డీలర్ యొక్క పాత్ర – కార్ాాచరణ – బాధ్ాత్లు

• ఎఫ్.పి.ఏ. డీలర్ క్ింర ది చూపిన బాధ్ాత్లను నిరవహించవలసి ఉింట ింది.

1. ప్రతిరోజు ప్లానోగ్లామ్ ప్రకలరం, ఉత్పత్తుల ప్రదరశన, ధరల ట్యాగ్, రైల్ కలర్డ్స్, సైనేజ్ ఏరలపట్ు చేయాలి.
2.సి.వి.ఎమ్. ప్లరంగణం ప్రిశుభ్రంగ్ల ఉంచాలి.
3. సి.వి.ఎమ్.ను ప్రతిరోజు గం.10.00 ప్లట్ు తెరచి ఉంచాలి.

ప్నిగంట్ల సమయంలో మూసిఉంచరలదు.

ఏదయినా అత్ావసర ప్రిసి తిలో సి.వి.ఎమ్ తెరచి ఉంచలేని ప్రిసి తిలో జాయింట్ కలెకటర్డ్, డి.యస్.ఓ
(డిసట క్
ి సివిల్ సపలా ఆఫీస్) వలరికి సహేత్తకమైన కలరణాలతో వలరత్ప్ూరవకముగ్ల తెలియప్రచవలెను.

4. సప్ా యర్డ్ ఉత్పత్త
ు ల లిసుటలు ప్రకలరం (యస్.క.యులు) నిరలారిత్ కలల వావధిలో ఉత్పత్త
ు లను ఆరసర్డ్
చేయవలసి ఉంట్ుంది.

5. సప్ా యర్డ్ ప్ంపిన ఉత్పత్త
ు లను కలలయాప్న చేయకుండా తీసుకోవలెను. ఎనిిబయకుులు స్లటక్ు వచిినవి
మరియు తీసుకుని తారీఖు సరిచూసుకొని ట్రప్
ర షీట్ుపై సి.వి.ఎమ్ డీలర్డ్ సంత్కం చేయవలెను.

6. ఎఫ్.పి.ఎస్. డీలర్డ్ ట్రప్
ర షీట్ యొకక డూపిా కేట్ కలపీ మరియు ఒరిజినల్ ఇనావయిస్ కలపీలను త్మ వదద
భ్దరప్రచుకొనవలెను.
7. డీలర్డ్ త్ప్పనిసరిగ్ల సప్ా యిర్డ్ ప్ంపిన ప్రతినిధి సమక్షంలోనే కేసులను (బయక్ు) తెరిచి కింా ది అంశలలను
ప్రిశీలించుకొనవలెను.

ఎ. ఇనావయిస్ చేసిన స్లటక్ ప్రిమాణం మరియు అందుకొని స్లటక్ ప్రిమాణం బేరీజు వేసుకొనుట్.
బి. షల్్ లెైఫ్ నియమ నిబంధనలు – త్యారీ తేది ప్రకలరం.

బి(ఎ) మూడు నెలలు మరియు అంత్కంట్ే త్కుకవ వావధి – 75శలత్ం షల్్ లెైఫ్ ఉండాలి.
బి(బి) మూడు నెలలు కంట్ే ఎకుకవ వావధి – 60 శలత్ం షల్్ లెైఫ్ ఉండాలి.

సి. స్లటక్ు డాామేజి.

డి. ఇన్ వలయిస్ పైన ధర, కొనుగ్ోలు చేసిన ప్రేిజ్ ఆరసర్డ్ స్లటక్ు పై ధర ఒకేవిధంగ్ల ఉండవలెను.
8.

పైన తెలిపిన అంశలలలో ఏవెైనా తేడాలు గమనించిన యిెడల సప్ా యిర్డ్ ప్ంపిన ప్రతినిధి నుండి
త్ప్పనిసరిగ్ల రశీదు తీసుకొనవలెను.

9. సప్ా యర్డ్ నుండి ఏవెైనా తేడాలు గమనించిన యిెడల డీలర్డ్ కడ
ా ిట్ నోట్ుును అనుసరించవలెను.

1౦. స్లటకు మరియు ఇనావయిస్ అందుకొని 15 రోజుల లోగ్ల డీలర్డ్ ఇనావయిస్ నందు ఉనిట్ువంట్ర
కొనుగ్ోలు ధర ప్రకలరం చెలిాంచవలసిన చెలిాంప్ులు త్ప్పనిసరిగ్ల జరుప్వలెను.
11. త్యారీదారులు ఉత్పతిు కవరుపై చూపించిన సూచనలను అనుసరించి సరుకులను సకామంగ్ల నిలవ
చేయవలెను.

12. ఎఫ్.పి.ఎస్. డీలర్డ్ త్ప్పనిసరిగ్ల పి.ఓ.ఎస్. మషిన్ వినియోగ్ిసు ూ ప్రతి లావలదేవీకి సంబంధించిన బిలుాను
అందించవలెను.

మారగ దరశకాలు

1.

చౌక ధరల దుకలణదారులు (ఎఫ్.పి.యస్.) సవచఛందంగ్ల చందరని విలేజ్ మాల్ు
(సి.వి.యమ్.) ఏరలపట్ుకు సముఖత్ వాకు ప్రచవలసి ఉంట్ుంది.
ఎ) లెట్ర్డ్ ఆఫ్ కనెుంట్ (యల్.ఓ.సి).
బి) షలప్ు యొకక ప్లరంగణం ఫో ట్ో.
సి) దఖలు ప్రచవలసిన ప్తారలు – ఇ.క.వెై.సి ప్తారలు (చెలా ుబయట్ు అయియా లెస
ై న్ు
కలపీ, ప్లన్ కలర్డ్స, కలానిుల్స చెక్, జి.యస్.ట్ర. డికారేషన్, ఆధార్డ్ కలర్డ్స).

2.

ఆసకిు కలిగ్ిన చౌక ధరల దుకలణదారులు సి.వి.యస్. ఏరలపట్ుకు పన
ై తెలిపిన
ధృవప్తారలు డి.యస్.ఓ. వలరి ఆఫీస్ నందు ఇవవవలసి ఉంట్ుంది.

3. డి.యస్.ఓ. ఆఫీస్ వలరు ప్తారలను ప్రిశీలిమ్చి, అప్ూ
ూ వ్ చేసి వలట్రని క.పి.యమ్.జి. జిలాా
కో-ఆరిసనేట్ర్డ్ు కు సమరిపంచవలెను.
4.జిలాా క.పి.యమ్.జి. కో-ఆరిసనేట్ర్డ్ు పి.వి.యమ్. ప్రతిప్లదనల యొకక స్లధాాస్లధాాలను
ప్రిశీలించెదరు.
5. సంత్ృపిు కరమైన ప్రతిప్లదనలను క.పి.యస్.జి. కో-ఆరిసనేట్ర్డ్ు సప్ా యర్డ్ు కి ప్ంపించెదరు.
6.

సప్ా యిర్డ్ు స్లధాాస్లధాాలను ప్రిశీలిమ్చి ప్రతిప్లదనలకు అవసరమన
ై
మారుపలు
సూచించెదరు.

7.

సప్ా యర్డ్ సూచించిన మారుపలను సంబంధిత్ డీలర్డ్ త్దనుగుణంగ్ల మారుపలు చేసి
మరలా దుకలణం యొకక ఫొ ట్ోలను క.పి.యమ్.జి జిలాా కో-ఆరిసనేట్ర్డ్ు కి ప్ంప్వలెను.

8. మూడు ప్లరీటల వలరు ఒప్పందం కుదురుికొనుట్లో సప్ా యర్డ్ త్గ్ినవిధంగ్ల చొరవ చూపి
త్గ్ిన చరాలు తీసుకొనవలెను.
9.

ఫల్
ై ు, పి.ఓ.యస్. మషిన్ లు బయరండింగ్, స్లటకు మొదలగునివి తెై ప్లక్షిక ఒప్పందం
అయిన 15 ప్నిదినములలోగ్ల అందించవలసి వుంట్ుంది.

10. సప్ా యర్డ్ స్లటక్ అందించిన 3 రోజులలోగ్ల డీలర్డ్ (యఫ్.పి.యస్.) చందరని విలేజ్ మాల్
(సి.వి.యమ్) ప్లరరంభంచవలసి ఉంట్ుంది.
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