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संदभर :- 1) शासन वनणरय क्र.ई-प्रशा2016/(236/2016)/लपा-1 वद.02/09/2016
2) िुख्य अवभयंता (जसं) जलसंपदा विभाग पुणे यांचे पत्र क्र.िुअ(जसं)/काअ-3/(465/2016)/प्रशा-1/
ई प्रशासन/4190/2016 वद.26/9/2016.
उपरोक्त संदर्भभय शासन वनणरयावारारे “Online Estimate and Contract Management (EstiCoM)”
प्रणाली विकवसत करण्यासाठी “EstiCoM प्रणाली संवनयंत्रण सविती” गठीत करण्यात आली आहे. सदर शासन
वनणरयािध्ये EstiCoM प्रणालीवारारे कराियाच्या अपेक्षीत बाबींबाबत निूद करण्यात आले आहे . सदर सवितीची
पवहली बैठक संपन्न झाली असून सदर कािाची व्याप्ती ि कािाचे व्यापक स्िरुप पाहता गठीत केलेल्या
सवितीच्या रचनेत खालीलप्रिाणे बदल करण्यांत येत आहे .
शासन वनणरय : संदभर क्र.1 अन्िये स्थापन करण्यात आलेली EstiCoM प्रणाली संवनयंत्रण सविती रद्द करण्यात येत
असून त्याऐिजी “Estimate and Contract Management (EstiCoM)” प्रणाली विकवसत करण्यासाठी
“EstiCoM प्रणाली संवनयंत्रण सविती” ची पुनररचना खालील प्रिाणे वनवित करण्यात येत आहे .
अ.क्र.

सदस्यांचे नांि

पदनाि

सवितीिधील पदनाि

1.

श्री. रविद्र ना. ठाकरे

िुख्य अवभयंता

अध्यक्ष

2.

श्री.राजेंद्र डी. िोवहते

अधीक्षक अवभयंता

सदस्य

3.

श्री. एच.व्ही. गुणाले

अधीक्षक अवभयंता

सदस्य

4.

श्रीिती पु.दे . दे साई

अधीक्षक अवभयंता

सदस्य

5.

श्री. प्रविण कोल्हे

कायरकारी अवभयंता

सदस्य

6.

श्री. बी.के. शेटे

कायरकारी अवभयंता

सदस्य

7.

श्री. साईनाथ

विभागीय लेखापाल

सदस्य

8.

श्री. अभय काटकर

कायरकारी अवभयंता

सदस्य सवचि

शासन वनणरय क्रिांकः ई प्रशासन 2016(236/16)लपा-1

सदर शासन वनणरय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201610101502358327 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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(श्री.रा.बा.क्षीरसागर)
शासनाचे अिरसवचि
प्रत िावहतीसाठी :1) िा.िंत्री, जलसंपदा, िहाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सवचि.
2) िा.राज्यिंत्री, जलसंपदा, िहाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सवचि.
3) प्रधान सवचि (जसंप्र ि वि), जलसंपदा विभाग, िंत्रालय, िुंबई यांचे स्स्िय सहाय्यक.
4) प्रधान सवचि (िा.तं), िावहती ि तंत्रज्ञान विभाग, िंत्रालय, िुंबई यांचे स्स्िय सहाय्यक.
5) सवचि (जसंव्य ि लाक्षेवि) िंत्रालय, िुंबई यांचे स्स्िय सहाय्यक.
6) सिर िहासंचालक, जलसंपदा विभाग
7) सिर कायरकारी संचालक, जलसंपदा विभाग
8) सिर िुख्य अवभयंता ि सह सवचि, जलसंपदा विभाग, िंत्रालय, िुंबई.
9) सिर िुख्य अवभयंता, जलसंपदा विभाग.
10) सिर अधीक्षक अवभयंता ि उप सवचि, जलसंपदा विभाग, िंत्रालय, िुंबई
11) सिर अधीक्षक अवभयंता, जलसंपदा विभाग.
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