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आप�याकड ेआह े:
■ �यवसाय कौश�य आिण यश सपंादन कर�याची अतंः�ेरणा ?
■ �ाहक सबंधंांची आवड ?
■ �यावसाियक बॉस बन�यासाठी आिण यश�वी हो�याची इ�छा ?
■ उ�साहवध�क आिण नेहमीच वाढणा�या �यवसायाचा भाग बन�याची इ�छा ?

                                                                                मग आपण या �यवसायासाठी अनकल आहात !ु ू
िवचार ेए�स�से आप�याला देऊ करत े:
■ ऑपरशेनल �ेिनंगसह नेटव�स�म�य ेझटपट �वेश
■ उ�क� परता�यासह एक कायम �यवसाय सबंधंृ
■ सेवा�तरां�या सदंभा�त सव��म गणव�ा असले�या उ�पादनांची उपल�धताु
■ �प �िडंग आिण �चारँु
■ एक �यवहाय� �यवसाय मॉडेल �यामळे आपण सतत वाढ शकतोु ू

आ�ही आप�याला िवचार ेए�स�ेसच े�यावसाियक सहयोगी / िबिझनेस असोिसएट बन�यास आमंि�त करतो .......... भारतातील आघाडी�या क�रयर कंपनीपैक� एकु

एक सहयोगी �हणन,  आपण आिथ�क��या लाभ िमळवाल आिण आप�या  यशासाठी आमची वचनब�ता दखेील  िमळवाल.  आज आ�ही भारतात एक �मख ए���ेस ् ुू
क�रयर कंपनी आहोत.  प�ांची िडिल�हरी, िपकअप हाताळ�यासाठी आिण  क�रयर  �यवसायात िवकास कर�यासाठी आ�ही भारतातील कोण�याही भागातील आम�या ु ु
�यावसाियक सहयोगी बनले�या व सव� इ�छकांच े �वागत करतो. क�रयर �यवसाया�या वाढीसाठी आ�ही आम�या �यावसाियक सहकाया�ना �गत तांि�क आधार दऊेन ु ु
सव��म दर �दान करीत आहोत.

ए�स�से उ�ोगा ब�ल:
शॉट� मेसेिजगं सेवा िकंवा मि�टमीिडया मेसेज  सि�ह�सेस सार�या सिवधांचा वाढता वापर होऊन स�ा इंिडयन ए�स�ेस  इंड��ी  झपाटयाने वाढत आह.े रिेटंग एज�सी ु ु ्
�ेिडट  अनािलसीस  अड  �रसच�ने केले�या  एका अ�यासानसार पढील  चार  वषा�त भारता�या ए�स�ेस  उ�ोगात दरवष� िकमान २५ ट�के  वाढ अपेि�त आह ेआिण ँ ँ ु ु
२०२० पय�त ती द�पट होईल.ु

बिकंग, िवमा, ई-�रटेल, एि�हएशन आिण टेिलकॉम से�टरमधील नवीन आ�थापना आिण  �यांच ेछोटया शहरांत �वेश  करण ेह े�मख िवकासाच े�तो� आह.े केअर�या ँ ् ु
मते,  भारता�या क�रयर उ�ोगाची  उलाढाल स�या समार े ७,१००  कोटी �पय े( ७१ अ�ज �पय े) आह ेआिण गे�या दशकात समार े ३३ ट�के सीएजीआर�या मते ु ु ु
वाढ�याची  श�यता आह.े  �या�या स�या�या अदंाजे आकारात,  क�रयर उ�ोग भारतातील  कागदा�या व िशिपगं  उ�ोगां�या जवळ जवळ  आकारा इतका तसेच चहा ु
उ�ोगापे�ा खपच मोठा आह.े उ�ोगाम�ये २५०० ह�न अिधक ए�स�ेस आ�थापना असन तो पण� िवखरलेला आहे.  काही मोठय़ा आ�थापनांचा महसल एकण ए�स�ेस ू ू ू ु ू ू
उ�ोगा�या  िन��यापे�ा अिधक आह.े  सेवाकर, आयकर आिण इतर करां�या मा�यमातन  सरकारी  महसलासाठी  १००० कोटी �पय े( १० अ�ज �पय े) पे�ा जा�त ू ू
योगदान या  उ�ोगाकडन िदले जाते आिण जवळपास  दहा लाख लोकांसाठी रोजगाराची  सधंी उपल�ध आह.े  बाजारपेठेतील औ�ोिगक  सव��णातन व मािहतीनसार, ू ू ु
भारतातील  ए���ेस  क�रयर  इंड��ी�या  २०,०००++  कोटी  उलाढालीत  मागणी आिण परवठा  म�य ेतफावत  असन अतंर कमी  कर�यासाठी  मजबत खेळाडंची ु ु ू ू ू
आव�यकता आह.े
                                                                          ए�स�से  उ�ोगात यश�वी �यवसाय क�रअर कर�यासाठी िह यो�य वेळ आिण उजवी व उ�म सधंी आह.े
िवचार े ........ एक नवीन ि�तीज :
१९९६ म�य े�थािपत, िवचार ेए�स�ेसने मजबत �ाहक सबंधं आिण �भावी वैयि�क सेवे�ार ेचांगली �ित�ा िनमा�ण केली आह.े आज िवचार ेिह िव�सनीय, मा�यता�ा� ू
आिण  अखंड नेटवक� सह जलद  वाढणारी ए�स�ेस क�रयर कंपनी  असन, सानकिलत सेवा दऊेन  �व�रत िवतरण करते. ��येक �यवसायाची आिण वैयि�क गरजांची ु ू ु ू
पत�ता कर�याच ेएक �येय ठेवन, िवचार ेए�स�ेस सव� �ाहकां�या अपे�ांपय�त पोहोच�यासाठी सतत �य�न करते.ू ू

िवचार ेए�स�ेसचा �यावसाियक सहयोगी काय��म क�रयर उ�ोगात गतंवणक करणा�या िकंवा  योजनाब� असले�या स�ंथा आिण �य��ची यश�वीता सिनि�त कर�याु ु ू ु
साठी बनवलेला आह.े िबझनेस असोिसएट काय��मात सामील हो�या�ार,े आपण िवचार ेए�स�ेस�या िविवध क�रयर सेवा यश�वी�र�या िव�� आिण िव�� कर�यासाठी ु
वैयि�कत िव��, िवपणन आिण सेवा समथ�न �ा� कराल.ृ

आम�याकडे आम�या आदरणीय �ाहकां�या िविवध गरजा भागिव�यासाठी �थािनक, रा��ीय, आतंररा��ीय सेवा आिण म�यविध�त सेवा उपल�ध आहेत.ु
  
िवचार ेए�स�ेस �या�या धोरणा�मक टाय अप नेटवक�  मा�यमातन आतंररा��ीय सेवा िह जागितक ��यात ए�स�ेस आ�थापनां�या माफ� त सेवांची िव�तत �ेणी आप�या ू ृ
�ाहकांना िनवड�यासाठी दतेे. िवचार ेए�स�ेसची आतंररा��ीय सेवांम�य ेप� आिण पास�ल सेवा या दो�ही गो��चा समावेश आह,े जी जगभरातील सव� दशेांपय�त अ�रशः 
िव�तारत आह.े

िवचार ेए�स�सेच का :
आ�ही  जलद उदयो�मख क�रयर  कंपनी आहोत. आ�ही दशेांतग�त, आतंररा��ीय, शहरांतग�त आिण शहराबाहेरील ए�स�ेस �यवसायात  आहोत आिण आता आम�या ु ु
�यवसायात पनर�चना स� आह.े िवचार ेए�स�ेस�या अप�ण आिण िवशेषता यामळे �ाहकांमधला पसतंीचा �ड बनला आह:ेँु ु ु
■ दरवाजा - ते - दरवाजा - िपकअप आिण िडिल�हरी
■ ए�स�ेस िवतरण िवतरीत कर�यासाठी क� �
 he=øþ ¯eÀ.2



■ �ाहकांना प�ांची स�ि�थती समज�यासाठी २४ / ७  ऑनलाइन �ॅिकंग िस�टम 
■ �ाहकांना िविवध एसएमएस �ार ेसतक� ता 
■ िव�सनीय सेवा काय��मतेसह जलद सेवा सिनि�तु

आता दशेात�या ��येक कोप�यात आम�या नेटवक� चा िव�तार करत आहोत,  रा�य, िज�हा, शहर िकंवा �े�ाच े
�ितिनधी�व करताना एखा�ा िव�ता�रत भागाम�य ेक�रयर �यवसायाची दखेभाल कर�यासाठी आ�ही �यवसायसधं ी दऊे करतो. ु
आ�ही  त�ण आिण गितशील  असलेला एक सघं आहोत.  क�रयर �े�ात �चडं अनभवाने  काय�बल असन आम�या अनभवा�या  काळात आ�ही  िशकलो क� क�रयर ु ु ू ु ु
बाजाराला  �ाहकां�या अपे�ां�या वाढ�या गरजांची  पत�ता करणारी, एक नवीन अ�यावत  क�रयर सेवा परवठादाराची  तातडीची गरज आह.े  या उ�ोगा�या गरजां�या ू ु ु
जाणीवने एक नवीन सेवा मॉडयल तयार कर�यासाठी आप�या मनाची स�वात केली आह,े �यामळे नेमन िदले�या वेळेत क�रयर िशपम�टची गणव�ा, वेळेवर िडिल�हरी ् ु ु ु ुू ू
सिनि�त कर�यासाठी ऑपरशेन �ि�या सोपी होईल.ु

आम�या सेवाभाव  �यित�र� आमच े�येय ह े एक िविश� �यवसाय आिण समाजाचा  एक मह�वपण� भाग �हणन रोजगाराची सधंी  दणेे ह ेआह,े जेणेक�न �यांना �ित�ा ू ू
आिण सम�ी िमळन �यांची �व�ने साकारता येतील.ृ ू

आमचा असा िव�ास आह ेक� आमच े�यावसाियक असोिसएट आमच ेकौटंिबक सद�य आहेत जे स�ंथे�या वाढीचा आनंद तसेच जागितक सेवा दजा� राखन, असले�या ु ू
�ाहकांना सेवा दतेील आिण ते पढेही अनेक ट�प ेिमळिव�याची िततक�च आ�हाना�मक जबाबदारी घेतील.ु

आमचा िव�तार  काय��म सेवा उ�ोगा�या  मलभत त�वावर िवचार क�न तयार केला गेला आह.े  उदा .: ' अिंतम गतीन ेवाढिव�यासाठी सव��म सवेा �ा ' आिण ू ू
��येक असोिसएट�या काय�शील सहभागासाठी तं��ान ह े�मख साधन आह.े आमचा असा िव�ास आह ेक�  आम�या �यावसाियक सहयोगीचा उ�साह, आम�यासार�या ु
सघंटनास  यश�वी �तरावर  जा�यास मदत करतो आिण  एक सपंण�  कटंब �हणन उदयास येते.  आ�ही िव�ास बाळगतो  क� सवा�त चांगली  सेवा अनभवासाठी अशा ु ु ु ू ु
�य�नांना फाय�ाचे आिण म�य �ेरणा दणेार ेिश�ण �ि�या िवकिसत करणे आह.े आम�या अशा उ�क� भागीदारांचा स�मान कर�यात आ�हाला आनंद होत आह ेआिण ु ृ
िवचार ेए�स�ेसचा �सार कर�या�या �य�नांम�य े�यांचा िसहंाचा वाटा आह.े

�यावसाियक सहयोगी कोण आह े?
िबिझनेस असोिसएट एक �यावसाियक स�ंथा आह ेजी िवचार ेए�स�ेसने िनय� केलेल �े� िकंवा �े�ाम�ये �यापार सहयोगी करारा�या िनयमांनसार सचंािलत असले�या ु ु
सेवांच े�बोधन कर�यासाठी, क�रयर �यवसायाच ेिवकास आिण  स�मीकरण कर�यासाठी एक �वतं�  स�ंथा आह.े िबिझनेस असोिसएट आम�या सेवा वेगवेग�या �े�ाु
म�य ेआिण वेळोवेळी �ाहका�या गरजांची पत�ता कर�यास भाग पाडेल.  �यवसायातील सहकाया�च ेबोधिच�ह ह ेअशा सभंा�य सधंीचा  परवठा करणारी �चडं �मता टॅप ु ु
कर�या�या �या�या �मतेम�य ेआह.े सव� िबझनेस असोिसएट िवचार ेए�स�ेस �ड जप�यासाठी जबाबदार आहेत आिण आप�या �े�ा�या िकंवा ऑपरशे�स�या �े�ातील ँ
काप�रटे �ितमेच ेसमथ�न करत आहेत.

िवचार ेए�स�ेसने उ�ोजक आिण �यवसाियकांना �यावसाियक सहयोगी �हणन �वत:ला सहभागी हो�याची सधंी  उपल�ध क�न िदली आह.े �वार�य आिण आशावादी ू
अि�त�व असले�यांना िवचार ेए�स�ेस कटंबात सि�य �यवसाय भागीदार �हणन समािव� केले जाईल, जे िवचार ेए�स�ेस�या वाढीच े�मख योगदानकत� बनले आह.ेु ु ू ु

�यावसाियक सहयोग�च े�कार :
■ डायर�ेट चॅनेल पाट�नर          ■ िडि���ट ए�रया डे�हलपम�ट           ■ मा�टर ए�स�लिस�ह          ■ म�टी यिनट          ■ िसगंल यिनटू ु ु

■ डायर�ेट चनॅले पाट�नर
डायर�ेट चॅनेल पाट�नरला काय�  कर�यासाठी सव��च �थान  आिण �या�या अिधप�याखाली अनेक काय� आहेत.  चांग�या भौगोिलक �ानासह तो एक उ�म �यवसायी 
�य�� असण ेआव�यक आह.े सव� �थािनक िबझनेस असोिसएट- िडि���ट ए�रया डे�हलपम�ट, मा�टर ए�स�लिस�ह, म�टी यिनट, िसगंल यिनट ह ेसव� �यावसाियक ू ु ु
सहयोगी डायर�ेट चॅनेल  पाट�नर�या अिधप�याखाली सेवा समिथ�त आह.े  डायर�ेट चॅनेल पाट�नर  दोन िकंवा अिधक  िज��ांचे �वतं�  �े�  �हणन �ितिनधी�व करत ू
अस�याने ते या �े�ातील नवीन  �यावसाियक सहयोगी िनवडन िवचार ेए�स�ेस�या वतीने  आव�यक �िश�णासाठी �यांना मदत करतील. तो ऑपरशे�स, िव�� आिण ू
िवपणन, �ट �हेईकल ऑपरशे�स, नेटविक� ग, �िश�ण इ�यादी सव� काया�वर ल� ठेवील.  ते �यावसाियक िवकासासाठी आिण हब�या कारभारावर िनय�ंण ठेव�यासाठी 
जबाबदार  असतील.  �यांना क�सायम�टची  मोठया �माणात  हाताळणी करावी लागेल  आिण कॉप�रटे �ाहकांना  सेवा द�ेयासाठी त�पर रहाव.े  सहयोगी�या कोण�याही ्
िव�ीय आप�ी�या ि�थतीत, प�ांची व बिकंगची मोठया �माणात हाताळणी करताना �यवसायासाठी आव�यक ती आिथ�क व इतर मदत करणे, माग�दश�क त�वे जोपासण ेु ्
आिण �यांचा  िवकासासाठी त�पर  राहण ेह ेडायर�ेट चॅनेल  पाट�नरच ेकत��य आह.े  �े�ातील प� िवतरणासाठी / बटवडयासाठी असलेले  िविवध हब,  इतर िबिझनेस ्
असोिसएटला आिण असले�या वाहनां�या वाहतक सेवेच े�यव�थापन करणे डायर�ेट चॅनल पाट�नरच ेकत��य आह.ेू

डायर�ेट चॅनल पाट�नर हा िवचार ेए�स�ेस कडन �टेशनरी खरदेी करले आिण ती �याच �े�ातील इतर �यावसाियक सहयोगी यां�याकडन श�क घेऊन �टेशनरी परवेल. ू ू ु ु
�भावी इनबाउंड  व आउटबाउंड ऑपरशे�स  स�म कर�यासाठी �याला शहर / शहरा�या  म�यभागी एक काया�लय  असण ेआव�यक आह.े  डायर�ेट चॅनेल पाट�नरला 
िवचार ेए�स�ेस�या  �यव�थापक / अिधकारी यां�यासाठी यो�य बैठक�ची  �यव�था करावी लागेल,  ज ेिविवध िवकास व �ो�साहन िवषयक उप�मांसाठी वेळोवेळी �े�ा
मधील इतर सहयोगी यांना भेट दणेार आहेत. 
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■ िडि���ट ए�रया डे�हलपम�ट
िबिझनेस असोिसएट - िडि���ट ए�रया डे�हलपम�ट एक �े�ासह एखा�ा 
�वतं� �े�ातील िकंवा िज��ात �ितिनिध�व करतो आिण �यावसाियक िवकास, 
ऑपरशेन, पय�वे�ण, नेटवक� ची दखेरखे, �ाहक सबंधं आिण उ�च �यवसाय असले�या 
कॉप�रटे �ाहकांसाठी सेवा �दान कर�यासाठी जबाबदार असतो. ते इतर �यावसाियक सहयोगी 
शोध�यासाठी िवचार ेए�स�ेसला सहा�य करतील. एक नवीन �यावसाियक सहयोगी िनय�� आिण इतर ु
�यावसाियक सहयोगी यांना िवचार ेए�स�ेस�या वतीने �िश�ण परवतील. िज�हा भागाचा िवकास कर�यासाठी ु
िज�हा �मख �थानाच े�मख �हणन िनय� कर�यात आले आह.े  डायर�ेट चॅनेल पाट�नर�या मदतीने ऑपरशे�सच ेथेट िनरी�ण आिण ��य� काय�रत असले�या इतर ु ु ू ु
�यावसाियक  सहकाया��ार े�यां�या  �े�ाखाली येत  असले�या  िवभागाम�य ेइतर  �यावसाियक सहयोगी िनय� करणे.  डायर�ेट चॅनेल  पाट�नरसह  आप�या �े�ातील ु
�यवसायाचा �सार  कर�यासाठी वैयि�क�र�या  िनण�य घे�यासाठी िडि���ट ए�रया डे�हलपम�टला  िनण�य घे�याच ेसव� अिधकार आहेत.  ते िवचार ेए�स�ेस, डायर�ेट 
चॅनेल पाट�नर आिण िनधा��रत �े�ाम�य े�ाहक, इतर �यावसाियक सहयोगी यां�यातील नातेसबंधं कायम राख�यासाठी �े�ा�या सवा�गीण िवकासास जबाबदार असतील.

िवभाग आिण �े�ातील �यावसाियक सहयोगी आिण प�रवहन �े�ातील प�रवहन �े�ाच े�यव�थापन करणे िडि���ट ए�रया डे�हलपम�ट च ेकत��य आह.े �भावी इनबाउंड 
व आउटबाउंड  ऑपरशे�स स�म कर�यासाठी  �याला शहर / शहरा�या म�यभागी  एक काया�लय असण े आव�यक आह.े  ते आप�या �े�ातील िबझनेस असोिसएटच े
िनयिं�त हब �हणन  काम करतील  आिण आप�या िज�हा / �दशेा�या सपंण� इनबाउंड व आउटबाउंड  ि�येसाठी जबाबदार असतील.  िडि���ट ए�रया डे�हलपम�टला  ू ू
िवचार ेए�स�ेस�या  �यव�थापक / अिधकारी यां�यासाठी यो�य बैठक�ची  �यव�था करावी लागेल, जे िविवध िवकास व �ो�साहन िवषयक उप�मांसाठी वेळोवेळी �े�ा
मधील इतर सहयोगी यांना भेट दणेार आहेत.

■ मा�टर ए�स�लिस�हू
मा�टर ए�स�लिस�ह  एक �यावसाियक सहयोगी आह,े  जो कंपनी�या वतीने "सेवा क� �" �हणन काय�  करतो तसेच सेवा क� �ा�या  काय�वाहक जबाबदा�या�या दखेरखेीू ू
खाली अमंलबजावणी करतो. िबिझनेस असोिसएट-मा�टर ए�स�लिस�ह, िदले�या �े�ाम�य ेकाम करत असताना, �यां�याबरोबर सलं�न �यावसाियक सहयोगी - म�टी ू
यिनट व िसगंल यिनट असतात. ते आप�या �े�ातील इतर �यावसाियक सहयोगीसाठी एक िनयिं�त क� � �हणन काय� करतील आिण आप�या �े�ातील सपंण� इनबाउंड ु ु ू ू
व आउटबाउंड  ि�याकलापांसाठी  जबाबदार असतील.  एखा�ा िज�हा�या �मख िठकाणी  मा�टर ए�स�लिस�हची  नेमणक कर�यात  येईल आिण आप�या �े�ा�या ु ू ू
अतंग�त  असले�या  इतर  �यावसाियक  सहकाया��ार े सपंण�  ऑपरशेनची  दखेरखे,  िनय�ंण आिण  समथ�न  करताना ऑपरशे�स  हबची भिमका  बजावतील.  मा�टर ू ू
ए�स�लिस�हच ेकाया�लय पण�पण ेसगंणक�कत हव ेआिण ते िवचार ेए�स�ेस�या डेटा नेटवक� शी जोडले गेले असतील. आप�या �े�ातील इतर �यावसाियक सहयोग��या ू ू ृ
िवकासासाठी आिण �भावी इनबाउंड आिण आउटबाउंड ऑपरशेन स�म कर�यासाठी ते जबाबदार आहेत.

मा�टर ए�स�लिस�हला सव� �यावसाियक  सहयोग�च ेक�रयर पॅकेट, पास�ल गोळा कराव ेलागतील आिण  �या पॅकेट�या कॉ��यटर म�य ेन�द के�यानंतर �यांनी ती सव� ू ु ू
पॅकेट िवचार ेए�स�ेस�या अिधकत क� �ाकडे सोपवावी. ते आप�या िज��ासाठी एक हब शाखा �हणन काय� करतील,  िनधा��रत वेळे�या आत तो �या�या �े�ातील प� ृ ू
वाटप आिण  बटवडयासाठी जबाबदार असेल.  इतर �यावसाियक असोिसएटसने घेतले�या िपकअप  �या�या सेवा क� �ात  एकि�त के�या जातील आिण ते गतं�य�थाने ् ्
पाठवण ेयाची �यां�यावर जबाबदारी असेल. िडि���ट ए�रया डे�हलपम�ट आिण डायर�ेट चॅनेल पाट�नर यांच े�यां�यावर िनय�ंण असेल. मा�टर ए�स�लिस�हला �या�या ू
सव� आव�यक �टेशनरी फ� �या�या डायर�ेट चॅनेल पाट�नरकडनच खरदेी करा�या लागतील.ू

■ म�टी यिनटु
ह े�यावसाियक  सहयोगी म�टी यिनट, �यां�याकडे अनेक िपन कोड िकंवा शहर, शहर,े तालके, गाव े िकंवा �यांना  नेमलेले �दशे समािव� केले आह.े ते �यवसाया�या ु ु
िवकासासाठी  आिण  िव�ता�रत  �े�ातील �ाहकांना  सेवा द�ेयास  जबाबदार असतात.  ते िनधा��रत वेळेत िडिल�हरी आिण �या�या �े�ातील बटवडयासाठी जबाबदार ्
असतील. �याला �याचा �यावसाियक सहयोगी-िडि���ट ए�रया डे�हलपम�ट आिण डायर�ेट चॅनेल पाट�नर यांच ेिनय�ंण, सहा�य आिण परी�ण असेल. िवचार ेए�स�ेसने 
�िस� केले�या दराम�ये म�टी  यिनटला �या�या सव� आव�यक �टेशनरी  फ� �या�या डायर�ेट चॅनेल पाट�नरकडन �या�या लागतील. सव� प�ांची / पास�लची बिकंग ु ू ु
वेळोवेळी िद�या गेले�या माग�दश�क त�वांनसार �वीकारली पािहज.े  िडि���ट ए�रया डे�हलपम�ट�या  अिधप�याखाली काम कराव.े सव� बक केलेली प� / पास�ल िवचार ेु ु
ए�स�ेस�या हबम�य ेजमा करावी लागतील.

■ िसगंल यिनटु
ह े�यावसाियक सहयोगी िसगंल यिनट, �यां�याकडे वैयि�क एक िपन कोड िकंवा लहान शहर, तालका, गाव िकंवा �दशे िनय� केले जातात. ते �यवसाया�या िवकासाु ु ु
साठी आिण  मया�िदत �े�ाम�य े�ाहकांना सेवा  द�ेयासाठी जबाबदार असतात.  िनधा��रत वेळे�या आत तो  �या�या �े�ातील प� वाटप आिण बटवडयासाठी जबाबदार ्
असेल. �याला �याचा �यावसाियक सहयोगी - िडि���ट ए�रया डे�हलपम�ट आिण डायर�ेट चॅनेल पाट�नर यांच ेिनय�ंण, सहा�य आिण परी�ण लाभेल.

िसगंल यिनटला �या�या  सव� आव�यक �टेशनरी फ�  �या�या डायर�ेट चॅनेल  पाट�नरकडनच खरदेी  कराव ेलागतील. सव� प�ांची / पास�लची बिकंग वेळोवेळी िद�या ु ू ु
गेले�या माग�दश�क त�वांनसार ि�वकारली पािहज.े  िडि���ट ए�रया डे�हलपम�ट�या अिधप�याखाली काम कराव.े  सव� बक केलेली प� / पास�ल िवचार ेए�स�ेस�या हबु ु
म�य ेजमा करावी लागतील. सव� िवतरण, माल पाठवण,े प�-पास�ल इ. �यवि�थत आिण वेळेत पोहचवण.े िवशेष सेवा िवतरण बांिधलक�ची पत�ता करणे ह ेकत��य आह.ेू

आप�याकडन काय अपेि�त आह े:ू
एक �यावसाियक सहयोगी �हणन �मख जबाबदा�या आिण कत��य े�याम�य ेखालील गो��चा समावेश आह:ेू ु
■ बिकंग आिण िवतरण                    ■ �िडंग आिण िवपणन                        ■ कम�चारी दखेभाल करणे          ■ �वतः िवशेष �दशे िनय�ंण करणेँु
■ आप�या �े�ात सेवा मागणी वाढवण े    ■ सव� वैधािनक गरजा अनपालनासाठी स�जताु
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■ मन�यबळ, काया�लयीन जागा व उपकरण,े सवंाद साधने इ. ु
    सदंभा�त �ोत िनय� कर�याची �मता.ु
■ सलभ आिण अडचणीत �यवसाय सिनि�त करणे आिण �ाहकां�या सम�यांच ेु ु
    िनवारण करणे.
■ िवचार ेए�स�ेस सबंधंांम�य ेअन�यता व िविश�ता

आ�ही �दान करतो त े:
िवचार ेए�स�ेसच ेत�व�ान "�गतीम�य ेभागीदार �हा" असा आह.े मोठया �माणात �यवसायासाठी �यावसाियक असोिसएटसला सव� समथ�न िदले जाते.् ्

खालील साधनांसह आ�ही उ�पादने व सेवांची मािहतीसह सस�ज करणार आहोत :ु

■ सेवेसाठी तैनात आिण मानक एकसमान धोरणासह मजबत ऑपरशे�स समथ�नू
■ िवपणन आिण �चार स�यासह िव�� आिण तांि�क समथ�न काय��म
■ िनरतंर सशंोधन आिण नवीन सेवा िवकिसत
■ ऑनलाइन समथ�नामळे आप�या �ाहकांवर सपंण� िनय�ंण �ा� करतात, �यामळे प�रणामी �यवसाय वि�गतंु ु ु ृ
■ िवनाखंड पण�तः सगंणक�कत आिण ऑनलाइन �रअल टाइम �यवहार �ि�याु ृ
■ वापरकता� अनकल नेि�हगेशन आिण ऑनलाइन ऑपरशेनल िनय�ंण - ऑपरटेर सपंण� ऑपरशेन हाताळ शकतातु ू ु ू
■ िबिझनेस असोिसएट�या सम�यांना सोडव�यासाठी ऑनलाईन / टेिलफोिनक / ई-मेल आधा�रत म�यवत� मदत क� �.
■ इले��ॉिनक सवंादासाठी िवनाम�य कॉप�रटे ई-मेल आयडीु
■ िवचार ेए�स�ेस�या  वेबसाइटवर आपली मािहती अपलोड केली जाईल.
■ िबिझनेस असोिसएटचा कालावधी २ वषा�पय�त राहील आिण समाधानकारक कामकाजा असेल तर नतनीकरण केले जाईल.ु

आ�ही करीयर  �े�ात सन  १९९६ पासन  काय�रत आहोत, �यामळे जे�हा आपण आम�या �यावसाियक असोिसएटस पैक� एक बन�यासाठी अज� करता ते�हा स�या�या ु ू ु ्
चालि�थती मधील �यवसायाची खरदेी कर�याची  सधंी अस शकते. �थािपत �यावसाियक असोिसएटस खरदेी कर�या�या लाभांम�ये �यवसायाची आधीच �थापना केली ्ू ू
अस�याने पिह�या िदवसापासन रोख �वाह �यवसायाम�य ेिमळतो.  भिव�यातील �यवसायाची व�ी कर�यासाठी आिण �यावर आपले �वतःच े�भ�व ठेव�यासाठी ह ेएक ू ृ ु
उ�म �यासपीठ अस शकते.ू

िवचार ेए�स�सेचे �ारिंभक �िश�ण खालील �माण ेआह े:

■ आम�या सेवाक� �ा ं पैक� एकाम�य ेएक आठवडयासाठी �यावहा�रक �िश�ण्
■ �यवसाय करतेवेळी आप�या �थानावर सहा�य

काय अपेि�त आह े:
क�रयर / मालवाहतक उ�ोगातील काही अनभव, चांगले सभंाषण कौश�य,े �यवसाय आव�यकता समजन घे�यास स�म असण ेआिण सघं �हणन काय� कर�यास तयार ु ू ु ू ू
असण.े

पा�ता :
■ �वत: �व� �य��सह चांगले उ�मी कौश�य ेअसले�या �य�� / गट.ृ
■ क�रयर �यवसायात अनभव अस�यास �ाधा�यु ु
■ अजा��या वेळी तमच ेवय कमीत कमी २१ वष� असाव.े उ�च वय मया�दा नाही.ु
■ पण� वेळ काम कर�यासाठी स�ज आिण उ�क� सवंाद असणेू ृ
■ �ाथिमकतेने आप�या शहरा�या म�य िवभागाम�य ेकाया�लयीन जागा उपल�ध क�न घेण ेिकंवा एखादी िमळवणेु
■ कशल �णाली, नेटवक�  उभार�यासाठी व चालव�यासाठी कशलते �माणे �वतःला सधारीत करणे आिण समदायात उपय�ता िमळिव�यासाठी उ�साहीपणा दाखवण.ेु ु ु ु ु

�यवसाय स� कर�यासाठी आव�यकता :ु
■ �यवसाय, �े� आिण सहयोगी �कारानसार एखा�ा �यावसाियक सहकाया�साठी आव�यक असलेले �ारिंभक गतंवणक िभ�न असेल.ु ु ू
■ आप�या शहर / शहरा�या �मख िठकाणी अदंाजे ५० - ७०० चौरस फट ऑिफस कामकाजासाठी सपंण� �यव�था, जागा असण ेिकंवा एखादी िमळवणे.ु ु ु
■ कॉ��यटर, �कॅनर, ि�टंर, नेट कने�शन आव�यक आह.ेु
■ GST न�दणी, दकान आिण आ�थापना परवाना (लाग अस�यास)ु ू
■ इले��ॉिनक वजनाच ेमाप
■ कम�चारी - िवपणन, प� वाटप, बटवाडा, न�दणी आिण दनंैिदन कामावर िनय�ंण ठेव�यासाठी कम�चारी आव�यक आहे.
■ खेळते भांडवल: उघडणा�या ��येक नवीन �यवसाया�या �माणे, आप�या �यवसायाची िनिम�ती कर�या�या िवकासा�या काळात त�हाला परसेे खेळते भांडवल लागेल. ु ु
     उदा. अित�र� िनधी, स� ठेवलेले खच�, जस ेभाडे आिण उपय�ता इ. ु ु
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गतंवणक आिण इतर श�क :ु ू ु
गतंवणक आिण इतर श�के म�यतः शहर / �े� �ेणीनसार अवलंबन ु ू ु ु ु ू
असतात उदा.: मे�ो, िटयर -१, िटयर -२, िटयर -३  इ. आिण सह सहयोगी 
�कार. आप�या शहरा�या �ेडसाठी शहरांची �ेणी सची िवचारा.  ु

मी काय कमाव शकतो ? ू
आपण िकती कमाव शकता ?      िजतके आपण इि�छता िततके  !ू
अपेि�त  िकमान  महसल  सेवा,  िविश�  �थान, सभंा�य  महसल, िबझनेस असोिसएटची  गतंवणक करणे इ�याद�वर अवलंबन असेल. मिहना कमीतकमी ५०+ मळ ू ू ु ू ू ू
िलडस आणण ेआव�यक आह ेिकंवा सभंा�य �ाहकांना आणले पािहज.े ह ेसिनि�त करले क� �े� िवकिसत केले आह ेआिण �यवसाय वाढत आह.े उ�प�नाच ेखालील ् ु
�वाह आहेत :

■ आपण �या �ाहकांची सेवा करताना आप�या �े�ातन िमळिवले�या व ेिबलू
■ इतर िबिझनेस असोिसएटकडन िवतरणासाठी �ा� झालेले व ेिबलू
■ किमशन (फ� डायर�ेट चॅनेल पाट�नर व िडि���ट ए�रया डे�हलपम�ट)

                                                                   �यावसाियक सहयोगी �हा आिण अिधक पैस ेकमवन एक उ��वल भिव�य िनमा�ण करा ....ू

आमची बािंधलक� कशामळे :ु
■ १९९६ पासन क�रयर ए���ेस उ�ोगाम�ये काय�रत आिण १५ लाख+ कं�साईनमे�टची उलाढालू ु
■ अस�ंय समाधानी �ाहक
■ नेटवक� ची सतत वाढ
■ नवनवीन सेवा व �ाहक सिवधा �दान ु

आपण �यावसाियक सहयोगी कसा बन शकतो ?ू
िबिझनेस  असोिसएटसाठी  अज�दारांनी एखा�ा िविश� फॉम� �व�पात अज� सादर करणे आव�यक असन ते कॉप�रटे ऑिफस िकंवा �ादिेशक काया�लयात पाठवा. जर ू
आपला अज� छाननी  नंतर समंत झा�यास आपणास  �यि�गत चच�साठी आमं�ण िदले जाईल  आिण  पर�पर  समंतीनंतर  आ�ही कायदशेीर करार क�. िनवडलेला 
�यावसाियक सहयोगी िवचार ेए�स�ेस  सह करारना�यावर �वा�री करले. िविवध सेवांच े�यव�थापन, बाजारपेठ िवकिसत कर�याची �मता असले�या �य��ची िनवड 
कर�याची आिण तांि�क पया�यांचा �वीकार कर�याची तयारी ल�ात घेऊन िनवड�याच ेिनकष िनि�त केले आहेत.

सामा�य द�तऐवज :
१ . �.० /- �या �ि�या श�कसह अज� फॉम�  ( पीडीएफ �व�पात www.vichare.com मधन डाउनलोड करा ) भ�न पाठवण.े अज� भर�यासाठी अजा�ची ु ू
      फोटोकॉपी / �कॅन / ई-मेल �तीचा वापर क� शकता.
२ . अज�दाराने ओळखप�, प�याचा परावा आिण वयाचा दाखला यांचा परावा दऊेन अज� सादर करावा. अज�दाराने अज� छाननी�या वेळी मळ कागदप�े सादर करावी.ु ु ू
३ . फोटोआयडी सह िनवासी परावा : आधार काड�, मतदार ओळखप�, पारप� ( पासपोट� ), वाहन चालन परवाना ( �थायी )ु
४ . वयाचा परावा : ज�म दाखला, पॅन काड�, शाळा सोड�याचा दाखलाु
५ . काया�लयाच ेतीन छायािच� : दश�नी , आतं�रक, आसपास ( पो�टकाड� आकार )
६ . वैयि�क फोटो - पासपोट� आकार - एकण ६ू
७ . GST न�दणी �माणप� िकंवा अज� केलेली �त
८ . मागील दोन वषा�पासनच ेआयटीआर आिण पॅन काड�ू
९ . भाडे करार / मालक�चा करार
१० . बक पासबक िकंवा मागील ६ मिह�यांच ेबक खाते िववरण आिण एक र� केलेला चेक.ँ ँु
११ . दोन िशफारस प� छायािच� आयडीसह
१२ . िववािहत ि�याच ेिववाहामळे बदलले�या नावासह िववाहाच े�माणप� िकंवा ल�ना�या नंतर�या नावासबंधंी बदलाचे �ित�ाप�ाची �त सादर करावी.ु
१३ . टेिलफोन िबल (सपंक�  �मांक पडताळणीसाठी)
१४ . सव� कागदप�े �व-�मािणत असािवत. 
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सामा�य अटी आिण िनयम :
१. िविश� िठकाणी आिण �थानासाठी �यावसाियक सहयोगी यांची नेमणक ू
     �या िठकाणी आव�यकतेनसार आिण पा�ता िनकषांची पत�ता यानसार असेल.ु ु ु
२. िवचार ेए�स�ेसच े�वतःच ेिकंवा �यावसाियक सहयोगी काउंटस� आधीपासनच प�रसरात ू
     अि�त�वात असनही िबझनेस असोिसएटची िनय�� िवचार ेए�स�ेस�या सपंण� िनण�यावर होईल. ू ु ु
     िवचार ेए�स�ेसला अिधक यो�य असले�या कठ�याही जागेवर /  िठकाणी अनेक �यावसाियक सहयोगी ु
     याची िनय�� कर�याचा पण� अिधकार आह.े िबिझनेस असोिसएटला याबाबतीत �� कर�याच ेअिधकार नाहीत. ु ु
     िवचार ेए�स�ेसने कोणतेही कारण न दतेा �यावसाियक सहयोगी यांचा अज� नाकार�याचा अिधकार राखन ठेवला आह.ेू
३. अज�दाराने ओळखप�, प�याचा परावा आिण वयाचा दाखला यांचा परावा अजा� बरोबर सादर करणे आव�यक आह.ेु ु
४. वैयि�क मलाखती�या वेळेस पडताळणीसाठी ओळखप�, प�ा आिण वय दाख�यातील मळ कागदप�े अज�दाराने सादर केली पािहजेत.ु ू
५. अज�दार  जो आधीच इतर कंप�यांबरोबर  क�रयर, काग� �यवसाय करत असेल,  �यांनी िवचार ेए�स�ेस बरोबर  करार �ि�या झा�यावर इतर कंप�यांबरोबर �यवसाय ु
     करणार नाही अस ेलेखी �व�पाम�य ेप� दणेे आव�यक आह.े �यावसाियक सहयोगी कोण�याही अ�य क�रयर, काग� कंपनीची सेवा वापरणार नाही.ु
६. िनवडलेला अज�दाराने ठरवन िदलेला िस�य�रटी िडपॉिझट / Trade Advance �ावा व िनय���या सचना �ा� झा�या�या तारखेपासन पधंरा िदवसां�या आत ू ु ु ू ू
     करारावर �वा�री करले.
७. िनवडले�या अज�दारांकडे �वतःच ेसगंणक, ि�टंर, �कनर आिण इंटरनेट कनेि�टि�हटी असण ेआव�यक आह.े सव� ऑपरशेन कर�यासाठी परसेा गती, बडिवडथ आिण ँ ँ ्ु
      हाड�वेअर / सॉ�टवेअर सह�वता असावी.  हाड�वेअर / सॉ�टवेअर आिण इतर तां�ीक िविश�ता िवचार े �ार े वेळोवेळी िनिद�� के�या�माण ेअसतील. िवचार ेए�स�ेस 
     काउंटर बक�गसाठी सॉ�टवेअर आिण ईमेल आयडी �दान करले.ु
८. �ारिंभक  िनय��  िकंवा  करारनामा कालावधी  दोन वषा�चा असेल  आिण  �यावसाियक सहयोगी�या समाधानकारक  कामिगरीनसार पर�पर समंतीसह �यानंतर �यास ु ु
     नतनीकरण केले जाईल .ू
९. िनवडलेला �यावसाियक सहयोगी आप�या �व-खचा�ने हा करार अमंलात आणेल.
१०. िनवडलेला �यावसाियक सहयोगी या�या सर�ा ठेवीची / Trade Advance ची न�द झा�यानंतर तसेच सबंिंधत �ादिेशक काया�लया�ार ेजारी केले�या �यवसाय स� ु ु
       �माणप� / �ािधकरण प� / करारनामा िमळे पय�त िकंवा इतर औपचा�रकता पण� कर ेपय�त �यावसाियक सहयोगी �यवसाय स� क� शकत नाही.ू ु
११. कराराची अमंलबजावणी हो�यापव� सर�ा ठेव / Trade Advance र�कम िदली पािहज.े सर�ा ठेवीवर / Trade Advance वर कठ�याही �कारच े�याज िमळणार ु ु ु ु
      नाही. करार कालावधी पण� झा�यानंतर िवचार ेए�स�ेसची असणारी दणेी वजा क�न सर�ा ठेव / Trade Advance परत िदला जाईल.ू ु
१२. ही �यव�था अ-ह�तांतरणीय आह.े अज�दार ततीय प�ाला थेट करार �यवहाराची िकंवा असलेली �यव�था िवक शकत नाही आिण �यवहाराची िव�� क� शकत नाही, ृ ू
       गरज अस�यास कपया आप�या सबंिंधत िवभागीय काया�लयाशी सपंक�  साधा. िवचार ेए�स�ेसची मा�यता न घेता अज�दार एकापे�ा जा�त जागी �यवसाय क� िकंवा ृ
       काया�लय उघड शकत नाही.ू
१३. िवचार ेए�स�ेसची  पव�  परवानगी िशवाय �यवसायाच ेिठकाण / काया�लयाच े �थानांतरण कर�याची परवानगी नाही.  इतर कोण�याही  िठकाणी काया�लय �थलांत�रत ू
       कर�या�या बाबतीत �यावसाियक सहयोगीला पव� परवानगी घेण ेआव�यक आह.ेू
१४. �वतः�या �यवसायामधील सव� पायाभत सिवधा, दखेभालीचा आिण ऑपरशेन खच� �यावसाियक सहयोगी करले.ू ु
१५. सहज  सलभ  �थानावर �े�ात  िबिझनेस असोिसएटच े िकमान  ५० - ७०० चौरस फटांमधील  �वतःच े( भाडयाने घेऊ जाऊ शकते आिण सहका�रता अवलंबन ) ु ु ् ू
       काया�लय असाव े. 
१६. िबझनेस असोिसएट आप�या �यवसाया�या नावाखाली  �यवसाय चालिव�यासाठी रा�य आिण क� � सरकार�या सव�  �कार�या मंजरी / परवाना / न�दणी �ा� करले. ु
       सव� न�दणीची �त िवचार ेए�स�ेसला सादर करावी. कोण�याही सरकारी िवभागाने लादले�या कोण�याही दडंासाठी िवचार ेए�स�ेस जबाबदार असणार नाही.
१७. िबझनेस असोिसएट िवचार ेए�स�ेस बरोबर िलिखत करारािशवाय कोण�याही अ�य िठकाणी या करारानसार काय�रत होणार नाही. िवचार ेए�स�ेस�या अि�म िलिखत ु
       परवानगी िशवाय िबझनेस असोिसएट िवचार ेए�स�ेस�या सेवा िव��स �ो�साहन द�ेयासाठी एजटं िनय� करणार नाही.ु
१८. काया�लयीन खच�, प�रसर, वाहतक खच�, दर�वनी व इंटरनेट िबल, िव�त िवधेयक, कम�चारी वेतन, GST (लाग अस�यास), तसेच इतर सव� आवत� खच� आिण ू ु ूू
       शासक�य दयेके इ. सार�या सव� जबाबदा�या सहन कर�यासाठी �यावसाियक सहयोगी पण�पण ेजबाबदार असेल. क� �/रा�य सरकार�या कोण�याही काय�ाचे िनयम / ू
       िनयमांच ेउ�लंघन के�याब�ल �यावसाियक सहयोगी तसेच �या�या काया�लयाशी सबंिंधत कोण�याही जबाबदा�यासाठी िवचार ेए�स�ेस जबाबदार असणार नाही.
१९. िबझनेस असोिसएट  �वतं� अिधकारी  असला पािहज,े  तो �या�या ऑिफस व कामा�या  दखेरखेीसाठी जबाबदार असेल.  िबझनेस असोिशएटशी  िवचार ेए�स�ेसच े
       कोणतेही �शासक�य सबंधं नसतील.
२०. िबझनेस असोिसएटने �यां�या प�रसरात केवळ िवचार ेए�स�ेसने िनिद�� केलेले फलक, िच�ह, सचना लावणे आव�यक आह ेजे मंजर केले आहेत जेणेक�न ते िवचार ेू ू
       ए�स�ेसच े�यावसाियक सहयोगी आहेत ह ेिनदश�नास येईल.
२१. िबझनेस असोिसएट काया�लय प�रसरा बाहेर आिण आत िवचार ेए�स�ेस नाव आिण लोगो फलक �थािपत करले.
२२. व ेिबल / माल पाठव�या�या नोटची ( कं�साईनमे�ट ) �त  वरील उ�लेख केले�या सव� अटी व िनयमांनसार  िबझनेस असोिसएट प� �वीकारतील व ते सव� �यांना ु
       दखे ील लाग होतील .ू
२३. िवचार ेए�स�ेसची धोरणे / अटी आिण शत�चे उ�लंघन के�यामळे उ�वणाया� कोण�याही कायदशेीर िववाद �करणी �यावसाियक सहयोगी पण�पण ेजबाबदार असेल.ं ु ू
२४. िवचार ेए�स�ेस व िबझनेस असोिसएट आउटलेट / काउंटर�या कामकाजात एकसमानता कायम राख�यासाठी, िबझनेस असोिसएटची  काया�लय े०७.०० ते २२.००  
       दर�यान स� राहतील िकंवा िवचार े ए�स�ेस वेळ ठरवेल.ु
२५. िवचार ेए�स�ेसने िकंवा �या�या  कोण�याही अिधकत िबिझनेस असोिसएट�ारा  सेवा परवीत असले�या �ाहकांशी िबझनेस असोिसएट पर�पर सपंक�  साधन �यवहार ृ ु ू
       करणार नाही. जर ह ेकोण�याही कारणा�तव �थापन झाले तर कोणतीही नोिटस न दतेा करार र� केला जाईल.
२६. िबझनेस असोिसएटने  केवळ  िवचार ेए�स�ेस�या सेवा  आिण  सिवधा  �माणे �ाहकाला  सेवा दणेे आव�यक आह.े  िबझनेस असोिसएट  फ� �या िठकाणी िवचार ेु
       ए�स�ेसची  सेवा आह ेअशा िठकाणीच प� िवतरणासाठी बक  कर�यासाठी अिधकत आह.े �ाहकांने िदले�या घोषणा प�ासह सव� प� व पास�ल यांच ेयो�य तपासणी, ु ृ
       he=øþ ¯eÀ.7
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        साम�ीशी ताळमेळ तपासा व ह ेसिनि�त करावी. ु
२७. िबझनेस असोिसएट केवळ िवचार ेए�स�ेस �ार ेपरवलेली सव� ु
        मि�त �टेशनरी वापरले. िदले�या सर�ा ठेवीवर आधारीत बिकंगसाठी ु ु ु
        व ेिबल परिवले जातील. ु
२८. िबझनेस असोिशएटने �वीकारले�या प� व पास�ल यांची खा�ी क�न घेईल क� 
       नकसान िकंवा नकसान हो�या�या जोखम�पासन यो�य�र�या पॅक केलेले आहेत. पॅिकंग ु ु ू
       फॉ�टमळे होणा�या हानीची जबाबदारी पण�पण ेिबझनेस असोिसएटवर असेल.ु ू
२९. िबिझनेस असोिसएट खा�ी करतील क�, �वीकारलेला मालाची आव�यक ती सर�ा तपासणी केली आह ेजेणेक� �याम�य ेगाडीचे िनयम, भारतीय कायद ेव िनयम ु
       आिण िनयमानसार �वीकारलेला माल िनिष� नसेल.ु
३०. िबझनेस असोिसएट खा�ी क�न दईेल क� िवचार ेए�स�ेस�ार ेजाणार ेसव� प�, पास�ल, माल, व�त हे िवचार ेए�स�ेस�या सेवा क� �ात िदले�या वेळेम�ये आणले जातील.ू
३१. िबिझनेस असोिसएटने सव� बक केले�या प� व पास�ल गतं�याशी जोड�यासाठी �वखचा�ने सेवाक� �ाम�ये आणण ेव सेवा क� �ाची िकंवा हबची पावतीही घेण.ेु
३२. िबिझनेस असोिसएटने आप�या  �ाहकांना सेवा चाज�स  क�ले�ट बेिसस वर दऊे नय.े सव� िवतरण, माल पाठवण,े प� आिण पास�ल इ. �यवि�थत आिण वेळेत होत 
       आह ेका ते पाहण ेआिण िवशेष िवतरण बांिधलक�ची पत�ता करणे ह ेकत��य आह.ेू
३३. िबझनेस  असोिसएट  मॉडेलम�य े आव�यकतेनसार, मागणीनसार  सेवांची स�ंया िव�तारीत  हो�याक�रता  आिण �ेणी  आव�यकतेनसार, �ेणी वाढव�यासाठी काही ु ु ु
       लविचकता तयार कर�यात आली आह.े  अशा�कार,े �थान आिण राज�व उ�प�न कर�याची �याची �मता ल�ात ठेवन िविवध आउटलेटस�ार ेदऊे के�या जाणा�या ्ू
       काउंटर सेवांची �ेणी बदल शकते.ू
३४. िवचार ेए�स�ेस फ� Trade Advance �ेिडट मया�द ेपय�त प�ांची न�दणी कर�याची परवानगी दईेल. �ेिडट मया�दा ओलांड�यावर बिकंग बदं केले जाईल.ु
३५. सामंज�य कराराम�ये िदले�या बिकंग�या दरानसार िवचार ेए�स�ेस  िबझनेस असोिसएटला िबल / श�क आकारतील. िबिझनेस असोिसएट �या�यावर आपला नफा ु ु ु
       ठेऊन �ाहकांना यो�य दर आकार�यासाठी �वतं� आह.े
३६. िबझनेस  असोिसएट  �या�या कंपनीची  GST कायदा ( लाग अस�यास ) अतंग�त न�दणी  करले तसेच �यासबंधंी सव�  आव�यकता पण� करणे  आव�यक आह.े ू ु
       िबझनेस  असोिशएट  �या�या �वतः�या  नावावर सेवाकरासह  िबल  �ाहकाला दईेल आिण  कोण�याही प�रि�थतीत  ते िवचार ेए�स�ेस आिण लॉिजि�ट�स �ाय�हेट 
       िलिमटेड �या नावाखाली िबले �ाहकांना सादर करणार नाहीत.
३७. िबझनेस असोिसएट िबल�या तारखेपासन ७ िदवसां�या आत प�म�ट करले. िवलंब झा�यास ��येक मिह�यापोटी २% �याज आकार�यात येईल. जर १५ िदवसांनंतरही ू
       दये  र�कम िदली नाही, तर "कॅश अड कॅरी" आधारावर प� व पास�ल घेतले जाईल.ँ
३८. िबझनेस असोिसएटने िवचार ेए�स�ेसला वेळोवेळी परवले�या म�य सचीनसार पैस ेदणेे आव�यक आह.ेु ु ु ु
३९. िवचार ेए�स�ेस आिण लॉिजि�ट�स �ाय�हेट िलिमटेड�या वतीने कोणतेही रोख र�कम �वीकारले जाऊ नयेत.
४०. िवचार ेए�स�ेस िबझनेस असोिसएटना पधंरा िदवसाच ेिबल �याने पाठवले�या प� व पास�लचे पाठिवल.ं 
४१. िबझनेस असोिसएटस  जर इ�छा  असेल तर  �या�या �ाहकांना  �ेिडट दऊे शकतात. मा� �या�या  दये आिण  �या�या थकबाक� र�कम  �यां�या �ाहककडन परत ू
       िमळिव�यासाठी ते �वतः जबाबदार असतील.
४२. िवचार ेए�स�ेस  िडिल�हरी  शेडयलम�य े मालाची  वाहतक  कर�यासाठी  सव��म पातळीवर  �य�न करले  पण िवलंब  झा�यास,  कोण�याही  �य��ला कोण�याही ् ू ू
       प�रि�थतीत पैस ेन भर�यास िकंवा न द�ेयाच ेअिधकार िदले जाणार नाही.
४३. िबझनेस  असोिसएटनी  �ाहकांकडन कठ�याही  �कार�या त�ारीसाठी  शकंा घे�याची  सधंी दऊे नय.े  िवचार ेए�स�ेस िव���या  त�ार��या  बाबतीतही यो�य ती ू ु
       कारवाई कर�यासाठी िवचार ेए�स�ेस कडे त�ार पाठिवण ेगरजेच ेआह.े
४४. कोण�याही कारणाने कोण�याही �कार�या �ाहकां�या हानीसाठी, नकसानीसाठी, िवचार ेए�स�ेस जबाबदार राहणार नाही.ु
४५. िवचार े ए�स�ेस िबझनेस असोिसएटला िदले�या  कं�साईनमे�ट नोटसवर ल� ठेवेल आिण  जर आपण कोण�याही कं�साईनमे�ट नोटच े तपशील द�ेयास अयश�वी ्
        झालात तर ती आपण �ाहकसाठी पर�पर नोटस वापरलात अस ेगहीत ध�न �ित कं�साईनमे�ट श�क �. १००/- इतके श�क आकारले.् ृ ु ु
४६.   िबझनेस असोिसएटने �यांना वेळोवेळी सांिगतले गेलेले सव� िनयम व िनयमांच ेपालन कराव.े िबझनेस असोिसएट �वतःकडे �ॉप बॉ�स ठेवतील आिण �यासाठी �यांना 
       सेवा दणेे अिनवाय� आह.े  तथािप, �यावसाियक  सहयोगीला याबाबत  कोणतीही  मािसक मोबदला  िदला जाणार नाही.  कारण ते परवाना  श�क  िशपम�टची न�दणी ु
       कर�यासाठी िबिझनेस असोिसएटला िदले�या प� बिकंग दराम�ये समािव� केले गेले आह.ेु
४७. �यावसाियक सहयोगी सेवा क� �ात आिण / िकंवा �ादिेशक / कॉप�रटे काया�लयात होणा�या सव� बैठकाम�ये उपि�थत राहतील व ते अिनवाय� आह.े
४८. अिंतम पण िकमान नाही :
      ■ केवळ िवचार ेए�स�ेस साठी काम करणे ■ आव�यक न�दी ठेवण े■ अचक गोपनीयतेची दखेरखे ठेवण े■ िवचार ेए�स�ेस व �ड इमेजचा द�पयोग होऊ न दणेेँू ु
      ■ चांगले �ाहक सबंधं राखणे ■ �ामािणकपणा राखणे    ■ िवचार ेए�स�ेस �यावसाियक सहयोगी ऑपरशेनची �णाली, िनयम आिण �ि�येच ेपालन करणे
मी / आ�ही वरील अटी व शत� पण� के�या आहते आिण मी / आ�ही �या �वीकारतो.ु

                                                                                                                �वा�री आिण         :िबझनसे असोिसएटच ेनाव :     
�थान :                                                     तारीख :

िवचार ेए�स�से आिण लॉिजि�ट�स �ाय�हटे िलिमटेड
अिधकत �य��चे नाव :                                                                                               �वा�री आिण         :ृ
ह�ा :�

�यावसाियक सहयोगी हो�यासाठी व अिधक मािहती जाणन घे�यासाठी आम�याशी सपंक�  साधा - associate@vichare.com वर िकंवा आ�हाला ू
+ ९१ -०२२ -२८६९९८०१ , + ९१ -०२२ -२८६०२१४८ , + ९१ -०२२ -२८६०२१४९  वर सपंक�  करा. 

मया�िदत कालब� ऑफर
Note : The English version shall always prevail in case of any discrepancy or inconsistency between English version and 
           its Marathi translation.
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