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ई वार्ताा�पत्र 
जल गुणवत्ता नि�द�शांक (WQI)

राष्ट्र ीय जल गुणवत्ता संनि�यंत्रण काय�क्रम

महाराष्ट्र ार्ताील २०६ नि'काणांचा जल गुणवत्ता नि�द�शांक गोषवारा

महाराष्ट्र  प्रदषूण  नि�यंत्रण मंडळामार्फ� र्ता  २५० नि'काणांचे  राष्ट्र ीय  जल गुणवत्ता  संनि�यंत्रण  काय�क्रमाअंर्ताग�र्ता
सव�क्षण केले जारे्ता. ज्यामध्ये भपूृष्ठावरील पाण्याचे �मु�े घेर्ताले जार्ताार्ता, १५६ �दयांची, ३४ समुद्र निक�ार/ेखाडयांची,
१० �ाल्यांचे �मु�े घेऊ� पृथ्थक्करण केल्या�ंर्तार गुणवत्ता नि�श्चिAर्ता केली जारे्ता. र्तासेच भूपृष्ठाखालील �मुन्याचे देखील
संकल� करू� गुणवत्ता  र्तापासली जारे्ता.  ज्यामध्ये  ५० नि'काणांचा  समावेश आहे.  सदरील राष्ट्र ीय  जल गुणवत्ता



काय�क्रम हा जागश्चिर्ताक पया�वरण संनि�यंत्रण पध्दर्ताी�ुसार व भारर्ता देशार्ताील जल साध�संपत्ती संनि�यंत्रण काय�क्रमारं्ताग�र्ता
राबनिवला जार्ताो. सदरील काय�क्रमांर्ताग�र्ता भपूृष्ठावरील पाण्याचे �मु�े दरमहा घेर्ताले जार्ताार्ता. 

पाण्याची  गुणवत्ता  अ�ेक  कारणांमुळे  खालावली  जारे्ता.  पज�न्य  दर,  पावसाळयामुळे  होणारी  सौम्यर्ताा,
उन्हाळयामध्ये  जास्र्ताीचे बाष्पीभव� व पाण्याचा वापर,  मा�वनि�र्मिमर्ता उदयोगधदें व इर्तार उपक्रमांमुळे होणारे प्रदषूण,

पाण्याच्या जल स्त्रोर्ताार्ताील प्रवाह दर इत्यादी आढळू� येर्ताार्ता. या सवाRचा एकनित्रर्ता परिरणाम म्हणजे एकाच नि'काणाच्या
जलगणुवत्तेमध्ये अ�ेक चढ-उर्ताार ऋरू्तामा�ाप्रमाणे निदसू� येर्ताार्ता.

जल प्रदषूण
जागश्चिर्ताक आरोग्य संघट�े�ुसार जलप्रदषूण म्हणजे पाण्याच्या भौश्चिर्ताक, रासायनि�क आणिण जैनिवक गणुधमाRमध्ये

काहीही बदल होणे ज्याचा सजीव वस्रंू्तावर घार्ताक परिरणाम होर्ताो.

जलप्रदषूण अ�ेक कारणांमुळे होरे्ता त्यामध्ये, औदयोनिगक सांडपाणी, घरगुर्ताी साडंपाणी, शेर्ताांरू्ता� वाहणार ेखरे्ता
व निकटक�ाशकनिमणि[र्ता सांडपाणी. मा�वनि�र्मिमर्ता निक्रयांमुळे र्तासेच जीवाणू, रोगजंरू्ता व आनिदजीवसंघ यांमुळे पाणी दनूिषर्ता
होऊ� पाण्यामुळे सजिजवां�ा होणा-या निवनिवध रोगांमध्ये वाढ होरे्ता.

जेव्हा एखादा घार्ताक घटक �दी, समुद्र, र्तालाव किंकवा इर्तार पाण्यांच्या स्त्रोर्ताांच्या संपका�र्ता येर्ताो रे्ताव्हा एकर्तार
र्ताो पाण्यार्ता निवरघळला जार्ताो किंकवा र्तारगंला जार्ताो किंकवा र्ताळाशी जाऊ� बसर्ताो.  यामुळे पाण्याचे प्रदषूण होरे्ता आणिण
जल गुणवत्ता खालावरे्ता र्तासेच पाण्यार्ताील जैवनिवनिवधरे्तावरही याचा परिरणाम निदसू� येर्ताो.  एखादा घार्ताक घटक जेव्हा
पाण्यांच्या स्त्रोर्ताांमध्ये जि_रपर्ताो रे्ताव्हा र्ताो भूजल व त्यांचे सा'े यावर सुद्धा बरवेाईट परिरणाम करर्ताो.

पाण्याच्या  प्रदषूणाचे  परिरणाम  र्फक्त  मा�वांसा'ी   निव�ाशक  �सू�  रे्ता  व�स्पर्ताी  व  प्राणीजार्ताीसा'ीसुध्दा
हा�ीकारक आहेर्ता.  पाण्याच्या पोषक घटकांच्या अर्ताीनिवल्हेवाटीमुळे देखील प्रदषूणार्ता वाढ होरे्ता.  जसे,  पाण्यार्ताील
शवैालाची लक्षणीय वाढ. त्याचा एकनित्रर्ता परिरणाम पाण्यार्ताील प्राणवायूचे प्रमाण कमी होऊ� जैवसंस्थेस धोका नि�मा�ण
होर्ताो.  निकटक�ाशकांमुळे दनूिषर्ता _ालेल्या पाण्याच्या वापरामुळे सुक्ष्म पेशीं�ा व त्यार्ताील घटकां�ा (डीए�ए) �ुकसा�
होऊ शकरे्ता,  रोगप्रश्चिर्ताकारशक्ती कमी होणे,  कक� रोग होणे,  मासे व प्राणी यांमध्ये निवकृर्ताी येणे,  त्यांच्या ज�संख्येवर
परिरणाम होणे, अशा गोष्टी घडू शकर्ताार्ता.  पक्षी व प्राणी यांमध्ये शारिररीक निवकृर्ताी  येऊ शकरे्ता जसे की पक्ष्यांच्या चोची
वाकडया होणे, र्तासेच अडंयाच्या कवचाची जाडी कमी होणे.  प्रदनूिषर्ता पाण्याचा वापर र्फक्त मा�व, पक्षी, प्राणी यांसा'ी
घार्ताक 'रर्ता �सू� पाण्यार्ताील संवेद�शील जैवसंस्था र्तासेच निक�ा-यालगर्ताची जैवसंस्था यां�ाही घार्ताक 'रर्ता आहे.

घ�  कचरा  अशास्त्रीय  पध्दर्ताी�े  जनिम�ीवर  टाकणे  हा  देखील  संवेद�शील  जल गुणवत्तेच्या  ऱ्हासासा'ी
कारणीभूर्ता असा अश्चिर्ताशय महत्वाचा घटक आहे.  यामध्ये व्यावसाश्चियक, स्थानि�क स्वराज्य संस्था,  औद्योनिगक,  शेर्ताी
अशा उपक्रमांर्ताील सव� टाकाऊ घ�कचऱ्याचा समावेशआहे.



जल गुणवत्ता नि�द�शांकाचे माजिसक ई वार्ताा�पत्र
महाराष्ट्र ार्ताील निवनिवध नि'काणाच्या  संकजिलर्ता केलेल्या पाण्याच्या  �मुन्याची  गुणवत्ता ही स्था� व वेळ गृहीर्ता धरू�

पृथ्थक्करणाअंर्ताी पाण्यार्ताील घटकां�ा निवचारार्ता घेऊ� करणे आवश्यक आहे.  पाण्यार्ताील अ�ेक घटकांची मानिहर्ताी गंुर्ताागुंर्ताीची
असू�  जल गुणवत्ता  ही  सोप्या  भाषेर्ता  पूण�र्ता:  समजण्यासा'ी  जल गुणवत्ता  नि�द�शांक (WQI) नि�मा�ण  करण्यार्ता  आला.
पाण्यार्ताील महत्वाच्या घटकांवर आधारीर्ता जल गुणवत्ता नि�द�शांक हा जल गुणवत्तेची कल्प�ा देर्ताो व घार्ताक परिरणामाबंाबर्ता
माग�दश�क 'रर्ताो. 

भपूृष्ठीीय जल गुणवत्ता नि�द�शांक
         �शॅ�ल सॅनि�टेश� र्फाऊंडेश�,  अमेरिरकेा  या संस्थे�े  निवनिवध पाणी स्त्रोर्ताांच्या जल गुणवत्तीेचा रु्ताल�ात्मक अभ्यास

करण्याकरीर्ताा शास्त्रोक्त पध्दर्ता निवकजिसर्ता केली आहे. ही जगार्ताील सोपी व सव�मान्य पध्दर्ता आहे.
 देशभरार्ता  जल  गुणवत्ता  नि�द�शांक  यांची  रु्ताल�ा  करर्ताा�ा  सारखेपणा  हा  नि�कष  'ेऊ� राष्ट्र ीय  जल  सनि�यंत्रण

काय�क्रमीा अंर्ताग�र्ता भारर्ताार्ता जे घटक सनि�यनंित्रर्ता केले जार्ताार्ता त्यासा'ी �शॅ�ल सॅनि�टेश� र्फाऊंडेश�, अमेरिरकेा यां�ी निदलेल्या
जल गणुवत्ता नि�द�शांकीांमध्ये बदल करू� कें निद्रय प्रदषूण नि�यंत्रण मंडळा�े त्या घटकांसा'ी  सापेक्ष परिरमाण नि�श्चिAर्ता केलीे
आहे.  भपूृष्ठीय जल गणुवत्ता नि�द�शांकीाची मोजमाप करण्यासा'ी सामू,  निवरघळलेला ऑक्सिpसज�,  जैव रासायनि�क प्राणवायू
आवश्यकर्ताा व निर्फकल कोलीर्फॉम� हे चार घटक मोजमापार्ता गणले जार्ताार्ता. 

             जल गणुवत्ता नि�द�शांकीांचे मोजमाप केल्यावर, जल गणुवत्ता सोप्या पध्दर्ताी�े समजण्यासा'ी व समजावू� सागंण्यासा'ी 
खालील प्रकार ेवण�� केले आहे.

भूपृष्ठीय जलगुणवत्ता नि�द�शांक

जलगुणवत्ता नि�द�शांक गुणवत्ता वग�वारी कें द्रीय प्रदषूण नि�यंत्रण
मंडळा�े 'रवलेले वग�

शेरा रगं

63-100 चांगले रे्ता उत्तम अ अप्रदनूिषर्ता  निहरवा
50-63 मध्यम रे्ता चांगले ब अप्रदनूिषर्ता  निपवळा
38-50 वाईट क प्रदनूिषर्ता  केशरी
38 आणिण त्यापेक्षा कमी वाईट रे्ता अश्चिर्तावाईट ड, इ अश्चिर्ताप्रदनूिषर्ता  लाल
भगूभ�जल गुणवत्ता नि�द�शांक

महाराष्ट्र  प्रदषूण  नि�यंत्रण  मंडळार्तार्फ�  भूगभ�जलाचे  दर  सहा  मनिहन्यां�ी  सनि�यंत्रण  केले  जारे्ता.  जल
घटकीांच्या अक्सिस्र्तात्वामुळे व त्यांच्या सापेक्ष परिरमाणांमुळे र्तासेच निपण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेमध्ये एकंदरीर्ता असलेले
त्यांचे रु्ताल�ात्मक महत्व यामुळे  कें द्रीय प्रदषूण नि�यंत्रण मंडळा�े प्रत्येक घटकाला निवणिशष्ट सापेक्ष परिरमाण प्रदा� केले
आहे.  या निदलेल्या  सापेक्ष परिरमाणांमुळे जेव्हा काही घटक पाण्यार्ता आढळर्ताार्ता रे्ताव्हा रे्ता रु्ताल�ात्मक अपायकारकर्ताा
दश�वर्ताार्ता.  भगूभ�जल  जलगणुवत्ता  नि�द�शांकीांची मोजमाप करण्यासा'ी  सामू,  एकूण  कनि'णपणा,  कॅक्सिल्शयमचा
कनि'णपणा,  मॅगे्नणिशयमचा कनि'णपणा,  क्ल ोराईड,  एकूण निवरघळलेले पदाथ�,  फ्लोराईड,  �ायट्र ेट,  सल्रे्फट हे �ऊ घटक
निवचारार्ता घेर्ताले जार्ताार्ता.

        भूगभ�जल जल गुणवत्ता नि�द�शांक
जलगुणवत्ता नि�द�शांक जलगुणवत्ता रगं
<50 उत्तम गद� निहरवा
50-100 चांगले पाणी निर्फकट निहरवा
100-200 वाईट निपवळा
200-300 वाईट रे्ता खूप वाईट केशरी 
300 व त्यापेक्षा कमी निपण्यासा'ी अयोग्य लाल



  156 स्थानकासंाठीचे जुलै - 2021 महि�न्यातील जल गुणवत्ता हिनर्दे�शांक

जल गुणवत्ता हिनर्दे�शांक 
शे्रणी 

जल गुणवत्ता 
हिनर्दे�शांक 

वेगवेगळया शे्रणीतील जल गुणवत्ता 
हिनर्दे�शांकांचे क्रमांक
जल गुणवत्ता 
हिनर्दे�शांकांचे 
क्रमांक

जल गुणवत्ता 
हिनर्दे�शांकांची टके्कवारी

चांगले ते उत्तम 63-100 104 82.54
मध्यम ते चांगले 50-63 20 15.87
वाईट 38-50 2 1.59
वाईट ते अतितवाईट 38 आणिण 

त्यापेक्षा कमी 0 0.00

एकूण जल गुणवत्ता 
हिनर्दे�शांकांचे क्रमांक 126 100

सारांश :

1) 124 जल गुणवत्ता हिनर्दे�शांकांचे क्रमांक किंकवा 98.41 टके्कवारी �ी चांगले ते उत्तम 
आणिण मध्यम ते चांगले या शे्रणीत येते.

2) 2 जल गुणवत्ता हिनर्दे�शांकांचे क्रमांक किंकवा 1.59 टके्कवारी �ी वाईट या शे्रणीत येते.

3) शुन्य जल गुणवत्ता हिनर्दे�शांकांचे क्रमांक किंकवा 0.00 टके्कवारी �ी वाईट ते अतितवाईट 
या शे्रणीत येते.



जुलै - 2021

पुणे वि
भाग 
(
ाईट)

1912 - पंढरपूर शहराच्या मागील बाजूस असलेली चंद्रभागा नदी  वि
ष्णुपंत मंविदर, गा
- गोपाळपूर,

मुंबई वि
भाग
(
ाईट)

2168 - विमठी नदी, वि&जच्याज
ळ, गा
- माविहम, तालुका- 
ांद्रे, जिजल्हा - मंुबई.

.


