
CHAPTER 1 

മാേന$െമൻ'  സ)ഭാവവും  .പാധാന1വും(NATURE AND SIGNIFICANCE OF 
MANAGEMENT) 

മാേന$െമ3് -നിർവചനം(Management-Definition) 

 മ:;<വെരെ>ാ?്  കാര1Aൾ നടDി>ുE  കലയാH മാേന$െമ3്-Mary Parker 

.പേത1കതകൾ (Features) 

1.  ലJ1ാധിKഠിതമാH  

വിവിധ MാപനAൾ>്  വിവിധ ലJ1Aളാണു<P. ലJ1Aൾ േനടുEതിനായി  MാപനDിെല 
വിവിധ വ1Rികള;െട .പവർDനAെള   മാേന$െമ3്  സംേയാജിTി>ുEു 

2. സർUവ1ാപിയാH 

സാVDികേമാ, സാമൂഹികേമാ, രാ.Yീയേമാ  സംഘടന ഏതുമാകെ], മാേന$െമ3് 
.പവർDനAൾ  െപാതുവായ രീതിയിലായിരി>ും 

3. പല മാനAൾ ഉ<താH 

.പധാനമായും  മൂE് മാനAള;<   സ_ീർണമായ .പ.കിയയാH മാേന$െമ3്. അവ a) േജാലി മാേന$ 
െചa;ക b) ജീവന>ാെര മാേന$ െചa;ക c) .പവർDനAൾ മാേനജുെചa;ക  എEിവയാH 

4. തുടർcയായ .പവർDനമാH 

ആസൂ.തണം, സംഘാടനം, eാഫിA്, നിർേgശി>ൽ, നിയ.jണം എEിAെനയു<   വിവിധ ധർkAൾ 
അടAിയ  തുടർcയായ .പ.കിയയാH  മാേന$െമ3്   

5. സംഘ .പവർDനമാHവിവിധ ആവശ1Aൾ ഉ<  വിവിധതരDിലു< ആൾ>ാരുെട  ഒരു 
സംഘമാH  Mാപനം. അതിനാൽ  ഒരു െപാതുവായ ദിശയിേല>് വ1Rികള;െട 
.പവർDനAെള  ഏേകാപിTിേ>?തു?് 

6. ചലനാnക .പവർDനമാH 

ഒരു Mാപനം   അതിെ3 ബാഹ1 പരിതMിതിയുമായി ഇടപഴകുEു. വിജയം ഉ?ാകുവാൻ  
MാപനAള;ം  ലJ1Aള;ം പരിതMിതിയിെല മാ:Aൾ>നുസരിc്  മാേറ?തു?് 

7. അദൃശ1 ശRിയാH 

േനരി]്   കാണുവാൻ സാധി>ാD,  എEാൽ  Mാപനം .പവർDി>ുE രീതിയിൽ നിEും  സാEിധ1ം 
മനtിലാ>ുവാൻ കഴിയുE ഒരു അദൃശ1 ശRിയാH  മാേന$െമ3് 

മാേന$െമ3ിെ3 സ)ഭാവം (Nature of Management) 

മാേന$െമ3്  ഒരു കല എE നിലയിൽ (Management as an art) 

ആ.ഗഹിc റിസൾ]് കി];Eതിനുേവ?ി  അറിവുകള;ം  വ1Rിപരമായ കഴിവുകള;ം  
.പേയാഗി>ുEതാH  കല. കലയുെട .പേത1കതകൾ 

1. .പാേയാഗികvാനം 

മാേനജീരിയൽ .പwനAൾ പരിഹരി>ുEതിനു<  .പാേയാഗികvാനം  ഒരു വ1Rി>് ഉ?ാവണം 

2. വ1Rിപരമായ കഴിx 

ഓേരാ മാേനജർ>ും  തനതായ ൈശലിയും  സമീപനവും ഉ?ായിരി>ും 

3. ഉറTായ   റിസൽ];കൾ 
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ഓേരാ മാേനജരും   തെ3 അറിവും കഴിവും  ആ.ഗഹിc  റിസൾ]് കി];Eതി{  
േവ?ി വിനിേയാഗി>ുEു. 

4. സർഗാnകത 

ഏെതാരു കല|>ും   സർഗാnകതയും, ഭാവനയും, ബു}ിശRിയും ആവശ1മാH. 
മാേന$െമ3ിനും  ഇെതല~ാം ആവശ1മാH 

5. .പേയാഗDിലൂെട   പൂർ�ത 

Mിരമായ .പേയാഗDിലൂെട  ഒരു മാേനജർ  കൂടുതൽ കാര1Jമത ഉ<വനായി മാറുEു. 

മാേന$െമ3്  ഒരു ശാ�.തെമE നിലയിൽ(Management as a Science) 

 നിരീJണAളിലൂെടയും പരീJണAളിലൂെടയും   ആർ�ിെcടുD  ചി]യായ  ഒരു വിvാന 
േശഖരം ആH  ശാ�.തം. ശാ�.തെമE നില|>ു<   മാേന$െമ3ിെ3 .പേത1കതകൾ  താെഴTറയുEു 

1. ചി]യായ വിvാന േശഖരം 

 വിദ�ധരും  പ�ിതരും  ദീർഘ നാള;കൾെകാ?്  വികസിTിെcടുD  ചി]യായ ഒരു 
വിvാനേശഖരം   മാേന$െമ3ിൻ  ഉ?് 

2. പരീJണAെള   അടിMാനമാ>ിയു< തത)Aൾ 

നിരjരമായ  നിരീJണAളിലൂെടയും പരീJണAളിലൂെടയും   ദീർഘ നാള;കൾെകാ?്  
വികസിTിെcടുDവയാH   മാേന$െമ3് തത)Aൾ. 

3. ശാ�.തീയ തത)Aൾ 

 മാേന$െമ3് തത)Aൾ  ആേഗാളവ1ാപകമായി ഉപേയാഗി>ാെമ_ിലും, 
സാഹചര1Aൾ>നുസരിc്   ഇതിൽ  മാ:Aൾ വരുേD?ി വരും. 

4. കാരണ- കാര1 ബ�ം 

 വിവിധ ഘടകAൾ തkിൽ  മാേന$െമ3്   കാരണ-കാര1 ബ�Aൾ  Mാപി>ുEു. 

5. ഫലം പരിേശാധിc് അറിയുക 

ശാ�.ത തD)Aെള േപാെല   മാേന$െമ3് തത)Aള;െട  സാധുതയും  പരിേശാധിc് 
അറിയാവുEതാH. 

 മാേന$െമ3്  ഒരു െ.പാഫഷൻ എE നിലയിൽ(Management as a Profession) 

വിദ�ധ സ)ഭാവമു<  വ1Rിപരമായ േസവനം  നൽകുE ഒരു േജാലിയാH  െ.പാഫഷൻ.  െ.പാഫഷൻ  
എE നിലയിലു<   മാേന$െമ3ിെ3 .പേത1കതകൾ  താെഴTറയുEു 

1. ഭംഗിയായി  നിർUചി>െT]  വിvാനേശഖരം 

  മാേന$െമ3് ചിjകരും  പ�ിതരും  ദീർഘ നാള;കൾെകാ?്  വികസിTിെcടുD  ഒരു വിvാന 
േശഖരം  മാേന$െമ3ിൻ  ഉ?്. 

2. ഔപചാരിക  പരിശീലനം  

േലാകെമVാടുമു<  നിരവധി MാപനAള;ം യൂണിേവ�സി:ികള;ം  മാേന$െമ3്  പഠനDിനും  
പരിശീലനDിനും  ഉ<   സൗകര1Aൾ െചa;Eു.  

3.നിയ.jിത .പേവശനം 

ഒരു െ.പാഫഷണൽ ആകണെമ_ിൽ നി�ിത പരീJ (CA,MBBS എEിAെന ഉ<) പാസായിരി>ണം. 
എEാൽ  മാേനജരാകാൻ  .പേത1കിc് േയാഗ1ത േവണെമEില~. 

4. െ.പാഫഷണൽ സംഘടന 
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ഏെതാരു െ.പാഫഷനിെല   ആള;കൾ>ും  അവെര .പതിനിധാനം െചa;E  ഒരു സംഘടന ഉ?ാവും ഉദാ:   
ബാർ കൗൺസിൽ ഓ� ഇj1, ഇj1ൻ െമഡി>ൽ അേസാസിേയഷൻ etc. എEാൽ  മാേനജർമാർ  
മാേന$െമ3് അേസാസിേയഷനിൽ  അംഗം ആയിരി>ണെമEില~ 

5. െപരുമാ:c]ം 

െ.പാഫഷണൽ   െപരുമാ:c]Aൾ>്  വിേധയമായി േവണം  െ.പാഫഷനിെല  അംഗAൾ  
െപരുമാറുവാൻ. എEാൽ  മാേന$െമ3് േമഖലയിൽ  ഐകരൂപ1മു<  ഒരു െപരുമാ:c]ം ഇല~ 

മാേന$െമ3് തലAൾ(Levels of Management) 

ഒരു MാപനDിെല   മാേനജീരിയൽ പദവികൾ  .കമീകരിcിരി>ുE  അെല~_ിൽ  മുകൾ തലം 
മുതൽ  താെഴ തലം വെരയു<   മാേനജീരിയൽ പദവികള;െട  േ.ശണിയാH  മാേന$െമ3് തലAൾ. 

                 

1.ഉEതതല മാേന$െമ3് (Top level) 

 കVനിയുെട   തലവ�ാർ അടAിയ  തലമാണിP. കVനിയുെട  േബാർ� ഓ� ഡയറ�േട��, 
െചയർമാൻ, മാേനജിം� ഡയറ�ടർ, .പസിഡൻ'  എEിAെനയു<  ചീ� എ�സിക1ൂ]ീവുകൾ  
എEിവരടAിയ  തലമാണിP 

ധർമAൾ (Functions) 

a) MാപനDിെ3   ലJ1Aൾ നിർണയി>ുക 

b) നയAള;ം �ാനുകള;ം രൂപീകരി>ുക 

c) ബിസിനസിെന വിവിധ   ഡിTാർ]്െമ3;കളായി  സംഘടിTി>ുക 

d)വിവിധഡിTാർ]്െമ3;കള;െട .പവർDനAെളഏേകാപിTി>ുകയും  നിയ.jി>ുകയും െചa;ക 

e) ഗവൺെമ3്, ജീവന>ാർ, മ:് MാപനAൾ  എEിവയുമായി ബ�ം ഉ?ാ>ുക.  

2.മധ1തല മാേന$െമ3്(Middle level) 

വിവിധ   ഡിTാർ]്െമ3;കള;െട  േമധാവികൾ അടAിയ തലമാണിP. ഉദാ: െ.പാഡJൻ മാേനജർ, 
ഫിനാൻ� മാേനജർ, മാർ>:ിം� മാേനജർ etc. 

ധർമAൾ (Functions) 

a) ഉEത തല മാേന$െമ3് എടുD  തീരുമാനAൾ നടTിലാ>ുക. 

b)  കീ�തല മാേന$െമ3ിൻ ആവശ1മായ നിർേgശAൾ നൽകുക 

c)  കീ�തല മാേന$െമ3ിെ3   .പwനAള;ം നിർേgശAള;ം മുകൾ തലDിേല>് അറിയി>ുക. 

d) MാപനDിെ3 ലJ1Aൾ േനടിെയടു>ുEതി{ കീ�തലമാേനജർമാെര നയി>ുകയും  
.പേചാദിTി>ുകയും െചa;ക. 

e) ഉEത തലെDയും   കീ� തലെDയും   തkിൽ ബ�ിTി>ുE ക�ിയായി .പവർDി>ുക 

3. കീ�തല മാേന$െമ3്(Lower level/Supervisory level) 
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.പവർDന െതാഴിലാളികള;െട  .പകടനAെള നിയ.jി>ുEതുമായി  േനരി]് ബ�െT]്  

.പവർDി>ുE  മാേന$െമ3് തലമാണിP. ഉദാ: േഫാർമാൻ, സൂTർൈവസർ, െസയിൽ� ഓഫീസർ, 
അ>ൗ?്� ഓഫീസർ etc 

 ധർkAൾ(Functions) 

a) ൈദനംദിന േജാലികൾ ആസൂ.തണം െചa;ക 

b)  ജീവന>ാർ>് േജാലികൾ ഏൽTിc; െകാടു>ുകയും, ആvകള;ം നിർേgശAള;ം  നൽകുകയും 

c) സാധനAള;ം, യ.jAള;ം, ഉപകരണAള;ം  .കമീകരി>ുക 

d) ജീവന>ാരുെട   േജാലിയുെട േമൽേനാ]ം വഹി>ുകയും  േജാലിയുെട നടപടി.കമAൾ  
വിശദീകരിc;െകാടുD്  അവെര സഹായി>ുകയും െചa;ക. 

e) ഉEതാധികാരികൾ>്   റിേTാർ];കൾ നൽകുക. 

ഏേകാപനം (Co-ordination) 

MാപനDിെ3 ലJ1Aൾ േനടുEതി{ േവ?ി  MാപനDിെല വിവിധ യൂണി:;കള;െട   
.പവർDനAെള  സംേയാജിTി>ുE .പ.കിയയാH ഏേകാപനം. ഏേകാപനെD  മാേന$െമ3ിെ3 
ധർkം ആയി]ല~  മറിc്   “മാേന$െമ3ിെ3  കാതൽ”(Essence of management) ആയി]ാH  
പരിഗണി>ുEP. 

.പേത1കതകൾ(Features) 

1. .ഗൂT് .പവർDനAൾ  സംേയാജിTി>ുEു 

വിവിധ തരDിലു< .പവർDനAെള  ലJ1േബാധമു< ഒരു േജാലി 
.പവർDനമാ>ി  ഏകീകരി>ുEു. 

2. .പവർDന ഐക1ം ഉറT;വരുDുEു  

വിവിധ ഡിTാർ]്െമ3;കള;െട .പവർDനAെള  ബ�ിTി>ുകയും, എല~ാ .പവർDനAള;ം 
നട>ുEP   MാപനDിെ3  ലJ1Aൾ േനടുEതിനായാH എE്  ഉറT; വരുDുകയും െചa;Eു. 

3. തുടർcയായ .പ.കിയയാH 

ഏേകാപനം തുടർcയായ .പ.കിയയാH. ആസൂ.തണ ഘ]Dിൽ ആരംഭി>ുകയും  നിയ.jണ ഘ]ം 
വെര തുടരുകയും െചa;Eു . 

4.സർUവ1ാപിയാH  

വിവിധ ഡിTാർ]്െമ3;കള;െട .പവർDനAൾ   പര�പരം ബ�െT]ിരി>ുEതിനാൽ  
മാേന$െമ3ിെ3 എല~ാ തലAളിലും  ഏേകാപനം ആവശ1മാH. 

5. എല~ാ മാേനജർമാരുെടയും  ഉDരവാദിത)മാH 

 എല~ാ   തലAളിലുമു< മാേനജർമാരുെടയും  ഉDരവാദിത)മാH ഏേകാപനം. 

 

 

CHAPTER  2 

മാേന$െമ3്തത)Aൾ(PRINCIPLES OF MANAGEMENT) 

ശാ�.തീയ മാേന$െമ3് െട�നി>ുകൾ(Techniques of Scientific Management) 

1. ഫ�ഷണൽ   േഫാർമാൻഷിT് (Functional foremanship) 
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കീ�തലDിൽ  േജാലിയുെട ആസൂ.തണവും േജാലിയുെട നിർവഹണവും  േവർതിരി>ുE െട�നി� 
ആണിP. േജാലിയുെട ആസൂ.തണം   �ാനി� ഡിTാർ]്െമ3ിെല  നാ� �െപഷ1ലിe;കള;ം,േജാലിയുെട 
നിർUഹണം  െ.പാഡJൻ ഡിTാർ]്െമ3ിെല  നാ� �െപഷ1ലിe;കള;ം നിർവഹി>ുEു.  

 

റൂ]് �ർ>്- േജാലി  പൂർDിയാ>ുEതിനു< റൂ]് നി�യി>ുEു 

 ഇൻ�.ടJൻ  കാർ�   �ർ>്- െതാഴിലാളികൾ>ു<   ഇൻ�.ടJൻ കാർ�  തaാറാ>ി നൽകുEു 

 ൈടം ആൻ�  േകാe് �ർ>്- േജാലി െചaാൻ എടുD  സമയവും െചലവും േരഖെTടുDുEു 

ഡിസി�ിേനറിയൻ- അcട>മു< രീതിയിലാൺ  ഓേരാ േജാലിയും െചaെTടുEെതE്   
ഉറT;വരുDുEു 

�പീ� േബാ�- ആവശ1മായ േവഗDിലാൺ െതാഴിലാളികൾ േജാലി 
െചa;EെതE്  ഉറT;വരുDുEു 

ഗാA് േബാt്- േജാലി>് ആവശ1മായ  യ.jAള;ം ഉപകരണAള;ം .കമീകരി>ുEു 

റിTയർ േബാ�- യ.jAള;െട   അ:കു:Tണികൾ .ശ}ി>ുEു  

ഇൻ�െപ�ടർ-  ഉൽTEDിെ3 ഗുണനിലവാരം പരിേശാധി>ുEു 

2.േജാലിയുെട  നിലവാരവൽ>രണവും  ലളിതവൽ>രണവും(Standardisation and 
simplification) 

എല~ാ ബിസിന� .പവർDനAൾ>ും   നിലവാരAൾ നി�യി>ുEതാH  നിലവാര വൽ>രണം. 
അസം�കൃതവ�തു>ൾ, വ�തു>ൾ,സമയം, ഉൽTEം  തുടAി ഏതിനും  നിലവാരം നി�യി>ാം.  

നിലവാരവൽകരണDിെ3   ലJ1Aൾ 

a) നി�ിത ഉൽTEെD നി�ിത  തരDിലും  വലുTDിലും  നിജെTടുDുക 

b) അസം�കൃതവ�തു>ൾ>് ഗുണ നിലവാരം നി�യി>ുക 

c) െതാഴിലാളികൾ>ും   വ�തു>ൾ>ും .പകടന നിലവാരAൾ നി�യി>ുക . 

അനാവശ1മായ   ൈവവിധ1Aൾ, വലുTAൾ, അളവുകൾ  എEിവ ഒഴിവാ>ുEതാH   
ലളിതവൽ>രണം.  

3.രീതി പഠനം(Method study) 

 ഒരു േജാലി െചa;Eതിനു<   ഏ:വും നല~ മാർ�ം  ഏതാെണE് ക?ുപിടി>ുE  െട�നി>ാണിP. 
ഉൽTാദന െചലx കുറ|>ുക , ഉൽTEAള;െട ഗുണനിലവാരം െമcെTടുDുക, 
ഉപേഭാRാ>ള;െട സംതൃ�തി വർ}ിTി>ുക  എEിവയാH  ഇതിെ3 ലJ1Aൾ 

4. ചലന പഠനം(Motion study) 

സാധനAൾ എടു>ുക ,െവ>ുക, ഇരി>ുക, Mാനം മാറുക  തുടAി  െതാഴിലാളികള;െട  വിവിധ   
ചലനAെള>ുറിc;<  പഠനമാണിP. അനാവശ1വും  കാര1Jമത കുറ�തുമായ   ചലനAൾ 
ഒഴിവാ>ി  േജാലി   കുറ� സമയDിനു<ിൽ  പൂർDീകരി>ുകയാH ഇതിെ3 ലJ1ം 
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5.സമയ പഠനം(Time study) 

ഒരു േജാലി െചa;Eതിനു<  നിലവാരെTടുDെT]  സമയം എ.തയാെണE് 
ക?ുപിടി>ുE  െട�നി>ാണിP. േജാലിയുെട ഓേരാ ഘടകDിനും ൈടം റിേ>ാർഡി�  
േ�ാ>്  ഉപേയാഗി>ുEു .എ.ത െതാഴിലാളികെള  നിേയാഗി>ണെമEും  െതാഴിൽ െചലx  
എ.തയാകുെമEും   ക?ുപിടി>ാൻ  ഇP  സഹായി>ുEു 

6. Jീണപഠനം(Fatigue study) 

ഒരു േജാലി െച|തു   പൂർDീകരി>ുEതി{  െതാഴിലാളികൾ>് നൽേക?  
വി.ശമസമയDിെ3  ഇടേവളകള;ം  സമയവും ക?ുപിടി>ുEതിനു<  െട�നി>ാണിP. ഒരു 
െതാഴിലാളി  തുടർcയായി േജാലി െചa;േVാൾ  അയാള;െട േവഗതയും  കാര1Jമതയും കുറയുEു. 
നYെT] ഊർ�ം  തിരിെcടു>ുEതി{  അയാൾ>്  ആവശ1Dി{  വി.ശമം അനുവദി>ണം. 

7. വ1ത1�ത േവതനനിര>്  സംവിധാനം(Differential Piece wage plan) 

െതാഴിലാളികെള കാര1Jമത കൂടിയവെനEും  കാര1Jമത  കുറ�വെനEും തരം 
തിരി>ുവാൻ   ര?് േവതന നിര>ുകൾ നി�യി>ുകയും  അതിനനുസരിc്   േവതനം നൽകുകയും 
െചa;Eു. ഈ �ാനിൽ  സമയ- ചലന  പഠനAള;െട  സഹായേDാെട  eാൻേഡർ �േജാലി  
നി�യി>ുകയും  ഓേരാ േജാലി>ും   ര?് േവതന നിര>ുകൾ  ഏർെTടുDുകയും െചa;Eു. 
eാൻേഡർ�  േജാലിെ>ാTേമാ   അതിൽകൂടുതേലാ  ഉൽപാദനം നടDുEവർ>്   ഉയർE നിര>ും  
eാൻേഡർ� േജാലിയിൽ  താെഴ ഉൽTാദനം നടDുEവർ>്   കുറ� നിര>ും നൽകുEു 

െഹൻറി ഫാേയാളിെ3 മാേന$െമ3് തത)Aൾ(Henry Fayol’s Principles of management) 

ആധുനിക മാേന$െമ3ിെ3  പിതാx എEാH  െഹൻറി ഫേയാൾ അറിയെTടുEP. അേgഹDിെ3 14 
മാേന$െമ3് തത)Aൾ താെഴTറയുEു 

1. െതാഴിൽ വിഭജനം(Division of work) 

 േജാലിെയ െചറിയ  ഘടകAളായി വിഭജി>ുകയും  ഓേരാ ഘടകവും െതാഴിലാളികൾ>്  അവരുെട 
കഴിവിനും േയാഗ1ത|>ും അനുസരിc്  വീതിc; െകാടു>ുെകാടു>ുകയും െചa;Eതി{  െതാഴിൽ 
വിഭജനം എEു പറയുEു. ഇP  മൂലം  ൈവദ�ധ1വൽ>രണം  ഉ?ാവുകയും  െതാഴിലാളികള;െട  
കാര1Jമത   വർ}ി>ുകയും െചa;Eു. 

2. അധികാര- ഉDരവാദിത തുലനം(Parity between authority and responsibility) 

ആvകൾ നൽകാനു< അവകാശേDയും  അനുസരിTി>ാനു< േശഷിേയയും ആH  അധികാരം 
എE് പറയുEP .േമലധികാരി ആ.ഗഹിc രീതിയിൽ േജാലി െചa;Eതിനു<  െതാഴിലാളിയുെട 
കടമയാH  ഉDരവാദിത)ം .അധികാരവു.  ഉDരവാദിത)വും   തkിൽ  സjുലനം ഉ?ാകണം. 

3.അcട>ം(Discipline) 

അനുസരണ, അധികാരികെളാടു< ബഹുമാനം,MാപനDിെ3 നിയമAൾ 
അനുസരി>ൽ   എEിവയാH അcട>ം.നല~ േമൽേനാ]ം, വ1Rമായ  നിയമAൾ, നല~  സkാന- ശിJ 
സംവിധാനം  എEിവ അcട>ം നിലനിർDാൻ സഹായി>ുEു. െതാഴിലാളികൾ>് മാ.തമല~  
മാേന$െമ3ിനും അcട>ം േവണം. 

4.യൂണി:ി ഓ� കമാ?്(Unity of command) 

 ഒരു െതാഴിലാളി ഒരു സമയം  ഒരു േമധാവിയിൽ നിEു മാ.തേമ  ആvകൾ  സ)ീകരി>ാൻ 
പാടു<�.അതുേപാെല ഒരു േമധാവിേയാ  മാ.തേമ   കടTാ  ഉ?ാകാൻ പാടു<�. യൂണി:ി ഓ� 
കമാ?് ഇല~ാെയ_ിൽ,ആശയ>ുഴTം ഉ?ാവുകയും,അcട>ം ദുർബലമാവുകയും, ഉDരവാദിത)ം 
നിർണയി>ാൻ ബു}ിമു];കയും െചa;ം. 

5. യൂണി:ി ഓ�  ഡയറJൻ(Unity of direction) 

ഒേര ലJ1േDാടുകൂടിയ ഒരുകൂ]ം .പവർDനAൾ>് ഒ: തലവനും ഒരു �ാനും  മാ.തേമ ഉ?ാകാൻ 
പാടു<�.ഇP   .പവർDനDിൽ ഐക1വും  ഏേകാപനവും  ഉ?ാ>ുEു 
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6.വ1Rി താൽപര1ം െപാതുതാൽപര1Dി{ വിേധയമാവുക(Subordination of individual interest 
to general interest) 

MാപനDിൽ േജാലിെചa;E ജീവന>ാര{  തേ3തായ ലJ1Aള;?ാവും. 
MാപനDി{  അതിേ3തായ ലJ1Aള;ം.ഫാേയാളിെ3 അഭി.പായDിൽ വ1Rി 
താൽപര1Aേള>ാൾ MാപനDിെ3 താൽപര1Aൾ>ാH മുൻഗണന നൽേക?P. 

7.ജീവന>ാരുെട .പതിഫലം(Remuneration of personnel) 

 .പതിഫലം ജീവന>ാർ>ും മാേന$െമ3ിനും ഒരുേപാെല  നീതിപൂർUം ആയിരി>ണം.ന1ായമായ  
ജീവിതനിലവാരDിൽ ജീവി>ുEതിനു< .പതിഫലം ജീവന>ാർ>് നൽകണം.അേതാെടാTം ഇP 
കVനിയുെട  നൽകാനു< േശഷി >ു<ിൽ ആയിരി>ണം. 

8.േക.¡ീകരണവും  വിേക.¡ീകരണവും(Centralisation and decentralisation) 

തീരുമാനAൾ എടു>ുEതിനു< അധികാരം  കുറc;േപരുെട കaിൽ മാ.തമാെണ_ിൽ അP 
േക.¡ീകരണവും, എEാൽ പലർ>ായി വീതിc;നൽകിയാൽ അP  വിേക.¡ീകരണവും 
ആH.േക.¡ീകരണവും വിേക.¡ീകരണവും  തkിൽ സjുലനം ഉ?ായിരി>ണം. െചറിയ 
MാപനAെള അേപJിc്  വലിയ MാപനAളിൽ കൂടുതൽ വിേക.¡ീകരണം ആകാം. 

9.�കാലർ െചയിൻ (Scalar chain) 

ഉEതതലം മുതൽ    കീ�തലംവെര വ1ാപിc;കിട>ുE  േമധാവികള;െട ശൃംഖലയാH�കാലർ 
െചയിൻ.ആശയവിനിമയDിനു<  ഔേദ1ാഗിക  ആv   ശൃംഖലയാH ഇP.യൂണി:ി ഓ� കമാ?് 
ഉറT;വരുDുEതിനും  ഫല.പദമായ ആശയവിനിമയDിനും  ഇതാവശ1മാH.എEാൽ 
ആശയവിനിമയDി{   കൂടുതൽ സമയെമടു>ാനും  കടEുേപാകുE വഴിയിൽ   
ആശയAൾ>്  േചാർc സംഭവി>ാനും സാധ1തയു?്. ഈ േപാരാ|മകൾ പരിഹരി>ുEതിനും 
േവഗDിലു< ആശയവിനിമയDിനും ഫാേയാൾ ഗാA്  �ാ_്ഉ?ാ>ണെമE്  
നിർേgശി>ുEു.ചി.തDിൽ F{   Gയുമായി ആശയവിനിമയം നടDാൻ ആശയം  D-B-A-C-EഎEിവർ 
വഴി കടEുേപാകണം.എEാൽ ഗാA് �ാ_് വഴി. F{   G യുമായി േനരി]് ആശയവിനിമയം നടDാം. 

     

 

  
10. .കമം(Order) 

 ശരിയായ സമയD് ശരിയായ MലD് ആള;കള;ം സാധനAള;ം ഉ?ായിരി>ണെമEാH ഈ തത)ം 
പറയുEP.അതായP എjിനും  അതിേ3തായ  Mലം ഉ?ായിരി>ണം. ഈ തത)ം പാലിcാൽ 
MാപനDിെ3 .പവർDനAളിൽ  ഒരു തടtവും ഉ?ാവുകയില~. 

11.തുല1ത(Equity) 

 ഈ  തത).പകാരം   മാേന$െമ3് െതാഴിലാളികേളാ  െപരുമാറുേVാൾ 
ദയയും  നീതിയും   പുലർDണം.ജാതി,ലിംഗം, ഭാഷ, േദശീയത   എEിവയുെട അടിMാനDിൽ 
ആേരാടും  വിേവചനം പാടില~. 

12.ജീവന>ാരുെട Mിരത(Stability of personnel) 
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MാപനDിെ3  കാര1Jമത നിലനിർDുEതി{ േലബർ േടേണാവർ(ജീവന>ാർ Mാപനം 
വി];േപാകുEP) പരമാവധി കുറ|>ണം. 

ജീവന>ാെര   അവരുെട പദവികളിൽ നിE്  കൂെട>ൂെട മാ:രുP. ഫലAൾ സൃYി>ുEതിനും േവ? 
ആവശ1മായ സമയം  അവർ>് നൽേക?താH. 

13.മുൻൈകa്(Initiative) 

േജാലിയുമായി ബ�െT] കാര1Aളിൽ മുൻൈകെയടുD് .പവർDി>ുവാൻ എല~ാ തലAളിലുമു< 
ജീവന>ാെര േ.പാ¢ാഹിTി>ണം. ഒരു നല~ MാപനDിൽ  ജീവന>ാർ>് അവരുെട നിർേgശAൾ 
പറയുവാനു< സംവിധാനമു?ാകണം. െചലവു കുറ|>ുക, സമയം ലാഭി>ുക എEീ 
കാര1Aളിേല>് നയി>ുE നിർേgശAൾ>് മതിയായ  പാരിേതാഷികം നൽകണം 

14.ഐകമത1ം മഹാബലം(Esprit de corps/Union is strength) 

ജീവന>ാർ>ിടയിൽ   മാേന$െമ3്  ഐക1വും  സംഘേബാധവും   വളർDണം. ഒരുവൻ 
അംഗമായിരി>ുE .ഗൂTിേനാടു< കൂറും സമർTണവുമാH ഈ തത)ം െകാ?് ഉേgശി>ുEP. 
ഇP  ഏേകാപനവും സഹകരണവും സാധ1മാകുEു. 

 

                                              CHAPTER 3 

        ബിസിന� പരിതMിതി BUSINESS ENVIRONMENT 

                                     

ബിസിനtിെ3 നിയ.jണ പരിധി>ു പുറDു<തും  എEാൽ ബിസിനtിെ3  .പവർDനെD 
ബാധി>ുEതുമായ വ1Rികള;ം,MാപനAള;ം,മ:; ശRികള;ം അടAിയതാH ബിസിനസിെ3 
പരിതMിതി 

.പാധാന1ം(Importance) 

1. ആദ1ം നീAുEതിെ3 െമcം 

അവസരAെള ആദ1ം തിരിcറിയുEP  അവെയ ആദ1ം  ഉപേയാഗെTടുDുEതി{ ബിസിനtിെന 
സഹായി>ുEു. ഉദാ.: ഇj1യിൽ െചറുകാറുകള;െട  ആവശ1കത േനരെD 
മനtിലാ>ിയതുെകാ?ാH മാരുതി>്  കാർ വിപണിയിൽ ഒEാം Mാനം േനടാനായP 

2. ഭീഷണികള;ംഅപകടസൂചനകള;ം  മുൻകൂ]ി തിരിcറിയൽ 

പരിMിതിെയ>ുറിc;< അവേബാധം   അപകടസൂചനകൾ ലഭി>ുEതിനും  ഭീഷണികെള സമയD് 
തിരിcറിയുEതിനും മാേനജെര സഹായി>ുEു. ഉദാ: ബഹുരാ.Y കVനികൾ ഇj1യിേല>് വരുEP 
അറി� ഇj1ൻ കVനികൾ അവരുെട ഉൽTEAള;െട ഗുണനിലവാരം 
െമcെTടുDാനും  പാ�െcലxകുറ|>ാനും തുടAി. 

3.അതിേവഗമാ:Aള;മായി െപാരുDെTടാൻ സഹായി>ുEു 

മാ:Aള;മായി െപാരുDെTടാൻ   മാേനജർമാർ പരിതMിതിെയ നEായി മനtിലാ>ുകയും 
അനുേയാജ1മായ  ത.jAൾ വികസിTി>ുകയും േവണം.ഉദാ: മഹീ.¡   എതിരാളികൾ>് മുൻേപ  
തAള;െട പുതിയ േമാഡൽ കാറുകളിൽ  പുതിയ ഫീcറുകൾ ഉൾെTടുDുEു. 

4. ആസൂ.തണDിനും നയരൂപീകരണDിനും സഹായി>ുEു  

പരിതMിതിെയ മനtിലാ>ുEP വഴി ലഭി>ുE   വിലെT] വിവരAള;െട അടിMാനDിൽ  ഭാവി 
.പവർDനAള;ം നയAള;ം തീരുമാനി>ാൻ കഴിയും 

5. .പകടനം െമcെTടുDാൻ സഹായി>ുEു 

പരിതMിതിെയ തുടർcയായി പഠി>ുകയും അനുേയാജ1മായ  നയAൾ സ)ീകരി>ുകയും െചa;E 
MാപനAൾ>്   തAള;െട .പകടനം െമcെTടുDാൻ സാധി>ും. 
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ബിസിനt് പരിതMിതിയുെട ഘടകAൾ (Dimensions/Elements of business environment) 

    

 

1.സാVDിക പരിതMിതി(Economic environment) 

  പലിശ നിര>ുകൾ, പണെTരുTനിര>്, െചലവഴി>ാവുE പണDിെ3 അളx, േeാ>് മാർ>:്  
സൂചികകൾ, ഇj1ൻ രൂപയുെട മൂല1ം എEിവയാH സാVDിക പരിതMിതിയിെല   ഘടകAൾ. 
ഉദാ:കുറ� പലിശ നിര>ിൽ   ദീർഘകാല വാ|പ ലഭി>ുEP  കാറുകള;െടയും വീടുകള;െടയും   
വിൽTന ഉയർDും. 

2.സാമൂഹ1 പരിതMിതി(Social environment) 

ഇP  സമൂഹDിെ3   .പേത1കതകൾ വിശദീകരി>ുEു. ഇതിൽ  സാമൂഹ1 ശRികളായ  ആചാരAള;ം 
അനുKഠാനAള;ം, മൂല1Aള;ം, സാമൂഹിക .പവണതതകള;ം, ബിസിനtിൽ നിEു< സമൂഹDിെ3 
.പതീJകൾ എEിവ ഉൾെTടുEു.ഉദാ: ദീപാവലി, ഈ£, .കി�തുമ� തുടAിയ ആേഘാഷAൾ പട> 
നിർkാണ കVനികൾ, മധുരപലഹാര നിർkാണ കVനികൾ, ആശംസകാർ� നിർkാണ കVനികൾ, 
തaൽ MാപനAൾ, എEിവ|>് ധാരാളം അവസരAൾ നൽകുEു 

3.സാേ_തിക പരിMിതി (Technological environment) 

സാധനAള;ം േസവനAള;ം  ഉൽTാദിTി>ുEതിനു< പുതിയ മാർ�Aള;ം  ബിസിന� 
നടDിെ>ാ?ുേപാകാനു< പുതിയ രീതികള;ം െട�നി>ുകള;ം .പദാനം െചa;E  ശാ�.തീയമായ  
പുേരാഗതികള;ം ആയി   ബ�െT]കാര1Aൾ  ആH  ഇതിൽ ഉൾെTടുEP. ഉദാ:ഡിജി:ൽ 
േഫാേ]ാ.ഗാഫി, ഇ3്ർെന:് ബാ_ിA്, എടിഎം,ഓൺൈലൻ വ1ാപാരം, ധാരാളം ഫീcറുകേളാടു കൂടിയ 
െമാൈബൽ േഫാണുകൾ,ഓൺൈലനായി  െ.ടയിൻ ടി>:്, ൈ¤:് ടി>:്,േഹാ]ലിെല താമസം എEിവ 
ബു>് െചa;ക 

4. രാ.Yീയ പരിതMിതി(Political environment) 

ഇതിൽ   ഗവൺെമൻറിെ3 Mിരത,  ബിസിനt;കേളാടു< നയം  മുതലായ രാ.Yീയ കാര1Aൾ 
ഉൾെTടുEു. .കമസമാധാന .പwനAള;ം രാ.Yീയ അസ)Mതകള;ം  മൂലം  ബിസിന� 
.പവർDനAളിൽ അനി�ിതത)ം സംഭവി>ാം.ഉദാ: രാ.Yീയ  അനി�ിത അവMകൾ മൂലം  ഇറാ>്, 
യമൻ,സിറിയ   മുതലായ രാജ1Aളിൽ ബിസിന� തുടAുEP ബു}ിമു]ാH 

5.  നിയമപരമായ പരിതMിതി(Legal environment) 

േക.¡, സംMാന ഗവൺെമ3് നടDുE  വിവിധ നിയമനിർമാണAൾ,േകാടതിവിധികൾ, 
േക.¡,സംMാന,.പാേദശിക തലAളിെല  വിവിധ ഏജൻസികള;ം കkീഷനുകള;ം എടു>ുE 
തീരുമാനAൾ എEിവ ഇതിൽ ഉൾെTടുEു.ഇj1യിൽ ബിസിന� നടDുവാൻ   ഇj1ൻ കVനി 
നിയമം,ഫാ�ടറി നിയമം,െതാഴിലാളി യൂണിയൻ നിയമം  ഉപേഭാRൃ സംരJണ നിയമം  
എEിവെയ>ുറിc്  അറിവു?ായിരി>ണം.ഉദാ: മദ1Dിെ3  പരസ1ം  നിേരാധി>െT]ിരി>ുEു.  
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1991െല പുതിയ സാVDിക  നയDിെ3   .പേത1കതകൾ(Features of New economic 
Policy 1991) 

a)ഭൂരിഭാഗം വ1വസായAളിലും  നിർബ�ിത ൈലസൻ� നിർDലാ>ി 

b) െപാതു േമഖല|>ായി മാ.തം നീ>ിവcിരുE പല വ1വസായAള;ം സ)കാര1 േമഖല|>ായി 
തുറEുെകാടുDു 

c) പല ബിസിനസുകളിലും  100%  േനരി];< വിേദശനിേJപം അനുവദിc;. 

d) വിേദശ കVനികള;മായി  സാേ_തിക ഉടVടി വ|>ുവാനു<   അനുവാദം നൽകി. 

e) ഇj1യിൽ വിേദശനിേJപം േ.പാ¢ാഹിTി>ുEതിനുേവ?ി  വിേദശനിേJപ   േ.പാ¢ാഹന 
േബാർ�(FIPB) Mാപിc; 

ഉദാരവൽ>രണം(Liberalisation) 

നിയമAളിൽ നിEും നിയ.jണAളിൽനിEും സV£ വ1വMെയ 
സ)ത.jമാ>ുEതാH   ഉദാരവൽ>രണം. ഇP   താെഴTറയുE രീതിയിൽ നട>ുEു 

a) ഭൂരിഭാഗം വ1വസായAളിലും   നിർബ�ിത ൈലസൻസി�  നിർDലാ>ി. 

b)ബിസിന� .പവർDനAള;െട  അളx  നി�യി>ാനു<   സ)ാത.j1ം നൽകി. 

c) സാധനAള;െടയും േസവനAള;െടയും നീ>Dിൽ ഉ?ായിരുE  നിയ.jണAൾ മാ:ി. 

d) സാധനAള;െടയും േസവനAള;െടയും  വില നി�യി>ാനു<   സ)ാത.j1ം നൽകി 

e) കയ:;മതി ഇറ>ുമതി നടപടി.കമAൾ  ലളിതമാ>ി 

സ)കാര1വൽ>രണം(Privatisation) 

 രാ.Yനിർkാണ.പ.കിയയിൽ സ)കാര1േമഖല|>് കൂടുതൽ .പാധാന1ം 
നൽകുകയും  െപാതുേമഖലയുെട പ_് കുറ|>ുകയുമാH സ)കാര1വൽ>രണം െകാ?്  
ലJ1മിടുEP. 

ഇതിൽ a) െപാതുേമഖലാ MാപനAളിൽ ഗവൺെമ3ിനു< ഓഹരികൾ വി:ഴി>ുകയും b) െപാതു 
േമഖല|>ായി നീ>ിവcിരുE  േമഖലകൾ സ)കാര1 േമഖല|>ായി തുറEു െകാടു>ുകയും 
െചa;Eു.  

  ആേഗാളവൽ>രണം(Globalisation) 

േലാകDിെല വിവിധ സV£ വ1വMകൾ  ആേഗാള സV£ വ1വMയുമായി 
സംേയാജിTി>ുE  .പ.കിയയാണിP. ഇതുമൂലം   ആേഗാള സV£ വ1വMയിൽ ഉടനീളം 
സാധനAൾ,മൂലധനം,െതാഴിലാളികൾ  മുതലായവയുെട  സ)ത.jമായ നീ>ം  സാധ1മാകുEു  

CHAPTER 4 

 

ആസൂ.തണം(PLANNING) 

ലJ1Aൾ നി�യി>ുകയും  ആ ലJ1Aൾ േനടുEതി{ ആവശ1മായ   കാര1പരിപാടികൾ  
തീരുമാനി>ുകയും െചa;E  .പ.കിയയാH ആസൂ.തണം. എj് െചaണം, എAെന 
െചaണം, എേTാൾ െചaണം, ആ¥ െചaണം  എE്   മുൻകൂ]ി തീരുമാനി>ുE 
.പ.കിയയാണിP. െചa;Eതിനു മുV്  ചിjി>ുക  എE .പവർDനമാണിP. നkൾ   എവിെട 
നിൽ>ുEു എEതിനും  എേAാ]് േപാകണം എEു<തിനും  ഇടയിലു<  വിടx നികDുE 
പാലമാണിP. 

.പേത1കതകൾ(Features) 
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1. ലJ1Aൾ േനടുEതിൽ  .ശ} േക.¡ീകരി>ുEു 

MാപനDിെ3   ലJ1Aൾ േനടുEതിനായി   �ാനുകളിൽ  നി�ിത ലJ1Aൾ  ഉ?ാ>ുEു. 
അതിനാൽ  ആസൂ.തണം  ലJ1Aൾ േനടുEതിൽ .ശ} േക.¡ീകരി>ുEു. 

 2. മാേന$െമ3ിെ3   .പാഥമിക ധർkമാH  ആസൂ.തണം 

�ാനുകള;െട   ച]>ൂടിനു<ിൽ നിEുെകാ?ാH  മെ:ല~ാ  മാേനജീരിയൽ 
ധർkAള;ം  നട>ുEP. അതിനാൽ   മ:് ധർkAൾ>് മുൻേപ  വരുEതാH  ആസൂ.തണം. 

3. സർUവ1ാപിയാH 

MാപനDിെ3  എല~ാതലAളിലുംഎല~ാഡിTാർ]്െമ3;കളിലും  ആസൂ.തണം നട>ുEു. 
ഏതു തലDിലാH  ആസൂ.തണം നട>ുEP  എEതിെന ആ.ശയിcാH  ആസൂ.തണDിെ3  
.പാധാന1വും േതാതും. 

4. തുടർcയായ .പ.കിയയാH 

ഒരു നി�ിത കാലേD>ാH   �ാനുകൾ തaാറാ>ുEP. കാലം അവസാനി>ുേVാൾ പുതിയ 
ആവശ1Aള;െടയും  ഭാവി അവMയുെടയും   അടിMാനDിൽ  പുതിയ �ാനുകൾ 
ഉ?ാ>ുEു. അതിനാൽ  ആസൂ.തണം   തുടർcയായ .പ.കിയയാH. 

5. ഭാവി സംബ�ിയായP 

ഭാവിയിേല>്േനാ>ുകയും  ഭാവിയിേല>്തaാെറടു>ുകയും  െചa;EതാH  ആസൂ.തണം. 
ആസൂ.തണDിലൂെട ഉപേഭാRാ>ള;െട ഡിമാൻ�, മ¢രം, ഗവൺെമ3് നയAൾ  മുതലായ 
ഭാവി കാര1Aൾ  .പവചി>ുEു. 

6. തീരുമാനAെളടു>ുE   .പവർDനം ഉൾെ>ാ<;Eു 

ലJ1ം േനടാനു<  ബദൽ കർk മാർഗAൾ  പഠി>ുകയും വിലയിരുDുകയും 
െച|P  ഏ:വും അനുേയാജ1മായP  തീരുമാനി>ുEതാH  ആസൂ.തണം 

7. മാനസിക  വ1ായാമമാH 

ദീർഘവീJണം, ഭാവന, നല~ തീരുമാനം   എEിവ ഉൾെ>ാ<;E  ബു}ിപരമായ ഒരു 
.പ.കിയയാH  ആസൂ.തണം. 

ആസൂ.തണ .പ.കിയ (Planning process or Steps in planning) 

1. ലJ1Aൾ നിർണയി>ൽ 

ലJ1Aൾ നിർണയി>ൽ ആH  ആസൂ.തണDിെല  ആദ1െD പടി.Mാപനം  എj് േനടണം 
എE്  ഇP വ1Rമാ>ുEു MാപനDി{  െമാDDിലും  ഓേരാ ഡിTാർ]്െമ3ിനും 
.പേത1കമായ  ലJ1Aൾ  നി�യി>ുEു. 

2.സ_ൽTAൾ വികസിTി>ുക (Planning premises) 

ഭാവിയിൽ  എെjാെ>   സംഭവAൾ ഉ?ാകും  എEു<തിെന 
>ുറിc;<   സ_ൽTAളാH  ആസൂ.തണ സ_ൽപAൾ.ഭാവിയിെല ഡിമാൻ�, 
ഉപേഭാRാ>ള;െട മുൻഗണനകള;ം അഭിരുചികള;ം , മ¢രംതുടAിയ  കാര1Aെള>ുറിc്   
.പവചനAൾ നടDുEു. 

3.ബദലുകൾ  കെ?Dുക 

ലJ1Aൾ നിർണയിc്   സ_ൽTAൾ വികസിTിc; കഴി�ാൽ  ലJ1Aൾ േനടുEതി{ 
ആവശ1മായ  ബദൽ   കർk മാർഗAൾ   കെ?Dണം.ഉദാ: വിൽTന  20 ശതമാനം 
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വർ}ിTി>ാൻ  പുതിയ ഉൽTEAൾ ഇറ>ുക, കൂടുതൽ ഡി�കൗ?് നൽകുക,  
എEിAെന  വിവിധ ബദൽ മാർഗAൾ ഉ?് 

4. ബദലുകെള വിലയിരുDൽ 

വിവിധ ബദലുകള;െട  േപാസി:ീവും  െനഗ:ീവും   ആയ വശAൾ  വിലയിരുDുക 
എEതാH  അടുD പടി. ഓേരാ  ബദലുകെളയും   അതിെ3   അനുേയാജ1തയുടേടയും അനjര 
ഫലAള;െടയും   അടിMാനDിൽ  വിലയിരുDണം. 

5. ബദലിെന െതരെ�ടു>ൽ 

ഏ:വും മികc �ാൻ  സ)ീകരി>ുകയും  നടTിലാ>ുകയും േവണം. 
സാധ1തയു<തും  ലാഭകരമായതും  ഏ:വും കുറc്  െനഗ:ീx അനjരഫലം 
ഉ<തുമായ  �ാനാH   മികc �ാൻ. ചിലേTാൾ  വിവിധ ബദൽ മാർ�Aള;െട  സ_ലനവും  
ഉപേയാഗി>ും. 

6. �ാൻ നടTിലാ>ൽ 

ഈ ഘ]Dിൽ �ാനുകൾ  .പവർDനപഥDിൽ െകാ?ുവരുEു. സംഘാടനം,eാഫി�  തുടAി   
മ:; ധർkAള;ം ഈ ഘ]Dിൽ .പവർDനമാരംഭി>ുEു. 

7.േഫാേളാ അT്   .പവർDനം 

�ാനുകൾ നടTിലാ>ുEുേ?ാ .പവർDനAൾ നട>ുEുേ?ാ എEറിയാൻ  �ാനുകെള 
നിരീJി>ണം.േപാരാ|മകൾ ക?ുപിടി>ുEതിനും   പരിഹാരനടപടികൾ  
സ)ീകരി>ുEതിനും  ഇP സഹായി>ുEു. 

പലതരം �ാനുകൾ (Types of plans) 

1.ലJ1Aൾ (Objectives) 

ബിസിനസിെ3 എല~ാ .പവർDനAള;ം ഏതു ദിശയിേല>ാേണാ നീAുEP   അതിെ3  
അj1ഘ]മാH   ലJAൾ .ഉEത മാേന$െമ3ാൺ   ലJ1Aൾ 
നിർണയി>ുEP..അളവുകളായി േവണം   ലJ1Aൾ നിർണയി>ാൻ.ഉദാ: വിൽTന  20%  0% 
വർധിTി>ണെമE്  ഒരു കVനി  ലJ1മിടുEു. 

2. ത.jം (Strategies) 

  ലJ1Aൾ േനടുEതിനു<  സമ.ഗമായ �ാനാH  ത.jം .ഇതി{ മൂE് തലAള;?് . 
a)ദീർഘകാല ലJ1Aൾ നിർണയി>ുക b) ഒരു .പേത1ക   കർkപ}തി  സ)ീകരി>ുക c) 
ലJ1Aൾ േനടുEതിനാവശ1മായ വിഭവAൾ അനുവദി>ുക. ഹി¡ുMാൻ ലിവർ,  
േകാൾേഗ:് എEിവ   ടൂD്േപe്നിർമാണേമഖലയിെല ര?് എതിരാളികളാH. ഹി¡ുMാൻ 
ലിവർ   വില കുറcാൽ  തAള;െട വിപണി വിഹിതം നിലനിർDാൻ   േകാൾേഗ:്    എതിർ 
ത.jം െമനയും 

3.നയം (Policy) 

തീരുമാനAെളടു>ുEതി{   മാർഗനിർേദശം നൽകുE  െപാതു .പ�താവനകളാH നയAൾ. 
ഒരു ത.jം നടTിലാ>ുEതിനുേവ?ി .പവർDനAള;ം തീരുമാനAള;ം എടു>ാൻ 
മാേനജർമാെര  സഹായി>ുEവയാH   നയAൾ. MാപനDിെല  എല~ാ തലAളിലും 
ഡിTാർ]്െമ3;കളിലും   നയAൾ ഉ?ായിരി>ും. 

4. നടപടി.കമം (Procedure) 

ഓേരാ .പവർDിയും  എAെന നടDണെമEു<  സാധാരണ നടപടികളാH  നടപടി.കമം. 
ഓേരാ േജാലിയും  കൃത1മായി എAെന െചaണം  എE്  ഇP വിശദീകരി>ുEു. ഒരു നയം 
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നടTാ>ാനാH   സാധാരണഗതിയിൽ  നടപടി.കമം   ഉപേയാഗി>ുEP.ഉദാ: ഒരു 
MാപനDിെല  ഒഴിവു< MാനAളിേല>്  േജാലി>ാെര എടു>ുEതി{  കൃത1മായ  
നടപടി.കമം ഉ?ാവും. 

5. രീതി (Method) 

ലJ1ം േനടുEതിനു േവ?ി  ഓേരാ േജാലിയും െചേa? വിധം ആH  രീതി. 
നടപടി.കമDിെ3  ഒരു ഭാഗം മാ.തമാH  രീതി.ഉദാ: ജീവന>ാർ>് പരിശീലനം 
നൽകുEതി{  ഓൺ ദ േജാ§ , ഓ� ദ േജാ§  തുടAി   വിവിധ രീതികൾ ഉ?് 

6.  നിയമം (Rule) 

നി�ിത സാഹചര1Dിൽ  എjു െചaണം , എjു െചaാൻ പാടില~  എE് 
നിKകർഷി>ുEവയാH നിയമAൾ. ഇവിെട വിേവചനDി{ അധികാരമില~. 
നിയമAൾ  കർശനമായി  നടTിലാ>ും.ഉദാ: ഫാ�ടറി>ു<ിൽ  പുകവലി പാടില~ 

7.പരിപാടി (Programme) 

ഒരു  നി�ിത േജാലിെചa;Eതിനു േവ?   ലJ1Aൾ, നയAൾ, നടപടി.കമAൾ ,േജാലികൾ 
വിനിേയാഗിേ>? വിഭവAൾ  ബജ:്  എEിവെയല~ാം അടAിയ വിശദമായ 
.പ�താവനയാH  പരിപാടികൾ. ഉദാ:ഒരു പു�തക .പസി}ീകരണ കVനി   ഡിജി:ൽ  
ബു>ുകൾ ആരംഭി>ാനു<  പരിപാടി ഇടുEു. 

8. ബജ:് (Budget) 

.പതീJി>ുE ഫലAൾ    സംഖ1ാ രൂപDിൽ  അവതരിTി>ുE  .പ�താവനയാH  ബജ:്. 
ഒരു നി�ിത കാലേD>ു<  ബിസിനസിെ3 ഭാവി ആവശ1Aള;െട  സംഖ1ാ രൂപDിലു<  
�ാനാണിP. ഉദാ:ഒരു നി�ിത   മാസDിൽ  നി�ിത .പേദശD്  വിവിധ ഉൽTEAള;െട 
വിൽപനയുെട തുക  െസയിൽ� ബജ:്  .പവചി>ുEു. 

 

 

CHAPTER 5 

സംഘാടനം (ORGANISING) 

 

നി�ിത ലJ1ം േനടുEതിനു േവ?ി മനുഷ1 .പയPനAെള ഏേകാപിTി>ുകയും, 
മാനുഷികവും ഭൗതികവുമായ വിഭവAൾ കൂ]ിേcർ>ുകയും 
ഇവെയല~ാം  സംേയാജിTി>ുകയും െചa;E .പ.കിയയാH സംഘാടനം. MാപനDിെല 
വിവിധ .പവർDനAെള  നിർവചി>ുകയും .ഗൂT;കൾ ആ>ുകയും ഇവ തkിൽ അധികാര 
ഉDരവാദിD ബ�ം ഉ?ാ>ുകയും െചa;E .പ.കിയയാH സംഘാടനം 

.പാധാന1ം (Importance) 

1  �െപഷ1ൈലേസഷെ3 െമcം 

േജാലി>ാർ>്   േജാലികൾ ചി]യായി വീതിc് നൽകുEതാH  സംഘാടനം ആവർDിc; 
െചa;E േജാലി േജാലി>ാര{  ആ േമഖലയിൽ പരിചയസVD് ഉ?ാ>ുകയും അP  
�െപഷ1ൈലേസഷനിേല>് നയി>ുകയും െചa;Eു. 

2. േജാലി ബ�Aളിൽ വ1Rത 
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േജാലി ബ�Aളിൽ  വ1Rമായ നിർUചനAൾ ഉ?്. ആ¥ ആർ>് റിേTാർ]് നൽകണം 
എEു< വ1Rമായ  ആശയവിനിമയ മാർ�ം ഉ?ായിരി>ും. 

3. വിഭവAള;െട ശരിയായ വിനിേയാഗം 

മാനുഷിക ഭൗതിക വിഭവAള;െട ശരിയായ വിനിേയാഗം സംഘാടനം ഉറT;വരുDുEു. 
കൃത1മായ ചുമതലകൾ  ജീവന>ാെര ഏൽTി>ുEP മൂലം േജാലിയിെല ആവർDനം 
ഒഴിവാ>ുകയും  വിഭവAള;െട മികc ഉപേയാഗം സാധ1മാവുകയും െചa;ം. 

4. മാ:Aേളാ  െപാരുDെTടൽ 

ബാഹ1 പരിMിതിയിൽ ഉ?ാകുE  മാ:Aേളാ  െപാരുDെTടാൻ ഒരു നല~ സംഘടനാ 
സംവിധാനം സഹായി>ുEു ഇP  MാപനDി{ Mിരത നൽകുകയും  മാ:Aൾ>ിടയിലും  
നിലനിൽ>ാനും വളരാനും ബിസിനസിെന സഹായി>ുകയും െചa;Eു 

5. ഫല.പദമായ ഭരണം 

നി�ിതമായ േജാലികൾ വ1Rികൾ>ും ഡിTാർ]്െമ3;കൾ>ും ഏൽTിc; െകാടു>ുEു. 
ഇP േജാലിയിെല ആശയ>ുഴTവും  ആവർDനവും ഒഴിവാ>ുEു.അധികാര 
ഉDരവാദിD ബ�Aളിൽ വ1Rത ഉ?്. ഇവെയല~ാം  മികc ഭരണം നടDാൻ 
മാേന$െമ3ിെന സഹായി>ുEു. 

6. ജീവന>ാരുെട വികസനം  

സാധാരണ േജാലികൾ   അധികാരം ഏൽTി>ൽ നടപടി  വഴി കീ�ജീവന>ാർ>്  ഏൽTിc; 
െകാടു>ുേVാൾ മാേനജർമാർ>് തAള;െട േജാലിഭാരം  ലഘൂകരി>ാൻ കഴിയും. വികസന 
േമഖലകൾ കെ?DുEതിനും േജാലികൾ െചa;Eതിനു<  പുതിയ രീതികൾ 
വികസിTി>ുEതിനും ഉ< സമയം മാേനജർമാർ>് ലഭി>ുEു. ഇP  മാേനജർമാരുെട 
വികസനDിേല>് നയി>ുEു. 

സംഘടനാ  ഘടന (Organisation structure) 

ഒരു MാപനDിെല   മാേനജീരിയൽ േജാലികള;ം  .പവർDന േജാലികള;ം 
നട>ുE  ച]>ൂടിെനയാH  സംഘടനാ ഘടന എEു പറയുEP. വ1Rികള;ം േജാലികള;ം 
വിഭവAള;ം തkിലു< ബ�ം ഇP വ1Rമാ>ുEു. 

  പലതരം സംഘടന  ഘടനകൾ (Types of organisation structure) 

1.   ഫ�ഷണൽ ഘടന (Functional structure) 

ഈ സംഘടനാ ഘടനയിൽ സമാനസ)ഭാവമു< േജാലികെള .പധാനെT] ഫ�ഷനുകൾ ആയി 
.ഗൂT് െചa;കയും ഈ ഫ�ഷനുകെള  ഡിTാർ]്െമ3;കളായി .ഗൂT് െചa;കയും 
െചa;Eു.ഡിTാർ]്െമ3ിെ3  ചുമതല>ാരനായി ഒരു വ1Rി ഉ?ായിരി>ും. 
െ.പാഡJൻ,പർേc|�  , ഫിനാൻ� , മാർ>:ിം�  എEിAെന വിവിധ ഡിTാർ]്െമ3;കൾ  
ഒരു MാപനDിൽ ഉ?ാകും.  Hs
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േന]Aൾ (Merits) 

1. നി�ിത ഫ�ഷനുകൾ>് ഊEൽ നൽകുEതിനാൽ   േജാലിയിൽ  �െപഷ1ൈലേസഷൻ 
ഉ?ാകുEു. 

2. ഓേരാ ഡിTാർ]്െമ3ി{  ഉ<ിെല  നിയ.jണവും ഏേകാപനവും സാധ1മാ>ുEു 

3. മാേനജീരിയൽ, .പവർDനാnക  കാര1Jമത കൂടുEു 

4. ഇP   േജാലിയിെല ആവർDനം കുറ|>ുEു 

5. ജീവന>ാർ>്   പരിശീലനം നൽകുEP  എള;Tമാ>ുEു 

6. വിവിധ ഫ�ഷനുകൾ>്  േവ?.ത  .ശ} ലഭി>ുEുെ?E്  ഉറT;വരുDുEു 

േദാഷAൾ (Demerits) 

1.MാപനDിെ3 െമാDDിലു< ലJ1Aൾ>്  കുറc് ഊEൽ മാ.തേമ െകാടു>ുEു<�. 

2. വിവിധ ഡിTാർ]്െമ3;കൾ തkിൽ വിവരAൾ ൈകമാേറ? തിനാൽ   ഏേകാപന 
കാര1Aളിൽ  .പwനAള;?ാകുEു 

3. വിവിധ   ഡിTാർ]്െമ3;കള;െട താൽTര1Aൾ  തkിൽ േയാജിTിെല~_ിൽ ഭിEതകൾ  
ഉ?ാകും 

4.ഒേര കഴിവു<വർ>് സ_ുചിതമായ കാ�ചTാ  ഉ?ാവുEു.അവർ>് ൈവവിധ1മാർE 
േമഖലകളിേല>് വികസി>ുEതിനു< അറിx ഉ?ാകുEില~  

അനുേയാജ1ത (Suitability) 

a)MാപനDി{ വളെരയധികം വലിTം ഉെ?_ിൽ 

b) MാപനDിൽ ൈവവിധ1മാർE .പവർDനAൾ ഉെ?_ിൽ 

c) കൂടിയ അളവിൽ  ൈവവിധ1വൽ>രണം ആവശ1മാെണ_ിൽ 

2.ഡിവിഷനൽ ഘടന (Divisional structure) 

 ഈ ഘടനയിൽ വിവിധ ഉൽTEAൾ>്  .പേത1കം  ഡിവിഷനുകള;ം  ഓേരാ ഡിവിഷനിലും 
െ.പാഡJൻ, മാർ>:ിം� എEിAെനയു< ഡിTാർ]്െമ3;കള;ം ഉ?ാവും.ഓേരാ 
ഡിവിഷനും ഓേരാ േ.പാഫി:് െസ3റുകൾ ആയി .പവർDി>ുEു. ഡിവിഷെ3  ലാഭDിനും 
നYDിനും  ഉDരവാദി  ഡിവിഷെ3 തലവനാH. 
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േന]Aൾ (Merits) 

1.ഉൽTEDിെല  �െപഷ1ൈലേസഷൻ ഡിവിഷണൽ േമധാവിയുെട വിവിധ 
കഴിവുകൾ  വികസിTി>ുകയും ഉEത പദവികളിേല>് അയാെള േയാഗ1ൻ ആകുകയും 
െചa;ം 

2. ഡിവിഷണൽ േമധാവി>ാH  തെ3 ഡിവിഷെ3 ലാഭDിെ3  ഉDരവാദിത)ം 

3.ഓേരാ ഡിവിഷനും  സ)യംഭരണ  യൂണി:ായി .പവർDി>ുEതിനാൽ 
െപെ]E്   തീരുമാനAൾ എടു>ാൻ കഴിയുEു. 

4.നിലവിലു<  .പവർDനAെള ബാധി>ാെത  പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ കൂ]ിേചർ>ാം 
എEതിനാൽ MാപനDി{ വളർc ഉ?ാകുEു. 

േദാഷAൾ (Demerits) 

1.പണം അനുവദി>ുEതുമായി ബ�െT]് വിവിധ   ഡിവിഷനുകൾ  തkിൽ  ഭിEതകൾ 
ഉ?ാകാം 

2.ഓേരാ ഡിവിഷനും സമാനമായ ഫ�ഷനുകൾ നൽകുEP െചലx വർധിTി>ും 

3.ഡിവിഷണൽ   മാേനജർ>് സ)ത.jമായ അധികാരം ഉ?്. ഇP അയാെള 
ശRനാ>ുകയും   MാപനDിെ3 താൽപര1Aൾ അവഗണി>ാൻ േ.പരിTി>ുകയും 
െചa;Eു. 

 അനുേയാജ1ത(Suitability) 

a)ൈവവിധ1മു<  ഉൽTEAൾ ഉൽപാദിTി>ുേVാൾ 

b) Mാപനം വലുതാവുകയും   കൂടുതൽ  ഡിTാർ]്െമ3;ം ജീവന>ാരും േവ?ിവരികയും 
െചa;േVാൾ. 

 

ഫ�ഷണൽ ഘടനയും  ഡിവിഷണൽ ഘടനയും തkിലു< വ1ത1ാസAൾ 

 

അടിMാനം   ഫ�ഷണൽ  ഡിവിഷണൽ 
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 രൂപീകരണം  ഫം�ഷെന 
അടിMാനമാ>ി 

  ഉൽTE നിരെയ 
അടിMാനമാ>ി 

�െപഷ1ൈലേസഷൻ  .പവർDനപരമായP ഉൽTEപരമായP 

ഉDരവാദിDം ഒരു ഡിTാർ]്െമ3ിൽ  
ചുമDാൻ ബു}ിമു]ാH 

 ഒരു   ഡിവിഷനിൽ 
ചുമDാൻ 
എള;TമാH 

മാേനജർമാരുെട 
വികസനം 

 ബു}ിമു]ാH  എള;TമാH 

െചലx  കുറവാH  കൂടുതലാH 

ഏേകാപനം  ബഹു ഉൽTE 
കVനികൾ>് 
ബു}ിമു]ാH 

ബഹു ഉൽTE 
കVനികൾ>് 
എള;TമാH 

 

ഔപചാരിക സംഘടന (Formal organisation) 

 MാപനDിെ3 ലJ1Aൾ േനടുEതിനുേവ?ി മാേന$െമ3്  േബാധപൂർUം ആസൂ.തണം 
െച|തു സൃYി>ുEതാH ഔപചാരിക സംഘടന. ഇP  അധികാരDിേ3യും 
ഉDരവാദിDDിേ3യും അതിർവരVുകൾ  വ1Rമാ>ുEു. കൂടാെത  MാപനDിെ3 
നിയമAള;ം നടപടി.കമAള;ം നിർവചി>ുEു 

.പേത1കതകൾ 

1. വിവിധെതാഴിൽ പദവികൾ തkിലു<  ബ�ം  നി�യി>ുകയും  ആ¥   ആർ>്  റിേTാർ]് 
നൽകണെമE് വ1Rമാ>ുകയും െചa;Eു 

2. MാപനDിെ3  ലJ1Aൾ േനടുEതിനു< നിയമAള;ം നടപടി.കമAള;ം  
നിർേgശി>ുEു 

3. മാേന$െമ3്  േബാധപൂർവം സൃYി>ുEതാH 

4. വിവിധ ഡിTാർ]്െമ3;കള;െട .പവർDനAെള ഏേകാപിTി>ുEു 

5. വ1Rികൾ>ല~, െതാഴിൽ പദവി>ാH .പാമുഖ1ം നൽകുEP 

അനൗപചാരിക സംഘടന (Informal organisation) 

ഔപചാരിക സംഘടന Mാപി>ാDതും   എEാൽ  വ1Rികൾ തkിൽ ബ�െTടുEതു 
മൂലം   െപെ]E്  ഉ?ായിവരുE വ1Rി- സാമൂഹ1 ബ�Aള;െട  ശൃംഖലയാH  
അനൗപചാരിക സംഘടന 

  .പേത1കതകൾ 

1. ജീവന>ാരുെട  വ1Rിപരമായ  ഇടപഴകലിൽനിEും  ഔപചാരിക സംഘടന|>ു<ിൽ  
ഉരുDിരിയുEതാH ഇP 

2. െപരുമാ:രീതികൾ  ഉരുDിരിയുEP   .ഗൂT് മാനദ�Aളിൽ നിEാH 
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3. വ1Rമായ ദിശ ഇല~ാD സ)ത.jമായ ആശയവിനിമയ ചാനലുകളാH  അംഗAൾ 
ഉപേയാഗി>ുEP. 

4. ഇP  മാേന$െമ3് േബാധപൂർUം സൃYി>ുEതല~ 

5. ഇതി{ നി�ിതമായ ഒരു ഘടനയില~ 

 

 

ഔപചാരിക സംഘടനയും അനൗപചാരിക സംഘടനയും- വ1ത1ാസAൾ  

അടിMാനം  ഔപചാരിക 
സംഘടന 

 ഔപചാരിക സംഘടന 

അർ¨ം മാേന$െമ3് 
സൃYി>ുEു 

 ജീവന>ാരുെട  ഇടപഴകൽ 
മൂലം ഉ?ാകുEു 

 അധികാരം MാപനDിെല 
പദവിയിൽ നിEും 
ലഭി>ുEു 

 വ1Rിപരമായ കഴിവിൽ 
നിEും ഉ?ാകുEു 

 െപരുമാ:ം  നിയമAളനുസരിc്  കൃത1മായ 
െപരുമാ:  സംഹിത  ഇല~ 

ആശയവിനിമയDിെ3 
ഒഴു>് 

�കാലർ െചയിൻ 
അനുസരിc് 

 ഏതു ദിശയിേല>ു ഒഴുകാം 

 സ)ഭാവം  ദൃഢമാH  വഴ>മു<താH 

േനതൃത)ം മാേനജരാH ലീഡർ മാേനജേരാ   മാേനജർ 
അല~ാDവേരാ ലീഡർ 
ആവാം 

ഘടന നി�ിത ഘടനയു?്  നി�ിതമായ ഘടനയില~ 

 

 

അധികാരം ഏൽTിc; െകാടു>ൽ (Delegation of authority) 

േമധാവിയിൽ നിEും  കീ�ജീവന>ാരിേല>്   അധികാരDിെ3  കീേഴാ];< 
ൈകമാ:മാH   െഡലിേഗഷൻ. നി�ിത പരിധി>ു<ിൽ നിEുെകാ?് േജാലി െചa;Eതി{ 
ആവശ1മായ  അധികാരം   കീ� ജീവന>ാർ>്  നൽകുEതാH   െഡലിേഗഷൻ 

െഡലിേഗഷെ3 ഘടകAൾ(Elements of delegation) 

1. അധികാരം (Authority) 
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തെ3  കീ� ജീവന>ാർ>്  ആvകൾ നൽകുEതിനും   തെ3 പദവിയുെട പരിധി>ു<ിൽ 
നിEുെകാ?് നടപടികൾ എടു>ുEതിനു< ഒരു വ1Rിയുെട  അവകാശമാH  അധികാരം. 
അധികാരം എേTാഴും  മുകളിൽനിE് താേഴ>് ഒഴുകുEു. അതായP  േമധാവി>് മാ.തേമ 
കീ�ജീവന>ാരുെട  േമൽ  അധികാരമു<� 

2. ഉDരവാദിDം (Responsibility) 

ഏൽTിc േജാലി  ശരിയായി െചa;Eതിനു<  ഒരു കീ�ജീവന>ാരെ3 
കടമയാH  ഉDരവാദിDം. ഉDരവാദിDം  എേTാഴും  താെഴനിEും മുകളിേല>് 
നീAുEു. ഉDരവാദിDം ൈകമാ:ം െചaാൻ സാധി>ില~ 

3. കണ>് പറയൽ (Accountability) 

  ഏൽTി>െT]  ചുമതലയുെട  അjിമ ഫലെD>ുറിc് ഉDരം പറയാനു<  കടമയാH  
കണ>് പറയൽ. ഇP എേTാഴും താെഴനിEും മുകളിേല>് നീAുEു. അ>ൗ?ബിലി:ി  
ൈകമാ:ം െചaാൻ സാധി>ില~. 

അധികാരം ഏൽTിc; െകാടു>ൽ - .പാധാന1ം(Importance of delegation) 

1. കാര1Jമമായ മാേന$െമ3് 

അധികാരൈകമാ:ം മൂലം   േമധാവികൾ>്  .പധാനെT] കാര1Aൾ െചa;Eതി{ കൂടുതൽ 
സമയം ലഭി>ുEതിനാൽ  കൂടുതൽ കാര1Jമമായി  .പവർDി>ാനാവും 

2. ജീവന>ാരുെട വികസനം 

അധികാരൈകമാ:ം വഴി കീ�ജീവന>ാർ>് തAള;െട കഴിവുകൾ 
.പേയാഗി>ുEതിനു<  കൂടുതൽ അവസരAൾ ലഭി>ുEു. ഇP സ_ീർ�മായ േജാലികൾ 
െചa;Eതിനും കൂടുതൽ ഉDരവാദിDAൾ ഏെ:ടു>ുEതിനും  അവെര .പാ�തരാ>ുEു 

3. ജീവന>ാരുെട  .പേചാദനം  

അധികാര ൈകമാ:ം തAള;െട  .പകടനവും  കഴിവുകള;ം െമcെTടുDുEതി{  ജീവന>ാെര 
.പേചാദിTി>ുEു 

4. വളർc സാധ1മാ>ുEു 

പുതിയ സംരംഭAളിൽ   േനതൃMാനAളിൽ  ഇരിേ>?വെര  
വികസിTിെcടു>ാൻ  സാധി>ുEതിനാൽ  അധികാരൈകമാ:ം വഴി  MാപനDി{ 
വളരാൻ സാധി>ുEു 

5. മികc ഏേകാപനം 

MാപനDിെല   വിവിധ പദവികളിൽ ഇരി>ുEവരുെട  അധികാരം ഉDരവാദിDം 
എEിവ എjാെണE് െഡലിേഗഷൻ ഘടകAളിൽ  നിർവചിcിരി>ുEു. ഇP വിവിധ 
ഡിTാർ]്െമ3;കൾ തkിൽ  ഫല.പദമായ  ഏേകാപനം  വികസിTി>ുEതിനും 
നിലനിർDുEതിനും സഹായി>ുEു. 

അധികാരവിേക.¡ീകരണം (Decentralisation) 

MാപനDിെ3  എല~ാ തലAളിേല>ും  അധികാരം  വീതിc; നൽകുEതി{  
അധികാരവിേക.¡ീകരണം  എEു പറയുEു. േക.¡MാനD് മാ.തം  ൈകകാര1ം െചaാൻ 
പ:;E  അധികാരം ഒഴിെക  മെ:ല~ാ അധികാരAള;ം  താെഴയു< തലAളിേല>്  ൈകമാ:ം 
െചa;Eതിനു< ചി]യായ .ശമമാH വിേക.¡ീകരണം 

.പാധാന1ം  
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1.കീ�ജീവന>ാരിൽ   മുൻൈകെയടു>ൽ വികസിTി>ുEു 

വിേക.¡ീകരണം  കീ�ജീവന>ാരുെട   ആnവിശ)ാസം വർ}ിTി>ുകയും  അവെര  
മുൻൈകെയടുD് .പവർDി>ാൻ േ.പാ¢ാഹിTി>ുകയും െചa;Eു 

2. ഭാവി  മാേനജീരിയൽ .പതിഭകെള  വികസിTി>ുEു 

വിേക.¡ീകൃത  സംഘടനയിെല  ജീവന>ാർ>് തAള;െട  കഴിവുകൾ .പേയാഗി>ുEതിനു<  
അവസരAൾ ലഭി>ുEു. ഇP ഭാവിയിേല>ു<   മാേനജീരിയൽ .പതിഭകെള  
വാർെDടു>ാൻ  സഹായി>ുEു 

3. െപെ]E് തീരുമാനെമടു>ൽ 

വിേക.¡ീകൃത സംഘടനയിൽ   തീരുമാനAൾ നടTിലാ>ുEവർ തെEയാH  തീരുമാനAൾ 
എടു>ുEതും. ഇP  തീരുമാനAെളടു>ുEതിെ3  േവഗത വർ}ിTി>ുEു 

4. ഉEത മാേന$െമ3ി{  ആശ)ാസം 

ഭാവി കാര1Aൾ �ാൻ െചa;Eതിനും, പുതിയ ത.jAൾ െമനയുEതിനും, നയപരമായ 
തീരുമാനAൾ എടു>ുEതിനും, ഏേകാപനം നിയ.jണം എEിവ 
നടDുEതിനും  ആവശ1മായ സമയം  ഉEത മാേന$െമ3ി{  ലഭി>ുEു 

5. വളർc സാധ1മാ>ുEു 

ഓേരാ ഡിTാർ]്െമ3;ം   ഭംഗിയായി .പവർDി>ുEതിനാൽ  ഉൽTാദനJമതയും ലാഭവും 
കൂടും. ഈ ലാഭം ഉപേയാഗിc്   വികസന പ}തികൾ  നടTിലാ>ാനാകും 

6. മികc നിയ.jണം 

വിേക.¡ീകൃത സംവിധാനDിൽ, നിലവാരAൾ നി�യി>ുEതിനും, .പകടനAൾ 
അള>ുEതിനും, തിരുDൽ നടപടികൾ സ)ീകരി>ുEതിനും എള;TമാH. ഇP  മികc 
നിയ.jണDിേല>് നയി>ുEു 

 

 

 

 

 

അധികാര ൈകമാ:വും  വിേക.¡ീകരണവും -  താരതമ1Aൾ  

 

 

അടിMാനം അധികാര ൈകമാ:ം  വിേക.¡ീകരണം 

സ)ഭാവം   നിർബ�മാH  നിർബ�മല~ 

.പവർDന 
സ)ാത.j1ം 

 േമധാവിയുെട 
ഭാഗDുനിEും  കൂടുതൽ 
നിയ.jണം 

 കീ�ജീവന>ാരുെട േമൽ 

 കുറ� നിയ.jണം 
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പദവി   മാേന$െമ3് 
.പ.കിയയാH 

 മാേന$െമ3്  നയDിെ3 
ഭാഗമാH 

വ1ാ�തി  വ1ാ�തി കുറവാH  വ1ാ�തി കൂടുതലാH 

ലJ1ം  മാേനജരുെട േജാലിഭാരം 
കുറ|>ുക 

 കീ�ജീവന>ാരുെട  പ_് 
വർ}ിTി>ുക 

 

 

CHAPTER 6 

               eാഫിA്(STAFFING) 

 വിവിധ േജാലികളിേല>്  ആള;കെള നിയമി>ുEതാH eാഫിA് 

മ:;<വരിലൂെട   കാര1Aൾ നടDി എടു>ുE  ധർkം നിർവഹി>ുE സംഘടനയിെല 
എല~ാ ആള;കള;െടയും  നിേയാഗി>ലും  വളർcയും വികസനവും  ആയി ബ�െT] 
.പവർDനമാH  eാഫിA് 

eാഫിA് .പ.കിയ (Staffing process) 

1. മനുഷ1ശRിയുെട  ആവശ1ം കണ>ാ>ുക 

 ഭാവിയിെല  ഒരു നി�ിത കാലേD>്  MാപനDി{ ആവശ1മു<  ജീവന>ാരുെട 
എ�വും തരവും ക?ുപിടി>ുE  .പവർDനമാണിP. ഇതിനായി   വർ>്  േലാ� 
അനാലിസിസും  വർ>് േഫാ�� അനാലിസിസും  നടDുEു. വിവിധ േജാലികൾ 
െചa;Eതി{ ആവശ1മായ ജീവന>ാരുെട എ�വും തരവും ക?ുപിടി>ുEതാH  വർ>് 
േലാ� അനാലിസി�. MാപനDിൽ നിലവിലു< ജീവന>ാരുെട എ�വും തരവും 
ക?ുപിടി>ുEതാH  വർ>് േഫാ�� അനാലിസി�  

2.റി.കൂ]്െമ3് 

  MാപനDിൽ േജാലി>ാർ ആകാൻ സാധ1തയു<വർ>്  േവ?ിയു< അേന)ഷണവും, 
MാപനDിേല>്  േജാലി>് അേപJി>ാൻ അവെര േ.പരിTി>ുEതും 
ആH   റി.കൂ]്െമ3്. അതായP, ജീവന>ാരുെട  ഉറവിടം ക?ുപിടി>ുE .പവർDിയാണിP. 
ഇP ഒരു േപാസി:ീx .പ.കിയയാH. 

3. െസലJൻ 

േജാലി>ായി അേപJ നൽകിയവരിൽ നിEും  അനുേയാജ1രായ ആള;കെള 
െതരെ�ടു>ുE .പ.കിയയാണിP. ഇP  ഒരു    െനഗ:ീx .പ.കിയ ആH 

4.നിേയാഗി>ലും പരിചയെTടുDലും 

െതരെ�ടു>െT] േജാലിയിേല>്  ഒരു   ഉേദ1ാഗാർഥിെയ  
നിയമി>ുEതാH   നിേയാഗി>ൽ. MാപനDിെല മ:് ജീവന>ാരുമായും 
,MാപനDിെ3   നിയമAൾ, നയAൾ, നടപടി.കമAൾ  എEിവയുമായും  ഒരു  
ജീവന>ാരെന പരിചയെTടുDുEതാH  ഓറിയേ3ഷൻ 

5. പരിശീലനവും വികസനവും 
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മാേനജർമാരുെടയും  െതാഴിലാളികള;െടയും  അറിവുകള;ം  കഴിവുകള;ം  െമcെTടുDാൻ 
ഉേgശിc;<  .പവർDനAളാH  പരിശീലനവും വികസനവും. ഇP   മികc .പകടനം 
നടDാൻ  അവെര സഹായി>ുEു 

6. .പവർDനം വിലയിരുDൽ 

മുൻകൂ]ി നി�യിc   മാനദ�Aള;െട അടിMാനDിൽ  ജീവന>ാരുെട  .പകടനം  
വിലയിരുDുE  .പ.കിയയാണിP. േജാലി നിർവഹി>ൽ, േജാലി വിലയിരുDൽ, ഫീ� 
ബാ>് നൽകൽ   എEിവ ഇതിൽ ഉൾെTടുEു. 

7. .പേമാഷൻ 

ഒരു ജീവന>ാരെന   താ�E പദവിയിൽ നിEും  ഉയർE പദവിയിേല>് 
മാ:;EതാH   .പേമാഷൻ. ഇതുമൂലം േജാലി>ാരുെട  ശVളവും പദവിയും  ഉയരും 

8..പതിഫലം  

േജാലി>ാരൻ െച|ത   േജാലി>് പകരമായി നൽകുE  എjും  േകാVൻേസഷൻ ആH. ഇP 
ധനപരേമാ ഉദാ: ശVളം, കkീഷൻ, േബാണ�  ധനപരമല~ാDേതാ  .ഉദാ: ഇൻഷുറൻ�, 
ചികി¢ാസഹായം   ആകാം 

റി.കൂ]്െമ3്  ഉറവിടAൾ (Sources of recruitment) 

 റി.കൂ]്െമ3ി{    ര?് ഉറവിടAൾ ആH  ഉ<P ; ആഭ1jര ഉറവിടAള;ം  ബാഹ1 
ഉറവിടAള;ം 

 ആഭ1jര ഉറവിടAൾ(Internal sources) 

 MാപനDിനു<ിൽ നിEുതെE ആള;കെള കെ?DുEതാH  ആഭ1jര ഉറവിടAൾ 
.ഇതിൽ  Mലംമാ:വും   .പേമാഷനും ഉൾെTടുEു 

a  Mലംമാ:ം (Transfer) 

ഉDരവാദിDAളിേലാ പദവിയിേലാ കാര1മായ മാ:മില~ാെത ഒരു ജീവന>ാരെന  ഒരു 
േജാലിയിൽ നിEും മെ:ാരു േജാലിയിേലേ>ാ ഒരു ഡിTാർ]്െമ3ിൽ നിEും മെ:ാരു 
ഡിTാർ]്െമ3ിേലേ>ാ മാ:;EതാH Mലംമാ:ം. .ഇതുമൂലം  ജീവന>ാരുെട   ഡ1ൂ]ിയിലും  
െതാഴിൽ സാഹചര1Aളിലും മാ:മു?ാകാം, എEാൽ ശVളDിൽ മാ:മു?ാകില~.  
ജീവന>ാരുെട തിര�ീനമായ മാ:മാണിP 

b .പേമാഷൻ (Promotion) 

താ�E പദവിയിൽ നിEും ഉയർE പദവിയിേല>് ഒരു ജീവന>ാരെന മാ:;EതാH  
.പേമാഷൻ.ശVള വർ}നx, ഉയർE പദവി,കൂടുതൽ ഉDരവാദിDം, െമcെT] 
സൗകര1Aൾ എEിവ  .പേമാഷൻ മൂലം ഉ?ാകും 

 ഗുണAൾ 

1..പകടനം െമcെTടുDാൻ ജീവന>ാെര .പേചാദിTി>ുEു 

2.ഉേദ1ാഗാർ¨ികൾ MാപനDി{  പരിചയമു<വർ ആയതിനാൽ  ഇP കൂടുതൽ 
വിശ)ാസേയാഗ1മാH 

3.ഉEത േജാലികളിേല>് ജീവന>ാെര തaാറാ>ുEതിനു<  ഒരു പരിശീലന മാർഗമാH 
Mലംമാ:ം 

4.കൂടുതൽ ജീവന>ാർ  ഉ<ിടD് നിEും   കുറവു<ിടേD>്    ജീവന>ാെര മാ:ാൻ 
സാധി>ുEു 
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5. ബാഹ1 ഉറവിടവുമായ താരതമ1ം െചa;േVാൾ െചലx കുറവാH 

  േദാഷAൾ  

1.പുതിയ .പതിഭകെള MാപനDി{ ലഭി>ുEില~ 

2. സമയബ�ിത .പേമാഷൻ ലഭി>ും എE് ഉറTായാൽ ജീവന>ാർ  അലസർ ആകും 

3. പുതിയ MാപനAൾ>്   ഈ ഉറവിടം ഉപേയാഗി>ാനാകില~ 

4. ജീവന>ാർ തkിലു< മ¢ര േബാധം കുറയുEു 

5.  ജീവന>ാെര കൂെട>ൂെട Mലം മാ:;EP  MാപനDിെ3  ഉൽTാദനJമത കുറ|>ും 

ബാഹ1 ഉറവിടAൾ (External sources) 

MാപനDി{ പുറDുനിEും േജാലി>ാെര കെ?DുEതാH  ബാഹ1 ഉറവിടAൾ. 
വിവിധ ബാഹ1 ഉറവിടAൾ  താെഴTറയുEു 

a ) േനരി];< റി.കൂ]്െമ3് (Direct recruitment) 

ലഭ1മായ േജാലിെയ>ുറിc;<  വിശദവിവരAൾ കാണിc;െകാ?ു< ഒരു േനാ]ീ�  
MാപനDിെ3 േനാ]ീ� േബാർഡിൽ ഇടുEു. െതാഴിലേന)ഷകർ  നി�ിതദിവസം  
MാപനDി{ െവളിയിൽ ഒDുകൂടുകയും അവിെടെവc;തെE  െസലJൻ നടDുകയും 
െചa;Eു.  

b)  താൽ>ാലിക   ജീവന>ാർ (Casual workers) 

പല .പമുഖ MാപനAള;ം Jണി>െTടാെത ലഭി>ുE അേപJകരുെട 
േഡ:ാേബ�   അവരുെട ഓഫീസുകളിൽ സൂJി>ാറു?്.  േജാലി>ാെര ആവശ1മായി 
വരുേVാൾ  ഈ അേപJകളിൽ നിEും ഒരു ലിe് തയാറാ>ുകയും  �.കീനിം� നടDി  
ഒഴിx  നികDുകയും െചa;Eു. 

c)  പരസ1ം (Advertisement) 

കൂടുതൽ വിശാലമായി െതരെ�ടുT് നടേD?ി വരുേVാൾ പ.തAളിലും  
െ.പാഫഷണൽ  േജണലുകളിലും  പരസ1Aൾ നൽകുEു. വ1വസായ   വാണിജ1 േമഖലകളിൽ  
ഉ?ാകുE  ഉയർE പദവികൾ>്  ആള;കെള കെ?DുEP  പരസ1ം വഴിയാH 

d)  എംേ�ാ|െമ3് എ��േച«് (Employment Exchange) 

ഗവൺെമ3് നടDുE  എംേ�ാ|െമ3് എ��േച«്  ൈവദ�ധ1മു<തും അല~ാDതുമായ 
േജാലി>ാെര റി.കൂ]് െചa;Eതിനു<  നെല~ാരു ഉറവിടമാH. ചില സാഹചര1Aളിൽ   
ഒഴിവുകൾ  എംേ�ാ|െമ3് എ��േച«ിൽ   റിേTാർ]് െചaണെമEP  നിയമപരമായി   
നിർബ�മാH 

e ) െ�|�െമ3് ഏജൻസികള;ം   മാേന$െമ3്  കൺസൾ]3;മാരും (Placement agencies and 
Management consultants) 

െ�|�െമ3് ഏജൻസികൾ   ധാരാളം ഉേദ1ാഗാർഥികള;െട  ബേയാേഡ: േശഖരി>ുകയും   
അനുേയാജ1മായ േപരുകൾ  തAള;െട കJികൾ>് നിർേgശി>ുകയും െചa;Eു. ഈ 
േസവനDി{  അവർ  ഫീ� ഈടാ>ും. സാേ_തിക -  െ.പാഫഷണൽ വിദ�ധെര  റി.കൂ]് 
െചa;Eതി{   മാേന$െമ3് കൺസൾ]ൻസി MാപനAൾ  സഹായി>ുEു.  ഉEത -  മധ1തല   
മാേനജർമാെര  റി.കൂ]് െചa;Eതിൽ ആH   ഇവർ  �െപഷ1ൈല� െച|തിരി>ുEP 

f ) ക1ാV� റി.കൂ]്െമ3് (Campus Recruitment) 
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സാേ_തിക െ.പാഫഷണൽ േജാലികൾ>് ആള;കെള റി.കൂ]് െചa;Eതി{ വളെര .പചാരമു< 
ഉറവിടമാH  േകാേളജുകള;ം  മാേന$െമ3് സാേ_തിക വിദ1ാഭ1ാസ MാപനAള;ം. വിവിധ 
േജാലികൾ>് േയാഗ1രായ ആള;കെള ലഭി>ുEതിനുേവ?ി  പല വലിയ ബിസിന� 
MാപനAള;ം യൂണിേവ�സി:ികള;ം   മാേന$െമ3് MാപനAള;മായി  ബ�ം 
Mാപി>ുEു 

g)  ജീവന>ാരുെട ശുപാർശകൾ (Recommendations of employees) 

നിലവിലു< ജീവന>ാരുെട ബ�ു>െളേയാ സുഹൃDു>െളേയാ റി.കൂ]് െചa;EP  
നെല~ാരു മാർ�മാH. ഇവരുെട പ�ാDലം നEായി അറിയാവുEതിനാൽ ഇAെന 
തിരെ�ടു>െTടുEവർ നല~ ഉേദ1ാഗാർഥികൾ ആയിരി>ും 

h)  െതാഴിൽ കരാറുകാർ (Labour contractors) 

 െതാഴിൽ കരാറുകാർ െതാഴിലാളികള;മായി അടുD ബ�ം  പുലർDുEവരാH. കുറ� 
സമയDിനു<ിൽ ൈവദ�ധ1ം ഇല~ാD െതാഴിലാളികെള  സൈ� െചa;വാൻ ഇവർ>് 
സാധി>ും. െതാഴിൽ കരാറുകാർ MാപനDിെല തെE െതാഴിലാളികളാH 

i)  െടലിവിഷൻ പരസ1ം (Television Advertisement) 

േജാലിെയ>ുറിc്   ടിവിയിൽ പരസ1ം നൽകുEP ഇ>ാലD് വളെര .പചാരേമറിയ  ഒരു 
മാർ�മാH MാപനെD കുറിc;<  വിശദവിവരAൾെ>ാTം  േജാലി>് േവ? 
കാര1Aള;ം  േയാഗ1തകള;ം പരസ1ം െചa;Eു. 

j)   െവ¬് പിേ>ഷൻ (Web publishing) 

െതാഴിലേന)ഷകെര>ുറിc;ം   െതാഴിൽ നൽകുEവെര>ുറിc;മു<  വിവരAൾ നൽകുE 
.പേത1കമായി  രൂപകൽTനെച|ത പല  െവ§ൈസ:;കള;ം  ഇE് നിലവിലു?്. ഉദാ: 
www.naukri.com, www.jobstreet.com 

ഗുണAൾ 

1.േയാഗ1തയും പരിശീലനവും സി}ിc ആള;കെള ആകർഷി>ാൻ MാപനDി{ കഴിയും 

2. MാപനDി{ വിശാലമായ  െതരെ�ടുT് നടDാൻ സാധി>ുEു 

3. പുതിയ .പതിഭകെള  MാപനDി{ ലഭി>ുEു 

4. കVനി  ബാഹ1 ഉറവിടം ഉപേയാഗി>ുേVാൾ, നിലവിലു< ജീവന>ാർ>് 
പുറDു<വരുമായി മ¢രിേ>?ി വരികയും  അതവരുെട .പകടനം െമcെTടുDുകയും 
െചa;Eു 

േദാഷAൾ 

1.ബാഹ1 ഉറവിടം ഉപേയാഗി>ുEP  നിലവിലു< ജീവന>ാർ>് അസംതൃ�തിയു?ാ>ും  

2.േജാലി>ാെര റി.കൂ]് െചa;Eതി{ കാലതാമസം ഉ?ാകും 

3. പരസ1ം നൽകുEതിനും  അേപJകൾ  േ.പാസ� െചa;Eതിനുമായി വളെരയധികം പണം 
െചലവഴിേ>?ി വരുEതിനാൽ  ഇെതാരു െചലേവറിയ .പ.കിയയാH 

 

 െസലJൻ െടe;കൾ 

  ഒരു  ഉേദ1ാഗാർഥിയുെട  േയാഗ1തയും കഴിവുകള;ം അള>ുEതിനുപേയാഗി>ുE 
സംവിധാനമാH െടe;കൾ. .പധാനെT] െടe;കൾ താെഴTറയുEു 
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a  ബു}ിപരീJ- ഒരു വ1Rിയുെട ബു}ിശRി(IQ) അള>ുEു 

b അഭിരുചി പരീJ- പുതിയ കഴിവുകൾ  പഠി>ാനു< കഴിx അള>ുEു 

c വ1Rിത) പരീJ- ഒരു വ1Rിയുെട   വികാരAൾ, .പതികരണAൾ, പക)ത, 
മൂല1േബാധം  എEിവ അള>ുEു 

d െതാഴിൽ പരീJ- ഒരു വ1Rി>്   തെ3 .പവർDനേമഖലയിൽ  എ.തേDാളം 
അറിവുെ?E്  അള>ുEു 

e താ�പര1 പരീJ- ഒരു വ1Rി>്  തെ3 േജാലിയിലു< താൽപര1വും പ_ാളിDവും 
അള>ുEു  

പരിശീലന രീതികൾ (Training methods) 

ഓൺ ദ േജാ§ െ.ടയിനി� (On the job training) 

ജീവന>ാരൻ യഥാർ¨Dിൽ  േജാലിെചa;E  MലDുവc;തെE 
നൽകുE  പരിശീലനമാണിP. േജാലി െച|തുെകാ?്  പഠി>ുEതാണിP 

ഓൺ ദ േജാ§ െ.ടയിനി� രീതികൾ (On the job training methods) 

1.  അെ.പ3ീ� ഷിT് േ.പാ.ഗാം (Apprenticeship training programme) 

 MാപനDിെല  സീനിയറായ  ഒരു ജീവന>ാരെ3 കീഴിൽ െ.ടയിനിെയ നിയമി>ുEു. വിദ�ധ 
േജാലികൾ ആയ �ംബർ  ഇല�.ടീഷ1ൻ  െമഷീനിe്  , കV1ൂ]ർ ഓTേറ:ർ  എEീ േജാലികൾ 
െചa;Eവർ  ഈ പരിശീലനDി{  വിേധയരാവണം 

2. േകാcിം� (Coaching) 

 ഇവിെട സീനിയറായ   ഒരു മാേനജർ  ഒരു േകാc് എE രീതിയിൽ  െ.ടയിനിെയ  നയി>ുകയും  
നിർേgശAൾ നൽകുകയും െചa;Eു. പര�പര സkത.പകാരം   ലJ1Aൾ 
നി�യി>ുകയും, ഈ ലJ1Aൾ എAെന േനടാം  എE് നിർേgശി>ുകയും െചa;Eു. 
േകാc്  ഇട|>ിെട  െ.ടയിനിയുെട പുേരാഗതി വിലയിരുDുകയും മാ:Aൾ േവണെമ_ിൽ  
നിർേgശി>ുകയും െചa;Eു 

3. ഇേ3ൺഷിT്  െ.ടയിനി� (Internship training) 

 വിദ1ാഭ1ാസ MാപനAള;ം  ബിസിന� MാപനAള;ം  കൂ]ായി  നടDുE  ഒരു  പരിശീലന 
പരിപാടിയാണിP. െതരെ�ടു>െT]   വിദ1ാർ¨ികൾ ഒരു നി�ിത കാലേD>് െറഗുലർ 
പഠനം നടDുകയും. .പാേയാഗിക vാനം  ലഭി>ുEതിനായി   അവർ ഫാ�ടറിയിേലാ 
ഓഫീസിേലാ  േജാലി എടു>ുകയും െചa;Eു 

4. േജാ§ െറാേ]ഷൻ (Job rotation) 

 ഒരു േജാലിയിൽ നിE് മെ:ാരു േജാലിയിേലേകാ   ഒരു ഡിTാർ]്െമ3ിൽ നിEും  മെ:ാരു  
ഡിTാർ]്െമ3ിേലേ>ാ  െ.ടയിനിെയ മാ:;EതാH  േജാ§ െറാേ]ഷൻ. ഇP  MാപനDിെല  
എല~ാ കാര1Aളിലും   ധാരണ ലഭി>ാൻ  െ.ടയിനിെയ സഹായി>ുEു  കൂടാെത   മ:; 
ജീവന>ാരുമായി ഇടപഴകുEതിനും   െ.ടയിനി>് സാധി>ുEു 

ഓ� ദ േജാ§ െ.ടയിനി� (Off the job training) 

യഥാർ¨ േജാലിMലDുനിEും  മാറി  മെ:ാരു MലD്  െവc്   പരിശീലനം നൽകുE 
രീതിയാണിP. േജാലി െചa;Eതിനുമുൻ� പഠി>ുEP ആണിP 

ഓ� ബി േജാ§െ.ടയിനി� രീതികൾ (Off the job training methods) 

1.  �ാ� റൂം െല�ചറുകള;ം േകാൺഫറൻസുകള;ം (Class room lectures and conferences) 
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MാപനെDകുറിc;<  .പേത1ക വിവരAൾ, നിയമAൾ, നടപടി.കമAൾ, 
രീതികൾ  എEിവ വിശദീകരി>ാൻ ഏ:വും അനുേയാജ1മായ രീതിയാണിP. ദൃശ1- .ശാവ1 
ഉപകരണAള;െട  ഉപേയാഗം ഇതിെന  രസകരമാ>ുEു 

2. ഫിലിം േഷാകൾ (Film shows) 

ജീവന>ാർ  പഠിcിരിേ>?   കഴിവുകൾ  കാണിc; െകാടു>ുEതിനാH  ഫിലിം േഷാകൾ 
ഉപേയാഗി>ുEP. �ാ� റൂം െല�ചറിേനാെടാTം  ഇതും കൂടി ഉപേയാഗിcാൽ  അP വളെര  
ഫല.പദം ആയിരി>ും 

3. േക� eഡി (Case study) 

 മാേനജർമാർ  തAള;െട   ചുമതലകൾ  നിറേവ:ിയ സമയD്  ഉ?ായ   യഥാർ¨ 
അനുഭവAളാH  േകസുകൾ. ഈ േകസുകെള>ുറിc്  പഠി>ാനും, .പwനAൾ എjാെണE് 
ക?ുപിടിc് വിശകലനം െചaാനും  ഉDമമായ   പരിഹാരം നിർേgശി>ാനും  െ.ടയിനിേയാ  
ആവശ1െTടുEു. 

4. കV1ൂ]ർ േമാഡലിം� (Computer modelling) 

കV1ൂ]ർ േ.പാ.ഗാമുകള;െട  സഹായേDാെട  േജാലിയിെല യാഥാർ¨1Aള അനുകരി>ുEു. 
യഥാർ¨ സാഹചര1Dിൽ സംഭവി>ാവുE  െത:;കൾ മൂലമു?ാകുE നYAൾ ഒഴിവാ>ി 
പഠനം നടDാൻ ഇP  െ.ടയിനിെയ സഹായി>ുEു 

5. െവeിബ1ൂൾ െ.ടയിനി� (Vestibule training) 

 ഇവിെട, ഒരു �ാ� റൂമിൽ  യഥാർ¨ േജാലി സാഹചര1ം  സൃYി>ുEു. 
േജാലി>ാർ  അേതേപാലു<  സാധനAള;ം  ഉപകരണAള;മാH  ഉപേയാഗി>ുEP. 
അത1ാധുനികമായ യ.jAള;ം ഉപകരണAള;ം  ൈകകാര1ം െചaാൻ  ജീവന>ാെര  
പഠിTിേ>?ി വരുേVാഴാH   ഈ മാർ�ം ഉപേയാഗി>ുEP 

 

 

CHAPTER  7 

   നിർേgശി>ൽ (DIRECTING) 

എjാH െചേa?െതEും അതു പരമാവധി കഴിവുപേയാഗിc് െചa;Eുെ?E് 
ഉറT;വരുDുEതിനായി MാപനDിെല േജാലി>ാേരാ  ആ®ജാപി>ുEതുമാH ഡയറ�ടി�. 

ഒരു MാപനDിെ3 ലJ1Aൾ േനടുEതിനു േവ?ി അവിടുെD ജീവന>ാർ>് നിർേgശAള;ം 

മാർ�നിർേgശAള;ം ഉപേദശAള;ം നൽകുകയും അവെര .പേചാദിTി>ുകയും നയി>ുകയും 
െചa;E മാേനജീരിയൽ േജാലിയാH നിർേgശി>ൽ  
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േമൽേനാ]ം(Supervision) 
കീ�ജീവന>ാരുെട േജാലി േനാ>ിനടDുക എEതാH േമൽേനാ]ം െകാ?ർഥമാ>ുEP. േജാലി 
െചa;Eതിൽ കീ�ജീവന>ാെര േനരി]് നയി>ുകയും നിയ.jി>ുകയും െചa;Eതാൺ േമൽേനാ]ം 

േമൽേനാ]Dിെ3 പ_്/.പധാന1ം/ സൂTർൈവസറുെട ധർkAൾ (Role of supervisor) 

1. ൈദനം ദിന ബ�ം പുലർDുEു 

 സൂTർൈവസർ ജീവന>ാരുമായി ൈദനംദിന ബ�ം പുലർDുEു 

2. െതാഴിലാളികള;ം  മാേന$െമ3;ം തkിലു< ക�ിയായി .പവർDി>ുEു മാേന$െമ3ിെ3 
നയAൾ േജാലി>ാെര അറിയി>ുകയും േജാലി>ാരുെട .പwനAൾ മാേന$െമ3ിെന 
അറിയി>ുകയും െചa;Eു 

3. .ഗൂT് ഐക1ം നിലനിർDുEു 

 അഭി.പായ വ1ത1ാസAൾ പരിഹരി>ുകയും െജാലി>ാർ>ിടയിൽ േയാജിT;?ാ>ുകയും െച|P 
.ഗൂTിെ3 ഐക1ം നിലനിർDുEു  

4. േജാലി നിർവഹണം ഉറT;വരുDുEു 

 നി�യിc ടാർെജ:് അനുസരിc് േജാലി നട>ുEുെ?E് ഉറT് വരുDുEു. ഇതിനായി േജാലി>ാെര 
.പേചാദിTി>ുEു. 

5. ഓൺ ദ േജാ§ പരിശീലനം നൽകുEു 

സൂTർൈവസർ േജാലി>ാർ>് നല~ ഓൺ ദ േജാ§ പരിശീലനം നൽകുകയും അതുവഴി കഴിവു: 
േജാലി>ാരുെട ഒരു ടീമിെന െക]ിെTടു>ുകയും െചa;Eു 

6. േജാലി>ാെര സ)ാധീനി>ുEു 

 തെ3 േനതൃപാടവം െകാ?് േജാലി>ാരുെട മേനാവീര1ം വർ}ിTി>ുകയും അAെന അവെര 
സ)ാധീനി>ുകയും െചa;Eു 

7. ഫീ� ബാ>് നൽകുEു 

 നിർUഹിc േജാലിയുെട വിശകലനം നടDുകയും അതിെന>ുറിc് േജാലി>ാർ>ു ഫീ�ബാ>് 
നൽകുകയും െചa;Eു 

.പേചാദനം(Motivation) 
ആ.ഗഹിc ലJ1Aൾ േനടുEതിനായി േജാലി>ാെര ഉ¢ാഹേDാെടയും താൽTര1േDാെടയും 
പണിെയടു>ുവാനായി േ.പരിTി>ുE .പ.കിയയാH .പേചാദനം 

.പേചാദനDിെ3 .പാധാന1ം(Importance of motivation) 

1. േജാലി>ാരുെട .പകടനം െമcെTടുEു 

 േജാലി>ാരുേടയും MാപനDിേ3യും .പകടനം െമcെTടുDാൻ .പേചാദനം 
സഹായി>ുEു.േജാലി>ാരുെട ആവശ1Aെള തൃ�തിെTടുDിയാൽ തAള;െട .പകടനം 
െമcെTടുDുEതി{ േജാലി>ാർ മുഴുവൻ ഊർ�വും വിനിേയാഗി>ും 

2.േപാസി:ീx മേനാഭാവDിേല>് മാറാൻ  സഹായി>ുEു 

Mാപനം േജാലി>ാർ>് മതിയായ .പതിഫലം നൽകുകയും സൂTർൈവസർ േജാലി>ാർ>് 
േപാസി:ീവായ േ.പാ¢ാഹനം നൽകുകയും നല~ േജാലിെയ .പശംസി>ുകയും െച|താൽ, േജാലി>ാർ 
പതിെയ േജാലിേയാ  േപാസി:ീവായ സമീപനം സ)ീകരി>ും. 
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3.േജാലിയിൽ നിEു< െകാഴി�ുേപാ>് കുറ>ുEു(Reduces employee turnover) 

േജാലി>ാർ>് മതിയായ ആനുകൂല1Aൾ നൽകിയാൽ Mാപനം വി];േപാകുEതിെന>ുറിc് അവർ 
ചിjി>ില~. ഇP േജാലിയിൽ നിEു< െകാഴി�ുേപാ>് കുറ>ുEു 

4.ആ§െസ3ിസം കുറയുEു 

നല~െതാഴിൽഅjരീJം,മതിയായ.പതിഫലം,അംഗീകാരം,സൂTർൈവസർ,സഹ.പവർDകർ 
എEിവരുമായു< നല~ ബ�ം എEിവ െതാഴിലാളികള;െട ആ§െസ3ിസം കുറ>ുEു 

5.മാ:Aേളാടു< എതിർT് കുറയുEു  

.പേചാദിതരായ േജാലി>ാർ മാ:Aള;െട േപാസി:ീx വശAൾ മാ.തം കാണുകയും 
മാേനജുെമ3;മായി സഹകരി>ുകയും െചa;ം. േപാസി:ീx ആയ .പേചാദനം മാ:Aേളാടു< 
എതിർT് കുറ>ുEു. 

മാെËായുെട ആവശ1 േ.ശണി സി}ാjം(Maslow’s Need Hierarchy Theory of 
Motivation) 
.പശ�ത അേമരി>ൻ മനഃശാ�.തvനായ എ.ബഹാം മാേËാ മനുഷ1െ3 ആവശ1 േ.ശണിയുെട 
അടിMാനDിൽ .പേചാദനDി{ ഒരു സി}ാjം വികസിTിcി];?്. അേgഹDിെ3 
അഭി.പായDിൽ  ഒരു മനുഷ1{ അ«് ആവശ1Aൾ ആണു<P.അവ താെഴ പറയുEു. 

 

 

 

1. ശാരീരികാവശ1Aൾ(Physiological needs) 

 മനുഷ1െ3അടിMാനആവശ1AളാണിP.ഉദാ:ആഹാരം,വ�.തം,പാർTിടം,ഉറ>ം.അടിMാന 
ശVളം നൽകുക വഴി ഈ ആവശ1ം ഒരു MാപനDി{ സാധിc;െകാടു>ാവുEതാH. 

2.സുരJിതത)ാവശ1Aൾ (Safety/Security needs) 

ശാരീരികവും മാനസികവുമായ .പwനAളിൽ നിE് സംരJണം നൽകാനു< ആവശ1Aൾ .േജാലി 
സുരJിതത)ം,വരുമാന Mിരത, െപൻഷൻ,.ഗൂ� ഇൻഷുറൻ� എEിവ നൽകി MാപനDി{ 
േജാലി>ാരുെട ഈ ആ.ഗഹAൾ പൂർDീകരി>ാവുEതാH. 

3.സാമൂഹ1ാവശ1Aൾ(Social needs) 

�േനഹം, െസൗഹൃദം,അടുTം,മ:;<വരുെട അംഗീകാരം എEിവയാHസാമൂഹ1ാവശ1Aൾ.ഇതി{ 
േവ?ി േജാലി>ാർ അെനൗപചാരിക .ഗൂT;കൾ ഉ?ാ>ുEു. 

4.സ)ാഭിമാനാവശ1Aൾ(Esteem needs) 
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അjt്,മഹത)ം,സ)ാഭിമാനം,മ:;<വർ ബഹുമാനി>ുക എEിവയാH ഈ 
ആവശ1Aൾ.േജാലി>ാരുെട നല~ .പകടനെD അഭിന¡ി>ുകയും അംഗീകരി>ുകയും 
െചa;ക,െവല~;വിളികൾ നിറ� േജാലി ഏൽTി>ുക,െ.പാേമാഷൻ നൽകുക എEിവ വഴി 
Mാപനതി{ ഈ ആ.ഗഹAെള തൃ�തിെTടുDാനാകും 

5.ആn സാJാൽ>ാരാവശ1Aൾ (Self-actualisation needs) 

 ഏ:വും ഉEതതലDിലു< ആവശ1മാണിP.ഒരുവ{ എ.തേDാളം ഉEതതലDിൽ എDിേcരാേമാ 
അവിടം വെര എDാനു< ആ.ഗഹമാണിP.ഉദാ:െചറിയ െകാടുമുടികൾ കീഴട>ി കഴി�ാൽ ഒരു 
പർവതാേരാഹകൻ എവറe് കീഴട>ാൻ ആ.ഗഹി>ുEു. 

േനതൃത)ം(Leadership) 

ആnവിശ)ാസേDാെടയും ഉൽസാഹേDാെടയും പണിെയടു>ാൻ കീ�ജീവന>ാെര 
.പേചാദിTി>ുEതി{ ഒരു മാേനജർ>ു< കഴിവാH േനതൃത)ം. 

.പേത1കതകൾ(Features) 

1.മ:;<വെര സ)ാധീനി>ാനു< ഒരു വ1Rിയുെട കഴിവാH േനതൃത)ം. 

2.മ:;<വരുെട െപരുമാ:Dിൽ മാ:ം വരുDാൻ േനതൃത)ം .ശമി>ുEു. 

3.േനതാവും അനുയായികള;ം തkിൽ നല~ പര�പരബ�ം ഉ?ാ>ാൻ േനതൃത)ം സഹായി>ുEു. 

4.MാപനDിെ3 െപാതുവായ ലJ1ം േനടാൻ േനതൃത)ം സഹായി>ുEു. 

5.അനുയായികള;െട െപരുമാ:െD സ)ാധീനി>ുE തുടർcയായ .പ.കിയയാണിP. 

നല~ ലീഡർ>ു േവ? ഗുണAൾ (Qualities of a good leader) 

1.ശാരീരിക .പേത1കതകൾ (Physical features) 

 നല~ ശാരീരിക ലJണAൾ ഉ< ലീഡർ>് ആള;കെള ആകർഷി>ാൻ സാധി>ും.സ)യം കഠിനാ})ാനം 
െചaാനും മ:;<വെരെ>ാ?് കഠിനാ})ാനം െചaി>ാനും അയാൾ>് സാധി>ും. 

2.അറിx(Knowledge) 

ലീഡർ>് േജാലിെയ>ുറിc് നല~ അറിവു?ായിരി>ണം. 

3.സത1സ�ത(Integrity) 

ഒരു നല~ ലീഡർ>് ആnാർ¨തയും സത1സ�തയും ഉ?ായിരി>ണം.അയാൾ മ:;<വർ>് നല~ 
മാതൃക ആയിരി>ണം. 

4.മുൻ ൈകെയടു>ൽ (Initiative) 

ലീഡർ>് മുൻൈക എടുD് .പവർDി>ാനു< േശഷിയു?ായിരി>ണം.MാപനDിെ3 േന]Dി{ 
േവ?ി അവസരAെള എDിTിടി>ാനു< കഴിവു?ായിരി>ണം. 

5.ആശയവിനിമയേശഷി(Communication skills) 

ഒരു നല~ ലീഡർ>് നല~ ആശയവിനിമയേശഷി ഉ?ായിരി>ണം.തെ3 ആശയAൾ മ:;<വർ>് 
വ1Rമായി വിശദീകരിc;െകാടു>ുEതിനും മനtിലാ>ിെകാടു>ുEതിനും ഇതാവശ1മാH. 

6..പേചാദിTി>ാനു< കഴിx(Motivation skills) 

ലീഡർ തെ3 അനുയായികള;െട ആവശ1Aൾ മനtിലാ>ുകയും ആ ആവശ1Aൾ നിറേവ:ി അവെര 
.പേചാദിTി>ുകയും േവണം. 

7.ആnവിശ)ാസം(Self-confidence) 
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ലീഡർ>് നല~ ആnവിശ)ാസം ഉ?ായിരി>ണം..പതിസ�ിഘ]Aളിൽ തെ3 വിശ)ാസം ൈകവിടാൻ 
പാടില~. 

8.നി�യദാർഢ1ം(Decisiveness) 

ഒരു നല~ ലീഡർ>് നി�യദാർഢ1വും ഉറc തീരുമാനെമടു>ാനു< കഴിവും ഉ?ായിരി>ണം.ലീഡർ 
തെ3 നിലപാടിൽ ഉറc;നിൽ>ണം 

9.സാമൂഹ1 കഴിവുകൾ (Social skills) 

ഒരു നല~ ലീഡർ െസൗഹൃദ മേനാഭാവമു<വനായിരി>ണം.തെ3 സഹ.പവർDകേരാടും 
അനുയായികേളാടും െസൗഹാർgപൂർUം െപരുമാറണം. 

ആശയവിനിമയം(Communication) 

പര�പരധാരണ ഉ?ാ>ുEതിനായി വ1Rികൾ തkിൽ 

ആശയAൾ,കാ�cTാടുകൾ,വ�തുതകൾ,വികാരAൾ മുതലായവ ൈകമാ:ം െചa;E 
.പ.കിയയാH ആശയവിനിമയം 

ആശയവിനിമയം-ഘടകAൾ(Elements or process of communication) 

1.സേ¡ശകൻ(Sender) 

 മെ:ാരു വ1Rി>് സേ¡ശം അയ>ുE ആൾ. 

2.സേ¡ശം(Message) 

ആശയവിനിമയDിെ3വിഷയമാHസേ¡ശം.ഇPആശയAേളാ,അഭി.പായAേളാ, 

വികാരAേളാ,വിവരAേളാ,ആvകേളാ ആകാം. 

3.സേ¡ശAെള േകാഡുകളാ>ൽ(Encoding) 

 സേ¡ശAെള വാ>ുകൾ,ചി.തAൾ,ആംഗ1Aൾ മുതലായ അടയാളAളായി മാ:;Eു 

4.മാധ1മം(Media or channel) 

സേ¡ശം എDി>ാനുപേയാഗി>ുEമാർ�മാH മാധ1മം.ഉദാ:മുഖാമുഖ സംഭാഷണം,കD്, 

5.സ)ീകർDാx(Receiver) 

 സേ¡ശകൻ അയc സേ¡ശം സ)ീകരി>ുE ആൾ 

6.േകാ� വ1ഖ1ാനി>ൽ (Decoding) 

 സേ¡ശകൻ അയc േകാ� രൂപDിലു< സേ¡ശെD സ)ീകർDാx തനി>് മനtിലാകുE 
ഭാഷയിേല>്  വിവർDനം െചa;Eു. 

7..പതികരണം(Feedback) 

സ)ീകർDാവിെ3 മറുപടിയാണിP.സേ¡ശകനിൽനിEും സേ¡ശം ലഭിെcEും അP തനി>് 
മനtിലാെയEുമു< സ)ീകർDാവിെ3 .പവർDിയാണിP. 
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ആശയവിനിമയDിെല തടtAൾ (Barriers to communication) 

ആശയവിനിമയDിെല തടtAെള നാലായി തിരി>ാം 

1.വാ>ുകള;െട അർ¨Aെള സംബ�ിc തടtAൾ (Semantic barrier) 

 സേ¡ശAെള വാ>ുകളായി എൻേകാേഡാ ഡീേകാേഡാ െചa;േVാൾ സംഭവി>ുE .പwനAള;ം 
തടtAള;മാണിP. ഇP താെഴപറയുEവ മൂലം സംഭവി>ാം 

 a) െത:ായി .പകടിTി>ുE സേ¡ശAൾ (Badly expressed message) 

ആവശ1Dി{ പദസVD് ഇല~ാതിരി>ുക,െത:ായ വാ>ുകൾ,േയാജി>ാD വാ>ുകൾ 
.പേയാഗി>ുക എEിവ മൂലം ഇP സംഭവി>ുEു. 

 b)പല അർ¨Aള;< വാ>ുകൾ (Symbols with different meanings) 

ഒരു വാ>ി{ പല ആള;കൾ പല അർ¨Aൾ കൽTി>ുEു.ഉദാ: വില 

c )െത:ായ പരിഭാഷ(Faulty translation) 

ഒരു ഭാഷയിൽ നിEും മെ:ാരു ഭാഷയിേല>് സേ¡ശം പരിഭാഷെTടുDുേVാൾ സംഭവി>ുEു 

 d)സാേ_തികമായ ജൽTനം(Technical jargons) 

വിദ�ധരായ വ1Rികൾ ഉപേയാഗി>ുE സാേ_തികമായ ഭാഷ വിദ�ധരല~ാD 
ആള;കൾ>്മനtിലാവില~.ഉദാ:േഡാ�ടർമാരുെട ഭാഷ 

e )ശരീരഭാഷയും ആംഗ1Aള;ം ഡീേകാ� െചaൽ (Body language and gesture decoding) 

ശാരീരിക ചലനAളിലൂെട ആശയവിനിമയം നടDുെVാൾ , കാണി>ാനുേgശിc കാര1വും കാണിc 
കാര1വും തkിൽ െപാരുDമില~ാെത വEാൽ സേ¡ശം െത:ായി മനtിലാ>െTടും 

2.മനഃശാ�.തപരമായ തടtAൾ (Psychological barriers) 

a )അപക)മായ വിലയിരുDൽ(Premature evaluation) 

ചിലേTാൾ മുഴുവൻ സേ¡ശDിലുെടയും കടEുേപാകാെത സ)ീകർDാx അനുമാനDിെലDുEു. 

 b).ശ}>ുറx(Lack of attention) 

സ)ീകർDാx മെ:െj_ിലും കാര1Dിൽ മുഴുകിയിരി>ുകയും അതുമൂലം സേ¡ശം 
.ശ}ി>ാതിരി>ുകയും െചa;ക. 

c)സംേ.പഷണ നYവും േമാശമായ ഓർkശRിയും(Loss of transmission and poor retention) 

വിവിധ തലAളിലൂെട കടEുെപാകുേVാൾ സേ¡ശം ഭാഗികമായി നYെTടുകേയാ െത:ായ 
വിവരAൾ സംേ.പഷണം െചaെTടാേനാ സാധ1തയു?്.അതുേപാെല താൽപര1മില~ാD കാര1Aൾ 
ആള;കൾ ദീർഘകാലം ഓർkി>ില~. 

d )അവിശ)ാസം(Distrust) 

 സേ¡ശകനും സ)ീകർDാവും തkിലു< വിശ)ാസ>ുറx. 

3 സംഘടനാപരമായ തടtAൾ (Organisational barriers) 

 a)സംഘടനാപരമായ നയം(Organisational policy) 

സംഘടന തികc;ം േക.¡ീകൃതമാെണ_ിൽ അP സ)ത.jമായ ആശയവിനിമയെD പിjുണ>ില~. 

 b)നിയമAള;ം ച]Aള;ം(Rules and regulations) 
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കഠിനമായ നിയമAള;ം ച]Aള;ം ആശയവിനിമയെD തടtെTടുDും. 

c )പദവി(Status) 

ഉEതതലAളിലു<വർ കീ�തലDിലു<വേരാ  തുറE് സംസാരി>ില~.അതുേപാെല 
കീ�തലDിലു<വർ ആnവിശ)ാസേDാെട േമധാവികേളാ  സംസാരി>ില~. 

 d)സംഘടനാ സംവിധാനDിെല സ_ീർ�ത(Complexity in organisation structure) 

സംഘടനയിൽ നിരവധി തലAൾ ഉെ?_ിൽ ആശയവിനിമയDി{ താമസം േനരിടാനും ആശയേചാർc 
ഉ?ാകാനും സാധ1ത ഉ?്. 

e )MാപനDിെല െസൗകര1Aൾ (Organisational facilities) 

 ഇട>ിെട മീ:ിAുകൾ കൂടുക,പരാതികള;ം നിർേgശAള;ം സമർTി>ാൻ േബാ�സുകൾ 
Mാപി>ൽ,സാം�കാരിക സേkളനAൾ എEിവയുെട അഭാവം ആശയവിനിമയDി{ തടtമാH. 

4. വ1Rിപരമായ ഘടകAൾ (Personal factors) 

 a)അധികാരDി{ െവല~;വിളിയാകുേമാ എE ഭയം(Fear of challenge to authority) 

ഒരു .പേത1ക സേ¡ശം തെ3 അധികാരDിൻ ഭീഷണിയാകുേമാ എE് ഭയെTടുE േമധാവി ആ സേ¡ശം 
മൂടിെവ>ും. 

 b)േമധാവി>് കീ�ജീവന>ാരിൽ വിശ)ാസ>ുറx(Lack of confidence of superior on 

subordinates) 

േമധാവികൾ>ു കീ�ജീവന>ാരുെട കഴിവിൽ വിശ)ാസമിെല~_ിൽ അവർ കീ�ജീവന>ാരുെട 
ഉപേദശവും അഭി.പായവും േതടില~. 

c )ആശയവിനിമിയDിനു< മനtില~ാ|മ(Unwillingness to communicate) 

ആശയവിനിമയം തAെള .പതികൂലമായി ബാധി>ും എE് ഭയമു< കീ�ജീവന>ാർ 

ആശയവിനിമയം നടDാൻ മടി കാണി>ും. 

 

 

CHAPTER  8 

 നിയ.jണം(CONTROLLING) 
അർ¨ം 

�ാൻ െച|തതുേപാെല ലJ1Aൾ േനടാൻ സാധി>ുEുെ?E് ഉറT;വരുDുEതിനായി യഥാർഥ 
േജാലി നിർവഹണം അള>ുകയും അതിെന നിലവാരവുമായി താരതമ1ം െചa;കയും 
വ1തിയാനAള;െ?_ിൽ തിരുDൽ നടപടികൾ സ)ീകരി>ുകയും െചa;E മാേന$െമ3് 
.പവർDനമാH നിയ.jണം.യഥാർ¨ .പവർDനAൾ �ാൻ െച|ത .പവർDനAള;മായി 
േയാജി>ുEുെ?E് ഉറT;വരുDുE മാെന$െമ3് .പവർDനമാH  നിയ.jണം. 

നിയ.jി>ൽ  .പ.കിയയിെല ഘ]Aൾ (Process/Steps in controlling) 

1..പകടന നിലവാരം നി�യി>ുക(Setting performance standards) 
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.പകടനAൾ>് നിലവാരAൾ നി�യി>ലാH നിയ.jണ .പ.കിയയിെല ആദ1 പടി.യഥാർ¨.പകടനം 
അള>ുEതിനു< മാനദ�AളാH നിലവാരAൾ.ഇP അളവുകളായും ഗുണപരമായും 
തaാറാ>ാവുEതാH. 

അളവുകളായു< നിലവാരAൾ -ഉൽTാദന െചലx,േനേട? വരുമാനം,ഉൽTാദിTിേ>? 
യൂണി:;കള;െട എ�ം 

ഗുണപരമായ നിലവാരAൾ- സൽേT¥ െമcെTടുDുക,ജീവന>ാരുെട .പേചാദന െലവൽ 
െമcെTടുDുക 

2.യഥാർ¨ .പകടനം അള>ൽ (Measurement of actual performance) 

 യഥാർ¨ .പകടനം അള>ലാH അടുD പടി.വ1Rിപരമായ നിരീJണം,സാVിൾ 
പരിേശാധി>ൽ,.പകടന റിേTാർ];കൾ എEിAെന വിവിധ െട�നികുകൾ ഉപേയാഗിc് യഥാർ¨ 
.പകടനം അള>ാവുEതാH.എ�DിലാH നിലവാരം നി�യിcെത_ിൽ യഥാർ¨ .പകടനം 
അള>ുEതും എ�Dിലായിരി>ണം.ജീവന>ാരുെട മേനാവീര1ം,മേനാഭാവം  എEിവ െടe്,സർേU 
എEിAെനയു< കാര1Aളിലൂെട ഗുണപരമായ നിലയിൽ അള>ുEു 

3.യഥാർ¨ .പകടനെD നിലവാരവുമായി താരതമ1ം െചaൽ (Comparing actual 
performance with standards) 

യഥാർ¨ .പകടനെD നിലവാരവുമായി താരതമ1ം െചaലാH അടുD ഘ]ം.ഈ താരതമ1ം െചaൽ 
വഴി ആ.ഗഹിc ഫലവും യഥാർ¨Dിൽ ഉ?ായ ഫലവും തkിലു< വ1തിയാനം തിരിcറിയാൻ 
സാധി>ുEു. 

4.വ1തിയാനAൾ വിശകലനം െചa;ക(Analysing deviations) 

ഈ ഘ]Dിൽ വ1തിയാനം എ.തേDാളം ഉെ?Eും അതിെ3 കാരണAൾ എjാെണEും 
ക?ുപിടി>ുEു.നി�യിc നിലവാരവും യഥാർ¨ .പകടനവും തkിലു< വ1ത1ാസമാH 
വ1തിയാനം..കി]ി>ൽ േപായി3് കൺേ.ടാൾ, മാേന$െമ3് ൈബ എ�െസ�ഷൻ എEീ മാർ�AളാH 
ഇതി{ േവ?ി ഉപേയാഗി>ുEP 

a) .കി]ി>ൽ േപായി3് കൺേ.ടാൾ (Critical point control) 

MാപനDിെ3 വിജയDി{ നിർ�ായകമായ .പവർDന േമഖലകളിേല>് നിയ.jണDിെ3 .ശ} 
േക.¡ീകരി>ണം.ഈ േമഘലകെള കീ റിസൽ]് ഏരിയ(KRA) എE് പറയുEു.ഈ 
േമഖലകളിൽഎെj_ിലും െത:;കൾ സംഭവിcാൽ അP MാപനെDയാെക ബാധി>ും.ഉദാ:തപാൽ 
െചലx 15% കൂടുEതിേന>ാൾ ഗുരുതരമാH ശVളം 5% കൂടുEP 

 b)മാേന$െമ3് ൈബ എ�െസ�ഷൻ(Management by exception) 

അനുവദനീയമായ പരിധിയിൽ നിEുമു< കാര1മായ വ1തിയാനAൾ മാ.തം മാേന$െമ3ിെ3 
.ശ}യിൽ െകാ?ുവരികയും നിയ.jി>ുകയും െച|താൽ മതി.ഉദാ:കറ?് ചാർ�ിെ3 
വർ}നവിെ3 അനുവദനീയമായ പരിധി 3% ആയി നിജെTടുDുEു.കറ?് ചാർ�് 5% വർ}ിcാൽ 
അതു മാേന$െമ3ിെ3 .ശ}യി ൽെTടുDണം. 

5.തിരുDൽ നടപടികൾ സ)ീകരി>ുക(Taking corrective action) 

തിരുDൽ നടപടികൾ സ)ീകരി>ുകയാH  അവസാന ഘ]ം.വ1തിയാനം അനുവദനീയമായ 
പരിധി>ു<ിലാെണ_ിൽ തിരുDൽ നടപടി ആവശ1മില~.എEാൽ വ1തിയാനം പരിധി കടEാൽ 
മാേന$െമ3് തിരുDൽ നടപടികൾ സ)ീകരി>ണം. 

നിയ.jണ െട�നി>ുകൾ(Techniques of managerial control) 

നിയ.jണ െട�നി>ുകൾ ര?ു വിധമു?് 
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 a)പരVരാഗത െട�നി>ുകൾ   b)ആധുനിക െട�നി>ുകൾ 

1. പരVരാഗത െട�നി>ുകൾ (Traditional techniques)    

ദീർഘകാലAളായി കVനികൾ ഉപേയാഗി>ുE െട�നി>ുകളാണിP. 

 a)വ1Rിപരമായ നിരീJണം(Personal observation) 

ഇP േനരി]് വിവരAൾ േശഖരി>ുEതി{ മാേനജെര സഹായി>ുEു.േനരി]് നിരീJി>ുEതിനാൽ 
മികc .പകടനം നടDുവാനു< മനഃശാ�.തപരമായ സkർgം ജീവന>ാരിലു?ാകുEു 

 b)eാ:ിeി>ൽ റിേTാർ];കൾ (Statistical reports) 

ശരാശരികൾ,ശതമാനAൾ,അനുപാതAൾ തുടAിയ eാ:ിeി>ൽ അളവുകൾ MാപനDിെ3 
വിവിധ േമഖലകളിെല .പകടനAെള>ുറിc് മാേനജർമാർ>് വിവരAൾ നൽകുEു. 

 c)േ.ബ|>് ഈവൻ വിശകലനം(Break even analysis) 

െചലx,അളx,ലാഭം എEിവ സംബ�ിc;< പഠനDി{ ഉപേയാഗി>ുE 
െട�നി>ാണിP.വ1ത1�ത െലവലുകളിെല .പവർDനAള;െട ലാഭവും നYവും ഇതുപേയാഗിc് 
ക?ുപിടി>ാൻ സാധി>ുEു.ആെക വരുമാനം ആെക െചലവിനു തുല1മായി വരുE .പവർDന 
െലവലാH േ.ബ|>് ഈവൻ േപായി3്. 

 d)ബജ:റി നിയ.jണം(Budgetary control) 

ബജ:;കള;െട സഹായേDാെട MാപനDിെ3 .പവർDനAെള നിയ.jി>ുEതിനു< 
െട�നി>ുകളാH ഇP.ഇവിെട യഥാർ¨ .പകടനെD ബജ:റി നിലവാരAള;മായി താരതമ1ം 
െചa;Eു. 

2.ആധുനിക െട�നി>ുകൾ(Modern techniques) 

 a)റിേ]ൺ ഓൺ  ഇൻെവe്െമ3്(Return on Investment-ROI) 

ന1ായമായ .പതിഫലം കി]D>രീതിയിൽ   മൂലധന നിേJപം ഫല.പദമായി വിനിേയാഗിേcാ ഇല~േയാ 
എE് അള>ുEതിനുപേയാഗി>ുE െട�നി>ാണിP.MാപനDിെ3 െമാDDിലു< 
.പകടനമള>ാൻ  ഇതുപേയാഗി>ുEു. 

ആർ.ഒ.ഐ =അ:വരുമാനം/െമാDം നിേJപം 

 b)േറേഷ1ാ വിശകലനം(Ratio analysis) 

സാVDിക േe:;െമ3;കളിലു< വിവരAെള വിശകലനവും വ1ഖ1ാനവും െചa;Eതി{ 
ഉപേയാഗി>ുE ലളിതമായ െട�നി>ാണിP.ഇതിൽ വിവിധ അെ>ൗ?ി� െറേഷ1ാകൾ 
ക?ുപിടി>ുEു. 

 വിവിധ തരം േറേഷ1ാകൾ (Types of ratios) 

 i)ലിക)ിഡി:ി െറേഷ1ാ-കVനിയുെട .ഹസ)കാല കടംവീ]ൽ േശഷി ക?ുപിടി>ുEു.ഉദാ:current 
ratio,Quick ratio 

 ii)േസാൾവൻസി േറേഷ1ാ-MാപനDിെ3 എല~ാ ബാധ1തകള;ം െകാടുDുതീർ>ാനു< കഴിവിെന 
സൂചിTി>ുEു.ഉദാ:Debt-Equity ratio,Interest Coverage ratio 

 iii)േ.പാഫി:ബിലി:ി േറേഷ1ാ-MാപനDിെ3 ലാഭJമത വിശകലനം െചaാൻ ക?ുപിടി>ുEു. 
ഉദാ: Gross profit ratio,Net Profit ratio 

 iv)േടേണാവർ േറേഷ1ാ-വിവിധ വിഭവAൾ ഉപേയാഗി>ുEതിനു< മാേന$െമ3ിെ3 
കാര1Jമതെയ സൂചിTി>ുEു.ഉദാ:Inventory Turnover ratio,Debtors Turnover ratio 
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3.ഉDരവാദിത) അെ>ൗ?ിA്(Responsibility Accounting) 

ഉDരവാദിത) അെ>ൗ?ിA് സംവിധാനDിൽ MാപനDിെ3 വിവിധ ഡിപാർ]്െമ3;കെള ഓേരാ 
ഉDരവാദിത) േക.¡Aളായി കണ>ാ>ുEു.നി�യിc ടാർജ:് േനടുEതിനു< ഉDരവാദിത)ം 
േക.¡Dിെ3 തലവനായിരി>ും.ഇവ താെഴ പറയുE വിധAളിലു?് 

 a)േകാe് െസ3ർ (Cost centre) 

െചലx നിയ.jി>ുEതി{ േവ?ി ഒരു വ1Rിെയ,ഒരു ഡിപാർ]്െമ3ിെന,ഒരു ഉപകരണെD 
േക.¡മാെയടുDുെകാ?് െചലx ക?ുപിടി>ുEു.ഉ?ാകുE െചലവിെ3 കാര1Dിൽ മാ.തമാH ഈ 
േക.¡Dിെ3 തലവ{ ഉDരവാദിത)മു<�,വരുമാനDിെ3 കാര1Dിലില~. 

ഉദാ:Production centre 

 b)െറവന1ൂ െസ3ർ(Revenue centre) 

വരുമാനം േനടുEതി{ ഉDരവാദിത)മു< MാപനDിെ3 വിഭാഗമാH െറവന1ൂ െസ3ർ. 

ഉദാ:Marketing Dept 

 c)ലാഭ േക.¡ം(Profit centre) 

വരുമാനDിനും െചലവിനും അതുവഴി MാപനDിെ3 ലാഭDിനും ഉDരവാദിയായിരി>ുE 
േക.¡മാH ലാഭേക.¡ം. 

4.മാേന$െമ3് ഓഡി:്(Management audit) 

MാപനDിെ3 മാേന$െമ3ിെ3 െമാDDിലു< .പകടനെD>ുറിc;< ചി]യായ 
വിലയിരുDലാH മാെന$െമ3് ഓഡി:്.മാേന$െമ3ിെ3 കാര1Jമതയും ഫല.പാ�തിയും 
വിലയിരുDുകയും ഭാവി .പകടനം െമcെTടുDുകയുമാH ഇതിെ3 ലJ1ം. 

െപർ]്& സി.പി.എം(Programme Evaluation and Review Tecnique-PERT & Critical Path 
Method-CPM) 

സമയബ�ിതമായി പൂർDീകരിേ>? സ_ീർ�വും ൈവവിധ1വും പര�പരബ�ിതവുമായ 
.പവർDനAൾ ആസൂ.തണം െചa;Eതിനും ചി]െTടുDുEതിനും നടTിലാ>ുEതിനും 
ഉപേയാഗി>ുE െട�നി>ുകളാH െപർ]്(PERT),സി.പി.എം(CPM) എEിവ.ഈ െട�നി>ുകൾ സമയ 
.കമീകരണDിലും വിഭവAൾ പ_ിടലിലും .ശ}േക.¡ീകരി>ുകയും നി�യിc െചലx,സമയം 
എEിവ>ു<ിൽ പ}തി പൂർDീകരി>ാൻ ലJ1മിടുകയും െചa;Eു. 

5.മാേന$െമ3്  ഇൻഫർേമഷൻ സിeം(Management Information System-MIS) 

ഇെതാരു കV1ൂ]ർ അധിYിത വിവര സംവിധാനമാH.ഫല.പദമായ ബിസിനt് തീരുമാനAൾ 
എടു>ുEതി{ മാെന$െമ3ി{  വിവരAള;ം പിjുണയും നൽകുEു.MാപനDിലു?ാകുE 
വിപുലമായ വിവരAൾ ചി]യായി േ.പാസt് െച|P ആവശ1മായ വിവരAൾ മാേനജർമാർ>് 
നൽകുEതാH എം.ഐ.എ�. 

 

നിയ.jണ വ1ാ�തി (Span of control) 

ഒരു േമധാവി>്  ഒരു സമയD് ഫല.പദമായി ൈകകാര1ം െചaാവുE ജീവന>ാരുെട എ�ം 
ആH നിയ.jണ വ1ാ�തി. കീ�ജീവന>ാരുെട  എ�ം കുറവാെണ_ിൽ മാ.തേമ 
േമൽേനാ]വും നിയ.jണവും ഫല.പദമാകൂ.  

നിയ.jണ വ1ാ�തിെയ ബാധി>ുE ഘടകAൾ:- a)േമധാവിയുെട േശഷി b) 
കീ�ജീവന>ാരുെട കഴിx c) ഏൽTിc േജാലിയുെട സ)ഭാവം  d)ഭൗതിക .പേദശം. 
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 CHAPTER 9 

              ധനകാര1മാേന$െമ3്(FINANCIALMANAGEMENT) 

ധനകാര1 മാേന$െമ3്  എEാൽ പണം േശഖരി>ലും ബിസിനtിൽ അP ഫല.പദമായി 
വിനിേയാഗി>ലുമാH. 

ധനപരമായ തീരുമാനAൾ(Financial decisions) 

നിേJപം,പണേശഖരണം,ലാഭവിഹിതതീരുമാനAൾ എEിAെനയു< സാVDിക 
.പവർDനAള;മായി ബ�െT] തീരുമാനAളാൺ ധനപരമായ തീരുമാനAൾ. 

1.നിേJപ തീരുമാനം(Investment decision) 

വിവിധ ആ�തികളിൽ MാപനDിെ3 ധനം എ.പകാരം നിേJപി>ണെമEു< തീരുമാനമാണിP. 
നിേJപ തീരുമാനം ദീർഘകാലം,.ഹസ)കാലം എEിAെന ര?ു തരDിലു?്.ദീർഘകാല നിേJപ 
തീരുമാനAെള മൂലധന ബജ:ിA് തീരുമാനം എE് പറയുEു.ദീർഘകാലടിMാനDിൽ മൂലധനം 
വിനിേയാഗി>ുEതാണിP.ഉദാ:പുതിയ യ.jം വാAൽ,പുതിയ .ബാ«് തുറ>ുക..ഹസ)കാല 
നിേJപ തീരുമാനെD .പവർDന മൂലധന തീരുമാനം എE് പറയുEു.ഇP 
ക1ാK,ഇൻെവ3റി,കി]ാനു< പണം എEിവയുെട െലവലുമായി ബ�െT]താH.ഇവ ബിസിനtിെ3 
ൈദനംദിന .പവർDനAെള ബാധി>ുEു. 

മൂലധന ബജ:ിA് തീരുമാനAെള ബാധി>ുE ഘടകAൾ(Factors affecting capital 

budgeting decisions) 

a)പ}തിയിൽ നിEു< പണ.പവാഹം 

ദീർഘകാല ആ�തികളിൽ നിേJപി>ുEP നി�ിതകാലേD>് പണDിെ3 ഒഴു>് 
സൃYി>ുEു.പണDിെ3 ഒഴു>് അകേDേ>ാ(വരx)പുറേDേ>ാ(െചലx)ആകാം. 

 b).പതിഫല നിര>് 

ഒരു പ}തി െതര�ടു>ുEതിനു< മാനദ�മാH .പതിഫല നിര>്.ഓേരാ പ}തിയിൽ നിEും 
.പതീJി>ുE വരുമാനവും നYസാധ1തയും അടിMാനമാ>ിേവണം കണ>ുകൂ]ലുകൾ നടDാൻ. 

 c)നിേJപ മാനദ�ം 

നിേJപDിെ3 തുക,പലിശ നിര>്,പണDിെ3 ഒഴു>്,.പതിഫല നിര>് എEിAെന വിവിധ 
കാര1Aൾ പരിഗണിcാH ഒരു .പേത1ക പ}തിയിൽ പണം നിേJപി>േണാ എE് 
തീരുമാനി>ുEP.നിേJപ നിർേgശAെള വിലയിരുDുEതി{ വിവിധ െട�നി>ുകൾ ഉ?്.ഇവെയ 
മൂലധന ബജ:ിA് െട�നി>ുകെളEുപറയുEു. 

 

2.ഫിനാൻസിA് തീരുമാനം(Financing decision) 

വിവിധ േ.സാതt;കളിൽ നിEും േശഖരിേ>? ധനDിെ3 അളവുമായി ബ�െT] 
തീരുമാനമാണിP.ഉടമMതാ ഫ?ുകൾ ,വാ|പാ ഫ?ുകൾ എEിAെന ര?ു തരDിലു< 
േ.സാതt;കളാണു<P.ഉടമMതാ ഫ?ുകളിൽ ഇക)ി:ി മൂലധനം,ലാഭDിൽ നിEു< 
നീ>ിയിരുT്,കരുതൽ ധനം എEിവ ഉൾെTടുEു.വാ|പാ ഫ?ുകളിൽ കടപ.തAൾ,ബാ_ുകളിൽ 
നിEും ധനകാര1 MാപനAളിൽ നിEും ഉ< വാ|പകൾ എEിവ ഉൾെTടുEു. 
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ഫിനാൻസിA് തീരുമാനെD ബാധി>ുE ഘടകAൾ(Factors affecting investment 

decisions) 

 a)െചലx(Cost): െചലx കുറ� േ.സാതtിൽ നിEും ധനം സമാഹരി>ണം. 

 b)നYസാധ1ത(Risk):ഓേരാ േ.സാതtിനുമു< നYസാധ1ത വിലയിരുDണം. 

 c)േ¤ാേ]ഷൻ െചലx(Floatation cost):ധനം സമാഹരി>ുEതിനു< െചലx കുറവായിരി>ണം. 

 d)പണDിെ3 ഒഴു>ിെ3 Mിതി(Cash flow position): പണDിെ3 ഒഴു>ിെ3 Mിതി 
ശRമാെണ_ിൽ വാ|പാ ഫ?് കൂടുതലായി ഉപേയാഗി>ാവുEതാH. 

 e)Mിരമായ .പവർDനെcലവുകൾ(Fixed operating cost) :െക]ിട വാടക,ഇൻഷുറൻ�,ശVളം 
എEീ Mിരമായ .പവർDനെcലവുകൾ കൂടുതലാെണ_ിൽ ഉടമMതാ ഫ?ുകള;പേയാഗി>ണം. 

 f)നിയ.jണം(Control):കൂടുതൽ ഉടമMതാ ഫ?് ഉപേയാഗി>ുEP ബിസിനtിെ3 േമലു< 
നിയ.jണം നYെTടുDും.വാ|പാ ഫ?ി{  ഇDരം അപകടമില~. 

 g)മൂലധനവിപണിയുെട അവM(State of capital market):വിപണിയിൽ ഉയർcയാെണ_ിൽ ഇക)ി:ി 
െഷയറിനും വിപണിയിൽ താ�ചയാെണ_ിൽ െഡ:് െസക1ൂരി:ികൾ>ും ഡിമാ3് കൂടും. 

3.ലാഭവിഹിത തീരുമാനAൾ(Dividend decisions) 

കVനി>് ലഭിc ലാഭDിെ3 എ.ത ഭാഗം ഓഹരിയുടമകൾ>് ലാഭവിഹിതമായി നൽകണെമEും എ.ത 
ഭാഗം ഭാവിയാവശ1Aൾ>ായി നീ>ിെവ>ണെമEുമു< തീരുമാനമാണിP. 

ലാഭവിഹിത തീരുമാനAെള ബാധി>ുE ഘടകAൾ.(Factors affecting dividend 

deisions) 

a)ലാഭDിെ3 അളx 

ഈ വർഷേDയും മുൻവർഷAളിെലയും ലാഭDിൽനിEാH ലാഭവിഹിതം നൽകുEP.അതിനാൽ 
ലാഭവിഹിത തീരുമാനം ലാഭDിെ3 അളവിെന ആ.ശയിcിരി>ുEു. 

 b)ലാഭDിെ3 Mിരത 

MിരതയാർE ലാഭം ഉ?ാ>ുE കVനി>് ഉയർE നിര>ിൽ ലാഭവിഹിതം നൽകാൻ കഴിയും. 

 c)ലാഭവിഹിതDിെ3 Mിരത 

MിരതയാർE ലാഭവിഹിത നയം ഓഹരിയുടമകളിൽ ആnവിശ)ാസം ഉ?ാ>ുകയും അതു വഴി 
കVനിയുെട .പശ�തി ഉയരുകയും െചa;ം.അതിനാൽ മി> കVനികള;ം MിരതയാർE ലാഭവിഹിത 
നയം പിjുടരാൻ .ശമി>ുEു. 

 d)വളരാനു< അവസരം 

വളരാൻ നല~ അവസരAലു< കVനികൾ വരുമാനDിെ3 നല~ ഒരു ഭാഗം നിേJപDിനായി നീ>ി 
െവ>ുEു.ഇDരം കVനികൾ കുറ�നിര>ിേല ലാഭവിഹിതം നൽകുകയു<�. 

 e)പണDിെ3 ഒഴു>ിെ3 Mിതി 

ലാഭവിഹിതം നൽകുEതി{ കVനി>് പണDിെ3 ലഭ1ത അത1ാവശ1മാH. 

f )ഓഹരിയുടമകള;െട മുൻഗണന 

സാധാരണഗതിയിൽ എല~ാ ഓഹരിയുടമകള;ം Mിരമായ ലാഭവിഹിതം .പതീJി>ുEു.അതിനാൽ 
കുറc;തുകെയ_ിലും ലാഭവിഹിതമായി നൽകണം. 
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 g)നികുതി നയം 

കVനി ഗവെè3ിൻ ലാഭവിഹിതDിൻേമൽ നികുതി െകാടു>ണം.ലാഭവിഹിത നികുതി 
കൂടുതലാെണ_ിൽ കുറ� ലാഭവിഹിതം നൽകുEതാൺ നല~P. 

 h)മൂലധനവിപണിയിേല>ു< .പേവശനം 

മൂലധനവിപണിയിേല>് എള;TDിൽ .പേവശി>ാവുE കVനികൾ>് ലാഭDിൽനിEു< 
നീ>ിയിരിTിെന കൂടുതലായി ആ.ശയി>?.അവർ കൂടുതൽ ലാഭവിഹിതം നൽകും. 

 i)നിയമതടtAൾ 

കVനി നിയമDിൽ ലാഭവിഹിതം നൽകുEതിൻ തടtമായ ചില വ1വMകൾ ഉ?്.ലാഭവിഹിതം 
.പഖ1ാപി>ുേVാൾ കVനികൾ  ഈ വ1വMകൾ പാലി>ണം. 

j)കരാർ .പകാരമു< തടtAൾ 

കVനികൾ ദീർഘകാലേD>് പണം കടെമടു>ുേVാൾ,പണം കടം നൽകിയവർ ലാഭവിഹിതം 
വിതരണം െചa;Eതി{ തടtമായി ചില വ1വMകൾ െവ>ാറു?്.ലാഭവിഹിതം നൽകുEP 
വാ|പാകരാറിെല വ1വMകൾ ലംഘി>ുEില~ാെയE് കVനി ഉറT;വരുDണം. 

 

മൂലധന ഘടന(Capital structure) 

 ഉടമMതാ ഫ?ുകള;െടയും വാ|പാ ഫ?ുകള;െടയും മി.ശണമാH മൂലധന ഘടന. ഏെതാെ> 
തരDിലു< െസക1ൂരി:ികൾ ഇറ>ണെമEും ആെകയു< മൂലധനവPകരണDിൽ ഇവ  ഏP 
അനുപാതDിലും ആയിരി>ണം എEതുമാH മൂലധന ഘടന 

ഉടമMരുെട ഫ?ുകൾ(Owner’s funds)- ഇക)ി:ി ഓഹരി മൂലധനം, .പിഫറൻ� ഓഹരി മൂലധനം, 

ലാഭDിൽ നിEു< നീ>ിയിരുT് 

വാ|പാ ഫ?ുകൾ(Borrowed funds)-കടT.തAൾ, െപാതുജനAള;െട നിേJപAൾ, 

ബാ_ുകളിൽനിEും ധനകാര1MാപനAളിൽ നിEും ഉ< വാ|പകൾ. 

മൂലധന ഘടനെയ ബാധി>ുE ഘടകAൾ(Factors affecting capital structure) 

1. േ.ടഡിA് ഓൺ ഇക)ി:ി(Trading on equity) 

ഇക)ി:ി മൂലധനDിനു< വരുമാനം  വർധിTി>ുEതിനുേവ?ി മൂലധന ഘടനയിൽ കടT.തAൾ, 
.പിഫറൻ�  ഓഹരികൾ തുടAിയ Mിരവരുമാനമു<  െസക1ൂരി:ികൾ ഉപേയാഗി>ുEതിെന 
േ.ടഡിA്  ഓൺ  ഇക)ി:ി എEു പറയുEു. വാ|പാ ഫ?ുകൾ>ും  .പി ഫറൻ� ഓഹരികൾ>ും  

കVനി ഒരു നി�ിത  നിര>ിൽ  പലിശ, ലാഭവിഹിതം എEിവ  നൽകണം. ഈ നിര>്  കVനിയുെട  

സVാദ1 നിര>ിേന>ാൾ കുറവാെണ_ിൽ ഇക)ി:ി  ഓഹരിയുടമകൾ>് അധിക ലാഭം ലഭി>ും. 

2. പണDിെ3  ഒഴു>്  

 പലിശ അട|>ുEതിനും കടം തിരിcട|>ുEതിനും മാ.തമല~, കVനിയുെട   Mിര   .പവർDന 
മൂലധന ആവശ1Aൾ>ു< മതിയായ പണം കVനി>് ഉ?ാകണം. 

3. പലിശ കവേറ$ േറേഷ1ാ 

 കVനിയുെടപലിശ|>ും നികുതി>ും മുVു< ലാഭം(Earnings Before Interest and Tax-EBIT) കVനി>് 
അട|േ>? പലിശയുെട എ.ത തവണയാH എE് കാണി>ുEതാH ഇP. 

 ICR=EBIT/INTERREST േറേഷ1ാ   ഉയർEതാെണ_ിൽ കVനി>് റി�� കുറവായിരി>ും. 
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4.നിേJപDിനു< വരുമാനം 

ROI  കടDിെ3 പലിശേയ>ാൾ കൂടുതലാെണ_ിൽ മൂലധന ഘടനയിൽ കടDിെ3 അനുപാതം  
വർധിTി>ാം.  

5. കടDിെ3  ചിലx 

MാപനDി{ കുറ� പലിശ>് വാ|പെയടു>ാൻ സാധിcാൽ ഇക)ി:ിെയ അേപJിc് കൂടുതൽ 
കടെമടു>ുEതി{ മുൻഗണന നൽകും. 

6.നികുതി നിര>് 

കടDിെ3 പലിശ  വരുമാനDിൽനിE് കുറ|>ാവുEതാH .അതിനാൽ കടം ഉപേയാഗിc് നികുതി 
ബാധ1ത  കുറ|>ാൻ സാധി>ും .നികുതി നിര>് കൂടുേVാൾ    ഇക)ി:ിെയ അേപJിc് 
കടെമടു>ുEP െചലവുകുറ� ഉറവിടമായി മാറുEു. 

7.േ¤ാേ]ഷൻ ചിലവുകൾ 

 ഓഹരികള;ം കടT.തAള;ം ഇറ>ുക, വാ|പ എടു>ുക എEിവയുമായി ബ�െT] െചലവുകളാH 
േ¤ാേ]ഷൻ െചലവുകൾ. കടം, ഇക)ി:ി എEിവ െതരെ�ടു>ുEതിെന  ഈ െചലവുകൾ ബാധി>ുEു. 

8. നിയ.jണം 

കടെമടുD്  ഫ?്  സമാഹരി>ുEP  ഓഹരിയുടമകൾ>് കVനിയുെട േമലു< നിയ.jണം 
നYെTടുDില~. കൂടുതൽ ഇക)ി:ി  ഓഹരികൾ പുറെTടുവി>ുEP നിയ.jണം നYെTടുDും.  
നിയ.jണം  നYെTടാൻ മാേന$െമൻ' ആ.ഗഹി>ുEിെല~_ിൽ അവർ വാ|പാ ഫ?ുകൾ>് 
മുൻഗണന നൽകും. 

9. നിയമപരമായ ച]>ൂട 

മൂലധന ഘടന രൂപെTടുDുേVാൾ കVനി നിയമDിെല വകുT;കള;ം െസബിയുെട 
മാർ�നിർേgശAള;ം പാലി>ണം. 

10. മൂലധന വിപണിയിെല  Mിതി 

മൂലധന വിപണിയിെല Mിതി മൂലധന ഘടനെയ സ)ാധീനി>ുEു. സാVDികമാ¡1 
കാലD്   കടT.തAൾ ഇറ>ുEതാH നല~P. എEാൽ സാVDിക ഉയർcയുെട കാലD് 
ഇക)ി:ി  ഓഹരികൾ>് നല~ വിപണി ഉ?ാകും. 

Mിര മൂലധനം (Fixed capital) 

ദീർഘകാല-  Mിര   ആ�തികൾ ആയ ഭൂമി, െക]ിടം,   �ാൻ', െമഷീനറി എEിവയിൽ പണം 
നിേJപി>ുEതാH   Mിരമൂലധനം..ദീർഘകാല േ.പാജ�ടുകൾ>് േവ?ിയും ഇതാവശ1മാH . 

Mിര മൂലധന ആവശ1Aെള ബാധി>ുE ഘടകAൾ(Factors affecting fixed capital 

requirements) 

1. ബിസിനtിെ3 സ)ഭാവം 

ബിസിനtിെ3 സ)ഭാവം Mിര മൂലധനDിെ3 തുകെയ നി�യി>ുEു. ഉദാ:  നിർkാണ 
MാപനAൾ>് വലിയേതാതിൽ Mിര മൂലധനം ആവശ1മാH. 

2. .പവർDന അളx  

െചറുകിട MാപനAെള അേപJിc് വൻകിട MാപനAൾ>് Mിര മൂലധനം കൂടുതലായി േവണം. 
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3. െട�നി>് െതരെ�ടു>ൽ  

മൂലധന േക.¡ീകൃത ബിസിനസുകൾ>് െതാഴിലാളി േക.¡ീകൃത ബിസിനtിേന>ാൾ Mിര മൂലധനം 
ആവശ1മാH. 

4.  സാേ_തികവിദ1 െമcെTടുDൽ  

കV1ൂ]റുകൾ,  ഇല�േ.ടാണി� സാധനAൾ മുതലായവ അതിേവഗം കാലഹരണെTടുEു. ഇവ മാ:ി 
Mാപി>ുEതി{ വലിയ അളവിൽ Mിര മൂലധനം േവ?ിവരും. 

5.  വളർcാ സാധ1തകൾ 

 ഉയർE  വളർcാ സാധ1തകൾ  ഉ< MാപനAൾ>് Mിര ആ�തികളിൽ  വൻതുക 
നിേJപിേ>?തായി വരും.  അവ|>് കൂടുതൽ Mിര മൂലധനം േവണം. 

6. ൈവവിധ1വൽ>രണം 

ബിസിന� അതിെ3 .പവർDനAൾ  ൈവവിധ1വൽ>രി>ുേVാൾ Mിര 
മൂലധനDിെ3  ആവശ1കത  ഉയരും 

7. ധന േശഖരണDിനു< ബദലുകൾ 

  Mിര ആ�തികൾ പാ]Dി{ എടു>ുേVാൾ Mിര മൂലധനDിെ3 ആവശ1കത കുറയുEു 

.പവർDന മൂലധനം(Working capital) 

കറ3്   ആ�തികളിൽ നിേJപി>ുE മൂലധനമാH .പവർDന മൂലധനം. ബിസിനtിെ3 ൈദനംദിന 
.പവർDനAൾ>് ആവശ1മായ മൂലധനം ആണിP.  

.പവർDന മൂലധന  ആവശ1Aെള ബാധി>ുE  ഘടകAൾ(Factors affecting working 

capital requirements) 

1.ബിസിനtിെ3 സ)ഭാവം  

നിർkാണ MാപനAെള അേപJിc് വ1ാപാരMാപനAൾ>് കുറc് .പവർDനമൂലധനം മതി 
.േസവന വ1വസായAൾ>ും  കുറc് .പവർDന മൂലധനം മതിയാകും. 

2.  .പവർDന അളx 

 വലിയ അളവിൽ .പവർDി>ുE MാപനAൾ>് േeാ>ും കടവും കൂടുതലായതിനാൽ 
.പവർDനമൂലധനം കൂടുതൽ േവണം.  

3.ബിസിന� ൈസ>ിൾ 

സാVDിക  ഉയർcയുെട കാലD് ഉൽപാദനവും വിൽപനയും  വർധി>ുEതിനാൽ കൂടുതൽ 
.പവർDന മൂലധനം ആവശ1മാH. എEാൽ   മാ¡1Dിെ3 സമയD്   ഉൽപാദനവും വിൽപനയും 
കുറയുEതിനാൽ കുറc;  .പവർDനമൂലധനം മതി. 

4.സീസണൽ ഘടകAൾ 

  ചില ബിസിനസുകള;െട .പവർDനം സീസണൽ ആH. തിര>ുപിടിc  സീസണിൽ .പവർDനDിെ3 
അളx കൂടുEതുമൂലം   കൂടുതൽ .പവർDനമൂലധനം േവ?ിവരും. തിര>ുകുറ� സീസണുകളിൽ 
.പവർDന അളx കുറയുEതുമൂലം .പവർDനമൂലധനം കുറc; മതിയാകും. 

5. ഉൽTാദന ച.കം 
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  അസം�കൃതവ�തു>ൾ ലഭി>ുEതു മുതൽ അതിെന അjിമ ഉൽപEAളാ>ി മാ:;Eതി{ 
എടു>ുE സമയമാH  ഉൽTാദന ച.കം. നീളേമറിയ ഉൽTാദന ച.കമു< MാപനAൾ>് നീളം 
കുറ� ഉൽTാദന ച.കമു<  MാപനAേള>ാൾ .പവർDന മൂലധനം േവണം. 

6. കടം അനുവദി>ൽ 

 സാധനAൾ ഉദാരമായി  കടDിൽ വി:ാൽ പിരി�ുകി]ാനു< തുക കൂടുകയും 
അതുവഴി  .പവർDന മൂലധനDിെ3 ആവശ1കത കൂടുകയും െചa;Eു. 

7.കടDിെ3 ലഭ1ത 

ബിസിനസി{ സ�യർമാരിൽ നിEും സാധനAൾ കടമായി ലഭി>ാറു?്. കൂടുതലായി കടം ലഭിcാൽ 
.പവർDന മൂലധനDിെ3 ആവശ1കത കുറയും 

8. അസം�കൃത വ�തു>ള;െട ലഭ1ത 

  അസം�കൃതവ�തു>ൾ സുഗമമായും കൃത1മായും ലഭ1മാെണ_ിൽ അവ കുറc; മാ.തം  േeാ>് 
െച|താൽ മതിയാകും. സാധനAൾ>് ഓർഡറുകൾ െകാടു>ുEതിനും ലഭി>ുEതിനും ഇട|>ു< 
സമയവും(lead time) .പസRമാH. Lead time ൈദർഘ1േമറിയതാെണ_ിൽ  കൂടുതൽ .പവർDന 
മൂലധനം േവണം. 

9. വളർcാ സാധ1ത 

 ഒരു Mാപനം അതിേവഗം വളർEുെകാ?ിരി>ുകയാെണ_ിൽ ഉൽTാദന- വിൽTന     ടാർജ:കൾ  

േനടുEതി{ കൂടുതൽ .പവർDന മൂലധനം േവണം. 

10.  മ¢രDിെ3 െലവൽ 

 വിപണിയിൽ കടുD മ¢രം ആെണ_ിൽ ഉപേഭാRാ>ള;െട  ആവശ1Aൾ േനരിടാൻ കൂടുതൽ 
സാധനAൾ േeാ>് െചേa?ിവരും.ഇP .പവർDന മൂലധനDിെ3  ആവശ1കത വർ}ിTി>ുEു. 

11. പണെTരുTം 

 പണെTരുTDിെ3 കാലD്  ഉൽപാദനDിെ3യും വിൽTനയുെടയും െലവൽ     Mിരമായി 
നിലനിർDാൻ  കൂടുതൽ പണം ആവശ1മായതിനാൽ .പവർDന മൂലധനം കൂടുതൽ േവണം. 

 

CHAPTER 10 

ധനപരമായ വിപണികൾ(FINANCIAL MARKETS) 

ഓഹരികൾ,  കടT.തAൾ, ഗവൺെമൻ' െസക1ൂരി:ികൾ മുതലായ സാVDിക ആ�തികൾ 
സൃYി>ുEതിനും  ൈകമാ:ം െചa;Eതിനുമു< വിപണിയാH ധനകാര1 വിപണി. .ഹസ)കാല 
,ഇട>ാല,  ദീർഘകാല ഫ?ുകൾ .പദാനം െചa;E MാപനAള;െട ശൃംഖലയാH ഇP. 

പണവിപണി(Money market) 

ഒരു വർഷDിൽ താെഴ കാലാവധിയു< പണപരമായ ആ�തികൾ ൈകകാര1ം െചa;E .ഹസ)കാല 

ഫ?ുകൾ>ു< വിപണിയാH പണ വിപണി. ഉയർE ലിക)ിഡി:ി ഉ<തും, നYസാധ1ത കുറ�തും, 

ഈ  ഇല~ാDതുമായ .ഹസ)കാല കട ഉപകരണAള;െട വ1ാപാരമാH ഇവിെട നട>ുEP. 

പണ വിപണിയിെല േരഖകൾ(Money market instruments) 
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1. .ടഷറി ബിൽ(Treasury bills) 

 േക.¡ ഗവൺെമ3ിനുേവ?ി റിസർx ബാ_് ഓ� ഇj1 പുറെTടുവി>ുE .ഹസ)കാല വാ|പാ 
േരഖകൾ ആH .ടഷറി ബില~;കൾ. ഇതിെ3 കാലാവധി ഒരു വർഷDിൽ താെഴയാH. ഇj1 ഗവെè3് 
.ഹസ)കാലേD>് വാ|പെയടു>ുEതി{ ഉപേയാഗി>ുE േരഖയാണിP. മുഖ വിലെയ>ാൾ താ�E 
വില|>് ഇഷ1ൂ െചa;കയും മുഖവില|>് തിരിെcടു>ുകയും െചa;Eു. ഇഷ1ു െചa;E വിലയും 
തിരിെcടു>ുE വിലയും തkിലു< വ1ത1ാസെD ഡി�കൗ?് എEുപറയുEു . 25,000 രൂപയും 

അതിെ3  ഗുണിതAള;ം ആയി]ാH  ഇP ഇഷ1ു െചa;EP . 

2.െകാേമ�സ1ൽ േപTർ(Commercial Paper) 

 എൻേഡാ�സുെമ3;ം െഡലിവറിയും വഴി ൈകമാ:ം െചaാവുE, നി�ിത കാലാവധിയു< , 

ഈടില~ാD  .ഹസ)കാല േ.പാമിസറി േനാ];കൾ ആണിP. 15 ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം വെരയാH 
ഇതിെ3 കാലാവധി. കVനികളാH ഈ േരഖ പുറDിറ>ുEP.  ഈ  ഇല~ാDതുെകാ?് .പശ�തമായ 
കVനികൾ>് മാ.തേമ ഇP ഇഷ1ൂ െചaാൻ സാധി>ുകയു<�. വിപണി നിര>ിേന>ാൾ താ�E  

പലിശേയ ഇതി{ ലഭി>ുകയു<�. 

3.േകാൾ മണി(Call Money) 

 ബാ_ുകൾ തkിലു< ഇടപാടുകൾ>് ഉപേയാഗി>ുE ഒരു ദിവസം മുതൽ 15 ദിവസം വെര 
കാലാവധിയു< ,ആവശ1െTടുേVാൾ തിരിc; െകാടുേ>? .ഹസ)കാല പണമാH േകാൾ മണി. 
ക1ാK റിസർx േറേഷ1ാ(CRR) നിലനിർDുEതി{ പര�പരം വാ|പെയടു>ുEതി{ ബാ_ുകൾ 
ഉപേയാഗി>ുE മാർഗമാH േകാൾ മണി. വാണിജ1 ബാ_ുകൾ റിസർx  ബാ_ിൽ സൂJിേ>?  
മിനിമം ബാലൻ� ആHCRR. േകാൾമണി>് െകാടുേ>? പലിശെയ േകാൾ േറ:് എEുപറയുEു. 

4. സർ]ിഫി>:് ഓ�   െഡേTാസി:് (Certificate Of Deposit)  

 വാണിജ1 ബാ_ുകള;ം മ:; വികസന ധനകാര1 MാപനAള;ം പുറDിറ>ുE,ഈടില~ാD, 
ൈകവശ>ാര{ ഉടമMാവകാശം നൽകുE .ഹസ)കാല േരഖയാH സർ]ിഫി>:് ഓ� െഡേTാസി:്. 
ലിക)ിഡി:ി കുറവു< സമയD് വ1Rികൾ>ും േകാർTേറഷനുകൾ>ും കVനികൾ>ും ഇഷ1ൂ 
െചa;EതാണിP. കാലാവധി മൂEു മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വെരയാH. കാലാവധി 
പൂർDിയാകുേVാൾ ൈകവശ>ാര{ ഇP ഇഷ1ൂ െച|ത ബാ_ിൽനിEും പണമാ>ി 
മാ:ാവുEതാH. ഇP ഡി�കൗ?ിൽ ഇഷ1ൂ െചa;കയും  മുഖവില|>് തിരിെcടു>ുകയും 
െചa;Eു 

5. വാണിജ1 ബില~്(Commercial Bills) 

ബിസിന� MാപനAള;െട .പവർDന മൂലധന ആവശ1Aൾ>ുേവ?ി ഉപേയാഗി>ുE വിനിമയ 
ബില~;കൾ ആണിP. കടം ആയി];< വിൽTനെയ ഫിനാൻ� െചa;EതിനാH ഇതുപേയാഗി>ുEP. 
കടമായി സാധനം വിൽ>ുേVാൾ  സാധനAൾ വി:യാൾ ബില~് എഴുതുകയും  വാAിയ ആൾ അP 
അ�െസ�:് െചa;കയും െചa;Eു.  അ�സ�:് െചa;Eേതാടുകൂടി ബില~് വിപണനം െചaാവുE 
േരഖ ആവുകയും ഇതിെന വ1ാപാര  ബില~് എE് വിളി>ുകയും െചa;Eു. കാലാവധി>് മുV് പണം 
ആവശ1മാെണ_ിൽ ഈ ബില~് ബാ_ിൽ െകാടുD് ഡി�കൗ?് െചaി>ാവുEതാH. വ1ാപാര ബില~് 
അ�സ�:് െചa;EP ഒരു വാണിജ1 ബാ_് ആെണ_ിൽ അതിെന വാണിജ1 ബില~് എEു പറയുEു 

SEBI-  ധർkAൾ(Functions) 

A. നിയ.jണ .പവർDനAൾ(Regulatory functions) 

1. േ.ബാ>ർമാർ, സ§ േ.ബാ>ർമാർ ,വിപണിയിെല മ:; ഇടപാടുകാർ  എEിവെര രജിeർ െചa;Eു. 
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2. േ.ബാ>ർമാർ,  ബാ_ുകൾ എEിവരുെട .പവർDനAള;ം േeാ>് എ��േച«ിെല 
ബിസിനസുകള;ം നിയ.jി>ുEു. 

3.ഓഹരികൾ വാAികൂ]ൽ, കVനികൾ ഏെ:ടു>ൽ മുതലായവ നിയ.jി>ുക. 

4. മ1ൂച)ൽ ഫ?ുകള;െട .പവർDനം നിയ.jി>ുക. 

5. ഈ നിയമം  അനുസരിc;< ലJ1Aൾ നടTാ>ാൻ ഫീസും മ:് ചാർജുകള;ം ഈടാ>ുക. 

6. നിയമDിെല വ1വMകൾ>് അനുസരിc;< അധികാരം വിനിേയാഗി>ുക. 

B. വികസന .പവർDനAൾ(Development functions) 

1. നിേJപകെര േബാധവൽ>രി>ുകയും  െസക1ൂരി:ീ� മാർ>:ിെല ഇടനില>ാർ>് പരിശീലനം 
നൽകുകയും െചa;ക. 

2. ഗേവഷണം നടDുകയും വിപണിയിൽ പെ_ടു>ുEവർ>് ഉപകാര.പദമായ വിവരAൾ 
.പസി}ീകരി>ുകയും െചa;ക. 

3. മൂലധന  വിപണിെയ വികസിTി>ുEതി{ ആവശ1മായ  വിവിധ നടപടികൾ സ)ീകരി>ുക. 

C. സംരJണ ധർkAൾ(Protective functions) 

1. െസക1ൂരി:ീ� മാർ>:ിെല വ«നാപരവും  അന1ായമായതുമായ  വ1ാപാര രീതികൾ 
നിേരാധി>ുക. 

2. ഇൻൈസഡർ േ.ടഡിം� നിയ.jി>ുകയും അവ|>്പിഴ ചുമDുകയും െചa;ക.  

3.നിേJപകെര സംരJി>ാൻ  നടപടികൾ സ)ീകരി>ുക. 

4.െസക1ൂരി:ീ� മാർ>:ിൽ ന1ായമായ വ1ാപാര രീതികള;ം െപരുമാ:c]Aള;ം നടTിലാ>ുക. 

 

 

CHAPTER 11  

                             വിപണന മാേന$മ3്(Marketing Management) 

വിപണനം(Marketing) 

 മൂല1മു< സാധനAള;ം േസവനAള;ം ഉ?ാ>ുകയും നൽകുകയും പര�പരം സ)ത.jമായി 
ൈകമാ:ം െചa;കയും െച|P വ1Rികള;ം സംഘAള;ം തAൾ>് ആവശ1മു<P േനടുE 
സാമൂഹിക .പ.കിയയാH വിപണനം. 

വിപണന മാേന$െമ3്(Marketing Management) 

  ടാർജ:് വിപണി െതരെ�ടു>ുകയും േമ�േയറിയ ഉപേഭാRൃ മൂല1Aൾ സൃYി>ുകയും  
നൽകുകയും ൈകമാറുകയും െചa;Eതിലൂെട ഉപേഭാRാ>െള സൃYി>ുകയും നിലനിർDുകയും 
വളർDുകയും െചa;E കലയും ശാ�.തവുമാH  വിപണന മാേന$െമ3്. 

വിൽപനയും വിപണനവും തkിലു< വ1ത1ാസAൾ(Differences between marketing 

and selling) 
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വിൽTന  വിപണനം 

വിൽTന വിപണനDിെ3 ഒരു 
ഭാഗം മാ.തമാH 

 വിൽTനയും ഉൾെ>ാ<;E വിശാലമായ 
പദം 

സാധനAൾ  ൈകമാ:ം 
െചa;Eതിൽ മാ.തമാH ഊEൽ 

 ഉപേഭാRാ>ള;െട സംതൃ�തിയിലാH 
ഊEൽ 

 വിൽപന വർധിTിc് ലാഭം 
കൂ];Eു 

  ഉപേഭാRൃ സംതൃ�തിയിലൂെട ലാഭം 
വർധിTി>ുEു 

 ഉPപാദനDിനുേശഷം 
ആരംഭി>ുEു 

ഉൽTാദനDി{ മുൻ� ആരംഭി>ുകയും 
വി�പന|>് േശഷവും തുടരുകയും 
െചa;Eു 

ഉൽTEDി{ അനുസരിc് 
ഉപേഭാRാ>െള വശDാ>ുEു 

  ഉപേഭാRാ>ള;െട 
ആവശ1Aൾ>നുസരിc് ഉൽTEAൾ 
വികസിTി>ുEു 

 

വിപണനDിെ3  ധർkAൾ(Functions of Marketing) 

1. വിപണി വിവരAൾ േശഖരി>ലും വിശകലനം െചaലും 

  ഒരു മാർ>:ർ   വിപണി വിവരAൾ േശഖരി>ുകയും വിശകലനം െചa;കയും േവണം. ഇP  
ഉപേഭാRാ>ള;െട ആവശ1Aൾ തിരിcറിയുEതിനും ഉ�പEAള;ം േസവനAള;ം കാര1Jമമായി 
വിപണനം െചa;Eതി{ ആവശ1മായ  വിലെT] തീരുമാനAൾ എടു>ുവാനും സഹായി>ുEു. 

2.  വിപണി ആസൂ.തണം 

MാപനDിെ3  വിപണന ലJ1Aൾ േനടുEതിനാവശ1മായ  വിപണി വികസിTി>ുE 
.പവർDനമാണിP.  ഉദാ: ഒരു കാർ  മാർ>:ർ  അടുD ര?ുവർഷDിനു<ിൽ തെ3 
വിപണിവിഹിതം  20 %നിEും 25% ആ>ാൻ ലJ1മിടുEു. 

3.  ഉൽTEം രൂപകൽപന െചa;കയും വികസിTി>ുകയും 

ഉപേഭാRാവിെന ആകർഷി>ുE രീതിയിൽ  ഒരു ഉൽTEം  രൂപക�പന െചa;E 
.പവർDനമാണിP. ഉദാ: കാർ വാAുേVാൾ നkൾ   അതിെ3 വില,ൈമേല$ എEിവ മാ.തമല~ 
െഷ|�,നിറം, ൈeൽ എEിവകൂടി പരിഗണി>ും. 

4. നിലവാരവൽ>രണവും തരംതിരി>ലും 

 േനരെD നി�യിc ക)ാളി:ി വില  എEീ മാനദ�Aൾ>നുസരിc് ഉൽTEAൾ നിർkി>ുE 
.പവർDനമാണിP. ക)ാളി:ി ,വലിTം, ഭാരം എEിവ അനുസരിc് ഉൽTEAൾ വിവിധ 
വിഭാഗAളായി തരം തിരി>ുEതാH േ.ഗഡി�. 

5.  പാേ>ജിAും  േലബലിAും 
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  ഉൽTEDി{ പാേ>$  ഡിൈസൻ െചa;കയും വികസിTി>ുകയും െചa;EതാH 
പാേ>ജിA്.   ഉൽTEം ഉൾെ>ാ<;E പാ.തം, േബാ��, െപാതിcിൽ എEിവയാH പാേ>$. 
പാേ>ജിൽ തിരിcറിയൽ അടയാളAൾ പതി>ുEതാH േലബലി�. 

6. .ബാൻഡി� 

 എതിരാളികള;െട ഉPപEAളിൽ നിEും ബിസിനസിെ3 ഉൽTEAെള തിരിcറിയുEതിനും 
േവർതിരി>ുEതിനും േവ?ി  ഉൽTEDി{ േപേരാ  അടയാളേമാ   നൽകുEതാH .ബാൻഡി�.  

7. ഉപേഭാRൃ പിjുണാ േസവനAൾ 

 ഉപേഭാRാ>ള;െട പരാതികൾ ൈകകാര1ം െചa;ക,െമയി3നൻ� േസവനAൾ െചa;ക തുടAിയ  
വി�പനാനjര േസവനAൾ ആണിP 

8. ഉൽTEDി{ വില നി�യി>ുക 

ഉൽTEം  വാAുEതിനുേവ?ി  ഉപേഭാRാx െകാടുേ>? തുകയാH ഉൽTE വില. വിലെയ 
അടിMാനമാ>ിയാH ഉൽTEDിെ3യും േസവനDിെ3യും ഡിമാൻ� നിലനിൽ>ുEP. വില 
കുറവാെണ_ിൽ ഡിമാൻ� കൂടുകയും വില കൂടുേVാൾ ഡിമാൻ� കുറയുകയും െചa;ം. 

9. .പേമാഷൻ 

 ഉൽTEെDേയാ  അതിെ3 .പേത1കതകെളയും കുറിc് ഉപേഭാRാ>െള അറിയി>ുകയും 
സാധനAൾ വാAുവാൻ േ.പരിTി>ുകയും െചa;E .പവർDനമാH .പേമാഷൻ. 

10. ഭൗതികമായ വിതരണം 

  ഉപേഭാRാ>ള;െട ആവശ1Aൾ ലാഭDിൽ നിറേവ:ാൻ ഉéവMാനDുനിEും സാധനAൾ  അവ  

ഉപേയാഗി>ുE MലേD>് ഭൗതികമായി  നീ>ുEതും ആയി  ബ�െT] .പവർDനAൾ 
ആസൂ.തണം െചa;കയും നടTിലാ>ുകയും നിയ.jി>ുകയും െചa;E .പവർDനമാണിP. 

11. ഗതാഗതം 

 ഒരു  MലDുനിE്  മെ:ാരു MലേD>് ഉൽTEAൾ ഭൗതികമായി മാ:;E .പ.കിയയാണിP. 

12. സംഭരണം 

വിപണിയിൽ സാധനAള;െട സുഗമമായ ഒഴു>് ഉറT;വരുDുEതി{ സാധനAൾ ശരിയായ 
രീതിയിൽ സൂJിc് വ|േ>?P അത1ാവശ1മാH. ഇP സാധനAൾ ൈകമാ:ം 
െചa;േVാഴു?ാകുE അനാവശ1 കാലതാമസം ഒഴിവാ>ാൻ സഹായി>ുEു. 

വിപണന മി.ശിതം(Marketing Mix) 

ടാർജ:് വിപണിയിൽ വിപണന ലJ1Aൾ േനടുEതിനായി Mാപനം ഉപേയാഗി>ുE വിപണന 
ഉപകരണAളാH വിപണന മി.ശിതം. ഇതിെന 4 Ps  എEറിയെTടുE നാ� വിഭാഗAളായി തരം 
തിരിcിരി>ുEു 

1. ഉൽTEം 2. വില 3. Mലം 4. .പേമാഷൻ 

1. ഉൽTEം (Product) 

  വിപണിയിൽ വി�പന|>ായി െവcിരി>ുE  സാധനAേളാ, േസവനAേളാ മൂല1മു< 
എെj_ിലുേമാ ആH  ഉൽTEം. ഉദാ: സാംസ�  ടിവി,േഫാൺ ,മ1ൂസി� സിeം എEിവ ഉ?ാ>ുEു. 

2. വില (Place) 
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  ഉൽTEം ലഭി>ുEതിനുേവ?ി ഉപേഭാRാx മുടേ>?  പണമാH വില . വില  ഉൽTEDിെ3 
ഡിമാൻഡിെന  ആ.ശയിcിരി>ും. 

3. Mലം (Physical distribution) 

ടാർജ:് വിപണിയിെല  ഉപേഭാRാ>ൾ>് സാധനAൾ ലഭ1മാ>ുEതി{ െചa;E .പവർDനAൾ 
ആണിP. ഇതിൽ a) ഭൗതികമായ  വിതരണം b) വിതരണ ചാനലുകൾ എEിAെന 2 ധർkAള;?്. 

4. .പേമാഷൻ (Promotion) 

  ഉൽTEDിെ3 ലഭ1തെയ>ുറിc് ഉപേഭാRാ>െള അറിയി>ുകയും ഉൽTEAൾ വാAാൻ 
അവെര േ.പരിTി>ുകയും  െചa;E .പവർDനമാH .പേമാഷൻ. 

ഉൽTEം 

  ഒരു   ഉൽTEം വാAുേVാൾ  മൂEുതരDിലു< .പേയാജനAളാH ഒരു ഉപേഭാRാx 
ആ.ഗഹി>ുEP 

a) .പവർDന പരമായ .പേയാജനAൾ 

b) മനശാ�.തപരമായ  .പേയാജനAൾ 

c) സാമൂഹ1പരമായ .പേയാജനAൾ. ഉദാ: ഒരു   കാർ വാAുേVാൾ ഗതാഗതം(.പവർDനപരം), 
.പeീ$( മനശാ�.തപരം), മ:;<വരുെട അംഗീകാരം(  സാമൂഹ1പരം) എEീ   .പേയാജനAൾ 
ലഭി>ുEു. 

 ഉൽTEAള;െട തരംതിരിx 

  ഉൽTEAെള ര?ായി തരം തിരി>ാം 

A) ഉപേഭാRൃ   ഉൽTEAൾ B) വ1ാവസായിക ഉൽTEAൾ 

A. ഉപേഭാRൃ   ഉൽTEAൾ(Consumer products) 

 വ1Rിപരമായ  ആവശ1Aൾ>ായി ഉപേഭാRാx വാAുE ഉൽTEAൾ ആണിP. വിൽ>ാൻ 
േവ?ിയല~ മറിc് അjിമ ഉപേഭാഗDി{ േവ?ിയാH വാAുEP. ഉദാ: ടിവി,േഫാൺ ,േസാT്, 
ടൂD്േപe് 

 ഇതിെന വീ?ും  താെഴTറയുE രീതിയിൽ തരംതിരി>ുEു 

a) േഷാTി�   അധ)ാനDിെ3 അടിMാനDിൽ 

b)  ഈ  നിൽTിെ3   അടിMാനDിൽ 

a) േഷാTി�  അധ)ാനDിെ3   അടിMാനDിൽ(Shopping efforts involved) 

i) സൗകര1.പദമായ ഉൽTEAൾ(Convenience products) 

കുറ� േഷാTി� അധ)ാനDിൽ ആള;കൾ ഇട|>ിെട വാAുE ഉൽTEAൾ ആണിP. ഉദാ: േസാT് 
, ടൂD്േപe് 

.പേത1കതകൾ(Features)  

1.േഷാTി� അധ)ാനം കുറx 2. അവശ1 വ�തു>ൾ ആH 3. വില കുറവാH 4. മൽസരം കടുDതാH  

ii)േഷാTി� ഉൽTEAൾ(Shopping products) 
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 വില, ക)ാളി:ി, വലിTം,  ൈeൽ മുതലായവ താരതമ1ം െചa;Eതി{ ഗണ1മായ സമയം  ആള;കൾ 
െചലവഴി>ുE ഉൽTEAളാണിP. ഉദാ: ആഭരണAൾ ,ഫർണീcർ വീ];പകരണAൾ,വ�.തAൾ   

 .പേത1കതകൾ(Features) 

1. ഉൽTEAൾ   ഈ  നിൽ>ുEവയാH 2. ഒരു  യൂണി:ിെ3 വില കൂടുതലാH3. േഷാTി� അധ)ാനം 
കൂടുതലാH 4. വാAൽ  മുൻകൂ]ി ആസൂ.തണം െചa;EതാH 

iii) വിേശഷ ഉൽTEAൾ(Speciality products) 

 അതുല1മായ സവിേശഷതകള;<  ഉൽTEAളാH  ഇP. ഉദാ: െപയിൻറിം� ,കലാസൃYികൾ , 

പുരാതന വ�തു>ൾ 

.പേത1കതകൾ(Features) 

1. ഉൽTEAൾ>് വില കൂടുതലാH 2.  വാAുEവരുെട എ�ം കുറവാH3.ഡിമാൻ�   

ഇൻഇലാeി� ആH.4. േഷാTിം� അ})ാനം വളെര കൂടുതലാH  

b) ഈ  നിൽT് അടിMാനDിൽ(Durability basis) 

i) ഈ  നിൽ>ുE ഉൽTEAൾ(Durable goods) 

  ദീർഘകാലം  ഈ   നിൽ>ുE, ഇട|>ിട|>് വാAി>ാD ഉൽTEAൾ ആണിP. ഉദാ:ടിവി, കാർ 

, ൈബ>് 

.പേത1കതകൾ(Features) 

1. ദീർഘമായ ൈല� 2. ഒരു യൂണി:ി{  ഉയർE ലാഭം3. ഗ1ാര?ിയും വി�പനാനjര േസവനAള;ം 

ii) ഈ  നിൽ>ാD ഉൽTEAൾ(Non-durable goods) 

ഇട|>ിെട  വാAുEതും  കുറc; തവണ മാ.തം ഉപേയാഗി>ുEതുമായ ഉൽTEAൾ ആണിP. 
ഉദാ:േസാT് , ടൂD്േപe് 

  .പേത1കതകൾ(Features) 

1. വില കുറവാH 2.എള;TDിൽ  ലഭ1മാH 3. വൻേതാതിൽ പരസ1Aൾ നൽകണം 

iii)േസവനAൾ(Services) 

വിൽTന|>ായി െവcിരി>ുE  െതാ];േനാ>ാേനാ കാണാേനാ സാധി>ാD  .പവർDനAളാH 
േസവനAൾ.ഉദാ:തലമുടി െവ]ി>ൽ, േഡാ�ടറുെട പരിേശാധന 

  .പേത1കതകൾ(Features) 

1. െതാടാേനാ  കാണാേനാ സാധി>ില~ 2. േസവന ദാതാവിൽ നിEും േസവനെD  േവർെപടുDാനാവില~ 
3.േസവനം  സൂJിc;വ|>ാൻ ആവില~  

B) വ1ാവസായിക ഉൽപEAൾ(Industrial products) 

മ:;< വ�തു>ൾ  ഉPപാദിTി>ുEതിനു<   ഇൻപു];കളായി  ഉപേയാഗി>ുEവയാH 
വ1ാവസായിക ഉൽപEAൾ 

 ഉദാ: അസം�കൃതവ�തു>ൾ,യ.jAൾ,ഉപകരണAൾ,എൻജിൻ ഓയിലുകൾ 

 .പേത1കതകൾ(Features) 

1.വാAുEവരുെട എ�ം കുറവാH 
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2. .ഹസ)മായ ചാനലുകളിലൂെടയാH  ഇതിെ3 വിതരണം 

3. ഉപേഭാRൃ ഉൽTEAള;െട ഡിമാ3ിൽ നിEാH  ഈ ഉൽTEAള;െട ഡിമാ3് ഉ?ാകുEP 

4. വ1ാവസായിക ഉൽപEAൾ വാAുEതി{ സാേ_തിക   വശDി{ വളെര .പാധാന1മു?്  

വ1ാവസായിക ഉൽപEAള;െട തരംതിരിx(Types of industrial products) 

i)വ�തു>ള;ം ഭാഗAള;ം(Materials and parts) 

 മുഴുവനായും  ഉൽTEDിേല>് .പേവശി>ുE സാധനAൾ ആണിP. ഇP  ര?് തരമു?്. 

a).പകൃതിദD ഉൽTEAൾ -കരിV്, േകാ]ൺ, എ�>ുരു>ൾ 

b) നിർമിത ഉൽTEAൾ-   കേVാണ3്  വ�തു>ളായ ഇരുV്,സിമ3് േപാലു<വയും കേVാണ3് 
ഭാഗAളായ  ടയറുകൾ, ബാ:റികൾ േപാലു<വയും 

ii) മൂലധന   ഇനAൾ(Capital items) 

അjിമ ഉൽTEAള;െട നിർkാണെD സഹായി>ുE ഉൽTEAൾ 

ഉദാ:എലിേവ:ർ,കV1ൂ]റുകൾ, ൈകയായുധAൾ 

iii) സൈ�കള;ം ബിസിന� േസവനAള;ം(Supplies and business services) 

അjിമ ഉൽTEം വികസിTി>ുEതി{ ഉപേയാഗി>ുE കുറc;കാലം മാ.തം നിലനിൽ>ുE 
സാധനAള;ം േസവനAള;ം ആണിP 

ഉദാ:ആണി, െപയി3് ,േകായിൽ, േപTർ, േകാ]ൺ േവe്, കV1ൂ]ർ േeഷനറി 

വില നി�യി>ൽ(Pricing) 

വില നിർണയെD ബാധി>ുE ഘടകAൾ (Factors affecting pricing) 

1. ഉൽTEDിെ3 െചലx 

 ഉൽTEDിെ3 വിലെയ ബാധി>ുE ഏ:വും .പധാനെT] ഘടകം  അതിെ3 െചലവാH. ഇതിൽ  
ഉൽTാദനDിനും വി�പന>ും വിതരണDിനു<  െചലവുകൾ ഉൾെTടുEു.Mിരെചലx, അMിര 
െചലx , അർ¨- അMിര െചലx എEിAെന മൂE് തരം െചലവുകൾ ഉ?്. 

2. .പേയാജനവും ഡിമാ3;ം 

  ഉൽTEDിെ3  വിലെയ ഡിമാ3്  ഇലാ�തികത ബാധി>ുEു. ഡിമാ3്  ഇലാeി� അെല~_ിൽ  
ഉൽTEDി{ ഉയർE വില  നി�യി>ാം. ഡിമാ3്  ഇലാeി� ആെണ_ിൽ ഉയർE 
വില  നി�യി>ാനാവില~. 

3. വിപണിയിെല   മ¢രDിെ3 തീ.വത 

വിപണിയിൽ   മ¢രം ഇെല~_ിൽ  ഇYമു< വില നി�യി>ാനു<  പൂർ� സ)ാത.j1മു?്. എEാൽ, 

മ¢രം ഉെ?_ിൽ എതിരാളികള;െട  ഉൽTEAള;െട വിലയും കൂടി പരിഗണിc;േവണം 
ഉൽTEDി{ വില നി�യി>ാൻ. 

4. നിയമനിയ.jണAള;ം  ഗവൺെമ3;ം 

 ചില  ഉൽTEAള;െട വില ഗവൺെമൻ' നി�യി>ുEു. ഉദാ:ഔഷധAൾ 

5.   വിലയിടൽ  ലJ1ം 
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 .ഹസ)കാലേD>് ലാഭം വർധിTി>ലാH   ലJ1െമ_ിൽ ഉയർE വില ഈടാ>ും. 
ദീർഘകാല  ലാഭമാH  ലJ1െമ_ിൽ കുറ� വിലേയ  ഈടാ>ൂ. 

6. വിപണന രീതികള;െട ഉപേയാഗം 

 വിതരണ സംവിധാനം, െസയിൽ�മാെ3യും പരസ1Dിെ3യും  ഗുണനിലവാരം എEിവ വില 
നി�യി>ലിെന ബാധി>ുEു.  

.പേമാഷൻ(Promotion) 

.പേമാഷൻ മി.ശിതം(Promotion mix) 

 ഉൽTEAെള>ുറിc് ഉപേഭാRാ>െള അറിയി>ുEതിനും ഉൽTEAൾ വാAാൻ അവെര 
േ.പരിTി>ുEതിനു<  .പവർDനAെള െമാDമായി വിളി>ുE േപരാH  .പേമാഷൻ  മി.ശിതം. 
ഇതിൽ പരസ1ം, വ1Rിഗത വി�പന,െസയിൽ� .പേമാഷൻ, പിസി:ി എEീ .പവർDനAൾ 
ഉൾെTടുEു. 

 പരസ1ം(Advertisement) 

  ആശയAൾ,സാധനAൾ,േസവനAൾ എEിവ  .പതിഫലം വാAി  ഒരു നി�ിത 
�േപാൺസർ  വ1Rിപരമല~ാD രീതിയിൽ  അവതരിTി>ുകേയാ, 

.പചരിTി>ുകേയാ  െചa;EതാH പരസ1ം. 

.പേത1കതകൾ(Features) 

1. പണം നൽേക?P(Paid form) 

 പണം നൽേക? ആശയവിനിമയ രീതിയാണിP. പരസ1Dിെ3  െചലx  �േപാൺസർ  വഹി>ണം. 

2. വ1Rിപരമല~(Impersonality) 

  പരസ1ം നൽകുE ആള;ം  അP  കാണുE ആള;ം  പര�പരം  കാണുEില~ 

3. തിരിcറിയാവുE   �േപാൺസർ(Identified sponsor) 

 പരസ1ം നൽകുEP  തിരിcറിയാവുE  ഒരു വ1Rിേയാ  കVനിേയാ ആയിരി>ും. 

േന]Aൾ(Advantages) 

1. നിരവധി ആള;കളിൽ എDുEു 

വിശാലമായ  ഭൂ.പേദശD്   നിരവധി ആള;കളിേല>് എDാൻ പരസ1Dി{ കഴിയും. 

2. ഉപേഭാRൃ സംതൃ�തി വർധി>ുEു 

 ഉപേഭാRാ>ളിൽ  ആnവിശ)ാസം ഉ?ാ>ുകയും   അതുവഴി അവരുെട സംതൃ�തി 
വർധി>ുകയും െചa;Eു. 

3. ഭാവ .പകടനപരത  

  കV1ൂ]ർ ഡിൈസനുകള;ം  .ഗാഫി>ുകള;ം  പരസ1Aെള  കൂടുതൽ ആകർഷകമാ>ുEു. 

4. ലാഭകരമാH  

 പരസ1ം  ലJ>ണ>ി{ ആള;കളിൽ  എDിേcരുEതിനാൽ ഇP  വളെര ലാഭകരമാH. 

 പരിമിതികൾ (Limitations) 
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1.ശRി െചലുDുEില~ 

 പരസ1ം   വ1Rിപരം അല~ാDതിനാൽ, അP  ഉപേഭാRാ>ൾ ആകാൻ ഇടയു<വർ  .ശ}ി>ണം 
എEില~. 

2. .പതികരണം ലഭി>ുEില~ 

 കൃത1മായ ഫീ� ബാ>്   സംവിധാനമില~ാDതിനാൽ  പരസ1ം ഫല.പദമാേണാ എE് വിലയിരുDുക 
ബു}ിമു]ാH. 

3. അയവില~ാ|മ 

വിവിധ ഉപേഭാRാ>ള;െട   ആവശ1Aൾ>നുസരിc്  രൂപക�പന െചaാDതിനാൽ  ഇതി{ 
വഴ>മില~. 

4. ഫല.പദമല~ 

 വിവിധ മാധ1മAളിലൂെട വരുE പരസ1Aള;െട എ�ം വളെര കൂടുതലായതിനാൽ, അവ  ആള;കൾ 
കാണുകേയാ  േകൾ>ുകേയാ െചaണെമEില~. 

പരസ1േDാടു<   എതിർT;കൾ(Objections to advertising) 

1. െചലx കൂ];Eു 

 പരസ1ം ഉൽTEDിെ3  വില കൂ];Eു. സാധനം വാAുEവൻ  ഉൽTEDി{ ഉയർE വില 
നൽേക?ിവരുEു. ടിവിയിൽ  ഏതാനും െസ>ൻ� േനരേD>് പരസ1ം നൽകുEതി{ ലJAൾ 
െചലവഴിേ>?ി വരുEു. 

2. സാമൂഹിക മൂല1Aെള  താ�Dി െക];Eു 

 പരസ1Aൾ  സാമൂഹിക മൂല1Aെള  താ�Dി െക];കയും  ഭൗതിക വാദAെള 
േ.പാ¢ാഹിTി>ുകയും െചa;Eു. ഇP അനാവശ1മായി പണം െചലവഴി>ുEതിേല>് നയി>ുEു. 

3. ഉപേഭാRാ>െള കുഴ|>ുEു 

 തAള;െട ഉൽTEAൾ  മ:;<വേര>ാൾ  മികcതാെണE് അവകാശെT];െകാ?് വിവിധ 
കVനികള;െട ഒേര േപാലു< നിരവധി പരസ1Aൾ   മാധ1മAളിൽ വരുEു. ഏതാH നല~P, ഏP 
വാAണം എE കാര1Dിൽ  വാAുEവ{  ആശയ>ുഴTമു?ാ>ുEു. ഉദാ:സർ�, ഉജാല എEീ 
കVനികൾ  ഏ:വും മികc  െവè അവകാശെTടുEു 

4.ഗുണനിലവാരമില~ാD സാധനAള;െടവിൽപനെയ േ.പാ¢ാഹിTി>ുEു 

ഗുണനിലവാരം   കൂടിയ ഉൽTEAൾ, കുറ� ഉൽTEAൾ  എEിAെനയു<  േവർതിരിx  

പരസ1Aൾ നടDുEില~. േമാശം സാധനAൾ  േപാലും  വാAുവാൻ  പരസ1ം ആള;കെള 
േ.പരിTി>ുEു. 

5. ചില പരസ1Aൾ സേഭ1തരമാH 

ചില പരസ1Aൾ  അസഭ1 ഭാഷ ഉപേയാഗി>ുകയും അêീലമായ  കാര1Aൾ കാണി>ുകയും 
െചa;Eു. ഉദാ:അ�പവ�.തധാരിണികളായ  �.തീകൾ നൃDം െചa;ക, ഒരു .പേത1ക   പൗഡർ  

ഉപേയാഗി>ുEതിെ3 േപരിൽ  �.തീ പുരുഷെ3  പിEാെല ഓടുക 

വ1Rിഗത വി�പന(Personal selling) 
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വിൽTന നടDുക എE ഉേgശേDാെട ഉപേഭാRാ>ളാകാൻ സാധ1തയു< ആള;കള;മായി  
സംഭാഷണ രൂപDിൽ സേ¡ശAൾ അവതരിTി>ുEതാH വ1Rിഗത വിൽTന 

  .പേത1കതകൾ(Features) 

1. വാAുEവനും വിൽ>ുEവനും   തkിൽ  േനരി]്  മുഖാമുഖ സംഭാഷണം നട>ുEു 

2. വിൽ>ുEവ{   വാAാൻ ഇടയു<യു<വരുമായി വ1Rിപരമായ ബ�ം Mാപി>ാൻ 
കഴിയുEു 

 െസയിൽ� .പേമാഷൻ(Sales promotion  

ഉൽTEം   വാAാൻ ഇടയു<വെര  ഉടെനതെE  സാധനAള;ം േസവനAള;ം 
വാAുവാൻ  േ.പാ¢ാഹിTി>ുEതിനായി  രൂപക�പനെച|തിരി>ുE 
.ഹസ)കാല  ആനുകൂല1AളാH െസയിൽ� .പേമാഷൻ. 

സാധാരണയായി ഉപേയാഗി>ുE െസയിൽ� .പേമാഷൻ െട�നി>ുകൾ(Commonly 

used sales promotion activities) 

1. റിേബ:്(Rebate) 

 അധികമു<  േeാ>്  വി:ഴി>ുEതി{   ഉ¢വകാലAളിൽ  �െപഷ1ൽ വില|>്  
സാധനAൾ  വാ�ദാനം െചa;E രീതിയാണിP. ഉദാ: പരിമിത കാലേD>്  ഒരു  .പേത1ക .ബാൻ� 
കാർ  ഇരുപതിനായിരം രൂപ  കീഴിവിൽ  വിൽ>ുEു എE് വാ�ദാനം 

2. ഡി�കൗ?്(Discount) 

ലിe് െച|ത  വിലേയ>ാൾ  താ�E വില|>്   സാധനAൾ  വിൽ>ുക. ഉദാ:തുണി>ടയിൽ  ഷർ]ി{  

50%  കിഴിx 

3. റീഫ?ുകൾ(Refunds) 

 വാAിയ  വിലയുെട  ഒരു  നി�ിത ഭാഗം സാധനം വാAി  എE െതളിx( ഒഴി� കൂ ) 
ഹാജരാ>ിയാൽ  തിരിc; െകാടു>ുEു 

4. .പീമിയം ഓഫർ(Premium offer) 

ഒരു ഉൽTEം   വാAുേVാൾ മെ:ാരു  ഉൽTEം  സൗജന1മായി   നൽകുEു .ഉദാ: ടൂD് 
േപeിെ3കൂെട  ടൂD് .ബK .ഫീ, ബൂeിെ3 കൂെട മ�് .ഫീ 

5. അളx  സkാനം(Quantity gifts) 

ഒരു വില|>്   കൂടുതൽ അളവിൽ സാധനAൾ നൽകുക. ഉദാ:രെ?�ം  വാAിയാൽ ഒE് െസൗജന1ം. 

6. തൽJണം നറുെ>ടുT;കള;ം സkാനAള;ം(Instant draws and assigned gifts) 

ഒരു കാർ�  ഉപേഭാRാവി{ നൽകുകയും  അതു ചുര?ുേVാൾ   അതിൽ 
എഴുതിയിരി>ുEP  തൽJണം  സkാനമായി   നൽകുകയും  െചa;Eു. 

7. ഭാഗ1 നറുെ>ടുT്(Lucky draw) 

സാധനം  വാAുേVാൾ  ലഭി>ുE കൂTൺ  പൂരിTിc്  ഒരു േബാ�സിൽ  ഇടണം. അP  അേത 
ദിവസേമാ  പിEീേടാ  നറുെ>ടുD് ഭാഗ1വാ{   സkാനം നൽകുEു. 

8. ഉപേയാഗി>ാവുE േന]ം(Usable benefit) 
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 വാAുEവർ>് ഒരു ഡി�കൗ?് വൗcർ നൽകുEു.അP ഉപേയാഗിc് .പേത1ക  കിഴിവുകൾ േനടാം. 
ഉദാ:പതിനായിരം രൂപ|>്  സാധനAൾ വാAി അaായിരം രൂപ|>ു< േഹാളിേഡ പാേ>$ 
േനടുക. 

9. 0% പലിശ നിര>ിൽ മുഴുവൻ ഫിനാൻ�(Full finance at 0%) 

 ഉപേഭാRൃ ഉPപEAള;ം  വാഹനAള;ം വിൽ>ുEവർ  ലളിതമായ ഫിനാൻസി� പ}തികൾ 
വാ�ദാനം െചa;Eു. സാധനDിെ3 മുഴുവൻ വിലയും വാAുE സമയD്  നൽേക?. മറിc് 
പലിശയില~ാD ലഘുതവണകളായി നൽകിയാൽ മതി 

10. സാVിള;കൾ നൽകുക (Samples) 

ഉൽTEAള;െട സാVിള;കൾ സൗജന1മായി നൽകുEു. ഉദാ:പുതിയ ഉൽTEAൾ  ഇറ>ുE സമയD് 
ടൂD് േപe്, േപന എEിവ സൗജന1മായി നൽകുEു. 

 പിസി:ി(Publicity) 

 കVനിെയയും   കVനിയുെട ഉൽTEAെളയും  കുറിc;< വിവരAൾ   െപാതുമാധ1മAളിൽ   ഒരു   
വാർDയായി  വരുEതാH ഇP. 

.പേത1കതകൾ(Features) 

1. ഇP  പണം  നൽേക?ാD  ഒരു  ആശ ആശയവിനിമയ  മാർ�മാH. 

2. ഇP  ആരും  �േപാൺസർ  െചa;Eതല~. കാരണം  സേ¡ശം  ഒരു വാർDയാH  വരുEP. 

െപാതുജന സVർ> പരിപാടികൾ (Public Relations) 

െപാതുജനAള;െട  ക�ിൽ കVനിയുെടയും അതിെ3 ഉൽTEAള;െടയും .പതിëായ 
വർ}ിTി>ുEതിനും സംരJി>ുEതിനും  രൂപകൽTന െച|തി];< വിവിധ  
കാര1പരിപാടികൾ  ആH  െപാതുജന  സVർ> പരിപാടികൾ. 

 

 

 

 CHAPTER 12 

  ഉപേഭാRൃ  സംരJണം(CONSUMER PROTECTION) 

 

ഉപേഭാRാ>ള;െട   അവകാശAൾ(Consumer Rights) 

 ഉപേഭാRൃ സംരJണം  ഉപേഭാRാ>ൾ>് 6 അവകാശAൾ നൽകിയി];?് 

1. സുരJ|>ു< അവകാശം(Right to safety) 

 തAള;െട ജീവനും സ)Dിനും ഭീഷണിയായ  സാധനAളിൽ നിEും േസവനAളിൽ നിEും സംരJണം 
കി];Eതിനു< അവകാശം  ഉപേഭാRാ>ൾ>ു?്.ഉദാ: നിലവാരം കുറ�  ഇല�.ടി� 
ഉപകരണAൾ അപകടDിനു കാരണമാകുEു. 

2. അറിയാനു< അവകാശം(Right to be informed) 
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 ഉൽTEDിെ3 ഘടകAൾ, ഉൽTാദന തീയതി, വില, അളx, ഉപേയാഗി>ാനു<   നിർേgശAൾ 
മുതലായവ അറിയാനു< അവകാശം ഉപേഭാRാ>ൾ>് ഉ?്. 

3. തിരെ�ടു>ാനു< അവകാശം(Right to choose) 

 വിവിധ ഉൽപEAളിൽ നിEും ന1ായമായ വില|>് തനി>ിYമു< ഉ�TEം   തിരെ�ടു>ാൻ  

ഉപേഭാRാവി{ അവകാശമു?്. 

4. പരാതി േകൾ>െTടാനു< അവകാശം(Right to be heard) 

ഉൽTEDിേലാ  േസവനDിേലാ   തൃ�തനെല~_ിൽ  അതിെനT:ി പരാതിെTടാനും അP 
േകൾ>െTടാനും  ഉ< അവകാശം ഉപേഭാRാവിനു?്. 

5. പരാതി പരിഹരിc; കി]ാനു< അവകാശം(Right to seek redressal) 

സാധനAേളേയാ  േസവനAേളേയാ  കുറിc്   പരാതികള;െ?_ിൽ   ഈ പരാതി  പരിഹരിc; 
കി];വാനു< അവകാശം ഉപേഭാRാവിനു?്. 

6. ഉപേഭാRൃ  വിദ1ാഭ1ാസDിനു<  അവകാശം(Right to consumer education) 

 അറിx േനടാനും  ജീവിതം മുഴുവൻ  അവകാശെDT:ി  അറിവു<  ഉപേഭാRാവായി 
ഇരി>ാനുമു<  അവകാശം ഉപേഭാRാവിനു?്. 

ഉപേഭാRാ>ൾ>്  നിയമ സംരJണം(Legal protection to consumers) 

1. 1986-െല  ഉപേഭാRൃ സംരJണ നിയമം(The Consumer Protection Act-1986) 

 ഈ നിയമം  േകടായ സാധനAൾ, േമാശം േസവനAൾ, അന1ായ  കcവട രീതികൾ  എEിവയിൽനിEും   

ഉപേഭാRാ>ൾ>്  സംരJണം നൽകുEു. 

2. 1930-െല  സാധന  വി�പന  നിയമം(The Sale of Goods Act-1930) 

 വാAിയ സാധനAൾ  വ1വMകൾ>ും   വാറ?ികൾ>ും  അനുസൃതമെല~_ിൽ  

വാAുEവർ>്  സംരJണവും  ആശ)ാസവും   നൽകുEു. 

3. 1954-െല  ഭJണDിെല മായം േചർ>ൽ തടയൽ നിയമം(The Prevention of Food Adulteration 

Act-1954) 

ഈ നിയമം  ഭJണസാധനAളിെല   മായം േചർ>ൽ തടയുകയും, െപാതുജന   താൽപര1ാർ¨ം  

ഭJണDിെല        ശു}ത  ഉറT;വരുDുകയും െചa;Eു. 

4. 1955-െല അവശ1വ�തു നിയമം(The Essential commodities Act-1955) 

 ഈ  നിയമം അവശ1വ�തു>ള;െട   ഉൽTാദനവും വിതരണവും നിയ.jി>ുകയും  അവയുെട  

തുല1മായ  വിതരണം  ഉറTാ>ുകയും െചa;Eു. 

5. 1976-െല അളവു തൂ>  നിലവാര നിയമം(The Standards of Weights and Measures Act-1976) 

സാധനAള;െട  അളവിേലാ തൂ>Dിേലാ  നടDുE  ത]ിT;കളിൽ നിEും  ഉപേഭാRാ>ൾ>്  
സംരJണം നൽകുEതാH ഈ നിയമം. 

6. 1999-െല വ1ാപാരമു.ദ നിയമം(The Trade Marks Act-1976) 

ഉൽTEAളിെല വ1ാജ മു.ദകള;െട  ഉപേയാഗം തടയുEതാH ഈ നിയമം. 

7. ബ1ൂേറാ ഓ�  ഇj1ൻ eാൻേഡർ� നിയമം-1986(The Bureau of Indian Standards Act-1986) 
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ബ1ൂേറാ|>്  ര?് .പവർDനAളാH ഉ<P 

a)  ഗുണനിലവാരAൾ  രൂപെTടുDുക.  

b)  BIS   സർ]ിഫി>:്  നൽകുക. 

ഉപേഭാRൃ സംരJണ നിയമDിൻകീഴിൽ കീഴിലു<  തർ> പരിഹാര 
ഏജൻസികൾ(Redressal agencies under The Consumer Protection Act) 

 ജില~, സംMാന, േക.¡ തലAളിലായി  ഒരു  .തിതല  സംവിധാനം ഉപേഭാRൃ സംരJണ നിയമം 
Mാപിcിരി>ുEു. ജില~ാ േഫാറം, സംMാന കkീഷൻ. േദശീയ കkീഷൻ  എEിവയാണിP. 

 ജില~ാ േഫാറം (District Forum) 

a).പസിഡ?ും  മ:;ര?് അംഗAള;ം ഉ?ായിരി>ും, അംഗAളിൽ  ഒരാൾ  �.തീ ആയിരി>ണം. 

b) എല~ാവെരയും  നിയമി>ുEP സംMാന ഗവൺെമ3് ആH. 

c) സാധനAള;െടേയാ  േസവനDിേ3േയാ  മൂല1വും ആവശ1െTടുE നYപരിഹാരവും കൂടി  
ഇരുപP  ലJം   രൂപയിൽ താെഴയാെണ_ിൽ  ജില~ാ േഫാറDിൽ പരാതിെTടാം. 

d) പരാതി ലഭിcാൽ   ആർെ>തിെരയാേണാ  പരാതി  നൽകിയിരി>ുEP, അP  അയാൾ>്  ൈകമാറും. 

e)ആവശ1െമ_ിൽ സാധനAേളാ   അതിെ3 സാVിേളാ പരിേശാധന|>ായി  ലേബാറ]റിയിേല>്  
അയ>ുEു 

f) റിേTാർ]ിെ3  അടിMാനDിൽ, ആർെ>തിെരയാേണാ പരാതി നൽകിയിരി>ുEP, അയാൾ>് 
ഉDരx അയ|>ുEു. 

g) പരാതി>ാരൻ ജില~ാ േഫാറDിെ3   ഉDരവിൽ  തൃ�തൻ അെല~_ിൽ , അയാൾ>് 30 

ദിവസDിനു<ിൽ   സംMാന കkീഷനിൽ  അTീൽ   നൽകാവുEതാH. 

 

സംMാന കkീഷൻ(State Commission) 

a).പസിഡ?ും  മ:;ര?് അംഗAള;ം ഉ?ായിരി>ും, അംഗAളിൽ ഒരാൾ  �.തീ ആയിരി>ണം. 

b) എല~ാവെരയും  നിയമി>ുEP സംMാന ഗവൺെമ3് ആH. 

c) സാധനAള;െടേയാ  േസവനDിേ3േയാ  മൂല1വും ആവശ1െTടുE നYപരിഹാരവും കൂടി  
ഇരുപP  ലJം   രൂപയിൽ കൂടുതലും   ഒരു േകാടി രൂപയിൽ താെഴയും   ആെണ_ിൽ  സംMാന 
കkീഷനിൽ പരാതിെTടാം. 

d) പരാതി ലഭിcാൽ   ആർെ>തിെരയാേണാ  പരാതി  നൽകിയിരി>ുEP, അP  അയാൾ>്  ൈകമാറും. 

e)ആവശ1െമ_ിൽസാധനAേളാഅതിെ3സാVിേളാപരിേശാധന|>ായി  ലേബാറ]റിയിേല>്  
അയ>ുEു. 

f) റിേTാർ]ിെ3  അടിMാനDിൽ, ആർെ>തിെരയാേണാ പരാതി നൽകിയിരി>ുEP, അയാൾ>് 
ഉDരx അയ|>ുEു. 

g) പരാതി>ാരൻ ജില~ാ േഫാറDിെ3   ഉDരവിൽ  തൃ�തനെല~_ിൽ , അയാൾ>് 30 

ദിവസDിനു<ിൽ േദശീയ  കkീഷനിൽ    അTീൽ  നൽകാവുEതാH. 

േദശീയ കkീഷൻ(National Commission) 
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a).പസിഡ?ും കുറ�P 4 അംഗAള;ം ഉ?ായിരി>ും, അംഗAളിൽ ഒരാൾ  �.തീ ആയിരി>ണം. 

b) എല~ാവെരയും  നിയമി>ുEP േക.¡ഗവൺെമ3് ആH 

c) സാധനAള;െടേയാ  േസവനDിേ3േയാ  മൂല1വും ആവശ1െTടുE നYപരിഹാരവും കൂടി  ഒരു 
േകാടി രൂപയിൽ    കൂടുതൽ ആെണ_ിൽ  േദശീയ കkീഷനിൽ പരാതിെTടാം. 

d) പരാതി ലഭിcാൽ   ആർെ>തിെരയാേണാ  പരാതി  നൽകിയിരി>ുEP, അP  അയാൾ>്  ൈകമാറും. 

e)ആവശ1െമ_ിൽ സാധനAേളാഅതിെ3 സാVിേളാ പരിേശാധന|>ായി  ലേബാറ]റിയിേല>്  
അയ>ുEു. 

f) റിേTാർ]ിെ3  അടിMാനDിൽ, ആർെ>തിെരയാേണാ പരാതി  നൽകിയിരി>ുEP, അയാൾ>് 
ഉDരx അയ|>ുEു. 

g) പരാതി>ാരൻ ജില~ാ േഫാറDിെ3   ഉDരവിൽ  തൃ�തനെല~_ിൽ , അയാൾ>് 30 

ദിവസDിനു<ിൽ   സു.പീംേകാടതിയിൽ   അTീൽ   നൽകാവുEതാH. 

 

 

Preapared by VINOD  E B 

 O L L H S S ,UZHAVOOR, KOTTAYAM 
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