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1. ಸೆೇಲ್ಸ್ ಏಜೆೆಂಟ್ ಯಾರು ಆಗಬಹುದು?
• 18 ವಷ್ಾಕ್ರಕೆಂತ್ ಮೇಲಪಟ್ು ಮತ್ುು 70 ವಷ್ಾಕ್ರಕೆಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸ್ಸ್ನ
ಯಾವುದೆೇ ವಯಕ್ರು, ಲೆಂಗ ತಾರತ್ಮಯವಿಲಲದೆ ಸೆೇಲ್ಸ್ ಏಜೆೆಂಟ್
ಆಗಬಹುದು
• ಕನ್ಸಷ್ಠ ಅಹಾತೆ 10 ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯ ಅಥರ್ಾ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪಾಸ್
ಆಗಿರಬೆೇಕು
• ಕನನಡವನುನ ಓದಲು ಮತ್ುು ಬರೆಯಲು ಮತ್ುು ಇೆಂಗಿಲೇಷ್ ಓದಲು
ಗೆೊತಿುರಬೆೇಕು
• ವಯವಹಾರಕಾಕಗಿ ನ್ಸಮಮ ಸಥಳ ಮತ್ುು ಅದರ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ ಸಥಳಗಳಲಲ
ಕಾಯಾ ನ್ಸವಾಹಿಸಲು ಸ್ಸದಧರಿರಬೆೇಕು
• ರೆೈತ್ರು, ಕಾಲೆೇಜು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿುರುವ ಪುರುಷ್ರು ಮತ್ುು ಮಹಿಳೆಯರು, ದಿರ್ಾಯೆಂಗ ವಯಕ್ರುಗಳು
(ಅೆಂಗವಿಕಲರು) ಸಹ ಏಜೆೆಂಟ್ರಾಗಬಹುದು

1. Who can become a Sales Agent?

• Any person above the age of 18 years and less
than 70 years of age irrespective of gender.
• Minimum Qualification is 10th Standard or SSLC
Pass
• Should be able to read and write kannada and
read English
• Should be able to go around and operate in and
around your place for business
• Farmers, College Students, House wives, working
men and women, Physically disabled people can
become agents.

2. ಏಜೆನ್ಸ್ ವಿಧಗಳು ಮತ್ುು ಪೂರ್ಾಾಪೆೇಕ್ಷಿತ್ ಏನು?

2. Type of Agencies and prerequisite

• ಡಿ ಎಸ ಎ - ಎ : ಡೆೈರೆಕ್ಟು ಸೆೇಲ್ಸ್ ಏಜೆೆಂಟ್ (ರೆೈತ್ ಸೆೇರ್ೆಗಳು)

• DSA - A : Direct Sales Agent (Farmer Services)

• ಡಿ ಎಸ ಎ - ಬಿ : ಡೆೈರೆಕ್ಟು ಸೆೇಲ್ಸ್ ಏಜೆೆಂಟ್ (ರೆೈತ್ ಮತ್ುು ಟಿ ಎ
ಮೊಬೆೈಲ್ಸ ರ್ಾಯಲೆಟ್ ಸೆೇರ್ೆಗಳು)

• DSA – B : Direct Sales Agent (Farmer + TA Mobile
Wallet Services)

• ಸಾಮಟ್ಾ ಫೇನ್ ಮತ್ುು ಇೆಂಟ್ನೆಾಟ್ ಸೆಂಪಕಾ ಹೆೊೆಂದಿರಬೆೇಕು

• Should have Smart Phone & Internet Connection

• ದಿಿಚಕರದ
ರ್ಾಹನವನುನ
ಅನುಕೊಲಕರರ್ಾಗಿರುತ್ುದೆ

ಹೆೊೆಂದಿರಿವುದು

ಹೆಚುು

• Owning a two wheeler will be an added advantage

• ರಾಷ್ಟ್ರೇಕೃತ್ ಬಾಯೆಂಕನಲಲ ಬಾಯೆಂಕ್ಟ ಖಾತೆ ಹೆೊೆಂದಿರಬೆೇಕು

• Should have a bank account in Nationalised Bank

• 10 ನೆೇ ತ್ರಗತಿ ಅೆಂಕಪಟಿುಯನುನ ಅಪ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಬೆೇಕು

• 10th Standard Marks card has to be uploaded

• ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಾ ಅನುನ ಅಪ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಬೆೇಕು

• Adhaar Card has to be uploaded

• ಬಾಯೆಂಕ್ಟ ಪಾಸ್ ಪುಸುಕದ ನಕಲು ಅಪ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಬೆೇಕು

• Copy of the bank pass book to be uploaded

• ಟಿಎ ಏಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಪರತೆಯೇಕ ನೆೊೇೆಂದಣಿ ಮಾಡಬೆೇಕು

• Separate registration to be done for TA agency

3. ಸೆೇಲ್ಸ್ ಪರತಿನ್ಸಧಿಯ ಪಾತ್ರ

3. Roles of a sales Agent

• ಹೆೊಸ ರೆೈತ್ರನುನ ಪ್ೇಟ್ಾಲೆೆ ನೆೊೇೆಂದಾಯಿಸಬೆೇಕು

• Should register new farmers on to the portal

• ಟೆೊೇಕನೆಳನುನ ಖರಿೇದಿಸಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಇತ್ರ
ಸೆೇರ್ೆಗಳನುನ
ನ್ಸೇಡುವ
ಮೊದಲು
ರ್ಾಲೆಟ್
ಬಾಯಲೆನ್್
ಸಮತೆೊೇಲನರ್ಾಗಿರಬೆೇಕು

• Should buy tokens and have balance is Wallet
before delivering other services to customers

• ರೆೈತ್ರ ಬೆಳೆ ಡೆೇಟಾ ಮತ್ುು ಚಿತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ನ್ಸಯಮಿತ್ರ್ಾಗಿ
ನವಿೇಕರಿಸಬೆೇಕು.

• Should update farmers crop data and image data
periodically.

• ಟಿಎ ರ್ಾಯಲೆಟೆೆ ರೆೈತ್ನುನ ನೆೊೇೆಂದಾಯಿಸಲು, ಸೆೇರ್ೆಗಳನುನ ಪಡೆಯಲು
ಏಜೆೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಸೆಂಗರಹಿಸಬೆೇಕು.

• For registering farmer to TA wallet, Agent should
collect the necessary documents to avail services.

• ನಮಮ ಆನೆಲೈನ್ ಪ್ೇಟ್ಾಲ್ಸ ಮೊಲಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಇನುಪಟ್ ಆಡಾರ್ ಗಳನುನ
ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಲು ಸಾಧಯರ್ಾಗಬೆೇಕು

• Should be able to take agri input orders through
our online portal

• ಗಾರಹಕರಿಗೆ
ಸೆೇರ್ೆಗಳನುನ
ಪಾರಮಾಣಿಕರ್ಾಗಿರಬೆೇಕು.

• Should be ethical and honest while delivering
services to customers.

ಒದಗಿಸುರ್ಾಗ

ನೆೈತಿಕ

ಮತ್ುು

4. ನಾನು ಎಷ್ುು ಸೆಂಪಾದಿಸಬಹುದು?
• ಪರತಿೇ ರೆೈತ್ ನೆೊೇೆಂದಣಿಗೊ
ಪಡೆಯಬಹುದು

30

ರೊಪಾಯಿಗಳ

4. How much can I earn?
ಕಮಿಷ್ನ್

• ಪ್ೇಟ್ಾಲ್ಸ ಮೊಲಕ ಯಾವುದೆೇ ಕೃಷ್ಟ್ ಇನುಪಟ್ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲು
ನ್ಸೇವು ತೆರಿಗೆ ಇಲಲದೆ ಮಾರಾಟ್ ಮೌಲಯಕೆಕ 2% ಕಮಿಷ್ನ್
ಪಡೆಯುತಿುೇರಿ
• ಟಿಎ ರ್ಾಲೆಟ್
ಪಡೆಯುತಿುೇರಿ)

(ಕೆಂಪನ್ಸಯ

ನ್ಸಯಮಾನುಸಾರರ್ಾಗಿ

ಕಮಿಷ್ನ್

• ಪರತಿ ಮೊಬೆೈಲ್ಸ ರಿಚಾರ್ಜಾ ಮತ್ುು ಬಿಲ್ಸ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಕಮಿಷ್ನ್
ಪಡೆಯುತಿುೇರಿ
• ಟಿಕೆಟ್ (ವಿಮಾನ, ರೆೈಲು ಮತ್ುು ಬಸ್) ಬುಕ್ಟ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮಿಷ್ನ್
ಪಡೆಯುತಿುೇರಿ
• ಟಿ ಎ ರ್ಾಲೆಟ್ ಮೊಲಕ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ನಗದು ಹಿೆಂಪಡೆಯುವಿಕೆ,
ಬಾಯೆಂಕ್ಟ ಖಾತೆಯಿೆಂದ ಠೆೇವಣಿ ಮತ್ುು ಹಣ ವಗಾಾವಣೆಗಳ
ಸೆೇರ್ೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವುದರಿೆಂದ ಕಮಿಷ್ನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು
(ಐಎೆಂಪಿಎಸ್ ಮತ್ುು ಎಇಪಿಎಸ್ ಆಧರಿಸ್ಸ)

• For registering the farmer Rs.30 per farmer
• For selling any agri input through the portal you
get 2% commission for the sale value without
taxes
• TA Wallet (Commission as per the norms of the
company)
• Commission on every mobile recharge
• Commission on bill payments
• Commission on ticketing (Air, Train & Bus)
• Commission on cash withdrawal, Deposit and
funds transfer for customer from his bank account
(based on IMPS and AEPS) using TA Wallet.

5. ಸೆೇಲ್ಸ್ ಪರತಿನ್ಸಧಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಲು ಪರಕ್ರರಯೆ

•

ಗೊಗಲ್ಸ ಪೆಲೇ ಸೆೊುೇನ್ಸಾೆಂದ ಭೊಮಿೇ ಸೆೇಲ್ಸ್ ಅಪಿಲಕೆೇಶನ್ ಅನುನ ಡೌನೆೊಲೇಡ್
ಮಾಡಿಕೆೊಳಿಳ

•

ಅಪಿಲಕೆೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ುು ಸೆೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಡೆೈರೆಕ್ಟು ಸೆೇಲ್ಸ್
ಏಜೆೆಂಟ್ ಎ ವಗಾದೆಂತೆ ನೆೊೇೆಂದಾಯಿಸ್ಸಕೆೊಳಿಳ

•

ರೆೈತ್ ನೆೊೇೆಂದಣಿಗಾಗಿ 10 ಟೆೊೇಕನೆಳನುನ ಖರಿೇದಿಸಲು ಕನ್ಸಷ್ು 700
ರೊಪಾಯಿಗಳನುನ
ನೆೊೇೆಂದಣಿ
ಪರಕ್ರರಯೆಯನುನ
ಪೂಣಾಗೆೊಳಿಸಲು
ಪಾವತಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ುದೆ.

•

3 ತಿೆಂಗಳುಗಳ ನೆಂತ್ರವೂ ಆ ಟೆೊೇಕನ್ ಗಳನುನ ಬಳಸದಿದದಲಲ ನ್ಸೇವು
ಬಳಕೆಯಾಗದ
ಟೆೊೇಕನ್
ಅನುನ ನಗದು
ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳವೆಂತೆ
ಪರಿವತಿಾಸಬಹುದು.

•

ಏಜೆೆಂಟ್ ಕತ್ಾವಯ ಸಥಗಿತ್ಗೆೊಳಳಲು ಬಯಸ್ಸದಾಗ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲಲ
1 ತಿೆಂಗಳ ಮೊದಲೆೇ ಸೊಚನೆ ನ್ಸೇಡಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಬಾಕ್ರ ಮೊತ್ುವನುನ
ನೆೊೇಟಿೇಸ್ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ 3 ತಿೆಂಗಳೆೊ ಳಗೆ ಇತ್ಯಥಾಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ.

5. Process to get enrol as sales agent
• Download the bhoomee Sales App from Google
Play Store
• Open the App and do the sign up and register as
Direct Sales Agent A category
• Minimum Rs.700 for purchase of 10 tokens for
farmer registration has to paid to complete the
process.
• If not used after 3 months you can convert the
unused token to cash and withdraw.
• Anytime the agent wants to discontinue has to give
1 month notice and the balance amount will be
settled within 3 months from the date of notice.

