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సారింశిం
ప్రయోజనకరమైన & ప్రభావ్వ్ింతమైన సేవా సదుపాయిం కోసిం వ్య వ్సాయ మార్కె టింగ్ అనేది ఒక
ఏకైక వేదిక. ఇద పౌరులకు సమాచార్ గేేవ గా వయ వహరిస్తంద & సరుకు వివరలు, వర తకుని మ్రియు
లావాదేవీల వివరలు మ్రియు వయ వసాయ మార్కె టంగ్ శాఖ యొకె అవసర్మైన సేవలు గురించి తాజా
సమాచార్ం అందంచబడుతంద.


వ్యయ పారులు, కమిషన్ ఎజంట్ మ్రియు ఇత్ర్ సమాచారనికి మ్ధ్య ఒక సాి ర్ట క లం్ / ఇంటర్ఫే స్ ను
ఏరా టు చేస్తంద.



ఆంద్ధ్ద్పదేశ్ లో ఆరి ిక అభివృదకి
ి అద్గికలచ ర్ట మార్కె టంగ్ కమిటీ మ్రియు
అవసర్మైన మౌలక సద్దపాయాలను నిర్వ హిస్తంద.



ఆటోమేషన్ యొకె బ్యయ కండ్ ద్పద్కియల ద్వవ ర వయ వసాయ మార్కె టంగ్ శాఖ మొత్తం సేవలను ఇఎనేబుల్స చేస్తంద.

చె్ పోస్ క విభాగాలోో

ఏజియమ్ కి లాగిన్ అవ్వ ిండి

1 వ్ దశ:

ఏజియమ్ వెబ్స్ టి తెర్వడానికి మీ డెస్ె టాప్ లేద్వ లాయ పస్టటాప్ లో, ప్రౌజర్ ని తెరిచి URL https://myap.epragati.in/ ను ఎంటర్ట చెయయ ండి.
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2 వ్ దశ:
మార్కె టంగ్ కమిటీ యొకె సరైన యూజర్ట నేమ్ (లైసెన్్ నంబర్), పాస్ వర్ట ్ ఇచిచ & 'లాగ్ ఇన్' బటన్ పై స్టకి్ో
చేయండి .

నిరిర్ణ రుజువైతే , " వర్ తకముల ఏరా టు " పేజీ చూపంచబడుతంద.
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వర్ తకముల ఏర్పా టు:
కొత్త వర్ తకముల ఏర్పా టు (సేల్స్ & స్టాక్)
1 వ్ దశ:
కొత్త వర్ తకాలను రూపందంచడానికి, వర్ తకముల ఏరా టు పేజీలో ద్పరరిశ ంచబడే "కొత్త వర్ తకముల ఏరా టు "
బటన్ పై స్టకి్ో చేయండి.

2 వ్ దశ:
"కొత్త వర్ తకముల ఏరా టు" విండోలో కనిపంచే సర్ఫరద్వరు వివరలను పూరించండి.
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3 వ్ దశ:
(వర తక రకము (సేల్స్ / స్టసాక్), సరుకు, పరిమాణం, సరుకు బరువు మ్రియు వర్ తకపు విలువ)లను వర్ తక
వివరలులో ఇవవ ండి.

గమనిక : మార్కె ట్ రుస్ము స్వవ య గణన చేయబడి, చూపంచబడుతంద.

4 వ్ దశ:
పైన తెలిపిన వివరములు సరైనవైతేస్టఅంగీకార్ం తెలుపడానికి చె్ బాక్స్ పై స్టకి్ో చేయండి.
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5 వ్ దశ:
మార్కె ట్ రుసుమును చెలిం
ో చడానికి కింర పేజీలో చూపబడుతునన "రుసుము చెలిం
ో పు" బటన్ పై క్లకిక్సో
చేయండి.

చెలం
ో పుల గేేవ ఒక కొత్త విండోలో తెరుచుకుంటుంద.
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6 వ్ దశ:






చెలిం
ో పుల కొరకు కారుు యొకె రకమును (మాసర్ట
క కార్ట ్, వీసా) ఎంచుకండి.
మార్కె టంగ్ కమిటీ యొకె ఖాతా నంబర్ట ను టైప్ చేయండి.
మీ కారు్ వెనుక వైపున ఉని CVV నంబర్ట ను టైప్ చేయండి.
"చెలం
ో చండి" బటన్ పై స్టకి్ో చేయండి.

మార్కె ట్ రుసుము చెలిం
ో పు విజయవంత్మైతే, చెలిం
ో పు గేట్వవ పేజీ మూసివేయబడి మ్ర్మయు ఈరోజు జర్మపిన
లావాదేవీల విభాగంలో వర తకుని వివరాలు చూపబడతాయి.
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జరిగిన వ్ర తకాలు
జర్మగిన వర తకముల పేజీలో నినన టి వరకు జర్మపిన లావాదేవి వివరాల జాబితాతోాటు, "వెతుకు" బాక్స్
మ్ర్మయు "ఫిలర్
ట " ఎంపికలు చూపబడతాయి

1 వ్ దశ:
వ్ర తకాలను వెతుకుట.
వినియోగద్వరులు వర తకపుస్టఐడి లేద్వ సరుకుని ఎంటర్ట చేసి వెత్కవచుు .
‘వర తకపుస్టఐడి’ లేద్వ ' సరుకు' ను ఎంటర్ట చేసి, “వెతుకు” బటన్ పై కి
స్ట ్ో చేయండి.
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2 వ్ దశ:
తేదీల వారీగా జరిపిన వర్ తకములను వెత్కండి
వినియోగద్వరులు కాయ లండర్ట నుండి తేదీలను ఎంచుకోవడం ద్వవ రస్టజర్మపిన వర్ తకాలను ఫిలర్ట
క చేసుకవచుు

.

3 వ్ దశ:
పేజీ నావిగేషన్
పేజీల ప్రకమ్ సంఖ్య ను ఎంచుకవడం వలన వినియోగదారులు మునుపటి వర తకాలను చూడవచుు

.
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4 వ్ దశ:
ఫిలటర్ చేయు రదధతి

.

కింర చూపించబడిన శీర్మ ికలో ఫిలర్
ట ఎంపికలను ఉపయోగించి మునుపటి వర తకాల యొకె జాబితాను ఫిలర్
ట
చెయయ వచుు

.

కొనుగోలు రరిి ట్ ను రూపిందిించుట(సేల్స్ & సాట్)
1 వ్ దశ:
"మునుపటి లావాదేవీల" విభాగంలో చూపించబడే ఏదైనా అమ్ి కపు లావాదేవీల కసం
ప్రకింర చూపించిన "కొనుగోలు పర్మి ట్" బటన్ ను క్లకిక్సో చేయండి.

గమనిక : "అమ్ి కపు " వర్ తక ర్కం "కొనుగోలు పరిి ట్ " ను మాద్త్మే ఒక ద్కియాశీలక ఎంపకగా కలగి
ఉంటుంద, అయితే 'స్టోకర్ట' వర్ తక ర్కం కొనుగోలు & అమ్ి కపు పరిి టో ఎంపకలను ద్కియాశీలకంగా కలగి
ఉంటుంర
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"లబ్ధిద్వరుని వివరలు" గల పాప అప విండో చూపంచబడుతంద.

2 వ్ దశ:
లబ్ధిద్వరుని వివరలను పూరించండి.

గమనిక : లబ్ధిద్వరుని రష్టషం
క "ఆంద్ధ్ద్పదేశ్" అయిఉంే మాద్త్మే మీరు పరిి ట్ ను రూపందంచవచుచ

.
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౩ వ్ దశ

:

పరిి ట్ ను రూపందంచేంద్దకు లబ్ధిద్వరు వివరల ద్కింర పరిి ట్ ఏరా టు లో "అంశానిి జోడించు" పై స్టకి్ో
చేయండి.

4 వ్ దశ:
పరిి ట్ ను రూపందంచు విభాగంలో కనిపిసుతనన స్టఖాళీలలో 'వ్యహన సంఖయ ' & ' సరుకు పరిమాణం' వివరలను
నమోద్ద చేయండి.
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గమనిక: 'వర్ తకపు విలువ' మ్రియు 'మార్కె ట్ రుస్ములు ' అనేవి మొరటగా బూడిరర్ంగుతో మార్టె
చేయబడి త్రువ్యత్ లకిె ంచబడతాయి మ్ర్మయు మీరు ఎంటర్ట చేసినస్టసరుకు పరిమాణం ఆధార్ంగా ధ్ర్లు
చూపంచబడతాయి.

5 వ్ దశ:
కింర కుడి వైపున చూపస్తని 'ద్వఖలు చేయు' బటన్ పై స్టకి్ో చేయండి.
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"లబ్ధిద్వరుని వివరలు" గల పేజీ మూసివేయబడి & "మునుపట వర్ తకాలు" పేజీ చూపంచబడుతంద.

6 వ్ దశ:
చూపస్తని అమ్ి కపు వర్ తకం ను స్టకి్ో చేయండి. ఎంచుకుని అమ్ి కపు వర్ తకపరిి ట్ ద్కింర కొనుగోలు పరిి ట్
వివరలు చూపంచబడతాయి.
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(కొనుగోలు) రరిి ట్ ను ముప్దిించుట:
1 వ్ దశ:
పరిి ట్ ఐడి కోసం చూపస్తని "పరిి ట్స్టముద్రణ" హైపర్ట లం్ పై స్టకి్ో చేయండి.

2 వ్ దశ:
"కొనుగోలు పరిి ట్ ను" ఒక ద్కొత్త విండోలో తెర్వ్యల, అకె డ పర్మి ట్ను ముప్రదించుకవచుు

.

17

౩ వ్ దశ

:

"పరిి ట్ ముద్రణ" విండోను మూసివేయడానికి ద్ౌజర్టకు పైన కుడి మూలలో స్టకి్ో చేయండి మ్రియు
మునుపట వర్ తకాల పేజీ కొనుగోలు పరిి ట్స్టయొకె వివరలతో చూపంచబడుతంద.

(కొనుగోలు) పరిి ట్ డౌన్లోడ్
1 వ్ దశ:
కొనుగోలు పరిి ట్ కోసం చూపంచిన “డౌన్లోడ్” హైపర్ట లం్ పై స్టకి్ో చేయండి.
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2 వ్ దశ:
డౌన్లోడ్ నిరిర్ణకు ఒక పాప అప విండో పేజీకి కింర "ఓపెన్ (తెరుచు)", "సేవ్(భప్రరపరుచు)" & " కాయ ని్ ల్(రద్దు
చేయు) " బటనను
ో చూపస్తంద.

౩ వ్ దశ:
కొనుగోలు పరిి టుి డౌన్లోడ్ చేయడానికి నిరిర్ణ పాప అప విండో లో చూపంచబడిన "ఓపెన్ (తెరుచు)" బటన్
పై స్టకి్ో చేయండి.
"పరిి ట్ ముద్రణ" కోసం పడిఎఫ్ ఫైల్సను తెరిచిస్టఉంచాలి.
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4 వ్ దశ:
కొనుగోలు పరిి ట్ డౌన్ లోడ్ పేజీను మూసివేయడానికి పడిఎఫ్ యొకె పైన కుడి మూలలో చూపబడిన రగ గర్
బటన్ను కి
స్ట ్ో చేయండి. ఇద మునుపట వర్ తకపు పేజీని చూపస్తంద.

(కొనుగోలు) రరిి ట్ ను రదుు చేయుట
1 వ దశ:
"అమ్ి కపు" వర తకం కోసం "కొనుగోలు పరిి ట్" యొకె చివర్ కుడివైపున చూపంచబడిన “x”స్టగురుతపై స్టకి్ో
చేయండి.
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ఒక ' పరిి ట్ ర్ద్దు' చేయుటకు కార్ణాలు ద్డాపౌ్న్ జాబ్ధతాలో కనిపసాతయి.

2 వ్ దశ:
ద్డాపౌ్న్ జాబ్ధతా నుండి ఒక కార్ణానిి ఎంచుకోండి.
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౩ వ్ దశ(ఎ)

:

"వినియోగదారుడు చేత్ తిర్సె రించబడిన ఆర్ ్ర్ట " కోసం, పరిి ట్ ను ర్ద్దు చేసే ఒక పాప అప విండో పరిి ట్
ర్ద్దుకు కార్ణాలు పరిి ట్ వివరలతో పాటు, ‘ర్ద్దు & ద్వఖలు చేయు’ బటనను
ో చూపస్తంద.

3 వ్ దశ (బి):
"వినియోగదారుడు చేత్ తిర్సె రించబడిన ఆర్ ్ర్ట" కోసం, పరిి ట్ ను ర్ద్దు చేసేంద్దకు ఒక పాప అప విండో
పరిి ట్ వివరలతో పాటు పరిి టుి ర్ద్దుచేసేంద్దకు గల కార్ణము, తిర్సె రించబడినస్టసరుకు పరిమాణము
(ఏదైనా ఉంే), తిర్సె రించబడిన కార్ణము, ‘ర్ద్దు మ్రియు ద్వఖలు’ చేయు బటనను
ో చూపస్తంద.
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గమనిక: వినియోగదారుడుస్టపరిి ట్ గడువుకు ముంద్దగానే ఆర్ ్రుి ర్ద్దు చేయవచుచ / తిర్సె రించవచుచ .
పరిి ట్ గడువు ఒకసారి ముగిసాక , వినియోగదారుడుస్టత్న ఆర్ ్ర్ట ను కేవలం తిర్సె రించవచుచ

.

4 వ్ దశ:
అవసర్మైన వివరలు పూరించిన త్రవ త్ ద్వఖలు చేయు బటన్ పై కి
స్ట ్ో చేయండి.
"పరిి ట్ ర్ద్దు" పేజి పాప అప విండో మూసివేయబడుతంద & ఇదస్టనవీకరించబడిన మునుపట కొనుగోలు
పరిి ట్ వివరలు ఉని వర్ తకపు పేజీకి మ్ళ్ళ ంచబడుతంద. (ర్ద్దు చేయబడింద)

అమి కపు రరిి ట్ ను రూపిందిించుట(సాట్ ప్ేడ్)
1 వ్ దశ:
మునుపట లావాదేవీలస్టవిభాగంలో చూపంచే ఏదైన స్టసాక్ వర తకం కసంస్ట "అమ్ి కపు పరిి ట్" బటన్ను స్టకి్ో
చేయండి.

గమనిక : కొనుగోలు పరిి ట్స్టయొకె గడువు ముగిసిన త్రవ త్ మాద్త్మే అమ్ి కపు పరిి ట్ ను పంరవచుచ
మ్రియు లబ్ధిద్వరుని కొనుగోలు పరిి ట్ "ఆంద్ధ్ద్పదేశ్" రష్టషము
క
లోనే పనిచేస్తంద

.
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గమనిక : "అమ్ి కపు " వర తకం అనేది "కొనుగోలు / ద్పాథమిక పరిి ట్ " ను మాద్త్మే ఒక ద్కియాశీలక ఎంపకగా
కలగి ఉంటుంద, అయితే 'స్టోకర్ట' వర్ తకపు ర్కం కొనుగోలు / ద్పాథమిక & అమ్ి కపు / దవ తీయ పరిి టను
ో
ద్కియాశీలక ఎంపకగా కలగి ఉంద.
పేజీకిస్టపై భాగంలో ర్కండవ వర తకంస్టవివరలతో "లబ్ధిద్వరుని వివరలు" గల పాప అప విండో
చూపంచబడుతంద.

గమనిక: సరుకును పందే లబ్ధిద్వరుని రష్టషం
క "ఆంద్ధ్ద్పదేశ్" అయినపుా డు మాద్త్మే అమ్ి కపు పరిి ట్ ను
రూపందంచవచుచ

.
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2 వ్ దశ:
ర్కండవ వర తకంస్టవివరలకు పకె న చూపించబడేస్టర్ఫడియో బటన్ పై స్టకి్ో చేయండి మ్రియు సరుకుతీస్కునే
వ్యరి యొకె వివరలను పూరించండి.

3 వ్ దశ:
పరిి ట్ ను రూపందంచడానికి లబ్ధిద్వరుని వివరలస్టకింర ఉనన "అంశానిి జోడించు" బటన్ పై కి
స్ట ్ో చేయండి.
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4 వ్ దశ:
పరిి ట్ ను రూపందంచు విభాగంలో చూపంచబడే ఖాళీలలో 'వ్యహన నంబర్ట' & ' సరుకు పరిమాణం'
వివరలను నమోద్ద చేయండి.

గమనిక :

: 'వర్ తకపు విలువ' అనేది మొరటగా బూడిరర్ంగుతో

మార్టె చేయబడి త్రువ్యత్

లకిె ంచబడుతుంది మ్ర్మయు మీరు ఎంటర్ట చేసినస్టసరుకు పరిమాణం ఆధార్ంగా ధ్ర్ చూపంచబడుతుంది.
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5 వ్ దశ:
పేజీకి కుడి వైపుస్టప్రకిందిస్టభాగాన చుపంచబడే “ద్వఖలు చేయు” బటన్ ను స్టకి్ో చేయండి.

"లబిిదారుని వివరాలు" ఉనన ాప్ అప్ విండో మూసివేయబడి & "మునుపటి లావాదేవీలు" పేజీ ని
చుపిక్లసుతంది.

6 వ్ దశ:
స్టసాక్ వర తకంస్టకోసం చూపన బ్యణంస్టగురుతను స్టకి్ో చేయండి. ఎంచుకుని అమ్ి కపు వర తక పర్మి ట్స్ట ద్కింర కొనుగోలు
పర్మి ట్స్టయొకె వివరాలు చూపించబడతాయి.
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(ప్రాథమిక / కొనుగోలు) పరిి ట్ ముప్రదణ:
1 వ్ దశ:
పరిి ట్స్టఐడి కోసం చూపించబడే " పరిి ట్స్టముద్రణ " హైపరి ోం్ పై కి
స్ట ్ో చేయండి.

2 వ దశ:
ఇకె డ మీరుస్టఒక ద్కొత్త విండోను తెర్చి "కొనుగోలు పరిి ట్"స్టను ముప్రదించుకవచుు

.
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3 వ్ దశ:
"పరిి ట్ ముప్రీకరణ" కొర్కు మునుపట విండోను మూసివేయడానికి ద్ౌజర్ట యొకె పైన కుడి మూలలో స్టకి్ో
చేయండి మ్రియు మునుపట వర తకాలు పేజీ కొనుగోలు పరిి ట్ వివరలతోస్టచూపించబడుతుంది.

(కొనుగోలు) పరిి ట్ డౌన్లోడ్
1వ దశ:
కొనుగోలు పరిి ట్ కొర్కు చూపంచబడిన “డౌన్లోడ్” హైపర్ట లం్ ను స్టకి్ో చేయండి.
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2వ దశ:
డౌన్లోడ్ నిరిర్ణకు ఒక పాప అప విండో పేజీకి కింర "ఓపెన్(తెరుచు)", "సేవ్(భప్రరపరుచు)" & " కాయ ని్ ల్(రద్దు
చేయు)" బటనను
ో చూపస్తంద.

3 వ దశ:
కొనుగోలు పరిి ట్ ని డౌన్లోడ్ చేయడానికి నిరిరించే పాప అప లో చూపంచబడిన "ఓపెన్(తెరుచు)" బటన్ ని స్టకి్ో
చేయండి.
"పరిి ట్ ముప్రీకరణ" కొర్కు పీడిఎఫ్ ఫైల్సను తెరిచి ఉంచాలి.
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4 వ దశ:
కొనుగోలు పరిి ట్ డౌన్ లోడ్ పేజీను మూసివేయడానికి పడిఎఫ్ యొకె పైన కుడి మూలలో చూపబడిన రగ గర్
బటన్ను స్టకి్ో చేయండి. ఇద మునుపట వర్ తకపు పేజీని చూపస్తంద.

(కొనుగోలు) పరిి ట్ ను ర్ద్దు చేయుట:
స్టవాయ ారులుస్టగడువు ముగిసే ముంద్ద మాద్త్మే పరిి ట్ ని ర్ద్దు చేయవచుచ .
ఒక నలలో 3 సారుోస్టమాద్త్మే పరిి ట్ ని ర్ద్దు చేయగలరు / తిర్సె రించగలరు.

1వ దశ:
"అమ్ి కపు" వర తకం కోసం "కొనుగోలు పరిి ట్" యొకె చివర్ కుడివైపున చూపంచబడిన “x”స్టగురుతపై స్టకి్ో
చేయండి.

.
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ఒక 'పరిి ట్ మ్ంజూరు'కు సంబందించినస్టకార్ణాలు ద్డాప డౌన్ జాబ్ధతాలో కనిపసాతయి.

2 వ దశ:
ద్డాప డౌన్ జాబ్ధతా నుండి సంబందత్ కార్ణానిి ఎంచుకోండి.

3 వ దశ (ఎ):
"వినియోగద్వరు ర్ద్దు చేసిన ఆర్ ్ర్ట" కోసం, "ర్ద్దు కార్ణం", "ర్ద్దు చేయు" & "ద్వఖలు చేయు" బటనతో
ో పాటు
పరిి ట్ ర్ద్దు పాప అప కూడా పరిి ట్ వివరలతో చూపంచబడుతంద.
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3 వ దశ (బి):
"వినియోగదారుడు చేత్ తిర్సె రించబడిన ఆర్ ్ర్ట" కోసం, పరిి ట్ ను ర్ద్దు చేసేంద్దకు ఒక పాప అప విండో
పరిి ట్ వివరలతో పాటు పరిి టుి ర్ద్దుచేసేంద్దకు గల కార్ణము, తిర్సె రించబడినస్టసరుకు పరిమాణము
(ఏదైనా ఉంే), తిర్సె రించబడిన కార్ణము, ‘ర్ద్దు మ్రియు ద్వఖలు’ చేయు బటనను
ో చూపస్తంద.

4 వ దశ:
అవసర్మైన వివరలను పూరించిన త్రవ త్ “ద్వఖలు చేయు” బటనను
ో స్టకి్ో చేయండి.
ఇది మునుపటి వర తకపు పేజి ాప్ అప్ ను మూసివేసి & పర్మి ట్ పందిన వివరాలు గల పేజీకి
మ్ళ్ ోంచబడుతుంది.
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ఎస్ఓఎస్ (అత్య వసర్ పరిి ట్-సేల్స్ & ా
స్ట క ్)
అత్య వసర్స్టపరిి ట్ కొనుగోలు మ్రియు అమ్ి కాల ర్కండింట కోసం రూపందించవచుు స్టఎంద్దకనగాస్టఇది
త్రువ్యతి 24 గంటల లోపు మాద్త్మే చెలుోతుంది.

1 వ దశ:
కొనుగోలు పరిి ట్ కోసం చూపించబడినస్ట"ఎస్ఓఎస్" హైపర్ట లం్ ను స్టకి్ో చేయండి.

అత్య వసర్ పరిి ట్ పాప అపస్టవిండోస్టచూపంచబడుతంద.
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2 వ దశ (ఏ):
స్టప్రకింర చూపించబడిన పాప అపస్టవిండోలోనిస్టద్డాప డౌన్స్టజాబితా నుండి "అత్య వసర్ పరిి ట్కు కారణానిన "
(సహజ విపతత)ను ఎంచుకోండి.

2 వ దశ (బి):
"ప్రపమారం" లేదా "వాహనం చెడిపోవుట" వంటి కారణాలకు, అంశానిన జోడించు దాని ప్రకింర వాహనం నంబర్ &
సరుకు పర్మమాణానిన నింపండి.

గమనిక: వర తకం విలువ మ్ర్మయు మార్కె ట్ రుసుములు లెకిె ంచబడతాయి మ్ర్మయు ఇవి పర్మమాణ
అంశాలలో చూపించబడతాయి.

35

3 వ దశ:
పేజీ యొకె కుడి వైపున చూపంచబడే “ద్వఖలు చేయు” బటన్ ని స్టకి్ో చేయండి.
అత్య వసర్ పరిి ట్ రూపందించబడిస్టమ్రియు సంబంధిత్ వర్ తకంలో "కొనుగోలు పరిి ట్" జాబ్ధతాలో చూపంచ
బడుతంద.

గమనిక: మీరు కొనుగోలు పరిి ట్ వంట అత్య వసర్ వ్యటని ముద్దంచుకోవచుచ లేద్వ డౌస్టన్లోడ్ చేస్కోవచుచ

.

(అత్య వసర్) పరిి ట్ ముప్రదణ:
1వ దశ:
అత్య వసర్స్టపరిి ట్ ఐడి కోసం చూపంచే " పరిి ట్స్టముప్రీకరణస్ట" హైపరి ోం్ ను కి
స్ట ్ో చేయండి.
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2 వ దశ:
ఇకె డ మీరుస్టఒక ద్కొత్త విండోను తెర్చి "కొనుగోలు పరిి ట్"స్టను ముప్రదించుకవచుు

.

3 వ దశ:
"పరిి ట్ ముప్రీకరణ" కొర్కు మునుపట విండోను మూసివేయడానికి ద్ౌజర్ట యొకె పైన కుడి మూలలో స్టకి్ో
చేయండి మ్రియు మునుపట పేజీ కొనుగోలు పరిి ట్ వివరలతో చూపంచాల.
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(అత్య వసర్) పరిి ట్ డౌన్లోడ్:
1 వ దశ:
కొనుగోలుస్టపర్మి ట్ స్టకోసం చూపంపబడిన 'డౌన్లోడ్' హైపరి ోం్ ను స్టకి్ో చేయండి.

2 వ దశ:
డౌన్లోడ్ నిరిర్ణకు ఒక పాప అప విండో పేజీకి కింర "ఓపెన్(తెరుచు) ", "సేవ్(భప్రరపరుచు) " & " కాయ ని్ ల్
(రద్దు చేయు) " బటనను
ో చూపస్తంద.
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3 వ దశ:
కొనుగోలు పరిి టుి డౌన్లోడ్ చేయడానికి నిరిర్ణ పాప అప విండో లో చూపంచబడిన "ఓపెన్(తెరుచు) " బటన్
పై స్టకి్ో చేయండి.
"పరిి ట్ ముద్రణ" కోసం పడిఎఫ్ ఫైల్సను తెరిచిస్టఉంచాలి.

4 వ దశ:
కొనుగోలు పరిి ట్ డౌన్ లోడ్ పేజీను మూసివేయడానికి పడిఎఫ్ యొకె పైన కుడి మూలలో చూపబడిన రగ గర్
బటన్ను స్టకి్ో చేయండి. ఇద మునుపట వర్ తకపు పేజీని చూపస్తంద.
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(అత్య వసర్ పరిి ట్)పరిి ట్ ను ర్ద్దు చేయండి:
వర తకులుస్టగడువు ముగిసే ముంద్ద మాద్త్మే పరిి ట్ ని ర్ద్దు చేయవచుచ .
ఒక నలలో 3 సారుోస్టమాద్త్మే పరిి ట్ ని ర్ద్దు చేయగలరు / తిర్సె రించగలరు.

1వ దశ:
"అమ్ి కపు" వర తకం కోసం "కొనుగోలు పరిి ట్" యొకె చివర్ కుడివైపున చూపంచబడిన “x”స్టగురుతపై స్టకి్ో
చేయండి.

ఒక ' పరిి ట్ ర్ద్దు' చేయుటకు కార్ణాలు ద్డాపౌ్న్ జాబ్ధతాలో కనిపసాతయి.
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2 వ దశ:
ద్డాపౌ్న్ జాబ్ధతా నుండి ఒక కార్ణానిి ఎంచుకోండి.

3 వ దశ (ఎ):
"వినియోగదారుడు చేత్ తిర్సె రించబడిన ఆర్ ్ర్ట " కోసం, పరిి ట్ ను ర్ద్దు చేసే ఒక పాప అప విండో పరిి ట్
ర్ద్దుకు కార్ణాలు పరిి ట్ వివరలతో పాటు, ‘ర్ద్దు & ద్వఖలు చేయు’ బటనను
ో చూపస్తంద.
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3 వ దశ (బి):
"వినియోగదారుడు చేత్ తిర్సె రించబడిన ఆర్ ్ర్ట" కోసం, పరిి ట్ ను ర్ద్దు చేసేంద్దకు ఒక పాప అప విండో
పరిి ట్ వివరలతో పాటు పరిి టుి ర్ద్దుచేసేంద్దకు గల కార్ణము, తిర్సె రించబడినస్టసరుకు పరిమాణము
(ఏదైనా ఉంే), తిర్సె రించబడిన కార్ణము, ‘ర్ద్దు మ్రియు ద్వఖలు’ చేయు బటనను
ో చూపస్తంద.

4 వ దశ:
అవసర్మైన వివరలు పూరించిన త్రవ త్ “ద్వఖలుస్టచేయు” బటన్ ను స్టకి్ో చేయండి.
ఇద మునుపట వర్ తక పేజికి పాప అప ను & పేజీని ద్వరి మ్ళ్ ోంచడానికి పరిి ట్ పందన వివరలను (ర్ద్దు
చేయబడింద) మూసివేయాల.
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వర్ తకాలను సవరించండి
1 వ దశ:
మెను విభాగంలో చూపించబడిన "వర తకాలను సవర్మంచండి" బటన్ పై క్లకిక్సో చేయండి.

వర తకాలను సవర్మంచండి దిగువ అంశాల జాబితాను చూపించాలి (సబ్ మెను).



వర తకముల బదిలీ
వర తకముల మారుు ట



ర్మటైల్ అమ్ి కం
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వర్ తకముల బదిలీ
"వర తకముల బదిలీ" అనిన లావాదేవీల జాబితాను (సేల్్ & స్టసాక్) చూపిసుతంది.
త్గిన పర్మమాణం లేని ా
క్ల ట క్స వర తకాలు, వర తకముల బదిలీలో చూపించబడవుస్ట
వర తకముల బదిలీలో ఎలాంటి పర్మి ట్ ను రూపందించాలి్ న అవసరం లేద్ద..

1 వ దశ:
‘ఎడిట్ మెనూ’ కింర చూపించే “వర తకముల బదిలీ” బటన్ ను క్లకిక్సో చేయండి.

44

2 వ దశ:
ద్పతి వర తకపుస్టఐడి యొకె కుడి వైపున కనిపంచే “బ్యణంస్టగురుత” బటన్ ను స్టకి్ో చేయండి.
స్టముంద్దగాస్టఎటువంట పర్మి ట్్ చూపించబడవు.

3 వ దశ:
వర తక పేజీలో ఎడమ్వైపు చూపించే బదిలీ బటన్ ను క్లకిక్సో చేయండి.
వర తకాల బదిలీ వివరాలు ాప్ అప్ విండోలో చూపించబడతాయి.
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4 వ దశ:
వర తక వివరలు, లబిిదారుస్టవివరలను పూరించండి మ్రియు “ద్వఖలు చేయు” బటన్ పైస్టకి
స్ట ్ో చేయండి.

వర తకాల బదిలీ వివరలు గలస్టపాప అప విండో మూసివేయబడుతుంది మ్రియు వర తకాల బదిలీ పేజీ
చూపంచబడుతంద.
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కొనుగోలు పర్మి ట్ యొకె బదిలీ సులువుగా జరుగుతుంది మ్ర్మయు వర తకపు అంశం కింర
చూపించబడుతుంది.

గమనిక: కొనుగోలు పర్మి ట్ గడువు ముగిసిన త్రావ త్ మాప్రత్మే వర తక అంశాల కసం అమ్ి కపు పర్మి ట్
పంరవచుు .
వర తక అంశాల కసం కొనుగోలు పర్మి ట్ గడువు తీరక ముందే అత్య వసర పర్మి ట్ ను రూపందించవచుు

.

వర్ తకాల మారిా డి
వర తకులు ప్రపసుతత్ం ఉనన అమ్ి కపు వర తకాలను, క్లాటక్స వర తకాలుగా మార్మి డి చేసుకవచుు .
వర తకులు వార్మ కొనుగోలు పర్మి ట్ పర్మమాణాలను క్లాటక్స లోకి మారు లేరు.

ఉదాహర్ణ: వర తకుని వరు 10 వర తకపు అంశాలకు సంబందించిన పర్మమాణాలు ఉనన వి అంద్దవలన
అత్ను 4 పర్మమాణాలకు కొనుగోలు పర్మి ట్ ను రూపందించగలడు, అపుి డు మిగిలిన పర్మమాణపు వర తకపు
అంశాలను క్లాటక్స లుగా మారు గలడు.
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1వ దశ:
మెనులో వర్ తకం సవర్ణలో కనిపంచే "వర తకాల మార్మి డి" పై స్టకి్ో చేయండి.
ఉమ్ి డిస్టవర్ తకంస్టపేజీ లో ఏకీకృత్ వర్ తకాలు మ్రియు వర్ తక వస్తవుల జాబ్ధతానుస్టచూపిసుతంది.

2 వ దశ:
వర్ తకస్టవస్తవులస్టయొకె జాబ్ధతా కోసం కనిపంచే " స్టసాక్స్టమార్మి డి " బటన్ ను స్టకి్ో చేయండి.
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నిరిరించేస్ట పాప అప విండోస్ట చూపంచబడుతంద.

3 వ దశ:
నిరిర్ణస్టపాప అప విండోలో చూపంచబడిన "అవును" అనే బటన్ ను స్టకి్ో చేయండి.
ఎంచుకుని వర తకపు అంశం సా
స్ట క ్ కు మార్చ బడుతంద & ఈ పేజీ వర తకాలు రూపందించేస్టపేజీకి
మ్ళ్ళ ంచబడుతంద.
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రిటైల్స అమి కం
1 వ దశ:
మెను విభాగంలోని "వర్ తకానిి సవరించు" కింరస్టచూపిసుతనన ఎంపికలస్టజాబ్ధతాలో "రిటైల్స అమ్ి కం" ని స్టకి్ో
చేయండి.
అనిి వర తకాల జాబ్ధతా చూపంచబడుతంద.

2 వ దశ:
చూపించబడే ఏదేని వర తక అంశాల కొరకు "జనరేట్ ర్మటైల్ అమ్ి కపు" బటన్ ను క్లకిక్సో చేయండి.
ర్మటైల్ అమ్ి కపు సమాచార పేజీలో చిరునామాల జాబితా & వర తకపు క్లాటక్స పర్మమాణం, లబిిదారుని వివరాలు
చూపించబడతాయి.
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3 వ దశ:
మీరు ర్మటైల్ చేయాలనుకుంటునన క్లాటక్స వర తకం యొకె చిరునామాను ఎంచుకండి, లబిిదారుని వివరాలను
టైప్ చేసి మ్ర్మయు "దాఖ్లు చేయు" బటన్ ను క్లకిక్సో చేయండి.
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లాగ్ ఆఫ్
పేజీ ఎగువ కుడి వైపున చూపంచబడే పవర్ట ఐకాన్ ను స్టకి్ో చేయండి.

ఎంపకల జాబ్ధతాను ఎంచుకోవడానికి ద్డాప డౌన్ చూపంచబడుతంద


విధుల మార్మి డికి

•

లాగ్ ఆఫ్

2 వ దశ:
ఎంపకల జాబ్ధతాలో చూపంచబడిన " లాగ్ ఆఫ్ " బటన్ ను స్టకి్ో చేయండి.
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వినియోగదారుడు అప ోకేషన్ నుండి విజయవంత్ంగా లాగ్ ఆఫ్ అయాయ రుస్టమ్ర్మయు పేజీ "వన్ పోర్ కల్స" కు
మ్ళ్ళ ంచబడుతంద.
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