
കൂ ുകcവട ആധാരം 

(ഹാജരാkുn കkിയുെട േപരും, േഫാേ ായും, വിരൽ പതിpും) 

...............................ആ ്.......................................മാസം..........................................തീയതി

...........................................ജിലല്യിൽ.......................................താലൂkിൽ...........................

വിേലല്ജിൽ....................................കരയിൽ...................................പി.o പിൻ.................... 

........................................................വീ ിൽ..............................................മകൻ/മകൾ/ഭാരയ് 

....................................................................(െതാഴിൽ).........................................വയsുളള

.....................................േപര്(തിരിcറിയൽകാർഡ്നmർ..................................................)

....................................പി.o...........................................പിൻേകാഡ് 1◌ാ◌ംകkിയായും

............................................ജിലല്യിൽ..................................താലൂkിൽ...............................

വിേലല്ജിൽ............................................കരയിൽ...........................................................പി.o 

പിൻ........................,......................................വീ ിൽ..............................മകൻ/മകൾ/ഭാരയ്

........................................................(െതാഴിൽ)........................വയsുളള....................േപര് 

(തിരിcറിയൽകാർഡ്നmർ................................).......................................................പി.o

..........................................പിൻേകാഡ് 2◌ാ◌ംകkിയായും..............................ജിലല്യിൽ

....................................താലൂkിൽ........................................വിേലല്ജിൽ...............കരയിൽ

.......................................പി.o പിൻ......................,....................................................വീ ിൽ

........................................മകൻ/മകൾ/ഭാരയ്..................................(െതാഴിൽ).......................

വയsുളള...............................േപര് ( തിരിcറിയൽ കാർഡ് നmർ .....................) 

.................................................പി.o..........................പിൻേകാഡ് 3-◌ാ◌ംകkിയായും  

േചർn് eഴുതിpിടിc കൂ ു കcവട ആധാരം  

  നmൾ 1 മുതൽ 3 വെര േപരുകാർ തുലയ്മായി മുതൽ       

മുടkി..........................................േപരിൽ oരു കൂ ു കcവടം ആരംഭിkുnതിന് 

തീരുമാനിcി ുളളതും ആയതിനുേവ  വയ്വsകൾ താെഴ േചർt് ഈ 

കൂ ു കcവട ആധാരം തyാർ െചyുnതുമാണ്.  

 



വയ്വsകൾ 

1. ഈ കൂ ു കcവടtിെn േപര്..........................................enാകുnു. 

2.iതിെn ആഫീസ് വിലാസം.......................,.....................,...................... ആകുnു. 

3.iതിെല വയ്വsകൾ uടൻ ്രപാബലയ്tിൽ വരുnതും പ ുകാരായ 

നmുെട താൽപരയ്ം കൂ ായി നിൽkുnതുവെര തുടരുnതുമാകുnു.  

4.................................,...............................iവയുെട കcവടtിനായാണ് ഈ കൂ ു 

കcവട/പേ ർpാട് നടpിൽ വരുtുnത് 

5. ഈ കൂ ു കcവട/പേ ർpാടിന് inയ് മുഴുവനും 

ശാഖകൾ ആരംഭിkാവുnതാണ് 

6. iത് േസവ്ഛേയാെടയുളള (Partner ship at will) oരു പേ ർpാടായിരിkും 

7. ഈ പേ ർpാടിെn ്രപാഥമിക മുതൽ /മൂലധനം നാം മൂവരും 

തുലയ്മായി സവ്രുപിcു നൽകുn.......................................രൂപ(aktിലും 

akരtിലും)ആയിരിkുnതാണ് 

8.േമൽ 7-◌ാ◌ം വകുpിൽ പറ  മൂലധനം ആവശയ്െമnു വnാൽ  

തുലയ്മായി േചർn് വർdിpിkാവുnതാണ്. 

9. eലല്ാ പ ുകാരും iതിെn ്രപവർtിkുn പ ുകാരായിരിkും. 

aവരിൽ oരാെള eലല്ാവരും േചർn് മാേനജിംഗ് പാർട്ണർ ആയി േയാഗം 

േചർn് െതരെ ടുേk തും, മാേനജിംഗ് പാർട്ണറുെട ഭരണകാലാവധി 

നി യിkാവുnതുമാണ്.  

10. മാേനജിംഗ് പാർട്ണറുെട കാലാവധി തീർnാലും aടുt േയാഗtിൽ 

ഭൂരിപk തീരുമാന്രപകാരം ആവശയ്െമnു വnാൽ  aയാെള തെn 

പു;നർ നിയമനം നടtാവുnതാണ്  



11. ഈ പേ ർpാടിെn വി ുവരവിൽ െചലവുകൾ കഴിcുളള തുകയായ 

ലാഭം വർഷം േതാറും പ ുകാർkിടയിൽ തുലയ്മായി 

വീതിെcടുkാവുnതാണ്.  

12. മാേനജിംഗ് പാർട്ണർ ഈ പേ ർpാടിെn കണkുകളും വൗcറുകളും 

രസീതുകളും മ ു റിkാർഡുകളും തyാറാkി സൂkിേk തും 

iതരപ ുകാർk് ഏത് aവസരtിലും പരിേശാധനk് നൽേക തുമാണ്.   

13. ഈ പേ ർpാടിെn സാmtികവർഷം ഏ്രപിൽ 01 മുതൽ മാർc് 

31വെര ആയിരിkുnതാണ്.  

14. ഈ പേ ർpാടിന് oരു ബാ ് akൗ ് u ായിരിേk തും 

മാേനജിംഗ് പാർ ്ണറും മെ ാരു പ ുകാരനും േചർn് iടപാടുകൾ 

നടേt താണ്.  

15. മാേനജിംഗ് പാർ ്ണർkും ്രപവർtിkുn പ ുകാർkും  

്രപതിഫലവും യാ്രതpടിയും മ ും നി യിkാവുnതും ആ ചിലവ് 

uൾെpടയുളള ചിലവുകൾ കഴിc തുക ലാഭമായി കണkാേk തുമാണ്.  

16. കcവടtിൽ ന ം സംഭവിkുn aവസര ളിൽ ആയത് പ ുകാർ 

തുലയ്മായി സഹിേk താണ്. 

17. iൻകംടാക്സ് ആക്ട് മ ു നികുതി നിയമ ൾ iവ eലല്ാtിനും 

വിേധയമായി ആയിരിkും ഈ പേ ർpാട് ്രപവർtിേk ത്. 

18. oരു പ ുകാരനും ഈ പേ ർpാടിന് േദാഷകരമായി onും 

്രപവർtിkുവാൻ പാടിലല്ാtതാകുnു. 

19.േരഖാമൂലമുളള aറിയിpുകളും പേ ർpാടുകാരുെട േയാഗതീരുമാന ളും 

aനുസരിcു മാ്രതേമ ഏെത ിലും പ ു കാരന് ഈ പേ ർpാടിൽ നിn് 

പിൻവാ ുവാൻ aധികാരമു ായിരിkുകയുളളു.  



20. eലല്ാ കാരയ് ൾkും പ ുകാരുെട കൂ ായ േയാഗം േചർnുളള 

തീരുമാനെമടുേk തും aവയ്k് മിനിട്സുകൾ u ായിരിേk തുമാണ്.  

21. oരു പാർട്ണർ ആകസ്മികമായി നിരയ്ാതനായാൽ aയാളുെട 

ആ്രശിതർk് പേ ർpാടിൽ തുടരുവാൻ താല്പരയ്മുളള പkം േരഖാമൂലം 

aറിയിേk തും േശഷിkുn പ ുകാർ േയാഗം േചർn് 

aംഗീകരിkാവുnതുമാണ്.  i്രപകാരം തുടരാൻ ആവശയ്െpടാt പkം 

ബുk് ഓഫ് akൗ ിലുളള aയാൾk് െചേലല്  വിഹിതം 

േബാdയ്െpടുtി നൽകി േശഷിkുnവർk് പേ ർpാട് തുടരാവുnതാണ്.  

22. eലല്ാ തർk ളും ആർബിേ്രടഷൻ & കൻസീലിേയഷൻ ആക്ടിന് 

വിേധയമാkി തീർpു കൽpിkാവുnതാണ്.  

23. ഈ പേ ർpാടിെn eലല്ാ വയ്വsകളും പ ുകാരുെട േയാഗtിെല 

ഭൂരിപk തീരുമാന്രപകാരം േഭദെpടുtാവുnതും പുതിയ നിബnനകൾ 

നിർmിkാവുnതുമാണ്.  

24. പ ുകാർ പരസ്പര aനുമതിയിലല്ാെത 

   (i) മ ് കcവട ളിൽ eർെpടുവാൻ പാടിലല് 

   (ii).............................................രുപയ്k് മുകളിലുളള തുകയ്kുളള െചk്    

 sാപനtിെn േപരിൽ opി ്  നൽകുവാൻ പാടിലല്. 

25. പ ുകാർ പരസ്പര വിശവ്ാസേtാട് കൂടി കcവട സംബnമായ 

്രകയവി്രകയ ൾ  നടtണം 

26. പ ുകാർ കൂ ു കcവടtിെn eലല്ാ iടപാട് സംബnമായ 

വിവര ളും പരസ്പരം െവളിെpടുേt താണ്.  

27. oരു പ ുകാരനും യാേതാര് കാരണവശാലും തെn കൂ ു കcവടtിെല 

ഓഹരി പണയെpടുtുവാേനാ,ദുരുപേയാഗം െചyുവാേനാ പാടിലല്. 



28. iതിെല വയ്വsകൾ eലല്ാം e്രപകാരമായിരുnാലും 1932 െല 

iൻഡയ്ൻ പ ു കcവട നിയമവും aതിനു ാകുn കാലാകല ളിെല 

േഭദഗതികൾkും വിേധയമായി മാ്രതമായിരിkും ഈ കൂ ു കcവടtിെn 

്രപവർtനം. 

29. i്രപകാരെമലല്ാം സmതിc് േമൽ േചർt തീയതിയിൽ.........................സബ് 

രജിസ്്രടാരാഫീസ് പരിധിയിലുളള.....................................sലtുവc് iതിെല 

സാkികൾ മുmാെക നmൾ iതിൽ opുവc് iത് നടpിൽ 

വരുtുnതാണ്,  

 

 

സmതിc് eഴുതിപിടിc  

1 

2. 

3. 

സാkികൾ 

1 

2 

iത് കmയ്ൂ ർ ്രപിnാണ് 

iതിൽ െവ ുതിരുtിലല്.  

1. op്                 2. op്      


