GeM वर वारं वार ववचारले जाणारे प्रश्न
Frequently Asked Questions
(FAQs)

खरे दीदार नोंदणी 1: GeM पोर्ट लवर संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी काय आवश्यक आहे ?
आधार क्रमाांक, अधधकृत mail id (gov.in/nic.in), अधधकृत Landline क्रमाांक आधि एखाद्या
सांस्थे चे बँक खाते तपशील GeM पोर्ट ल वर सांस्थे ची नोंदिी करण्यासाठी आवश्यक आहे .
2 - ववभाग खात्यावर ववभाग/नाव उपलब्ध नसल्यास काय करावे?

धवभाग व खात्यावर नाव र्ाकण्यासाठी, कृपया खालील तपशीलासह GeM ला मेल पाठवा१ सांस्थे चा प्रकार
२ राज्य (जर तो केंद्र सरकारच्या अधीन नसेल तर)

३ मांत्रालयाचे नाव
४ धवभागाचे नाव

3 - नोंदणी दरम्यान भरलेला e-mail id कसा सत्यावपत (Set) करायचा?
वापरकत्याने आपल्या नोंदिी दरम्यान अधधकृत e-mail id प्रदान करिे आवश्यक आहे .
आवश्यक field मध्ये त्याचे नाव र्ाकल्यावर, अधधकृत e-mail id वर एक OTP पाठधवला
जातो. वापरकत्याला त्याच्या/धतच्या e-mail id मध्ये OTPसाठी Login करिे आवश्यक
आहे . नोंदिी फॉमटमध्ये OTP र्ाकल्यावर, e-mail id सत्याधपत होईल.
4 - Referral Verification/Verifying Authority ची भूविका काय आहे ?
पडताळिी अधधकाऱ्याला एक अधधसूचना पाठवली जाते, ज्याची नोंदिी ४८ तासाांच्या आत
रद्दबातल केली जाऊ शकते, अशा नोंदिीचे सत्यापन पडताळिी अधधकाऱ्याकडू न केली जाते.

5 - SPGAसाठी सक्षि बॅंकांचे नाव काय आहे ?
आयसीआयसीआय, एचडीएफसी आधि एसबीआय या SPGAसाठी सक्षम बँका आहे त.

6 - जर प्राथविक वापरकता स्थानांतवरत झाला असेल तर GEM वरील एकाच खात्याने
संस्था कशी पुढे जाईल?
प्राथधमक वापरकत्याचे खाते धनष्क्रक्रय झाले असेल तर ते खाते दुसऱ्या प्राथधमक वापरकत्याकडे
हस्ताांतधरत करू शकतो. मात्र प्राथधमक वापरकत्याला माझे प्रोफाईल अांतगटत धनष्क्रक्रय खाते यावर
ष्क्ललक करण्याची आवश्यकता आहे . ष्क्ललक केल्यावर नवीन HoD चे email id प्रधवरर् करा
आधि त्याच्या/धतच्या धनष्क्रक्रयतेची खात्री करा. यानांतर खाते नवीन प्राथधमक वापरकत्याकडे
हस्ताांतधरत केले जाईल. नवीन प्राथधमक वापरकता हा जुन्या वापरकत्याच्या id सह मात्र नवीन
पासवडट सह login करू शकतो.
7 - प्राथविक वापरकत्याची नोंदणी कोण सत्यावपत करते?

त्याच श्रेिीतील पदाधधकारी ककवा एक श्रेिी कमी ककवा एक उच्च श्रेिीतील अधधकारी,
सत्यापन प्राधधकरि म्हिून नोंदिी करू शकतो आधि त्यासाठी
gov/nic/gembuyer/Organisation याांचा Specific E-mail ID असिे आवश्यक आहे .

8 – दे यक अदाईसाठी डीडीओ वैध भूविका बजावू शकतात का?
नाही, दे यक अदाईसाठी वैध भूधमका बजावू शकत नाही. डीडीओ केवळ Payment पद्धतींसाठी
“PFMS” and “GPA (GeM Pool Account)” याचा अवलांब करतील.
9 - पासवडट ववसरल्यावर तो पुन्हा Re-set कसा करायचा?
कृपया तुम्ही आधी होम पेजवर लॉधगन करा. आपल्या यूझर आयडी र्ाइप करा आधि ‘पासवडट
धवसरलात’ या पयायाला ष्क्ललक करा. पुन्हा आपला यूझर आयडी पुन्हा आधि captcha र्ाका
आधि सबधमर् बर्नवर ष्क्ललक करा. आपल्याला आपल्या नोंदिीकृत मेल आयडीवर धरसेर्
केलेला पासवडट पाठधवला जाईल जो तुम्ही पुन्हा सेर् करण्यासाठी वापरू शकता.

10 - PSUs/Autonomous organisations असल्याने, आम्हाला NIC कडू न
NIC/GOV email विळववण्यास सिस्या उद्भवते. GeM portal वर प्राथविक
वापरकत्याच्या रूपात नोंदणी करण्यासाठी िाझ्याकडे gov/nic email नसल्यास काय
काय करता ये ईल?
सावटजधनक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त सांस्थाांना ज्या समस्याांना तोंड द्यावे लागत आहे त्या समस्या
लक्षात घेता त्याांच्या धवनांतीनुसार, प्राथधमक वापरकताना GeM पोर्ट ल वर @gembuyer.in
email id आधार घेता येईल. जेिेकरून gemपोर्ट लवर त्याची नोंदिी आधि व्यवहार करिे
शलय होईल. अशा प्रकारे ज्या व्यलतींना @gembuyer.in email id आवश्यक आहे त्याांच्या
तपशीलाची माधहती फलत EXCEL FORM मध्ये लवकरात लवकर भरावी.

11: - प्राथविक वापरकत्याच्या रूपात नोंदणी करण्यासाठी @gembuyer.in
email id साठी कसा अजट करता ये ईल?
प्राथधमक वापरकत्याच्या रूपात नोंदिी करण्यासाठी nic/gov email धमळधवण्यामध्ये
समस्या येत असलेल्या वापरकत्याने सांस्थे च्या प्रमुखाला धशफारशींसह एक धवनांती अजट
पाठवा आधि GeM कडे पाठधवण्यासाठी फलत एलसेल फॉमट मध्ये खालील माधहती भरा
(ईमे ल: ds.nagalakshmi @ gem.gov.in) म्हिजे GeM @ gembuyer.in email id
तयार करे ल.

Sr No

First Name

Last Name

Designation

Role to be
assigned

Name of Ministry/
Department/
Organisation

State/City

Mobile No
(10 digits)

Complete
Office Address

12: - प्राथविक वापरकता आवण दुय्यि वापरकता @ gembuyer.in email id
साठी अजट करू शकतात का?
होय, आपि आधीच्या प्रश्नामध्ये दशटधवलेल्या नमुन्यानुसार आपल्या शेवर्च्या
समथट काांकडू न योग्य मां जूरीसह प्राथधमक आधि दुय्यम वापरकता दोन्हीसाठी @
gembuyer.in email id साठी अजट करू शकतो. परां तु प्रत्येक व्यलतीच्या धवरूद्ध नेमण्यात
येिाऱ्या योग्य भूधमकेचा योग्य प्रकारे उल्लेख करिे गरजेचे आहे .
13: - GeM पोर्ट लवर व्यवहार करण्यावशवाय इतर कोणत्याही उद्दे शाने तयार केलेली
@ gembuyer.in email id वापरू शकतो का?
नाही @ gembuyer.in धनर्ममत email id चा उपयोग फलत GeM पोर्ट लवर व्यवहार
करण्यासाठीच केला जाईल.

दुय्यि वापरकता वनर्मिती
1 - वकती ववभाग तयार केले जाऊ शकतात आवण आवश्यकता असल्यास वकती संपावदत करू शकता व वकती
काढू न र्ाकू शकतात/ खोडू न र्ाकू शकतात?
प्राथधमक वापरकता सांस्थे च्या आवश्यकतेनुसार अनेक धवभाग तयार करू शकतात आधि कोित्याही वेळी धवभाग सांपाधदत
करू शकतात/काढू न र्ाकू शकतात/ खोडू न र्ाकू शकतात.
2 - प्राथविक वापरकत्याने दुय्यि वापरकत्यांसाठी पोस्र् कसे तयार करावे आवण कसे जोडावे?
पोस्र् तयार करिे ककवा व्यवस्थाधपत करिे हे GeM चे एक अधभनव वैधशरय आहे . प्राथधमक वापरकत्याला login करण्याची
आधि Manage पोस्र्वर ष्क्ललक करण्याची आवश्यकता आहे . आवश्यकतेनुसार त्याला/धतला
DDO/PAO/Buyer/Consignee सारखे पोस्र् जोडावे लागतील आधि त्यात ते एकापेक्षा अधधक भूधमका दे खील धनवडू
शकतील.

3 - दुय्यि वापरकत्याचे खाते सविय करण्याच्या कोणत्या प्रविया आहे त?
दुय्यम वापरकत्याच्या इमे ल वर link पाठधवली जाईल आधि धतचा स्वीकार केल्यावर, दुय्यम वापरकते खाते सक्रीय होईल.

4 - दुय्यि वापरकत्यांसाठी वापरकता आयडी आवण पासवडट कोण तयार करू
शकतो?
दुय्यम वापरकता स्वतःच्या इमे ल आयडीवर पाठधवलेल्या link वर ष्क्ललक केल्यानांतर
त्याचा/धतचा युजर आयडी व पासवडट स्वतः तयार करू शकेल. येथे एक नवीन स्कीन धदसेल
ज्यावर त्याला/धतला सांपूिट माधहती भरिे आवश्यक आहे .

5 - जर GOV/NIC ईिे ल नसेल तर दुय्यि वापरकता म्हणून (buyer /
consignee ककवा दोघे ) नोंदणी कशी करावी?
GOV/NIC ईमे लसाठी अजट करा आधि GOV/NIC ईमे ल प्राप्त झाल्यावर नोंदिी करा.
जर तुम्हाला GOV/NIC ईमे ल धमळधवण्यात काही अडचि आली तर आपि
@gembuyer.in email साठी GeMला धवनांती करून नवीन इमे ल आयडीसाठी अजट करू
शकतात.

6 - @ gembuyer.in च्या ईिे लसाठी अजट करण्याची प्रविया काय आहे ?

नोंदिीकृत धवभागप्रमुख / प्राथधमक वापरकत्याने सांस्थे च्या प्रमुखाला धशफारशींसह एक
धवनांती अजट GeM पोर्ट ल वर पाठवावा आधि GeM कडे पाठधवण्यासाठी फलत एलसेल
फॉमट मध्ये ज्याच्या नावाने @ gembuyer.in चा email id तयार करायचा आहे त्याचा
खालील तपशील भरून पाठवावा. म्हिजे कांसात धदलेल्या नुसार त्याव्यलतीचा id तयार
होईल. (ईमे ल: ds.nagalakshmi @ gem.gov.in)
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7 - @ gembuyer.in ईिे ल विळववण्यासाठी वकती वेळ लागतो?
प्रश्नपत्रक क्र.८ मध्ये स्परर् केल्याप्रमािे , एलसेल फॉमट मध्ये माधहती पुरधवल्याबद्दल आधि
त्याची नोंदिीकृत धवभागप्रमुख/प्राथधमक वापरकत्याने पाठधवलेल्या ई-मे लद्वारे धवनांती अजट
प्राप्त झाल्यानांतर 48 तासाांत @ gembuyer.in हा ईमे ल धदला जाईल.

दुय्यि वापरकता लॉवगन
1: - दुय्यि वापरकता खाते सविय करण्याच्या कोणत्या प्रविया आहे त?
दुय्यम वापरकत्याने आपले खाते सक्रीय होण्यासाठी धदलेल्या link वर ष्क्ललक
करण्याची आवश्यकता आले त्यानांतर दुय्यम वापरकत्याचा ईमेल आयडी (नोंदिी
काळात वापरलेला) link वर पाठवला जाईल.
2: - दुय्यि वापरकत्यांसाठी वापरकता आयडी आवण पासवडट कोण तयार
करू शकेल?
दुय्यम वापरकता स्वतःच्या ईमे ल आयडीवर पाठधवलेल्या सक्रीय link वर ष्क्ललक
केल्यानांतर त्याचा/धतचा यूजर आयडी व पासवडट स स्वतः तयार करू शकतो. यासाठी
त्याला आपली माधहती भरिे आवश्यक आहे त्यानांतर एक नवीन स्क्रीन धदसेल.
3: - Key िहत्वाचे का आहे ?
धनमाि केलेल्या BID/Reverse Auction च्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी Key
महत्वाची आहे .

4: - Key चा वापर कधी केला जाईल?
Key जे GeM ३.० मधील एक नवीन सुधवधा BID/Reverse Auction तयार कतटन धवक्रेताद्वारे
एखादा दस्तऐवज encrypt करण्यासाठी वापरली जाईल. BID/Reverse Auction मध्ये सहभागी
असलेला धवक्रेता समान encrypted दस्तऐवज प्राप्त करे ल आधि सावटजधनक key उघडण्यासाठी
आवश्यक राहील.
5: - दुय्यि वापरकता म्हणून gov/nic पेक्षा इतर email वापरू शकतो का? (वविेता
नोंदणी)
नाही, GeM 3.0 मध्ये, एक दुय्यम वापरकता फलत gov / nic मेल id च वापरू शकतो.
6: - दुय्यि वापरकता म्हणून जर वैयक्ततक email ID असेल तर हा email ID वकती
काळ वापरू शकतो?
GeM server च्या उपलब्ध database मध्ये, @gembuyer.in ही ई-मेल आयडी तयार केले आहे त
ज्यात वैयष्क्लतक ई-मे ल आयडी असतील आधि वापरकत्यांना त्याबद्दल सूधचत केले जाईल.
वापरकत्याला @ Gembuyer.in ईमेल आयडी प्राप्त झाल्यानांतर 1 आठवड्यात वापरकत्याने ईमेल
आयडी बदलिे आवश्यक आहे , नाहीतर ते कायट करिे बांद करे ल.

7: - वैयक्ततक ईिेल कसा बदलू शकतो आवण त्यासाठी वकती वेळ लागेल?
खरे दीदार/प्राप्तकता याांनी login करून my account वर ष्क्ललक करा धतथे password बदलू
शकता. या प्रक्रीये साठी साधारि २-३ धमधनर्े लागतील.
8: GeM पोर्ट लवर नोंदणीकृ त दुय्यि वापरकता म्हणून असलो
gembuyer.in ईिेल आयडी प्राप्त झाला नसल्यास काय करावे लागेल?

आवण

@

जसे की GeM Server मधील उपलब्ध Database मध्ये, प्रश्न क्र. 6 त नमूद केलेली माधहती
समाधवरर् नाही. त्यामुळे वापरकत्यांचा @ gembuyer.in ईमेल तयार करू शकत नाही. अशा
पधरष्क्स्थतीत, प्रश्न क्रमाांक 6 मध्ये विटन केलेल्या प्रधक्रयानुसार कृपया GeMवर इमेल आयडी
प्राप्त व्हावा असा धवनांती मेल पाठधविे आवश्यक आहे .

9: - आिची संघर्ना पीएसयू / अन्य श्रेणी अंतगटत ये ते आवण ती केंद्रीय ककवा राज्य
सरकार नाही. आम्ही @ gembuyer.in ईिे ल आयडीसाठी ववनंती करू शकतो
का?
सवट दुय्यम वापरकते (खरे दीदार आधि ग्राहक/प्राप्तकता) जे GeM पोर्ट लवर व्यवहाराांसाठी
अधधकृत होऊ इष्क्च्ितात ते सवट @ gembuyer.in ईमे ल आयडीसाठी अजट करू शकतात.
10: - िाझ्या वैयक्ततक ईिे ल आहे आवण सध्या िला Gemवर व्यवहार करताना
कोणतीही सिस्या ये त नाही. तर िी nic/gov ककवा @gembuyer.in इिे लवर
जाऊ शकतो का?
होय आवृत्ती 3 मध्ये, दुय्यम वापरकत्याला वैयष्क्लतक ईमे ल आयडीसह व्यवहार करण्याची
परवानगी नाही. पि आम्ही धवद्यमान वापरकत्यांचा इमे ल कोित्याही वेळी थाांबवू शकतो.
अशा वेळी जर आपि धवद्यमान वापरकत्यांला धवनांती केली आहे तर ताबडतोब
GOV/NIC/@ gembuyer.in इमे ल जाऊ शकता.

थे र् खरे दी

1: - खरे दीदार GeMवर िाल खरे दी करण्यासाठी अनेक ववतरण स्थाने वनवडू
शकतो का?
होय, GeMवर माल खरे दी करण्यासाठी खरे दीदार अनेक धवतरि स्थाने धनवडू शकतो.
2: - िागील खरे दी ककित काय आहे आवण ती GeMवर कुठे पाहू शकतो?
खरे दीदाराने cartमध्ये त्याचे/धतचे उत्पादन जोडल्यानांतर, त्याला/धतला ‘Proceed to
Checkout’ करिे आवश्यक आहे . तपासिी करण्यापूवी धतथे शेवर्ची खरे दी ककमत
उपलब्ध होईल.
3: - contract दे ण्यापूवी ववतरणाचा कालावधी संपावदत करणे शतय आहे का?
होय, GeM 3.0 वर, contract दे ण्यापूवी तपासिीचा कालावधी सांपाधदत करिे शलय आहे .
4: - PAC खरे दीिध्ये थे र् खरे दीची ियादा वकती आहे ?
प्रत्यक्ष खरे दीसाठी, ऑर्ोमोबाईलना मयादा नाही; तथाधप, उरलेल्या उत्पादनाांची मयादा
50,000 पयंत समान राहील आधि जर ऑर्ोमोबाईलव्यधतधरलत उत्पादनाांची ककमत 50,000
पेक्षा अधधक असेल तर खरे दीदारला “BID/Reverse Auction” ची धनवड करावी लागेल.

सामान्य प्रश्न
1: - यूजर आयडी आवण पासवडट िध्ये अक्षराची पुनरावृत्ती करण्याची परवानगी का
नाही?
कारि, वापरकता आयडी आधि पासवडट मध्ये 8 विट असावे. ज्यात, 1 upper case अक्षर, 1
lower case अक्षर, एक अांक आधि एक धवशेष अक्षर/धचन्ह असिे आवश्यक आहे . यामुळे
आपल्या खात्याची सुरक्षा वाढते.

2: - खरे दीदारांसाठी सल्लािसलत बै ठक आयोवजत करण्याचा उद्दे श काय आहे ?
आपल्याला माधहत आहे की केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सावटजधनक उपक्रमाांकधरता
सामान्य वापर वस्तू व सेवाांच्या खरे दीसाठी ऑनलाइन ई-बाजारपेठ (GeM) ही ऑनलाइन
बाजारपेठ आहे . बाजारपेठ GeM धवक्रेत्याद्वारे उत्पादनाांची धवस्तृत श्रेिी सक्षम करत आहे
आधि सवट शासकीय खरे दीदाराांसाठी एक कायटक्षम आधि पारदशी बाजारदे खील प्रदान करते
आहे . नवीन आवृत्ती धवकधसत करण्याच्या या प्रधक्रयेमध्ये, GeMच्या चाांगल्या सेवाांसाठी सवट
stakeholdersकडू न अधभप्राय व सूचना प्राप्त करण्यासाठी, पोर्ट लच्या अधधसूचनावर
धदलेल्या धनयोजनानुसार सल्लागार बैठक आयोधजत करण्याचा धनिटय घेण्यात आला आहे .

3: - आधार ििांक दे णे का आवश्यक आहे ?
GeMवरील व्यवहाराांसाठी सरकारी आधारधारकाांची सांख्या फलत व्यलती ओळखण्यासाठी
आधि GeM व्यवहाराांमध्ये कायदे शीर मान्यताची आवश्यकता असलेल्या दस्तऐवजाांवर ईस्वाक्षरी म्हिून वापरली जाते. ई-स्वाक्षरी म्हिजे हस्तधलधखत स्वाक्षरी जी इलेलरॉधनक
स्वाक्षरी म्हिून समतुल्य आहे . ही नाव ककवा स्वाक्षरी असलेल्या हस्तधलधखत फाईल
स्वरूपात आहे ककवा ते एक अधधकृत पत्र आहे .
4: - आधार आवण पॅन जोडलेले असलेल्या ग्राहकाच्या खरे दीवर व्यवहार करणे
आवश्यक आहे का?
सवट व्यवहार खरे दीदार सांघर्ना आधि वापरकत्याचा हुद्दा धवरुद्ध मॅ प केले जातात, वैयष्क्लतक
नाही.
5: - वविेत्याची वैयक्ततक खरे दीची िावहती इतर कुठल्याही एजन्सीशी सािावयक
केली जाते का?
नाही, धवक्रेत्याची वैयष्क्लतक खरे दीची माधहती GeMवरील व्यवहाराांशी सांबांधधत कोित्याही
एजन्सीशी सामाधयक केली जात नाही.

6: - gem.gov.in िे ल आयडी कसा विळवावा?
दुय्यम वापरकत्यासाठी gem.gov.in मे ल आयडी तयार करण्याची धवनांती GeM SPVच्या
प्राथधमक वापरकत्याच्या nic/gov मे ल आयडीद्वारे पाठवावी. योग्य धवचार केल्यानांतर,
gem.gov.in मे ल आयडी धदला जाईल.
7- gem.gov.in िे ल आयडी विळण्यासाठी वकती वेळ लागतो?
प्राथधमक वापरकत्याच्या nic/gov मे ल आयडीद्वारे अग्रेधषत केलेल्या धवनांतीनुसार 48
तासाच्या आत GeM मे ल आयडी प्रदान करते.
8: - यापैकी आता कशावर व्यवहार करू शकतो? - GeM V2 ककवा GeM V3 ?
GeM V3 वर उपलब्ध असलेल्या उत्पादनाांसाठी/थे र् खरे दीसाठी फलत GeM V3 वरच
व्यवहार केले जातील. GeM V3 वर उपलब्ध नसलेल्या उत्पादने/श्रेिींसाठी, GeM V2 वर
थे र् खरे दीसाठी व्यवहार आयोधजत केले जाईल.

BID
1: GeM पोर्ट लवर एखादे उत्पादन ववकत घे ण्यासाठी खरे दीदाराला BIDची
आवश्यकता कधी असते?
खरे दीदार तीन वेगवेगळ्या OEMs तुलना केल्यानांतर, त्याला/धतला एक एल 1, एल 2 आधि
एल 3 उत्पादन प्राप्त होईल. सूधचत एल 1 व्यधतधरलत कोितेही उत्पादन धनवडल्यास,
खरे दीदार प्रत्यक्ष खरे दीसाठी धनवड करू शकिार नाही आधि म्हिून त्यासाठी BID तयार
करिे आवश्यक आहे .
2: - BID वैधता कालावधी काय आहे ?
BID वैधता कालावधी धकमान 15 धदवस आधि जास्तीतजास्त 90 धदवस आहे .
3: - EMD म्हणजे काय?

EMD म्हिजे Earnest Money deposit (बयाना रलकम जमा करिे ) होय. जे एका
व्यवहारात खरे दीदाराने धवक्रेत्याधवषयी दशटधवलेल्या धवश्वासाची पुांजी आहे .

4: - खरे दीदाराच्या बाजूने ठरववलेली EMD र्तकेवारी रतकि काय आहे ?
EMD रलकम ही तो/ती खरे दी करत असलेल्या उत्पादनाच्या एकूि मूल्य ककमतीच्या 2-5%
आहे .
5: - बोली प्रवतसाद िूल्यवनधारण पद्धत (Bid Response Evaluation Method)
काय आहे ?
खरे दीदार तो/ती खरे दी करत असलेल्या उत्पादनाचे मूल्यमापन करू इष्क्च्ित असल्यास,
खरे दीदार ताांधत्रक व आर्मथकदृरया उत्पादनाचे मूल्यमापन करण्यासाठी गुिवत्ता आधि
आधाधरत मूल्य धनवड धनवडे ल ककवा उत्पादनाच्या केवळ धवत्तीय मूल्याांकनासाठी एक
आधाधरत मूल्य धनवड करे ल.
6: - Bid Item Split-able काय आहे ?
खरे दीदार Bid Item Split-able धनवडल्यास, तो / ती BId यशस्वी पूिट झाल्यानांतर
आधि ऑडट रच्या धनर्ममतीपूवी एल 1, एल 2, एल 3 मधील ऑडट र धवभाधजत करू शकतो.

7: - खरे दीदाराकडू न कोणत्या ववतरणाची वनवड केली जाऊ शकते त्या वभन्न अर्ी
काय आहे त?
खरे दीदाराकडू न धनवडलेल्या धवधवध धवतरिाच्या अर्ी खालीलप्रमािे आहे त:
अ. मालाच्या जागेजवळ मोफत धवतरि
ब. रे ल्वेस्र्े शनवर मोफत पाठधविे - धजल्हा रे ल्वे स्र्े शनला धवतरिामध्ये मदत
क. Freight Pre-paid - Freight शुल्क आधीपासून धबलामध्ये समाधवरर् केले आहे त
ड. आधीच्या कामाचे धवतरि – धवक्रेता पधरसरातील वस्तू/माल प्राप्त करण्यासाठी
प्राप्तकता/ग्राहक जबाबदार आहे .
ई. Cost Insurance Freight - Freight चा खचट धवक्रेत्याद्वारे भरला जातो
च. Free On Board - धवक्रेता जहाजावरील पोस्र्वर माल चढवण्यास जबाबदार आहे जी
खरे दीदाराची जबाबदारी आहे .
8: - 3.0 वर BID वनर्मिती करताना वापरकते ववशे ष दे यक अर्ी आवण वनयिांची
वनवड करू शकतात का ?
होय, खरे दीदार उपलब्ध Dropdown पयायाांतील उपलब्ध असलेले धवशेष अर्ी आधि धनयम
धनवडू शकतो.

वविेता नोंदणी

1 - GeM वर एक वविेता म्हणून नोंदणी करण्याचे वनकष काय आहे त?
वास्तधवक उत्पादनाांची धनर्ममती ककवा बाजारपेठ करिारे ककवा सेवा धवतधरत करिारे
कोितेही धवक्रेता GeMवर धवक्रेता होऊ शकतात. एखाद्या धवक्रेताला आपला आधार
क्रमाांक, CIN/UAN/GSTN (जर धवत्तीय उलाढाल 20 लाखाांपेक्षा जास्त असेल तर) ककवा
सांस्थे ची कागदपत्रे (जर धवत्तीय उलाढाल 20 लाख रुपयाांपेक्षा कमी ककवा त्यापेक्षा कमी
असेल तर) आधि बँकेच्या माधहतीची आवश्यकता असेल.
2 – एखादी व्यतती वविेता आवण सेवा पुरवठादार म्हणून GeM वर स्वतः नोंदणी
करू शकते का?
होय, व्यलती 'धवक्रेता' पयाय धनवडू न धवक्रेता आधि सेवा प्रदाता म्हिून स्वत:ची नोंदिी करू
शकते.
3 - जर एखाद्या व्यततीला सेवा प्रदाता म्हणून स्वत:ची नोंदणी करणे आवश्यक
असेल तर वतला/त्याला वेगळा आधार ििांक लागतो का?
नाही, समान आधार क्रमाांक एक धवक्रेता आधि सेवा प्रदाता म्हिून नोंदिी करण्यासाठी
वापरले जाऊ शकते.

4: - वविेता GeMवर त्याच्या/वतच्या Firm/Companyला नोंदणी कशी दे ऊ शकतो?
धवक्रेताने नोंदिीसाठी GeM पोर्ट लला भेर् दे िे आधि ITR type, मूल्याांकन वषट आधि पोचपावती क्रमाांक
प्रदान करिे आवश्यक आहे . जर एक Firm असेल तर त्याला / धतला PAN दे िे आवश्यक आहे आधि
जर ती एक Company असेल तर धतला CIN प्रदान करिे आवश्यक आहे . ही माधहती पुरधवल्यावर
धवक्रेता त्याच्या/ धतच्या Firm/Company GeM वर नोंदिी करू शकतात.
5 - वविेता नोंदणीिध्ये 'इतरांना' एक पयाय आहे का? सध्या उत्पादन, सेवा आवण दोन्हीसाठी
पयाय आहे ?
नाही, धवक्रेता नोंदिीमध्ये 'इतराांसाठी' पयाय नाही. पुनर्मवक्रेता उत्पाद/सेवाांखालील दोन्हीपैकी एक म्हिजे
नोंदिीकृत वस्तू/सेवा/दोन्ही पुन: धवक्री करीत आहे त ककवा नाही यावर अवलांबून आहे त.
6: - वविेता संघर्नेच्या नोंदणीदरम्यान, ITR तपशील तीन वषांसाठी दे णे बं धनकारक आहे
का? वविेत्याकडे दोन वषांसाठी ITR तपशील असल्यास काय करू शकतो?
नाही, तीन वषांसाठी ITR तपशील प्रदान करिे अधनवायट नाही. तो/ती 2 वषांसाठी ITR तपशील प्रदान
करु शकतो, धतस-या वषाची पयाय दुलटधक्षत करू शकतो आधि पुढे जाऊ शकतो.

7: - एका पुनर्मविेतासाठी अवधकृ तता पत्र upload करणे अवनवायट आहे का?
नाही, हे अधनवायट नाही. पुनर्मवक्रेताची इच्िा असल्यास, तो/ती सहाय्यक दस्तऐवजाांप्रमािेच
upload करु शकतो.
8: - GeM ने पुनर्मविेताची अवधकृ तता पडताळणी केली आहे का?

पुनर्मवक्रेत्याद्वारे upload केलेले अधधकृतता पत्र GeM वर auto approved आहे आधि
खरे दीदार ते पाहू शकतो.
9: - Firm/Companyसाठी सुरू होण्यासाठी पोचपावती ििांक का आवश्यक
आहे ?
आपि एक Firm म्हिून नोंदिी करत असल्यास, एक Company ककवा सुरवात म्हिून
आपले खाते सत्याधपत करण्यासाठी पोचपावती क्रमाांक अधनवायट आहे . हे Credentials
आधि इतर तपशीलाांच्या वास्तधवक वेळेसाठी सत्यापन करण्यासाठी आवश्यकता आहे .

10: - GeM वर वविेता म्हणून नोंदणी करण्यासाठी काय वनकष आहे त?
वास्तधवक उत्पादनाांची धनर्ममती ककवा बाजारपेठ करिाऱ्या ककवा सेवा धवतधरत करिारा
कोिताही धवक्रेता GeM वर धवक्रेता ककवा सेवा प्रदाता बनू शकतो.
11: - कंपनीच्या बाबतीत वविेता/सेवा प्रदाता म्हणून नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक
असलेले कागदपत्र कोणते आहे त?
एक धवक्रेता/सेवा प्रदात्याला आपला आधार क्रमाांक, CIN/UAN, GSTN (जर आर्मथक
उलाढाल 20 लाख रुपयाांपेक्षा जास्त असल्यास) ककवा सांस्थे चे दस्तऐवज (जर आर्मथक
उलाढाल 20 लाख रुपयाांपेक्षा कमी ककवा त्याहून कमी असेल तर) आधि बँकेची आवश्यक
माधहती आवश्यक आहे .
12: - Proprietary Firmच्या बाबतीत वविेता/सेवा प्रदाता म्हणून नोंदणी
करण्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र कोणते आहे त?
एखाद्या Proprietary Firmच्या बाबतीत धवक्रेता/सेवा प्रदाता म्हिून आधार आधि
Firmची ककवा Proprietarच्या PAN क्रमाांकाची आवश्यकता असते.

13: - वविेता/सेवा प्रदात्याद्वारे , Firmच्या बाबतीत, PANची उपलब्धता नसल्यास तो त्याच्या वैयक्ततक PAN ििांकाचा वापर
करु शकतो का?
होय, धवक्रेता/सेवा प्रदात्याद्वारे , Firmच्या बाबतीत, PANची उपलब्धता नसल्यास तो त्याच्या वैयष्क्लतक PAN क्रमाांकाचा वापर करु शकतो.
14: - OEM नोंदणी कशी करता ये ईल?


OEM वेबसाइर् www.gem.gov.in ला भेर् दे ऊन sign up करिे आवश्यक आहे . पोर्ट लवर नोंदिी प्रधक्रया आधीच उपलब्ध आहे त.



आधार नोंदिीकृत मोबाइल क्रमाांकाचा उपयोग करुन sign up करा. (प्राथधमक वापरकता व्यवसाय सांस्थे चे प्रमुख असले पाधहजे )



नोंदिीकृत मोबाइल क्रमाांकावर पाठधवलेल्या OTP सह आधार धववरि सत्याधपत करा.



कांपनी सांधवधान, व्यवसाय, सांस्था प्रकार धनवडा.



तुमचे PAN Number भरा.



बाजारपेठेसाठी त्याच्या/धतच्या ऑफरच्या आधारावर वैध भूधमका धनवडा.



तो/ती केवळ उत्पादन दे ते तर 'धवक्रेता' धनवडा.



'सेवा प्रदाता' धनवडा जर त्याने फलत ती सेवा धदली तर तो दोन्ही उत्पाद आधि सेवा दे त असल्यास 'दोन्ही' धनवडा.



व्यवसाय अष्क्स्तत्व सत्याधपत करा.( Verify business entity)



सांस्थे च्या प्रकारावर आधाधरत, आवश्यक आर्मथक तपशील सादर करा.



त्याच्या/धतच्या सांस्थे साठी पुरविी तपशील सादर करून नोंदिी पूिट करा.

15: - Password ववसरल्यास तो Reset कसा करावा?
मुख्यपृरठावरील login वर ष्क्ललक करा. आपला user id type करा आधि आपला user id
आधि captcha प्रधवरर् करा आधि submit बर्नावर ष्क्ललक करा. आपल्याला आपल्या
नोंदिीकृत mail id वर पासवडट reset पाठधवला जाईल जो आपि आपला password पुन्हा
set करण्यासाठी वापरू शकता.
16: - जर भागीदारी firm असेल तर त्याच्यासाठी कुठलीही श्रेणी नाही. िग अशा
व्यततींनी कुठे नोंदणी करावी?
भागीदारी ही firm असल्याने, आपि firmच्या श्रेिी अांतगटत नोंदिी करू शकता.

वविेता वापरकता वनर्मिती
1: - तुम्ही दुय्यि वापरकता कसा तयार कराल?
कृपया दुय्यम वापरकता तयार करण्यासाठी पुढील 4 पायऱ्या आहे त.
www.gem.gov.in ला तुमच्या credentials चा उपयोग करून login करा.
नवीन वापरकते तयार आधि आमांधत्रत करण्यासाठी 'Manage' करा आधि दुय्यम वापरकत्यावर ष्क्ललक करा.
सांघर्नेच्या अांतगटत सवट अधनवायट माधहती भरा – दुय्यम वापरकते तयार करा आधि आमांधत्रत करा.
त्याांच्या भूधमका धनयुलत करा.
यानांतर आपि असे सूधचत कराल की, 'वापरकता' यशस्वीधरत्या तयार करण्यात आला आहे .
2: - एक वविेता एकाच वापरकत्याला सवट भूविका दे ऊ शकतो का ?
होय, एक धवक्रेता सवट भूधमका एकाच वापरकत्याला सोपवू शकतो.
3: - दुय्यि वविेत्याचा उद्दे श काय आहे ?
हे GeM 3.0 वर धवक्रेत्याांसाठी एक अधभनव वैधशरय आहे . धवक्रेते दुय्यम धवक्रेते तयार करू शकतात आधि
त्याांच्यासाठी भूधमका धनयुलत करू शकतात – Product upload, BID/RA Participation, Order Processइ. हे
धवक्रेतासाठी operationsमध्ये सोयीसाठी आहे . जेिेकरून त्याला/धतला स्वत: सवट भूधमका धनभाविे आवश्यक
नसते.

उत्पादन अपलोड
1: - EAN म्हणजे काय?
EAN – Europen Article Number चे सांधक्षप्त रूप आहे . हा Barcode मानक आहे , 12
ककवा 13 आकडी उत्पादन ओळख सांकेताांक आहे .
2: - Lead Time म्हणजे काय?
Lead Time अशी वेळ आहे ज्याला धवक्रेत्याने त्याच्या/धतच्या उत्पादनास खरे दी करिे
आधि माल पाठविाऱ्या स्थानावर ते पाठधविे आवश्यक आहे . त्या वेळेस प्रदान करिे
आवश्यक आहे .
3: - Brand जोडणे शतय आहे का? आवण पोर्ट लवर वकती वेळ द्यावा लागेल?
होय, नवीन Brand जोडिे शलय आहे . उत्पादने upload करताना, नवीन Brand
जोडण्यासाठी पयाय उपलब्ध आहे त. Brand जोडल्यानांतर, यास sanitization product द्वारे
मां जूर धमळण्यासाठी 48 तास लागतील.

4: - SKU म्हणजे काय?
SKU म्हिजे Stock Keeping Unit चा सांक्षेप आहे . हे एका उत्पादनासाठी एक उत्पादन
आधि सेवा ओळख सांकेताांक आहे .
5: - उत्पादनांची ककित कोण घे ते?
धवक्रेता म्हिून, आपि आपल्या उत्पादनाांची ककमत set कराल. तथाधप, ग्राहक त्याच्या
गरजेप्रमािे उत्पादन धनवडण्याचे अधधकार ग्राहकाांकडे आहे . ग्राहकाने खरे दीदारानेच धदलेला
करार ठे धवला पाधहजे जो तुमच्या offer केलेल्या धकमतीच्या योग्यतेबद्दल सांतुरर् असेल.

6: - उत्पादनांवर slab discount दे णे बं धनकारक आहे का?
नाही, हे अधनवायट नाही. तो पूिटतः धवक्रेतावर अवलांबून असेल की तो/ती slab सवलत प्रदान
करू इष्क्च्ितो की नाही.

7: - Upload केलेल्या उत्पादनास प्रशासकीय िं जरू ी विळववण्यासाठी वकती वदवस
लागतात?
उत्पादन Upload झाल्यानांतर GeM वर प्रशासनाने मां जूर केलेल्या उत्पादनास जास्तीत
जास्त 48 तास लागतात.
8: - एखादे उत्पादन Upload करताना 10% सवलत दे णे बं धनकारक आहे का?
होय, GeMमध्ये उत्पादन Upload करताना MRP वर 10% सूर् दे िे धवक्रेतासाठी अधनवायट
आहे .
9: - रवजस्रेशनची काय प्रविया आहे ? आवण जर एखाद्या वविेत्याकडे
proprietorship firm असेल आवण त्याच्याकडे संस्थे चा PAN नसेल तर काय
करावे?
या बाबतीत, मालक नोंदिीसाठी आपले PAN वापरू शकतात.

10: - पुनर्मविेता आपल्या उत्पादनाला कसा Upload करे ल?

धवक्रेता नोंदिी पूिट केल्यानांतर Catalog वर ष्क्ललक करून नांतर नवीन उत्पादन जोडा या
पयायावर ष्क्ललक करे ल यानांतर तो आपल्या उत्पादनाला Upload करू शकेल.
उत्पादनाची सवटसाधारि माधहती भरल्यानांतर, system ककमत दशटधवण्याची मागिी करे ल.
येथे, धवक्रेत्याने OEM ककवा पुनर्मवक्रेता म्हिून धवक्री उत्पादन धनवडिे आवश्यक आहे . हे
केल्यानांतर त्याला/धतला उत्पादनाशी सांबांधधत सवट माधहती भरून उत्पादन Offer करण्याची
आवश्यकता आहे . पुनर्मवक्रेता धवक्रेता/सेवा प्रदाता म्हिून आपले उत्पादन Upload करू
शकतो. पुढे तो उत्पादनाांची माधहती Upload करू शकतो आधि Upload दरम्यान माधहती
पुरवू शकतो.
11: - Bulk Upload शतय आहे का?
Bulk Upload अद्याप शलय नाही.

12: - 3.0 िध्ये नवीन ब्र ॅंड प्रववष्र् करण्यासाठी काय आवश्यकता आहे ?
उत्पाद माधहती प्रधवरर् करताना उपलब्ध Drop Down पयायाांमधून 'Brand' धनवडा, जर आपले Brand
उपलब्ध नसेल, तर कृपया ते जोडण्यासाठीच्या पयायावर ष्क्ललक करा. नांतरच्या screenमध्ये, Brand नाव
type करा आधि 'New Brand Add' वर ष्क्ललक करा. हे GeM मधील उत्पादन स्वच्िता पथकाद्वारे
मांजूर केले जाईल.
13: - lead time 15 वदवसांपेक्षा जास्त वेळ का असायला पावहजे?
धवक्रेत्याने उत्पादनाची खरे दी करण्यासाठी आधि खरे दीदाराला तो पाठधवण्याची ही धकमान वेळ आहे
म्हिून.
14: - MRP च्या 10% पेक्षा किी दराने offer का द्यावी?

GeM वर धवक्रेत्याने आपली उत्पादने उत्पाद/सेवेच्या एमआरपीपेक्षा धकमान 10% दे िे आवश्यक आहे .
हे उत्पादन/सेवा खरे दी करण्यासाठी एक स्पधात्मक ककमत ऑफर करिे धवक्रेत्याला आवश्यक आहे .
याप्रमािे GeM वर सवट खरे दी उत्पादने जी.आय.एम. धवक्रेत्याद्वारे मोठ्या प्रमािात धवकल्या जाऊ
शकतात आधि त्याची खात्री करुन लाभ धमळधवता येऊ शकतो. यासाठी धवक्रेते उत्पादनावर उच्च
सवलत दे तात. धवक्रेत्याने त्याच्या कमीतकमी ककमत GeMला द्यावी आधि जी.आय.एम.वर ऑफर
ककमतीपेक्षा समान ककवा कमी ककमतीच्या काही उत्पादनाची तुलनेत धवक्री करू शकतात ककवा GeMवर
कमी धकमतीत दे ऊ शकतात.

15: - जर GeM 3.0 िध्ये उत्पादनासाठी योग्य श्रेणी सापडली नाही तर काय करावे?
जर GeM 3.0 वर धवधशरर् श्रेिी उपलब्ध नसेल तर ती जोडण्याची प्रतीक्षा करू शकता ककवा
आपले उत्पादन वापरिाऱ्या आपल्या उत्पादनाचा धवधशरर् श्रेिीच्या व्यधतधरलत GeM ला धवनांती
करण्यासाठी आपल्या उत्पादनाचा वापर करिाऱ्या खरे दीदारास धवचारिा करू शकता.

16: - वविेता/सेवा पुरवठादार जे उत्पाद/सेवा अपलोड केल्यावर या सेवा प्रकावशत
झाल्यानंतर कोणत्या क्षे त्रास संपावदत करू शकतात?
आधीपासून अपलोड केलेल्या/प्रकाधशत उत्पादनाांसाठी, दुरुस्त्या करण्यासाठी GeM वर
कोिताही पयाय नाही. कृपया लक्षात घ्या की , फलत ककमत आधि Stock कोित्याही वेळी धदले
जाऊ शकते. तथाधप दुरुस्त्या करण्यासाठी उत्पादनासाठी धवधशरर् श्रेिीमधील DCEOद्वारे SCN
(Show Cause Notice) कारिे दाखवा नोर्ीस प्रदान केली जाऊ शकते. (कृपया लक्षात घ्या
की, SCN (Show Cause Notice) DCEO द्वारे प्रकाधशत उत्पादनास दुरुस्त करण्यासाठी
नोर्ीस आहे , जर उत्पादन प्रधक्रयेच्या वेळी चुकीची माधहती धदली असेल तर.)

ऑडट र प्रविया
1: ऑडट र हाताळताना Traking Number आवण Traking URL िहत्वाचा का
आहे ?
ऑडट रवर प्रधक्रया करताना Traking Number आवण Traking URL दोन्ही प्रधवरर्
करिे महत्त्वाचे आहे कारि हे ऑडट र पाठधवण्याच्या पधरष्क्स्थतीत मागोवा घेण्यास मदत
करते.

2: वविेता पैसे विळाल्यानंतर इतर कोणत्याही व्यवसायासाठी जबाबदार आहे का?
होय, प्रधक्रया पूिट करण्यासाठी धवक्रेताला Payment प्राप्त केलेल्या पयायाला मान्यता दे िे
आवश्यक आहे .

सािान्य प्रश्न
1: - अवनवायट क्षे त्रांची स्वतंत्र यादी आहे काय?
नाही, अधनवायट क्षेत्राांची स्वतांत्र सूची नाही. सवट आवश्यक रकाने एका चाांदिीसह (*) सह धचन्हाांधकत
आहे त.
2: - आधार आवण पॅनिध्ये जर नाव वेगळे असेल तर नोंदणीदरम्यान सिस्या उद्भवू शकते
का?
नाही, नोंदिी करताना आपल्या खात्याचे नाव वेगळे असल्यास आधि पॅनमध्ये नाव वेगळे असल्यास
धवक्रेता कोित्याही समस्येला सामोरे जािार नाही. केवळ आधार वरील नाव बरोबर समजले जाईल.
3: - वविेता/सेवा प्रदाता 3.0 वर पासवडट बदलू शकतो आवण 2.0 वर प्रवेश करू शकतो
का?
सवट धवक्रेते/सेवा प्रदाते ज्याांनी 3.0 वर पासवडट बदलला आहे तेच 2.0 वर प्रवेश करू शकतात.

4: - वविेता िूल्यांकनासाठी कोण जबाबदार आहे ?
धवक्रेत्याचे मूल्याांकन कांपनी आधि उत्पादनाच्या दोन्ही स्तराांवर केले जाते:
भारतीय उत्पादक / OEM
Agent / Distributor / Channel Partner / Reseller of Indian OEMs and Indian eMarketplaces
Agent / Distributor / Channel Partner / Reseller of Foreign OEMs
GeM वरील सेवा प्रदाते
5: - वविेते िूल्यांकन कोण करते?
मूल्याांकन करण्याच्या हे तूसाठी, 3 SEBI empanelled Credit Rating Agencies
म्हिजेच M/s CRISIL Ltd, M/s India Ratings and Research Pvt. Ltd.
आधि Brickworks Ratings India Pvt. Ltd. व्यस्त आहे त.

6: - वविेता िूल्यांकनासाठी काय धोरण आहे ?
धवक्रेता मूल्याांकन पॉधलसी म्हिते की खालील श्रेिी वगळता सवट धवक्रेत्याांसाठी मूल्याांकन
केले जाईल:
अ) OEMs ची वार्मषक उलाढाल रू. 1000 कोर्ी आधि गेल्या तीन वषांत पाच वषांत नफा
झालेला आहे .

ब) कागदपत्र वगळता स्र्े शनरी वस्तूांचे धवक्रेते याांनाही या एजन्सींनी केलेल्या मूल्याांकनातून
सूर् धदली जाईल.
क) श्रेिी (ए) आधि (बी) मध्ये उतरत नसलेले धवक्रेते आधि त्याांच्या उत्पादाांची यादी आधि
order value कमीतकमी रु. 50,000/- पयंत आधि जास्तीत जास्त रु. 5 लाखापयंत प्रत्येक
मधहन्यापयंत मयाधदत असिाऱ्या प्रत्यक्ष धवक्रीखाली धवक्री करतात. Bidding /Reverse
Auction मध्ये सहभागी होण्यासाठी vendor assessment अधनवायट असेल.
7: - Vendor Assessment हे सवांसाठी अवनवायट आहे का?

सवट धवक्रेते/सेवा प्रदात्याांसाठी Vendor Assessment (धवक्रेता मूल्याांकन) हे अधनवायट
नाही.

8: - वविेता/सेवा पुरवठादाराने वविेता िूल्यांकनासाठी वनणटय घे तल्यास कोणती िावहती
विळववली जाते ?
जर धवक्रेता ककवा सेवा प्रदाता Vendor Assessment साठी करण्यास इच्िुक असेल, तर खालील
धवस्तृत शीषटकाच्या अांतगटत तपशील धमळधवलेल्या assessment application चा भाग म्हिून
captured केला जाऊ शकतो :
अ) धवक्रेता प्रोफाइल (माधहती जसे पत्ता, PAN, CIN, Bank account, Experience with
government इत्यादी)
ब) आर्मथक क्षमता (नफा / तोर्ा तपशील, बँक खाते इत्यादी)
क) आधीचा अनुभव
ड) Territory of operations
ई) उत्पादन सांबांधधत / सेवा सांबांधधत तपशील
धवक्रेत्याच्या प्रोफाइल आधि आर्मथक क्षमतेनुसार नोंदिीच्या र्प्प्यात घेतलेले सवट सांबांधधत
तपशील धवक्रेता मूल्याांकनासाठी अजट करता येते.

9: - वविेता िूल्यांकनासाठी वैध कालावधी काय आहे ?
धवक्रेता मूल्याांकनाची वैध मुदत लागू केलेल्या तारखेपासून दोन वषांपयंत आहे . तथाधप,
कोिताही धवक्रेता कोित्याही वेळी नवीन धवक्रेते मूल्याांकन प्राप्त करण्यास स्वतांत्र आहे .
10: - Vendor Assessment िध्ये GeM काय भूविका करते ?
धतसऱ्या पक्षाच्या SEBI ने प्रदान केलेल्या VAA द्वारे मूल्याांकनाच्या assessment and rating
मध्ये GeM ची कोितीही भूधमका नाही.

Dashboard Management
1: - वविेता/सेवा पुरवठादाराने नोंदणीकृ त तसेच वबकलग पत्ता दोन्ही प्रदान करणे
आवश्यक आहे का ?
धवक्रेता/सेवा पुरवठादाराने नोंदिीकृत तसेच धबकलग पत्ता दोन्ही प्रदान करिे आवश्यक आहे .
कारि invoice तयार करताना त्याांनी धबकलग पत्ता धनवडिे आवश्यक आहे .
2: - एखादी व्यतती जर MSME अंतगटत नोंदणीकृ त असेल तर वविेत्याने कोणती
िावहती दे णे आवश्यक आहे ?
एखादी व्यलती जर MSME च्या अांतगटत नोंदिीकृत असेल तर त्याला/धतला UAN (Udyog
Aadhaar Number) उद्योग आधार क्रमाांक आधि LMN (Link Mobile Number) प्रदान
करावा लागतो.

Thank you…….

