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मादाम कामा मागन, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032,
वद. 31 ऑगस्ट 2018
िाचा:-1. शासन वनणनय क्र .ई-प्रशासन २०१६(२३६/१६) लपा 1-वदनांक ०२/०९/२०१६
2. शासन वनणनय क्र .ई-प्रशासन २०१६(२३६/१६) लपा 1-वदनांक ०१/१०/२०१६
3. सहायक मुख्य ऄवभयंता (वि. प्र), जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.मु. ऄ.(वि.प्र)/
उ.ऄ-3/ई-प्रशासन/3556/2018 वद.16.08.2018
प्रस्तािना:
संदभन क्रमांक 1 येवथल शासन वनणनयान्िये “Online Estimate and Contract Management (EstiCoM)”
प्रणाली विकवसत करण्यासाठी “EstiCoM प्रणाली संवनयंत्रण सवमती” गठीत करण्यात अली अहे. संदभन क्रमांक 2
च्या शासन वनणनयान्िये सदर सवमतीची पुनरनचना करण्यात अली. तथापी सदर सवमतीतील काही सदस्य पदोन्नत
झाले अहे त तर काही सदस्य सेिावनिृत्त झाले अहे त तर काही सदस्यांची बदली झाली अहे. यास्ति सदर
सवमतीची पुननरचना करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणनय :
“Online Estimate and Contract Management (EstiCoM)” प्रणाली विकवसत करण्यासाठी स्थापन
केलेल्या “EstiCoM प्रणाली सवनयंत्रण सवमतीची पुननरचना करण्यात येत अहे . सदर उप सवमतीमध्ये जलसंपदा
विभागामध्ये कायनरत ऄसणा-या खालील ऄवधकाऱयांचा समािेश करण्यात येत अहे .
ऄ.क्र. नाि

पदनाम

सवमतीमधील पदनाम

1

श्री. अर. अर. शहा

मुख्य ऄवभयंता

ऄध्यक्ष

2

श्री. एच. एन. धुमाळ

ऄधीक्षक ऄवभयंता

सदस्य

3

श्री. एच. व्ही. गुणाले

ऄधीक्षक ऄवभयंता

सदस्य

4

श्रीमती पूर्णणमा देसाई

ऄधीक्षक ऄवभयंता

सदस्य

5.

श्री. प्रिीण कोल्हे

ऄधीक्षक ऄवभयंता

सदस्य

6.

श्री. बी. के. शेटे

कायनकारी ऄवभयंता

सदस्य

7.

श्री. साईनाथ

वनिृत्त विभागीय लेखापाल

सदस्य

8.

श्री. ऄभय काटकर

कायनकारी ऄवभयंता

सदस्य

9.

कायनकारी ऄवभयंता, बांधकाम व्यिस्थापन संगणकीकरण विभाग, पुणे

सदस्य सवचि
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सदर शासन वनणनय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेतांक 201809011207203927 ऄसा अहे . हा अदे श वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षांवकत करून काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार ि नािाने,

Sanjay Madhukar
Belsare
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(डॉ. संजय बेलसरे)
शासनाचे उपसवचि
प्रत मावहतीसाठी -:
1) मा.मंत्री ,जलसंपदा ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सवचि.
2) मा.राज्यमंत्री ,जलसंपदा ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सवचि.
3) महालेखापाल (लेखा ि ऄनुज्ञेयता/ लेखापवरक्षा) महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर
4) प्रधान सवचि (जलसंपदा) ,यांचे स्िीय सहाय्यक.
5) सवचि (लाक्षेवि), यांचे स्िीय सहाय्यक.
6) सवचि (प्रकल्प समन्िय), यांचे स्िीय सहाय्यक.
7) सिन महासंचालक ,जलसंपदा विभाग
8) सिन कायनकारी संचालक ,जलसंपदा विभाग
9) सिन मुख्य ऄवभयंता ि सह सवचि ,जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई 32
10) अंतरवित्तीय सल्लागार ि उपसवचि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32.
11) सिन मुख्य ऄवभयंता ,जलसंपदा विभाग.
12) सिन ऄधीक्षक ऄवभयंता ि उप सवचि ,जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई 32
13) सिन ऄधीक्षक ऄवभयंता ,जलसंपदा विभाग.
14) सिन सदस्य, EstiCoM प्रणाली सवनयंत्रण सवमती
15) वनिड नस्ती (वनिसं-3)
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