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ShetiSeva  Com  
www.ShetiSeva.Com-  आपले ह ाचे, िव सनीय व संपुण भारतीय ई-कॉमस पोटल 

शेतीसेवा.Com –  Online िव ी आजच सु  करा.  
                              आप ा शहरात, िज यात,  रा भरात व देशात कुठेही. 

 

आपले उ ादने, 
व ु, शेतीमाल, 
यं े व शेतीसंमंधी 
सव काही  शेती 
सेवा वर िव ी 
करा… 

शेतीसेवा वर खालील व ईतरही सव व ुची िव ी होवु शकते:   

 िकराणा, भाजीपाला, फळे, फुले व ईतर गृह उपयोगी व ु. 

 िबयाने, बेने, खते, िकटकनाशक व ईतर शेती समंधी औषधी, ई. 

 ट र व सव ट र चलीत अवजारे, फवारणी पंप, मोटार, िडझेल इंजन. 

 िविवध फळे भाजीपाला रा  पातळीवर थेट ठोक िव ी कांदा, ा , आंबा, मोसंबी, सं ा, िच ु , 

पाइनॲपल, डॅगन ु ट ई  

 िठंबक व तुषार िसंचन सुटे पाटस, रेन गण, पाईप, 

 रोपवाटीका भाजीपाला व फळझाडे ई. रोपे, कलमे, रोपवाटीका साही  , शोभेची झाडे, कंुडे, शेड नेट, 

ीन हाउस ई उभारणी व संमंधीत साही . 

 गांडुळ खत, मुरघास, कडबा, तसेच गांडुखत बॅग, मुरघास बँग, शेततळे कागद व ईतर. 

 एक गाव एक िविवध व ुंचे दुकान::  अंतगत गावातील उ ादीत मालाची थेट िव ी : धा , दाळी, 

हळकंुउ,िमरची पावडर, सव भा ा फळे, उस, िचंच, गुळ,मसाले, गांडुळ खत, गोवरी, गोमु , 

 



 

Online िव ी कशी सु  करता

www.ShetiSeva.Com यो वेबसाईल 
मं े –Register As Vendor हे पयाय
करतील. काही अडचणी आ ास वेबसाईटवरच
आप ा शंका िवचारा, अथवा –Contact Us
करा. 

संपक : 
https://ShetiSeva.com 
email : info@ShetiSeva.com, 
Contact us Link: https://shetiseva.com/contact
Whats app Contact: +918888456301
 

शेतीसेवा वर आपले onine

Start Line 
Sale with you 

own URL & 
Dashboard

Add 
Products

Register 
As 

Vendor
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करता येईल :  

 

 ला भेट दया ! My-Account या Option ला क
पयाय िनवडुन नोदंणी करा. तदनंतर आपणास शेती
वेबसाईटवरच खाल ा बाजुस तरंगते वाटसअप 

Contact Us- चा पयाय िनवडुन माहीती पाठवा. िकंवा

, ShetiSeva1@Gmail.com,  
https://shetiseva.com/contact-us/ 
: +918888456301 

onine-shop सु  क न – आप ा उ ादनाची

Start Line 
Sale with you 

own URL & 
Dashboard

Increase Sale

Sale Products 
Online

Start ONline-Shop
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क क न –Register- 
शेती सेवा तीनीधी संपक 
 चे बटन आहे ते िनवडुन 

िकंवा खालील पयायांचा वापर 

 

उ ादनाची िव ी वाढवा 



 
 

 

आप ा Online दुकानाचा
ShetiSeva.Com/MyShop

• आप ा
• ShetiSeva.com/MyShop   (MyShop 

ऐवजीआपले
• QR Code, webiste, Link, Home Screen 

App 

Shopping  with All Options/ 

• Cash ON Delivary.
• Online Payment Facility : 

Card, Online Banking, UPI. payment 
ाहक

• उ तम
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दुकानाचा थेट प ा
ShetiSeva.Com/MyShop

आप ा Online दुकानाचा थेट प ा
ShetiSeva.com/MyShop   (MyShop 
ऐवजीआपले दुकानाचे नाव ठेवु
QR Code, webiste, Link, Home Screen 
App सेव क न ाहक order देवु

Shopping  with All Options/ ाहकांना खरेदीचे सव

Cash ON Delivary.
Online Payment Facility : Credit Card, Debit 
Card, Online Banking, UPI. payment 

ाहक पेमट क शकतात.
उ तम दजा असणार अंतररा ीय पेमट
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प ा.
ShetiSeva.com/MyShop   (MyShop 

शकता)
QR Code, webiste, Link, Home Screen वर

देवु शकतात. 

सव पयाय

Credit Card, Debit 
Card, Online Banking, UPI. payment सव कारे

पेमट सुर ा.



 

 

Very Easy, With All Facilities Special Dashboard

सव सोईयु अं ंत सोपा

• एका
• पासवड
• िमळाले ा
• कायवाही

करणे
• ेक

download 
• िदनांक

काढणे
• packing slip 

ई.
• ोड
• ाहकास

पाठवणे
• इतरही
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Very Easy, With All Facilities Special Dashboard

सोपा दजदार डॅशबोड

एका डॅशबोड दारे सव सुवीधा
पासवड ोटे ेड डॅशबोड
िमळाले ा Order पहाणे.
कायवाही नुसार Processing-Hold-Complete 
करणे. 

ेक order माणे ाचे invoice /पावती pdf 
download करणे, पहाणे, ि ंट काढणे ई.
िदनांक माणे order माहीती download करणे
काढणे ई.
packing slip माहीती download करणे, पहाणे

ोड बाबतीत माहीती वेळोवेळी बदल करणे
ाहकास िदले order ीया बाबतीत वेळोवेळी

पाठवणे.
इतरही सोई सुवीधा.
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Complete ीया

pdf पावती

करणे, पहाणे, ि ंट

पहाणे, ि ंट काढणे

करणे.
वेळोवेळी संदेश



 

 

 

 

Great Product Updations Tool 

िव ी व ुची माहीती बद ासाठी

• आप ा
कधीही व

• िव ी करीत
शकता. णजे
नाही व खरेदीदार

• एकादे Products 
ाहकांना

खरेदी यादीमं े
Products can be hide from shooping list.

• Product 
• ाहकांना

थेड ात
गरजेनुसार

• ाहकांना
Discont/

• आपले Product 
रा भरात
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Great Product Updations Tool 

बद ासाठी सुवीधा

िव ी product /व ु ची िकमत गरजेनुसार
व िकतीही वेळा बदलु शकता.

करीत असले ा व ुचा stock िनयं ीत
णजे व ु संप ावर order  करता

खरेदीदार ची गौससोय होणार नाही
Products काही कारणाव ( उदा stock 

ाहकांना िदसु दयायचे नसतील shopping list / 
यादीमं े िदस ापासुन थाबवता येईल

Products can be hide from shooping list.
Product चा फोटो टाकता येईल.

ाहकांना आकश त कर ासाठी Product बाबतीत
थेड ात व िव ृत माहीती टाकता येइल तसेच
गरजेनुसार बदलही करता येतील.

ाहकांना आकश त कर ासाठी मुळ िकंमत
Discont/सुट िकंमत दाखवता येईल.

Product िव ी आप ा शहरात, िज यात
रा भरात व देशातही कुठेही क शकता.
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गरजेनुसार

िनयं ीत क
करता येणार
नाही.

stock नाही)  
shopping list / 

येईल. 

बाबतीत
तसेच ात

िकंमत व

िज यात व



 

 

Special Auto Trigger Communication Facilities

यं सारीत ईमेल व
Great Auto & Direct Communication Across Platform

• ाहकांनी
िव े ास
िमळेल

• ानंतर
Processing, Delivery 
Automatic 

• ाहक
ाहका ा

Page  
संवाद

• िव े ता
वेळा

ा ा
तो
संमंधीत
रहातील
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Special Auto Trigger Communication Facilities

एस.एम.एस. सुिवधा:
Great Auto & Direct Communication Across Platform

ाहकांनी ORDER के ानंतर लगेच
िव े ास संपुण माहीतीचा संदेश invoice 
िमळेल. व SMS दारे सुचना िमळेल.

ानंतर ORDER ीया दर ान जसे
Processing, Delivery ईं बाबतीतह यं ासारील
Automatic ईमेल व SMS िमळतील.

ाहक हा िव ी ां ा शेतीसेवा वरील
ाहका ा दुकाना ा Online-e-commerce 

Page  मधुन िकतीही वेळा िव े ाशी
संवाद साधु शकतो. 
िव े ता ेक order संमंधील संदेश
वेळा ाहकास पाठवु शकतो ते ईमेल

ा ा वेबसाईटवरील MyAccount
तो सात ाने पा शकतो व ती ीया
संमंधीत बाबतीत SMS  दारे सुदधा
रहातील.

www.ShetiSeva.Com 

 

Great Auto & Direct Communication Across Platform

लगेच ाहकास व
invoice सह
.

जसे की
यं ासारील/ 

.
वरील
commerce 

िव े ाशी मोफत

संदेश िकतीही
ईमेल दारे, 

MyAccount- खा ामं े
ती ीया देवु शकतो. 

सुचना िमळत



 www.ShetiSeva.Com 
 
अधीक मािहतीसाठी www.ShetiSeva.Com  या ई-कॉमस पोटाल ला भेट दया ! 

1 2 3 

   
गुगल ोम मं े shetiseva.com टाकुन सु  
के ानंतर –Add- बटन दाबा. मोबाईल 
Home Screen वर शेतीसेवा icon Add 
कर ासाठी. 

-Add- button दाब ानंतर काही वेळातच 
फोनमं े शेती सेवा icon तयार होईल, पुढील 

ेक वेळेस ा icon ला क क न भेट 
देता येईल.  

MyAccount िकंवा बटन खालील शेतीसेवा 
जाहीरात क क न online shop नोदंणी 
करीता जाता येईल. 

4 5 6 

   
येथे – -Register- बटन ा वर I am a 
vendor – िनवडावे व संपुण नोदंणी करावी. 

Register के ानंतर - Login email व 
पासवड वाप न करावे. 

Black box मं े उज ा हातास ितन रे ांना 
क करावे आप ा दुकानाचे dashboard 

सु  होईल. ितथे आपणास सव पयाय िमळतील 
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Dashboard मधील  
(1)Products- येथे आपण सव नवीन product ॲड क  शकता तसेच edit and 
delte क  शकता. िकंवा सव ोड ची माहीती बदलु शकता. Product बाबतीत 
खालील माणी माहीती िदलेली आहे 
 
(2)Order- येथे आले ा order आपण पा  शकता तसेच ांची पुढील कायवाही क  
शकता जसे Process, Delivered.. etc, खरेरीदारास यो  संदेश पाठवने ई.  
 
(3)Settings- आप ा दुकानाचा फोटो, icon, प ा, ईमेल,फोन, प ा व दुकान उघडे 
अस ा ा वेळा यामं े बदल क  शकता.  
(4)Edit My Account- आपला username आणी पावड बदलु शकता. 
 
Product – बटन ला क के ास खालील screen िदसेल. 

 

Products- मं े सव product माहीती पा  
शकता. 
-Add new product- लाल बटन वाप न 
नवीन Product ॲड क  शकता,  
-Edit- Product name कॉलम मधील 
Product समोरील –Edit –बटन  
दाबुन माहीती बदलु शकता. याच िठकाणी 
आपण , फोटो, िकमत, stock – on/off, 
Visibility- On/off, Product बदल 
माहीती,Category ई. बदल क  शकता. 
-Delete Prmanently- Product name 
कॉलम मधील Product समोरील Delete 
Prmanently बटन वाप न product हे 
delete क  शकता. 
ईतरही पया आहेत. 
 
Screen उा ा बाजुस सरकव ानंतर सदरील 
product ची ईतर माहीती येते. 
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Order: यात आले ा orders आपण पा  शकता.  
 
Order No (उदा 852) ला क क न सदरील 
order मधील, िकमत, खरेदी केले ा व ुंची यादी, 
खदेदीदाराचे नाव, प ा,संपक पा  शकता, तसेच 

ाहकास संदेश पाठवु शकता. जसे खरेदी के ा 
बाबत धं वाद, आपली order िद,… रोजी 

ी,…..संपक…..यां ा दारे पाठव ात आली आहे. 
ई…  
पावती/invoice- ेक Order ची पावती आपण 
कधीही िकतीही वेळा download क  शकता,पा  
शकता व ाहकास दे ासाठी ि ंट काढु शकता. 
Packing slip- व ु पॅक के ानंतर बॉ  वर 
लाव ासाठी अथवा सोबत दे ासाठी Packing slip 
व ुची यादी ि ंक काढु शकता. 

 

अधीक मािहतीसाठी आपण वाटस अप बटन वर क क न संदेश पाठवु शकता,  

िकंवा खालील माणे संपक साधावा. 

संपक : 
https://ShetiSeva.com 
email : info@ShetiSeva.com, ShetiSeva1@Gmail.com,  
Contact us Link: https://shetiseva.com/contact-us/ 
Whats app Contact: +918888456301 
 

 

शेती सेवा 
“शेती सेवा शेतकरी यं णा”  
Farm Service Farmers System (FSFS) 
 
All Rights Reserve@2020 | ShetiSeva.Com 
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