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KUDUMBASHREE (KERALA STATE POVERTY ERADICATION 
MISSION)
Kudumbashree has been assigned the responsibility of implementation of PMYUVA 2.0 pilot project in 
Kerala.

ABOUT KUDUMBASHREE

Kudumbashree, the Kerala State Poverty Eradication Mission was launched on 17th May 
1998 inaugurated by the Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. The Mission aims to 
eradicate absolute poverty within a definite time frame of 10 years under the leadership 
of Local Self Governments formed and empowered by the 73rd and 74th Amendments of 
the Constitution of India. The Mission launched by the State Government with the active 
support of Government of India and NABARD has adopted a different methodology in ad-
dressing poverty by organizing the poor in to community-based organizations. The Mission 
follows a process approach rather than a project approach.
Kudumbashree, a community organization of Neighborhood Groups (NHGs) of women in 
Kerala, has been recognized as an effective strategy for the empowerment of women in ru-
ral as well as urban areas: bringing women together from all spheres of life to fight for their 
rights or for empowerment. The overall empowerment of women is closely linked to econom-
ic empowerment. Women through these NHGs work on a range of issues such as health, 
nutrition, agriculture, etc. besides income generation activities and seeking micro credit.
Kudumbashree differs from conventional programmes in that it perceives poverty not just as 
the deprivation of money, but also as the deprivation of basic rights. The poor need to find 
a collective voice to help claim these rights.
Kudumbashree was conceived as a joint programme of the Government of Kerala and Nab-
ard implemented through Community Development Societies (CDSs) of Poor Women, serv-
ing as the community wing of Local Governments. Kudumbashree is formally registered as 
the “State Poverty Eradication Mission” (SPEM), a society registered under the Travancore 
Kochi Literary, Scientific and Charitable Societies Act 1955. It has a governing body chaired 
by the State Minister of LSG. There is a state mission with a field officer in each district. This 
official structure supports and facilitates the activities of the community network across the 
state. Kudumbashree differs from conventional programmes in that it perceives poverty not 
just as the deprivation of money, but also as the deprivation of basic rights. The poor need 
to find a collective voice to help claim these rights.
The grassroots of Kudumbashree are Neighborhood Groups (NHG in short) that send rep-
resentatives to the ward level Area Development Societies (ADS). The ADS sends its rep-
resentatives to the Community Development Society (CDS), which completes the unique 
three-tier structure of Kudumbashree. Today, there are 2.77 lakhs NHGs, over 19,854 ADSs 
and 1073 CDSs in Kudumbashree.
It is this network that brings women to the Grama Sabhas and helps them bring the needs 
of the poor to the attention of the local governments. The Community Development Societies 
are also very active in Government programmes and play significant roles in development 
activities ranging from socio-economic surveys and enterprise development to community 
management and social audit.
Though its efforts to engage women in civil society in development issues and opportunities, 
Kudumbashree in association with the local self government of Kerala is charting out new 
meaning and possibilities for local economic development and citizen centric governance.
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MISSION

There are two distinguishing characteristics to Kudumbashree which set it apart from the 
usual SHG model of empowerment. These are,
1. The universality of reach – from its very inception Kudumbashree has attempted to bring ev-
ery poor woman in the state within its fold, as a consequence of which today Kudumbashree 
is present in every village panchayat and municipality, and in nearly every ward, colony and 
hamlet. The sheer spread is mind boggling, and it is only because the local community of 
women drive the system that it has managed to persevere.
2. The scope of community interface in local governance – the functioning of Kudumbashree 
is tied up to the development initiatives of the local government be it for social infrastruc-
ture, welfare or right based interventions or for employment generation. From food secu-
rity to health insurance, from housing to enterprise development, from the national wage 
employment programme to the jagratha samiti, every development experience depends on 
Kudumbashree to provide the community interface.
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PREFACE

Skilling and Entrepreneurship are two distinct yet related functions of MSDE. Consequently, 
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna (PMKVY) and Pradhan Mantri YUVA Yojana (PMYY) 
are the two pillars of this Ministry. While JSS is also focuses on skilling the youth in sector 
specific trades to make them job ready and motivate beneficiaries to take up self-employ-
ment as a career option. PMYY endeavours to create jobs through entrepreneurship edu-
cation, training, capacity building, mentoring and handholding. Skilling in specific trades 
does not ensure entrepreneurial competence amongst the trainees. Thus, to complete the 
cycle, it is imperative for skilling and entrepreneurship to work in tandem with each other.

MISSION

To promote entrepreneurship as an alternate career choice and enable sustained long-term 
mentoring support through the journey to potential and early stage entrepreneurs.

OBJECTIVES

The overall objective of the scheme is to create an enabling ecosystem for entrepreneurship 
development through entrepreneurship education & training, advocacy, and easy access 
to entrepreneurship network, with focus on student/ trainees and alumnae from the skilling 
ecosystem.
The purpose of this training module is to create a standardized module which will help in 
conducting training to impart Enterprise Development training skills. 
The contents of the modules have been kept simple and general, intended to be delivered 
through 20-hour training, and can be commonly applicable to all kinds of business activities. 
Upon completion of the training, participants will have a clearer understanding of the local 
economy and market, be able to understand and identify qualities of a good entrepreneur, 
generate business ideas and understand elements of business cycle as well as realize the 
importance of product and service quality. From a quantitative skills perspective, the various 
modules deal with basic accounting, costs and pricing as well as preparation of business 
plans. At the end of the programme, this should lead to accelerate job creation by providing 
end to end entrepreneurship education, handholding and mentoring support to potential 
and existing entrepreneurs who aspire to start or scale-up their existing enterprises.
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INTRODUCTION 

Pradhan Mantri YUVA Yojana (PM-YUVA) is a flagship program of Ministry of Skill Devel-
opment and Entrepreneurship (MSDE), Government of India, on entrepreneurship educa-
tion and training. The Scheme aims entrepreneurship as an alternate career choice and 
enables sustained long-term mentoring support through the journey to potential and early 
stage entrepreneurs.  The overall objective of the scheme is to create an enabling ecosystem 
for entrepreneurship development through entrepreneurship education & training, advoca-
cy, and easy access to entrepreneurship network, with focus on student/ trainees and alum-
nae from the skilling ecosystem. 
For the implementation of PM YUVA project in skilling eco system, Kudumbashree structured 
and developed this training module based on following objectives,
 
 Educate and equip potential and early stage entrepreneurs
 Connect entrepreneurs in enabling networks of peers, mentors, funds and business  
 services
 Catalyze a culture shift to encourage entrepreneurship
 Drive entrepreneurship research & advocacy.

 By considering early stage entrepreneurs and their interests more focus is given to 
activity oriented sessions and motivational sessions. Overall target of this training is to 
generate primary level awareness about the processes involved in the formation of an enter-
prise. Sessions of this training module is planned in a way that, after the completion of this 
entrepreneurship training, Trainee entrepreneur can easily develop his/her own business 
plan starting from a scratch idea.
 
 This manual is done for young entrepreneurs or students from skilling eco system, 
such as Industrial Training Institutes (ITI), Polytechnic Colleges, Jan Shikshan Sansthan(-
JSS) and from Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana(PMKVY) etc. Faculty Trainers from 
skilling eco systems must be treated as Faculty Facilitators for the implementation of this 
training. Module is structured in a way that faculty facilitator along with entrepreneurship 
club made in the skilling eco system together plan and deliver sessions to students mainly 
focusing on activity oriented lessons. Session plan is developed with a view point that total 
batch of 50 students will be split into groups of 5 students and each group will undertake all 
sessions as their group based work plan. Individual plan at their own will be made as home 
based tasks and its correction will be done through expert sessions. 
 
 This Manual is made for the faculty sessions of PM YUVA program and it can be con-
sidered as a training module for all type of young entrepreneurs and for students in order to 
get basic understanding about the process involved in the formation of an enterprise. Each 
session is structured with time frame and with a motivational experience session for gener-
ating enthusiasm in trainees. Major portion of each session is dedicated for activities and 
trainees for group work assignments. Final output of all 20 modules will generate a proper 
business plan of their own and it will boost up their confidence to a different level.
 
The major 3 components of the Entrepreneurship development process are:
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1. ENTREPRENEURSHIP AWARENESS AND MOBILISATION: 

 To create awareness about entrepreneurship as a career option. Organize mobili-
zation campaigns to spread awareness about the entrepreneurship process so that more 
youngsters will get a clear picture about the process involved and it may definitely results 
in the formation of new enterprises or expansion of existing enterprises. Enterprise forma-
tion and scale up generate additional employment options in society and it will result in 
the reduction of unemployment ratio. Today the necessary of enterprise awareness is huge 
in our country, because trained manpower is unaware of how to develop a legal entity and 
need to understand the opportunities of entrepreneurship.  
Conduct mass awareness workshops and orientation workshops on entrepreneurship 
within the project institute for aspiring/potential entrepreneurs will definitely results in the 
formation of new innovations in the field especially from our technical education sector.

2. ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND TRAINING:  

 To provide entrepreneurship education within the skilling ecosystem is one of the 
basic necessary in our county to fine-tune our young talents. Equip project institutes to de-
liver entrepreneurship education through their existing facilities will motivate the students 
and alumni’s to a next level. By creating entrepreneurship cells in each project institute, 
along with the career guidance cell we can promote more youngsters as entrepreneurs 
rather than job seekers. Entrepreneurship development trainings for beginners need at 
most care because we need to understand their levels of approaches and attitudes in the 
knowledge and idea creation processes. Trainings must focus on essential topics, must 
be simple and crisp, more focus on activity oriented sessions, and process understanding 
rather than giving all theoretical inputs. Trainings should be conducted by organizing an 
entrepreneurs club (E-Club) in project institute with the representatives from management, 
resource persons and students. Weekly plan development or monthly plan development 
and its progress must be done through this forum. Implementation strategy mainly focus-
ing on activity-oriented sessions, it need a group of facilitators and a faculty facilitator. 
Members from E cell as facilitator and small student groups for group-based activities 
make the training more enthusiastic. 40 hours trainings in ITI and polytechnics and 20 
hours trainings at PMKK and JSS centers are aimed through this pilot project to create 
awareness among early stage entrepreneurs about the enterprise formation processes. 

3. MENTORING AND HANDHOLDING:
 
 Provide handholding and mentoring support to potential and existing entrepre-
neurs (of student/ trainees and alumnae who have undergone any skill development train-
ing) is a basic necessity after the completion of an entrepreneurship education or training 
only make it sense. Otherwise it may not be satisfactorily lead to the aimed goals of our 
training session. During the early stages of entrepreneurship guidance and motivations 
will turn it into a fruitful result. Organizing Counseling camps (boot camps) for potential 
and early stage entrepreneurs through various sectors will definitely help our youngsters 
to welcome new entrepreneurship options with the support of motivators and mentors. 
Provide mentoring and handholding support to potential and early stage entrepreneurs 
leading to creation of new enterprises and scale-up enterprises.
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A. ENTREPRENEURSHIP TRAINING NEEDS OF YOUTH

The needs of young entrepreneurs are various and it may vary by persons to persons,

A.  Potential business associates, investors or collaborators to help them achieve their vision.

B. A Trusted Mentor. Even with all the relevant education, young entrepreneurs have plenty 
to learn, and a mentor can help provide practical information not found in the classroom 
or books. Trusted mentors—some of our community members have even found co working 
mentors—can provide a fresh perspective for young entrepreneurs stuck on a plan-of-action 
that promises questionable results, at best.

C.  Enthusiasm and Community Support. You need to believe in your idea, service or prod-
uct, and sitting in your home office may cause you to lose some of your initial enthusiasm. 
Working among fellow entrepreneurs and solo workers can definitely help you keep focus. 
Working in a co working environment, you have a built-in community with whom you can 
share successes and setbacks.

D.  Knowledge about new technological & innovation options available in their proposed 
business area. 

E.  New Marketing Techniques and scaling up options

F.  Steps to avoid risks and losses

G. Registrations and Legal formalities associated with their business entity

H. How to identify potential stake holders
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Let’s Begin?
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ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME (EDP)

 This Entrepreneurship Development Programme is structured as twenty short 
modules for the young aspirants. Each session contains session plan with objective of 
that session, time plan, and methodology to be followed. Each Sessions contains some 
kind of assignments for students that can be done in class room session as a group 
based activity (say, 5 member trainee group) and it will give confidence to trainees to 
develop an individual plan as a home based assignment. By completing all twenty ses-
sions, each individual can form their own business plan starting from their scratch ideas. 
In order to keep the mindset of trainees a motivational story of successful entrepreneurs 
is included in each session that will create some business concepts, give some   action 
points and keep them in the course of action. Presentation of group based activities from 
selected team members in each sessions will create a cross learning platform and will 
boost up their presentation skills. As mentioned in previous sessions, E-Club members 
along with faculty facilitator will analyze individual and group works and create plan 
for way forward sessions. Additional knowledge session through expert mentors and 
plans may be incorporated along with these sessions based on the availability of time 
and resources. 



Module 1

ENTREPRENEURSHIP MINDSET



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational story Story telling / Video

15 min Who is an Entrepreneur?
Entrepreneurship 
Characteristics
Motivation to become an 
Entrepreneur

Lecture

10 min Analysis of Strengths and 
weaknesses of the 
participant.

Exercise

25 min Why should I want to be an 
Entrepreneur?

Presentation by individual 
participants.

5 min Summary &
Individual assignment

Lecture 
Exercise format distribution



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

ആരാണ് സംരംഭകൻo എന്ന് മനസിലാക്കുക
സംരംഭകെന്˙റ സ�ഭാവ സവിേശഷതകൾo അറിയുക.
സംരംഭകത�ത്തിനുള്ള ്രപേചാദനങ്ങള്  അറിയുക
സ�യം വിലയിരുത്തുവാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുക
എന്ത് െകാണ്ട് എനിെക്കാരു സംരംഭകനാകണം? 
എന്നതിന് ഉത്തരം കെണ്ടത്തുക.
ഒരു സംരംഭകെന സന്ദർശിക്കുക.

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



സംരംഭ കൻo



ലാഭത്തിനുേവണ്ടി 
സാമ്പത്തിക റിസ്ക്  
എടുത്ത് സംരംഭം 
തുടങ്ങുന്ന വ�ക്തി



ലാഭം

സാമ്പത്തിക റിസ്ക്

ലാഭം േവണം

അതിനായി റിസ്ക് എടുക്കണം

ലാഭം ലഭിക്കാൻ റിസ്ക് ഉണ്ട്
RISK AND RETURN



Azim Premji’s 10 Golden Rules
for a successful Entrepreneur

from his speech at IIT Madras, on July 27, 2001



Rule 1

Dare to Dream : People wonder if having unrealistic dreams is
foolish. My reply : dreams can never be realistic or safe. If they
were, they would not be dreams. But one must have strategies
to execute dreams and slog to transform them into reality.



Rule 2

Set Clear Goals : Define what you stand for as early as possible
and do not compromise for any reason. You can’t enjoy the
fruits of success if you have to argue with your own conscience.



Rule 3

Never Loose Your Zest and Curiosity for Learning : I personally
spend ten hours a week on reading, or I find myself quickly
outdated.



Rule 4

Strive for Excellence : In the world of tomorrow, and with
globalization, just being good is not good enough. One needs to
excel in whatever one does.



Rule 5

Build Self-Confidence : Remember, no one can make you feel
inferior without your consent.



Rule 6

Learn to Wok in Teams : The challenges ahead are so complex
that no individual will be able to face them alone. Team work
results in effort and, in turn, more and better results.



Rule 7

Take Care of Yourself : The stress a young person faces today
while beginning his career is the same as what the last
generation faced at the time of retirement. Along with
alternates, physical fitness is also important. I jog daily.



Rule 8

Persevere : It can make miracles happen.



Rule 9

Have a Broader Social Vision : While earning is important, we
must use the same for the larger good of the society.



Rule 10

Never Let Success Go to Your Head : For
whatever we achieve is with the help of other
factors and people outside us. The moment we
become ignorant, we become vulnerable to
making bad judgements.



സംരംഭകെന്˙റ സ�ഭാവ സവിേശഷതകൾ



കഠിന പരി്രശമം (Hardwork)
ഉന്നതിയിെലത്തുവാനുള്ള ആ്രഗഹം (Desire for High Achievement)
ഉയർന്ന ശുഭാപ്തിവിശ�ാസം (Highly Optimistic)
സ�ാ്രശയത�ം (Independence)
ദീർഘദൃഷ്ടി (Foresight)
മികച്ച സംഘാടകൻ (Good Organiser)
നവീനത (Innovative)
സ്ഥിേരാത്സാഹം (Perseverence)
സംഘമേനാഭാവം (Team Spirit)



സംരംഭകത�ത്തിനുള്ള ്രപേചാദനം



േനട്ടം (Achievement)
െവല��വിളികൾ (Challenges)
പുതിയ കാര�ങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം (Learning)



സ�ാ്രശയത�ം(Independence)
സ�യംഭരണം (Autonomy)
വരുമാന ഭ്രദത (Income Security)
സാമ്പത്തിക വിജയം (Financial Success)



സാമൂഹ� പദവി (Social Status)
തിരിച്ചറിയെപ്പടുന്ന ആഹ്ളാദം (Recognition)
കുടുംബ പാരമ്പര�ം (Family Legacy)
മുൻ ്രപവർത്തി േമഖലേയാടുള്ള അസംതൃപ്തി
(Dissatisfaction with prior work management)



Self Assessment



ഓേരാ പഠിതാവിേനാടും അവരുെട ശക്തിയും ദൗര് ഭല�വും 
വിലയിരുത്താന്  ആവശ�െപ്പടുന്നു.

ഇത് ഒരിക്കലും മറ്റ�ള്ളവര് ക്ക് മുന്നില്  
അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ളതല� എന്നും സത�സന്ധമായി മാ്രതം 
വിലയിരുത്താനും ആവശ�െപ്പടണം.

പരിശീലകേനാ മറ്റ�ള്ളവേരാ ഇത് പരിേശാധിേക്കണ്ട 
ആവശ�മില�. ഓേരാരുത്തര് ക്കും തങ്ങള�െട ശക്തിയും 
ദൗര് ഭല�വും സ�യം വിലയിരുത്തുവാനുള്ള 
ഒരവസരമാണിത്.

പഠിതാക്കള് ക്ക് അവരുെട േനാട്ട് പാഡില്  തെന്ന  
എഴുതാവുന്നതാണ്. മറ്റാര് ക്കും ഇത് ൈകമാേറണ്ടതില�.



എന്തുെകാണ്ട് എനിെക്കാരു സംരംഭകനാകണം?



ഓേരാ പഠിതാവിേനാടും എന്തുെകാണ്ട് തനിക്ക് 
സംരംഭകനാകണം എന്ന ആ്രഗഹത്തിന് െറ കാരണങ്ങള്  
എഴുതുവാന്  പറയുക.

ഓേരാരുത്തെരയായി �ാസിന് െറ മുന്നിേലക്ക്  
ക്ഷണിക്കുകയും അവേരാട് എഴുതിയ കാരണങ്ങള്  
വിശദീകരിക്കുവാന്  പറയുകയും െചയ്യ�ക.

ഓേരാരുത്തരുേടയും അവതരണം കഴിയുേമ്പാള്  
മറ്റ�ള്ളവേരാട് അവതാരകെന േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുവാന്  
അഭ�ര് ത്ഥിക്കുക. ഇത് അവരുെട ആത്മവിശ�ാസം 
വര് ദ്ധിപ്പിക്കും.

അവര്  പറയുന്ന കാര�ങ്ങള്  ചര് ച്ചെചയ്യ�കേയാ, വിശകലനം 
െചയ്യ�കേയാ, െതറ്റ�കള്  വന്നാല്  കളിയാക്കുകേയാ െചേയ്യണ്ട 
ആവശ�മില�. ആവശ�െമങ്കില്  മാ്രതം വളെര സൗമ�മായി 
തിരുത്തലുകള് o ഉപേദശിക്കാവുന്നതാണ്.



Individual Assignment
ഓേരാ പഠിതാവും ഒരു സംരംഭകെന സന്ദര് ശിക്കുന്നു. 
അവരുെട സംരംഭത്തില്  സംഭവിച്ച േനട്ടങ്ങള�ം 
േകാട്ടങ്ങള�ം അവരുെട അനുഭവങ്ങള�ം േനരിട്ടറിയുന്നു. 
ഇത് സംരംഭകത�ത്തിന് െറ െവല��വിളികെള 
തിരിച്ചറിയാന്  അവെര സഹായിക്കുന്നു. സംരംഭങ്ങള്  
നടത്തുേമ്പാള്  ്രശദ്ധിേക്കണ്ട അനവധി കാര�ങ്ങള്  
പഠിക്കാന്  ഈ സംേവദനം അവര് ക്ക് സാധ�ത 
നല് കുന്നു. അവര്  നടത്തിയ സന്ദര് ശനത്തിന് െറ ഒരു 
റിേപ്പാര് ട്ട് സമര് പ്പിക്കുവാന്  അവേരാട് 
ആവശ�െപ്പടാം. അടുത്ത �ാസില്  വരുേമ്പാള്  ഈ 
റിേപ്പാര് ട്ട് പരിശീലകെന ഏല്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
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Summary



Module 2

ആശയരൂപീകരണം
(Idea Development Process)



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Business success story Story telling / Video

20 min Ideation process
How to develop a business 
idea?
How to validate an idea?

Lecture

20 min Idea Development Exercise.
Participants will be divided 
into different work groups 
and each group will develop 
a business idea.

Brainstorming

10 min Presentation of result Presentation of idea by group 
members

5 min Summary &
Individual assignment

Lecture 
Exercise format distribution



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

ബിസിനസ് എവിെട നിന്ന് ആരംഭിക്കാെമന്നത് അറിയുക
ബിസിനസിൽ ആശയത്തിെന്˙റ ്രപാധാന�െമന്ത് എന്ന് മനസിലാക്കുക
ആശയങ്ങൾ എങ്ങിെന കെണ്ടത്താെമന്ന് പഠിക്കുക
കെണ്ടത്തിയ ആശയം എങ്ങിെന വിലയിരുത്താെമന്ന് പഠിക്കുക
ആശയരൂപീകരണം എങ്ങിെനയാണ് െചേയ്യണ്ടത് എന്ന് മനസിലാക്കുക
ആശയരൂപീകരണ ്രപ്രകിയ പരിശീലിക്കുക

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



എവിെട നിന്ന് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാം?



ആശയമാണ് ബിസിനസിന് െറ വിത്ത് . നെല�ാരു ആശയം 
കെണ്ടത്തുക എന്നതാണ് ആദ�മായി െചേയ്യണ്ടത്. 
ആശയെത്ത കെണ്ടത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്  അത് എങ്ങിെന 
ബിസിനസാക്കി രൂപാന്തരെപ്പടുത്താന്  സാധിക്കും എന്ന് 
ചിന്തിച്ച� തുടങ്ങാം. ഒരാശയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്  
െപെട്ടന്ന് അത് ബിസിനസാക്കി മാറ്റ�കയല� െചയ്യ�ന്നത്. 
മറിച്ച് വിശദമായ പഠനവും തയ്യാെറടുപ്പ�ം അതിനായി 
ആവശ�മുണ്ട്. എങ്ങിെനയാണ് ഒരാശയെത്ത 
കെണ്ടത്തുന്നെതന്നും അതിെന ബിസിനസാക്കി  
പരിവര് ത്തനം െചയ്യിക്കുന്നെതന്നും നമുക്ക് കാണാം.



ആശയം സംരംഭം
മാറ്റം

Idea is transforming into business



പരിഹരിക്കെപ്പേടണ്ട ്രപശ്നങ്ങെള കെണ്ടത്തുക

ഓേരാ ബിസിനസും ്രപശ്നങ്ങള് ക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് 
നല് കുന്നത്. നമുക്ക് ചുറ്റ�മുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള�ം 
േസവനങ്ങള�ം ്രശദ്ധിക്കുക. നമ്മുെട ്രപശ്നങ്ങള് ക്കുള്ള 
പരിഹാരമാണ് അവ വാഗ്ദാനം െചയ്യ�ന്നത്. മികച്ച 
ഒരാശയെത്ത കെണ്ടത്താന്  ആദ�ം നാം ഒരു 
്രപശ്നെത്തയാണ് കെണ്ടേത്തണ്ടത് . ആ ്രപശ്നത്തിനുള്ള 
പരിഹാരമാണ് നമ്മുെട ബിസിനസ്. ഇേപ്പാള്  
നിലനില് ക്കുന്ന പരിഹരിക്കെപ്പടാത്ത ഒരു ്രപശ്നെത്ത 
നമുക്ക് അഭിസംേബാധന െചയ്യ�വാന്  സാധിക്കുേമാ 
എന്ന ചിന്ത ആശയെത്ത രൂപെപ്പടുത്തും. 



ആശയരൂപീകരണം

ആശയരൂപീകരണത്തിന് െറ ആദ�പടി ്രപശ്നെത്ത 
കെണ്ടത്തുക എന്നതാണേല�ാ. ഒരു ്രപശ്നെത്ത 
കെണ്ടത്താനുള്ള നാല് മാര് ഗ്ഗങ്ങള്  എെന്താെക്കയാണ് 
എന്ന് നമുക്ക് േനാക്കാം.



ൈദനംദിന ജീവിതത്തില്  നമ്മള�ം കുടുംബവും 
സുഹൃത്തുക്കള�െമല�ാം േനരിടുന്ന ്രപശ്നങ്ങെള 
്രശദ്ധിക്കുക.

എല�ാ ദിവസവും നാം േനരിടുന്ന ്രപശ്നങ്ങള്  
നിരവധിയാണ്. ഇന്നും പരിഹരിക്കെപ്പടാത്ത 
അെല�ങ്കില്  കൂടുതല്  സുഗമമാക്കാവുന്ന പല 
കാര�ങ്ങള�ം നമ്മുെട ൈദനംദിന ജീവിതത്തിലുണ്ട്. 
ഇവെയ സസൂഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുക. ഒരു മിക്സി 
അടുക്കള േജാലികള്  എ്രത സൗകര�്രപദമാക്കുന്നു എന്ന് 
നമുക്കറിയാം. ഒരു ്രപശ്നെത്ത കെണ്ടത്താനും ആശയം 
രൂപീകരിക്കാനും നമുക്ക് വീട്ടില്  നിന്ന് തെന്ന 
ചിലേപ്പാള്  കഴിയും. ഇത്തരം ്രപശ്നങ്ങള�െട ഒരു 
പട്ടിക തെന്ന തയ്യാറാക്കാം.



നാം ്രപവര് ത്തിക്കുന്ന േമഖലയില്  േനരിടുന്ന 
്രപശ്നങ്ങെള മനസിലാക്കുക.

നമ്മുെട ്രപവര് ത്തന േമഖല ഏതു തെന്നയാവെട്ട. 
അവിെട ഓേരാ വ�ക്തിയും ്രപസ്ഥാനവും േനരിടുന്ന 
്രപശ്നങ്ങള�ം െവല��വിളികള�ം സസ്സ�ഷ്മം 
വിലയിരുത്തുക. ഏെതങ്കിലും ്രപശ്നത്തിന് 
തനിെക്കാരു പരിഹാരം നല് കുവാന്  കഴിയുേമാ എന്ന് 
ചിന്തിക്കുക. ഒരു െചറിയ േപപ്പര്  �ിപ്പ് മുതല്  
്രപശ്നങ്ങള് ക്കുള്ള പരിഹാരമാണ്. ബിസിനസിനുള്ള 
ആശയം ഇത്തരം ്രപശ്നങ്ങള് ക്കുള്ളില്  
ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 



നമ്മുെട നാട്ടില്  പരിഹരിക്കെപ്പടാത്തതും എന്നാല്  മറ്റ് 
നാടുകള്  പരിഹാരം കെണ്ടത്തിയതുമായ ്രപശ്നങ്ങെള 
പഠിക്കുക.

ഉദാഹരണമായി മാലിന�സംസ്കരണം നെമ്മ 
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വലിെയാരു ്രപശ്നമാണ്. 
മേറ്റെതങ്കിലും രാജ�ം ഇതിനുള്ള ഫല്രപദമായ ഒരു 
മാര് ഗ്ഗം കെണ്ടത്തിയിട്ട�േണ്ടാ? അത് നമ്മുെട രാജ�ത്ത് 
നടപ്പില്  വരുത്തുവാന്  കഴിയുേമാ? മറ്റ് രാജ�ങ്ങളില്  
മികച്ച ്രടാഫിക് സംവിധാനങ്ങള്  എങ്ങിെനയാണ് 
നടപ്പില്  വരുത്തുന്നത്? അതിനായുള്ള േസാഫ്റ്റ് െവയര്  
നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കുവാന്  കഴിയുേമാ? എന്ന 
േചാദ�ങ്ങള്  നമുക്കുള്ളില്  ഉയരണം.



മറ്റ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്  അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന 
്രപശ്നങ്ങള്  കെണ്ടത്തുക.

ചിലേപ്പാള്  ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം 
അതിനാവശ�മുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്  
ലഭിക്കാെത ബുദ്ധിമുട്ട�ന്നുണ്ടാകാം അെല�ങ്കില്  ചില 
േസവനങ്ങള്  ആവശ�മുണ്ടാകാം. ഇത് കെണ്ടത്തുകയും 
ബിസിനസ് അവസരമാക്കി മാറ്റ�കയും െചയ്യാം. 
വലിെയാരു യ്രന്തം നിര് മ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറി അതിന് െറ 
ഒരു ഭാഗം (പാര് ട്ട്) മേറ്റെതങ്കിലും െചറുകിട 
സ്ഥാപനെത്ത ഉപേയാഗിച്ചാവാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് . 
അങ്ങിെന മറ്റ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്  േനരിടുന്ന 
്രപശ്നങ്ങള�ം ബിസിനസ് ആശയത്തിന് െറ 
ഉറവിടമാകാം. 



ആശയങ്ങള്  കെണ്ടത്താനായി നമുക്ക് മറ്റ് ചില മാര് ഗ്ഗങ്ങള�ം 
േതടാം.

• മറ്റ് ബിസിനസ് / വ�വസായ സ്ഥാപനങ്ങള്  സന്ദര് ശിക്കുക.
• തേദ്ദശ സര് ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങള�െട സഹായം േനടാം.
• വ�വസായ വകുപ്പ�കള്  േപാലുള്ള സര് ക്കാര്  , അര് ദ്ധ 
സര് ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങള�െട സഹായം േനടാം.

• വ�വസായ രംഗത്ത് ്രപവര് ത്തിക്കുന്ന സ�കാര� 
സ്ഥാപനങ്ങള�െട സഹായം േനടാം.

• സ�ന്തം അനുഭവങ്ങളില്  നിന്നും ആശയം കെണ്ടത്താം.
• ചര് ച്ചകളിലൂെടയും പഠനങ്ങളിലൂെടയും ആശയങ്ങള്  
കെണ്ടത്താം.

• ഗേവഷണങ്ങളിലൂെട ആശയങ്ങള്  കെണ്ടത്താം.



Idea Screening

ആശയെത്ത എങ്ങിെന 
വിലയിരുത്താം ?



ആശയെത്ത വിലയിരുത്തുേമ്പാള്  മൂന്ന് കാര�ങ്ങളാണ് 
നാം ്രപധാനമായും ്രശദ്ധിേക്കണ്ടത്

നമ്മുെട ആശയം ബിസിനസാക്കി മാറ്റ�േമ്പാള്  നാം 
നല് കുന്ന ഉത്പന്നം / േസവനം ഉപേഭാക്താവിന് 
ആവശ�മുള്ളതാേണാ? (Desirable)

നമ്മുെട ആശയം സാേങ്കതികമായി നടപ്പിലാക്കുവാന്  
കഴിയുന്ന ഒന്നാേണാ? (Feasible)

സാമ്പത്തികമായി വിജയിപ്പിക്കുവാന്  കഴിയുന്ന 
ആശയമാേണാ അത്? (Viable)

ഈ മൂന്ന് േചാദ�ത്തിനും “അെത” എന്ന ഉത്തരം 
ലഭിച്ചാല്  മാ്രതേമ നാം അടുത്ത നടപടിെയക്കുറിച്ച് 
ആേലാചിേക്കണ്ടതുള്ള�.



IDEA

DESIRABILITY FEASIBILITY VIABILITY



Idea Generation Exercise



പഠിതാക്കെള പല ്രഗൂപ്പ�കളാക്കി തിരിക്കുന്നു.

ഓേരാ ്രഗൂപ്പ�ം ചര് ച്ചെചയ്ത് ഓേരാ ബിസിനസ് 
ആശയം രൂപീകരിക്കുന്നു.

ആശയം എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നു.

്രഗൂപ്പില്  നിന്നും നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു വ�ക്തി തങ്ങള�െട 
ആശയെത്ത മറ്റ�ള്ളവര് ക്ക് മുന്നില്  അവതരിപ്പിക്കുന്നു.



ഞങ്ങള്  കെണ്ടത്തിയ ബിസിനസ് ആശയം

ഒരു കടലാസിൽ എഴുതാം



Individual Assignment

ഓേരാ പഠിതാവും ഓേരാ പുതിയ ആശയം കെണ്ടത്തി 
അത് വിശകലനം െചയ്യ�ന്നു. ്രഗൂപ്പ്  കെണ്ടത്തിയ 
ആശയം ഉപേയാഗിക്കരുത്. സ�ന്തമായി കെണ്ടത്തുന്ന 
ഒരാശയം ആവണം ഇതിനായി ഉപേയാഗിേക്കണ്ടത്.  
ഇെതാരു േഹാം വര് ക്ക്  ആണ്. അഞ്ച് 
സു്രപധാനങ്ങളായ കാര�ങ്ങളാണ് വിശകലനം 
െചയ്യ�കയും േരഖെപ്പടുത്തുകയും െചേയ്യണ്ടത്. അടുത്ത 
�ാസില്  ഇത് പരിശീലകെന ഏല്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.

Idea Development Process - Format – 2.01



ഏത് 
്രപശ്നെത്തയാണ് 
ഈ ആശയം 
അഭിസംേബാധന 
െചയ്യ�ന്നത്?

എന്ത് 
പരിഹാരമാണ് 
ഈ ്രപശ്നത്തിന് 
കെണ്ടത്തിയിട്ട�ള്ള
ത്?

ആെരാെക്കയാണ് 
ഉപേഭാക്താക്കൾo?

സാേങ്കതികമായി 
ഈ ആശയം 
നടപ്പിൽ 
വരുത്താൻ 
കഴിയും എന്ന് 
വിശ�സിക്കുന്ന 
കാരണങ്ങൾ 
എെന്താെക്കയാണ്?

ഈ േ്രപാജക്റ്റ്  
സാമ്പത്തികമായി 
വിജയിക്കും എന്ന് 
വിശ�സിക്കുന്ന 
കാരണങ്ങൾ 
എെന്താെക്കയാണ്? 

 

േചാദ�ാവലി



Summary



Module 3

PREPARATION OF A BUSINESS PLAN



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

25 min Requirement of a Business 
Plan
Contents of a Business Plan
How to Prepare a Business 
Plan

Lecture

15 min Business Plan Model 
Presentation & Discussion

Presentation & Discussion

10 min Question Answer Session Interaction

5 min Summary &
Individual Assignment

Lecture 



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

എന്താണ് ബിസിനസ് �ാൻ എന്ന് മനസിലാക്കുക.

എങ്ങിെനയാണ് ബിസിനസ് �ാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് 
എന്ന് പഠിക്കുക.

ബിസിനസ് �ാനിെന്˙റ ഉള്ളടക്കം മനസിലാക്കുക.

തിരെഞ്ഞടുത്ത ആശയത്തിെന്˙റ ബിസിനസ് �ാൻ 
തയ്യാറാക്കുക.

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



�ാനിംഗിെന്˙റ ആവശ�കത 



Failing to plan is 

planning to fail 



�ാൻ എന്താണ് ?

where are 
we now

where do 
we want to 
be in the 

future

how are we 
going to 
get there

what should 
we measure 

to know 
we’ve 
moved



ബിസിനസ് �ാൻ 



ബിസിനസ് �ാൻ സഹായകം 

തീരുമാനം ചിട്ടെപ്പടുത്തുക അവതരിപ്പിക്കുക
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ബിസിനസ് 

�ാനിന്െറ 

സാരം

Introduction

Opportunity

Market Analysis & Competitor analysis 

Business Model

Marketing Plan

Operational Plan 

Risk factors / Uncertainties and Mitigation strategies

Entrepreneurial Background 

Financial projections

Appendix (exhibits)



1.Introduction 

Basic background Business & 
objectives

Major products and 
services to be 
offered 

Location

Owner background 
details 

Any other points 
relevant 



2. THE 
OPPORTUNITY

1. what is the need / pain – how strong is the pain

2. who has it (define your customer)

3. why will they pay for it?

Have you have sensed or experienced a real problem, 

that’s an opportunity !

Your solution

1. how will you fulfill this need (define your product)

2. what value are you adding



3. THE MARKET -
DESCRIBE THE 

MARKET OR THE 
CUSTOMERS YOU 

WILL SERVE

1. What industry are you competing

2. Customer Segment – needs of each set of 

customers 

3. Product for each segment 

4. size

5. trends

1. Past growth rate ; past 1/2/3 years

2. Projected grow rate over the next 6m / 1 / 5 /10 years



COMPETITION

1. Who are the current competitors

1. What resources do they control, what are their strengths and 
weaknesses

2. How will they respond to us &How can we respond to their 
response

Name of 
competitor 

Location Products/ 
services  
offered 

Estimated 
Turnover 

Pricing Differentiation 
with others 

Comments



4. BUSINESS 
MODEL

What is the 
business – in 

details 

how will you 
make money. 

List all the 
sources of 
revenue

What are 
the Capital 
costs – fixed 
and working 

capital 

Sources of 
financing



CAPITAL COSTS 
Fixed Capital

Assets No of units Per unit costs Total costs per asset 

Fixed assets

Others 

Working capital required for business for ONE/ TWO MONTHS 

Raw material required + WIP + Finished 
goods + Debtors 

Others fixed costs 

Fixed Capital 

Working capital 

Total Capital 



SOURCE OF CAPITAL 

Source Details Amount 

Investment by owner 

Bank Loan  Bank name 

Loan from family Details

Loan from other sources  Details 

Total 



5. MARKETING 
PLAN

• competing on price
• quality
• niche 

(differentiation)

Overall 
question to 
consider 
(business 
strategy)

• product
• Placement – location 
• price
• Promotion

This 
influences 
(the classic 

4 p’s) 



6. OPERATIONS

How will you put your plan into action

Understand the key activities 
that are necessary for your 
business to succeed

Core elements of your 
operation : production, 
distribution, sales & marketing

Facilities and operations required to house and 
coordinate your plan

Manage relations w/ suppliers, partners and customers

Understand government regulations / licensing 

Schedule – Pre inception/ 1-2/ 3-6/6-12/12-24/24-
36 months  



7. RISK FACTORS & UNCERTAINTY

ALL opportunities 
are subject to 

CONSIDRIBLE risk

What can go 
wrong w/ your 

idea 

How likely is it 
going to go 

wrong
How can you 
manage these



8. ENTREPRENEUR’S  
BACKGROUND

Team members

Backgrounds
Prior experience
Key capabilities (tech, marketing, 
ops, finance, contacts)

Training attended 



9. FINANCE STATEMENTS 

Summary of financial requirements to be 

captured 

1. Revenues projections for the first three years

2. Cash flows for the first three years

3. Balance sheet 

4. Break even point



Year 1 Year 2 Year 3
Revenues
Revenue from cash sales
Revenue from credit sales
Total Revenue 

COGS/ Direct costs
Cost of raw materials
Cost of transporting raw material from the market
Cost of packing materials 
Cost of production labour

Total Direct costs 

Gross profit (Total Revenue - Total Direct costs)

Indirect costs
Selling and admin expense 
Utilities - rent etc 
Interest paid on loan
Depreciation

Total Indirect costs

Net Profit (Gross Profit - Total Indirect Costs) 
Net Profitability (Net profit/ Revenue) 



Cash Flow Statement Year 1 Year 2 Year 3
Cash at the beginning of month 

Cash Inflow 

Cash sales 
Credit sales, collection from debtors
Loan received 
Total Inflow 

Cash Outflow 

Raw materials 
Wages 
Equipments 
Loan repayment
Others 
Total outflow 

Cash at the end of Month 



Year 1 Year 2 `Year 3 
Owners' Equity
Invested capital
Retained earnings 
Total Owners' Equity

Current Liabilities
Accounts payable
Interest payable
Other current liabilities
Total Current Liabilities
Long-term Debt
Bank loans payable
Other long term debt
Total Long-term Debt
Total Liabilities

Current Assets
Cash in bank
Accounts receivable
Inventory
Other current assets
Total Current Assets
Fixed Assets
Machinery & equipment
Furniture & fixtures
Land & buildings
Other fixed assets
Total Fixed Assets (net of depreciation)

TOTAL Assets



10. APPENDICES

Include market data, from surveys, articles, and 
any primary or secondary research 

1. tables

2. pictures 

3. graphics 

4. charts



BUSINESS PLAN MODEL PRESENTATION 
& DISCUSSION



QUESTION ANSWER SESSION



Individual Assignment

Prepare a business plan for your idea.



Summary



Module 4

INDUSTRIAL VISIT / FIELD VISIT



പഠിതാക്കേളാട് ഒരു വ�വസായ ശാലേയാ 
മേറ്റെതങ്കിലും ബിസിനസ് സ്ഥാപനേമാ 
സന്ദര് ശിക്കുവാന്  പറയാം. �ാസ് റൂമില്  പഠിച്ച 
കാര�ങ്ങള�െട ്രപാേയാഗിക വശങ്ങള്  
മനസിലാക്കുവാന്  ഈ സന്ദര് ശനം ഉപകരിക്കും. 
തങ്ങള�െട സംശയങ്ങള്  േചാദിച്ച� മനസിലാക്കുവാനും 
ഇഷ്ട്ടമുള്ള േമഖലകള്  കൂടുതല്  അടുത്തറിയാനും 
ഇതവെര സഹായിക്കും. ബിസിനസിന് െറ 
വ�ാപ്തിയും ആഴവും അതിനായുള്ള 
തയ്യാെറടുപ്പ�കെളക്കുറിച്ച�ള്ള ധാരണയും വളര് ത്താന്  
ഈ സന്ദര് ശനം അവെര ്രപാപ്തരാക്കും.



സന്ദര് ശനത്തിന് െറ ആശയങ്ങള്  രൂപീകരിക്കുവാനുള്ള 
ചര് ച്ചക്ക് തുടക്കമിടാം. ചര് ച്ചയില്  നിന്നും 
ഉരുത്തിരിയുന്ന ആശയങ്ങള്  െവച്ച് സന്ദര് ശനത്തിനുള്ള 
മാര് ഗ്ഗനിര് േദ്ദശങ്ങള്  തയ്യാറാക്കാം.

DISCUSSION



സന്ദര് ശനത്തിന് െറ �ാനും മാര് ഗ്ഗനിര് േദ്ദശങ്ങള�ം 
പഠിതാക്കേളാട് അവതരിപ്പിക്കാം. സന്ദര് ശനത്തിന് െറ 
ദിവസവും സമയവും സ്ഥലവും നിശ്ചയിക്കാം.

PRESENTATION



Module 5

FORMS OF BUSINESS ORGANISATIONS



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

25 min Different forms of business 
ownerships, main features, 
advantages & disadvantages.

Lecture

10 min Question Answer Session Interaction

15 min Select suitable form of 
business ownership

Exercise and Presentation 
by participants

5 min Summary Lecture 



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

നാല് ്രപധാനെപ്പട്ട ബിസിനസ് ഘടനകൾ 
പരിചയെപ്പടുക.

അവയുെട േനട്ടങ്ങള�ം േകാട്ടങ്ങള�ം വിലയിരുത്തുക.

തങ്ങൾക്ക് േയാജിച്ച ഘടന കെണ്ടത്തുവാനായി 
പഠിതാക്കെള സജ്ജരാക്കുക.

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



Sole Proprietorship



ഒരു വ�ക്തി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം 
നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതവും സുഗമമായതുമായ 
ബിസിനസ് ഘടനയാണ്. േസാൾ െ്രപാൈ്രപറ്റർഷിപ്പ് 
രൂപീകരിക്കുവാൻ യാെതാരു വിധ നിയമ 
ഔപചാരികതകള�മില�. നിയമപരമായി ്രപേത�കിച്ച് 
ഒരു രജിസ്േ്രടഷൻ ഇതിനായി ആവശ�മില�. ഇവിെട 
ബിസിനസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകലവിധ ബാധ�തകളിലും 
ഉടമസ്ഥൻ മാ്രതമായിരിക്കും ഉത്തരവാദി.



One Man Ownership
No Separate Business Entity
No Separation between Ownership & Management
Unlimited Liability
All profits or losses to the Proprietor
Less Formalities

Main
Features



Simple form of Organisation
Owner’s freedom to take decisions
High Secrecy
Tax Advantage
Easy Dissolution

Advantages



Limited Resources
Limited Ability
Unlimited Liability
Limited Life of Enterprise Form

Disadvantages



Partnership



രേണ്ടാ അതിൽ കൂടുതേലാ വ�ക്തികൾ ഒരുമിച്ച് 
നടത്തുന്ന ബിസിനസുകൾക്ക് േയാജിച്ച ഘടനയാണ് 
പാർട്ട് ണർഷിപ്പ്. ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവും 
നഷ്ട്ടവും പാർട്ട് ണർമാര്  പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ 
ബിസിനസ് എല�ാവരും കൂടി നടത്തുകേയാ 
അെല�ങ്കിൽ ഒരാൾ മറ്റ�ള്ളവരുെട ്രപതിനിധിയായി 
ബിസിനസിെന നയിക്കുകേയാ െചയ്യ�ന്നു. ഇത്തരം 
്രപസ്ഥാനങ്ങെള പാർട്ട് ണർഷിപ്പ് േഫം അെല�ങ്കിൽ േഫം 
എന്ന് വിളിക്കുന്നു.



More Persons
Profit and Loss Sharing
Existence of Lawful Business
Unlimited Liability
Restriction on Transfer of Share

Main
Features



Easy Formation
More Capital Available
Combined Talent, Judgement and Skill
Flexibility

Advantages



Unlimited Liability
Divided AuthorityDisadvantages



Name of the firm.
Nature of the business.
Names of partners.
Place of the business.
Amount of capital to be contributed by each partner.
Profit sharing ratio between the partners.
Loans and advances from the partners and the rate of interest
thereon.
Drawings allowed to the partners and the rate of interest thereon.
Amount of remuneration to partners.
Duties, powers and obligations of partners.
Maintenance of accounts and audit.
Mode of valuation of goodwill in the event of admission,
retirement and death of a partner.
Settlement of accounts in the case of dissolution of the firm.
Arbitration in case of disputes among the partners.
Arrangements in case a partner becomes insolvent.

Partnership
Deed
(In Rs. 5000/- Stamp Paper)



Not compulsory

Application to the Registrar of Firms of
State Government in a prescribed
application form duly signed by all
partners.

On registration the Registrar will issue the
“Registration Certificate.”

Registration

http://egroops.kerala.gov.in/UserRegistrationfirm.aspx

http://egroops.kerala.gov.in/UserRegistrationfirm.aspx


(LLP)



പാർട്ട് ണർഷിപ്പ് ബിസിനസിെന്˙റ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 
്രപശ്നം ബിസിനസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാധ�ത 
പാർട്ട് ണർമാരുെട സ�ത്തുക്കെള ബാധിക്കുന്നു 
എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിളിറ്റി 
പാർട്ട് ണർഷിപ്പ് എന്ന ഘടനയിലൂെട 
പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നു. ഇവിെട ബിസിനസിൽ 
ഉണ്ടാകുന്ന ബാധ�തകൾ പാർട്ട് ണർമാരുെട 
വ�ക്തിപരമായ സ�ത്തുക്കെള ബാധിക്കുന്നില�.



Separate legal entity like company
The liability of each partner is
limited
Minimum 2 partners
No restriction on maximum
numbers

Main
Features



Cost of incorporation is low
No requirement of minimum capital
contribution
Liability of partners is limited
Less compliance and regulations
Easy to wind up

Advantages



Inability to raise VC funding
Rights of partners
Greater penalties
Tax is higher than company

Disadvantages



Registration with Registrar of Companies (ROC)

Application to be submitted online with all
documents (Ministry of Corporate Affairs).

On registration ROC will issue the “Registration
Certificate.”

Registration

http://mca.gov.in/MinistryV2/incorporation.html

http://mca.gov.in/MinistryV2/incorporation.html


Private Limited Company



രേണ്ടാ അതിൽ കൂടുതേലാ വ�ക്തികൾ ഒരുമിച്ച് 
നടത്തുന്ന ബിസിനസുകൾക്ക് േയാജിച്ച മെറ്റാരു 
ഘടനയാണ് ൈ്രപവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി. ഇവിെട 
മൂലധനം െഷയറുകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ 
ഘടനയിലും െമമ്പർമാരുെട ബാധ�ത 
നിജെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കമ്പനിയുെട ബാധ�തകൾ 
ഒരിക്കലും െമമ്പർമാരുെട സ�ത്തുക്കെള 
ബാധിക്കുന്നില�.



Minimum number of members is 2 and
maximum is 200.
Minimum number of directors is 2.
Restriction on transfer of shares.
Minimum paid up capital should be Rs. 1
Lakh.

Main
Features



Limited liability.
Perpetual existence.
Professional management.
Expansion potential.

Advantages



Lack of secrecy.
Restrictions.
Lack of personal interest.

Disadvantages



Registration with Registrar of Companies (ROC)

Application to be submitted online with all
documents (Ministry of Corporate Affairs).

On registration ROC will issue the “Registration
Certificate.”

Registration

http://www.mca.gov.in/MinistryV2/registrarofcompanies.html

http://www.mca.gov.in/MinistryV2/registrarofcompanies.html
http://www.mca.gov.in/MinistryV2/registrarofcompanies.html
http://www.mca.gov.in/MinistryV2/registrarofcompanies.html
http://www.mca.gov.in/MinistryV2/registrarofcompanies.html
http://www.mca.gov.in/MinistryV2/registrarofcompanies.html
http://www.mca.gov.in/MinistryV2/registrarofcompanies.html
http://www.mca.gov.in/MinistryV2/registrarofcompanies.html
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Selection of an
appropriate form of
business ownership



Nature of business.
Area of operations.
Degree of control.
Capital requirements.
Extend of risk and liability.
Duration of business.
Government regulations.



േഡാക�ുെമന്റ്സ് 
തയ്യാറാക്കുവാനും രജിസ്െ്രടഷനും 

േവണ്ടി ആെര സമീപിക്കണം 

ചാര് േട്ടഡ്  അെക്കൗണ്ടന്റ്
കമ്പനി െസ്രകട്ടറി

നിയമപരമായ ധാരാളം കാര�ങ്ങള് o അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് െകാണ്ട് 
ഇവെര തെന്ന സമീപിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.



QUESTION ANSWER SESSION

പഠിതാക്കള�െട സംശയങ്ങള് ക്ക് മറുപടി നല് കുവാന്  
അല്പ്പസമയം മാറ്റിെവക്കുക. േവണെമങ്കില്  ഓേരാ 
ഘടനയും ഒന്ന് കൂടി കാണിച്ച� നല് കി സംശയങ്ങള്  
എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കില്  അത് ദുരീകരിക്കുവാന്  ്രശമിക്കാം.



ഓേരാ പഠിതാവിേനാടും താന്  തുടങ്ങാന്  േപാകുന്ന 
ബിസിനസിന് അനുേയാജ�മായ ഘടന കെണ്ടത്തുവാന്  
പറയുക.

എന്ത് െകാണ്ടാണ് അത്തരെമാരു ഘടന നിശ്ചയിച്ചത് 
എന്നതിന് െറ  കാരണങ്ങള്  േരഖെപ്പടുത്തുവാന്  പറയുക.

വിവിധ ഘടനകള്  നിശ്ചയിച്ച കുറച്ച� േപെര സമയം 
അനുവദിക്കുന്നത് േപാെല അത് അവതരിപ്പിക്കുവാന്  
വിളിക്കാം.



Summary



Module 6

REGISTRATIONS & LICENCES



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

40 min Understand about some 
important registrations and 
licenses in business.
Permanent Account Number.
Micro, Small & Medium 
Enterprises and Registrations.
Goods & Service Tax (GST).
Local Body Registration.
Nano Enterprises.
IE Code & FSSAI Registrations

Lecture

10 min Question, Answer Session Interaction

5 min Summary &
Individual assignment

Lecture 
Exercise format distribution



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

എന്താണ് MSME എന്ന് പരിചയെപ്പടുക.
ബിസിനസുകൾക്കാവശ�മുള്ള രജിസ്േ്രടഷനുകള�ം 
ൈലസൻസുകള�ം എെന്താെക്കെയന്ന് മനസിലാക്കുക.
ഇതിനായി ആെര സമീപിക്കാം എന്ന് അറിയുക.
ഗവെണ്മന്റ് ഇതിനായി ഏർെപ്പടുത്തിയിട്ട�ള്ള 
സൗകര�ങ്ങള്  മനസിലാക്കുക.

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN)



A permanent account number (PAN) is a
ten-character alphanumeric identifier,
issued in the form of a laminated "PAN
card", by the Indian Income Tax
Department, to any "person" who applies
for it or to whom the department allots
the number without an application.



Identity proof: A PAN card is widely accepted as a valid
identification proof. It is a trusted identification document for
all financial institutions and other organizations.

● IT Return filing: All individuals who are eligible to pay
income tax should file their IT returns. For filing IT returns,
one should have the PAN card. It is a compulsory document
for filing IT returns.

● Opening a bank account: All the co-operative, public and
private banks have made it mandatory for an individual to
have a permanent account number (PAN) in order to open a
savings or a current account.

Benefits of PAN Card



േസാൾ െ്രപാൈ്രപറ്റർഷിപ്പ് ബിസിനസിൽ ഉടമസ്ഥെന്˙റ 
പാൻ നമ്പർ തെന്നയായിരിക്കും ബിസിനസിനും.

പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് , ലിമിറ്റഡ് ലയബിളിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് , 
കമ്പനി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഉടമസ്ഥരുേടതില്  നിന്നും 
വ�ത�സ്തമായ പാൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഇത് 
്രപേത�കം അേപക്ഷിച്ച് വാങ്ങിേക്കണ്ടതാണ്.

പാൻ നമ്പർ ഇല�ാെത ബിസിനസ് രജിസ്േ്രടഷനുകള�ം 
ൈലസൻസുകള�ം എടുക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുെകാണ്ട് 
ബിസിനസ് രൂപീകരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന പാൻ കാർഡ് 
േനേടണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്  
എടുക്കുവാൻ പാൻ കാർഡ് കൂടിേയ കഴിയൂ.



PAN Application

https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html

അക്ഷയ െസന്ററുകള് , ചാർേട്ടർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്മാര് , 
ടാക്സ് കൺസൾട്ടന്റ്മാര്  തുടങ്ങിയവർ വഴി പാൻ 
കാർഡ് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. േനരിട്ട് ഓൺൈലന്  
വഴി മുകളിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് മുേഖനയും 
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.,

https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html


MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSME)



MSME are classified into two categories

1. Manufacturing Enterprise
2. Service Enterprise

MICRO SMALL MEDIUM

Manufacturing 
Enterprises

Rs 2,500,000 (25 
Lakhs)

Less than Rs 
50,000,000 (5 
Cr)

Less than Rs 
100,000,000 (10 
Cr)

Service 
Enterprises

Less than Rs 
10,00,000 (10 
Lakhs)

Less than Rs 
20,000,000 (2 
Cr)

Less than Rs 
50,000,000 (5 
Cr)

They are defined in term of investment in Plant and Machinery/ Equipment as below



MSME Registration

• Lower interest rate for bank loans.
• Different tax benefits.
• There are many Government tenders

which are open to the MSME
industries.

• Cost of setting up the industry will be
very low.

• Business registered under MSME are
given higher preference for
Government license & certification.

Benefits



MSME / Udyogaadhaar Registration

https://udyogaadhaar.gov.in/UA/UAM_Registration.aspx

Website : msme.gov.in

Udyog Aadhar is nothing but a government
registration that is provided along with a recognition
certificate and a unique number in order to certify
small/medium businesses or enterprises.

അേപക്ഷകെന്˙റ ആധാര്  നമ്പർ നിർബന്ധമാണ് . 

https://udyogaadhaar.gov.in/UA/UAM_Registration.aspx


GOODS AND SERVICE TAX (GST) REGISTRATION



ഉത്പന്നങ്ങള�െടേയാ (Goods) േസവനങ്ങള�െടേയാ
(Services) വിനിമയത്തിന് (Supply) ചുമത്തുന്ന പേരാക്ഷ 
നികുതിയാണ് (Indirect Tax) ജി എസ് റ്റി (GST).

എന്താണ് ജി എസ് റ്റി?



നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ 
വിറ്റ�വരവുള്ള ഉത്പാദന, കച്ചവട 
സ്ഥാപനങ്ങൾ (TRADING & MANUFACTURING),  
ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ 
വിറ്റ�വരവുള്ള േസവന സ്ഥാപനങ്ങൾ (SERVICE) 
എന്നിവ നിർബന്ധമായും ജി എസ് റ്റി 
രജിസ്േ്രടഷൻ എടുത്തിരിേക്കണ്ടതാണ്. 
വിറ്റ�വരവ് ഈ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് 
മുതൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം ജി എസ് റ്റി 
രജിസ്േ്രടഷ ൻo എടുേക്കണ്ടതാണ്. 

ആെരാെക്ക ജി എസ് റ്റി എടുക്കണം



GST Registration

https://reg.gst.gov.in/registration/

അക്ഷയ െസന്ററുകള് , ചാർേട്ടർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്മാര് , 
ടാക്സ് കൺസൾട്ടന്റ്മാര്  തുടങ്ങിയവർ വഴി ജി എസ് 
റ്റി രജിസ്േ്രടഷൻ അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. േനരിട്ട് 
ഓൺൈലന്  വഴി മുകളിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് 
മുേഖനയും അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.,

https://reg.gst.gov.in/registration/


LOCAL BODY REGISTRATION
തേദ്ദശ സ�യംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള�െട രജിസ്േ്രടഷൻ



പഞ്ചായത്ത്, മുൻസിപാലിറ്റി, േകാർപ്പേറഷൻ പരിധികളിൽ 
സ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്ന സംരംഭങ്ങൾ വ�ാപാര ൈലസൻസ് (Trade Licence) 
അതാത് തേദ്ദശ സ�യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും േനേടണ്ടതുണ്ട്. 
ബന്ധെപ്പട്ട ആേരാഗ� ഡിപ്പാർട്ട്െമന്˙റ് ആണ് ഈ ൈലസൻസ് 
നൽേകണ്ടത്. എല�ാത്തരം ബിസിനസുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

േലബർ ഡിപ്പാർട്ട്െമന്˙റ് നൽകുന്ന േഷാപ്പ് ആൻഡ് എസ്ടാ�ിഷ്െമന്˙റ് 
ൈലസൻസിനും, പി എഫ്, ഇ എസ് ഐ െരജിസ്േ്രടഷനുെമാെക്ക 
വ�ാപാര ൈലസൻസ് ്രപധാനമാണ്.

അതാത് തേദ്ദശ സ�യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ൈലസൻസിനായി 
അേപക്ഷിേക്കണ്ടത്.



തേദ്ദശ സ�യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ൈലസൻസ് നൽകുന്നതിന് മുൻപ് 
അഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റുകള�െട അനുമതികൂടി േനേടണ്ടതുണ്ട്.

1.ആേരാഗ�വകുപ്പ്
2.അഗ്നിശമന വകുപ്പ്
3.ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് േബായിേലഴ്സ് വകുപ്പ്
4. െടൗൺ �ാനിംഗ് വകുപ്പ്
5.ൈമനിംഗ് ആൻഡ് ജിേയാളജി വകുപ്പ്

എല�ാത്തരം വ�വസായങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ 
ൈലസൻസുകൾ ആവശ�മില�. വ�വസായത്തിെന്˙റ സ�ഭാവം 
അനുസരിച്ച് ൈലസൻസുകളിൽ മാറ്റം വരും. നെല�ാരു 
കൺസൾട്ടന്റിെന്˙റ സഹായം സംരംഭകന് ഇത്തരം കാര�ങ്ങൾക്ക് 
ആവശ�മായി വരും. അതുെകാണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന വ�വസായത്തിെന 
കുറിച്ച് ്രഗാഹ�മുള്ള ഉപേദശകരുെട സഹായം േതടുന്നത് 
നല�തായിരിക്കും.



അഞ്ച് ലക്ഷേമാ അതിൽ താെഴേയാ സ്ഥിര മൂലധനം നിേക്ഷപിച്ച് 
വീടുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ൈവറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള (Pollution Control
Norms) അതിസൂഷ്മ വ�വസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക്  തേദ്ദശ സ�യംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള�െട ൈലസൻസ് ആവശ�മില�.

നാേനാ സംരംഭങ്ങൾ (Household Nano Units)



പത്ത് േകാടി വെര മുതൽ മുടക്കുള്ള (ഇതിൽ ഭൂമിയുെട വില 
ഉൾെപ്പടുന്നില�) MSME സംരംഭങ്ങൾക്ക് (െറഡ് കാറ്റഗറി അല�ാത്തവ ) 
ൈലസൻസുകൾ ഇല�ാെത തെന്ന ബിസിനസ് ്രപവർത്തനം തുടങ്ങാം. 
ഇതിനായി കളക്ടർ അദ്ധ�ക്ഷനായുള്ള ഡിസ്്രടിക്റ്റ് �ിയറൻസ് 
േബാർഡിന് സ�യം സാക്ഷ�െപ്പടുത്തിയ ഒരു അേപക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ 
മാ്രതം മതി. ഈ അേപക്ഷ സ�ീകരിച്ചതായുള്ള രസീതി ലഭിച്ചാൽ 
ഉടെന തെന്ന വ�വസായം ആരംഭിക്കാം.

മൂന്ന് വർഷം വെര ഇത്തരത്തിൽ ൈലസൻസ് ഇല�ാെത 
്രപവർത്തിക്കാം. മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആറു 
മാസത്തിനുള്ളിൽ ആവശ�മായ എല�ാ ൈലസൻസുകള�ം 
േനടിയിരിക്കണം. 

പത്ത് േകാടി വെര മുതൽ മുടക്കുള്ള സംരംഭങ്ങൾ

Red Category : Mining, pharmaceuticals, oil refinery, distillery, automobile manufacturing units,
fire cracker units, paint manufacturing units etc.



IMPORT EXPORT CODE (IE CODE)



ഇന്ത�യിൽ നിന്ന് ഉത്പന്നങ്ങള�ം േസവനങ്ങള�ം കയറ്റ�മതി 
െചയ്യ�കേയാ ഇന്ത�യിേലക്ക് ഇറക്കുമതി െചയ്യ�കേയാ െചയ്യ�ന്ന 
എല�ാ സംരംഭങ്ങൾക്കും ഇേമ്പാർട്ട് എക്സ്േപാർട്ട് േകാഡ് 
നിർബന്ധമാണ് . ഐ ഇ േകാഡ് നല്കുന്നത് താെഴ പറയുന്ന 
ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റാണ്.

Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Ministry of Commerce and
Industries, Government of India. 

For Registration use the following link  

http://dava.gov.in:8080/dgftiec/panSearch.jsp

http://dava.gov.in:8080/dgftiec/panSearch.jsp


FOOD SAFETY & STANDARDS AUTHORITY OF INDIA (FSSAI)



ആഹാരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല�ാ ബിസിനസുകൾക്കും FSSAI Registration
നിർബന്ധമാണ് . 

All types of Food Manufacturer
Food Packaging unit
Food Storage unit
Wholesale food business operators
Food Traders
Online Food Business Operator
Caters or Hotel
Raw food material suppliers
Exporter and Importer of food products
Food products Transporter and
Distributors Food Product retailers.



1. Basic FSSAI Registration: Basic FSSAI Registration is mandatory for
the petty food business operators. It is also recalled as the Basic FSSAI
License. It is for the business whose turnover does not exceeds the limit
of Rs. 12 lac per annum.

2. State FSSAI License: FSSAI state license is mandatory for the food
Business with annual turnover between Rs. 12 Lac - Rs. 20 Cr.
additionally or annually. The turnover limit is same for an FSSAI State
Manufacturing license or FSSAI State trading license.

3. Central FSSAI license: It is mandatory for the food business whose
annual turnover is above Rs. 20 Cr in Case of trading or manufacturing
or storage beyond certain limited as specified by the laws.

Registration / License



Registration Link

https://foodlicensing.fssai.gov.in/index.aspx

അക്ഷയ െസന്ററുകള്  ഈ േസവനം നൽകുന്നുണ്ട്.

https://foodlicensing.fssai.gov.in/index.aspx


Question, Answer Session

അവതരിപ്പിച്ച കാര�ങ്ങളില്  പഠിതാക്കള് ക്ക് സംശയം 
ഉെണ്ടങ്കില്  അവ ഇവിെട ഉന്നയിക്കാം. അവതരിപ്പിച്ച 
കാര�ങ്ങളില്  അല�ാെതയുള്ള സംശയങ്ങള്  എഴുതി 
നല് കുവാന്  അവേരാടു ആവശ�െപ്പടാം. 
േരഖെപ്പടുത്തിയ സംശയങ്ങള്  അവേലാകനം നടത്തി 
േവണെമങ്കില്  ഒരു േഫാേളാ അപ്പ് െസഷന്  പിന്നീട് 
തീരുമാനിക്കാം.



Individual Assignment

ഓേരാ പഠിതാവിേനാടും അവര്  തിരെഞ്ഞടുത്ത 
ആശയവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ആവശ�മുള്ള 
രജിസ്േ്രടഷനുകള�ം ൈലസന് സുകള�ം 
എെന്താെക്കെയന്ന പട്ടിക തയ്യാറാക്കുവാന്  പറയാം. 
ഇന്റര് െനറ്റ്  , പുസ്തകങ്ങള്  എന്നിവ റഫര്  
െചയ്യ�കയും ഇതില്  അനുഭവ പരിജ്ഞാനമുള്ളവെര 
സമീപിക്കുകയും െചയ്യാം. അടുത്ത �ാസില്  വരുേമ്പാള്  
ഈ റിേപ്പാര് ട്ട് പരിശീലകെന ഏല്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.

Registrations & Licenses - Format – 6.01



Summary



Module 7

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS & REGISTRATIONS



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

25 min Trade Mark
Patent
Design
Copy Right

Lecture

15 min Infringement of Intellectual 
Property Rights

Case Studies and Discussion

10 min What do you understand 
about Intellectual Property 
Rights?

Presentation by individual 
participants.

5 min Summary Lecture 



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

േ്രടഡ് മാർക്ക്, േപറ്റന്റ് , ഡിൈസൻ , േകാപ്പി ൈററ്റ് തുടങ്ങിയ 
ബൗദ്ധിക സ�ത്തുക്കെള സംബന്ധിച്ച് സാമാന� േബാധം 
ലഭിക്കുക.

ഇവയുെട രജിസ്േ്രടഷൻ എങ്ങിെന എന്ന് മനസിലാക്കുക.

ബൗദ്ധിക സ�ത്ത് ലംഘനങ്ങൾ എങ്ങിെനയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് 
എന്ന് മനസിലാക്കുക.
 
എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



േ്രടഡ് മാർക്ക് (TRADE MARK)



ഒരു ഉത്പന്നെത്തേയാ േസവനെത്തേയാ മെറ്റാന്നിൽo നിന്നും 
തിരിച്ചറിയുവാൻ നെമ്മ സഹായിക്കുന്ന വ�ാപാരചിഹ്നമാണ് 
േ്രടഡ് മാർക്ക്. ഒരു ഉത്പന്നം മാർക്കറ്റിൽ വിജയിച്ച� എന്നു 
കരുതുക. അേതേപാലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റ�ള്ളവർ 
അനുകരിച്ച് െപാതുജനങ്ങേളയും ഉത്പന്നത്തിെന്˙റ ഉടമേയയും 
വഞ്ചിക്കുന്നത് തടയുവാനാണ് േ്രടഡ് മാർക്ക് നിയമം. ഒരു 
ഉത്പന്നത്തിെന്˙റ േ്രടഡ് മാർക്ക് ഉപേയാഗിച്ച് ഉത്പന്നം 
ഉത്പാദിപ്പിക്കാേനാ വിപണനം െചയ്യ�വാേനാ പാടുള്ളതല�. 
ഒരു ഉത്പന്നത്തിെന്˙റ വ�ക്തിത�മാണ് േ്രടഡ് മാർക്ക് എന്ന് 
നമുക്ക് പറയാം.





േകരളത്തിെല ചില ്രബാൻഡുകൾ



നിങ്ങള�െട ഉത്പന്നത്തിന്െറേയാ േസവനത്തിന്െറേയാ 
േലാേഗാ (േ്രടഡ് മാര് ക്ക്) തയ്യാറാക്കുക.

അത് േപാലുള്ള മറ്റ് േ്രടഡ് മാര് ക്കുകള്  ഇല� എന്ന് 
ഉറപ്പ�വരുത്തുക.

നിങ്ങള�െട േ്രടഡ് മാര് ക്ക് രജിസ്റ്റര്  െചയ്യ�ക.

അേപക്ഷ സമര് പ്പിച്ച� കഴിഞ്ഞാല്  “TM” ഉപേയാഗിച്ച� 
തുടങ്ങാം.

സര് ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച� കഴിഞ്ഞാല്  “R”ഉപേയാഗിക്കാം.

പത്തു വര് ഷമാണ്  കാലാവധി. അത് കഴിഞ്ഞാല്  
വീണ്ടും പുതുക്കി ഉപേയാഗിക്കാം.





േ്രടഡ് മാര് ക്ക് രജിസ്േ്രടഷന്  ഇവിെട െചയ്യാം

Registrar of Trade Mark Registry
Rajaji Bhavan, 2nd Floor,
D-Wing, Basanth Nagar, Chennai – 600 090
Ph: 044 – 24902791 / 2789

രജിസ്േ്രടഷന്  രംഗത്ത് ്രപവര് ത്തിക്കുന്ന ധാരാളം 
ഏജന് സികള് / വക്കീലന്മാര് o േകരളത്തില്  ഉണ്ട്. അവരുെട 
േസവനം ഉപേയാഗിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.



േപറ്റന്റ് (PATENT)



കണ്ടുപിടുത്തം ഒരു ബൗദ്ധിക സ�ത്താണ്. അത് 
സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള നിയമമാണ് PATENT ACT. നമ്മുെട 
കണ്ടുപിടുത്തം മെറ്റാരാൾ മനസിലാക്കി അത് സ�ന്തമാക്കുന്നത് 
തടയുവാൻ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് േപറ്റന്റ്  േനടുന്നതിലൂെട 
സാധിക്കും. േപറ്റന്റ്  ലഭിക്കുന്നത് നിശ്ചിത കാലത്തിേലക്കാണ്. 
അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉത്പന്നം / ആശയം െപാതുസ�ത്തായി 
മാറും.





േപറ്റന്റ്  ലഭിക്കുന്നത് മുന് പ് നിങ്ങള�െട 
കണ്ടുപിടുത്തം/ആശയം മറ്റ�ള്ളവേരാട് െവളിെപ്പടുത്തരുത്. 
രഹസ� സ�ഭാവം നഷ്ട്ടെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു വിവരവും 
പരസ�െപ്പടുത്തരുത്.

കണ്ടുപിടുത്തം പുതുമയുള്ളതും നിലവിലുള്ളതിേനക്കാള് o 
േമന്മയുള്ളതും ബൗദ്ധിക വ�ായാമത്തിന് െറ 
ഉല് പ്പന്നവുമായിരിക്കണം.

ഇേത കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് മുന് പ് എെതങ്കിലും 
അേപക്ഷ നല്കെപ്പടുകേയാ ആയതിെനക്കുറിച്ച് ഏെതങ്കിലും 
വിവരങ്ങള്  ്രപസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്യനിടയാകരുത്.



േപറ്റന്റ്  രജിസ്േ്രടഷന്  ഇവിെട െചയ്യാം

Office of the CGPDT,
Bhandhik Sampada Bhavan, S.M Road,
Antop Hill, Mumbai – 400037
Ph: 022 - 24132735

Patent Office
Intellectual Properties Office Building,
GST Road, Guindy, Chennai – 600 032
Ph: 044 - 22502066

രജിസ്േ്രടഷന്  രംഗത്ത് ്രപവര് ത്തിക്കുന്ന ധാരാളം 
ഏജന് സികള് / വക്കീലന്മാര് o േകരളത്തില്  ഉണ്ട്. അവരുെട 
േസവനം ഉപേയാഗിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.



ഡിൈസൻ (DESIGN)



ഡിൈസൻ രൂപകൽപ്പനക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംരക്ഷണമാണ് 
ഡിൈസൻ നിയമം. ഇവിെട ഉപജ്ഞാതാവിന് ഡിൈസനിെന്˙റ 
കുത്തകാവകാശം നൽകുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിേലക്ക് 
ഈ രൂപകൽപ്പന മെറ്റാരാൾക്ക് പകർത്തുവാേനാ 
ഉപേയാഗിക്കുവാേനാ സാദ്ധ�മല�.





േകാപ്പി ൈററ്റ് (Copy Right)



ആശയാവതരണ ൈശലിക്കാണ് േകാപ്പി ൈററ്റ് പരിരക്ഷ. 
േലഖനം, കവിത, കഥ, േനാവല് , നാടകം, ചി്രതങ്ങൾo , , 
കലാരൂപങ്ങൾ , ശിൽപ്പങ്ങൾ , സംഗീത സംവിധാനം 
ഉൾെക്കാള്ള�ന്ന കാസറ്റ് , സി ഡി എന്നിവയ്ക്ക് േകാപ്പി ൈററ്റ് 
ലഭിക്കും.  





http://www.ipindia.nic.in/

http://www.ipindia.nic.in/


CASE STUDIES - DISCUSSION





Emami Limited V/S Patanjali





Photograph: Mannie Garcia – 2006 (via The New York 
Times); Poster: Shephard Fairey – 2008 (via Wikipedia)

http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2009/02/05/ap-says-it-owns-image-in-obama-poster/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2009/02/05/ap-says-it-owns-image-in-obama-poster/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama_%22Hope%22_poster






ഓേരാ പഠിതാവിേനാടും ഈ �ാസില്  നിന്നും എന്ത് 
മനസിലാക്കുവാന്  സാധിച്ച� എന്ന് േചാദിക്കാം. ബൗദ്ധിക 
സ�ത്ത് സംബന്ധിച്ച സാമാന� േബാധം അവര് ക്ക് ലഭിച്ച�േവാ 
എന്ന് മനസിലാക്കുവാനായി അവര്  മനസിലാക്കിയ 
കാര�ങ്ങള്  പറയുവാന്  അവസരം നല് കാം.

കുറച്ച് പഠിതാക്കേളാട് അവര്  മനസിലാക്കിയ കാര�ങ്ങള്  
ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കാന്  പറയുക. സമയം 
അനുവദിക്കുന്ന േപാെല ഈ ്രപവര് ത്തി തുടരാം.



Summary



Module 8

FUNDING THE VENTURE



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

30 min Bootstrapping
Angel Capital
Crowd Funding
Venture Capital/Private 
Equity
Initial Public Offer

Lecture

10 min Points to be considered while 
raising the Capital

Lecture

10 min Question Answer Session Interaction

5 min Summary
Individual Assignment

Lecture 
Briefing



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

മൂലധനം കെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ സാദ്ധ�തകൾ 
മനസ്സിലാക്കുക.

ഉടമസ്ഥ മൂലധനം, എയ്ഞ്ചൽo  നിേക്ഷപം, െ്രകൗഡ് 
ഫണ്ടിംഗ്, െവഞ്ച�ർo കാപ്പിറ്റല് , ൈ്രപവറ്റ് ഇക�റ്റി, 
ഐ പി ഒ എന്നിവെയക്കുറിച്ച് സാമാന� ധാരണ 
ഉണ്ടാക്കുക.

മൂലധന സമാഹരണത്തില്  ്രശദ്ധിേക്കണ്ട കാര�ങ്ങൾ 
മനസ്സിലാക്കുക

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



ബിസിനസിൽ നമുക്ക് 
മൂലധനം എങ്ങിെന കെണ്ടത്താം?



ഉടമസ്ഥ മൂലധനം (Bootstrapping)



സ�ന്തം പണം ഉപേയാഗിച്ച് സംരംഭം ആരംഭിക്കുക 
എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ്രപവര് ത്തി. മറ്റ� 
േ്രസാതസ്സ�കള്  ഉെണ്ടങ്കിലും ഉടമസ്ഥര്  തെന്ന തുടക്കത്തില്  
സംരംഭത്തില്  പണം മുടക്കുന്നത് മാതൃകാപരമായ ഒരു 
്രപ്രകിയയാണ്.

ഉടമസ്ഥരുെട ഉത്തരവാദിത�വും അര് പ്പണ േബാധവും കൂടും 
എന്ന് തെന്നയാണ് സ�ന്തം പണം മുടക്കുന്നതിന് െറ ്രപേത�കത. 
മറ്റ�ള്ളവര് ക്ക് സംരംഭത്തിലുള്ള വിശ�ാസം 
വര് ദ്ധിക്കുവാനും ഇത് കാരണമാകും. പൂര് ണ്ണമായും 
പുറത്തുള്ള േ്രസാതസുകെള ആ്രശയിക്കാെത സംരംഭത്തിന് െറ 
തുടക്കത്തില്  ഉടമസ്ഥ മൂലധനം നിേക്ഷപിക്കുന്നത് 
സംരംഭത്തിന് െറ വളര് ച്ചെയ സഹായിക്കും.



കയ്യിലുള്ള മുഴുവന്  പണവും പൂര് ണ്ണമായി സംരംഭത്തില്  
നിേക്ഷപിക്കുക എന്നല� ഇതിനര് ത്ഥം. ഉടമസ്ഥ മൂലധന 
നിേക്ഷപം ഉള്ള കമ്പനികളില്  ബാഹ� നിേക്ഷപകര് ക്ക് 
കൂടുതല്  താല്പ്പര�ം ഉണ്ടാകും. കമ്പനിയുെട പിന്നീടുള്ള 
മൂല�നിര് ണ്ണയത്തിലും ഇത് കാര�മായ സ�ാധീനം െചലുത്തും.

പൂര് ണ്ണമായും മറ്റ�ള്ളവരുെട പണം ഉപേയാഗിച്ച് ബിസിനസ് 
െചയ്യാം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് അതിന് െറതായ 
േദാഷഫലങ്ങള�ണ്ട്. ഇന്ന് നിേക്ഷപകര്  ഉടമസ്ഥ മൂലധനം 
കണക്കിെലടുക്കുന്നുണ്ട്. നിേക്ഷപകര്  തങ്ങള�െട പണം 
നിേക്ഷപിക്കുേമ്പാള്  ഉടമസ്ഥര് ക്ക് കമ്പനിേയാടുള്ള 
താല്പ്പര�ം നിലനില് ക്കണെമങ്കില്  ഉടമസ്ഥ മൂലധനത്തിന് െറ 
ആവശ�കത ഉണ്ട് എന്ന് നിേക്ഷപകര്  കരുതുന്നു.



എയ്ഞ്ചല്  നിേക്ഷപം (Angel Investment)



സംരംഭത്തിന് െറ തുടക്കത്തില്  നെമ്മ സഹായിക്കാെനത്തുക 
സ�കാര� നിേക്ഷപകരായിരിക്കും. സംരംഭത്തിന് െറ വളെര 
നിര് ണ്ണായകമായ ആദ� ഘട്ടങ്ങളില്  സ�കാര� നിേക്ഷപം 
ഒഴിച്ച� കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്. ഇത്തരം സ�കാര� 
നിേക്ഷപകെരയാണ് നാം എയ്ഞ്ചല്  നിേക്ഷപകർ എന്ന് 
വിളിക്കുന്നത് .

ഉടമസ്ഥ മൂലധനത്തിെനാപ്പം സ�കാര� മൂലധനം 
കൂടിേച്ചരുേമ്പാള്  സംരംഭത്തിന് തുടക്കത്തില്  ആവശ�മായ 
മൂലധനം സ�രൂപിക്കെപ്പടുന്നു. എയ്ഞ്ചല്  നിേക്ഷപകർ 
ഒരിക്കലും ഒരു അതിദീർഘമായ കാലയളവിൽ 
ബിസിനസിൽ നില്ക്കാന്  താൽപ്പര�െപ്പടുന്നില�. ഉടേന 
ലഭിക്കുന്ന ലാഭെത്തക്കാള്  അവർ കണക്കിെലടുക്കുന്നത് 
പേത്താ അതിലധികേമാ ഇരട്ടിയായി അവരുെട 
നിേക്ഷപത്തിെന്˙റ വളർച്ചയാണ്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിേലക്കുള്ള 
നിേക്ഷപം വരുന്നേതാെട അവർ തങ്ങള�െട ഓഹരികൾ 
വിറ്റ്  ബിസിനസിൽ നിന്നും ഒഴിയുന്നു. 



എയ്ഞ്ചല്  നിേക്ഷപകർ േകവലം മൂലധനം മാ്രതമല� 
നിേക്ഷപിക്കുന്നത്. അവരുെട അനുഭവസമ്പത്തും 
ബന്ധങ്ങള�ം വലിെയാരു ശക്തിയാണ് ബിസിനസിന് 
നൽകുന്നത്.

• അവർ ആശയെത്ത വിലയിരുത്തുകയും അതിെന 
പരിഷ്കരിക്കുവാനും പരിേപാഷിപ്പിക്കുവാനും 
സഹായിക്കുന്നു.

• ബിസിനസിൽ ആവശ�മായ മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങള്  
നൽകുന്നു.

• വിശാലമായ അവരുെട ബന്ധങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുവാൻ 
കഴിയുന്നു.

• അവരുെട അനുഭവങ്ങള�െട ശക്തി ബിസിനസിെന്˙റ 
വളർച്ചെയ ത�രിതെപ്പടുത്തുന്നു.



എയ്ഞ്ചല്  നിേക്ഷപം ബിസിനസിേലക്ക് വരുന്നത് 
ഓഹരികളായിേട്ടാ (Shares) അെല�ങ്കിൽ പിന്നീട് 
ഓഹരികളാക്കി മാറ്റ�വാൻ സാധിക്കുന്ന കടമായിേട്ടാ
(Convertible Debt) ആയിരിക്കും.

എയ്ഞ്ചല്  നിേക്ഷപകർ ്രശദ്ധിക്കുക നിങ്ങള�െട 
ആശയത്തിലും നിങ്ങൾ ആര് എന്നതിലുമായിരിക്കും. 
നിങ്ങളിൽ പൂർണ്ണവിശ�ാസം വന്നാേല അവർ പണം 
നിേക്ഷപിക്കുവാന്  തയ്യാറാകൂ. എയ്ഞ്ചല്  നിേക്ഷപകെന 
സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിശദമായ തയ്യാെറടുപ്പ�കൾ 
ആവശ�മുണ്ട്. േകരള സ്റ്റാർട്ട്  അപ്പ്  മിഷൻ േപാലുള്ള 
്രപസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്  നിങ്ങെള സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കും.



CROWD FUNDING



െചറിയ തുകകളായി ധാരാളം വ�ക്തികളില്  നിന്നും 
മൂലധനം േശഖരിക്കുന്ന ്രപ്രകിയെയ CROWD FUNDING എന്നു 
വിളിക്കാം. സാധാരണയായി ഇന്റര് െനറ്റ്  േപാലുള്ള 
മാധ�മങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്  നല് കുന്ന 
ആശയത്തില്  ആകൃഷ്ട്ട രാകുന്നവര്  െചറിയ തുകകള്  
നിേക്ഷപിക്കുന്നു. ധാരാളം ആള�കള്  ഇങ്ങിെന 
നിേക്ഷപിക്കുേമ്പാള്  വലിെയാരു തുക േശഖരിക്കുവാന്  
സാധിക്കുന്നു. ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കും എന്നതാണ് ഇതിേലക്ക് 
ആള�കെള ആകര് ഷിക്കുന്ന ഘടകം. 

https://www.fueladream.com/

https://www.indiegogo.com/

https://www.fueladream.com/
https://www.indiegogo.com/


െവൻച�ർo കാപിറ്റല് /ൈ്രപവറ്റ് ഇക�റ്റി



സംരംഭം വളര് ച്ചയിേലക്ക് നീങ്ങുേമ്പാള്  വീണ്ടും മൂലധനം 
ആവശ�മായി വരുന്നു. ആദ� ഘട്ടങ്ങളില്  ആവശ�മായത് 
േപാെല െചറിെയാരു മൂലധനം േപാരാ വളര് ച്ചയിേലക്ക് 
കുതിക്കുേമ്പാള്  . ആ അവസരത്തില്  സ�കാര� 
നിേക്ഷപകര് ക്ക് സംരംഭെത്ത പിന്താങ്ങുവാന്  
കഴിയണെമന്നില�. ഇത്തരം സന്ദര് ഭങ്ങളില്  െവൻച�ർo 
കാപിറ്റല് /ൈ്രപവറ്റ് ഇക�റ്റി സ്ഥാപനങ്ങളാകും നിേക്ഷപം 
നടത്തുക.

സ�കാര� നിേക്ഷപകരുെട പണം സ�രൂപിച്ച് അത് 
സംരംഭങ്ങളിൽ നിേക്ഷപിക്കുന്ന െ്രപാഫഷണൽ 
സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിേലത്. ഇവരുെട രീതികൾ  
എയ്ഞ്ചല്  നിേക്ഷപകരിൽ നിന്ന് വളെര 
വ�ത�സ്തമായിരിക്കും. സംരംഭകത� നിേക്ഷപത്തിനായി 
തയ്യാെറടുക്കുേമ്പാൾ െ്രപാഫഷണൽ ഏജൻസികള�െട 
സഹായം വളെര ആവശ�മാണ് . 



Some Venture Capital / PE Companies

https://www.accel.com/

http://www.idgvcindia.com/

https://www.warburgpincus.com/

https://www.accel.com/
http://www.idgvcindia.com/
https://www.warburgpincus.com/






INITIAL PUBLIC OFFER (IPO)



േസ്റ്റാക്ക്  എക്സ്േചഞ്ചില്  ലിസ്റ്റ് െചയ്യ�കയും മൂലധന 
സമാഹരണത്തിനായി ഓഹരികള്  െപാതു വിപണിയില്  
വിറ്റഴിക്കുകയും െചയ്യാം. സംരംഭം വളരുകയും മുേന്നാട്ട�ള്ള 
വളര് ച്ചക്കായി കൂടുതല്  മൂലധനം ആവശ�മായി വരികയും 
െചയ്യ�േമ്പാള്  ഈ മാര് ഗ്ഗം അവലംബിക്കാം. ഈ 
സന്ദര് ഭത്തില്  മറ്റ് നിേക്ഷപകര്  (Angel/Venture/PE) തങ്ങള�െട 
ഓഹരികള്  കൂടി വിെറ്റാഴിഞ്ഞു ലാഭം എടുക്കുകയും 
െചയ്യാറുണ്ട്.



മൂലധന സമാഹരണം
എെന്താെക്ക ്രശദ്ധിക്കണം?



എന്തുമാ്രതം മൂലധനത്തിന് െറ ആവശ�കതയുണ്ട് എന്ന് 
തിട്ടെപ്പടുത്തുക.

സ്ഥിര മൂലധനം , ്രപവര് ത്തന മൂലധനം എന്നിവ എ്രത 
ആവശ�മുെണ്ടന്ന് ്രപേത�കം കണക്കു കൂട്ടണം.

എ്രത ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഈ മൂലധനം സമാഹരിേക്കണ്ടത് 
എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക. അേമരിക്കയിലുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങള�ം 
നാേലാ അേഞ്ചാ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് മൂലധന സമാഹരണം 
നടത്തുക.

മൂലധന സമാഹരണത്തിനായി ആറു മാസെത്ത 
െചലവിലധികം പണം ചിലവഴിക്കരുത്.



ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്  രണ്ട് വര് ഷെത്ത ആവശ�ത്തിനുള്ള 
പണെമങ്കിലും മൂലധന സമാഹരണത്തിലൂെട േശഖരിക്കണം.

മൂലധന സമാഹരണം സമയെമടുത്തുള്ള ഒരു ്രപ്രകിയയാണ്. 
ധാരാളം തയ്യാെറടുപ്പ�കള്  അതിനായി ആവശ�മുണ്ട്. ഓേരാ 
ഘട്ടത്തിലും ആറുമാസത്തിലധികം മൂലധന 
സമാഹരണത്തിനായി നീക്കിെവക്കുക.

പ്രന്തണ്ട് മാസത്തിേലക്കുള്ള മൂലധനെമങ്കിലും 
ൈകയിലുള്ളേപ്പാള്  തെന്ന അടുത്ത ഘട്ട 
സമാഹരണത്തിനായുള്ള ചര് ച്ചകള്  തുടങ്ങി െവക്കുക.

ആവശ�ത്തില്  കൂടുതല്  മൂലധന സമാഹരണം നടത്തുന്നത് 
ചിലേപ്പാള്  തിരിച്ചടിയാേയക്കാം. കൂടുതല്  മൂലധനം 
ൈകയ്യിലുള്ളേപ്പാള്  കൂടുതല്  ചിലവഴിച്ച� തുടങ്ങും. “കുറച്ച� 
വിഭവങ്ങള്  െകാണ്ട് കൂടുതല്  കാര�ങ്ങള്  െചയ്യ�ക” 
എന്നതാവണം ആപ്തവാക�ം.



സഹായത്തിനായി സമീപിക്കാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ

 Kerala Start-up Mission (KSUM)
https://startupmission.kerala.gov.in/

 Kerala Development and Innovation Strategic Council (K-DISC)

http://kdisc.kerala.gov.in/

 Startup India
https://www.startupindia.gov.in/

https://startupmission.kerala.gov.in/
http://kdisc.kerala.gov.in/
https://www.startupindia.gov.in/


QUESTION ANSWER SESSION

പഠിതാക്കള�െട സംശയങ്ങള് ക്ക് മറുപടി നല് കുവാന്  
അല്പ്പസമയം മാറ്റിെവക്കുക. േവണെമങ്കില്  ഓേരാ മൂലധന 
സാദ്ധ�തയും ഒന്ന് കൂടി കാണിച്ച� നല് കി സംശയങ്ങള്  
എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കില്  അത് ദുരീകരിക്കുവാന്  ്രശമിക്കാം.



Individual Assignment

ഈ െസഷനില്  പഠിച്ച മൂലധന സാദ്ധ�തകള്  
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി മൂലധനം സമാഹരിച്ച 
േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങെളക്കുറിച്ച് 
പഠിക്കുവാന്  പഠിതാക്കേളാട് ആവശ�െപ്പടാം. അവര്  
എങ്ങിെനയാണ് മൂലധനം സമാഹരിച്ചെതന്നും 
എെന്താെക്ക ത്രന്തങ്ങളാണ് അവര്  അതിനായി 
രൂപീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയെതന്നും മനസ്സിലാക്കുവാന്  
പഠിതാക്കേളാട് ആവശ�െപ്പടാം. 



Summary



Module 9

BUSINESS F INANCE



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

20 min Business finance 
Fixed capital 
Working capital 

Lecture

20 min Pricing 
Costing
Cash and profit  

Brainstorming & Class Room 
Assignments.

10 min Exercise Discussion 

5 min Summary Lecture



ലക്ഷ�ങ്ങള് (OBJECTIVES)

BUSINESS 
PLANNING 

BUSINESS 
FINANCE 

FIXED CAPITAL 
AND WORKING 

CAPITAL 

COSTING AND 
PRICING 

CASH AND 
PROFIT 



സാമ്പത്തിക 

ആസു്രതണം 

When it starts for new business, the 
following things are very important:

Business should have good estimate of cash 
requirement  
Business has enough cash available at right time 
Business has to find ways of raising the required 
money
Business do not run out of cash 
Business to make sure that the operation will 
eventually become profitable

4



ബിസിനസ്സ്സിൽ 

ധനത്തിന്െറ 

ആവശ�കത 

Purchase of fixed assets like land, 

building and machinery

Meeting day to day expenses of
business like purchase of raw
materials, paying daily wages and
so on

To expand the business
For example a Petty store might want to

expand its product portfolio and add cool
drinks. In order to do this the owner will
have to buy a refrigerator and he/she will
need money to fund this



ബിസിനസ്സ്  

ധനം

സ്ഥിര മൂലധനം 

്രപവർത്തന മൂലധനം 



സ്ഥിര 

മൂലധനം 

FIXED CAPITAL

Fixed capital is required for long term or permanent 
investment in the business

Purchase of an asset for the business that is expensive 
and lasts for a long time

Fixed capital is used for purchase of fixed assets like 
land, building and machinery



FACTORS 
DETERMINE THE 
FIXED CAPITAL 
REQUIREMENT 
FOR A BUSINESS

Nature of Business 
and type of products

Petty  store Vs 
Mobile repair shop 

Size of business Flour mill with/ 
without roaster 

Process of Production
A pickle unit 
with/without 
automated packing 
machine

Source of funding 
Amount raised from 
owners fund, 
relatives, banks  



FACTORS - FIXED 
CAPITAL

Other things before starting of business 

Deposits 
Licences
Cost of training etc



QUESTIONS TO 
BE ASKED 

10

Machinery 
& 

production 
facilities

Business 
growth over 

the next 
two-three 

years? 

Build the 
premises/ 
Buy the 

premises/ 
Rent the 

premises/ 
Run the 
business 

from your 
home

Buying of 
renting the 
machinery? 



്രപവർത്തന 

മൂലധനം 
WORKING 

CAPITAL 
The concept of operating cycle needs to 

be understood in order to assess the 
working capital needs of a business 

entity

Money needed to run the day-to-day 
business activities such as:

Purchasing 
materials

Paying wages 
and salaries

Paying rent 
etc 



OPERATING CYCLE 
OF A BUSINESS

Operating cycle is the 

average period of time 

required for a business to 

procure raw materials from 

suppliers, produce goods, sell 

the goods, and receive cash 

from customers in exchange for 

the goods.



INVENTORY 

Once Raw Materials have been converted into 
Products which are in a form to be sold, these 

products are called Finished Goods. 

When Raw Materials are being worked upon 
but not yet converted into the final product, the 
materials are called Work-In-Progress (WIP)

Raw Materials are those materials which are 
used to make products



1
Cash is paid for 
purchasing raw 
materials needed 
for operation
A lemon pickle 
manufacturing unit 
needs cash to 
purchase lemon, 
spices, packing 
material and other 
materials needed 
for preparing 
lemon pickle.

2
Cash is needed to 
pay direct labour
costs and other 
indirect costs to 
convert raw 
material to finished 
product
Unit will need to 
pay its labor and 
other indirect costs 
to convert lemon to 
pickle

3
Holding the stock or 
inventory of 
finished goods locks 
cash in the business 
for a short period
The pickle bottles 
will be stored for 
some time before a 
customer purchases 
the pickles from the 
unit.

4
Cash is locked at 
the customer’s end 
if the customer does 
not pay 
immediately 
The retailer who 
purchases the pickle 
bottles from the unit 
might agree to pay 
only once in a 
month. 

5
The cash is finally 
paid by the retailer 

The total cash locked temporarily in the form of raw materials, work in 
process, finished goods and debtors (customers’ who owe the business 
money) is called working capital



WORKING 
CAPITAL PERIOD

Businesses usually calculate working capital need for a 
reasonable period. This can be a week, month etc., 
depending on the nature of the business. 

However, in certain types of businesses, we may have 
to estimate it for every day. 

Daily and seasonal businesses



FACTORS THAT 
AFFECT THE 
WORKING 
CAPITAL

How much inventory the business needs 
to keep 

After taking into account the cash 
received as revenue, how much cash the 
business needs for taking care of costs 

Credit terms for customers 

Credit terms for suppliers 



PRICING AND COSTING 



PRODUCT 
PRICING 

Price is the amount you will
charge your customers for your
goods or services



SETTING PRICE 

Know the highest and 
lowest prices charged by 

the competitors

Willingness to pay for a 
similar product and how 
much extra they would 
pay for fulfilling any 
specific unmet need

Know the cost of your 
products so you can set 
a price that is above 

your cost.



PRICING

You do not always have to set a low 
price to be competitive. Instead, your 
price should reflect your 
differentiation.

For example, if you offer a high 
quality product, your price should be 
higher than the price charged by the 
competitors.

A price that is too low may not cover 
all the costs and could be counter-
productive, that is, customers may 
doubt the product quality.



In situations wherein you are selling a totally new product, it is impossible to 
compare with competitors’ pricing. 

What should you do then? 

You should check with potential customers about different levels of pricing and 
see how many of them would agree to buy your product at each price level.



COSTING 

22



COSTING HELPS 
YOUR BUSINESS

23

• Set your prices • Reduce and control 
your costs

• Make better decisions 
about your business

• Plan for the future



COST OF A 
BUSINESS 
INCLUDE TWO 
THINGS 

24

Money spent on making, buying 
or selling its products or services 

Interest paid on loans borrowed 
to run the business



Why Interest paid on 
loans borrowed is an 
expense and not 
principal paid ?

25



DIRECT AND INDIRECT COSTS

Direct costs is the money spent specifically for production of goods or 
providing services

Raw material cost and Labour cost

Indirect costs is the money spent on running the business but on activities 
not directly related to production of goods or services

Salary paid to the accountant, rent for the office, interest paid on loans, 
transportation of finished product etc

26



STEP INVOLVED  

27



COSTING FOR A SINGLE 
PRODUCT 

MANUFACTURER OR 
SERVICE OPERATOR

28



Suma sells apples in a pushcart in Trichur
Town.

She buys 40 apples at Rs. 5 
each. Everyday she is able to sell her 
entire stock.

She has to pay 50 rupees every day as 
rent for the pushcart. She needs Rs. 200 
each day for her expenses .

She wants to know the cost of apples. 
What is the per unit cost for apples?

29



STEP 1: 
CALCULATE THE 
TOTAL COST PER 
MONTH 

30

Direct -Total Material Cost per 
month

Direct -Total Labour Cost per 
month

Indirect - Total Expense per month

Total Costs per month



STEP 2:
CALCULATE THE 
NUMBER OF 
ITEMS 
PRODUCED PER 
MONTH

31

Number of items produced 
per month



STEP 3:
CALCULATE THE 
TOTAL COST PER 
ITEM

Total cost per month

Total cost per item = -------------------------------------------

Number of items produced per month

32



Suma sells fruits in a pushcart in Trichur Town. 
She sells apples, oranges and bananas.

She buys 40 Bananas at Rs. 5 each, 30 
apples at Rs. 20 each and 20 Oranges at Rs. 
10 each.
Everyday she is able to sell her entire stock.

She has to pay 50 rupees every day as rent 
for the pushcart. 

She needs Rs. 200 each day for her expenses 
She wants to know the cost of each item. What 
is the per unit cost for apples, oranges and 
bananas?

33



STEP 1: 
CALCULATE THE 

DIRECT COST 
PER ITEM

Write down the name of each good 
your business sells

Calculate and record the cost of 
each item

34



STEP 2: 
CALCULATE THE 

INDIRECT 
EXPENSE PER 

ITEM

1. Calculate the total Material Cost per 
month

2. Calculate the total Indirect Expense per 
month

3. Calculate the Indirect Charge (percent)

4. Calculate the Indirect Expense per item: 
Multiply the Material Cost per item by 
the Indirect Charge.

35



STEP 3 Add up all costs to get the total cost

36



STEP -1, TOTAL MATERIAL COSTS  
37

Per unit direct cost Nos Total 
Banana 5 40 200
Apple 20 30 600
Orange 10 20 200

Total 1000



STEP -2, TOTAL INDIRECT EXPENSE 
38

Rent 50
Salary 200
Total 250



INDIRECT CHARGE 
39



STEP -2, 
INDIRECT 

ALLOCATION 

Total indirect expense 
Indirect allocation = ----------------------------------------

Total material costs 

250
--------------

1000

= 0.25 

40



STEP -2, INDIRECT EXPENSE PER ITEM 
41

Item Direct 
Indirect

Allocation
Indirect Expense 

per item
Banana 5 .25 1.25
Apple 20 .25 5
Orange 10 .25 2.5



STEP -3, PER ITEM COSTS 
42

Item Direct Indirect Total costs 
Banana 5 1.25 6.25
Apple 20 5 25
Orange 10 2.5 12.5



CASH AND PROFIT 



Parvathy has a shop in the market for which she pays a 
monthly rent. She buys Oranges from the wholesale market, 
takes them to her shop, and then sells them to retail 
customers. 

During the month of April, she bought 2000 Oranges for Rs. 
1 each.
In the month of April, she sold 1700 of them for Rs. 2 each. 

At the end of the last day of the month, she still had 300 
Oranges left which she plans to sell during May.

How much Profit Parvathy has made ? 

44



How much Cash Parvathy has ? 

How much money that 
Parvathy has spend ? 

Difference between cash 
spend and cost?

How much Profit Parvathy has 
made ? 

45



Profit or loss for the month of April ?

Revenues: She sold 1700 Oranges in the month at Rs. 2 each for 3400 
revenue 

The cost of 1700 bananas sold is Rs. 1700

Profit/loss will be a net profit of 3400 – 1700 = 1700 

46



The local school headmaster comes and buys all her 
bananas (at Rs. 2 each) for the school function but 
promises to pay the next month

Parvathy has no cash at the end of the month

47



CREDIT 
TRANSACTION 

48

Businesses often performs the following 
credit activities:

• Sell things to customers who promises to 
pay later – We say that the business has 
given credit

• Buy things from suppliers and promise to 
pay later – We say that the business got 
credit

It is a good idea to give (to customer) and 
take credit (from supplier) as it helps the 
business to grow.



Summary



Module 10

BASICS OF ACCOUNTING & BOOK KEEPING



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

12 min Important Accounting 
Concepts

Lecture

8 min Main Books of Accounts Lecture

30 min Accounting of a business & 
preparation of trial balance

Role Play & Exercise

5 min Summary &
Individual assignment

Lecture 
Exercise Data Distribution



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

്രപധാനെപ്പട്ട അെക്കൗണ്ടിംഗ് േകാൺെസപ്റ്റ�കള്  
മനസിലാക്കുക.

്രപധാനെപ്പട്ട ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സ് 
പരിചയെപ്പടുക.

അെക്കൗണ്ടിംഗ് പരിചയെപ്പടുക.

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



IMPORTANT ACCOUNTING CONCEPTS
Business Entity Concept
Money Measurement Concept
Dual Aspect Concept



BUSINESS ENTITY CONCEPT

ബിസിനസും അതിെന്˙റ ഉടമസ്ഥനും രണ്ട് 
വ�ത�സ്തരായ വ�ക്തികളാണ്. ഇത്തരെമാരു 
കാഴ്ചപ്പാട് ഉെണ്ടങ്കിൽ മാ്രതേമ ശരിയായ രൂപത്തിൽ 
അക്കൗണ്ടിംഗ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ള�.

ഉദാഹരണമായി ഉടമസ്ഥൻ /ര്  ബിസിനസിൽ നിന്നും 
വ�ക്തിപരമായ ആവശ�ത്തിനായി പണം എടുക്കുന്നു 
എങ്കിൽ അത് അവരുെട “േ്രഡായിംഗ്സ്” (Drawings) 
ആയി ബുക്കിൽ കണെക്കഴുതുന്നു. അവെര മെറ്റാരു 
വ�ക്തിയായി കാണുന്നത് െകാണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് 
കണക്കിൽ ഉൾെകാള്ളിക്കുവാന്  സാധിക്കുന്നത്.



MONEY MEASUREMENT CONCEPT

പണ സംബന്ധമായി നടക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ മാ്രതേമ 
അക്കൗണ്ട്  െചയ്യ�കയുള്ള�.

ഉദാഹരണമായി കമ്പനിയുെട മാേനജറും ഒരു 
ജീവനക്കാരനുമായി വഴക്കിടുന്നു എന്ന് 
വിചാരിക്കുക. ഇതിൽ പണ സംബന്ധമായ യാെതാരു 
ഇടപാടുകള�ം കമ്പനിക്ക്  ഇല�. അതുെകാണ്ട് തെന്ന 
ഇത്തരെമാരു സംഭവം അക്കൗണ്ട്  െചേയ്യണ്ടതില�. 
അേതസമയം കമ്പനി ഒരു പുതിയ യ്രന്തം വാങ്ങുന്നു 
എന്നു കരുതുക. അതിന് ചിലവാകുന്ന തുക 
തീർച്ചയായും അക്കൗണ്ട്  െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്.



DUAL ASPECT CONCEPT

ഓേരാ ഇടപാടിനും രണ്ട് വശങ്ങള�ണ്ട് (Aspects). Debit &
Credit Aspects.

ഉദാഹരണമായി കമ്പനി തങ്ങള�െട ഉത്പന്നം 
വിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഉത്പന്നം 
വിൽക്കുേമ്പാൾ കമ്പനിക്ക്  അതിെന്˙റ വില 
ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അേത സമയം ഉത്പന്നം പുറേത്തക്ക് 
േപാകുന്നുമുണ്ട്. ഉത്പന്നം വിൽക്കുന്ന ്രപ്രകിയെയ 
“വില്പ്പന” യായി അക്കൗണ്ട്  െചയ്യ�ന്നു. പണം 
വാങ്ങുന്ന ്രപ്രകിയെയ “ക�ാഷ്” കിട്ടിയതായും 
അക്കൗണ്ട്  െചയ്യ�ന്നു.  



MAIN BOOKS OF ACCOUNTS

Cash Book (ക�ാഷ് ഇടപാടുകള് )

Bank Book (ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ )

Journal (മറ്റ് ഇടപാടുകൾ )

Sales Register (വില്പ്പന ഇടപാടുകള് )

Purchase Register (വാങ്ങൽ ഇടപാടുകൾ ) 
Ledger (ഇടപാടുകള�െട സം്രഗഹം)



നാം 
ഒരു ബിസിനസ് 
തുടങ്ങുന്നു

Prepare for starting a business



മിട്ടായിക്കട



SMALL VILLAGE SHOP



CHARACTERS



Room
Table & Chair
Bottle
Toffees
Employee

Capital
Rent Deposit
Furniture
Bottle
Purchase
Rent
Salary
Sales



Transactions

Capital Introduced 1000

Rent Deposit 200

Furniture 500

Bottle 50

Purchase

(100 Toffees @ Rs. 2 per Toffee) 200

Sales

(100 Toffees @ Rs. 5 per Toffee) 500

Rent Paid 50

Salary 200



Cash 
Book

Date Particulars Dr Cr

വരവ് ചിലവ്

01-01-2020To Capital 1000
By Rent Deposit 200
By Furniture 500
By Bottle 50
By Purchase

(100 Toffees @ Rs. 2 per Toffee) 200
To Sales

(100 Toffees @ Rs. 5 per Toffee) 500
By Rent Paid 50
By Salary 200

1500 1200
To Balance C/d 300

02-01-2020To Balance B/d 300



Ledger

CAPITAL ACCOUNT

01-01-2020By Cash 1000

RENT PAID

01-01-2020To  Cash 50



Trial 
Balance
(Consolidation of
transactions over a
particular period)

TRIAL BALANCE AS ON 01-01-2020

Capital 1000
Rent Deposit 200
Furniture 500
Bottle 50
Purchase

(100 Toffees @ Rs. 2 per Toffee) 200
Sales

(100 Toffees @ Rs. 5 per Toffee) 500
Rent Paid 50
Salary 200
Cash in Hand 300

Total Rs. 1500 1500



Individual
Assignment
ഓേരാ പഠിതാവിേനാടും ഈ 
ഇടപാടുകൾ വച്ച�ള്ള ക�ാഷ് 
ബുക്കും ്രടയൽo ബാലൻസും 
തയ്യാറാക്കുവാൻ പറയാം. 
െവള്ളകടലാസില്  വരച്ച് 
വൃത്തിയായി െചയ്ത് അടുത്ത 
�ാസിൽ പരിശീലകെന 
ഏൽപ്പിക്കാം.

Capital Introduced 10000

Rent Deposit 5000

Furniture 4500

Bottle 400

Purchase

(1000 Toffees @ Rs. 2 per Toffee) 2000

Sales

(700 Toffees @ Rs. 5 per Toffee) 3500

Rent Paid 100

Salary 250

Travelling Expenses 50

Telephone Expenses 100



Summary



Module 11 

PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

10 min Profit & Loss Account & 
Balance Sheet

Lecture

10 min Elements of Financial 
Statements

Lecture

30 min Preparation of P & L Account 
and Balance Sheet

Exercise

5 min Summary &
Individual assignment

Lecture 
Exercise Data Distribution



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

േ്രപാഫിറ്റ് & േലാസ്സ് അക്കൗണ്ട്  മനസിലാക്കുക.

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മനസിലാക്കുക.

ഇവ രണ്ടും എങ്ങിെനയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നെതന്ന് 
പഠിക്കുക.

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



Profit and Loss Account

Why Profit and Loss Account to be made?

This statement is prepared to find out whether an organization
has made a profit or loss



What is PROFIT?

Profit is a situation where the INCOMES of an organization
exceed its EXPENSES



What is LOSS?

Loss is a situation where the EXPENSES of an organization
exceed its INCOMES

Expenses

Incomes



T - Format



TRADING AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED -----------------

EXPENSES INCOMES

Opening Stock Sales
Purchases Closing Stock
Freight (Inwards)
Other Direct Expenses
Gross Profit C/d

Salaries and Allowances Gross Profit B/d
Rent
Electricity Charges
Other Expenses
Nat Profit



Balance Sheet

Why is Balance Sheet to be made?

A Balance Sheet is a financial statement that lists
an organization’s ASSETS & LIABILITIES



What is a liability ?

Borrowed Money is liability

Organisation borrows money from owner – Capital
Organisation borrows money from outsiders - Loan



What is an Asset ?

Fixed Asset – Investment in land, building, furniture, machinery etc.
Current Asset – Sundry Debtors, Inventory, cash and bank balances



Fixed Capital

Capital required to invest in long term assets



Working Capital

Capital required for the day to day expenses of an organisation



BALANCE SHEET AS ON -------------------

LIABILITIES ASSETS

Capital Account Fixed Assets

Retained Earnings Deposits & Advances

Loans and Advances Current Assets
Closing Stock

Current Liabilities Sundry Debtors
Sundry Creditors Cash at Bank
Bank O/D Cash in Hand
Expenses Payable



P & L Account
Balance Sheet

Toffee Shop Exercise 1

Trial Balance Format – 11.01



Individual Assignment

പഠിതാക്കൾ രണ്ട് കാര�ങ്ങളാണ് ഇവിെട 
പൂർത്തിയാേക്കണ്ടത്. ഒരു ്രടയൽo ബാലൻസില്  നിന്നും 
േ്രപാഫിറ്റ് ആൻഡ് േലാസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റ�ം 
തയ്യാറാക്കണം. മെറ്റാന്ന് ഒരു �ാസിഫിേക്കഷൻo 
എക്സർൈസസ് ആണ്. രണ്ടും തയ്യാറാക്കി അടുത്ത �ാസിൽ 
പരിശീലകെന എല്പ്പിക്കാം.

Trial Balance Format – 11.02
Classification Exercise Format – 11.03



Summary



Module 12

വിതരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
(DISTRIBUTION CHANNELS)



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

25 min Distribution Channels
Direct Distribution
Retail Distribution
Wholesale Distribution
Three Intermediaries

Lecture

10 min Distribution Channel Strategy
Distribution Intensity
Channel Configuration
Channel Arrangement

Lecture

15 min Case Studies Discussion

5 min Summary Lecture 



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

വ�ത�സ്ത വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ എെന്താെക്കെയന്ന് 
പഠിക്കുക.

Direct Distribution, Retail Distribution, Wholesale Distribution, Three 
Intermediaries എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക.

Distribution Intensity, Channel Configuration, Channel Arrangement എന്നീ 
വിതരണ ത്രന്തങ്ങൾ പഠിക്കുക.

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



വിതരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ (DISTRIBUTION CHANNELS)



ഉത്പാദനത്തിന് േശഷം ഉത്പന്നങ്ങള്  ഉപേഭാക്താക്കള് ക്ക് 
അരികില്  എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാര് ക്കറ്റിംഗിന് െറ 
വലിെയാരു െവല��വിളിയാണ്. ഒരു ആശയം ഉത്പന്നമായി 
അെല�ങ്കില്  േസവനമായി മാറി ഏറ്റവും ഒടുവില്  
ഉപേഭാക്താവിന് െറ അടുക്കല്  എത്തുേമ്പാള്  മാ്രതേമ  
്രപ്രകിയ പൂര് ണ്ണമാകുന്നുള്ള�.

ബിസിനസുകള്  പലേപ്പാഴും പരാജയെപ്പടുന്നത് നെല�ാരു 
മാര് ക്കറ്റിംഗ് െനറ്റ് വര് ക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാന്  പരാജയെപ്പടുന്നത് 
െകാണ്ടാണ്. കിടമത്സരം െകാടുമ്പിരിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന 
മാര് ക്കറ്റില്  തങ്ങള�േടതായ ഒരു സ്ഥാനം േനടിെയടുക്കുക 
അ്രത എള�പ്പമുള്ള േജാലിയല�. അതുെകാണ്ട് തെന്ന 
എങ്ങെനയാണ് DISTRIBUTION CHANNEL ്രപവര് ത്തിക്കുന്നെതന്ന് 
നാം അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതുണ്ട്.





Distribution channels varies according to products, producer and market. Not
every distribution channels are identical and common in nature.

നമ്മുെട ഉത്പന്നം എന്താേണാ? അതിന് െറ മാര് ക്കറ്റ് 
ഏതാേണാ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം Distribution Channel
ഉണ്ടാേക്കണ്ടത്. അതായത് മറ്റ് ബിസിനസുകള്  െചയ്യ�ന്നത് 
േകാപ്പി െചയ് താല്  അത് ഫലവത്താകണെമന്നില�. തങ്ങള�െട 
അേത ബിസിനസ് െചയ്യ�ന്ന മറ്റ�ള്ളവെര പഠിച്ച് തങ്ങള് ക്ക് 
അനുേയാജ�മായ ഒരു പാത തിരെഞ്ഞടുക്കാന്  സാധിക്കണം.



Direct Distribution (Zero Level Channel)

ഉത് പാദകന് െറ േനരിട്ട�ള്ള വിപണനം



• ഇടനിലക്കാെര ഒഴിവാക്കുന്നു.

• ഉത്പാദകന് െറ പക്കല്  നിന്നും ഉത്പന്നം േനരിട്ട് 
ഉപേഭാക്താവിന് െറ അടുക്കെലത്തുന്നു.

• ഏറ്റവും ലളിതവും ്രഹസ�മായതും ചിലേവറ്റവും 
കുറഞ്ഞ മാര് ഗ്ഗം.

• മാര് ക്കറ്റിംഗ് പൂര് ണ്ണമായും കമ്പനിയുെട നിയ്രന്തണത്തില്  
നടക്കുന്നു.

• കമ്പനി േനരിട്ട് വീടുവീടാന്തരം വില് പ്പന നടത്തുന്നു 
അെല�ങ്കില്  സ�ന്തം റീെറ്റയില്  ഔട്ട് െലറ്റ്  വഴി വില്പ്പന 
നടത്തുന്നു.



Retail Distribution



• ഈ മാര് ഗ്ഗത്തില്  ഒേരെയാരു ഇടനിലക്കാരന് o മാ്രതേമയുള്ള�. 

• റീെറ്റയില ര് o വലിയ അളവില്  ഉത്പന്നങ്ങള്  ഉത് പാദകന് െറ 
കയ്യില്  നിന്നും വാങ്ങി ആവശ�ാനുസരണം ഉപേഭാക്താവിന് 
വില് ക്കുന്നു.

• ചാനലിന് െറ നിയ്രന്തണം വലിെയാരളവില്  ഇവിേടയും 
ഉത് പാദകന് ലഭിക്കുന്നു.



Wholesale Distribution



• ഇതിെന വളെര യാഥാസ്ഥിതികമായി (Conventional)
നിലനില് ക്കുന്ന ചാനലായി കണക്കാക്കാം.

• ഇവിെട രണ്ടു ഇടനിലക്കാരുണ്ട്.

• ഉത്പാദകന്  ആദ�ം േവാള് ൈസലര് ക്ക് ഉത്പന്നങ്ങള്  
വില് ക്കുന്നു. േവാള് ൈസലര്  അത് റീെറ്റയില ര് ക്കും 
റീെറ്റയില ര് o അത് ഉപേഭാക്താവിനും വില്പന നടത്തുന്നു.

• ഉപേഭാക്താക്കള്  ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വളെര വലിയ 
മാര് ക്കറ്റ�കള് ക്ക് േയാജിച്ച Distribution Channelആണിത്.



Three Intermediaries



• ഇവിെട മൂന്ന് ഇടനിലക്കാര്  വരുന്നു.

• മാര് ക്കറ്റിംഗ് ്രപ്രകിയയിെല ഏറ്റവും നീളേമറിയ ചാനല്  
ഇതാണ്.

• വിതരണത്തിന് െറ എല�ാ തലേവദനയും ഉത്പാദകന്  ഇവിെട 
ഒഴിവാക്കുന്നു. ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല�ാ ഉത്പന്നങ്ങള�ം 
ഉത്പാദകന് o ഏജന്റിന് ൈകമാറുന്നു. 



All 4 Distribution Models





• െചറിയ ഉത്പാദകര് o Wholesaler /
Distributor എന്നിവെര 
വിതരണത്തിനായി ആ്രശയിക്കുന്നു. 
അവര്  റീെട്ടയില്  മാര് ക്കറ്റില്  
ഉത്പന്നങ്ങള്  എത്തിക്കുന്നു.

• ഏകേദശം 60 – 70 Kms വാന്  െസയില്  
നടത്തുന്നു.

• വലിയ ഉത്പാദകര്  േനരിട്ട് വാന്  
െസയില് സ് നടത്തുന്നു. അെല�ങ്കില്  
സൂപ്പര്  േസ്റ്റാക്കിസ്റ്റ് - സബ് േസ്റ്റാക്കിസ്റ്റ് 
ചാനല്  വഴി വിതരണം നടത്തുന്നു.



DISTRIBUTION CHANNEL STRATEGY
(വിതരണ ത്രന്തം)

വിതരണ ത്രന്തം രൂപെപ്പടുത്തുേമ്പാള്  മൂന്ന് ്രപധാനെപ്പട്ട 
ഘടകങ്ങള്  കണക്കിെലടുക്കണം.



എ്രത തീ്രവമായി േവണം വിതരണം നടേത്തണ്ടത്? വലിെയാരു 
മാര് ക്കറ്റില്  എവിെടെയാെക്ക ഉത്പന്നം ലഭിക്കണം? ഉത്പന്നം 
മാര് ക്കറ്റ് മുഴുവനുമായി എത്തിേച്ചേരണ്ട ആവശ�മുേണ്ടാ? 
ഇതിനായി മൂന്ന് ത്രന്തങ്ങള്  ഉണ്ട്.

1. DISTRIBUTION INTENSITY



ചില ഉത്പന്നങ്ങള്  അതി തീ്രവമായി വിതരണം നടേത്തണ്ടി 
വരും. േചാേ�റ്റ് എന്ന ഉത്പന്നം എടുക്കുക. ധാരാളം 
്രബാന് ഡുകള്  മാര് ക്കറ്റില്  ലഭ�മാണ്. അങ്ങിെനയുള്ള ഒരു 
ഉത്പന്നം മാര് ക്കറ്റില്  എല�ായിടത്തും ലഭ�മാകണം. ഒരു 
്രബാന് ഡ് കിട്ടിയിെല�ങ്കില്  ഉപേഭാക്താവ് മെറ്റാന്ന് 
തിരെഞ്ഞടുക്കും. ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങള�െട കാര�ത്തില്  
തീ്രവമായ വിതരണ ത്രന്തം തെന്ന ഉപേയാഗിേക്കണ്ടി വരും.

a. Intensive Distribution (Mass Distribution)



വിപുലമായ ഒരു മാര് ക്കറ്റില്  ഒരു ഉത്പാദകന്  തന് െറ 
ഉത്പന്നങ്ങള്  തിരെഞ്ഞടുത്ത ചില കടകളില്  മാ്രതം നല് കുന്നു. 
മികച്ച കടകളില്  മാ്രതം ്രശദ്ധ േക്രന്ദീകരിക്കാന്  ഇത് 
ഉത് പാദകെന സഹായിക്കുന്നു. വാന്  ഹുെസന്  എന്ന വസ്്രത 
്രബാന് ഡ് ഒരുദാഹരണമാണ്. തിരെഞ്ഞടുത്ത കടകളില്  മാ്രതേമ 
ആ ്രബാന് ഡ് ലഭ�മാകൂ.

b. Selective Distribution



ഒരു ്രപേദശത്ത്  ഒേരെയാരു ഡീലര്  / വില്പ്പനകാരന് o മാ്രതേമ 
ചില ്രബാന് ഡുകള് ക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ള�. കാര്  ഡീലര് മാര്  
ഇതിെനാരു ഉദാഹരണമാണ്. െബന് സ്  എടുത്താല്  ഒരു 
്രപേദശത്ത് അവര് ക്ക് ഒരു ഡീലര്  മാ്രതേമ ഉണ്ടാവുകയുള്ള�.

c. Exclusive Distribution



വിതരണ ചാനല്  ഡിൈസന്  െചയ്യ�കയാണ് അടുത്ത ത്രന്തം. എ്രത 
െലവലുകള്  േവണം? ആെരെയാെക്ക ചാനലിന് െറ ഭാഗമാക്കണം? 
െചറിയ ചാനല്  മതിേയാ അെല�ങ്കില്  വലിെയാരു ചാനല്  
േവണേമാ? എന്നിങ്ങെനയുള്ള കാര�ങ്ങള്  തീരുമാനിക്കെപ്പടണം. 
ഉത്പന്നം എന്താണ്? മാര് ക്കറ്റിന് െറ വലുപ്പം എന്താണ്? 
എെന്നാെക്ക കണക്കിെലടുത്താണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുക.

2. Channel Configuration



ചാനലിെല ഓേരാ ഇടനിലക്കാരനും ്രപാധാന�മുള്ളതാണ്. 
അവര് ക്ക് പരസ്പരമുള്ള വിശ�ാസവും ധാരണയും 
ഒെക്കയാണ് ഒരു വിതരണ ശൃംഗലെയ മുേന്നാട്ട് നയിക്കുന്നത്. 
അതുെകാണ്ട് തെന്ന വളെര സുവ�ക്തമായ ഒരു രൂപേരഖയും 
ധാരണയും ചാനലിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

3. Channel Arrangement



Case Studies - Discussion







Summary



Module 13

BRANDING, PACKAGING & LABELLING



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

10 min Brand
Brand Name
Brand Mark

Lecture

30 min Packaging
Different Packaging 
Methods
Different Packaging Machines
Labelling
Different Labels

Brainstorming

10 min Question Answer Session Discussion

5 min Summary &
Individual assignment

Lecture 
Briefing



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

Brand, Brand Name, Brand Mark എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക.

എന്താണ് പാേക്കജിംഗ് എന്നും വിവിധതരം പാേക്കജിംഗുകൾo 
എെന്തന്നും പഠിക്കുക.

വിവിധതരം പാേക്കജിംഗ് െമഷീനുകെള പരിചയെപ്പടുക.

േലബലിംഗ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വിവിധതരം േലബലുകൾ
മനസിലാക്കുക.

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



എന്താണ് ്രബാൻഡ്?



“A Brand is a name, term, symbol or design or a
combination of them, which is intended to identify
the goods or services of one seller or group of
sellers and to differentiate them from those of the
competitors.”



എന്താണ് ്രബാൻഡ്നാമം (BRAND NAME)?



A brand name consists of words, letters and/or
numbers which may be vocalized and refers to the
product.

Eg: Air India, Bajaj, Reliance, Tata, 3M , Apple



എന്താണ് ്രബാൻഡ്ചിഹ്നം (BRAND MARK)?



A brand mark is that part of brand which appears in
the form of a symbol or design or distinctive
colouring or lettering.



• സംരംഭത്തിന് െറ േപരും േലാേഗായും വളെര ്രശദ്ധാപൂര് വ്വം 
തിരെഞ്ഞടുക്കുക.

• ഉത്പന്നത്തിന് െറ/േസവനത്തിന് െറ േമന്മയാണ് ്രബാന് ഡിന് െറ 
്രപതിച്ഛായ വര് ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്.

• നെല�ാരു ്രപതിച്ഛായ വിപണിയില്  സൃഷ്ട്ടിക്കെപ്പട്ട� കഴിഞ്ഞാല്  
പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങള് ക്ക് വിപണി പിടിെച്ചടുക്കാന്  ബുദ്ധിമുട്ട് 
ഉണ്ടാകുകയില�.

• ്രബാന് ഡ് നാമം ഉപേഭാക്താക്കള് ക്ക് സുപരിചിതമാകുന്ന 
രീതിയിലുള്ള മാര് ക്കറ്റിംഗ് ത്രന്തങ്ങള്  പരീക്ഷിക്കാം. പരമ്പരാഗത 
പരസ� ത്രന്തങ്ങള്  തെന്ന ഉപേയാഗിക്കണെമന്നില�.

• മറ്റ�ള്ളവെര അനുകരിച്ച�ള്ള േപേരാ ചിഹ്നങ്ങേളാ ഉപേയാഗിക്കരുത്. 
സംരംഭത്തിന് െറ വ�ക്തിത�ത്തിനനുസരിച്ച�ള്ള പുതുമയുള്ളവ 
ഉപേയാഗിക്കുക. 



എന്താണ് പാേക്കജിംഗ് (PACKAGING)?



Designing and producing the container or wrapper
for a product.



പാേക്കജിംഗിന് െറ ഗുണങ്ങള് 

സംരക്ഷണം : ഉത്പന്നത്തിന് സംരക്ഷണം നല്കാന്  നല� 
പാക്കിങ്ങിന് കഴിയുന്നു.

തിരിച്ചറിയുക: ഒരു കമ്പനിയുെട വ�ത�സ്ത ഉത്പന്നങ്ങെള 
െപെട്ടന്ന് തിരിച്ചറിയുവാന്  കഴിയുന്നു.

സൗകര�ം: ൈകകാര�ം െചയ്യ�വാന്  സൗകര�ം.

േവര് തിരിച്ചറിയുക: എതിരാളികള�െട ഉത്പന്നങ്ങളില്  
നിന്നും േവര് തിരിച്ചറിയുവാന്  സഹായകമാകുന്നു.

വില്പ്പനെയ സഹായിക്കുന്നു : ഭംഗിയുള്ള പാക്കിംഗ് 
ഉപേഭാക്താക്കെള ആകര് ഷിക്കുന്നു.



വിവിധതരം പാേക്കജിങ്ങുകള് o



Consumer Package : നിശ്ചിത അളവില്  ഉപേഭാക്താവിന് 
ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പാക്കിംഗ്.



Bulk Package : കൂടുതല്  അളവിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്  വ�വസായ 
ആവശ�ത്തിേനാ അെല�ങ്കില്  ചില�റ വില്പ്പനേക്കാ 
സഹായകമായ വിധത്തില്  പാക്ക് െചയ്യ�ന്നു.



Industrial Package : വ�ാവസായിക ആവശ�ത്തിനായുള്ള വലിയ 
പാേക്കജുകള് o.



Dual Use Package : ഉത്പന്നം ഉപേയാഗിച്ച� കഴിഞ്ഞാല്  അത് 
അടങ്ങിയിരുന്ന പാേക്കജ് മെറ്റെന്തങ്കിലും ആവശ�ത്തിന് 
ഉപേയാഗിക്കുവാന്  സാധിക്കുക.



LDPE BOTTLES

PET BOTTLES

TIN CANS

Aluminum Cans

Glass Jars

Aluminum Containers



Aluminum Foil Pouches Retort Pouches

Metalized 3 Layer Pouches Transparent Stand Up Pouches



FORM AND FILL MACHINE CONTINUOUS BAND 
SEALER MACHINE



VACUUM SEALING MACHINE
BATCH CODING 
INKJET PRINTER



RIBBON CODING MACHINES



എന്താണ് േലബലിംഗ് (LABELLING)?



ഉത്പന്നത്തിന് െറ ഒഴിവാക്കുവാനാകാത്ത ഘടകമാണ് 
േലബലിംഗ്. എന്താണ് ഉത്പന്നെമന്നും അതിന് െറ 
മറ്റ�വിവരങ്ങള�ം േലബല്  ഉപേഭാക്താവിേനാട് 
സംേവദിക്കുന്നു . നിയമപരമായി േലബലില്  
ഉള് െക്കാള്ളിേക്കണ്ട ധാരാളം വിവരങ്ങള്  ഉണ്ട്. അതുെകാണ്ട് 
തെന്ന േലബല്  വളെര സൂഷ്മതേയാെട തയ്യാറാേക്കണ്ട 
ഒന്നാണ്. 



വിവിധതരം േലബലുകൾ



Brand Label : ഇതില്  ഉത്പന്നത്തിന് െറ ്രബാന് ഡ് നാമം മാ്രതം 
നല് കുന്നു.



Grade Label : ഉത്പന്നത്തിന് െറ േമന്മയും നിലവാരവും മറ്റ് 
്രപേത�കതകള�ം ഇതില്  നല് കുന്നു.



Description Label : ഉത്പന്നെത്ത 
സംബന്ധിച്ച�ള്ള വിശദമായ എല�ാ 
വിവരങ്ങള�ം ഇതില്  
േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. 
ഉത്പന്നത്തിന് െറ ഉപേയാഗം 
എന്ത്? അത് ഉപേയാഗിേക്കണ്ട 
വിധം എങ്ങിെന? ഉത്പന്നം 
എങ്ങിെന സൂക്ഷിക്കണം? എന്നു 
തുടങ്ങി നിയമപരമായി േവണ്ട 
എല�ാ വിവരങ്ങള�ം കൂടി 
േലബലില്  േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.



QUESTION ANSWER SESSION

പഠിതാക്കള�െട സംശയങ്ങള് ക്ക് മറുപടി നല് കുവാന്  
അല്പ്പസമയം മാറ്റിെവക്കുക. േവണെമങ്കില്  ഓേരാന്നും ഒന്ന് 
കൂടി കാണിച്ച� നല് കി സംശയങ്ങള്  എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കില്  
അത് ദുരീകരിക്കുവാന്  ്രശമിക്കാം.



Individual Assignment

ഓേരാ പഠിതാവിേനാടും ഒരു ഉത്പാദനശാല 
സന്ദര് ശിക്കുവാനും പാക്കജിംഗ് , േലബലിംഗ് 
മുതലായവ നിരീക്ഷിക്കാനും ആവശ�െപ്പടാം. 
വിപണിയില്  ലഭ�മായ വിവിധതരം പാക്കിംഗുകള്  
സംഘടിപ്പിക്കുവാനും അവയുെട ്രപേത�കതകള് o ,  
ഉപേയാഗങ്ങള്  , േലബലിംഗ് തുടങ്ങിയവ അവര്  
്രശദ്ധിച്ച് പഠിക്കാനും നിര് േദ്ദശിക്കാം. അവര്  െചയ്ത 
ഈ ്രപവര് ത്തി വിശദീകരിക്കുവാന്  പരിശീലകന് 
അടുത്ത �ാസില്  ആവശ�െപ്പടാം.



Summary



Module 14

SALES & MARKETING



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational story Story telling / Video

25 min How to sell your product?
Marketing Concepts
Data Sources
Market Potential
Concept of influencers
SWOT Analysis

Lecture & Classroom 
Assignments.

15 min Brand Concept
Concept of Goal setting and 
objectives with example 

Discussion & Brain Storming

10 min Concept of Channels & Basics 
of promotions

Lecture

5 min Summary &
Individual assignment

Lecture 
Exercise format distribution



Objectives

To understand the concepts of

• “P”s of Marketing
• Segments of Marketing
• Marketing environment 
• Concept of segmentation, Targeting, Positioning 
• Promotion mix 
• Concept of sales 



How to sell your product?



Your Product 

• To understand the concept of marketing, let us assume your product as “Ready to
drink Natural Nutritional Drink for Children”

• There are currently many nutritional drinks in the market, but most of them are
concentrates and contains preservatives and artificial essence

• Our nutritional drink is juice, which is made from fresh fruit pulp, with a
technology for long shelf life with out preservatives or chemicals

• Using organic food has now a days, becoming a trend as well as a choice for
health conscious people



Current Scenario 



Our Market  

Our Target …
• Children
• Age group – 4 years to 12 years
• Area- All over Ernakulam District 
• Target Population – Approximate 10 Lakh 
• Influencer Population-Approximate 20 Lakh



Our Product   

Features and benefits concept : The FAB

• Every feature is associated with some benefit. 
Assignment : Identify the features and benefits associated with our product 



Our Area OR Area of Our operation OR Our Target Area   

Features 
• Geographic boundaries 
• A set of targeted target customers 

with in the area
• A culture is associated with it which 

may influence buying decisions

(Data useful will be : Location and details of 
super markets, hotels, restaurants, bakery 
shops , grocery and small shops in  our target 
area) 



Discussion on Data sources…



1. Chain Ratio Method where data should be available already .
For Example : Demand for our product = Population X Income Per Capita X Average percentage income spent 
on food X Average percentage  of income spent on beverages

2. Market Research Method – survey and predictions 
3. Expert opinion – Consultants, Industrialists, Economists etc. 

How to calculate Total Market Potential…?  



Who are Decision Makers ?

 Remember, some of our target consumers are children (especially below  who are not much expected to pay for 
the product by themselves 

 So usually parents who pay on behalf of Children can be called as “decision makers” 

 Some children are also decision makers since they can spend from their pocket money !



• Health for their dear ones

• Taste (in case of children 
being decision makers)

• Optimum price 

What does decision makers Expect ?  



What does our Consumers Expect ?  

• Taste



What is the use of knowledge about Place, Influencers
and Consumers ?

• Because they are the ultimate in our business !!!
Their preferences should be the base of our 7 major aspects 
1. Product design

2. Product Name 

3. Logo design  

4. Packing design

5. Advertisement design 

6. Our pricing 

7. Offers



Brand - A short Discussion 



S   - Strength
W - Weakness
O  - Opportunities
T   - Threats 

Let us do a SWOT 
analysis…!



Our Strengths!! 

Natural         

Healthy    



Our Weakness 

**Assignment**



Our Opportunities  

• A growing industry 
• Ambient opportunities
• Steady Market 



• Competition from new rivals 
• Stringent Rules 

Threats we may face … 



How to Market our 
product?



First Step is… 

Planning !



Our Goal

• Any objective or 
goal must be SMART

S-Specific
M-Measurable
A-Achievable 
R-Realistic
T-Time Bound



Defining Our Marketing Objectives for 1 year

• Maintain a positive strong growth each quarter of an year 
• To establish regular customers in Ernakulam District
• To establish strong channels to end customer 
• To Establish Break Even Point* at the end of third month 



Our Tactics 



Positioning 

• We will position our product as a health drink suitable for Children
from 4 years to 12 years

• The product is positioned for middle income and upper middle
income group



Distribution of our product  
Two Methods
• 1-level channel (Our Van sales)  
• 2-level channel (Distributor sales) 



Level 1 Channel Partners-Specified Areas of Ernakulam  

• Supermarkets 
• Hypermarket
• Hotels 
• Restaurants 
• Caterers 



Level 2 Channel Partners- Specified areas of 
Ernakulam  

• Juice Shops
• Bakery
• Small Grocery shops  



Channels Comparison

1-level 
• Market knowledge is low as we are a

new product entry
• Recruiting, Training and Managing

sales force is a cumbersome task
• High costs
• High profit margin
• Develop market knowledge
• Full control over the system
• Design of Incentive packages is a

feature
• Focus on our product sales is possible

2-level 
• High knowledge about the retailers, so

entry is much easier
• The maintaining sales staff

responsibility is avoided if you are
choosing 2-level services

• Low costs
• Less profit margin
• Less control over the system
• Special product offerings are

expected by distributor
• The distributor may deal with several

products, so our core focus cannot be
maintained



Some facts… 

1. Some Ad agencies take up the entire 
advertisement part of the organization – It can 
range from Rs 5,000 Per Month to 50,000 Per 
month ! 

2. Advertisement should make sure that it is 
creating an image in the customers’ mind  
which is in alignment with product  positioning 
…

3. Advertisement should be a continuous process
4. The most powerful form of advertisement is 

word of mouth which usually happens when 
the product meets more then the expectation 
of customer!!!



Advertisement through… 

1. Use of Social media
2. Website
3. Theatre Advertisements 
4. Bill Boards 
5. Brochures & Pamphlets 
6. Danglers for shops 
7. Local T V ads 
8. Promoter staff (optional)



Simple Marketing Budget 2020

S L  NO IT E M APPR OXIMAT E  E XPE NS E S
1 Webs ite 20,000
2 T hater Advertis ement 20,000
3 Bill boards 1,50,000
4 Brochures  and Palmphlets  20,000
5 Local T V Ads 20,000
6 Promotor s taff commis s ion 36,000

2,66,000



Individual Assignment 

• Prepare a SWOT analysis of your product. 
• Prepare a marketing plan for your product. 



Summary



Module 15

TAXATION, AUDITING & FILING OF RETURNS



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

30 min Direct Taxes
Indirect Taxes
Taxation, Audit & Return 
Filing of
Sole Proprietorship
Partnership Firm
Limited Liability Partnership
Private Limited Company

Lecture & Class Room 
Exercises

10 min Presentation Presentation by individual 
participants

10 min Question Answer Session Interaction

5 min Summary Lecture 



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

്രപത�ക്ഷ നികുതി, പേരാക്ഷ നികുതി എന്നിവെയക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.

Financial Year, Assessment Year എന്നിവെയക്കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക.

Sole Proprietorship, Partnership, LLP & Private Limited Companyഎന്നിവയുെട ്രപത�ക്ഷ 
നികുതി, ഓഡിറ്റ് , റിേട്ടൺo ഫയലിംഗ് മനസ്സിലാക്കുക.

പേരാക്ഷ നികുതിയുെട ഓഡിറ്റ് , റിേട്ടൺo ഫയലിംഗ് എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക.

ഇവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



േഗാവിന്ദ് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നു



േഗാവിന്ദിന് െറ ബിസിനസിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ്രപധാനെപ്പട്ട 
നികുതികള്  വരാം.

1. പേരാക്ഷ നികുതി (Indirect Tax) –ജി എസ് റ്റി (GST)
2.  ്രപത�ക്ഷ നികുതി (Direct Tax) – വരുമാന നികുതി (Income Tax)



പേരാക്ഷ നികുതി (Indirect Tax) –ജി എസ് റ്റി (GST)

ഉത്പന്നങ്ങള്  വില് ക്കുേമ്പാേഴാ േസവനങ്ങള്  നല്കുേമ്പാേഴാ 
ഉപേഭാക്താവില്  നിന്നും േശഖരിക്കുന്ന നികുതിയാണ് ജി എസ് 
റ്റി. ഇത് സംരംഭകന്  സര് ക്കാരിേലക്ക് അടേക്കണ്ടതാണ്.

ഉത്പന്ന വിറ്റ�വരവ് ഒരു വര് ഷം 40   ലക്ഷം രൂപ  
എത്തുേമ്പാള്  ജി എസ് റ്റി റജിസ്േ്രടഷന്  എടുക്കണം. 
േസവനത്തിന് െറ വിറ്റ�വരവ് പരിധി 20ലക്ഷം രൂപയാണ്.

വിറ്റ�വരവ് പരിധി ഇതില്  എത്തിയാല്  30 ദിവസത്തിനകം 
റജിസ്േ്രടഷന്  എടുത്തിരിക്കണം. 



്രപത�ക്ഷ നികുതി (Direct Tax) – വരുമാന നികുതി (Income Tax)

സംരംഭകന്  വരുമാനത്തിന് േമല്  നല് കുന്ന നികുതിയാണ് 
്രപത�ക്ഷ നികുതി അഥവാ വരുമാന നികുതി (ഇന് കം ടാക്സ്). 
ബിസിനസിെല ഓേരാ സാമ്പത്തിക വര് ഷേത്തയും ലാഭനഷ്ട്ട 
കണക്കിെന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ നികുതി 
നിശ്ചയിക്കുന്നത്.



സാമ്പത്തിക വര് ഷം (Financial Year)

ഏ്രപില്  ഒന്ന് മുതല്  മാര് ച്ച് മുപ്പത്തിഒന്ന് വെരയുള്ള 
കാലയളവാണ് സാമ്പത്തിക വര് ഷമായി കണക്കാക്കുന്നത്.

Eg. April 01, 2019 to March 31, 2020 (FY 2019 - 2020).



അസ്സസ്െമന് റ് വര് ഷം (Assessment
Year)

ഒരു സാമ്പത്തിക വര് ഷെത്ത കണക്കുകള്  പരിേശാധിച്ച് 
ലാഭനഷ്ട്ടം കണക്കുകൂട്ടി നികുതി നിശ്ചയിക്കുന്നതും റിേട്ടണ്  
സമര് പ്പിക്കുന്നതും അടുത്ത സാമ്പത്തിക 
വര് ഷത്തിലായിരിക്കും. അതുെകാണ്ട് െതാട്ടടുത്ത സാമ്പത്തിക 
വര് ഷെത്ത വിളിക്കുന്ന േപരാണ് അസ്സസ്െമന് റ് വര് ഷം 
(Assessment Year).

Eg: Financial Year April 01, 2019 to March 31, 2020 (FY 2019-2020)

ഈ വര് ഷത്തിന് െറ അസ്സസ്െമന് റ് വര് ഷം (Assessment Year)

AY 2020 – 2021ആയിരിക്കും.



FINANCIAL YEAR (FY) ASSESSMENT YEAR (AY)

2017-18 2018-19

2018-19 2019-20

2019-20 2020-21

2020-21 Fill

2021-22 Fill

2022-23 Fill

2023-24 Fill



േഗാവിന്ദിെന്˙റ ബിസിനസ് - PROPRIETORSHIP 



േഗാവിന്ദിന് െറയും ബിസിനസിന് െറയും നികുതി നിര് ണ്ണയം 
ഒന്നായി തെന്ന കണക്കാക്കും. രണ്ടും ഒരു വ�ക്തിയായി 
തെന്നയാണ് കണക്കിെലടുക്കുന്നത്. ഒരു െപര് മെനന്റ്റ് 
അക്കൗണ്ട്  നമ്പര്  മാ്രതേമ ഉണ്ടാകുകയുള്ള�.

വരുമാന നികുതി കണക്കിെലടുക്കുേമ്പാള്  വ�ക്തിഗത നികുതി 
േററ്റ് ആയിരിക്കും ചുമത്തുന്നത്. അങ്ങെന വരുേമ്പാള്  വരുമാന 
�ാബ് അനുസരിച്ച് മാ്രതം നികുതി നല് കിയാല്  മതിയാകും.



ബിസിനസിെല വിറ്റ�വരവ് സാമ്പത്തിക വര് ഷം ഒരു േകാടി 
രൂപയില്  കൂടുതല്  ആെണങ്കില്  കണക്കുകള്  നിര് ബന്ധമായും 
ഓഡിറ്റ്  െചേയ്യണ്ടതാണ് . ചാര് േട്ടര് ഡ് അെക്കൗണ്ടന്റ്റ് ഓഡിറ്റ്  
െചയ്ത കണക്കുകള്  ആയിരിക്കണം ഇന് കം ടാക്സില്  
നല് േകണ്ടത്. ഇതിെനയാണ് ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  എന്ന് 
വിളിക്കുന്നത് .

അെക്കൗണ്ട് ബൂക്കുകളിെല കണക്കും സാമ്പത്തിക 
േസ്റ്ററ്റ്െമന് റ്കളിെല കണക്കും േനാക്കി അവ ശരിയാണ് എന്ന് 
ഉറപ്പ�വരുത്തുന്നതിെനയാണ് ഓഡിറ്റ്  എന്ന് പറയുന്നത്. 
അതുെകാണ്ട് തെന്ന കൃത�മായ കണക്കുകള്  സൂക്ഷിക്കുവാന്  
സംരംഭകന് o ബാധ�സ്ഥനാണ്.



ഓേരാ സാമ്പത്തിക വര് ഷെത്തയും കണക്കുകള്  ഇന് കം 
ടാക്സില്  ഫയല്  െചേയ്യണ്ടുന്ന തീയതികള്  ഇവയാണ്.

ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  ആവശ�മില�ാത്തവ – 31st July
ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  ആവശ�മുള്ളവ – 30th September

വ�ക്തിഗത ബിസിനസ് ആയതിനാല്  സംരംഭകന് െറ േപരില്  
തെന്നയാകും റിേട്ടണ്  ഫയല്  െചയ്യ�ന്നത്.



േഗാവിന്ദിെന്˙റ ബിസിനസ് - PARTNERSHIP



ഇവിെട പങ്കാളികള�ം ബിസിനസും വ�ത�സ്തരാണ്. 
എല�ാവര് ക്കും വ�ത�സ്ത െപര് മെനന്റ്റ് അക്കൗണ്ട്  നമ്പറുകള്  
ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പാര് ട്ട്ണര് ഷിപ്പ് േഫമിെന മെറ്റാരു 
വ�ക്തിയായിട്ടാവും നികുതി കണക്കാക്കുക. പങ്കാളികള�െട 
വ�ക്തിഗത റിെട്ടണുകള്  േവെറ ഫയല്  െചേയ്യണ്ടി വരും.

പാര് ട്ട്ണര് ഷിപ്പ് േഫമിന് െറ നികുതി 30% ആയിരിക്കും. 
പങ്കാളികള്  തങ്ങള�െട വരുമാനത്തിന് വ�ക്തിഗത �ാബ് 
അനുസരിച്ച് നികുതി നല്േകണ്ടി വരും.



ബിസിനസിെല വിറ്റ�വരവ് സാമ്പത്തിക വര് ഷം ഒരു േകാടി 
രൂപയില്  കൂടുതല്  ആെണങ്കില്  കണക്കുകള്  നിര് ബന്ധമായും 
ഓഡിറ്റ്  െചേയ്യണ്ടതാണ് . ചാര് േട്ടര് ഡ് അെക്കൗണ്ടന്റ്റ് ഓഡിറ്റ്  
െചയ്ത കണക്കുകള്  ആയിരിക്കണം ഇന് കം ടാക്സില്  
നല് േകണ്ടത്.

പാര് ട്ട്ണര് ഷിപ്പ് േഫമിന് െറ റിേട്ടണും പങ്കാളികള�െട 
റിേട്ടണുകള�ം വ�ത�സ്ത േഫാമില്  േവണം ഫയല്  െചയ്യ�വാന്  . 
െഫമിന്െറയും വ�ക്തികള�േടയും റിേട്ടണുകള്  ഫയല്  
െചേയ്യണ്ട തീയതികള്  വ�ത�സ്തമാണ്. ഓേരാ വര് ഷവും 
കൃത�മായ തീയതികളില്  റിേട്ടണ്  ഫയല്  െചയ്യാത്ത പക്ഷം 
ഇന് കം ടാക്സ് പിഴ ചുമത്താറുണ്ട്.



പാര് ട്ട്ണര് ഷിപ്പ് േഫമിന് െറ ഓേരാ സാമ്പത്തിക വര് ഷെത്തയും 
കണക്കുകള്  ഇന് കം ടാക്സില്  ഫയല്  െചേയ്യണ്ടുന്ന തീയതികള്  
ഇവയാണ്.

ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  ആവശ�മില�ാത്തവ – 31st July 
ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  ആവശ�മുള്ളവ – 30th September 

പാര് ട്ട്ണര് ഷിപ്പ് േഫമിന് െറ േപരില്  തെന്നയായിരിക്കും 
ഇവിെട റിേട്ടണ്  ഫയല്  െചയ്യ�ന്നത്.



േഗാവിന്ദിെന്˙റ ബിസിനസ്
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP



പാര് ട്ട്ണര് ഷിപ്പ് േഫമിന് െറ േപാെലതെന്ന ഇവിെട 
പങ്കാളികള�ം ബിസിനസും വ�ത�സ്തരാണ്. എല�ാവര് ക്കും 
വ�ത�സ്ത െപര് മെനന്റ്റ് അക്കൗണ്ട്  നമ്പറുകള്  ആയിരിക്കും 
ഉണ്ടാവുക LLP െയ മെറ്റാരു വ�ക്തിയായിട്ടാവും നികുതി 
കണക്കാക്കുക. പങ്കാളികള�െട വ�ക്തിഗത റിെട്ടണുകള്  േവെറ 
ഫയല്  െചേയ്യണ്ടി വരും.

LLP യുെട നികുതി 30% ആയിരിക്കും. പങ്കാളികള്  തങ്ങള�െട 
വരുമാനത്തിന് വ�ക്തിഗത �ാബ് അനുസരിച്ച് നികുതി 
നല്േകണ്ടി വരും.



ബിസിനസിെല വിറ്റ�വരവ് സാമ്പത്തിക വര് ഷം ഒരു േകാടി 
രൂപയില്  കൂടുതല്  ആെണങ്കില്  കണക്കുകള്  നിര് ബന്ധമായും 
ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  െചേയ്യണ്ടതാണ് . നാം േനരെത്ത കണ്ടതില്  
നിന്നും വ�ത�സ്തമായി ഇവിെട ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  
വരുന്നിെല�ങ്കില്  േപാലും നിയമപരമായ ഓഡിറ്റ്  (Statutory Audit)
ബാധകമാണ്.

ഒരു േകാടി രൂപയില്  കൂടുതല്  വിറ്റ�വരവുള്ള LLP ക്ക് രണ്ട് 
രീതിയിലുള്ള ഓഡിറ്റ�കള്  ഉണ്ടാകും എന്നര് ത്ഥം. ഒരു േകാടി 
വെര വിറ്റ�വരവുള്ള LLP കള് ക്ക് ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  റിേപ്പാര് ട്ട്  
ആവശ�മില�. ചാര് േട്ടര് ഡ് അെക്കൗണ്ടന്റ്റ് ഓഡിറ്റ്  െചയ്ത 
കണക്കുകള്  ആയിരിക്കണം ഇന് കം ടാക്സിലും റജിസ്്രടാര്  
ഓഫ് കമ്പനീസിലും (ROC) നല് േകണ്ടത്.



LLP യുെട ഓേരാ സാമ്പത്തിക വര് ഷെത്തയും കണക്കുകള്  
ഇന് കം ടാക്സില്  ഫയല്  െചേയ്യണ്ടുന്ന തീയതികള്  ഇവയാണ്.

ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  ആവശ�മില�ാത്തവ – 31st July 
ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  ആവശ�മുള്ളവ – 30th September 

റജിസ്്രടാര്  ഓഫ് കമ്പനീസില് o (ROC) ഫയല്  െചേയ്യണ്ട തീയതി

Annual Return - 31st May
Financial Statements - 30th October



േഗാവിന്ദിെന്˙റ ബിസിനസ്
PRIVATE LIMITED COMPANY



േനരെത്ത നാം കണ്ടതുേപാെല േപാെലതെന്ന ഇവിെട 
അംഗങ്ങള�ം ബിസിനസും വ�ത�സ്തരാണ്. എല�ാവര് ക്കും 
വ�ത�സ്ത െപര് മെനന്റ്റ് അക്കൗണ്ട്  നമ്പറുകള്  ആയിരിക്കും 
ഉണ്ടാവുക കമ്പനിെയ മെറ്റാരു വ�ക്തിയായിട്ടാവും നികുതി 
കണക്കാക്കുക. അംഗങ്ങള�െട വ�ക്തിഗത റിെട്ടണുകള്  േവെറ 
ഫയല്  െചേയ്യണ്ടി വരും.

കമ്പനിയുെട നികുതി 25% ആയിരിക്കും. അംഗങ്ങള്  തങ്ങള�െട 
വരുമാനത്തിന് വ�ക്തിഗത �ാബ് അനുസരിച്ച് നികുതി 
നല്േകണ്ടി വരും.



ബിസിനസിെല വിറ്റ�വരവ് സാമ്പത്തിക വര് ഷം ഒരു േകാടി 
രൂപയില്  കൂടുതല്  ആെണങ്കില്  കണക്കുകള്  നിര് ബന്ധമായും 
ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  െചേയ്യണ്ടതാണ് . നാം േനരെത്ത കണ്ടതില്  
നിന്നും വ�ത�സ്തമായി ഇവിെട ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  
വരുന്നിെല�ങ്കില്  േപാലും നിയമപരമായ ഓഡിറ്റ്  (Statutory Audit)
ബാധകമാണ്.

ഒരു േകാടി രൂപയില്  കൂടുതല്  വിറ്റ�വരവുള്ള കമ്പനിക്ക് രണ്ട് 
രീതിയിലുള്ള ഓഡിറ്റ�കള്  ഉണ്ടാകും എന്നര് ത്ഥം. ഒരു േകാടി 
വെര വിറ്റ�വരവുള്ള കമ്പനികള് ക്ക് ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  റിേപ്പാര് ട്ട്  
ആവശ�മില�. ചാര് േട്ടര് ഡ് അെക്കൗണ്ടന്റ്റ് ഓഡിറ്റ്  െചയ്ത 
കണക്കുകള്  ആയിരിക്കണം ഇന് കം ടാക്സിലും റജിസ്്രടാര്  
ഓഫ് കമ്പനീസിലും (ROC) നല് േകണ്ടത്.



കമ്പനിയുെട ഓേരാ സാമ്പത്തിക വര് ഷെത്തയും കണക്കുകള്  ഇന് കം 
ടാക്സില്  ഫയല്  െചേയ്യണ്ടുന്ന തീയതികള്  ഇവയാണ്.

ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്  ആവശ�മുെണ്ടങ്കിലും ഇെല�ങ്കിലും – 30th September 

റജിസ്്രടാര്  ഓഫ് കമ്പനീസില് o (ROC) ഫയല്  െചേയ്യണ്ട തീയതി

Annual Return - 30th November
Financial Statements - 30th October





ബിസിനസിെല വിറ്റ�വരവ് സാമ്പത്തിക വര് ഷം രണ്ടു േകാടി 
രൂപയില്  കൂടുതല്  ആെണങ്കില്  കണക്കുകള്  നിര് ബന്ധമായും
GST ഓഡിറ്റ്  െചേയ്യണ്ടതാണ് . 

ചാര് േട്ടര് ഡ് അെക്കൗണ്ടന്റ്റ് ഓഡിറ്റ്  െചയ്ത കണക്കുകള്  
ആയിരിക്കണം സമര് പ്പിേക്കണ്ടത് . ഇത് സാമ്പത്തികവര് ഷം 
അവസാനിച്ചാല്  അടുത്ത December 31ന് മുന് പ് ഫയല്  െചയ്യണം.





പഠിതാക്കളില്  കുറച്ച� േപേരാട് അവര് ക്ക് മനസ്സിലായ 
കാര�ങ്ങള്  വിശദീകരിക്കുവാന്  പറയാം.

അവരുെട സംശയങ്ങള്  ദുരീകരിക്കുവാന്  
അല് പ്പസമയം ചിലവഴിക്കാം.

INTERACTION & QUESTION - ANSWER SESSION



Summary



Module 16

PREPARATION OF PROJECT REPORT



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

40 min What is Project Report?
Requirements of a Project 
Report.
Contents of a Project Report.

Lecture

10 min Question Answer Session Discussion

5 min Summary &
Individual assignment

Lecture 
Briefing



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

എന്താണ് േ്രപാജക്റ്റ് റിേപ്പാർട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

േ്രപാജക്റ്റ് റിേപ്പാർട്ടിെന്˙റ ആവശ�കത എെന്തന്ന് അറിയുക.

േ്രപാജക്റ്റ് റിേപ്പാർട്ടിെന്˙റ ഉള്ളടക്കെത്തക്കുറിച്ച് ധാരണ 
ഉണ്ടാക്കിെയടുക്കുക.

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



എന്താണ് ഒരു േ്രപാജക്റ്റ്  റിേപ്പാർട്ട് ?



നാം നടത്തുവാന്  േപാകുന്ന സംരംഭെത്തക്കുറിച്ച�ള്ള 
വിശദമായ ഒരു പഠനേരഖയാണ് െ്രപാജക്റ്റ്  റിേപ്പാര് ട്ട് . 
േ്രപാജക്റ്റ്  റിേപ്പാര് ട്ട്  തയ്യാറാക്കുവാന്  േ്രപാജക്റ്റിന് െറ 
എല�ാ വശങ്ങെളക്കുറിച്ച�ം നന്നായി പഠിേക്കണ്ട 
ആവശ�മുണ്ട്. ഉത്പാദന ്രപ്രകിയ എന്താണ്, അതിനായി 
ഏെതാെക്ക യ്രന്തസാമ്രഗികള്  ആവശ�മാണ് , അസംസ്കൃത 
വസ്തുക്കള�െട ലഭ�ത എങ്ങിെനയാണ്, വിപണി ഏതാണ്, 
ഫാക്ടറി എവിെട സ്ഥാപിക്കണം, മാര് ക്കറ്റിംഗ് 
എങ്ങിെനയാണ്, എ്രത മൂലധനം ആവശ�മായി വരും, 
വില്പ്പന എ്രതേത്താളം ലഭിക്കാം, വരുമാനം 
എന്തായിരിക്കും, ലാഭം എ്രതമാ്രതം ലഭിക്കാന്  സാധ�തയുണ്ട് 
എന്നിങ്ങെനയുള്ള വിവരങ്ങള്  എല�ാം തെന്ന െ്രപാജക്റ്റ്  
റിേപ്പാര് ട്ടില്  ഉള് െക്കാള്ളിേക്കണ്ടതുണ്ട്.



െ്രപാജക്റ്റ്  റിേപ്പാർട്ടിെന്˙റ ആവശ�കത



• ധനകാര�സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും വായ്പ്പ ലഭിക്കുവാന് o

• രജിസ്േ്രടഷന്  ആവശ�ങ്ങള് ക്ക്.

• സബ്സിഡി ലഭിക്കുവാന് o

• വ�വസായ േമഖലകളില്  സ്ഥലം, െകട്ടിടം എന്നിവ 
ലഭ�മാകുവാന് o

• െ്രപാജക്റ്റിന് െറ വിജയകരമായ ്രപവര് ത്തനം 
ഉറപ്പ�വരുത്തുവാന്  സംരംഭകെന സഹായിക്കുക.



സാേങ്കതികവും (Technical) സാമ്പത്തികവും (Financial) 
വാണിജ�പരവുമായ (Commercial) എല�ാ കാര�ങ്ങള�ം 
വിശദമായി പഠിച്ച് േബാധ�െപ്പട്ടതിന് േശഷമാവണം 
െ്രപാജക്റ്റ്  റിേപ്പാര് ട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നത്.

ഒരിക്കലും െതറ്റായ വിവരങ്ങള്  െ്രപാജക്റ്റ്  റിേപ്പാര് ട്ടില്  
നല് കരുത്. ഇത് േവഗം തിരിച്ചറിയാന്  ബാങ്കുകള് ക്കും മറ്റ് 
ധനകാര� സ്ഥാപനങ്ങള് ക്കും സാധിക്കും.

െ്രപാജക്റ്റ്  റിേപ്പാര് ട്ട്  തയ്യാറാക്കുവാന്  വിദഗ്ദ്ധരുെട 
സഹായം േതടുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. KITCO, SIDCO, CHARTERED
ACCOUNTANTS, സ�കാര� ഏജന് സികള്  എന്നിവരുെട സഹായം 
േതടാം.



െ്രപാജക്റ്റ്  റിേപ്പാർട്ടിെന്˙റ ഉള്ളടക്കം



സ്ഥാപനത്തിന് െറ േപര്

തുടങ്ങാന്  േപാകുന്ന േ്രപാജക്റ്റിെനക്കുറിച്ച�ള്ള വിവരണം

ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്  േപാകുന്ന ഉത്പന്നം  



a) വ�ാപ്തി (Scope)
b) ഉത്പന്നത്തിന് െറ സ്െപസിഫിേക്കഷന് o (Product Specification)
c) ഉത്പാദനത്തിന് െറ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്  (Process)
d) വിപണന സാധ�ത (Marketability)
e) സ്ഥലം (Location)
f) ധന സമാഹരണ മാര് ഗ്ഗം, തിരിച്ചടവ് മാര് ഗ്ഗം (Source &

repayment plan)

1. ആമുഖം



a) സ്ഥലവും െകട്ടിടവും
b) യ്രന്തസാമ്രഗികള് 
c) ഗുണപരിേശാധനാ സാമ്രഗികള് 
d) പാക്കിംഗ് ചിലവുകള് 
e) ൈവദ�ുതീകരണ ചിലവുകള് 
f) യ്രന്തങ്ങള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവുകള് 
g) ഓഫീസ് ഫര് ണീച്ചറുകള് o
h) ജീവനക്കാര് , െതാഴിലാളികള് 
i) അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള് 
j) മറ്റ് ചിലവുകള് 
k) മൂന്നു മാസെത്ത ്രപവര് ത്തന മൂലധനം
l) ആെക ആവശ�മുള്ള മൂലധന നിേക്ഷപം
m) െമാത്തം ഉത്പാദനച്ചിലവുകള് 

2. പദ്ധതി (Scheme)



a) വിറ്റ� വരവ്
b) ഉത്പാദനച്ചിലവ്
c) ലാഭം
d) ആെക നിേക്ഷപത്തിന് െറ എ്രത ശതമാനം ലാഭം

3. ലാഭ നഷ്ട്ട കണക്ക്



െ്രപാജക്റ്റ്  ആരംഭിച്ച് അടുത്ത അേഞ്ചാ പേത്താ 
വര് ഷേത്തക്കുള്ള ലാഭ സാധ�ത ഇവിെട വിശകലനം 
െചയ്യ�ന്നു.

4. ലാഭ സാധ�താ പഠനം (Profitability Projection)



Year
1 2 3 4 5

Rs. '000s
A Income

Sales 4830.00 5400.00 6000.00 6630.00 7290.00

Total Rs. 4830.00 5400.00 6000.00 6630.00 7290.00

B Expenses

Cost of Goods Sold 3900.27 4313.54 4726.58 5173.80 5653.21
Electricity Charges 120.00 126.00 132.00 139.00 146.00
Transportation and other expenses 50.00 53.00 56.00 59.00 62.00
Rates and Taxes 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Travelling Expenses 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
Printing and Stationery 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Interest and Bank Charges 60.00 63.00 66.00 69.00 72.00
Interest on Term Loan 130.00 111.00 93.00 74.00 56.00

Total Rs. 4277.27 4684.54 5092.58 5534.80 6010.21

Profit/Loss for the year 552.73 715.46 907.42 1095.20 1279.79 
Depreciation 162.00 128.00 104.00 85.00 69.00 
Profit/Loss before Taxation 390.73 587.46 803.42 1010.20 1210.79 
Income Tax 117.00 176.00 241.00 303.00 363.00 
Profit/Loss after Taxation 273.73 411.46 562.42 707.20 847.79 



െ്രപാജക്റ്റ്  ആരംഭിച്ച് അടുത്ത അേഞ്ചാ പേത്താ 
വര് ഷേത്തക്കുള്ള ക�ാഷ് േ�ാ േസ്റ്ററ്റ്െമന് റ് ഇവിെട 
നല് കുന്നു.

5. ക�ാഷ് േ�ാ േസ്റ്ററ്റ്െമന്˙റ് (Cashflow Statement)



Year
1 2 3 4 5

A Inflow Rs. '000s

Opening Balance 0.00 283.54 341.44 527.33 797.23
Sales 4830.00 5400.00 6000.00 6630.00 7290.00
Capital Introduced 240.95 0.00 0.00 0.00 0.00
Loan from Bank 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Rs. 6570.95 5683.54 6341.44 7157.33 8087.23

B Outflow

Building 742.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Plant and Machinery 498.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Payments to Creditors 3389.46 3450.10 3860.10 4287.10 4764.10
Wages 900.00 902.00 904.00 906.00 908.00
Electricity Charges 120.00 126.00 132.00 139.00 146.00
Transportation and other expenses 50.00 53.00 56.00 59.00 62.00
Rates and Taxes 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Travelling Expenses 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
Printing and Stationery 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Interest and Bank Charges 60.00 63.00 66.00 69.00 72.00
Interest on Term Loan 130.00 111.00 93.00 74.00 56.00
Drawings 120.00 300.00 300.00 360.00 360.00
Income Tax Paid 117.00 176.00 241.00 303.00 363.00
Term Loan Repayment 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00
Total Rs. 6287.41 5342.10 5814.10 6360.10 6895.10
Closing Balance 283.54 341.44 527.33 797.23 1192.13



എ്രത വില്പ്പന വന്നാല്  േ്രപാെജക്റ്റ്  ലാഭവും നഷ്ട്ടവും 
ഇല�ാത്ത അവസ്ഥയില്  എത്തും എന്ന കണക്കുകൂട്ടലാണ് BEP
Analysis െചയ്യ�ന്നത്. 

Break Even Point കെണ്ടത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്  ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്  
എന്ത് വില്പ്പന േവണം എന്ന് മനസിലാക്കുവാന്  സംരംഭകന് 
സാധിക്കും. സംരംഭം ലാഭകരമാകണെമങ്കില്  BEP Sales ന് 
മുകളില്  വില്പ്പന നടക്കണം. ഇത് കെണ്ടത്താനായി 
േഫാര് മുല ഉപേയാഗിക്കാം.

6. േ്രബക്ക്  ഈവൻo അനാലിസിസ് (BEP Analysis) 



സ്ഥലം ലഭ�മാക്കുന്നതു മുതല്  വ�ാവസായിക ഉത്പാദനം 
വെരയുള്ള ഓേരാ ്രപവര് ത്തിയും എ്രത നാള് ക്കകം 
തീര് ക്കണം എന്ന വ�ക്തമായ സമയ്രകമം തയ്യാറാക്കാം. 
ഓേരാ ്രപവര് തത്തിയും എന്ന് തുടങ്ങും എന്ന് 
അവസാനിക്കും എന്നത് പട്ടികയിലുണ്ടാകും. ഇത് 
സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതി പൂര് ത്തീകരിക്കുവാന്  
സംരംഭകെന സഹായിക്കുന്നു.

7. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള സമയബന്ധിത പരിപാടി
(Implementation Schedule) 



Debt – Equity Ratio
Debt Service Coverage Ratio

എന്നീ Ratios ഇവിെട നല്കാം. ഉടമസ്ഥരുെട നിേക്ഷപവും 
വായ്പ്പയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതവും വായ്പ്പ 
തിരിച്ചടക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭത്തിന് െറ േശഷിയും 
മനസിലാക്കുവാന്  ഈ Ratiosസഹായകമാകുന്നു. 

8. േറേഷ�ാ അനാലിസിസ് (Ratio Analysis) 



9.  ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

െ്രപാജക്റ്റ്  ആരംഭിച്ച് അടുത്ത അേഞ്ചാ പേത്താ 
വര് ഷേത്തക്കുള്ള ബാലന് സ്  ഷീറ്റ് ഇവിെട നല് കുന്നു.



Year
1 2 3 4 5

Rs. '000s
Liabilities

Capital Account 
Opening Balance 0.00 394.68 506.14 768.56 1115.76
Add:Capital Introduced 240.95 0.00 0.00 0.00 0.00

Net Profit 390.73 587.46 803.42 1010.20 1210.79 
631.68 982.14 1309.56 1778.76 2326.55

Less: Drawings 120.00 300.00 300.00 360.00 360.00
Income Tax Paid 117.00 176.00 241.00 303.00 363.00

394.68 506.14 768.56 1115.76 1603.55

Working Capital Loan 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Loan from Bank 857.00 714.00 571.00 428.00 285.00

Sundry Creditors 50.00 55.00 61.00 67.00 74.00

Total Rs. 1801.68 1775.14 1900.56 2110.76 2462.55

Assets

Fixed Assets 1078.95 950.95 846.95 761.95 692.95

Closing Stock 439.19 482.75 526.28 551.58 577.48

Cash & Bank Balances 283.54 341.44 527.33 797.23 1192.13

Total Rs. 1801.68 1775.14 1900.56 2110.76 2462.55



10. അടിസ്ഥാന സൗകര�ങ്ങൾo

a. തിരെഞ്ഞടുത്ത സ്ഥലത്തിന് െറ ഗുണങ്ങള് 
b. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള് o, ൈവദുതി, െവള്ളം, വിദഗ്ധ 

െതാഴിലാളികള്  എന്നിവയുെട ലഭ�ത.
c. നിലവിലുള്ള നയങ്ങള്  (അനുകൂലവും 

്രപതികൂലവുമായുള്ളവ)



11. ഉപസംഹാരം

െ്രപാജക്റ്റിെന കുറിച്ച�ള്ള െചറിെയാരു ഉപസംഹാരം 
ഇവിെട േരഖെപ്പടുത്താം.



QUESTION ANSWER SESSION

പഠിതാക്കള�െട സംശയങ്ങള് ക്ക് മറുപടി നല് കുവാന്  
അല്പ്പസമയം മാറ്റിെവക്കുക. 



Individual Assignment

ഓേരാ പഠിതാവിേനാടും അവര്  ആദ� �ാസില്  
രൂപീകരിച്ച ആശയത്തിന് െറ ഒരു െചറിയ െ്രപാജക്റ്റ്  
റിേപ്പാര് ട്ട് തയ്യാറാക്കുവാന്  പറയാം. ഇത് ആശയം 
നടപ്പിലാക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച് വ�ക്തമായ ഒരു 
കാഴ്ചപ്പാട് അവര് ക്ക് ലഭിക്കുവാന്  
സഹായകരമാകും. ഇത് അവര്  സ�യം മുന് ൈക 
എടുത്ത് െചേയ്യണ്ടതാണ്. അതിനായി അതിന് െറ 
്രപാധാന�ം അവെര പറഞ്ഞ് േബാദ്ധ�െപ്പടുത്തുക.



Summary



Module 17

IDENTIFY YOUR MARKET



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Business success story Story telling / Video

30 min What is being marketed
Types of Market 
Recent trends 
Discussion 
Concept of STP
Discussion 

Lecture, Discussion & 
Brainstorming

10 min Story of Ujala Case Study

10 min Question, Answer Session Interaction

5 min Summary &
Individual assignment

Lecture 



Objectives

To understand 
Basic concepts of Market
• What is being marketed 
• Types of market 
• Recent developments  in your market 
STP Concept 
• Concept of Segmentation, Targeting and Positioning 



What is being Marketed?



What is Marketed?  

Goods Services Events Experiences

Persons Places Properties Organizations

Information Ideas



Discussion on Examples in 
Each …



Types of Market  

Consumer 
Market

Business 
Market 

Global 
Market 

Non profit 
Market 

Government 
Market



Discussion on Examples in 
Each market segment  …



Trends In your 
Market  



Know the trends…!

Technology Globalization 

Social 
Responsibility 



Discussion on… 



Discussion on how globalization/cross-border 
trade affected Micromax

• Recorder a 76% drop in profit due to the presence of 
Chinese smart phones such as Xiaomi, Vivo, Oppo 

• Was the best phone after Samsung before 2015



The concept of STP  



Your product is a natural 
fruit based drink  for 

Children …!



Answer the following please…

• Am I going to serve in Ernakulam, Kerala  or India ?
• Am I serving to all age group?
• How should I price my product?
• How should my advertisements and promotions be ?

And the answer is ….



STP

Segmentation Targeting 

Positioning 



Discussion- Why can’t we serve 
all customers in a market ?



Segmentation…  



What is effective Segmentation?

Measurable Substantial Accessible 

Differentiable Actionable 



Assignment !...
Define the segment of your product  
“natural, fruit based energy drink  

for children”



Targeting simplified…



Targeting simplified…



Positioning- A discussion …    

• How many competitors are available in the 
market targeting the same segments ?

• Which are the strongest and weakest aspects 
of your competitors ?



Positioning- A discussion …    

Category Taste Availability Price Quality

Competitor A Good Good High Price Good 

Competitor B Good Good Optimum 
Price

Good

Competitor C Average Average Optimum
Price 

Average 



Point of Difference & Point of Parity 

• Point of difference – Unique to a brand 
• Point of parity- Common to many brands 



POP and POD …

POD
• Secure data
• Part of self esteem 

POP
• HD display
• Battery Charging Capacity
• Camera clarity 
• Performance 



Type of  needs in  your market which would 
help your product positioning !

Stated 
needs

Real 
needs

Unstated 
needs 

Delight 
needs

Secret 
needs 



Story of Ujala …



QUESTION ANSWER SESSION



Individual Assignment 

• Prepare the STP plan  of your product 
• Study a sample STP of a product from daily life 



Summary



Module 18

BUSINESS ECOSYSTEM



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

30 min Government Support System 
for Entrepreneurs.
Government Departments.
Financial Institutions.

Lecture

10 min Question Answer Session Discussion

5 min Summary
Individual Assignment

Lecture 
Briefing



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

സംരംഭങ്ങൾക്ക്  സഹായകമാകുന്ന വിവിധ സർക്കാർ 
വിഭാഗങ്ങെളക്കുറിച്ച�ം ധനകാര� സ്ഥാപനങ്ങെളക്കുറിച്ച�ം 
മനസ്സിലാക്കുക.

അവയുെട ്രപവർത്തന ഉേദ്ദശങ്ങള�ം പദ്ധതികള�ം 
മനസ്സിലാക്കുക.

സംരംഭം ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ സഹായത്തിനായി ഏെതാെക്ക 
വിഭാഗങ്ങെള സമീപിക്കണം എന്ന ധാരണ ഉണ്ടാക്കിെയടുക്കുക.
 
എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



വ�വസായ വാണിജ� ഡയറക്ടേററ്റ്
&

ജില�ാ വ�വസായ േക്രന്ദങ്ങൾ

Directorate of Industries & Commerce
&

District Industries Departments



വ�വസായ സംരംഭകത� പരിശീലന പരിപാടികൾ 
സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

വ�വസായികൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം നൽകുന്നു.

ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂെട എല�ാ �ിയറൻസുകള�ം 
നൽകുന്നു.

ജില�ാ വ�വസായ േക്രന്ദങ്ങൾ വഴി സബ്സിഡി നൽകുന്നു.

പുതിയ വ�വസായങ്ങൾക്കുള്ള വില്പ്പന നികുതി ഇളവ് 
നൽകുന്നു.

വനിതാ വ�വസായികൾക്കുള്ള സൗജന�ങ്ങള്  നൽകുന്നു.



പട്ടികജാതി – പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് വായ്പ്പകള്  നൽകുന്നു.

Prime Minister’s Rosgar Yogana (PMRY) Scheme ്രപകാരം രണ്ടു ലക്ഷത്തിൽ 
കവിയാതുള്ള ധനസഹായത്തിന് ശുപാർശ െചയ്യ�ക. 
ബാങ്കുകൾ വഴിയാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. 18 – 35 വയസ്സ് 
്രപായമുള്ള യുവാക്കൾക്ക് സ�യം െതാഴിൽ കെണ്ടത്താനുള്ള 
പദ്ധതിയാണിത്. 

Directorate of Industries & Commerce

http://industry.kerala.gov.in/

http://industry.kerala.gov.in/


േകരള സംസ്ഥാന 
വ�വസായ വികസന േകാർപ്പേറഷൻ

Kerala State Industrial Development Corporation (KSIDC)



നിേക്ഷപകെര കെണ്ടത്തുക.

േയാഗ�മായ സ്ഥലവും മനുഷ� വിഭവേശഷിയും കെണ്ടത്താൻ 
സംരംഭകർക്ക് മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം നല്കുക.

േ്രപാജക്റ്റ�കൾക്ക് അനുമതികൾ ലഭ�മാക്കുക.

മൂലധന നിേക്ഷപത്തിൽ പങ്കാളികളാകുക.

വായ്പ്പകള്  നല്കുക.

യ്രന്ത സാമ്രഗികൾ ലീസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാങ്ങി നല്കുക.



പുതിയ കമ്പനികൾക്ക് 400 ലക്ഷം രൂപ വെര ദീർഘകാല 
വായ്പയായി നൽകുന്നു.

ലാഭകരമായി ്രപവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 100 ലക്ഷം 
രൂപ വെര േകാർപ്പേററ്റ് വായ്പ്പയായി നൽകുന്നു.

ഐ റ്റി വ�വസായങ്ങൾക്ക് 10 േകാടി രൂപയുെട െവൻച�ർo 
കാപിറ്റല്  ഫണ്ട്  രൂപീകരിച്ചിട്ട�ണ്ട്. 

https://www.ksidc.org/

https://www.ksidc.org/


േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാർപ്പേറഷൻ
Kerala Financial Corporation (KFC)



താെഴ പറയുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക്  ദീർഘകാല വായ്പ്പകൾo 
നല്കുന്നു.

ഉത്പാദനാധിഷ്ട്ടിതമായ വ�വസായങ്ങൾ
ടൂറിസം, േഹാട്ടൽ , ആശുപ്രതികൾ , നഴ്സിംഗ് േഹാമുകള് , 
മൃഗ ചികിത്സാ േക്രന്ദങ്ങൾ , ഫാർമസികൾ , 
കല�ാണമണ്ഡപങ്ങൾ , വ�ാപാര സമുച്ചയങ്ങൾ , ഗതാഗത 
സംബന്ധമായ വാഹനങ്ങൾ , സഞ്ചരിക്കുന്ന ആഹാരശാലകൾo.

െചറുകിട , ഇടത്തര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ്രപവർത്തന മൂലധനം 
നല്കുന്നു.



ഹയർ പർേച്ചസ്, ലീസ് എന്നീ നിലകളിലും ധനസഹായം 
നൽകുന്നു.

ഐ റ്റി േമഖലയിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു.

െചറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ ഇക�ിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 
വിഹിതം വാങ്ങി നൽകുന്നു.

എല�ാ േരഖകള�ം ഹാജരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ 
ഗതിയിൽ 30 ദിവസത്തിനകം വായ്പ്പ ലഭിക്കുന്നു.

തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 8 – 10വർഷം വെരയാണ്.

https://www.kfc.org/

https://www.kfc.org/


ഭാരതീയ െചറുകിട വ�വസായ വികസന ബാങ്ക് 

Small Industry Development Bank of India (SIDBI)



െചറുകിട വ�വസായങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ

പുതിയ വ�വസായങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ
വിപുലീകരണം, ൈവവിധ�വത്ക്കരണം, സാേങ്കതിക വിദ� 
െമച്ചെപ്പടുത്തൽ .
വിപണന സംവിധാനങ്ങൾക്ക് .
കയറ്റ�മതിക്ക് വിേദശ നാണയ വായ്പ.
അടിസ്ഥാന സൗകര� വികസനം (Infrastructure Development).
െവഞ്ച�ർo കാപിറ്റൽo.
ഫാക്ടറി സർവീസ് .

https://www.sidbi.in/en

https://www.sidbi.in/en


േകരള ഇൻഡസ്്രടിയൽ ആൻഡ് 
െടക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസിഓർഗൈനേസഷൻ

KITCO



ലാഭസാധ�തയുള്ള േ്രപാജക്റ്റ്കള്  തിരെഞ്ഞടുക്കാൻ സഹായിക്കുക.

വിശദമായ െ്രപാജക്റ്റ്  റിേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുക.

വിപണിെയക്കുറിച്ച�ള്ള പഠനം (Market Study), ഡീെറ്റയിൽഡ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വിഭവ സമാഹരണം (Procurement), േ്രപാജക്റ്റ് 
മാേനജ്മന്റ് , ്രടയല്  െ്രപാഡക്ഷൻ , കമ്മിഷനിംഗ്.

ഓേരാ ്രപേദശത്തും േയാജ�മായ േ്രപാജക്റ്റ�കൾ കെണ്ടത്താൻ 
സഹായിക്കുക.

https://kitco.in/

https://kitco.in/


െചറുകിട വ�വസായ േകാർപ്പേറഷൻ 

Kerala State Small Industries Development Corporation (SIDCO)



മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിവിഷൻ

െചറുകിട വ�വസായികൾക്ക് അവരുെട ഉത്പന്നങ്ങൾ 
്രപദർശിപ്പിക്കുവാനും വിൽപ്പന നടത്തുവാനും തിരുവനന്തപുരം, 
െകാല�ം, െതാടുപുഴ, േകാട്ടയം, എറണാകുളം, േകാഴിേക്കാട്, കണ്ണ�ർ 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ എംേപാറിയങ്ങള്  ്രപവർത്തിക്കുന്നു. മറ്റ് 
ജില�കളിൽ ഏഴ് മാർക്കറ്റിംഗ് േക്രന്ദങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

കൺസ�ൂമർo േ്രപാഡക്റ്റ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ്

െചറുകിട, വനിതാ യൂണിറ്റ�കെള സഹായിക്കുവാൻ 
്രപവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗം ഉത്പന്നങ്ങൾ വിതരണം െചയ്യ�വാൻ 
സഹായിക്കുന്നു.



േറാ െമറ്റീരിയല്  ഡിവിഷൻ

െചറുകിട വ�വസായ യൂണിറ്റ�കൾക്ക് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ 
വിപണനം െചയുന്നു.

ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്, പാരഫിന്  െമഴുക് , ൈടറ്റാനിയം ഡേയാക്ൈസഡ്, 
�ാസ്റ്റിക് ്രഗാന�ൂൾസ്, സിമന്റ്, ജി ഐ ൈപപ്പ�കള്  , അലൂമിനിയം 
ഷീറ്റ�കൾ , ബിറ്റ�മിൻ0 , ലൂ്രബിക്കന്റുകള് , െമഴുക് 
വ�വസായികൾക്കുള്ള െമഴുക്.

ഇൻഡസ്്രടിയൽ എേസ്റ്ററ്റ്  ഡിവിഷൻ

വ�വസായ പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.

https://www.keralasidco.com/

https://www.keralasidco.com/


േകരള ഖാദി ്രഗാമ വ�വസായ േബാർഡ്
Kerala Khadi & Village Industries Board



േസവനം ലഭ�മാകുന്ന വ�വസായങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം അലക്ക് 
വ�വസായം (Laundry), ബാർബറിംഗ്, �ംബിംഗ്, ഇലക്േ്രടാണിക്സ് 
ഉപകരണങ്ങൾ നന്നാക്കൽ , ലൗഡ് സ്പീക്കർ ൈമക്ക് ആം�ിഫയര്  
വാടകയ്ക്ക് നൽകുക എന്നിവയാണ്.

േബാർഡിെന്˙റ നിർവ്വചനത്തിൽ തങ്ങള�െട വ�വസായം വരുന്നുേണ്ടാ 
എന്നത് ഓഫീസുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ആദ�ം 
െചേയ്യണ്ടത്.

വ�ക്തികളായ സംരംഭകർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വെരയും സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ വെരയും മുതൽമുടക്ക് വരുന്ന 
വ�വസായങ്ങൾക്ക് വായ്പക്ക് ശുപാർശ നൽകും. മാർജിൻ 
മണിയായി േബാർഡ് ഒരു തുക നൽകും.

http://www.kkvib.org/

http://www.kkvib.org/


TECHNO PARK, THIRUVANANTHAPURAM



വിവര സാേങ്കതിക വിദ�ക്ക് ഊന്നൽ െകാടുത്തുള്ള 
വ�വസായങ്ങൾക്ക് ആവശ�മായ അടിസ്ഥാന സൗകര�ങ്ങള്  
ഒരുക്കുക.

അന്താരാഷ്്രട കൺെവൻഷൻ െസന്റർo , ഓഡിേറ്റാറിയം, 
േകാൺഫറൻസ് ഹാള�കള് , ൈല്രബറി, റേസ്റ്റാറന്റ്റ്, െടന്നീസ്, 
േഗാൾഫ്, സ�ിമ്മിംഗ് പൂള് , ബാങ്ക്, േപാസ്റ്റ്  ഓഫീസ് തുടങ്ങിയവ 
്രപവർത്തിക്കുന്നു.

ഇവിെട വ�വസായങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ 
യാെതാരു അനുമതികള�ം ആവശ�മില�. കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള എല�ാ 
സാേങ്കതിക സഹായവും ഇവിെട നിന്നും ലഭിക്കും.

https://www.technopark.org/

https://www.technopark.org/


INFOPARK, KOCHI



വിവര സാേങ്കതിക വിദ�ക്ക് ഊന്നൽ െകാടുത്തുള്ള 
വ�വസായങ്ങൾക്ക് ആവശ�മായ അടിസ്ഥാന സൗകര�ങ്ങള്  
ഒരുക്കുക.

രാജ�െത്ത ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്റര്  കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലം.

മികച്ച ആേഗാള ഐ റ്റി കമ്പനികൾ ഇൻേഫാ പാർക്കിൽ 
്രപവർത്തിക്കുന്നു.

http://www.infopark.in/

http://www.infopark.in/


Kerala Industrial Infrastructural Development Corporation (KINFRA)

http://kinfra.org/

Kerala State Productivity Council

https://www.kspconline.com/

Special Economic Zone

https://en.wikipedia.org/wiki/Cochin_Special_Economic_Zone

http://www.cyberparkkerala.org/sez-benefits/

Kerala State Women’s Development Corporation

https://kswdc.org/

http://kinfra.org/
https://www.kspconline.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cochin_Special_Economic_Zone
http://www.cyberparkkerala.org/sez-benefits/
https://kswdc.org/


MICRO UNITS DEVELOPMENT AND REFINANCE AGENCY
(MUDRA LOAN)



െചറുകിട സംരംഭകർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വെര ഈടില�ാെത വായ്പ 
നൽകുക.

3തരം പദ്ധതികൾ

ശിശു - 50000രൂപ വെര
കിേഷാർ - 50000മുതൽ 5ലക്ഷം വെര
തരുൺo - 5 – 10ലക്ഷം വെര

ഒരു േപജ് മാ്രതമുള്ള അേപക്ഷ േഫാം െചയ്യ�വാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന 
വ�വസായത്തിെന്˙റ രൂപേരഖെക്കാപ്പം സമർപ്പിക്കുക. 10 ശതമാനം 
മുതൽ 20 ശതമാനം വെരയാണ് പലിശ നിരക്ക്. അഞ്ച് വർഷം വെര 
തിരിച്ചടവ് സമയം ലഭിക്കും

െപാതു – സ�കാര� ബാങ്കുകെള മു്രദ േലാണിനായി സമീപിക്കാം. 

https://www.mudra.org.in/

https://www.mudra.org.in/


QUESTION ANSWER SESSION

പഠിതാക്കള�െട സംശയങ്ങള് ക്ക് മറുപടി നല് കുവാന്  
അല്പ്പസമയം മാറ്റിെവക്കുക. 



Individual Assignment

ഓേരാ പഠിതാവിേനാടും ജില�ാ വ�വസായ േക്രന്ദം 
സന്ദര് ശിക്കുവാനും വ�വസായ ഓഫീസെറ കണ്ട് 
സംരംഭങ്ങള് ക്ക്  നല് കുന്ന സഹായങ്ങള്  
മനസിലാക്കുവാനും പറയാം. തങ്ങള്  രൂപീകരിച്ച 
ആശയത്തിന് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള പിന്തുണ ലഭ�മാകും 
എന്ന് ഇതുവഴി അവര് ക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാന്  
സാധിക്കും. ജില�ാ വ�വസായ േക്രന്ദം 
സന്ദര് ശിച്ചതിന് െറ ഒരു റിേപ്പാര് ട്ട് പരിശീലകെന 
എല്പ്പിക്കുവാന്  ആവശ�െപ്പടാം.



Summary



Module 19

PROCUREMENT OF MACHINERY & RAW MATERIALS



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

40 min Procurement of Machinery
Matters to be considered 
while procuring machinery.
How to find out machine 
suppliers.
How to procure raw 
materials.

Lecture

10 min Question Answer Session Discussion

5 min Summary &
Individual assignment

Lecture 
Briefing



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

യ്രന്തസാമ്രഗികൾ എങ്ങിെന വാങ്ങാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

യ്രന്തസാമ്രഗികൾ വാങ്ങുേമ്പാൾ ്രശദ്ധിേക്കണ്ട കാര�ങ്ങൾ 
എെന്താെക്ക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

െമഷീൻ സ�യർമാെര എങ്ങെന കെണ്ടത്താം എന്ന് 
അറിയുക.

അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾ വാേങ്ങണ്ടത് എങ്ങിെന എന്ന് 
മനസ്സിലാക്കുക.

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



യ്രന്ത സാമ്രഗികൾ എങ്ങിെന വാങ്ങാം?



• സംരംഭത്തിനായി നാം സാേങ്കതിക വിദ� പുറത്തു നിന്നും 
വാങ്ങി ഉപേയാഗിക്കുകയാെണങ്കില്  അത് 
നല്കുന്നവേരാട് തെന്ന ഉത്പാദനത്തിന് ആവശ�മുള്ള 
യ്രന്തങ്ങള�െട വിവരങ്ങള്  നല്കാന്  ആവശ�െപ്പടാം.

• യ്രന്തങ്ങള്  വാങ്ങുന്നതിന് മുന് പ് വിദഗ്ധ സഹായം 
േതേടണ്ടതാണ്.

• എന്തു മാ്രതം ഉത്പാദന േശഷിയുള്ള യ്രന്തമാണ് ആവശ�ം 
എന്ന കാര�ം ആദ�േമ തെന്ന തീരുമാനിക്കണം.



എെന്താെക്ക കാര�ങ്ങൾ യ്രന്തങ്ങൾ സൈ�
െചയ്യ�ന്നവെര അറിയിക്കണം.



• ഉത്പാദന േശഷി (ഉദാ: മിനിട്ടില്  ആയിരം എണ്ണം)

• എന്ത് അസംസ്കൃത പദാര് ത്ഥമാണ് േ്രപാസസ് െചേയ്യണ്ടത് 
(ഉദാ: ഇരുമ്പ്, െചമ്പ്, അരി)

• ഓേരാ ്രപ്രകിയയുേടയും ഒടുവില്  ഉത്പന്നത്തിന് െറ 
അളവുകളില്  / ഗുണനിലവാരത്തില്  വരുന്ന മാറ്റത്തിന് െറ 
കൃത�ത (Accuracy). (ഉദാ: .001 mm)



യ്രന്ത ഉത്പാദകരുെട ക�േട്ടഷനില്   എെന്താെക്ക
വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കും?



• യ്രന്തത്തിന് െറ കപ്പാസിറ്റി
• കൃത�ത
• പുറേമയുള്ള അളവുകള് 
• ഭാരം
• േമാേട്ടാറുകള�െട HPകപ്പാസിറ്റി
• ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഇലക്്രടിസിറ്റിയുെട അളവ്.
• ആവശ�ം േവണ്ട സ്െപയര്  പാര് ട്സ്
• വിലയും നികുതികള�ം
• ഇന് ഷുറന് സ്
• എ്രത നാള് ക്കുള്ളില്  സൈ� െചയ്യാന്  കഴിയും
• അഡ�ാന് സ് തുക എ്രതയാണ് ആവശ�ം
• എ്രത കാലേത്തക്ക് ഗാരന്റിയുണ്ടാകും.



Model Specification



എെന്താെക്ക ്രശദ്ധിക്കണം?



ഒരു ക�േട്ടഷന് o മാ്രതമാവരുത് സ�ീകരിേക്കണ്ടത്. യ്രന്തങ്ങള്  
സൈ� െചയ്യ�ന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും ക�േട്ടഷന് o 
വാേങ്ങണ്ടതാണ്. ഈ ക�േട്ടഷനുകള്  താരതമ�ം പഠനം നടത്തി 
മികച്ച മൂേന്നാ നാേലാ േപെരെയങ്കിലും തിരെഞ്ഞടുക്കുക.

ഇവരുമായി ചര് ച്ചകള്  നടത്തിയാവണം നമ്മുെട സ�യെറ 
കെണ്ടേത്തണ്ടത് . യ്രന്തങ്ങള്  എത്തുന്നതിന് മുന് പായി 
ഒരുേക്കണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര�ങ്ങള�െട വിശദ വിവരം 
മുന് കൂട്ടി സ�യറുെട കയ്യില്  നിന്നും വാേങ്ങണ്ടതാണ്.



Format of a Quotation



യ്രന്തം കയറ്റി അയക്കുന്നതിന് മുന് പ് അത് വിശദമായി 
പരിേശാധിക്കണം. ഇതിനായി വാങ്ങുന്നയാള്  അെല�ങ്കില്  
അയാള�െട ്രപതിനിധി ഫാക്ടറിയില്  േപായി പരിേശാധിച്ച് 
തൃപ്തിെപ്പടണം.

യ്രന്ത ഉത്പാദകരുെട വിദഗ്ദ്ധരുെട ആവശ�ം ചിലേപ്പാള്  
യ്രന്തം വാങ്ങുന്നയാള�െട ഫാക്ടറിയില്  യ്രന്തം 
ഉറപ്പിക്കുേമ്പാള്  ആവശ�മായി വരാം. ഇത് മുന് കൂട്ടിക്കണ്ട് 
അതിനുള്ള വ�വസ്ഥകള�ം െചയ്തിരിക്കണം.

യ്രന്തത്തിന് െറ വിവിധ േ്രഡായിംഗുകള് o , സ്ൈപയര് o  
പാര് ട്ട്സിന് െറ വിശദ വിവരങ്ങള്  , ഇന് സ്്രടക്ഷന് o മാന�ല്  
തുടങ്ങിയവ സ�യറുെട കയ്യില്  നിന്നും വാേങ്ങണ്ടതാണ്.



െമഷീൻ സ�യർമാെര കെണ്ടത്തുന്നെതങ്ങിെന?



1. സാേങ്കതിക ജ്ഞാനം / വിവരങ്ങള്  നല് കുന്ന ഏജന് സികള് .

2. െമഷിനറി മാനുഫാക്ചേറഴ്സ് ഡയറക്ടറി.

3. KFC, KSIDC, NSIC, SISI തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിെല അംഗീകൃത 
ലിസ്റ്റ്.

4. സ�യര് മാര് o നല്കുന്ന പരസ�ങ്ങള് o

5. വാങ്ങുന്നയാള്  നല് കുന്ന പരസ�ം.



അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ (RAW MATERIALS)



ഏെതാെക്ക അസംസ്കൃത പദാര് ത്ഥങ്ങളാണ് 
ഉത്പാദനത്തിന് ആവശ�മായത് എന്ന് മനസിലാക്കുക.

അവയുെട Specificationsഅറിയുക.

എന്ത് ഗുണനിലവാരമാണ് േവണ്ടത് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക.

ഓേരാന്നും എ്രത അളവിലാണ് േവണ്ടത് എന്ന് 
തീരുമാനിക്കുക. എ്രത കാലയളവിേലക്ക് േസ്റ്റാക്ക്  െചയ്യണം 
എന്നത് മുന് കൂട്ടി തീരുമാനിക്കണം. ഇറക്കുമതി െചയ്യ�ന്നവ 
കൂടുതല്  കാലയളവിേലക്ക് േസ്റ്റാക്ക്  െചേയ്യണ്ടി വരും.



ഓേരാ അസംസ്കൃത പദാര് ത്ഥത്തിനും ഒന്നിലധികം 
സ�യര് മാെര കെണ്ടത്തണം. ഒരിടത്തു നിന്ന് ലഭ�മാകാെത 
വന്നാല്  മെറ്റാരിടത്തു നിന്നും ലഭിക്കണം.

പരമാവധി വിലേപശി േവണം വാങ്ങുവാന്  . പര് േച്ചസില്  
പരമാവധി ലാഭം ഉണ്ടാക്കുവാന്  സാധിക്കണം. കഠിനമായ 
കിടമത്സരം നടക്കുന്ന വിപണിയില്  മറ്റ�ള്ളവരുെട 
വിലയുമായി മത്സരിക്കുവാന്  കഴിയാെത വന്നാല്  നിങ്ങള്  
പുറന്തള്ളെപ്പടും. 



എല�ാ വസ്തുക്കള�െടയും സ�യര് മാരുെട ഒരു ലിസ്റ്റ് 
തയ്യാറാക്കി െവക്കണം. നാം കരാര്  നല് കുന്ന സ�യറുെട 
സ്ഥലം സന്ദര് ശിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

കൂടുതല്  കാലയളവിേലക്ക് കടം ലഭിക്കുേമാ എന്ന് കൂടി 
കണക്കിെലടുക്കണം. പരമാവധി കടം ലഭിക്കുവാന്  
്രശമിക്കണം. എന്നാല്  െറഡി േപയ്െമന് റ് നടത്തുേമ്പാള്  
ലഭിക്കുന്ന ക�ാഷ് ഡിസ്െക്കൗണ്ട് കൂടി ഇതിനായി 
കണക്കിെലടുക്കണം.



കൂടുതല്  കാലേത്തക്ക് ഉദാഹരണമായി ആറുമാസേമാ ഒരു 
വര് ഷേമാ സമയേത്തക്ക് തുടര് ച്ചയായി നിശ്ചിത വിലക്ക് 
ഓര് ഡര്  അനുസരിച്ച് സാധനം നല് കാന്  തയ്യാറുള്ള 
സ�യര് മാര്  ഉണ്ടാകും. ഇതിന് “േററ്റ് േകാ്രണ്ടാക്റ്റ്” (Rate
Contract) എന്നു പറയും. ഈ സ്രമ്പദായവും 
േനാക്കാവുന്നതാണ്.

വാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കള�െട ഗുണനിലവാരം കര് ശനമായി 
പരിേശാധിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്  ഫാക്ടറിയില്  
ഒരുേക്കണ്ടതാണ്.

വിപണിയില്  തങ്ങള�െട എതിരാളികള്  വാങ്ങുന്ന 
അസംസ്കൃത പദാര് ത്ഥങ്ങള്  കൂടി പഠിച്ച� േവണം 
ആവശ�മുള്ളവ ഏെതന്ന് തീരുമാനെമടുക്കുവാന് o



QUESTION ANSWER SESSION

പഠിതാക്കള�െട സംശയങ്ങള് ക്ക് മറുപടി നല് കുവാന്  
അല്പ്പസമയം മാറ്റിെവക്കുക. 



Individual Assignment

ഓേരാ പഠിതാവിേനാടും തങ്ങള�െട സംരംഭത്തിന് 
ആവശ�മായ യ്രന്തസാമ്രഗികള�െടയും അസംസ്കൃത 
വസ്തുക്കള�േടയും പട്ടിക തയ്യാറാക്കുവാന്  പറയാം. 
ഇത് തയ്യാറാക്കി അടുത്ത �ാസില്  പരിശീലകെന 
എല്പ്പിക്കുവാന്  നിര് േദ്ദശം നല് കാം.



Summary



Module 20

PITCH DECK



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Motivational Story Story telling / Video

25 min What is Pitch Deck?
Objectives of Pitch Deck
How to prepare Pitch Deck?
Contents of Pitch Deck

Lecture

15 min Presentation of Pitch Deck 
Model

Discussion

10 min Question Answer Session Interaction

5 min Summary &
Individual assignment

Lecture 



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

പിച്ച് ഡക്ക് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

പിച്ച് ഡക്കിെന്˙റ ഉേദ്ദശലക്ഷ�ങ്ങള്  മനസ്സിലാക്കുക.

പിച്ച് ഡക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് പഠിക്കുക.

പിച്ച് ഡക്കിെന്˙റ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കുക.

എന്നിവയാണ് ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



ആശയം വിൽക്കാനിറങ്ങും മുൻപ്



നിങ്ങള�െട ബിസിനസ് ആശയമാണ് നിങ്ങൾ നിേക്ഷപകന് 
മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ േപാകുന്നത്. അതിന് മുൻപായി 
വിശദമായ തയ്യാെറടുപ്പ�കൾക്ക് വളെര ്രപാധാന�മുണ്ട്. തെന്˙റ 
ബിസിനസിെനക്കുറിച്ച് അടിേതാട്ട് മുടിവെര തനിക്കറിയാം 
എന്ന ആത്മവിശ�ാസം നല�ത് തെന്ന. നിങ്ങൾ എങ്ങിെനയാണ് 
അത് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ േപാകുന്നത് എന്നതിെനക്കുറിച്ച് 
ചിന്തിച്ചിട്ട�േണ്ടാ? െനടുങ്കൻ വാചകങ്ങളിെല നീണ്ട അവതരണം 
ഇവിെട ഫല്രപദമാവുകില�. എഴുതിയിരിക്കുന്നേതാ 
പറയുന്നേതാ മുഴുവൻ വായിക്കാേനാ േകട്ടിരിക്കാേനാ ഉള്ള 
ക്ഷമയും സമയവും നിേക്ഷപകർക്ക് ഉണ്ടാവണെമന്നില�. 
ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ നിേക്ഷപകെന െ്രപാജക്റ്റിേലക്ക് 
വശീകരിക്കുവാൻ കഴിയണം. അവതരണത്തിെന്˙റ 
ആദ�ഘട്ടത്തിൽ തെന്ന നിേക്ഷപകരുെട ്രശദ്ധ ആകർഷിക്കുവാൻ 
സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാ്രതേമ നിങ്ങെള കൂടുതൽ േകൾക്കാൻ 
അവർ തയ്യാറാവുകയുള്ള�.



പരമ്പരാഗതമായ ബിസിനസ് �ാൻ അല� ആവശ�ം



സാധാരണ ഗതിയിൽ നാം തയ്യാറാക്കുന്ന െ്രപാജക്റ്റ്  
റിേപ്പാർേട്ടാ ബിസിനസ് �ാേനാ അല� നിേക്ഷപകെന്˙റ മുന്നിൽ 
െചല��േമ്പാൾ നമുക്കാവശ�ം. വളെര വിശദമായ അത്തരം 
റിേപ്പാർട്ട�കൾ വായിച്ച� േനാക്കുവാേനാ പഠിക്കുവാേനാ ആരും 
മിനെക്കടില�. മറിച്ച് വളെര കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ 
നിേക്ഷപകെന െ്രപാജക്റ്റിേലക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന, 
ബിസിനസിെനക്കുറിച്ച്  ഉയർന്നതലത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് 
്രപദാനം െചയ്യ�ന്ന കാച്ചിക്കുറുക്കിയ ഒരു കുഞ്ഞൻ 
്രപസന്േറഷന്  ആണ് നമുക്കാവശ�ം. 



കുഞ്ഞൻ ്രപസന്േറഷൻo



ഈ കുഞ്ഞൻ ്രപസന്േറഷെന നമുക്ക് “പിച്ച് െഡക്ക്” എന്ന് 
വിളിക്കാം. ഇവൻ ആള് െചറുതാെണങ്കിലും ഇവെന്˙റ ശക്തി 
വലിെയാരു ്രപസന്േറഷെനക്കാള�ം നൂറ് മടങ്ങാണ്. 
നിേക്ഷപകെന്˙റ മനസിേലക്ക് തുളച്ച� കയറുന്ന വ്രജായുധമാണ് 
പിച്ച് െഡക്ക്. വാരിവലിെച്ചഴുതുന്ന കഥകൾ ഒന്നുംതെന്ന 
നമുക്കിവിെട ആവശ�മില�. ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ 
ബിസിനസിെന നാം മേനാഹരമായി ഇവിെട വരച്ചിടുന്നു. 
നിേക്ഷപകെന്˙റ ബിസിനസ് േഹാർേമാണുകെള 
്രപേചാദിപ്പിക്കുവാന്  നമ്മുെട പിച്ച് െഡക്കിന് കഴിഞ്ഞാൽ 
മൂലധന സമാഹരണം വലിെയാരു കടമ്പയാകില�.



പിച്ച് െഡക്കിെന്˙റ ഉേദ്ദശലക്ഷ�ങ്ങൾo



കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ 
ഫല്രപദമായി ബിസിനസ് ആശയം അവതരിപ്പിക്കുക.
 
കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ്രപശ്നമുെണ്ടന്നും അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് 
തങ്ങള�െട ഉത്പന്നം / േസവനം എന്ന് നിേക്ഷപകെന 
േബാദ്ധ�െപ്പടുത്തുക.
 
തങ്ങള�െട കസ്റ്റമർ െസെഗ്മന്˙റ് ഏതാണ് എന്ന് കൃത�മായി 
സംേവദിക്കുക.
 
ബിസിനസിെന്˙റ വളർച്ചാസാദ്ധ�തകള�ം വരുമാന സാദ്ധ�തകള�ം 
നിേക്ഷപകെന േബാദ്ധ�െപ്പടുത്തുക.
 
ബിസിനസിെനക്കുറിച്ച�ള്ള സമൂലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് 
രൂപെപ്പടുത്താൻ നിേക്ഷപകെന സഹായിക്കുക.



പിച്ച് െഡക്ക് എങ്ങിെന തയ്യാറാക്കാം?



പത്തിനും ഇരുപതിനും ഇടക്കുള്ള എണ്ണം ൈ�ഡുകളിലായി 
പിച്ച് െഡക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. പിന്നീട് വിശദമായ ഒരു 
ബിസിനസ് �ാൻ ആവശ�മായി വരുേമ്പാൾ അത് 
തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അടിസ്ഥാന ്രപമാണമായും നമുക്ക് പിച്ച് 
െഡക്ക് ഉപേയാഗെപ്പടുത്താൻ കഴിയും. ബിസിനസിലും 
മാേനജ്മന്റിലും ഉപേയാഗിക്കുന്ന ്രപേത�ക പദ്രപേയാഗങ്ങള്  
പിച്ച് െഡക്കില്  ഒഴിവാക്കാം. കഴിവതും ഏറ്റവും ലളിതമായി 
േവണം പിച്ച് െഡക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത്.



പിച്ച് െഡക്കിെന്˙റ ഉള്ളടക്കം



നിങ്ങള�െട ബിസിനസിെന്˙റ വ�ക്തിത�ം
 
എങ്ങിെനയാണ് നിങ്ങള�െട ബിസിനസ് മറ്റ�ള്ളവയില്  നിന്നും 
വ�ത�സ്തമായിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങള�െട ്രശദ്ധ എന്തിലാണ് 
േക്രന്ദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്?
 
ഒേന്നാ രേണ്ടാ വാചകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് െചയ്യാൻ 
േപാകുന്നെതന്ന് വളെര വ�ക്തമായി ്രപതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ 
ഇവിെട കഴിയണം.



എന്ത് ്രപശ്നമാണ് നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ േപാകുന്നത്?
 
കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ്രപശ്നമുേണ്ടാ? എങ്കിൽ എങ്ങിെനയാണ് 
നിങ്ങൾ കസ്റ്റമെറ സഹായിക്കാൻ േപാകുന്നത്?
 
എല�ാ ബിസിനസും കസ്റ്റമറുെട ്രപശ്നങ്ങൾ ആണ് 
പരിഹരിക്കുന്നത്. അവർക്കുള്ള ്രപശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കെപ്പടുവാനായാണ് അവർ നിങ്ങള�െട ഉത്പന്നങ്ങള�ം 
േസവനങ്ങള�ം ്രപേയാജനെപ്പടുത്തുന്നത്.
 
ഉദാഹരണമായി നമ്മുെട വീടുകളിൽ നാം ഉപേയാഗിക്കുന്ന 
ഓേരാ ഉത്പന്നവും ്രശദ്ധിക്കുക. അവ ഓേരാന്നും നമ്മുള്  
േനരിടുന്ന ്രപശ്നങ്ങെളയാണ് പരിഹരിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ്  
െമഷീനും ്രഫിഡ്ജും മിക്സിയുെമല�ാം െചയ്യ�ന്നത് അത് 
തെന്നയാണ്. കസ്റ്റമറുെട ്രപശ്നത്തിന് പരിഹാരമല� നമ്മൾ 
നൽകുന്നെതങ്കില്  അവർ നമ്മുെട ഉത്പന്നങ്ങെള നിരസിക്കും. 
ഏെതാരു ്രപശ്നമാേണാ നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ 
േപാകുന്നത് അത് വ�ക്തമായി ഇവിെട അവതരിപ്പിക്കുവാൻ 
കഴിയണം.
 



്രപശ്നത്തിന് നിങ്ങള�െട പരിഹാരമാർഗ്ഗം എന്താണ്?
 
കസ്റ്റമറുെട ്രപശ്നം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനുള്ള 
പരിഹാരമാണ്. എങ്ങിെനയാണ് നിങ്ങള�െട ബിസിനസ് 
കസ്റ്റമറുെട ്രപശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നത്? എന്താണ് 
നിങ്ങള�െട ഉത്പന്നം അെല�ങ്കിൽ േസവനം?
 
ഇവിെട നിങ്ങള�െട ഉത്പന്നെത്ത/േസവനെത്ത ഫല്രപദമായി 
അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു 
്രപശ്നമുെണ്ടന്നും അതിനുള്ള പരിഹാരം നിങ്ങള�െട 
ബിസിനസിന് നൽകാൻ കഴിയുെമന്നും നിേക്ഷപകനിൽ 
വിശ�ാസം ജനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയണം.
 
 



ആരാണ് നിങ്ങള�െട കസ്റ്റേമഴ്സ്?
 
നിങ്ങൾ കസ്റ്റമറുെട ്രപശ്നം പരിഹരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു 
കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആരാണ് നിങ്ങള�െട കസ്റ്റേമഴ്സ് എന്ന് 
വ�ക്തമായി നിർവ്വചിക്കാന്  സാധിക്കണം. ആദ�ം പറഞ്ഞ 
കഥയിെല അന്നയും െമറ്റിൽഡയും പറഞ്ഞേപാെല എല�ാവരും 
ഞങ്ങള�െട കസ്റ്റേമഴ്സാണ് എന്ന് േകൾക്കുവാൻ നിേക്ഷപകന് 
താല്പ്പര�മുണ്ടാകില�. അത്തരെമാരു കസ്റ്റമർ െസെഗ്മന്˙റ് 
നിേക്ഷപകെന ആകർഷിക്കില�. അതുെകാണ്ട് ടാർെഗറ്റ് 
കസ്റ്റേമഴ്സിെന കൃത�മായി നിർവ്വചിക്കുവാന്  നിങ്ങൾക്ക് 
സാധിക്കണം.



വിപണിയിെല എതിരാളികൾ
 
ആെരാെക്കയാണ് വിപണിയിെല എതിരാളികള് ? എ്രത 
രൂക്ഷമാണ് വിപണിയിെല കിടമത്സരം? അത്തരെമാരു 
മത്സരത്തിൽ നിങ്ങെള മറ്റ�ള്ളവരിൽ നിന്നും 
വ�ത�സ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?
 
നിങ്ങള�െട എതിരാളികൾ നൽകുന്നതിേനക്കാള്  എന്ത് െമച്ചെപ്പട്ട 
ഉത്പന്നം/േസവനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് 
ഇവിെട വ�ക്തമാക്കണം. എതിരാളികളിൽ നിന്നും നിങ്ങള�െട 
ബിസിനസിെന വ�ത�സ്തമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൃത�തേയാെട 
അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കണം.
 



വില്പ്പനയുെട മാർഗ്ഗങ്ങൾ
 
എങ്ങിെനയാണ് നിങ്ങൾ കസ്റ്റമറുെട അടുേത്തക്ക്  എത്തുന്നത്? 
ഏത് തരം മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് അതിന് അവലംബിക്കുക? 
നിങ്ങള�െട സ�ന്തമായ േസ്റ്റാറുകൾ ആേണാ തുറക്കുക? 
വിതരണക്കാർ മുേഖനയാേണാ വില്ക്കുക? ഓൺൈലൻo 
വില്പ്പന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുേമാ? എന്നതിെനാെക്കയും 
ഇവിെട ഉത്തരങ്ങൾ നല്കണം.



മാർക്കറ്റിംഗ്/വില്പ്പന ത്രന്തങ്ങൾ
 
നിങ്ങള�െട ഉത്പന്നെത്തേയാ േസവനെത്തേയാ നിങ്ങൾ 
എങ്ങിെനയായിരിക്കും ഉപേഭാക്താക്കൾക്ക് 
പരിചയെപ്പടുത്തുക? ഏെതാെക്ക േ്രപാേമാഷണല്  
മാർഗ്ഗങ്ങളാകും അതിന് ഉപേയാഗിക്കുക? എക്സിബിഷൻസ് , 
േ്രടഡ് േഷാസ് മുതലായവ ്രപേയാജനെപ്പടുത്തുേമാ? മറ്റ് പരസ� 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ എെന്താെക്കയായിരിക്കും അവലംബിക്കുക? 
എന്നിങ്ങെനയുള്ള എല�ാ വിവരങ്ങള�ം ചുരുക്കി ഇവിെട 
നൽകാം.



നിങ്ങള�െട ടീം
 
ഏറ്റവും ്രപധാനെപ്പട്ട ഒരു ഭാഗമാണിത്. നിേക്ഷപകൻ ഏറ്റവും 
സൂഷ്മമായി വിലയിരുത്തുന്ന, വിശകലനം െചയ്യ�ന്ന 
നിർണ്ണായകമായ ഒരു ഘടകം. ഒരു ആശയെത്ത 
യാഥാർത്ഥ�ത്തിേലക്ക് നയിക്കാൻ മികെച്ചാരു കൂട്ടായ്മ കൂടിേയ 
തീരൂ. അങ്ങെന ഒരു ടീം നിങ്ങൾക്കുേണ്ടാ? അവരുെട 
നിപുണതകള്  എന്താണ്? ഇനിയും ടീം അംഗങ്ങള�െട 
ആവശ�കതയുേണ്ടാ? ചിലേപ്പാൾ ബിസിനസ് നയിക്കാനും 
വളർത്താനും പുതിയ അംഗങ്ങള�െട ആവശ�കതയുെണ്ടങ്കില്  
അവകൂടി പറയാൻ മടിക്കരുത്.



നിങ്ങള�െട ബിസിനസ് േമാഡൽ / റവന�ൂ േമാഡൽ
 
നിങ്ങള�െട െ്രപാജക്റ്റ്  എന്താണ് എന്ന് േനരേത്ത പറഞ്ഞു 
കഴിഞ്ഞു. ഇവിെട നിങ്ങൾ എങ്ങിെനയാണ് വരുമാനം 
ഉണ്ടാക്കുവാൻ േപാകുന്നത് എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുവാൻ 
േപാകുന്നത്. നെല�ാരു ബിസിനസ് േമാഡൽ നിങ്ങൾക്കുേണ്ടാ? 
എങ്കിൽ അെതന്താണ്? എങ്ങിെനയാണ് ആ ബിസിനസ് േമാഡൽ 
വരുമാനം െകാണ്ടുവരുന്നത്?
 
ഇവിെട ്രശദ്ധിേക്കണ്ടത് നിങ്ങള�െട ഉത്പന്നേമാ േസവനേമാ 
എന്താണ് എന്നല� പറേയണ്ടത് മറിച്ച് അതിൽ നിന്നും 
തുടർച്ചയായി വരുമാനം എങ്ങിെന ഉടെലടുക്കും എന്നതാണ്? 
വരുമാനത്തിെന്˙റയും ചിലവിെന്˙റയും ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം 
ഇവിെട നല്കാം. മൂലധനത്തിെന്˙റ ആവശ�കതയും അത് 
എങ്ങിെനയാണ് ചിലവഴിക്കുവാൻ േപാകുന്നെതന്നുമുള്ള ഒരു 
െചറു വിവരണം കൂടി നൽേകണ്ടതുണ്ട്.
 



നാഴികക്കല��കൾ
 
്രപാവർത്തികമാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആശയങ്ങൾ ഏട്ടിെല 
പശുക്കളാണ്. ആശയെത്ത യഥാർത്ഥ ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റ�ക 
എന്നത് വലിെയാരു െവല��വിളിയാണ്. അത് 
സാധ�മാകണെമങ്കില്  സമയബന്ധിതമായി കാര�ങ്ങൾ െചയ്തു 
തീർേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഓേരാ ്രപവർത്തിയും 
പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള ഏകേദശസമയം നിശ്ചയിക്കുകയും 
അത് നിറേവറ്റ�വാനുള്ള ഉത്തരവാദിത�ം ആർക്കാണ് 
എന്നുള്ളതും ഇവിെട വ�ക്തമായി നൽേകണ്ടതുണ്ട്.
 



കൂട്ട�െകട്ട�കള�ം വിഭവങ്ങള�ം
 
നിങ്ങള�െട ഉത്പന്നം നിർമ്മിക്കുവാൻ പുറേമയുള്ള 
ഉത്പാദകെര ആവശ�മുേണ്ടാ? ഉത്പന്നങ്ങൾ 
ഉപേഭാക്താക്കളിേലക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വിതരണക്കാെര 
ആവശ�മുേണ്ടാ? അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ലഭ�മാക്കുവാൻ 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടതുേണ്ടാ? സാേങ്കതികതെയ 
പിന്തുണക്കുവാന്  പുറേമ നിന്നും സഹായങ്ങൾ 
ആവശ�മുേണ്ടാ? ഇത്തരം കാര�ങ്ങളിൽ അധിക 
കൂട്ട�െകട്ട�കേളാ മറ്റ് വിഭവങ്ങള�െട ലഭ�തേയാ 
ആവശ�മുെണ്ടങ്കില്  അത് ഇവിെട വിശദീകരിക്കാം. ബിസിനസ് 
ആശയം ്രപാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഇത്തരം ഉറവിടങ്ങൾ 
ഒഴിവാക്കുവാനാകില�. അത്തരം ആവശ�കതകെള 
കൃത�തേയാെട നിർവ്വചിക്കുവാന്  കഴിയണം.
 



പിച്ച് െഡക്ക് വായിക്കുന്ന നിേക്ഷപകൻ നിങ്ങെള േനരിട്ട് 
കാണുകേയാ േകൾക്കുകേയാ െചയ്യ�ന്നില�. മുന്നിൽ േകാറിയിട്ട 
കുെറ അക്ഷരങ്ങള�ം കണക്കുകള�ം മാ്രതമാണ് അേദ്ദഹം 
കാണുന്നത്. നിങ്ങള�െട ബിസിനസിെനക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം 
കാണുന്ന ആദ�െത്ത ്രപമാണം പിച്ച് െഡക്ക് ആണ്. 
നിേക്ഷപകെന്˙റ ഉള്ളിൽ ഒരു തീെപ്പാരി ജ�ലിപ്പിക്കുവാൻ പിച്ച് 
െഡക്കിന് കഴിയണം. എങ്കിൽ മാ്രതേമ അടുത്ത കവാടം 
തുറക്കെപ്പടുകയുള്ള�. അടുത്ത ചർച്ചക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷണം 
ലഭിക്കണം എന്നുെണ്ടങ്കില്  നിേക്ഷപകനിൽ മതിപ്പ�ളവാക്കുവാന്  
നിങ്ങള�െട ്രപസന്േറഷന് സാധിക്കണം.





Question, Answer Session

അവതരിപ്പിച്ച കാര�ങ്ങളില്  പഠിതാക്കള് ക്ക് സംശയം 
ഉെണ്ടങ്കില്  അവ ഇവിെട ഉന്നയിക്കാം. അവതരിപ്പിച്ച 
കാര�ങ്ങളില്  അല�ാെതയുള്ള സംശയങ്ങള്  എഴുതി 
നല് കുവാന്  അവേരാടു ആവശ�െപ്പടാം. 
േരഖെപ്പടുത്തിയ സംശയങ്ങള്  അവേലാകനം നടത്തി 
േവണെമങ്കില്  ഒരു േഫാേളാ അപ്പ് െസഷന്  പിന്നീട് 
തീരുമാനിക്കാം.



Individual Assignment

ഓേരാ പഠിതാവിേനാടും അവര്  തിരെഞ്ഞടുത്ത 
ആശയത്തിന് െറ ഒരു പിച്ച് ഡക്ക് തയ്യാറാക്കുവാന്  
ആവശ�െപ്പടാം. പിന്നീട് ഇത് പരിശീലകെന കാണിച്ച് 
ആവശ�മായ േഭദഗതികള്  വരുത്തി 
പൂര് ത്തിയാക്കുവാനുള്ള സമയം അനുവദിക്കാം.



Summary



T R A I N I N G  
METHEDOLOGY

TRAINING of TRAINERS



Train Your Participants in 20 Hours

Concept



Subject & 
Skill Focused



Language - Malayalam
ഭാഷ - മലയാളം



20 Modules of 1 Hrs each
Learning 1 Hr Training Session in 1.5 Hrs



Entrepreneurship 
Mindset

Leadership



Idea Development Process

Design Thinking



Business Plan
Project Report

Planning &
Preparation



Forms of Ownerships
Registration & Licences

Statutory Aspects



Intellectual Property 
Rights & Registrations

Protection of Business



Business Finance, Basic 
concepts of cost & Pricing

Management 
Accounting



Book Keeping
Accounting
Financial Statements
Taxation
Auditing
Filing of Returns

Accounting, 
Auditing & Taxation



Marketing Strategy
Identifying the Market
Marketing Plan & Budgeting

Sales & Marketing 
Management



Branding, Packaging & 
Labelling

Brand Management



Establishing Distribution 
Channels

Sales & Distribution 
Management



Procurement of Machinery 
& Raw Materials

Procurement



Funding the Venture
Pitch Deck

Investor Pitch



Government Support System

Business Ecosystem



Time Schedule



Time Content Method

2 min Objectives of the module Lecture

3 min Business success story Story telling / Video

15 min Who is an Entrepreneur?
Entrepreneurship Characteristics
Motivation to become an 
Entrepreneur

Lecture

10 min Analysis of Strengths and 
weaknesses of the participant.

Exercise

25 min Why should I want to be an 
Entrepreneur?

Presentation by individual 
participants.

5 min Summary &
Individual assignment

Lecture 
Exercise format distribution



Objectives of the Module



ലക്ഷ�ങ്ങൾ (Objectives)

േ്രപാഫിറ്റ് & േലാസ്സ് അക്കൗണ്ട്  മനസിലാക്കുക.

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മനസിലാക്കുക.

ഇവ രണ്ടും എങ്ങിെനയാണ്捨 തയ്യാറാക്കുന്നെതന്ന് 
പഠിക്കുക.

എന്നിവയാണ്捨 ഈ േമാഡ�ൂളിെന്˙റ ലക്ഷ�ങ്ങൾo. 



TRAINING TOOLS



PowerPoint Presentations



Exercise 
Formats



Audio Visua l  A ids



Model
Reports



Lecture
Interactions
Discussions
Roleplays
Field Exercises
Classroom Exercises
Question Answer Sessions
Story Telling
Video Presentations
Case Studies
Self Analysis
Brainstorming Sessions



Take Home
Understanding of subjects
Improved Training Skills
PowerPoint Presentations - Modules 
Exercise Formats
Model Reports
PowerPoint Presentations - Business Stories
Motivational Videos
Inspirational Short Films 
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 ICE BREAKING & ACTIVITY SESSIONS
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A. ICE BREAKING & ACTIVITY SESSIONS

An icebreaker is an activity, game, or event that is used to welcome attendees and warm up the 

conversation among participants in a meeting, training class, team building session, or another 

event. Any event that requires people to comfortably interact with each other and a facilitator is 

an opportunity to use an icebreaker.

An effective icebreaker will warm up the conversation in your training class or meeting, reinforce 

the topic of the session, and ensure that participants enjoy their interaction and are engaged in 

the session. The icebreaker, used effectively, does break the proverbial ice in a meeting.

Icebreakers When Participants Don’t Know Each Other

When participants don’t know each other, the icebreaker will help them introduce themselves to 

the other participants. The icebreaker is the most effective tool to begin to engage the interest 

and encourage the participation of attendees in a meeting or a training or team building session. 

A well-selected icebreaker makes people comfortable enough to speak up.

Icebreakers When Participants Know Each Other

When meeting participants do know each other or are participating in a regularly scheduled 

meeting, an icebreaker is still effective to warm up the conversation and build employee 

interaction. They also helped participants to develop meeting leadership skills which made them 

more effective in their role as team leaders.

Types of Icebreakers

The first type of icebreaker is just for fun. When participants know each other, laughter and 

conversation generated by the icebreaker, warm up the group. When participants are strangers, 

the ice is broken and participants learn something about each other.

This ensures that introductions and initial conversations occur; these are key to make sure that 

participants enjoy and find value in the session. 

The following are some simple examples of icebreakers you will want to use during the training 

sessions.

Meet and Greet Meeting Ice Breakers:

This is a fun ice breaker whose only purpose is to help session attendees know and appreciate 

each other. Here are ice breakers that take time to prep, but are quick to do at the meeting. Give 

a task to meet and greet maximum trainees in 60 second time. 

Three Shining Moments Team Building Activity:

This Icebreaker is a team building activity makes group cohesiveness and cooperation a natural 

extension of sharing in this event. Your participants will learn to know and appreciate each others’ 

strengths with this longer ice breaker.
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The Sorting Game:

The sorting game can be done in a closed space with ample legroom, or an open space where 

the participants have license to run around. The principle of this ice breaker is very simple, not 

unlike a parlor game at a birthday party: the participants can be sorted into four or five groups, 

consisting of five people or more, arranged one by one in a straight line. The facilitator will then 

give everyone the instruction to sort themselves as quickly as possible by a certain qualifier, e.g. 

“sort yourselves according to height,” “sort yourself according to the year you graduated from 

high school,” “sort yourselves according to the number of kids you have.” A point is awarded per 

round for the first group that can sort themselves. If you want to make this game more fun and 

more difficult, you can also give the instruction of “no talking allowed”!

Two Truths and a Lie:

 This activity can take place indoors while everyone is seated; it’s perfect for a cooling-down 

session or when the group is congregating for a drink or two. Have each participant take turns 

telling two truths and a lie about themselves—e.g. “I’m double-jointed,” “I failed math in high 

school,” “I’ve met James Reid in person”—and making the rest of the group guess which among 

the three statements is the lie. Suffice to say, a lot of fun, candid, and free-spirited conversation 

can come up after this activity!

Market Game 

The intent behind this immersive activity is for the participants to get a close approximation of the 
real-world process of sales and marketing in the overall context of business incubation

Activity Plan

Participants are provided with products made from Kudumbashree network and from other 
organisations. The products are available to them at a fixed price and all participants are expected 
to buy a minimum stock to be decided by the facilitator. For any purchases above that, they may 
be provided discounts to approximate wholesale system benefits. The selling price would be 
decided by the participants. This much is the information to be provided to the participants.

All activities beyond this point are to be led by the participants, divided into groups, themselves. 
Based on above information, participants are expected to create their own business plan, project 
estimated capital requirements and fill out relevant documents to get loan. There must be a 
panel to scrutiny the business plans and application forms, verify the soundness of the plan, and 
approve the “loan”. (In practise, participants themselves will invest in buying the products and all 
profits belong to them too).

Once their plan is approved, participants will be provided with the products, will go out and sell 
these products and come back and share their sales details. All teams to be given a maximum 
time for sales, to be decided by the facilitator. The team with the highest profit wins. (Facilitator 
can draw a table with each team’s CP, SP, operating costs & profit if required). All expenses 
incurred by the participants to be considered as operating costs and facilitator to verify if their 
business plan contained provisions for this. 
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Guidelines for debriefing

1. What were the strategies used by the different groups to sell the products? Which 
strategies worked and why? Which strategies failed and why? What did they learn about 
market/customer segmentation from this process?

2. What is the sweet spot where the price is right? In retrospect, how many of them would 
change their sale price and what would their new price be?

3. Which product was the easiest to sell at high margins and which in high volumes? Why 
was this?

4. What other learning did they get from this activity?

Questions participants should ask (facilitator to challenge them on this should this not come up)

1. Licenses and other quality markers of the product

2. Origin story of the produce – Kudumbashree group details etc 

Additional questions to be posed to the participants if time permits 

1. What changes would they make in the product/packaging if they could?

2. What other suggestions do they have to improve sales of the product?
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EXPERT SESSIONS 
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We tend to limit ourselves to the already-known formats (such as round-tables or keynote We tend 

to limit ourselves to the already-known formats (such as round-tables or keynote speeches) so 

that we can avoid the overall complexity of trying to manage new and unfamiliar dynamics. But 

by playing it safe, we often deprive our attendees from refreshing experiences that may add much 

more value than the usual same old, same old. An expert session is one of these meeting design 

formats that require a bit more attention when planning. However, it can deliver outstanding 

results for both you and your guests.

 

But first things first: What is an expert session? As an event practice, expert sessions refer to a 

60-minute dynamic that presents a topic (explained by an expert) and engages the entire (usually 

small) audience in the process of identifying the problem and then finding a solution.

 

The amazing thing about these expert sessions is the energy and engagement involved. The 

participants are active co-creators of the narrative and are free to deliver their own expertise. 

Apart from that, this technique provides massive value in the sense that attendees can learn 

practical solutions and actually be able to apply them.

 

These expert sessions are a perfect mix between theory and real practice, making the entire 

experience extremely meaningful. You could easily plan the dynamics in between or simultaneously 

with the keynote speeches. Here are some other steps to consider when introducing expert 

sessions in the event program:

It’s not always easy to introduce new dynamics when planning an event. However, by offering your 

attendees new types of sessions and interaction opportunities, you’re giving them a completely 

different experience with the content, and they might actually leave the event with a greater 

understanding about the discussed topics.

 

Having all these steps in mind, challenge yourself to set up an expert session for your trainees.

Preferred Expert Session Topics for this training programme:

1. Set your goals first

2. Motivation for beginners

3. Things to do as an entrepreneur 

4. Understand consumer needs and Motives

5. Things to consider while designing a project proposal

6. Product Designs
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7. Branding & Advertizing needs

8. Digital Marketing Techniques- for beginners

9. Marketing and Distribution channels

10. Employee engagement Programs

11. Soft skill Development

12. Financial supports and schemes

13. Legal aspects in enterprise development 

14. Meet an entrepreneur – Experience share etc.
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EVALUATION & FEEDBACKS
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B. EVALUATION & FEEDBACKS:

The main purpose of evaluating a training program is to gain knowledge about whether it has 

achieved or failed its objectives. Analyzing the training event by using appropriate evaluation 

tools can improve the outcome of future trainings to a considerable extend. Even if the evaluation 

process of training is essential, it must always be incorporated within the available framework 

of time and cost. Defining the appropriate questions is the key starting point of every evaluation.

Pretest and Post Test are preferred while executing faculty training program and Entrepreneurship 

Development Programme at institutes. Moreover project proposals & idea generation exercises, its 

presentation and evaluation are to be completed in a competitive way for the effective utilization 

of this training. One step final evaluation and feedback session never make this process effective. 

Faculties have to use different evaluation and feedback methods to assess the beneficiaries 

regularly. That will give more time to understand the capacity of trainees and it will help faculty 

to take measures for corrections. 

Various Evaluation Techniques
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CONCLUSION
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CONCLUSION

Three overriding conclusions will hopefully be drawn after successful completion of this Training 

Module on entrepreneurship development: 

1. Young entrepreneurs must be promoted and capacity building schemes from government is a 

requirement for the development of young talents. These schemes should address the needs of 

young talents and should be available at community level or at their project institutions.

2. The Kudumbashree as a whole and its specialized departments, funds and programmes have 

committed to deliver livelihoods promotion and free skill trainings for needy people on the basis 

of local economic development. Mainstreaming early stage entrepreneurs by giving support for 

motivation, training and handholding we can generate more enterprises in our society and it will 

results in employment opportunities for unskilled and semi skilled youths. 

3. Implementation of PM YUVA project in project institute makes a valid statement about the 

requirement of entrepreneurship development programme. Enabling the full and effective 

participation and empowerment of, and equal partnerships among project institutes and students, 

are crucial strategies to go hand-in-hand with these efforts.

4. This training module is done for beginners and the entire topics are structured in order to 

understand enterprise formation process and practices.   On completion of this training each 

trainee entrepreneur can able to deliver a new project of his/her own which will be the starting 

point of his/her entrepreneurship life cycle.
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A. TRAINING PLAN – 20 HRS 

ANNEXURE
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SESSION 1 Entrepreneurship Mindset     

SESSION 2 Idea Development    

SESSION 3 Business Plan Preparation  

SESSION 4
Business Plan Preparation

SESSION 5 Forms of Business Organizations

SESSION 6 Registrations & Licenses

SESSION 7 Funding the Venture

SESSION 8 Basics of Accounting, Auditing & Book Keeping

SESSION 9 Basics of Accounting, Auditing & Book Keeping

SESSION 10 Branding, Packaging &  labelling

SESSION 11 Branding, Packaging &  labelling 

SESSION 12
Sales & Marketing

SESSION 13
Preparation of Project report

SESSION 14
Preparation of Project report

SESSION 15
Preparation of Project report

SESSION 16 Identifying your market

SESSION 17 Procurement of machinery & raw materials

SESSION 18 Cross learning sessions

SESSION 19 Cross learning sessions

SESSION 20 Cross learning sessions

B. TRAINING PLAN – 40 HRS 

SESSION 1 Entrepreneurship Mindset

SESSION 2 Idea Development 

SESSION 3 Idea Development

SESSION 4 Business Plan Preparation 

SESSION 5
Business Plan Preparation

SESSION 6 Business Plan Preparation

SESSION 7
Industrial Visit

SESSION 8
Forms of Business Organizations

SESSION 9
Forms of Business Organizations

SESSION 10
Registrations & Licenses

SESSION 11
Registrations & Licenses

SESSION 12
Intellectual Property Rights &Registration

SESSION 13
Funding the Venture
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SESSION 14
Funding the Venture

SESSION 15
Business Finance

SESSION 16
Business Finance

SESSION 17
Basics of Accounting & Book Keeping

SESSION 18
Basics of Accounting & Book Keeping

SESSION 19
Preparation of Financial Statements

SESSION 20 Preparation of Financial Statements

SESSION 21
Distribution Channels

SESSION 22
Branding, Packaging &  labelling

SESSION 23
Branding, Packaging &  labelling

SESSION 24 Sales & Marketing

SESSION 25 Sales & Marketing

SESSION 26 Taxation and Auditing

SESSION 27 Taxation and Auditing

SESSION 28 Preparation of Project report

SESSION 29 Preparation of Project report

SESSION 30 Preparation of Project report

SESSION 31
Identifying your market

SESSION 32
Business Ecosystem

SESSION 33
Procurement of machinery & raw materials

SESSION 34
Procurement of machinery & raw materials

SESSION 35 Pitch Deck

SESSION 36 Pitch Deck

SESSION 37 Pitch Deck

SESSION 38
Cross learning sessions

SESSION 39
Cross learning sessions

SESSION 40
Cross learning sessions

C. SAMPLE PROJECT PROPOSAL

D. SAMPLE PITCH DECK PRESENTATION
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E. Sample Question for Evaluation Test:

Preliminary Exam Question Paper PM YUVA 2.0

Name: 

Tip: Tick against your answers.                     

1. What is step 1?

i. Generate ideas

ii. Identify the criteria & constraints

iii. Explore the possibilities

iv. Identify the problem

2. People who work for someone else:

i. Aptitude

ii. Employee

iii. Entrepreneurs

iv. Entrepreneurship

3. Evaluation of your strengths and weaknesses:

i. Self Assessment

ii. Employee

iii. Entrepreneurship

iv. Entrepreneur

4. People who own, operate, and take risk of a business venture:

i. Aptitude

ii. Employee

iii. Entrepreneurs

iv. Entrepreneurship

5. The ability to learn a particular kind of job:

i. Aptitude

ii. Employee

iii. Entrepreneurship

iv. Entrepreneur

6. Which one is NOT a disadvantage of Entrepreneurship?

i. Risky

ii. Uncertain Income

iii. You are the boss

iv. Work long hours
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7. Which one is NOT an advantage of Entrepreneurship?

i. Can choose a business of interest

ii. You can be creative

iii. Make a lot of money

iv. You will make decisions alone

8. What type of entrepreneurial business actually produces the products they sell?

i. Manufacturing

ii. Wholesaling

iii. Retailing

iv. Service

9. What type of entrepreneurial business sells products to people other than the final 

customer?

i. Manufacturing

ii. Wholesaling

iii. Retailing

iv. Service

10. What type of entrepreneurial business sells products directly to the people who use or 

consume them?

i. Manufacturing

ii. Wholesaling

iii. Retailing

iv. Service

11. If you own your own business you will need to know how to calculate your profit. 

Which one is a calculation of profit?

i. Sales-months in a year

ii. Sales-expenses

iii. Total sales-expenses

iv. Monthly sales* expenses

12. Which one is NOT a step in the problem-solving method?

i. Define the problem

ii. Gather information

iii. Identify solutions

iv. Ignore the problem
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13. What is a fixed cost?

i. Cost that go up and down

ii. Cost that remain the same

iii. Measure the disadvantages of production

iv. Measure advantages of production

14. What is the opportunity cost?

i. Going with your first option

ii. Going with the easiest option

iii. Choosing the best alternative

15. Entrepreneurs typically possess:

i. the ability to easily access capital.

ii. a set of unique skills that is usually accompanied by advanced 

degrees in several areas.

iii. a high level of commitment, have a tolerance for ambiguity, are 

flexible and tenacious. 

iv. specialized technical abilities 
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PM YUVA - 5 DAYS INTENSIVE TRAINING of TRAINERS PROGRAM SCHEDULE

DATE

F. TOT SCHEDULE

      

PM YUVA - 5 DAYS INTENSIVE TRAINING of TRAINERS PROGRAM SCHEDULE 

DATE:
      

Day Date Time Min. Session Heading Session Content
      
Day 0  04.30 PM  Reporting  

  
05.30 PM - 
06.00 PM 30 General Guidance & Orientation

Preparing the participants for the 
workshop

  
06.00 PM - 
09.00 PM 180 Capacity Building Session  

      
      

Day 1  
09.00 AM - 
09.30 AM 30 Training Methodology

Understanding training 
methodology used

     in the Training of Trainers Program
      

  
09.30 AM - 
11.00 AM 90 Learning Session Entrepreneurship Mindset

      
      

  
11.00 AM - 
11.15 AM 15 Tea Break  

      

  
11.15 AM - 
11.30 AM 15 Ice Breaking Session  

      

  
11.30 AM - 
01.00 PM 90 Learning Session Product Development Process

      

  
01.00 PM - 
02.00 PM 60 Lunch Break  

      

  
02.00 PM - 
03.30 PM 90 Learning Session Preparation of Business Plan

      

  
03.30 PM - 
04.00 PM 30 Capacity Building Session

 

      

  
04.00 PM - 
04.15 PM 15 Teak Break  

      

  
04.15 PM - 
05.45 PM 90 Learning Session Costing & Pricing

      

  
06.30 PM - 
08.00 PM 90 Capacity Building Session Dark Room Experience

      

Day 2  
07.00 AM - 
08.00 AM 60 Yoga, Meditation & Review Session  

      

  
08.00 AM - 
09.00 AM 60 Break  
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09.00 AM - 
10.30 AM 90 Learning Session Sales & Marketing

      

  
10.30 AM - 
11.00 AM 30 Capacity Building Session  

      

  
11.00 AM - 
11.15 AM 15 Tea Break  

      

  
11.15 AM - 
01.00 PM 105 Learning Session Book Keeping & Accounting

      

  
01.00 PM - 
02.00 PM 60 Lunch Break  

      

  
02.00 PM - 
03.30 PM 90 Learning Session Identifying Your Market

      

  
03-30 PM - 
04.00 PM 30 Capacity Building Session  

      

  
04.00 PM - 
04.15 PM 15 Teak Break  

      

  
04.15 PM - 
05.45 PM 90 Learning Session Preparation of Financial Statements

     

 

  
06.30 PM - 
08.00 PM 90 Business Plan - Brain Storming  

    Building a Business Plan
Based on the idea developed by 
groups

      

Day 3  
07.00 AM - 
08.00 AM 60 Yoga, Meditation & Review Session  

      

  
08.00 AM - 
09.00 AM 60 Break  

      

  
09.00 AM - 
10.30 AM 90 Learning Session Branding, Packaging & Labeling

      
      

  
10.30 AM - 
11.00 AM 30 Capacity Building Session  

      

  
11.00 AM - 
11.15 AM 15 Tea Break  

      

  
11.15 AM - 
01.00 PM 105 Learning Session Distribution Channels

      

  
01.00 PM - 
02.00 PM 60 Lunch Break  

      

  
02.00 PM - 
03.30 PM 90 Learning Session Registrations & Licenses
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03-30 PM - 
04.00 PM 30 Capacity Building Session  

      

  
04.00 PM - 
04.15 PM 15 Teak Break  

      

  
04.15 PM - 
05.45 PM 90 Learning Session Intellectual Property Rights

      

  
06.30 PM - 
08.00 PM 90 Business Plan - Brain Storming  

    Building a Business Plan

Based on the idea developed by 
groups

      

Day 4  
07.00 AM - 
08.00 AM 60 Yoga, Meditation & Review Session  

      

  
08.00 AM - 
09.00 AM 60 Break  

      

  
09.00 AM - 
10.30 AM 90 Learning Session Forms of Business Organisations

      
      

  
10.30 AM - 
11.00 AM 30 Capacity Building Session  

      

  
11.00 AM - 
11.15 AM 15 Tea Break  

      

  
11.15 AM - 
01.00 PM 105 Learning Session Funding the Venture

      

  
01.00 PM - 
02.00 PM 60 Lunch Break  

      

  
02.00 PM - 
03.30 PM 90 Learning Session

Taxation, Auditing & Filing of 
Returns

      

  
03-30 PM - 
04.00 PM 30 Capacity Building Session  

      

  
04.00 PM - 
04.15 PM 15 Teak Break  

      

  
04.15 PM - 
05.45 PM 90 Learning Session Preparation of Project Report

      

  
06.30 PM - 
08.00 PM 90 Learning Session Government Support Systems

      
      

Day 5  
07.00 AM - 
08.30 AM 90 Completing Business Plan  
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08.30 AM - 
09.00 AM 30 Breakfast Break  

      

  
09.00 AM - 
10.30 AM 90 Learning Session Preparation of Pitch Deck

      

  
10.30 AM - 
11.00 AM 30 Learning Session

Procurement of Machineries & Raw 
Materials

      

  
11.00 AM - 
11.15 AM 15 Tea Break  

      

  
11.15 AM - 
12.30 PM 75 Learning Session

Procurement of Machinery & Raw 
Materials

      

  
12.30 PM - 
01.30 PM 60 Presentation of Business Plan  

      

  
01.30 PM - 
02.00 PM 30 Lunch Break  

      

  
02.00 PM - 
05.00 PM 180 Concluding Session

Presentation of Business Plan by 
Groups

     Experience Sharing
     Distribution of Certificates
     Conclusion
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KEY REFERENCE MATERIALS: 

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_192062/lang--en/
index.htm

https://sharedspace.work/5-things-young-entrepreneurs-need/
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