
1. आपले जमा असलेले इनकम आपण प्रॉडक्टची खरेदी करून यजू करू शकता. 

1. ऑडडर Cancel रद्द होणे / करणे. 2. ऑडडर Track न होणे. 

3. ऑडडर Recive न करणे. 4. ऑडडर Return करणे. 

5. कंपनीकडे ऑडडरचे कमीशन / इनकम जमा न होणे. अथवा प्राप्त न होणे.  

लातरूकर कंपनीमध्ये अनके प्रकारचे व्यवसाय उपलब्ध आहेत. त्यापकैी कोणताही व्यवसाय सरुु करून 

आपण चांगले उत्पन्न घेऊ शकता. अधधक माहहतीसाठी पढुील वबेसाईटला भटे द्या. 
www.laturkar.org/business

आपण प्रथम मोफत कस्टमर जॉईन करू शकता. त्यानतंर आपल्या एररयामध्ये, शजेारी ककंवा घरी छोटे 

शॉप ककंवा ऑकफस सरुु करून प्रोडक्ट डडलीवरी व सर्व्हिससे देऊ शकता.

3. आपले जमा असलेल्या इनकममध्ये मोबाईल, हटव्ही ररचाजड, लाईट बबल भरून वापर करू शकता.

TERMS & CONDITION'S FOR ASSOCIATELATURKAR TRADING SERVICES PVT LTD

सववस्तर माहहतीसाठी मो. 9511672421 वर WhatsApp करा. वबेसाईट. www.laturkar.org

खालील बाबीमध्ये असोससएट यांना कमीशन / इनकम हदले जाणार नाही. 

इनकम घेण्याची पद्धत :

शॉप ककंवा ऑकफस सरुु करणे

असोससएटचे काम :

ववशषे नोट : वळेोवळेी कंपनीच्या ननयम व अटी मध्ये बदल करण्याचा अधधकार कंपनीकडे सरुक्षित असनू त ेसवि ननयम व अटी 
असोससएट व कस्टमर यांना लागू असनू त्याचे पालन करणे बधंनकारक असले.

4. आपण जॉईन / तयार केलेल्या कस्टमरद्वारे जी काही प्रोडक्टची ककंवा सर्वव्हडससेची ऑडडर करण्यात येईल. त्यावर 

ममळणारे कममशन असोमसएट व कंपनी यामध्ये 50-50 या प्रमाणे वाटप करण्यात येईल.

जस ेकी, समजा आपले जमा इनकम आहे. रु. 1000 आणण आपण रु. 1500 ककंमतीचे आपल्या 
आवडीनसुार खरेदी करत असाल तर रु. 1000 रक्कम कंपनीद्वारे पडे केली जाईल व उवडरीत रु. 500  

रक्कम असोमसएट मार्ड त देऊन ऑडडर पणुड करता येईल.

2. ऑडडर Verify झाल्यानतंर 60 त े90 हदवसानी असोमसएट यांना कमीशन / इनकमचा लाभ घेता येईल. 

(कोणत्याही प्रकारे पसैे ककंवा रोख रक्कम, बँक ट्रान्सर्र ककंवा पमेेंट हदले जाणार नाही.)

1. लातरूकर कंपनीमध्ये उपलब्ध असलेले प्रोडक्ट याची माहहती आपल्या सपंकाडत, नातवेाईक, शजेारी यांना सांगणे.  

2. तसचे Facebook, WhatsApp वर कंपनीकडून ममळणारे प्रोडक्ट मलकं / र्ोटो पोस्ट करणे.

3. आपले काम र्क्त कंपनीची जाहहरात करून कस्टमर तयार करणे असनू कस्टमरचे Registration मोर्त आहे. 

कस्टमरचे Registration करीत असताना आपले नाव व कोड नबंर टाकणे.

स्वतःचा ्यवसाय सरुु करण्याची सवुणिसधंी :


