക് ആണ് ഉള്ളത് . ഒരു കമ്പനി വിതരണം ടെചയ്യുന്ന ക�പ്പത്രങ്ങൾ, കമ്പനി ഒരു
നിശ്ചിത തുക വായ്പടെയടുത്തുടെവന്ന ഒരു അംഗീകാരമാണ് , അത് ഭാവിയിൽ തിരിച്ച�Nടെമന്ന് വാഗ്ദാനം
ടെചയ്യുന്നു. അതിനാൽ ക�പ്പത്രങ്ങൾ കൈകവശം വച്ചിരിക്കുന്നവടെര കമ്പനിയുടെ� ക�ക്കാർ എന്ന് വിDിക്കുന്നു.
ശേനട്ടങ്ങൾ
1. കുറഞ്ഞ നഷ്ടസാധ്യതയും കുറഞ്ഞ സ്ഥിര വരുമാനവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിശേക്ഷപകരാണ് ഇത്
ടെതരടെഞ്ഞടുക്കുന്നത്;
2. ക�പ്പത്രങ്ങൾ നിശ്ചിത വരുമാനമുള്ള ഫണ്ടുകDാണ്, മാത്രമ4 കമ്പനിയുടെ� ലാഭത്തിൽ ഒരു
അവകാശവും ഇ4;
3. അവർക്ക്
ശേവാട്ടിംഗ്
അവകാശമി4ാത്തതിനാൽ
ബിസിനസിടെ�
നിയന്ത്രണടെത്തയും
മാശേനടെ˜�ിടെനയും ഇത് ബാധിക്കി4
4. വിൽപ്പനയും വരുമാനവും താരതശേമ്യന സ്ഥിരതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ക�പ്പത്രങ്ങളുടെ� വിതരണം
അനുശേയാജ്യമാണ്.
5. അ�ച്ച പലിശ നികുതിയിDവിനുള്ള ഒരു ടെചലവാണ്.
പരിമിതികൾ
1. സ്ഥിര വരുമാന നിരക്ക് കമ്പനിക്ക് ഒരു ഭാരമാണ്
2. ഇത് കമ്പനിക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ശേനരിട്ടാലും ഒരു നിശ്ചിത കാലയDവിനുശേശഷം
തിരിച്ച�യ്ക്കണം
3. ക�പ്പത്രങ്ങളുടെ� വിതരണത്തിലൂടെ� കമ്പനികളുടെ� വായ്പടെയടുക്കൽ ശേശഷി കുറയും.
ക�പ്പത്രങ്ങളുടെ� വിവിധ തരങ്ങൾ
1. സുരക്ഷിതവും സുരക്ഷിതമ4ാത്തതും: കമ്പനിയുടെ� ആസ്തികDിൽ നിന്ന് ബാദ്ധ്യത ഈ�ാക്കുന്ന
ക�പ്പത്രങ്ങDാണ് സുരക്ഷിത ക�പ്പത്രങ്ങൾ. കമ്പനിയുടെ� ആസ്തികDിൽ യാടെതാരു ബാദ്ധ്യതയും
സുരക്ഷയും ഈ�ാക്കുന്നി4ാത്ത ക�പ്പത്രങ്ങDാണ് സുരക്ഷിതമ4ാത്ത ക�പ്പത്രങ്ങൾ.
2. രജിcർ ടെചയ്തതും ബിയററും ആയ ക�പ്പത്രങ്ങൾ : രജിcർ ടെചയ്ത ക�പ്പത്ര ഉ�മകളുടെ� ശേപരും
വിലാസവും രജിcറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കൈകമാGം ടെചയ്യാൻ കഴിയി4. ഉ�മയുടെ� ശേപരി4ാടെത
വിതരണം ടെചയ്യുന്ന ക�പത്രങ്ങDാണ് ടെബയറർ ക�പ്പത്രങ്ങൾ. ഇത് കൈകമാGം ടെചയ്യാനാകും
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3. പരിവർത്തനം ടെചയ്യാവുന്നതും പരിവർത്തനം ടെചയ്യാനാകാത്തതുമായ ക�പ്പത്രങ്ങൾ: ഒരു നിശ്ചിത
കാലയDവിനുശേശഷം സാധാരണ (ഇക്വിGി) ഓഹരികDായി പരിവർത്തനം ടെചയ്യാൻ കഴിയുന്ന
ക�പത്രങ്ങDാണ് പരിവർത്തനം ടെചയ്യാവുന്ന ക�പ്പത്രങ്ങൾ. ഒരു നിശ്ചിത കാലയDവിനുശേശഷം
സാധാരണ (ഇക്വിGി) ഓഹരികDായി പരിവർത്തനം ടെചയ്യാൻ കഴിയാത്ത ക�പത്രങ്ങDാണ്
പരിവർത്തനം ടെചയ്യാനാകാത്തതുമായ ക�പ്പത്രങ്ങൾ.
4. ഒന്നാമടെത്തയും രണ്ടാമടെത്തയും ക�പ്പത്രങ്ങൾ: മG് ക�പ്പത്രങ്ങൾ തിരിച്ച�യ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ച�യ്ക്കുന്ന
ക�പ്പത്രങ്ങടെD ഒന്നാമടെത്ത ക�പ്പത്രങ്ങൾ എന്ന് വിDിക്കുന്നു. ആദ്യടെത്ത ക�പ്പത്രങ്ങൾ
തിരിച്ച�ച്ചതിനുശേശഷം അ�യ്ക്കുന്നവയാണ് രണ്ടാമടെത്ത ക�പ്പത്രങ്ങൾ
സീശേറാ പലിശ ക�പ്പത്രങ്ങൾ: അവ സാധാരണയായി കിഴിവിലാണ് നൽകുന്നത് . ഈ ക�പ്പത്രങ്ങൾ
പലിശ വഹിക്കുന്നി4. ക�പ്പത്രങ്ങളുടെ� മുഖവിലയും അതിടെ� വാങ്ങൽ വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
നിശേക്ഷപകനിശേലക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ് .

CHAPTER 8
INTERNAL TRADE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ചി4റ വ്യാപാരം
സ്ഥിരം ടെചറുകി� കച്ചവ�ക്കാർ
വലിയ ശേതാതിലുള്ള സ്ഥിരം ടെചറുകി� കച്ചവ�ക്കാർ
ഡിപ്പാർട്ട്ടെമ�ൽ ശേcാറുകളും അതിടെ� സവിശേശഷതകളും
മൾട്ടിപ്പിൾ ശേഷാപ്പുകൾ അടെ4ങ്കിൽ ടെചയിൻ ശേcാറുകൾ--പ്രശേയാജനങ്ങൾ, പരിമിതികൾ
സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ (സൂപ്പർ ബസാർ)- സവിശേശഷതകൾ
ടെവൻഡിംഗ് ടെമഷീനുകൾ

ചി4റ വ്യാപാരം
ഉപശേഭാക്താക്കൾക്ക് ശേനരിട്ട് സാധനങ്ങളുടെ�യും ശേസവനങ്ങളുടെ�യും വിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ
ഏർടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് ചി4റ വ്യാപാരം. ചി4റ വിൽപ്പനക്കാരൻ സാധാരണയായി
ടെമാത്തക്കച്ചവ�ക്കാരിൽ നിന്ന് വലിയ അDവിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ടെചറിയ അDവിൽ
ഉപശേഭാക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുകയും ടെചയ്യുന്നു. ചി4റ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർടെപ്പടുന്നവടെര ചി4റ വ്യാപാരികൾ
എന്ന് വിDിക്കുന്നു. സാധാരണയായി അശേIഹം കൈവവിധ്യമാർന്ന സാധനങ്ങൾ കൈകകാര്യം ടെചയ്യുന്നു.
പലതരം ടെചറുകി� വ്യാപാരങ്ങൾ/ ചി4റ വ്യാപാരികളുടെ� തരങ്ങൾ:
a. വഴിശേയാര കച്ചവ�ക്കാർ: പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു നിശ്ചിത ബിസിനസ്സ് സ്ഥലമി4ാത്ത വ്യാപാരികDാണ്
വഴിശേയാര കച്ചവ�ക്കാർ. ഉപശേഭാക്താക്കടെD ശേത�ി അവർ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മടെGാരു സ്ഥലശേത്തയ്ക്
തങ്ങളുടെ� സാധനങ്ങളുമായി നീങ്ങുന്നു.
b. സ്ഥിരം ടെചറുകി� കച്ചവ�ക്കാർ: സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനായി ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മടെGാരു
സ്ഥലശേത്തക്കു മാറിശേപ്പാകാത്ത ടെചറുകി� കച്ചവ�ക്കാരാണിവർ.
സ്ഥിരം ടെചറുകി� കച്ചവ�ക്കാരുടെ� വിവിധ തരങ്ങൾ
സ്ഥിരം ടെചറുകി� കച്ചവ�ക്കാടെര അവരുടെ� പ്രവർത്തനത്തിടെ� വലുപ്പത്തിടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട്
വ്യത്യസ്ത തരമായി തിരിക്കാം. ഇവയാണ്
1. ടെചറിയ ശേതാതിലുള്ള സ്ഥിരം ടെചറുകി� കച്ചവ�ക്കാർ: അവ ടെചറിയ ശേതാതിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും
പരിമിതമായ സാധനങ്ങDിൽ ഇ�പാ�് ന�ത്തുകയും ടെചയ്യുന്നു.
2. വലിയ ശേതാതിലുള്ള സ്ഥിരം ടെചറുകി� കച്ചവ�ക്കാർ: വലിയ ശേതാതിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ടെചറിയ
അDവിൽ സാധനങ്ങളുടെ� വിൽപ്പനയും ഉൾടെപ്പടുന്ന ചി4റ വ്യാപാരം എന്ന് ഇതിടെന നിർവചിക്കാം.
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വലിയ ശേതാതിലുള്ള ചി4റ വിൽപ്പന സംഘ�ിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങDാണ് ഇതിലുള്ളത് . ഇവ താടെഴ
ടെകാടുക്കുന്നു.
1. ഡിപ്പാർട്ട്ടെമ�ൽ ശേcാറുകൾ : ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്ടെമ�ൽ ശേcാർ എന്നത് കൈവവിധ്യമാർന്ന ഉത് പ്പന്നങ്ങൾ
വിതരണം ടെചയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാണ് , ഇതിടെന പല വകുപ്പുകDായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു,
ഇത് ഓശേരാ ഉപശേഭാക്താവിടെ�യും ആവശ്യങ്ങൾ ഒശേര ശേമൽക്കൂരയിൽ നിറശേവറ്റുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ഒരാൾക്ക് ‘ഉപ്പ് ടെതാട്ട് കർപ്പൂരം വടെരശേയാ’ / ‘എ4ാ ശേഷാപ്പിംഗും ഒശേര ശേമൽക്കൂരയിൽ’ വാങ്ങാടെമന്ന്
പറയടെപ്പടുന്നു. അവ സാധാരണയായി ശേജായി�് ശേcാക്ക് കമ്പനികDായി സംഘ�ിപ്പിക്കടെപ്പടുന്നു.. ഉദാ:
അടെÐറലി (മുംകൈബ), കമലയ ശേcാർ (ടെകാൽക്കത്ത), ടെസ്പൻസർ (ടെചകൈന്ന)
സവിശേശഷതകൾ
1. ഒരു ആധുനിക ഡിപ്പാർട്ട്ടെമ�ൽ ശേcാറിൽ ടെറശേcാറ�്, ടെ�ലിശേഫാൺ ബൂത്ത്, വിശ്രമമുറികൾ
മുതലായ എ4ാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്.
2. ഈ ശേcാറുകൾ സാധാരണയായി ഒരു വലിയ നഗരത്തിടെ� ശേകന്ദ്ര ഭാഗത്താണ് .
3. ഒശേര ടെകട്ടി�ത്തിൽ നിരവധി ചി4റ വ്യാപാര ശേഷാപ്പുകൾ ഉണ്ട്.
4. മാശേനടെ˜�്, നിയന്ത്രണം, വിൽപ്പന എന്നിവ ശേകന്ദ്രീകൃതമാണ്
5. വിവിധ വകുപ്പുകDിൽ കൈവവിധ്യമാർന്ന ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
2. മൾട്ടിപ്പിൾ ശേഷാപ്പുകൾ അടെ4ങ്കിൽ ടെചയിൻ ശേcാറുകൾ:
ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ, സമാന രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ശേഷാപ്പുകൾ രാജ്യത്തിടെ� വിവിധ
ഭാഗങ്ങDിലുള്ള പ്രശേദശങ്ങDിൽ വ്യാപിച്ചുകി�ക്കുന്നു. ഓശേരാ ബ്രാഞ്ചും ഒശേര ശേപരിലും മാശേനടെ˜�ിലും
പ്രവർത്തിക്കുകയും സമാനമായ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും ടെചയ്യുന്നു. ഉദാ. ബാG ഷൂ കമ്പനി,
മാശേവലി ശേcാറുകൾ തു�ങ്ങിയവ.
പ്രശേയാജനങ്ങൾ
1. വലിയ ശേതാതിലുള്ള വാങ്ങലിടെ� സാമ്പത്തിക ശേമന്മ ലഭിക്കുന്നു.
2. ഇ�നിലക്കാടെര ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു
3. ഈ ശേഷാപ്പുകDിടെല എ4ാ സാധനങ്ങളും പണ വില്പനയിലൂടെ� മാത്രമായിരിക്കും ന�ക്കുന്നത്.
അതിനാൽ കിട്ടാക�ങ്ങളുടെ� അപക�സാധ്യത കുറവാണ് .
4. ഒരു പ്രശേത്യക പ്രശേദശത്ത് ആവശ്യമി4ാത്ത സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള മടെGാരു പ്രശേദശശേത്തക്ക്
ടെകാടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു.
5. ഒരു ശേഷാപ്പിന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം മG് ശേഷാപ്പുകDിടെല ലാഭത്താൽ നികത്തടെപ്പ�ാം, ഇത് ഒരു
സ്ഥാപനത്തിടെ� ടെമാത്തം നഷ്ട സാധ്യത കുറയ്ക്കും.
6. ശേകന്ദ്രീകൃത വാങ്ങൽ കാരണം, ഇ�നിലക്കാടെര ഇ4ാതാക്കുന്നത് വിൽപ്പനടെയ ശേകന്ദ്രീകൃതമായി
ശേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ടെചയ്തതിനാൽ ഒന്നിലധികം ശേഷാപ്പുകൾക്ക്
ബിസിനസ്സ് ടെചലവ് കുറവാണ്
7. ഈ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ, ഒരു ശേഷാപ്പ് ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടെ4ങ്കിൽ, അത്
അ�യ്ക്കാശേനാ മാGാശേനാ മാശേനജുടെമ�് തീരുമാനിക്കാം. അതിനാൽ ഇത് വഴക്കമുള്ളതാണ് .
പരിമിതികൾ
1. സാധനങ്ങളുടെ� പരിമിതമായ തിരടെഞ്ഞടുപ്പ്.
2. വ്യക്തിപരമായ ശേകാൺ�ാക്റ്റുകളുടെ� അഭാവം
3. ടെക്രഡിG് സൗകര്യങ്ങDി4
4. ഫാഷനിടെല മാGം കാരണം നഷ്ട സാധ്യത
3. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ (സൂപ്പർ ബസാർ)
കൈവവിധ്യമാർന്ന ഉപശേഭാക്തൃവസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചി4റ വ്യാപാര ബിസിനസ്സ്
യൂണിGാണ് സൂപ്പർ മാർക്കG്. അവർ ഭക്ഷണത്തിലും ഭശേക്ഷ്യതര ഇനങ്ങDിലും വിൽക്കുന്നു.
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ടെസയിൽസ്മാൻമാരുടെ� അഭാവമാണ് സൂപ്പർ ബസാറിടെ� ഏGവും പ്രധാന സവിശേശഷത. അവടെയ
‘സ്വയം ശേസവന ശേcാറുകൾ’ എന്നും വിDിക്കുന്നു.
സവിശേശഷതകൾ:
1. സാധനങ്ങൾ പണ വില്പനയിലൂടെ� മാത്രമാണ് വിതരണം ടെചയ്യുന്നത്.
2. ഉയർന്ന വിറ്റുവരവ് ലഭ്യമാക്കാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ സാധാരണയായി ശേകന്ദ്ര സ്ഥലങ്ങDിൽ
സ്ഥിതിടെചയ്യുന്നു.
3. അത്തരം വിപണികDിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അവരുടെ� ആവശ്യാനുസരണം
വ്യത്യസ്ത ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ ഒശേര ശേമൽക്കൂരയിൽ വാങ്ങാം.
4. ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കG് സ്വയം ശേസവനത്തിടെ� തത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
5. ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ� വില മG് തരത്തിലുള്ള ചി4റ വ്യാപാര ശേcാറുകടെD അശേപക്ഷിച്ചു കുറവാണ്
4.
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ടെവൻഡിംഗ് ടെമഷീനുകൾ
മാർക്കGിംഗ് രീതികDിടെല ഏGവും പുതിയ വിപ്ലവമാണ് ടെവൻഡിംഗ് ടെമഷീനുകൾ. ശീതDപാനീയങ്ങൾ,
പാൽ, പത്രം തു�ങ്ങി നിരവധി ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ശേകായിൻ ഓപ്പശേറGഡ് ടെവൻഡിംഗ്
ടെമഷീനുകൾ ഉപശേയാഗപ്രദമാണ്. ഉയർന്ന വിറ്റുവരവുള്ളതും വലുപ്പത്തിൽ ആകർഷകവും
കുറഞ്ഞതുമായ ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ� പ്രീ-പായ്ക്ക് ടെചയ്ത ബ്രാൻഡുകൾ വിൽക്കാൻ ഇത് ഉപശേയാഗപ്രദമാണ് .
എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ടെവൻഡിംഗ് ടെമഷീടെ� പ്രാരംഭ ടെചലവും അതിടെ� പതിവ് അGകുGപ്പണി ടെചലവും
വDടെര ഉയർന്നതാണ് . മാത്രമ4 ഉപശേഭാക്താക്കൾക്ക് വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഉത്പ്പന്നം അനുഭവിക്കാശേനാ
കാണാശേനാ കഴിയി4.
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