• Government e- Marketplace(GeM)
१. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खरे दी धोरणाांतर्गत (National Public Procurement Policy) खरे दी प्रक्रियेत
मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहे त. शासकीय क्रिभार्/ सांस्ाांकडू न िसतू ि सेिाांच्या खरे दीसाठी केंद्र शासनाने
Government e- Marketplace (GeM) हे पोर्ट ल विकसित केले आहे . GeM पोर्ट लिर खरे दी करताांना
खरे दीदार विभागाच्या गरजेनि
ु ार ननविदा फॉर्ट/ िस्तू ननहाय बदल करण्याची िवु िधा पोर्ट लिर
उपलब्ध अिन
ू , पोर्ट ल द्िारे राबविण्यात येणारी खरे दी पद्धती हह र्ानिी हस्तक्षेपासििाय अिन
ू
िांपण
ू ट online पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे . यार्ळ
ु े खरे दी पद्धतीत पारदिटकता येऊन नेर्क्या
ि योग्य नार्ाांककत दर्जयाटच्या िस्तांच
ू ा परु िठा िाजिी ककांर्तीत उपलब्ध होणार आहे .
२. Government e- Marketplace (GeM) या पोर्ट लच्या िापरार्ळ
ु े िािकीय विभागाद्िारे होणाऱ्या
खरे दी प्रकियेच्या कालािधीर्ध्ये बचत, उत्कृष्र् िस्तांच
ू ा परु िठा, िाजिी ककांर्त ि िांपण
ू ट खरे दी
प्रकियेर्ध्ये पारदिटकता येणार आहे .
३. केंद्र शासनाने खरे दी धोरणात अक्रधकाक्रधक पारदशगकता आणण्यासाठी शासकीय ई माकेट प्लेस हे पोटग ल
क्रिकक्रसत केले आहे . त्यामुळे राज्य शासनाच्या क्रिक्रिध क्रिभार्ातर्फे होणारी खरे दी दे खील या शासकीय ई
माकेट प्लेस (GeM) पोटग लच्या कायग पद्धतीनुसार करण्यास मांजुरी दे ण्यात आली आहे .

४. Online िसतू आक्रण सेिा उपलब्ध करून दे णाऱ्या कांपन्या सारखे हे पोटग ल असून सरकारी सांस्ाांना

िसतू आक्रण सेिा खरे दी करण्यासाठी त्याचा उपयोर् होतो. या पोटग ल िरील उत्पादनाचे दर प्रचक्रलत
बाजारभािाच्या क्रकरकोळ ककमतीपेक्षा १० ते २० % कमी असू शकतात.

५. GeM प्रणालीमधून िसतू ि सेिाांची खरे दी करताांना खरे दीदार क्रिभार्ाांनी पुरिठादाराांकडू न हमी
कालािधीसाठी सुरक्षा ठे ि ककिा अनामत रक्कम घेण्यासाठी मुभा राहील. खरे दीदार क्रिभार्ास GeM
पोटग लिर िसतूांची खरे दी करताांना मोठ्या प्रमाणात दे शपातळीिरील पुरिठादार उपलब्ध होतील, पयायाने
उच्च र्ुणित्तेच्या िसतू ि सेिा सपधात्मक दरामध्ये उपलब्ध होतील.
६. खरे दी प्रक्रिया अक्रधक सुलभ ि सुटसुटीत होऊन कमी कालािधीत पूणग करणे शक्य होणार आहे .
GeM पोटग लिर खरे दीसाठी उपलब्ध असलेल्या िसतू ि सेिाांची दोन ककिा त्यापेक्षा जासत पुरिठादार
असतील तर सदरच्या िसतू ि सेिाांची GeM पोटग लिर खरे दी करण्यास, खरे दी धोरण क्रदनाांक
०१/१२/२०१६ मधील पक्ररच्छे द 2.४ मध्ये नमूद केलेल्या लक्षयाांक्रकत क्रिभार्ाांना/कायालयाांना बांधनकारक
करण्यात येत आहे .

नोंदणी मार्गदर्शशका - ५ सोप्या पद्धती
िप्पा - १
िप्पा - २
Step 2

सक्षम प्राधिकारी कार्ाालर्ीन धिप्पणी द्वारे प्राथधमक आधण दय्ु र्म वापरकर्ते र्ाांना जबाबदार अधिकारी म्हणनू नामधनदेधिर्त करर्तील. मसदु ा स्वरूप https://img1.digitallocker.gov.in/gem/resources/pdf/creation-of-parimary-user-and-secondary.pdf

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने GeM पोिालवर सस्ां थेची आधण इर्तर अनषु धां िक र्तपिील भरणे आवश्र्क आहे.
https://gem.gov.in/register/buyer/signup
प्राथमिक वापरकर्ते मिफारस के लेल्या िामिर्तीिी सििर्त असर्तील :
GFR rule 149: 2017 Edition
Workflow / Timelines of GeM operation

िप्पाStep
-३ 3

Special Terms and Conditions of GeM
Primary User – User
Manual

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने र्तर्ाच्र्ा /धर्तच्र्ा अधिकृ र्त E-MAIL ID मिनु इनबॉक्स मेल उघडून िप्पा ०२ भरून सर्तर्ापन ई –मेल
(VERIFY EMAIL LINK) वर धक्लक करणे आवश्र्क आहे.

Step
िप्पा
-४ 4

प्राथधमक वापरकर्तर्ाास वापरकर्ताा ID आधण Password लॉि इन करणे आवश्र्क आहे.
https://gem.gov.in/login िप्पा ०२ मध्र्े र्तर्ार करणे .
(वैयक्तिक नाव क्तकिंवा वैयक्तिक ई –मेल आय डी नको .)

िप्पा
-५ 5
Step

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने इर्तर सांस्थाांचे र्तपिील भरून काढणे आवश्र्क आहे. आधण पडर्ताळणी अधिकाऱ्र्ाचे र्तपिील आधण नाम धनदेधिर्त म्हणनू दय्ु र्म
वापरकर्तर्ााची नावे र्तर्ार करणे आवश्र्क आहे जसे धक, खरे दीदार, प्राप्तकर्ताा, आहारान व सांधवर्तरण अधिकारी (डीडीओ), पी एओ असू िकर्तार्त.

आर्ता सांस्था कार्ाधिलर्तेने GeM सोबर्त नोंदणीकृ र्त आहे.

र्ीप : पडताळणी अधधकाऱ्याची नोंदणी प्रकियेत कोणतीही भूसर्का नाही फक्त प्राथसर्क िापरकत्याटि िगळता, परां तु
आिश्यक अिल्याि ते भूसर्का करू िकतात.

कायगप्रिाह ि िेळेची क्रनश्चचती
िक्षर् अधधकारी
दय्ु यर् िापरकताट

प्राथसर्क िापरकताट
िांस्थेची नोंदणी

दय्ु यर् िापरकताट नोंदणी

Gem िहहत िांस्थेची आिश्यक र्ाहहतीची नोंदणी

• खरे दीदार
• डीडीओ

• मालवाहक
• पी एओ

मालवाहक

खरे दीदार
Price Holding – 5 days for DP
• उत्पादन ननिडणे
• खरे दीची ननिड पद्धत (DP/L1/Bidding/RA)
• स्कॅन केलेली आधथटक र्ांजुरी अपलोड करणे – E-sign
• र्ांजुरी आदे ि – E-sign
• करार पत्राचा आदे ि तयार करणे – E sign

वििेत्याची खात्री आणण
र्ाल वितरण
१५ हदििाच्या आत
र्ाल वितरीत न
झाल्याि

• र्ालाची/िस्तूची पािती
• PRC Generation

४८ तािाांच्या आत

• र्ालाचे/िस्तूांचे परीक्षण
• १० हदििाच्या आत ऑडटर प्राप्त न झाल्याि ऑडटर
नाकारण्याचा अधधकार

Go Back to Buyer

• चलन प्रककया र्िुदा
• र्ागणी LD (इतर)

CRAC Generation

१० हदििच्या आत

दे यक प्राधिकारी

• चलन भरणा
• DDO – PFMS द्िारे
• PAO – SBI MOPS द्िारे /Offline mode च्या र्ाध्यर्ातन
ू

वििेत्याने १० हदििाच्या आत िस्तू घेणे, जर
र्ालिाहक त्याबद्दल र्ाफी र्ागत अिेल तर
नाकारण्याचा अधधकार आहे
वििेत्याची खात्री आणण
ऑडटर बांद

प्राथधमक वापरकर्ते माधहर्तीपत्रक
उपसधचव /समर्तुल्र् अधिकारी धकांवा उपकें दे/र्धु नि/िासकीर् कार्ाालर्ाचे प्रमख
ु /सांस्था /पीएसर्ू /स्वार्त्त सांस्था स्थाधनक स्वराज्र्/सांधविान सांस्था /वैिाधनक सांस्था

भधू मका आधण कर्ताव्र्े

•
•

•
•
•

खरे दीदार िांघर्नेचे प्रनतननधी
िांस्थेचे तपिील भरणे

Searching Carting Order
Placement

दय्ु यर् िापरकत्याटची ननसर्टती – भूसर्का
आणण ननष्क्ष्ियता िांपादन
र्ाल ककांिा िस्तू ठे िलेल्या हठकाणाचे
ननरीक्षण

Recipient of the Product

Gem खरे दीचे प्रिािन

प्राथधमक वापरकर्ताा

Can Process bill to
PFMS

Paying Authority for
online and offline
Payments

•
•

•
खरे दीदार आणण प्राप्तकत्याट चे र्ाल तपािण्याचे कार् िर्ान अिू िकते
•
प्राथसर्क िापरकताट याांची बदली झाली अिता तो निीन प्राथसर्क
िापरकताट तयार करू िकतो.

***

प्राथसर्क िापरकताट उत्पादने/िस्तू र्ागणी करू िकत नाही /GeM िर
पैिे अदा करू िकत नाही.
प्राथसर्क िापरकताट हा गरजेनुिार पाहहजे तेिढे दय्ु यर् िापरकते तयार करू
िकतो.
3

िप्पा – १

GeM

Portal चे

मख्ु र्

पान

Screen 1
प्र िा ह प्र कि या
प्राथसर्क िापरकताट िक्षर् प्रधीकायाटने
www.gem.gov.in र्ा लॉि ऑन करण्र्ासाठी
र्ोग्र् प्रकारे नामधनदेिन करर्तील.
SIGN UP button वर धक्लक करा.

***

कृपया signup करण्यापि
ू ी िेबिाईर्
िरील िार्ग्रीला चाांगले प्रोत्िाहहत करण्यािाठी
surf करा.

4

िप्पा – 2

सस्ं थेचे नोंदणीकरण

Screen 2
प्रवाह प्रधिर्ा





र्ोग्र् सांस्था, प्रकार, मांत्रालर्/ धवभाि धनवडा
सांस्थेचे नाव, प्रकार ई.
CREATE ACCOUNT र्ा बिनवर क्लीक करा
र्ानांर्तर स्िीन धवस्र्तृर्त होईल.

***
•

सवा रकाने भरणे अधनवार्ा आहे.

•

कृ पर्ा Account र्तर्ार करण्र्ापवू ी GeM वरील
सवा DOCUMENT काळजीपवू ाक वाचा.

•

कृ पर्ा सांस्थेच्र्ा नावाची spelling र्तपासा.

5

िप्पा – २.१

सस्ं थेची नोंदणी

S c r e e n 2.1
प्रवाह प्रधिर्ा
•
•
•

•
•

•
•
•
•

User ID आधण password र्तर्ार करा
E-mail ID ची र्तरर्तूद करा
E-sign िाकून OTP धमळवा.

***
नांर्तरच्र्ा उपर्ोिासाठी अधिकृ र्त स्वरुपार्त USER ID र्तर्ार के लेला
असेल.
Password हा धकमान आठ अक्षराांचा असावा जे एका मोठ्र्ा
अक्षरिः, एक धविेष वणा आधण एक अक
ां ीर् वणा असेल.
र्तर्ार के लेला e-mail ID िासन अधिवास असणे आवश्र्क
आहे. उदा. Gov/nic
इर्तर अधिकृ र्त IDसाठी डीजी एस आधण डी ला mail पाठवनू
मजां रु ी घ्र्ा.
प्रदान झालेला मोबाईल िमाांक आिार िी धलांक करावा.
आिार िमाांक िाका व र्तर्ानांर्तर आिार काडािी जो भ्रमणध्वनी
जोडलेला आहे र्तो िाका र्तर्ानांर्तर र्तुमच्र्ा भ्रमणध्वनीवर OTP
धमळे ल.

6

िप्पा – २.२

वापरकर्ताा ID ची यिस्वी मनमिार्ती

Screen 3
प्रवाह प्रधिर्ा
•
•

Registration Process पणू ा झाल्र्ावर र्तुम्हाला र्तमु च्र्ा
GeM च्र्ा Home pageवर अधभनांदन िब्द र्ेऊन र्तुमचे GeM
चे Account ID र्तर्ार झाले असा सांदि
े दाखधवला जाईल.
र्तर्ानर्तां र जो official mail ID आपण धदलेला होर्ता र्तर्ा मेलवर
GeM कडून एक official GeM Verification link
उपलब्ि होईल. र्तर्ा link वर धक्लक करा. र्तर्ा सवा प्रिीर्ेनांर्तरच र्तुमचे
GeM Account Activate होईल.

***

प्रारांधभक नोंदणीकरण पणू ा झाले.

7

िप्पा – ३

वापरकर्तयााची र्तपासणी – E-MAIL ID

External Screen
•

•
•

प्रवाह प्रधिर्ा
Registration Process पणू ा झाल्र्ावर र्तम्ु हाला
र्तमु च्र्ा GeM च्र्ा Home pageवर अधभनांदन िब्द
र्ेऊन र्तमु चे GeM चे Account ID र्तर्ार झाले असा
सांदि
े दाखधवला जाईल.
प्राथधमक वापरकर्ताा अधिकृ र्त ई मेल आर् डीवर लॉि इन
करण्र्ासाठी
प्राथधमक वापरकर्तर्ााने verify email link व धक्लक
करा आधण खात्री करा

***
अधभनांदन – आपण GeM Onboardवर आहार्त.

8

िप्पा – ४

प्राथमिक वापरकर्ताा Login

Screen 4
प्रवाह प्रधिर्ा

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने र्तर्ार के लेला User ID आधण
Password ने Login करावे.
प्राथधमक वापरकर्तर्ााने धकांवा वरील भरलेली माधहर्ती पन्ु हा
एकदा र्तपासनू घ्र्ावे व खालील save र्ा बिनावर
धक्लक करावे.

•
•

***
•

Login हे र्तर्ार के लेल्र्ा User ID वर
करावे. अधिकृ र्त कार्ाालर्ीन mail ID वर
नाही.

9

िप्पा – ५

संस्थेचा र्तपिील भरणे

Screen 5
प्रवाह प्रधिर्ा

•
•
•
•

Default Screen
सांस्थेचा सवा र्तपिील प्राथधमक वापरकर्तर्ााने
काळजीपवू क
ा भरावा.
सवा अर्तर्ाविक बाबी भरणे अधनवार्ा आहे.
खात्री करण्र्ासाठी SAVE BUTTON वर धक्लक
करा.

***
•
•
•
•

एक वेळ प्रर्र्तन
DATA BASE र्तर्ार करणे
एकदा प्रधिर्ा पणू ा झाल्र्ावर SAVE
BUTTON वर धक्लक करा म्हणजे र्ते
Duplicate होणार नाही.

10

िप्पा – ५.१

सस्ं थेचा र्तपिील : पत्ता अद्यावर्त करणे

Screen 5
प्रवाह प्रधिर्ा

•
•

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने सस्ां थेच्र्ा सवा र्तपधिलाची
नोंद करावी.
र्तर्ानांर्तर SAVE BUTTON वर धक्लक करून
खात्री करा.

***
•

एकदा प्रधिर्ा पणू ा झाल्र्ावर SAVE
BUTTON वर धक्लक करा म्हणजे र्ते
Duplicate होणार नाही.

•

आवश्र्क असल्र्ास र्तम्ु ही र्तमु चा पत्ता अदर्ावर्त करू
िकर्ता.

11

िप्पा – ५.२

संस्थेचा र्तपिील : देयक पद्धर्त

Screen 6
प्रवाह प्रधिर्ा

•
•

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने खाली धदलेल्र्ा देर्क पद्धर्ती
धनवडणे.
र्तर्ानांर्तर SAVE BUTTON वर धक्लक करून
खात्री करा.

देयक पद्धर्ती :
PFMS – linked with DDO
SBI – MOPS
Others – offline Mode of
Payment

12

िप्पा – ५.२.१

सस्ं थेचे र्तपिील : देयक पद्धर्त

d

Screen 6
प्रवाह प्रधिर्ा

•
•

•

र्ा प्रकरणार्त प्राथधमक वापरकर्ताा धवभाि देर्क
प्रधिर्ेची PFMS पद्धर्त वापरर्त आहेर्त.
खात्रीसाठी SAVE BUTTON वर धक्लक करा.

***

नवीन स्िीन धदसण्र्ासाठी SAVE BUTTON वर धक्लक
करा.

13

िप्पा – ५.२.१

P F M S : अं दा ज प त्र क र्त प िी ल

S c r e e n 6.1
प्रवाह प्रधिर्ा

•
•

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने Budget Head आधण
सांस्थेर्त वािप के लेल्र्ा अथासांकल्पाची रक्कम नोंदधवणे.
खात्रीसाठी SAVE BUTTON वर धक्लक करा.

***
•

जेव्हा P F M S वापरला जार्त असेल र्तेव्हा हे
आवश्र्क असर्ते.

14

िप्पा – ५.२.२

SBI M O P S
देर्कासाठी धनवडलेली पद्धर्त

s

Screen 6
प्रवाह प्रधिर्ा

र्ा प्रकरणार्त – प्राथधमक वापरकर्ताा धवभाि देर्कार्त
SBI MOPS पद्धर्त वापरर्त आहे.
खात्रीसाठी SAVE BUTTON वर धक्लक करा.

•
•

***
•

नवीन स्िीन SAVE करण्र्ावर बँक खार्तर्ाचा
र्तपिील धवचारण्र्ार्त र्ेईल.

15

िप्पा – ५.२.३

देयकासाठी मनवडलेला इर्तर िाध्यि

Screen 6
प्रवाह प्रधिर्ा

•
•

र्ा प्रकरणार्त – प्राथधमक वापरकर्ताा धवभाि
देर्काच्र्ा इर्तर माध्र्माांचा वापर करीर्त आहे.
खात्रीसाठी SAVE BUTTON वर धक्लक करा.

•***
नवीन स्िीन SAVE करण्र्ावर बँक खार्तर्ाचा
र्तपिील धवचारण्र्ार्त र्ेईल.

16

िप्पा – ५.३

सस्ं थेचा र्तपिील : बँक खार्ते िामिर्ती

Screen 7
प्रवाह प्रधिर्ा

•
•

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने आपल्र्ा सस्ां थेचे बँक खार्ते
र्तपिील भरावा.
खात्रीसाठी SAVE BUTTON वर धक्लक
करा.

•***
जर PFMS मध्र्म धनवडले असेल र्तर स्िीन
धदसणार नाही .
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िप्पा – ५.४

वापरकर्ते खार्ते र्तपिील : वैयमिक िामिर्ती

Screen 8
प्रवाह प्रधिर्ा

•
•

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने वैर्धिक माधहर्ती भरावी
खात्रीसाठी SAVE BUTTON वर धक्लक
करा.

***
Populates Automatically

जेव्हा बदल केला जातो तेव्हा
त्याचा उत्तर् उपयोग केला जातो.
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िप्पा – ५.५

वापरकर्ते खार्ते र्तपिील : आधारिी जोडणी करणे

Screen 9
प्रवाह प्रधिर्ा

•
•
•

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने आिार िमाक
ां उपलब्ि
करून द्यावा .
मोबाईल िमाांकावर आलेला OTP आिारिी
जोडा.
खात्रीसाठी SAVE BUTTON वर धक्लक करा.

***

र्ा प्रधिर्ेर्त आिार िमाांक िाकणे आधण र्तर्ाची
खात्री करणे आवश्र्क आहे.

19

िप्पा – ५.६

वापरकर्ते खार्ते र्तपिील : सदं मभार्त सर्तयापन करणे

S c r e e n 10
प्रवाह प्रधिर्ा

•

•
•

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने सक्षम प्राधिकारी कडून सर्तर्ापन
प्राधिकरणाचा र्तपिील प्रदान करावा.

***
सर्तर्ापनाचे अधिकार हे सधचव धकांवा समकक्ष अधिकाऱ्र्ाकडे
असू िकर्तार्त.
प्राथधमक वापरकर्तर्ााला विळर्ता नोंदणी प्रधिर्ेर्त र्तपासणी
अधिकाऱ्र्ाचां ी कोणर्तीही भधू मका नाही, आवश्र्क
असल्र्ासच

20

िप्पा – ५.७

वापरकर्ते खार्ते र्तपिील : Password बदलणे

S c r e e n 11
प्रवाह प्रधिर्ा

•
•

आवश्र्कर्तेनसु ार सक
ां े र्तिब्द (Password) बदलर्ता
र्ेर्तो.
Pasword बदलण्र्ाच्र्ा सचू ना देण्र्ार्त आलेल्र्ा
आहेर्त.

***
प्रवाह प्रधिर्ा
•

ठराधवक कालाविीने password बदलण्र्ाची व र्ती सरु धक्षर्त
ठे वण्र्ाची धिफारस के ली जार्ते.

21

िप्पा – ५.८

वापरकर्ते खार्ते र्तपिील : आधारिी जोडणी करणे

S c r e e n 12
प्रवाह प्रधिर्ा

•

***
•
•

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने ईमेल आर्डी आधण मोबाईल
िमाांकाची खात्री करावी.

Populates Automatically
र्ा प्रधिर्ेर्त धविेषर्तः कोणर्तर्ाही बदलाच्र्ा बाबर्तीर्त ईमेल
आर्डी आधण मोबाईल िमाांकाची खात्री करणे आवश्र्क
आहे.

22

िप्पा – ५.९

दुय्यि वापरकर्तयााची मनमिार्ती

S c r e e n 12
प्रवाह प्रधिर्ा

•
•
•

GeM खरे दीच्र्ा कार्ाासाठी प्राथधमक वापरकर्तर्ााने
दय्ु र्म वापरकर्ते र्तर्ार करर्तील.
प्राथधमक वापरकर्तर्ााने ‘USER’ वर धक्लक करर्तील.
ADD USER वर धक्लक करा आधण पढु े एक नवीन
स्िीन धदसेल.

***
•

दय्ु र्म वापरकर्ते – खरे दीदार, मालवाहक ,
डीडीओ,धपएओ धवभािासह र्तर्ार करणे.
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िप्पा – ५.९.१

दुय्यि वापरकर्तयााची मनमिार्ती : मवभाग जोडणे

S c r e e n 12.1
प्रवाह प्रधिर्ा

•

प्राथधमक वापरकर्तर्ााने सबां धिर्त सस्ां था आधण इर्तर सबां धिर्त
माधहर्तीसाठी धवभाि जोडावे.

***
•

विभाग – वििेषतः र्ोठ्या िांस्थाांर्ध्ये अनेक
विभाग अिू िकतात.

•

प्राथसर्क िापरकताट प्रत्येक विभागािाठी
एकपेक्ष जास्त दय्ु यर् िापरकताट तयार करू

िकतो.
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िप्पा – ५.९.२

दुय्यि वापरकर्तयााची मनमिार्ती : वापरकर्ताा जोडा

S c r e e n 12.2
प्रवाह प्रधिर्ा

•

र्तर्ार के लेल्र्ा धवभािानसु ार प्राथधमक वापरकर्तर्ााने दय्ु र्म
वापरकर्तर्ाांना जोडणे आधण र्तर्ाांच्र्ा भधू मका धनर्ि
ु करणे खरे दीदार, मालवाहक , डीडीओ,धपएओ

***
•
•
•

खरे दीदार आधण आलेला माल र्तपासणारा समान असू िकर्तो.
दय्ु र्म वापरकर्तर्ााचा मोबाईल िमाांक आधण ईमेल ID
आिारिी जोडावा जेणक
े रून माधहर्ती भरण्र्ास सल
ु भ होईल.
प्रधिर्ा पणू ा - आर्ता GeM सोबर्त सांस्था पणू पा णे जोडल्र्ा
िेली आहे.
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िप्पा – ५.९.३

दुय्यि वापरकर्तयााची मनमिार्ती : वापरकर्तयाांची यादी

S c r e e n 12
प्रवाह प्रधिर्ा
•

•
•

वापरकर्ताा आधण धवभाि जोडल्र्ानर्तां र वापरकर्ताा सचू ी प्रणाली
द्वारे प्रधसद्ध होईल.
प्राथधमक वापरकर्ताा आवश्र्कर्तेनसु ार वापरकर्ताा र्तपिील
सांपाधदर्त करू िकर्तो.
प्राथधमक वापरकर्ताा आवश्र्कर्तेनसु ार वापरकर्तर्ाांना धनधरिर्
देखील करू िकर्तार्त.

***
•

प्राथधमक वापरकर्ताा र्ेथनू बाजार/उर्तपादने
/Dashboard िोिू िकर्तो.

26

िप्पा – ५.१०

प्राथमिक वापरकर्तयााचे खार्ते मनमरिय करणे

S c r e e n 13
प्रवाह प्रधिर्ा
•

प्राथधमक वापरकर्ताा धनधरिर् खार्तर्ावर धक्लक करून
र्तर्ाचा/धर्तचे खार्ते धनधरिर् करू िकर्तो.

***
•

हस्ताांतरण ककांिा प्रिािकीय

गरजाांनुिार खाते ननष्क्ष्िय करणे िक्य
आहे .
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िप्पा – ५.१०.१

नवीन वापरकर्तयाांकडे िस्र्तांर्तरण

S c r e e n 14
प्रवाह प्रधिर्ा
•

•

प्राथमीक वापरकर्ताा नवीन प्राथधमक वापरकर्तर्ााचा र्तपिील
उदा. मोबाईल िमाांक आधण अधिकृ र्त ई मेल आर्डी ची नोंद
करे ल आधण खात्रीसाठी Deactivation वर धक्लक
करे ल.
नवीन ई मेलवर अधिकृ र्त ई मेल आर्डी वर लॉि इन करे ल
आधण सिीर् (Activation link) वर धक्लक करे ल.

***
•
•

नवीन प्राथधमक वापरकर्तर्ाांचा मोबाईल िमाांक GeM
Portal वर Login आर्डी साठी नवीन
password र्तर्ार करू िकर्तो
नवीन प्राथधमक वापरकर्तर्ाांनी धनिााररर्त पावलाांनसु ार लॉि इन
के ल्र्ानांर्तर वैर्धिक स्वरूपार्तील माधहर्ती अदर्ावर्त करावी
लािेल.

28

O n b o a r d वर स्वागर्त

***

खरेदीदार आमण इर्तर दुय्यि वापरकर्ते आर्ता प्राथमिक वापरकर्तयााने बनमवलेल्या login ID ने बनमवलेल्या GeM पोर्ाल वर login करू िकर्तार्त आमण GeM वरील
product, Services पािू िकर्तार्त.
29

GeM खरेदीसाठी मविेष अर्ी आमण िर्ती
ई-स्वाक्षरी

सवा सिावेिक मकंिर्ती

गारंर्ी /वारंर्ी
कािमगरी सुरक्षा आमण कायाक्षिर्ता

धन परर्तावा अमधकार
नाकारण्याचा अमधकार
(Return Policy):

सांबधिर्त वापरकर्ते, धविे र्ता आधण खरे दीदार र्ाांचे कार्ाकारी र्ाांनी ऑफसा आधण पररणामी करार आधण सवा आिारभर्तू दस्र्तऐवजाांना ई-स्वाक्षरी करणे आवश्र्क आहे.
माधहर्ती व र्तांत्रज्ञान कार्द्यार्तील सिु ारणा २००८ नसु ार ई-स्वाक्षरी धडधजिल OM द्वारे प्रलेखन/ कार्देिीरपणासाठी y कािदपत्राांच्र्ा कुठल्र्ाही Income वर
स्वाक्षरी के लेल्र्ा प्रर्तीची आवश्र्कर्ता नाही.

धविे र्तर्ामाफाार्त सवा समावेिक धकांमर्ती साधां िर्तल्र्ा जार्तील. उदा. धविी कर (एस िी/सीएसिी/ व्हि), सेवा कर, कस्िम ड्र्िु ी , एट्रां ी िेक्स ई. जर वैिाधनक फरक
असेल र्तर धविे र्तर्ाचे खार्ते आधण करार धकांमर्तीर्त फरक असला पाधहजे अिा धवधविर्तेमळ
ु े खार्ते िारकाांना र्तर्ा कालाविीर्त धवर्तरणाची परवानिी धदली जाईल.

कराराअर्तां िार्त परु धवल्र्ा जाणाऱ्र्ा सवा उर्तपादनामां ळ
ु े पावर्ती धमळाल्र्ापासनू एक वषााच्र्ा कालाविीसाठी िारांिी /वारांिी धदली जाईल. धविे र्तर्ाने आपल्र्ा उर्तपादनाची
र्ादी/ऑफर सादर के ल्र्ावर दीघा हमी देऊ िकर्तील. (१ वषाापेक्षा अधिक)

आर्तापर्ांर्त GeM वर थेि खरे दी पर्ाार्ानसु ार ठे वलेल्र्ा कराराांसाठी कोणर्तीही कार्ाक्षमर्ता सुरक्षा/ (PBG) आवश्र्कर्ता नसेल . र्तथाधप reverse
Aucation (धललाव) ई-bidding, security deposit/ performance बँक िारांिी (PBG) contract value २%
दराने खरे दीसाठी वर उल्लेख के लेल्र्ा contract च्र्ा २५ लाखाच्र्ावर लािू होईल.
माल/वस्र्तू धवर्तरीर्त करणारा स्वर्तः िारांिी /वारांिी प्रमाधणर्त करे ल. प्राप्तकर्तर्ााला पावर्ती प्राप्त झाल्र्ापासनू १० धदवसाच्र्ा आर्त र्ोग्र् समथाांनाने वस्र्तू नाकारण्र्ाचा
अधिकार आहे. अस्वीकृ र्त वस्र्तांसू ाठी कोणर्तीही रक्कम धदली जाणार नाही आधण धविे र्ता कोणर्तर्ाही िल्ु क न आकारर्ता १० धदवसाच्र्ा आर्त अस्वीकृ र्त वस्र्तू परर्त
घेण्र्ास जबाबदार असेल.

GeM खरेदीसाठी मविेष अर्ी आमण िर्ती
मवर्तरण अर्ी आमण मवर्तरण
कालावधी

देयक प्रामधकरण आमण देयक
अर्ी :

मनधााररर्त नुकसान :

MRP ची मकिान अमनवाया
सवलर्त :

आधार र्तपासणी

सवा वस्र्त/ू सेवा GeM वर लोधडांि अन लोधडांि सह सीिवर मोफर्त पोहोच देऊ के ल्र्ा जार्तील. वस्र्तू धकांवा वस्र्तांच्ू र्ा सांदभाार्त (वस्र्तच्ू र्ा र्ताांधत्रक
र्तपधिलानसु ार दिाधवल्र्ाप्रमाणे) र्तर्ाचा िल्ु क देखील GeM वर धदलेल्र्ा प्रस्र्तावार्त समाधवष्ट के ला जाईल .

ऑनलाइन धविे र्तर्ाने सादर के लेल्र्ा ऑन-लाईन धबलाांवरील ऑनलाईन पेमिें भारर्तीर् रुपर्ामध्र्े के ले जाईल.
वस्र्तांसू ाठी: 100% पेमिें रीर्तसरची पावर्ती - सह स्वीकृ धर्त प्रमाणपत्र (सीआरएसी) आधण धबले सादर करण्र्ाच्र्ा 10 धदवसाांच्र्ा आर्त धदली जाईल. सेवाांसाठी: माधसक
धबलाांच्र्ा आिारावर 100% देर् रक्कम धनधिर्त के लेल्र्ा कािदपत्राांसह धबला सादर करण्र्ाच्र्ा 10 धदवसाांच्र्ा आर्त देण्र्ार्त र्ेईल.

जर धविे र्ता धवर्तरणाच्र्ा वेळेच्र्ा आर्त वस्र्तू सेवा धवर्तरीर्त करण्र्ास अपर्िी ठरला र्तर द्रवर्ि
ु नक
ु सान दर आठवड्र्ाला ०.५ %धकांवा धवलांधबर्त कालाविीच्र्ा भािाांचा
करार के ला जाईल जो करार मल्ू र्ाांच्र्ा ५%पेक्षा अधिक नसेल.

धविे र्तर्ाने MRP वर धकमान १०% सवलर्त प्रदान करणे बिां नकारक राहील अन्र्था GeM Portal वर आपली उर्तपादने देण्र्ासाठी स्पष्टीकरण सादर करे ल.
MRP वर १०% सवलर्त धह कमीर्तकमी सवलर्त आहे आधण GeM वर चाांिली सवलर्त देण्र्ासाठी धविे र्ते स्वर्तांत्र आहेर्त.

प्राथधमक वापरकर्ताा /खरे दीदार नोंदणी आधण माजी उपकें द्राची धनधमार्ती झाल्र्ास र्तर्ाांचे आिार (UID) र्तपिील GeMने िोळा के ली. UIDAIच्र्ा आिार काडा
मध्र्े उपलब्ि असलेल्र्ा र्तपिीलवार आिाररर्त ई-स्वाक्षरीची कामे आधण कोणर्ताही हस्र्तक्षेप नाही
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खरे दी बाह्य ियाादा

योग्य दर/मकंिर्ती

खरे दीदारानां ा GeM बाहेरच्र्ा कोणर्तर्ाही वस्र्तच
ांू ी मािणी करण्र्ाची परवानिी नाही. GeM पोिाल द्वारे प्रापण के ले असल्र्ास GeM ची धकांमर्त के वळ लािू होईल.
GeM पोिालच्र्ा बाहेर खरे दीसाठी GeM धकांमर्तींचा सिीने वापर करणे बांिनकारक आहे.

GFR rule 149 नसु ार रु. ५०,०००/- पर्ांर्त GeMवर थेि online खरे दी करण्र्ास परवानिी देर्ते. Gem वर उपलब्ि असलेल्र्ा कोणर्तर्ाही
परु वठादाराक
ां डून आवश्र्क िणु वत्ता, र्तपिील आधण धवर्तरण कालाविी पणू ा करणे. GeM एक िधर्तमान online बाजारपेठ असल्र्ाने वस्र्तच
ांू े र्ोग्र् दर
धमळण्र्ावर धवश्वास ठे वणाऱ्र्ा प्राप्त अधिकाऱ्र्ाांना अिीन आहे.

प्रर्तयक्ष खरे दीच्या बाबर्तीर्त मस्थर
मकंिर्ती

थेि खरे दीच्र्ा बाबर्तीर्त ५ धदवसाच्र्ा carting कालाविी दरम्र्ान कॅ र्तेद प्रमाणार्त दर, र्तर्ा खरे दीसाठी धविे र्तर्ाद्वारे कोणर्तर्ाही वरच्र्ा सिु ारणा धवरुद्ध ५
धदवस राखनू ठे वलेले आहेर्त र्तथाधप GeM पोिाल द्वारे मािणी के लेल्र्ा धकमर्तींच्र्ा सवलर्त धकांमर्तीमिील कोणर्तर्ाही धनम्नस्र्तरीचा फे रधवचाराचा लाभ
आपोआप खरे दीदाराला देण्र्ार्त र्ेईल.

वामषाक खरे दी योजना

खरे दीदार GeM मध्र्े र्तर्ाच्ां र्ा वाधषाक मािण्र्ाचा अदां ाज लावेल जेणक
े रून वाधषाक खरे दी धनर्ोजनाच्र्ा माध्र्माने धवधनदेि आधण िणु वत्ता, वस्र्तू पाठधवणाऱ्र्ा
चे स्थान आधण धवर्तरण कालाविी इ. सह वस्र्तू सेवा दिाधवण्र्ाची आवश्र्कर्ता आहे.
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• DGS&D ककांिा िरकारद्िारे अधधकृत करण्यात आलेली कोणतीही अन्य िांस्था िार्ान्य िापर िस्तू आणण
िेिाांिाठी online िरकार ई-बाजारपेठ प्रस्तुत केले आहे.
• DGS&D िांभाव्य पुरिठादाराांिाठी GeM द्िारे खरे दी केलेल्या िस्तूांच्या ननयतकासलकेतील जाहहरातीिह
पुरेिी प्रसिद्धी प्रदान करे ल.
• GeM िर उपलब्ध िस्तू ककांिा िेिाांिाठी र्ांत्रालये ककांिा विभाग याांच्याद्िारे िस्तू आणण िेिाांची खरे दी
करणे अननिायट अिेल.
• GeM िरील पुरिठादाराांचे श्रेय DGS&D द्िारे प्रर्ाणणत केले जाईल. प्राप्य अधधकारी दराांच्या कारणाांनुिार
प्रर्ाणणत करतील.
• GeM पोर्ट लचा िापर थेर् खरे दीिाठी िरकारी खरे दीद्िारे करण्यात येईल.
१. GeM िर उपलब्ध कोणत्याही पुरिठादारार्ाफटत रु. ५०,०००/- पयंत आिश्यक गुणित्ता तपिील आणण
वितरण कालािधी पूणट करणे.
२. GeM वििेताद्िारे रु. ५०,०००/- आणण रु. ३०,००,०००/- पयंत कर्ीतकर्ी तीन िेगिेगळ्या उत्पादकाांची
GeM िर आिश्यक ककांर्त, विसिष्र् आणण वितरण कालािधी पूणट करणे. जरिक्षर् प्रधीकारीने ठरविले
तर खरे दीदाराांना िापरण्यािाठी काही िाधने online bidding आणण online reverse auction GeM िर
उपलब्ध करू िकतात.
३. GeM िर पुरविलेल्या online bidding आणण online reverse auction िाधनाांचा िापर करून बोली
धारकाांना अननिायटपणे बोली प्राप्त केल्यानांतर आिश्यक गुणित्ता, तपिील आणण वितरणाचा काळ
पूणट करणारे पुरिठादार याांच्याकडून ककर्ान ३० लाख रुपयाांपेक्षा अधधक रक्कर् सर्ळू िकते.
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४. GeM च्या अर्ी ि िती नुिार, online e-bidding आणण online reverse auction चे आर्ांत्रण

पोर्ट लिर नोंदणी केलेल्या ििट विद्यर्ान वििेते ककांिा इतर वििेत्याांना उपलब्ध अिेल आणण जे कोणी
त्याांच्या उत्पादनाांची/िेिाश्रेणीची र्ागणी विसिष्र् उत्पादन िेिाश्रेणीनुिार प्रदान करतील.
५. GeM द्िारे खरे दी करण्यािाठी फक्त िरील उल्लेख केल्यानुिार Monetary Ceiling लागू आहे . जर
कोणतेही GFR RULES लागू होत अितील तर ते GEM च्या बाहे र अितील.
६. र्ांत्रालये ककांिा विभाग “OPEX" र्ॉडेल ककांिा “CAPEX" र्ॉडेलिर त्याांच्या आिश्यकतेनि
ु ार /
िि
ट ा करतील आणण अथटिांकल्पीय
ु ांगततेनि
ु ार िस्तू आणण िेिाांची त्याांच्या खरे दी आिश्यकताांची पत
ू त
र्ांजूरीच्या 30 हदििाांच्या आत त्याांच्या िावषटक िस्तांच
ू ी खरे दी योजनाची िस्तू आणण िेिाां या GeM पोर्ट लिर
िादर करतील.
७. िरकारी खरे दीदार र्ागणी करण्यापि
ू ी GeM िर उपलब्ध अिलेल्या व्याििानयक विश्लेषणाच्या
िाधनाांचा उपयोग करून र्ागील खरे दी ककांर्तीां, विभागाच्या र्ागील स्ितःच्या ककांर्तीांिी िध्याच्या योग्य
ककांर्ती पडताळू िकतात इ.
८. िस्तांच
ू ी र्ागणी जी -8 िर खरे दी-वििी / बोली / ररव्हिट सललािाद्िारे विकत घेणे र्ाळण्यािाठी
तक
ु ड्यातक
ु ड्यार्ध्ये खरे दी करण्यािाठी छोट्या प्रर्ाणार्ध्ये विभागली जाणार नाही ककांिा एकूण र्ागणीच्या
अांदाजे र्ल्
ू याच्या िांदभाटत आिश्यक अिलेल्या िररष्ठ अधधका-याांची र्ांजुरी घेणे आिश्यक आहे .

धन्यिाद !

