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राज्यातील ग्रामपंचायतींचे अयएसओ प्रमाणणकरण  
(ISO 9001 : 2015) करणेबाबत. 
 

महाराष्र शासन 
ग्राम णिकास णिभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाकंः अयएसओ २०१8/प्र.क्र.01/असक 
बाधंकाम भिन,25,मझझबान पथ. 

फोर्झ,मंुबइ-400001 
णदनाकं :  5  माचझ, 2021 

संदभझ :- समक्रमाकंीत णदनाकं 18 सप्र्ेंबर, 2019 

शासन शुध्दीपत्रक :- 

शासन णनणझय क्रमाकं अयएसओ 2018/प्र.क्र.01/असक, णदनाकं 18 सप्र्ेंबर, 2019 मध्य े
पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत अहे.   

 पणरच्छेद 3 मधील र्प्पा-2 मधील ऄनुक्रमाकं 2) पुढीलप्रमाणे िाचािा. 

र्प्पा-2- ऄंमलबजािणी ि प्रमाणीकरण  

2) णनणिदा प्रणक्रयेद्वारे णनणरृत झालेली सल्लागार संस्था सेिसेाठी णनिडल्यास संबंणधत 
ग्रामपंचायतीने शासन णनणझयातील पणरच्देद 5 (2) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम 
(जीएसर्ीसह) संस्थेला ऄदा करािी.  तसेच तीन िर्षासाठी करण्यात येणाऱ्या सर्विलन्स 
ऑणडर्साठी प्रणत  ग्रामपंचायत रू. 21,000/- खालील संस्थेला ऄदा करािी. 
 

सर्विलन्स ऑणडर्साठी प्रणत  ग्रामपंचायत प्रणत िर्षझ ऄदा कराियाच्या रकमेचा तपशील 
ऄ.क्र िर्षझ प्रदानाची रक्कम जीएसर्ी 18% एकूण 

1 प्रथम िर्षझ 6,300/- 1,134/- 7,434/- 
2 णद्वतीय िर्षझ 6,300/- 1,134/- 7,434/- 
3 तृतीय िर्षझ 8,400/- 1,512/- 9,912/- 

  
पणरच्छेद 4 पुढीलप्रमाणे िाचािा. 

सदर प्रकल्पाची ऄंमलबजािणी करण्यासाठी णनिड करण्यात अलेल्या एजन्सीने संगणक 
प्रणाली तयार करािी. त्याची कायझपद्धती पुढील प्रमाणे राणहल.  



शासन णनणझय क्रमांकः अयएसओ २०18/प्र.क्र.01/असक 

 

पषृ्ठ 3 पैकी 2  
  

 

i. ग्रामपंचायतींचे अयएसओ प्रमाणणकरण करण्यासाठी शासन स्तरािर मान्य झालेल्या गुणित्ता 
व्यिस्थापन प्रणाली दस्तािजे (QMS - Quality Management System Document) नुसार 
अिश्यक ते बदल करणे ि कमझचाऱ्याचंे प्रणशक्षणाकणरता संबंणधत ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेिक यानंी  
त्याचं्या लॉगआनमध्ये नोंदणी करािी. त्यामध्ये सदरचे काम शासन स्तरािर णनणिदा प्रणक्रयेद्वारे 
णनणरृत झालेल्या सल्लागार संस्थेकडून कराि े ककिा स्थाणनक पातळीिरील दजेदार संस्थेकडून 
करुन घ्याि ेयाबाबतचा पयाय णनिडािा. 

ii. संगणक प्रणालीिर णजल्हा णनहाय एकूण ग्रामपंचायतींच्या 10% ककिा 100 या पैकी जे कमी ऄसले 
णततकी संख्या प्राप्त झाल्यानंतर संगणक प्रणालीकडून कायारंभादेश (Work Order) तयार होइल. 
शासनाच्या मान्यतेने कंपनीला कायारंभादेश देण्यात येइल. मात्र यापेक्षा कमी संख्येसाठी 
कायादेश देणेबाबत णनिड करण्यात अलेल्या संस्थेने णिनंती केल्यास शासन हे कायादेश देतील. 

iii. कायारंभ अदेश प्राप्त झाल्यानंतर या शासन णनणझयात नमुद करण्यात अलेल्या णिणिध कामाच्या 
र्प्प्यानुसार काम पुणझ झाल्यानंतर संगणक प्रणालीिर त्या-त्या र्प्प्याचे देयक (Invoice) तयार 
होिून ग्रामसेिक याचं्या लॉगीनमध्ये पाठिले.  

iv. ग्रामसेिक सदर देयकाची पुष्ठी प्रणालीिर करेल ि संबंधीत काम पुणझ झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
ऄपलोड करेल. देयकाची पुष्ठी झाल्यानंतर सदर देयकाची रक्कम संस्थेला संबंणधत 
ग्रामपंचायतीकडून ऄदा करण्यात येइल.   

v. ISO प्रमाणीकरणाबाबतची सिझ प्रक्रीया पूणझ होउन ग्रामपंचायत ISO प्रमाणीकरण संस्थेकडून ISO 
- 9001: 2015 प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामसेिक त्याचं्या लॉगआनमध्ये सदर प्रमाणपत्र 
ऄपलोड करेल ि त्याअधारे संस्थेस रक्कम ऄदा करण्यात येइल. 

vi. सदर कामाचे णिणिध ऄहिाल शासन स्तरािरील लॉगीनमध्ये देण्यात येतील. 
     सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा सकेंताक 202103051649004620 ऄसा अहे. हा अदेश 
णडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािानें,  

    (प्रणिण देणिचंद जैन) 
 ईप सणचि, महाराष्र शासन 

प्रत, 
1. सिझ णिभागीय अयुक्त, महाराष्र राज्य 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मुख्य कायझकारी ऄणधकारी, णजल्हा पणरर्षद (सिझ) 
3. राज्य प्रकल्प सचंालक, राष्रीय ग्राम स्िराज ऄणभयान, पुणे    
4. ईपमुख्य कायझकारी ऄणधकारी (पंचायत), णजल्हा पणरर्षद (सिझ) 
5. गर् णिकास ऄणधकारी,पंचायत सणमती (सिझ) 
6. ग्रामसेिक/ग्रामणिकास ऄणधकारी, ग्रामपंचायत (सिझ) 
7. सिझ कायासने, ग्रामणिकास णिभाग, बाधंकाम भिन, मंुबइ. 
8. णनिडनस्ती (अपले सरकार कक्ष)  

 
प्रत माणहतीसाठी, 

1. मा.मंत्री (ग्रामणिकास), यांचे खाजगी सणचि 
2. मा.राज्यमंत्री (ग्रामणिकास), याचंे खाजगी सणचि 
3. मा.प्रधान सणचि (ग्रामणिकास णिभाग) याचंे स्िीय सहायक 
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