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वाचा :-  
1) शासन धनणयय क्रमाकंः ग्रापािो-११०९/प्र.क्र.१०४(अ)/पापु-०७, धदनाकं १७ माचय, २०१०. 
2) शासन पधरपत्रक क्रमाकंः स्विाधम-२०१४/प्र.क्र.२७/पापु-०८, धदनाकं ०७ नोव्हेंबर, २०१४. 
3) शासन धनणयय क्रमाकंः िस्वप्र-१२१३/प्र.क्र.२००/पापु-११, धदनाकं ०४ िानेवारी, २०१४. 

प्रस्तावना :- 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता धविागामार्य त पाणी पुरवठा क्षते्राच्या सबलीकरणासाठी कें द्र शासन 
पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल काययक्रम तर स्वच्छता क्षते्राच्या यशस्वीतेसाठी कें द्र शासन पुरस्कृत 
स्वच्छ िारत अधियान राबधवण्यात येत आहे. िागधतक बँक अर्यसहाय्यीत िलस्वराज्य िप्पा-२ 
काययक्रमाची अंमलबिावणी देखील धविागामार्य त सुरु करण्यात आलेली आहे. पाणी पुरवठा धविागाच्या 
या धतन्ही महत्वाच्या काययक्रमाचंी अंमलबिावणी धिल्हा पधरषदेमार्य त केली िाते. यासाठी धिल्हा 
पधरषदेअंतगयत उप मुख्य काययकारी अधिकारी  (ग्रामपंचायत) तसेच काययकारी अधियंता, ग्रामीण पाणी 
पुरवठा धविाग, धिल्हा पधरषद हे मुख्य काययकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद याचं्या धनयंत्रणाखाली 
काययरत आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल काययक्रम, स्वच्छ िारत धमशन व िलस्वराज्य-२ अधियान या 
काययक्रमाचंा धवचार करून उप मुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) हे पद नव्याने धनमाण 
करण्यात आलेले आहे. या पदाचे पधहल्या सहा वषांकरीताचे वतेन िलस्वराज्य िप्पा-२ अधियानातंगयत 
प्राप्त होणाऱ्या धनिीमिून अदा केल ेिाणार आहे. हे पद धनमाण करतानंा उप मुख्य काययकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) याचं्याकडील पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षते्राचा िार कमी करण्याचा उदे्दश आहे. 

उप मुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) व काययकारी अधियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा 
धविाग, धिल्हा पधरषद याचं्या कामकािात पाणी पुरवठा व स्वच्छता बाबकरकरीता सुसूत्रता आणणे गरिेच े
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झाले आहे.  िधवष्ट्यात या दोन्ही पदामंध्ये आपआपसात गैरसमि वा वाद होणे िाळण्यासाठी  व त्याचं्या 
वादाचा अधनष्ट्ि पधरणाम ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता काययक्रमाच्या प्रगतीवर होण्याचे िाळण्यासाठी 
या दोन्ही पदाचंी कतयव्ये व िबाबदाऱ्या सुिाधरत करणे आवश्यक झाल ेआहे. या व्यधतधरक्त राज्यिरात 
िलस्वराज्य िप्पा-२ या काययक्रमाची अंमलबिावणी सुरु झाली आहे. सदर काययक्रम महाराष्ट्र राज्यात 
पर्दशी काययक्रम म्हणनू राबधवण्यात येत आहे. या काययक्रमाचा कालाविी कें द्र शासनामार्य त सहा 
वषांकरीता धनधित करण्यात आलेला असल्याने या काययक्रमाचे धिल्हा स्तरावरील कामकाि 
हाताळण्यासाठी उप मुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) याचं्या धनयंत्रणाखाली िलस्वराज्य 
कक्षाकरीता कायालयीन अिीक्षक हे पद देखील धनमाण करण्यात आले आहे. 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल काययक्रम, स्वच्छ िारत अधियान व िलस्वराज्य िप्पा-२ या 
काययक्रमाचं्या अधिक प्रिावी अंमलबिावणीसाठी व यशस्वीतेसाठी (१) उप मुख्य  काययकारी अधिकारी 
(पाणी व स्वच्छता), धिल्हा पधरषद, (२) काययकारी अधियंता, ग्रामीण पुरवठा धविाग, धिल्हा पधरषद आधण 
(३) धिल्हा कायालयीन अिीक्षक, िलस्वराज्य िप्पा-२, या धतन्ही पदाचंी कतयव्ये, िधुमका व िबाबदाऱ्या 
स्वतंत्र करुन त्यामध्ये ककसुत्रता आणण्यासाठी या धतन्ही पदाचंी कतयव्ये व िबाबदाऱ्या धनधित करण्याची 
बाब शासनाच्या धवचारािीन होती. 

शासन धनणयय :  

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्स्र्ती धवचारात घेऊन स्वच्छ िारत धमशन, राष्ट्रीय ग्रामीण 
पेयिल काययक्रम व िलस्वराज्य िप्पा-२ या काययक्रमाचं्या अंमलबिावणीसाठी (१) उप मुख्य  काययकारी 
अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), धिल्हा पधरषद, (२) काययकारी अधियंता, ग्रामीण पुरवठा धविाग, धिल्हा 
पधरषद आधण (३) कायालयीन अिीक्षक, िलस्वराज्य िप्पा-२, या धतन्ही पदांची कतयव्ये व  िबाबदाऱ्या 
खालील प्रमाणे धनधित करण्यात येत आहेत:- 

उप मुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), धिल्हा पधरषद हे पद प्रशासकीय स्वरुपाचे 
पद असल्याने त्याचं्यावर सवय प्रशासकीय व आर्थर्क बाबकरची िबाबदारी सोपधवण्यात येत आहे. 

काययकारी अधियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा धविाग, धिल्हा पधरषद हे पद तांधत्रक स्वरुपाचे 
असल्याने त्याचं्यावर सवय ताधंत्रक स्वरुपाची िबाबदारी सोपधवण्यात येत आहे. 

उप मुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), धिल्हा पधरषद, काययकारी अधियंता, ग्रामीण 
पाणी पुरवठा धविाग, धिल्हा पधरषद व कायालयीन अधिक्षक, िलस्वराज्य िप्पा-२ याचंी काययक्रमधनहाय 
सवयसािारण कतयव्ये व िबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे राहतील. 

(१) स्वच्छ िारत धमशन  
(१) (अ)  उप मुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), धिल्हा पधरषद याचंी कतयव्ये व िबाबदाऱ्या  
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१. स्वच्छ िारत धमशन व संत गाडगेबाबा अधियान या काययक्रमाची अंमलबिावणी करणे.  

२. स्वच्छ िारत धमशनमध्ये प्रकल्प अंमलबिावणी आराखडा व वार्थषक अंमलबिावणी 
आराखडा तयार करणे.  

३. धिल्हा पाणी व स्वच्छता धमशन कक्ष, गि संसािन कें द्र, िलस्वराज्य िप्पा-२ यामिील 
सवय कमयचाऱ्याचं्या कामाचे संधनयंत्रण, उधद्दष्ट्िपूती, कमयचाऱ्याचंे मानिन, रिा, 
पुनर्थनयुक्ती, िरती इतर प्रशासकीय बाबकरचे संधनयंत्रण करणे.  

४. स्वच्छ िारत धमशनमध्ये माधहती, धशक्षण, संवाद आराखडा व क्षमताबािंणी आराखडा, 
समुदाय संचधलत हागणदारी मुक्त गाव कृती आराखडा तयार करणे.  

५. पाणी गुणवत्ता संधनयंत्रण व सवके्षण काययक्रमाच्या अंमलबिावणीमध्ये स्वच्छता सवके्षण, 
पाण्याचे िैधवक व रासायधनक तपासण्या केलेल्या सवके्षणाचे ऑनलाईन धरपोधििंग 
करणे. 

६. स्वच्छ िारत धमशनच्या सवय िाधरका मंिूरीसाठी उपमुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व 
स्वच्छता) याचंेकडून मुख्य काययकारी अधिकारी याचंेकडे िातील. 

७. ताधंत्रक मान्यता आवश्यक असलेल्या सवय िाधरका काययकारी अधियंता याचंेकडून 
उपमुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) याचंेमार्य त मुख्य काययकारी अधिकारी 
याचंेकडे िातील. 

८. स्वच्छ िारत धमशन व संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अधियानाचे लेखापधरक्षण व शक 
पुतयता करणे. 

९. उपरोक्त कामावं्यधतधरक्त मुख्य काययकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद आधण 
शासनामार्य त धदलेली सवय कामे पार पाडणे. 

(१) (ब)  काययकारी अधियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा धविाग, धिल्हा पधरषद याचंी कतयव्ये व िबाबदाऱ्या  

१. स्वच्छ िारत धमशनमिील ताधंत्रक बाबी उदाहरणार्य सावयिधनक शौचालय, घनकचरा 
व साडंपाणी व्यवस्र्ापन व इतर कामाचंे क्षते्र सवके्षण करुन त्याचं ेअंदािपत्रक तयार 
करणे, त्या अंदािपत्रकास ताधंत्रक मंिूरी देणे. 

२. स्वच्छ िारत धमशनमिील सवय कामाचंे लाईन ले-आऊि तयार करणे. 

३. स्वच्छ िारत धमशनमिील सवय कामाचं्या गुणवत्तेचे पययवके्षण करणे. 

४. स्वच्छ िारत धमशनमिील सवय कामाचंी मोिमापे घेवून मुल्याकंन (MB) करुन अंधतम 
बील तयार करणे.  



शासन धनणयय क्रमांकः ग्रापािो-१११४/प्र.क्र.७७/पापु-०७ 

 

पषृ्ठ 8 पैकी 4  
 

५. घनकचरा व साडंपाणी व्यवस्र्ापन आधण सावयिधनक शौचालयाची कामे पूणय 
झाल्यानंतर आर. क. बील तयार करुन गि धवकास अधिकारी याचं्याकडे मंिूरीसाठी 
सादर करण्याकरीता उप अधियंता यानंा सहकायय करणे. 

६. शासन, मुख्य काययकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद, अर्वा उपमुख्य काययकारी 
अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) यानंी सोपधवलेली सवय कामे पार पाडणे. 

(२) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल काययक्रम व िलस्वराज्य प्रकल्प िप्पा-२ 
(२) (अ) उप मुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), धिल्हा पधरषद याचंी कतयव्ये व िबाबदाऱ्या 

१. पाणी पुरवठा योिनाचंी प्रधसध्दी, प्रचार, िनिागृती, धवधवि िप्प्यावंरील प्रधशक्षणे 
आयोधित करणे, पाणी पुरवठा योिनाचंी अंमलबिावणी करणे.  

२. पाणी पुरवठा योिनाचं्या देखिाल दुरुस्तीची िबाबदारी उपमुख्य काययकारी अधिकारी, 
पाणी व स्वच्छता याचंी राधहल. पाणी पुरवठा योिनाचं्या देखिाल दुरुस्तीसाठी प्रचार, 
प्रधसध्दी व क्षमता बािंणी याचे संधनयंत्रण करणे. 

३. ग्रामीण पाणी पुरवठा योिनाचं्या देखिाल दुरुस्तीसाठी उपमुख्य काययकारी अधिकारी 
(पाणी व स्वच्छता) हे तांधत्रक बाबकरकरीता काययकारी अधियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा 
धविाग, धिल्हा पधरषद यांचे सहकायय घेतील.  

४. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल काययक्रम व िलस्वराज्य िप्पा-२ मिील योिनाचंा प्रकल्प 
अंमलबिावणी आराखडा व वार्थषक अंमलबिावणी आराखडा काययकारी अधियंता 
याचं्या सहकायाने तयार करण्याची िबाबदारी उप मुख्य काययकारी अधिकारी, पाणी व 
स्वच्छता याचंी राधहल. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल काययक्रमाचा प्रकल्प अंमिलबिावणी 
आराखडा व वार्थषक अंमलबिावणी आराखडा काययकारी अधियंता हे उपमुख्य 
काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) याचं्यामार्य त मुख्य काययकारी अधिकारी, धिल्हा 
पधरषद यानंा सादर करतील.  

५. पाणी पुरवठा योिनाबंाबत येणाऱ्या सवय प्रकारच्या तक्रारकरची चौकशी करणे व त्यावर 
उधचत काययवाही करणे. तक्रारकरमिील ताधंत्रक बाबकरसाठी उप मुख्य काययकारी अधिकारी 
(पाणी व स्वच्छता) हे काययकारी अधियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा धविाग, धिल्हा पधरषद 
याचंे सहकायय घेतील.  

६. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल काययक्रमाशी व िलस्वराज्य िप्पा-२ काययक्रमाशी संबंिीत सवय 
शासकीय पत्रावंर व धविीमंडळाशी संबंधित कामकािावर काययवाही करण्याची 
िबाबदारी उप मुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) याचंी राहील. यासाठी 
काययकारी अधियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा धविाग यांचे आवश्यकतेप्रमाणे सहकायय उप 
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मुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) घेतील. शासनाकडून प्राप्त झालले्या सवय 
पत्रावंर मुख्य काययकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद याचं्या स्वाक्षरीनेच अधिप्राय 
पाठधवणे/उत्तर देणे बंिनकारक आहे. 

७. ग्रामीण पाणी पुरवठा योिनाचं्या प्रशासकीय मंिूरीचे सवय प्रस्ताव उप मुख्य काययकारी 
अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) याचं्यामार्य त मुख्य काययकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद 
यानंा सादर केले िातील.  

८. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल काययक्रम, िलस्वराज्य िप्पा-२ काययक्रम व इतर पाणी 
पुरवठ्याच्या काययक्रमातंंगयत योिनेतील गाव धनवड करण्याची िबाबदारी उप मुख्य 
काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) याचंी राहील. ते आवश्यकतेप्रमाणे काययकारी 
अधियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा धविाग याचंे सहकायय घेतील. 

९. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल काययक्रम व िलस्वराज्य िप्पा-२ काययक्रमातील सवय प्रशासकीय 
व आर्थर्क बाबकरचे संधनयंत्रण करणे. 

१०. सवय प्रकारच्या पाणी पुरवठा योिनाचंे लेखा पधरक्षण करुन घेणे, लेखा धवषयक 
आक्षपेावंर काययवाही करणे, लेखा अधिकारी याचंेमार्य त शकपुतयता करणे, याची सवयस्वी 
िबाबदारी उप मुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) याचंी राहील. यातील 
ताधंत्रक बाबकरसाठी काययकारी अधियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा धविाग, धिल्हा पधरषद 
याचंे आवश्यकतेप्रमाणे सहकायय उप मुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) हे 
घेतील. 

११. राष्ट्रीय ग्रामीण पेियल काययक्रम व िलस्वराज्य िप्पा -२ काययक्रमातील सवय कंत्रािी 
कमयचाऱ्याचंे संधनयंत्रण करणे व प्रशासकीय बाबी तपासणे. 

१२. पाणी पुरवठ्याशी संबंिीत सवय माधहती अधिकार अिांवर काययवाही करणे. 

१३. पाणी पुरवठा योिनाशंी संबंिीत सवय न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे. 

१४. उपरोक्त कामावं्यधतधरक्त मुख्य काययकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद आधण 
शासनामार्य त धदलेली सवय कामे पार पाडणे. 

(२) (ब)  काययकारी अधियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा धविाग, धिल्हा पधरषद याचंी कतयव्ये व िबाबदाऱ्या 

१. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल काययक्रम व िलस्वराज्य िप्पा-२ या काययक्रमातंगयत प्रकल्प 
अंमलबिावणी आराखडा व वार्थषक अंमलबिावणी आराखडा तयार करण्यास उपमुख्य 
काययकारी अधिकारी, पाणी व स्वच्छता यानंा सहकायय करणे. 
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२. पाणी पुरवठा योिनाचंे क्षते्र सवके्षण करणे, योिनाचंे अंदािपत्रक तयार करणे व त्यास 
ताधंत्रक मंिूरी देणे. 

३. कृती आराखड्यासाठी ताधंत्रक माधहतीचे संकलन करणे. 

४. उपमुख्य काययकारी अधिकारी, पाणी व स्वच्छता यानंा तांधत्रक बाबकरमध्ये सवयतोपरी 
सहकायय करणे. 

५. पाणी पुरवठा योिनाचंी धनधवदा प्रधक्रया राबधवणे. 

६. सवय पाणी पुरवठा योिनाचंे लाईन लेआऊि तयार करणे, योिनामंिील कामांची 
गुणवत्ता तपासणी, कामांचे पययवके्षण करणे, योिनाचंी कामे धवधहत कालमयादेत पूणय 
होण्यासाठी सहकायय करणे, झालेल्या कामाचंे मोिमाप करुन मुल्याकंन करणे (MB 
Recording). 

७. पाणी पुरवठा योिनाकंरीता धवधवि िप्प्यावंर द्यावयाची देयके, मुल्याकंन दाखले तसचे 
आर.क.  बील तयार करुन उपमुख्य काययकारी अधिकारी, पाणी व स्वच्छता यांचेमार्य त 
मुख्य काययकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद, यानंा सादर करणे. 

८. पाणी पुरवठा योिनाधंवषयी  प्राप्त तक्रारकरमध्ये उपमुख्य काययकारी अधिकारी, पाणी व 
स्वच्छता यानंा ताधंत्रक सहाय करणे. 

९. ग्रामीण पाणी पुरवठा योिनाशंी संबंिीत सवय ताधंत्रक बाबकरचे संधनयंत्रण करणे. 

१०. ग्रामीण पाणी पुरवठा योिनाचं्या देखिाल दुरुस्तीसाठी उपमुख्य काययकारी अधिकारी, 
पाणी व स्वच्छता यानंा सहकायय करणे. 

११. धिल्हा पाणी व स्वच्छता धमशन कक्षास सहकायय करणे. 

१२. शासन, मुख्य काययकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद, अर्वा उपमुख्य काययकारी 
अधिकारी, पाणी व स्वच्छता यानंी सोपधवलेली सवय कामे पार पाडणे. 

(३) कायालय अधिक्षक, िलस्वराज्य िप्पा-२ यांची कतयव्ये व िबाबदाऱ्या 
१. कायालयीन अधिक्षक हे पद ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या सवय काययक्रमासंाठी 

काययरत राधहल. 

२. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल काययक्रम, स्वच्छ िारत धमशन व िलवराज्य िप्पा-२ मिील 
धिल्हा स्तरावरील सवय कंत्रािी कमयचाऱ्याचंी िरती प्रधक्रया, त्याचं्या प्रशासकीय बाबी, 
त्याचंी पुनर्थनयुक्ती या सवय बाबी उपमुख्य काययकारी अधिकारी, पाणी व स्वच्छता याचं्या 
संधनयंत्रणाखाली पार पाडणे.  
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३. पाणी पुरवठ्याशी व स्वच्छतेशी संबंिीत सवय योिनाचंे धरपोधििंग व माधहती संकधलत 
करणे. 

४. माधहती अधिकाराधवषयक बाबी हाताळणे.  

५. कायालयाशी संबंिीत बठैकाचंे धनयोिन करणे, कायालयीन सुव्यवस्र्ा राखणे, 
कायालयीन रधिस्िर व िाधरका अद्ययावत व सुस्स्र्तीत ठेवणे. 

६. कायालयाशी संबंिीत सवय आस्र्ापना धवषयक बाबी पाहणे, सवय पत्रव्यवहार करणे. 

७. सवय कंत्रािी कमयचाऱ्याचं्या आस्र्ापनाधवषयक नोंदी ठेवणे. 

८. उपमुख्य काययकारी अधिकारी, पाणी व स्वच्छता व काययकारी अधियंता, ग्रामीण पाणी 
पुरवठा धविाग, धिल्हा पधरषद यानंा सहकायय करणे. 

९. धिल्हा स्तरावर आयोधित होणाऱ्या बैठकासंाठी समन्वयक म्हणनू काम पाहणे. 

१०. डी.डब्लल्यु. कस. कम., िी.कस.सी., िलस्वराज्य -२ मिील कमयचाऱ्याचं्या कामकािावर 
धनयंत्रण ठेवणे तसेच त्याचं्याकडून िॉबचािय प्रमाणे काम करुन घेणे. 

११. धिल्हा स्तरावरुन सिाचंी माधहती संकधलत करणे, सिंाचंी इधतवृत्त तयार करणे. 

१२. मुख्य काययकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद, उपमुख्य काययकारी अधिकारी, पाणी व 
स्वच्छता व काययकारी अधियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा धविाग, धिल्हा पधरषद यानंी 
वळेोवळेी सोपधवलेल्या िबाबदाऱ्या व सुचनानुंसार काययवाही करणे. 

सदर शासन धनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
उपलब्लि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201503021429117928 असा आहे. हा आदेश धडिीिल 
स्वाक्षरीने साक्षाधंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (अिय सावरीकर) 
 उपसधचव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रिान सधचव, मंत्रालय, मंुबई 
2. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) याचंे खािगी सधचव, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. मा.मंत्री (सवय) याचंे खािगी सधचव, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा. राज्यमंत्री (सवय) याचंे खािगी सधचव, मंत्रालय, मंुबई. 
5. सवय सन्माननीय धवधिमंडळ सदस्य, धविानिवन, मंुबई. 
6. मा.मुख्य सधचव याचंे उपसधचव, मंत्रालय, मंुबई. 
7. सवय अप्पर मुख्य सधचव/ प्रिान सधचव/ सधचव, मंत्रालयीन धविाग याचंे स्वीय सहायक, 

मंत्रालय, मंुबई. 
8. सदस्य सधचव, महाराष्ट्र िीवन प्राधिकरण, मंुबई. 
9. धविागीय आयुक्त (सवय) 
10. संचालक, ििूल सवके्षण व धवकास यंत्रणा, पुणे. 
11. मुख्य काययकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषद (सवय) 
12. उपमुख्य काययकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), धिल्हा पधरषद (सवय) 
13. संचालक, समाि कल्याण संचालनालय, पुणे. 
14. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्र्ा, बेलापूर, नवी मंुबई. 
15. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मंुबई (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञयेता) 
16. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञयेता) 
17. मुख्य अधियंता (सवय), महाराष्ट्र िीवन प्राधिकरण. 
१८.अिीक्षक अधियंता (सवय), महाराष्ट्र िीवन प्राधिकरण. 
१९.काययकारी अधियंता (सवय), महाराष्ट्र िीवन प्राधिकरण. 
२०.काययकारी अधियंता (सवय), ग्रामीण पाणी पुरवठा धविाग, धिल्हा पधरषद (सवय) 
२१.मंत्रालयीन इतर सवय धविाग व त्याचं्या अधिनस्त असलेली सवय कायालये. 
२२.पाणी पुरवठा व स्वच्छता धविागातील सवय पययवके्षीय अधिकारी व कायासने. 
२३.धनवडनस्ती, कायासन पापु-०७. 
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