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महाराष्ट्रार्ील २०६ ठिकाणाचंा जल गुणवत्ता निदेशाकं गोषवारा 
 
 

 महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळामार्ा र् २५० ठिकाणांचे राष्ट्रीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण 
कायाक्रमाअंर्गार् सवेक्षण केले जारे्. ज्यामध्ये भूपषृ्ट्िावरील पाण्याचे िमुिे घेर्ले जार्ार्, १५६ िदयांची, 
३४ समुद्र ककिारे/खाडयांची, १० िालयांचे िमुिे घेऊि पथृ्थक्करण केलयािंर्र गुणवत्ता निश्चचर् केली 
जारे्. र्सेच भूपषृ्ट्िाखालील िमुन्याच े देखील संकलि करूि गुणवत्ता र्पासली जारे्. ज्यामध्ये ५० 
ठिकाणांचा समावेश आहे. सदरील राष्ट्रीय जल गुणवत्ता कायाक्रम हा जागनर्क पयाावरण संनियंत्रण 
पध्दर्ीिुसार व भारर् देशार्ील जल साधिसंपत्ती संनियंत्रण कायाक्रमारं्गार् राबववला जार्ो. सदरील 
कायाक्रमांर्गार् भूपषृ्ट्िावरील पाण्याचे िमुिे दरमहा घेर्ले जार्ार्.  
 



 पाण्याची गुणवत्ता अिेक कारणांमुळे खालावली जारे्. पजान्य दर, पावसाळयामुळे होणारी सौम्यर्ा, 
उन्हाळयामध्ये  जास्र्ीचे बाष्ट्पीभवि व पाण्याचा वापर, मािवनिर्मार् उदयोगधंदे व इर्र उपक्रमांमुळे 
होणारे प्रदषूण, पाण्याच्या जल स्त्रोर्ार्ील प्रवाह दर इत्यादी आढळूि येर्ार्. या सवाांचा एकत्रत्रर् पररणाम 
म्हणजे एकाच ठिकाणाच्या जलगुणवते्तमध्ये अिेक चढ-उर्ार ऋरू्मािाप्रमाण ेठदसूि येर्ार्. 

जल प्रदषूण 

जागनर्क आरोग्य संघटिेिुसार जलप्रदषूण म्हणजे पाण्याच्या भौनर्क, रासायनिक आणण जवैवक 
गुणधमाांमध्ये काहीही बदल होणे ज्याचा सजीव वस्रंू्वर घार्क पररणाम होर्ो. 

 जलप्रदषूण अिेक कारणांमुळे होर्े त्यामध्ये, औदयोगगक सांडपाणी, घरगुर्ी सांडपाणी, शेर्ांरू्ि 
वाहणारे खर्े व ककटकिाशकर्मगिर् सांडपाणी. मािवनिर्मार् कक्रयांमुळे र्सेच जीवाणू, रोगजंरू् व 
आठदजीवसंघ यांमुळे पाणी दवूषर् होऊि पाण्यामुळे सश्जवांिा होणा-या ववववध रोगांमध्ये वाढ होर्े. 

 जेव्हा एखादा घार्क घटक िदी, समुद्र, र्लाव ककंवा इर्र पाण्यांच्या स्त्रोर्ांच्या संपकाार् येर्ो 
रे्व्हा एकर्र र्ो पाण्यार् ववरघळला जार्ो ककंवा र्रंगला जार्ो ककंवा र्ळाशी जाऊि बसर्ो.  यामुळे 
पाण्याचे प्रदषूण होरे् आणण जल गुणवत्ता खालावरे् र्सेच पाण्यार्ील जैवववववधर्ेवरही याचा पररणाम 
ठदसूि येर्ो. एखादा घार्क घटक जेव्हा पाण्यांच्या स्त्रोर्ांमध्ये णिरपर्ो र्ेव्हा र्ो भूजल व त्यांचे सािे 
यावर सुद्धा बरेवाईट पररणाम करर्ो. 

 पाण्याच्या प्रदषूणाचे पररणाम र्क्र् मािवांसािी  वविाशक िसूि रे् विस्पर्ी व 
प्राणीजार्ीसािीसुध्दा  हािीकारक आहेर्.  पाण्याच्या पोषक घटकांच्या अर्ीववलहेवाटीमुळे देखील प्रदषूणार् 
वाढ होर्े. जसे, पाण्यार्ील शैवालाची लक्षणीय वाढ. त्याचा एकत्रत्रर् पररणाम पाण्यार्ील प्राणवायूचे प्रमाण 
कमी होऊि जैवसंस्थेस धोका निमााण होर्ो. ककटकिाशकांमुळे दवूषर् िालेलया पाण्याच्या वापरामुळे सुक्ष्म 
पेशींिा व त्यार्ील घटकांिा (डीएिए) िुकसाि होऊ शकर्,े रोगप्रनर्कारशक्र्ी कमी होणे, कका रोग होणे, 
मासे व प्राणी यांमध्ये ववकृर्ी येणे, त्यांच्या जिसंख्येवर पररणाम होणे, अशा गोष्ट्टी घडू शकर्ार्.  पक्षी 
व प्राणी यांमध्ये शारररीक ववकृर्ी  येऊ शकरे् जसे की पक्ष्यांच्या चोची वाकडया होणे, र्सेच अंडयाच्या 
कवचाची जाडी कमी होणे.  प्रदवूषर् पाण्याचा वापर र्क्र् मािव, पक्षी, प्राणी यांसािी घार्क िरर् िसूि 
पाण्यार्ील संवेदिशील जैवसंस्था र्सचे ककिा-यालगर्ची जैवसंस्था यांिाही घार्क िरर् आहे. 

घि कचरा अशास्त्रीय पध्दर्ीिे जर्मिीवर टाकण े हा देखील संवेदिशील जल गुणवते्तच्या 
ऱ्हासासािी कारणीभूर् असा अनर्शय महत्वाचा घटक आहे. यामध्ये व्यावसानयक, स्थानिक स्वराज्य 
संस्था, औद्योगगक, शेर्ी अशा उपक्रमांर्ील सवा टाकाऊ घिकचऱ्याचा समावेशआहे. 



जल गुणवत्ता निदेशाकंाचे मार्सक ई वार्ाापत्र 
महाराष्ट्रार्ील ववववध ठिकाणाच्या संकर्लर् केलेलया पाण्याच्या िमुन्याची गुणवत्ता ही स्थाि व वेळ गहृीर् 

धरूि पथृ्थक्करणाअंर्ी पाण्यार्ील घटकांिा ववचारार् घेऊि करणे आवचयक आहे. पाण्यार्ील अिेक घटकाचंी 
माठहर्ी गंुर्ागंुर्ीची असूि जल गुणवत्ता ही सोप्या भाषेर् पूणार्: समजण्यासािी जल गुणवत्ता निदेशांक (WQI) 
निमााण करण्यार् आला. पाण्यार्ील महत्वाच्या घटकांवर आधारीर् जल गुणवत्ता निदेशांक हा जल गुणवते्तची 
कलपिा देर्ो व घार्क पररणामांबाबर् मागादशाक िरर्ो.  

भपूषृ्ट्िीय जल गणुवत्ता निदेशाकं 
         िॅशिल सॅनिटेशि र्ाऊंडेशि, अमरेरेका या संस्थेि े ववववध पाणी स्त्रोर्ांच्या जल गुणवते्तचा रु्लिात्मक 
अभ्यास करण्याकरीर्ा शास्त्रोक्र् पध्दर् ववकर्सर् केली आहे. ही जगार्ील सोपी व सवामान्य पध्दर् आहे. 

 देशभरार् जल गुणवत्ता निदेशांक यांची रु्लिा करर्ािा सारखेपणा हा निकष िेऊि राष्ट्रीय जल 
सनियंत्रण कायाक्रमा अंर्गार् भारर्ार् जे घटक सनियंत्रत्रर् केल ेजार्ार् त्यासािी िॅशिल सॅनिटेशि र्ाऊंडेशि, 
अमेररेका यांिी ठदलेलया जल गुणवत्ता निदेशांकांमध्ये बदल करूि कें ठद्रय प्रदषूण नियंत्रण मंडळािे त्या घटकांसािी 
सापेक्ष पररमाण निश्चचर् केल ेआहे. भूपषृ्ट्िीय जल गुणवत्ता निदेशांकाची मोजमाप करण्यासािी सामू, ववरघळलेला 
ऑश्क्सजि, जैव रासायनिक प्राणवायू आवचयकर्ा व कर्कल कोलीर्ॉमा हे चार घटक मोजमापार् गणल ेजार्ार्.  

             जल गुणवत्ता निदेशांकांच ेमोजमाप केलयावर, जल गुणवत्ता सोप्या पध्दर्ीिे समजण्यासािी व 
समजावूि सांगण्यासािी खालील प्रकारे वणाि केले आहे.  

भूपषृ्ट्िीय जलगुणवत्ता निदेशाकं 

जलगुणवत्ता निदेशाकं गुणवत्ता वगावारी 
कें द्रीय प्रदषूण 

नियंत्रण मंडळािे 
िरवलेले वगा 

शरेा रंग 

63-100 चांगले र्े उत्तम अ अप्रदवूषर्  ठहरवा 
50-63 मध्यम र्े चांगले ब अप्रदवूषर्  वपवळा 
38-50 वाईट क प्रदवूषर्  केशरी 
38 आणण त्यापेक्षा 
कमी 

वाईट र्े 
अनर्वाईट 

ड, इ अनर्प्रदवूषर्  लाल 
 

भगूभाजल गणुवत्ता निदेशाकं 
  महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळार्रे् भूगभाजलाचे दर सहा मठहन्यांिी सनियंत्रण केले जार्े. 
जल घटकांच्या अश्स्र्त्वामुळे व त्यांच्या सापेक्ष पररमाणांमुळे र्सेच वपण्याच्या पाण्याच्या गुणवते्तमध्ये 



एकंदरीर् असलेले त्यांचे रु्लिात्मक महत्व यामुळे  कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळािे प्रत्येक घटकाला 
ववर्शष्ट्ट सापेक्ष पररमाण प्रदाि केले आहे. या ठदलेलया सापेक्ष पररमाणांमुळे जवे्हा काही घटक पाण्यार् 
आढळर्ार् रे्व्हा रे् रु्लिात्मक अपायकारकर्ा दशावर्ार्. भूगभाजल जलगुणवत्ता निदेशांकााांची मोजमाप 
करण्यासािी सामू, एकूण कठिणपणा, कॅश्लशयमचा कठिणपणा, मॅग्िेर्शयमचा कठिणपणा, क् लोराईड, 
एकूण ववरघळलेले पदाथा, फ्लोराईड, िायरेट, सलरे्ट हे िऊ घटक ववचारार् घेर्ले जार्ार्. 

        भूगभाजल जल गुणवत्ता निदेशाकं 
जलगुणवत्ता निदेशांक जलगुणवत्ता रंग 
<50 उत्तम गदा ठहरवा 
50-100 चांगले पाणी कर्कट ठहरवा 
100-200 वाईट वपवळा 
200-300 वाईट र्े खूप वाईट केशरी  
300 व त्यापेक्षा कमी वपण्यासािी अयोग्य लाल 

 

156 स्थािकांसािीचे मे - 2020 मठहन्यार्ील जल गुणवत्ता निदेशांक 

 

जल गुणवत्ता निदेशाकं 
िेणी  

जल गुणवत्ता 
निदेशाकं  

वेगवेगळया िेणीर्ील जल गुणवत्ता 
निदेशाकंाचं ेक्रमाकं 

  जल गुणवत्ता 
निदेशाकंाचं े
क्रमाकं 

जल गुणवत्ता 
निदेशाकंाचंी 
टक्केवारी 

चांगले र् ेउत्तम  63-100 82 97.62 
मध्यम र्े चांगले  50-63 1 1.19 
वाईट  38-50 0 0.00 
वाईट र्े अनर्वाईट 38 आणण 

त्यापेक्षा कमी 1 1.19 

एकूण जल गुणवत्ता 
निदेशाकंांचे क्रमाकं 

 84 100 



 

 

सारांश : 

 

1) 83 जल गणुवत्ता निदेशांकांचे क्रमाकं ककंवा 98.81 टक्केवारी ही चांगले र् े
उत्तम आणण मध्यम र्े चागंले या िेणीर् येर्े. 

 
2) 0 जल गणुवत्ता निदेशांक ककंवा 0.00 टक्केवारी ही वाईट या िेणीर् येर्.े 

 
3) 1 जल गणुवत्ता निदेशांक ककंवा 1.19 टक्केवारी ही वाईट र् ेअनर्वाईट या 

िेणीर् येर्.े 
 

 

 
मुंबई ववभाग  

(वाईट र् ेअनर्वाईट) 
2168 - र्मिी िदी, त्रिजच्याजवळ, गाव- माठहम, र्ालुका- वांदे्र, श्जलहा - मंुबई. 
 

 


