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Contact - +91-9422583799
e-mail- vrundesh.mestry@gmail.com

www.vmindia.in

किसी व्यवसाय में आने से पहले, आपिो यह जानना होगा कि वह व्यवसाय कितना िानूनी है
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VM INDIA PRIVATE LTD.या कम्पनीचे मेंबर होण्यासाठी खालील ननयम व अटी लागू असतील.*
1)आपल्याला पाटट टाईम इन्कम नमळवायचे असल्यास आमच्या
VM INDIA कंपनीचे मेंबर व्हा. जास्त इन्कम नमळण्याची आम्ही १०० टक्के खात्री दे तो.
2)सवट काही मोबाईल द्वारे करावयाचे आहे .तुम्हाला कुठे ही न जाता हे इन्कम नमळवण्याची
संधी आमची VM INDIA कंपनी आपल्याला दे त आहे .
3)VM INDIA कंपनीचे सभासत्व स्वीकारताना तुमची
संपूर्ट मानहती नदलेल्या वेब प्रोफाईल मध्ये भरावी (kyc ) भरावी .
4)सभासद होण्यासाठी आपल्याला VM INDIA कंपनीच्या बँक खात्यात १०००/- रु.
ONLINE PAY करावे लागतील.व PAY केल्यानंतर त्याची स्क्रीन शॉट कंपनीच्या
whatsappनंबर वर पाठवायची आहे . कंपनी च्या खात्यात १०००/- रु.
आल्याची खात्री होताच कंपनी त्वररत तुम्हाला सभासद करून घेईल.
5)१०००/- रु. भरल्यानंतर १ मनहन्याच्या आत तुम्हाला तुमच्या अंडर
कमीत कमी तीन मेंबर करावयचे आहे त.तसेच तीनच्या पटीत तुम्ही
अजून मेंबर बनवू शकता. (उदा.३,६,९ .....) या प्रमार्े .
6)तुमच्या अंडर तीन मेंबर केल्यावर त्याचे तुम्हाला १०००/- रु कनमशन नमळे ल.तसेच तुमच्या
अंडरमधील तीन लोकां नी तुमच्या प्रमार्े काम केल्यास त्यां ना
तुमच्या प्रमार्े १०००/- रु. व तीन - तीन - तीन प्रमार्े ५००/-, ५००/-,५००/- असे कनमशन तुम्हाला नमळे ल.
याप्रमार्े पुढे नजतक्या तीन ग्रुपच्या लेव्हल होतील त्याचे ५००/- रु. कनमशन तुम्हाला नमळत जाईल.
7)कंपनीमध्ये online शॉनपंग चा पयाट य दे खील उपयोग आपल्यासाठी उपयोगी ठरू शकतो.
8)कंपनीमध्ये एकदा १०००/- रु. भरल्यावर त्याची मुदत फक्त एक मनहना असेल.एका मनहन्यात तुम्हाला
तीन मेम्बसट करायचे आहे तच आनर् पुढच्या मनहन्यात तुम्हाला अजून इन्कम नमळवत राहायचे आहे त्यामुळे
कंपनीच्या प्रवाहात राहावयाचे असल्यास कंपनी तुमच्या जमा झालेल्या इन्कममधील
१०००/- रु. कट करून घेईल.याप्रमार्े प्रत्येक मनहन्याला कंपनी १०००/- रु.कट करून घेत जाईल.
9)समजा तुम्हाला तुमचे नमळालेले इन्कम काढावयाचे असल्यास तुम्ही काढू शकता. १०००/- रु. नशल्लक
ठे ऊन तुम्ही काढू शकता.आनर् तुम्हाला प्रवाहात राहायचे नसल्यास नमळालेल्या इन्कमची सवट रक्कम काढू शकता.
एकदा तुमचे खाते शून्य झाले नक तुम्ही बाद व्हाल आनर्
पुन्हा प्रवाहात येण्यास तुम्हाला परत कंपनीचे सभासद व्हावे लागेल.
10)वरील प्रमार्े ग्रुप चे मेंबर झाल्यावर तुम्हाला दरमहा चां गले इन्कम नमळे ल याची खात्री आमची कंपनी दे ते.
11)आपल्या सवाां ना चां गले इन्कम तर नमळर्ारच आहे त्यामुळे
कंपनीची अजून अजून प्रगती व्हावी यासाठी आपले सहकायट व योगदान आवश्यक आहे .
12)वरील सवट ननयम व अटी वाचूनच सहभाग घ्यावा नह नवनंती.
नबजनेस मालक - VM INDIA PRIVATE LTD.
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