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महाराष्ट्रार्तील २०६ निकाणांचा जल गणुवत्ता निदेशांक गोषवारा 
 
 



 महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळामार्फ त २५० निकाणांचे राष्ट्रीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण कायफक्रमाअंतगफत 
सवेक्षण केले जाते. ज्यामध्ये भूपृष्ट्िावरील पाण्याचे िमुिे घेतले जातात, १५६ िदयांची, ३४ समुद्र नकिारे/खाडयांची, 
१० िालयांचे िमुिे घेऊि पृथ्थक्करण केलयािंतर गुणवत्ता निश्चचत केली जाते. तसेच भूपृष्ट्िाखालील िमुन्याचे देखील 
संकलि करूि गुणवत्ता तपासली जाते. ज्यामध्ये ५० निकाणांचा समावेश आहे. सदरील राष्ट्रीय जल गुणवत्ता 
कायफक्रम हा जागनतक पयावरण संनियंत्रण पध्दतीिुसार व भारत देशातील जल साधिसंपत्ती संनियंत्रण कायफक्रमातंगफत 
राबनवला जातो. सदरील कायफक्रमांतगफत भूपृष्ट्िावरील पाण्याचे िमुिे दरमहा घेतले जातात.  
 
 पाण्याची गणुवत्ता अनेक कारणाांमळेु खालावली जाते. पजजन्य दर, पावसाळयामळेु होणारी सौम्यता, 
उन्हाळयामध्ये  जास्तीचे बाष्पीभवन व पाण्याचा वापर, मानवननर्ममत उदयोगधांदे व इतर उपक्रमाांमळेु होणारे प्रदषूण, 
पाण्याच्या जल स्रोतातील प्रवाह दर इत्यादी आढळून येतात. या सवांचा एकनरत पनरणाम म्हणजे एकाच निकाणाच्या 
जलगणुवते्तमध्ये अनेक चढ-उतार ऋतमूानाप्रमाणे नदसनू येतात. 

जल प्रदषूण 

जागनतक आरोग्य सांघटनेनसुार जलप्रदषूण म्हणजे पाण्याच्या भौनतक, रासायननक आनण जैनवक 
गणुधमांमध्ये काहीही बदल होणे ज्याचा सजीव वस्तूांवर घातक पनरणाम होतो. 

 जलप्रदषूण अनेक कारणाांमळेु होते त्यामध्ये, औदयोनगक साांडपाणी, घरगतुी साांडपाणी, शेताांतनू वाहणारे 
खते व नकटकनाशकनमनित साांडपाणी. मानवननर्ममत नक्रयाांमळेु तसेच जीवाण,ू रोगजांत ूव आनदजीवसांघ याांमळेु पाणी 
दनूषत होऊन पाण्यामळेु सनजवाांना होणा-या नवनवध रोगाांमध्ये वाढ होते. 

 जेव्हा एखादा घातक घटक नदी, समदु्र, तलाव ककवा इतर पाण्याांच्या स्रोताांच्या सांपकात येतो तेव्हा एकतर 
तो पाण्यात नवरघळला जातो ककवा तरांगला जातो ककवा तळाशी जाऊन बसतो.  यामळेु पाण्याचे प्रदषूण होते आनण 
जल गणुवत्ता खालावते तसेच पाण्यातील जैवनवनवधतेवरही याचा पनरणाम नदसनू येतो. एखादा घातक घटक जेव्हा 
पाण्याांच्या स्रोताांमध्ये निरपतो तेव्हा तो भजूल व त्याांचे सािे यावर सदु्धा बरेवाईट पनरणाम करतो. 

 पाण्याच्या प्रदषूणाचे पनरणाम फक्त मानवाांसािी  नवनाशक नसनू ते वनस्पती व प्राणीजातीसािीसधु्दा  
हानीकारक आहेत.  पाण्याच्या पोषक घटकाांच्या अतीनवल्हेवाटीमळेु देखील प्रदषूणात वाढ होते. जसे, पाण्यातील 
शैवालाची लक्षणीय वाढ. त्याचा एकनरत पनरणाम पाण्यातील प्राणवायचेू प्रमाण कमी होऊन जैवसांस्थेस धोका ननमाण 
होतो. नकटकनाशकाांमळेु दनूषत िालेल्या पाण्याच्या वापरामळेु सकु्ष्म पेशींना व त्यातील घटकाांना (डीएनए) नकुसान 
होऊ शकते, रोगप्रनतकारशक्ती कमी होणे, ककज रोग होणे, मासे व प्राणी याांमध्ये नवकृती येणे, त्याांच्या जनसांख्येवर 
पनरणाम होणे, अशा गोष्टी घडू शकतात.  पक्षी व प्राणी याांमध्ये शानररीक नवकृती  येऊ शकते जसे की पक्ष्याांच्या चोची 
वाकडया होणे, तसेच अांडयाच्या कवचाची जाडी कमी होणे.  प्रदनूषत पाण्याचा वापर फक्त मानव, पक्षी, प्राणी 
याांसािी घातक िरत नसनू पाण्यातील सांवेदनशील जैवसांस्था तसेच नकना-यालगतची जैवसांस्था याांनाही घातक िरत 
आहे. 

घन कचरा अशास्रीय पध्दतीने जनमनीवर टाकणे हा देखील सांवेदनशील जल गणुवते्तच्या ऱ्हासासािी 
कारणीभतू असा अनतशय महत्वाचा घटक आहे. यामध्ये व्यावसानयक, स्थाननक स्वराज्य सांस्था, औद्योनगक, शेती 
अशा उपक्रमाांतील सवज टाकाऊ घनकचऱ्याचा समावेशआहे. 



जल गणुवत्ता निदेशाांकाचे मानिक ई वार्तापत्र 
महाराष्रातील नवनवध निकाणाच्या सांकनलत केलेल्या पाण्याच्या नमनु्याची गणुवत्ता ही स्थान व वेळ गहृीत धरून 

पथृ्थक्करणाअांती पाण्यातील घटकाांना नवचारात घेऊन करणे आवश्यक आहे. पाण्यातील अनेक घटकाांची मानहती गुांतागुांतीची 
असनू जल गणुवत्ता ही सोप्या भाषेत पणूजत: समजण्यासािी जल गणुवत्ता ननदेशाांक (WQI) ननमाण करण्यात आला. 
पाण्यातील महत्वाच्या घटकाांवर आधारीत जल गणुवत्ता ननदेशाांक हा जल गणुवते्तची कल्पना देतो व घातक पनरणामाांबाबत 
मागजदशजक िरतो.  

भपूषृ्ठीय जल गणुवत्ता निदेशाांक 

         नशॅनल सनॅनटेशन फाऊां डेशन, अमेनरेका या सांस्थेने नवनवध पाणी स्रोताांच्या जल गणुवते्तचा तलुनात्मक अभ्यास 
करण्याकरीता शास्रोक्त पध्दत नवकनसत केली आहे. ही जगातील सोपी व सवजमान्य पध्दत आहे. 

 देशभरात जल गणुवत्ता ननदेशाांक याांची तुलना करताना सारखेपणा हा ननकष िेऊन राष्रीय जल सननयांरण कायजक्रमा 
अांतगजत भारतात जे घटक सननयांनरत केले जातात त्यासािी नशॅनल सनॅनटेशन फाऊां डेशन, अमेनरेका याांनी नदलेल्या जल 
गणुवत्ता ननदेशाांकाांमध्ये बदल करून कें नद्रय प्रदषूण ननयांरण मांडळाने त्या घटकाांसािी सापेक्ष पनरमाण ननश्श्चत केले आहे. 
भपूषृ्िीय जल गणुवत्ता ननदेशाांकाची मोजमाप करण्यासािी साम,ू नवरघळलेला ऑश्क्सजन, जैव रासायननक प्राणवाय ू
आवश्यकता व नफकल कोलीफॉमज हे चार घटक मोजमापात गणले जातात.  

             जल गणुवत्ता ननदेशाांकाांचे मोजमाप केल्यावर, जल गणुवत्ता सोप्या पध्दतीने समजण्यासािी व समजावून साांगण्यासािी 
खालील प्रकारे वणजन केले आहे.  

भपूषृ्ठीय जलगणुवत्ता निदेशाांक 

जलगणुवत्ता निदेशाांक गणुवत्ता वगगवारी 
कें द्रीय प्रदषूण 

नियांत्रण मांडळािे 
ठरवलेल ेवगग 

शेरा रांग 

63-100 चाांगले ते उत्तम अ अप्रदनूषत  नहरवा 

50-63 मध्यम ते चाांगले ब अप्रदनूषत  नपवळा 

38-50 वाईट क प्रदनूषत  केशरी 
38 आनण त्यापेक्षा कमी वाईट ते अनतवाईट ड, इ अनतप्रदनूषत  लाल 
 

भगूभगजल गणुवत्ता निदेशाांक 
  महाराष्र प्रदषूण ननयांरण मांडळातफे भगूभजजलाचे दर सहा मनहन्याांनी सननयांरण केले जाते. जल 
घटकाांच्या अश्स्तत्वामळेु व त्याांच्या सापेक्ष पनरमाणाांमळेु तसेच नपण्याच्या पाण्याच्या गणुवते्तमध्ये एकां दरीत असलेले 
त्याांचे तुलनात्मक महत्व यामळेु  कें द्रीय प्रदषूण ननयांरण मांडळाने प्रत्येक घटकाला नवनशष्ट सापेक्ष पनरमाण प्रदान केले 
आहे. या नदलेल्या सापेक्ष पनरमाणाांमळेु जेव्हा काही घटक पाण्यात आढळतात तेव्हा ते तुलनात्मक अपायकारकता 
दशजवतात. भगूभजजल जलगणुवत्ता ननदेशाांकाााांची मोजमाप करण्यासािी साम,ू एकूण कनिणपणा, कॅश्ल्शयमचा 
कनिणपणा, मगॅ्नेनशयमचा कनिणपणा, क् लोराईड, एकूण नवरघळलेले पदाथज, फ्लोराईड, नायरटे, सल्फेट हे नऊ घटक 
नवचारात घेतले जातात. 

        भगूभगजल जल गुणवत्ता निदेशाांक 
जलगणुवत्ता ननदेशाांक जलगणुवत्ता रांग 
<50 उत्तम गदज नहरवा 
50-100 चाांगले पाणी नफकट नहरवा 
100-200 वाईट नपवळा 
200-300 वाईट ते खपू वाईट केशरी  
300 व त्यापेक्षा कमी नपण्यासािी अयोग्य लाल 



206 स्थािकाांिाठीचे  एनप्रल - 2019 मनिन्यार्तील जल गणुवत्ता 
निदेशाांक 

 

जल गणुवत्ता निदेशाांक 
श्रेणी  

जल गणुवत्ता 
निदेशाांक  

वेगवेगळया श्रेणीर्तील जल गणुवत्ता 
निदेशाांकाांचे क्रमाांक 

  जल गणुवत्ता 
निदेशाांकाांचे 
क्रमाांक 

जल गणुवत्ता 
निदेशाांकाांची 
टक्केवारी 

चाांगले ते उत्तम  63-100 100 65.36 

मध्यम ते चाांगले  50-63 29 18.95 

वाईट  38-50 12 7.84 

वाईट ते अनतवाईट 38 आनण 
त्यापेक्षा कमी 

12 7.84 

एकूण जल गणुवत्ता 
ननदेशाांकाांचे क्रमाांक 

 153 100 

 

 

साराांश : 

1) 129 जल गणुवत्ता ननदेशाांकाांचे क्रमाांक ककवा 84.31 टक्केवारी ही चाांगले ते उत्तम 
आनण मध्यम ते चाांगले या िेणीत येते. 

2) 12 जल गणुवत्ता ननदेशाांकाांचे क्रमाांक ककवा 7.84  टक्केवारी ही वाईट या िणेीत 
येते. 

3) 12 जल गणुवत्ता ननदेशाांकाांचे क्रमाांक ककवा 7.84  टक्केवारी ही वाईट ते अनतवाईट 
या िेणीत येते. 

 



पणेु नवभाग  
(वाईट) 

1188 - भीमा नदी, नरकसगपरू येथे, सांगम निज जवळ, ननरेशी सांगमानांतर, खेडे- नरकसगपरू, 
तालकुा - माळनशरस, नजल्हा - सोलापरू. 

1912 - चांद्रभागा नदी, पांढरपरू शहराच्या खालच्या प्रवाहाकडे, नवष्णपुांत मांदीराजवळ, गाव - 
गोपाळपरू, तालकुा - पांढरपरू, नजल्हा - सोलापरू. 

2196 - पवना नदी, गाव - साांगवी, तालकुा - हवेली, नजल्हा - पणेु. 
2655 - नभमा नदी, कोरेगाव पलुाजवळ, गाव - कोरेगाव, तालकुा - नशरुर, नजल्हा - पणेु. 
2677 - मळुा-मिुा नदी, थेऊरच्या खालच्या प्रवाहात, खेडे- थेऊर, तालकुा - हवेली, नजल्हा - 

पणेु . 
2693 - पवना नदी, कचचवडगाव येथे, गाव - कचचवडगाव, तालकुा - हवेली, नजल्हा - पणेु. 
2694 - पवना नदी, कपपरीगाव येथे, गाव - कपपरीगाव, तालकुा - हवेली, नजल्हा - पणेु. 
2819 - खणलेली नवहीर िी.देशमखु याांच्या मालकीची, खेडे - मालेगाव, तालकुा - बारामती, 

नजल्हा - पणेु. 

 (वाईट रे्त खपु वाईट) 
1190 - नभमा नदी, बांद गाडजन, गाव - येरवाडा, तालकुा- हवेली, नजल्हा - पणेु. 
2191 - मिुा नदी सांगम पलुा जवळ, गाव- नशवाजी नगर, तालकुा व नजल्हा - पणेु. 
2192 - मळुा-मिुा नदी मुांढावा पलुा जवळ, तालकूा- हवेली, नजल्हा- पणेु. 
2193 - मळुा नदी, औांध निजकडे, गाव - औांधगाव, तालकुा - हवेली, नजल्हा - पणेु. 
2194 - मळुा नदी हनरसन पलुा जवळ, मळुा-पवना सांगम, गाव- बोपोडी, तालकुा- हवेली, 
नजल्हा-पणेु. 
2678- मिुा नदी, वीर सावरकर भवन जवळ, नजल्हा - पणेु. 
2679 - मिुा नदी, डेक्कन पलुा जवळ, तालकुा व नजल्हा - पणेु. 
2690 - पवना नदी, कासरवाडी, गाव- कासरवाडी, तालकुा - हवेली, नजल्हा - पणेु. 
2691 - पवना नदी, दापोडी पलुाजवळ, पावना - मळुा सांगम, नजल्हा - पणेु.  
 

मुांबई नवभाग  
(वाईट रे्त खपु वाईट) 

2168 - नमिी नदी निजच्याजवळ, गाव- मानहम, तालकुा- वाांदे्र, नजल्हा - मुांबई. 

 



 
ठाणे नवभाग  

(वाईट) 
1985 - खणलेली नवहीर,  5 स्टार इांडस्रीयल इस्टेट येथे, खेडे - काशीनमरा, तालकुा - नमरा-
भायांदर,           नजल्हा - िाणे. 
1988 - बोअरवेल, घरतवाडी येथे, खेडे- अलीयाली, तालकुा व नजल्हा - पालघर. 

 
कोल्िापरू नवभाग  

(वाईट) 
2007 - बोअरवेल, सावली येथे, ग्रामपांचायत ऑफीस जवळ, खेडे- सावली, तालकुा - नमरज, 
नजल्हा -             साांगली. 
2008 - खणलेली नवहीर, साांबरवाडी येथे, िी.नकशन हाली राजपतू याांच्या मालकीची, खेडे- 
साांबरवाडी,           तालकुा - नमरज, नजल्हा - साांगली. 

(वाईट रे्त खपु वाईट) 

2004 - बोअरवेल, पावजती इांडस्रीयल इस्टेट येथे, याद्राव, कोल्हापरू, खेडे- याद्राव, तालकुा - 
नशरोळ,               नजल्हा - कोल्हापरू. 

2834 - खणलेली नवहीर क्र. 2, खेडे- आकेटवाडी, तालकुा - खेड, नजल्हा - रत्नानगरी. 


