
महाराष प्रदू नियंतू मंडळ
MAHARASHTRA POLLUTION CONTROL BOARD

ई वारातात
जल गुूवता नि्द्ांा (WQI)

राष्य जल गुूवता संनियंतू ाायतयम



महाराषार्ल २०६ ठिााूांचा जल गुूवता नि्द्ांा गोदवारा

महाराष प्रदू नियंतू मंडळामारत र २५० ठिााूांचे राष्य जल गुूवता संनियंतू ाायतयमारंरगतर

सव्वू ाेले जारे. जयाममये भराृषावर्ल ााणयाचे िमुिे घेरले जारार, १५६ ि्यांच्, ३४ समुद कािारे/खाडयांच्,

१० िालयांचे िमुिे घेऊि ाृथ्थरू ाेलयािंरर गुूवता निन्र ाेल् जारे. रसेच भराृषाखाल्ल िमुनयाचे ्खे्ल

संालि ारि गुूवता राासल् जारे. जयाममये ५० ठिााूांचा समावेद आह.े स्र्ल राष्य जल गुूवता

ाायतयम हा जागनरा ायातवरू संनियंतू ाम्र्िुसार व भारर ्देार्ल जल साधिसंात् संनियंतू

ाायतयमारंगतर राबनवला जारो. स्र्ल ाायतयमांरगतर भराृषावर्ल ााणयाचे िमुिे ्रमहा घेरले जारार.

ााणयाच् गुूवता रिेा ाारूांमुळे खालावल् जारे. ाजतनय ्र, ाावसाळयामुळे होूार् सौमयरा,

उनहाळयाममये जासर्चे बाषा्भवि व ााणयाचा वाार, मािवनिरमतर उ्योगधं्े व इरर उायमांमुळे होूारे

प्रदू, ााणयााया जल सोरार्ल पवाह ्र इतया्् आढळरि येरार. या सवावचा एानतर ाठरूाम महूजे एााच

ठिााूााया जलगुूवतेममये रिेा चढ-उरार ऋररमािापमाूे क्सरि येरार.

जल प्रदू

जागनरा आरोगय संघटिेिुसार जलप्रदू महूजे ााणयााया भौनरा, रासायनिा आनू जैनवा

गुूधमावममये ााह्ह् ब्ल होूे जयाचा सज्व वसररंवर घारा ाठरूाम होरो.

जलप्रदू रिेा ाारूांमुळे होरे तयाममये, औ्योनगा सांडााू्, घरगुर् सांडााू्, देरांररि वाहूारे

खरे व काटािादानमन्र सांडााू्. मािवनिरमतर कययांमुळे रसेच ज्वा रू, रोगजंरर व आक्ज्वसंघ यांमुळे ााू्

्रनदर होऊि ााणयामुळे सनजवांिा होूा-या नवनवध रोगांममये वाढ होरे.

जेवहा एखा्ा घारा घटा ि््, समुद, रलाव कांवा इरर ााणयांाया सोरांाया संााातर येरो रेवहा एारर

रो ााणयार नवरघळला जारो कांवा ररंगला जारो कांवा रळाद् जाऊि बसरो. यामुळे ााणयाचे प्रदू होरे आनू

जल गुूवता खालावरे रसेच ााणयार्ल जैवनवनवधरेवरह् याचा ाठरूाम क्सरि येरो. एखा्ा घारा घटा जेवहा

ााणयांाया सोरांममये निरारो रेवहा रो भरजल व तयांचे सािे यावर सुदा बरेवाईट ाठरूाम ाररो.

ााणयााया प्रदूाचे ाठरूाम रक मािवांसाि् नविादा िसरि रे विसार् व पाू्जार्साि्सुम्ा

हाि्ाारा आहरे. ााणयााया ाोदा घटाांाया रर्नवलहवेाट्मुळे ्खे्ल प्रदूार वाढ होरे. जसे, ााणयार्ल

दैवालाच् लवू्य वाढ. तयाचा एानतर ाठरूाम ााणयार्ल पाूवायरचे पमाू ाम् होऊि जैवसंस्ेस धोाा

निमातू होरो. काटािादाांमुळे ्रनदर िालेलया ााणयााया वाारामुळे सुकम ाेदीिा व तयार्ल घटाांिा (ड्एिए)

िुासाि होऊ दार,े रोगपनराारदकश ाम् होू,े ाात रोग होूे, मासे व पाू् यांममये नवाृर् येूे, तयांाया

जिसंखयेवर ाठरूाम होूे, रदा गोष् घडर दारार. ाव् व पाू् यांममये दाठरर्ा नवाृर् येऊ दारे जसे ाश



ाकयांाया चोच् वााडया होू,े रसेच रंडयााया ावचाच् जाड् ाम् होूे. प्रनदर ााणयाचा वाार रक मािव,

ाव्, पाू् यांसाि् घारा िरर िसरि ााणयार्ल संवे्िद्ल जैवसंस्ा रसेच कािा-यालगरच् जैवसंस्ा यांिाह्

घारा िरर आह.े

घि ाचरा रदास्य ाम्र्िे जनमि्वर टााूे हा ्खे्ल संवे्िद्ल जल गुूवतेाया ऱहासासाि्

ाारू्भरर रसा रनरदय महतवाचा घटा आह.े याममये वावसानया, , औदोनगा, देर् रदा

उायमांर्ल सवत टाााऊ घिाचऱयाचा समावेदआह.े



जल गुूवता नि््दांााचे मानसा ई वारातात

महाराषार्ल नवनवध ठिााूााया संानलर ाेलेलया ााणयााया िमुनयाच् गुूवता ह् स्ाि व वेळ गृह्र धरि

ाृथ्थरूारंर् ााणयार्ल घटाांिा नवचारार घेऊि ारूे आवशया आह.े ााणयार्ल रिेा घटाांच् मानहर् गंुरागुंर्च्

रसरि जल गुूवता ह् सोपया भादेर ार तूर: समजणयासाि् जल गुूवता नि्द्ांा (WQI) .
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भराृष्य जलगुूवता नि््दांा

जलगुूवता नि््दांा गुूवता वगतवार्
ाेद्य प्रदू
नियंतू मंडळािे
िरवलेले वगत

देरा रंग

63-100 चांगले रे उतम र रप्रनदर नहरवा

50-63 ममयम रे चांगले ब रप्रनदर नावळा

38-50 वाईट ा प्रनदर ाेदर्

38 आनू तयााेवा ाम् वाईट रे रनरवाईट ड, इ रनरप्रनदर लाल

भरगभतजल गुूवता नि्द्ांा

महाराष प्रदू नियंतू मंडळारर् भरगभतजलाचे ्र सहा मनहनयांि् सनियंतू ाेले जारे. जल

घटाांाया रनसरतवामुळे व तयांाया सााेव ाठरमाूांमुळे रसेच नाणयााया ााणयााया गुूवतेममये एां्र्र रसलेले

तयांचे रुलिातमा महतव यामुळे ाेद्य प्रदू नियंतू मंडळािे पतयेा घटााला नवनदष सााेव ाठरमाू प्ाि ाेले

आह.े या क्लेलया सााेव ाठरमाूांमुळे जेवहा ााह् घटा ााणयार आढळरार रेवहा रे रुलिातमा राायाारारा

्दतवरार. भरगभतजल जलगुूवता नि्द्ांाााांच् मोजमाा ारणयासाि् सामर, एारू ाठिूाूा, ाॅनलदयमचा

ाठिूाूा, मॅगेनदयमचा ाठिूाूा, कल्ोराईड, एारू नवरघळलेले ा्ा त्, फलोराईड, िायटेट, सलरेट हे िऊ घटा

नवचारार घेरले जारार.

जलगुूवता नि्द्ांा जलगुूवता रंग



<50 उतम ग्त नहरवा

50-100 चांगले ााू् कराट नहरवा

100-200 वाईट नावळा

200-300 वाईट रे खरा वाईट ाेदर्

300 नाणयासाि् रयोगय लाल



  156 स्थानकाांसाठीचे डिसेंबर - 2020 मडिन्यातील जल गुणवत्ता 

डनरे्दशाांक 

 

जल गुणवत्ता 

डनरे्दशाांक शे्रणी  

जल गुणवत्ता 

डनरे्दशाांक  

वेगवेगळया शे्रणीतील जल 

गुणवत्ता डनरे्दशाांकाांचे क्रमाांक 

  जल गुणवत्ता 

डनरे्दशाांकाांचे 

क्रमाांक 

जल गुणवत्ता 

डनरे्दशाांकाांची 

टके्कवारी 

च ांगले ते उत्तम  63-100 117 90.70 

मध्यम ते च ांगले  50-63 11 8.53 

व ईट  38-50 0 0.00 

व ईट ते अततव ईट 38 आति 

त्य पेक्ष  कमी 
1 0.78 

एकूि जल गुिवत्त  

तिरे्दश ांक ांचे क्रम ांक 

 
129 100 

 

 

स र ांश : 

 

1) 128 जल गुिवत्त  तिरे्दश ांक ांचे क्रम ांक तकां व  99.23 टके्कव री ही 

च ांगले ते उत्तम आति मध्यम ते च ांगले य  शे्रिीत येते. 

 

2) शुन्य जल गुिवत्त  तिरे्दश ांक तकां व   0.00 टके्कव री ही व ईट य  

शे्रिीत येते. 

 

3) 1 जल गुिवत्त  तिरे्दश ांक तकां व  0.78 टके्कव री ही व ईट ते अततव ईट 

य  शे्रिीत येते. 

 

 



डिसेंबर - 2020 

 

म ुंबई डिभाग  

(िाईट ते अडतिाईट) 

2168 - मिठी नदी, मिजच्याजवळ, गाव- िामिि, तालुका- वाांदे्र, मजल्िा - िुांबई. 
 

 


