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

नवीन Product –ADD- करणे अथवा  
आ ी ातील Product ची माहीती –EDIT-/बदल करणे करता help file.   

 
 >>> 

  

 

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. 

 

 
नवीन product ची माहीती add कर ासाठी  वरील दाखव ा माणे – Add New Product – बटन दाबुन खालील 

माणे सव मािहती भरावी. 

 

 



 www.ShetiSeva.Com 
 

 

 
 नवीन Product –Add करतांना संमंधीत Product चा फोटो नवीन ावा 

अथवा अदोगर घेतलेला फोटो Upload करावा. दशिवले ा जागी क 
करावे. 
 

 समंधीत Product चे गरज अस ास अधीक फोटो upload करता 
येतील उदा. िविवध बाजंुनी फोटो, सोबत येणारे सािह  दशवी साठी 
अधीकचे फोटो. गरज असेल तरच अधीकचे फोटो टाकावेत. 
 

 Product Name: या िठकाणी िदलेले नाव हे shopping करतांना खरेदी 
करतांना ाहकांना िदसेल. येथे नाव टाकावे. 
 

 Price: येथे Product ची िकंम टाकावी. िकंमत टाकतांना पिहली नेहमीची 
िकमंत आहे व नंतर Discounted Price आहे. िव ी करतांना Discount 
Price माणे िव ी होईल. 
 

 Regular Price: येथे नेहेमीची िव ी िकंमत टाकावी.  

 

 
 Discount Price: येथे Discount िकंवा ऑफर िकंमत टाकावी. हीच 

िकंमत िव ी करतांना ाहय धर ात येईल.  
 Schedule : जर ठरावीक कालावधीसाठीच discount price/ऑफर 

िकंमत असेल तर शेवटची िदनांक िनवडावी. ा िदनांक नंतर 
आपोआपच ऑफर िकंमत बंद होवुन मुळ िकंमतीने िव ी सु  होईल. 

 Category: आपले Product कोण ा वगवारीत/category मं े येते ते 
िनवडावे उदा. िकराणा, भाजीपाला, फळे, िबयाने, खते, ई. जर आप ा 
संमंधी Category नसेल तर शेती सेवा सोबत संपक साधावा ा माणे 
category उपल  क न िदली जाईल. 

 Description of Product: ाहकांना आकश त कर ासाठी आप ा 
Product बाबतीत मािहती दे ासाठी थोड ात माहीती टाकावी उदा. 
वणन, आकार, िवषेशता, वजन, सं ा, दजा, सोबत येणारे सािह  ई. 
सदरील माहीती ाहक व ु िव  घेतांना बघु शकेल. 

 सव मािहती भर ानंतर –CREAT PRODUCT- बटन दाबावे. 
 लगेच एका पे ा जा ी Product –ADD- कर ासाठी –CREATE & 

ADD NEW – बटन दाबावे. णजे पिहली माहीती जमा होवुन लगेच 
दुसरे product –Add- कर ासाठी process सु  होईल. 
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आ ी ातील Product ची माहीती –EDIT-/बदल करणे >> 

 

 
EDIT: product : 

ची माहीती बदल कर ासाठी ा व ुची/Product ची मािहती बदल 

करावयाची आहे ा सामोरील – Edit – बटन दाबावे. ानंतर बदल करावयाचे 

पेज सु  होईल.  

 

 
 Title : Product चे नाव या िठकानी बदलु शकता. परंतु श तो 

सुरवातीलाच यो  पदधतीने नाव ठरवावे. बदल ाची गरज पडु नये. 
 Downloadable or virtual : यात बदल क  नये. Keep 

uncheck. 
 Price : Product ची मुळ  िकंमत 
 Price : Product ची मुळ  Discount िकंमत. ही िकंमत टाक ास 

याच िकमतीने िव ी होईल.  
 Schedule : ठरावीक काळासाठीच Discount अस ास ाचा 

कालावधी येथे नमुन करावा. Offer शेवटची तारीख िनवडावी. ानंतर 
Disocunt Price बंद होईल व मुळ िकंमतीमं ेच Product ची िव ी 
होईल. 

 Category: आप ा Product संमंधी यो  वगवारी िनवडावी उदा. 
िकराणा मधील व ु, फळे, भातीपाला, मोटार, िठबक, िबयाणे, खते ई 

 Tag: Category वापर ा मुळे Tag िनवड ाची आपव कता नाही. 
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Product photo:  
फोटो अदोगर काढलेला िनवडावा अथवा नवीन काढुन अपलोड करावा. 

 

 
Short Description: 
Product बदल मािहती थोड ात टाकावी उदा. रंग, िवषेश मािहती, सोबत 
असणारे सािह , वजन, सं ा, ईतर मु  मािहती. सदरील मािहती ही 

ाहकांना खरेदी करतांना िदसेल. 
 
Description: 
Product बदल संपुण मािहती िकंवा वणन येथे िलहावे. उदा. मोटार अस ास 
िकती hp आहे, कोणती ाईल आहे, िकती पाणी ओढु शकेल, वजन, ईतर 
िवशेष मािहती, वारंटी, गॅरंटी बाबतीत मािहती.  
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Inventory: आपणास संमंधील product चा Stock/साठा मोजायचा असेल 
तर या option ची गरज पडेल अथवा गरज नाही. 
 SKU(Stock Keeping Unit): युनी कोणते असेल उदा. Kg., Qtl, 

Nos, Bunch, etc 
 Enable Product Stock management: जर stock मोजायचा 

असेल तर हा पयाय क क न सु  करावा. जशी िव ी होईल तसा 
stock कमी होत जाईल. Stock संप ा नंतर संमंधीती Product ची 
order िकंवा िव ी होणार नाही.  

 Allow only ne quantity of this product to be brought 
in a single order: खरेदी करतांना एका पे ा जा ् िव  घेता न 
ये ासाठी हा पयाय िनवडावा. ामुळे एका वेळेस फ ् एकच 
Product िवकु शकेल. Stock खुप कमी असेल व मागणी 
जा ् असेल तर जा ीत जा  ाहकांना Product िमळ ासाठी 
अथवा ईतर परत वाढीव दराने resell होवु नये यासाठी हे Option 
आहे.  
 

 

 

 
Other Option: 
 Product Status: िव ी करावयाचे असेल तर सदरील product 

status – Online िनवडावे अथवा िव ी थांबवायची असेल तर 
product status – Offline िनवडावे. 

 Visibility: Product िव ी यादीमधुन वगळायचे असेल तरे हा पयाय 
िनवडावा. उद. आप ा दुकानामं े खुप product आहेत पण काही 
Product चा stock  नाही अथवा ईतर कारणामुळे िव ी करावयाची 
नाही. अशा वेळेस िवनाकारण समंधीत product िदसुन यादी वाढेल व 

ाहकास मन ाप सहन करावा लागले. ामुळे जी product िव ीस 
उपज  नाहीती ती –invisible – करावी. िव ीस उपज  असणारे –
visible- िनवडावे. 

 Purchase Note: समंधीत product बाबतीत काही िवषेश माहीती 
दयावयाची असेल उदा “परत खरेदी के ास 20% discount 
coupan” अथवा ईतर भेट व ु िमळतील ई. जेणे क न ाहक 
दुस यांना खरेदी करेल 

 Enable Product Review: हे option िनवडलेले ठेव ास ाहक 
आप ा product िवषय अभी ाय देवु शकतील. 
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SAVE PRODUCT:  
संपुण मािहती भर ानंतर हे बटन दाबुन मािहती जतन/ Save करावी. मािहती 
जतन/save झा ानंतर लगेच केलेला बदल लागु होवुन समंधीत माहीती व 
बदल ाहकास खरेदी करतांना िदसेल. 

  
 

 

 

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) 
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