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महाराष्ट्रार्ील २०६ ठिकाणांचा जल गणुवत्ता निदेशांक गोषवारा 
 
 

 महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळामार्फ त २५० ठिकाणांचे राष्ट्रीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण 
कायफक्रमाअंतगफत सवेक्षण केले जाते. ज्यामध्ये भूपषृ्ट्िावरील पाण्याचे िमुिे घेतले जातात, १५६ 
िदयांची, ३४ समुद्र ककिारे/खाडयांची, १० िालयांचे िमुिे घेऊि पथृ्थक्करण केलयािंतर गुणवत्ता 
निश्चचत केली जाते. तसेच भूपषृ्ट्िाखालील िमुन्याचे देखील संकलि करूि गुणवत्ता तपासली जाते. 
ज्यामध्ये ५० ठिकाणाचंा समावेश आहे. सदरील राष्ट्रीय जल गुणवत्ता कायफक्रम हा जागनतक पयाफवरण 
संनियंत्रण पध्दतीिुसार व भारत देशातील जल साधिसंपत्ती संनियंत्रण कायफक्रमातंगफत राबववला जातो. 
सदरील कायफक्रमांतगफत भूपषृ्ट्िावरील पाण्याचे िमुिे दरमहा घेतले जातात.  
 
 पाण्याची गुणवत्ता अिेक कारणांमुळे खालावली जाते. पजफन्य दर, पावसाळयामुळे होणारी 
सौम्यता, उन्हाळयामध्ये  जास्तीच ेबाष्ट्पीभवि व पाण्याचा वापर, मािवनिर्मफत उदयोगधंदे व इतर 
उपक्रमांमुळे होणारे प्रदषूण, पाण्याच्या जल स्त्रोतातील प्रवाह दर इत्यादी आढळूि येतात. या सवाांचा 
एकत्रत्रत पररणाम म्हणज ेएकाच ठिकाणाच्या जलगुणवते्तमध्ये अिेक चढ-उतार ऋतूमािाप्रमाणे ठदसूि 
येतात. 

जल प्रदषूण 

जागनतक आरोग्य संघटिेिुसार जलप्रदषूण म्हणज े पाण्याच्या भौनतक, रासायनिक आणण 
जैववक गुणधमाांमध्ये काहीही बदल होणे ज्याचा सजीव वस्तंूवर घातक पररणाम होतो. 

 जलप्रदषूण अिेक कारणांमुळे होते त्यामध्ये, औदयोगगक सांडपाणी, घरगुती सांडपाणी, शेतांतूि 
वाहणारे खते व ककटकिाशकर्मगित सांडपाणी. मािवनिर्मफत कक्रयांमुळे तसेच जीवाणू, रोगजंतू व 
आठदजीवसंघ यांमुळे पाणी दवूषत होऊि पाण्यामुळे सश्जवांिा होणा-या ववववध रोगांमध्ये वाढ होते. 

 जेव्हा एखादा घातक घटक िदी, समुद्र, तलाव ककंवा इतर पाण्यांच्या स्त्रोतांच्या संपकाफत येतो 
तेव्हा एकतर तो पाण्यात ववरघळला जातो ककंवा तरंगला जातो ककंवा तळाशी जाऊि बसतो.  यामुळे 
पाण्याचे प्रदषूण होते आणण जल गुणवत्ता खालावते तसेच पाण्यातील जवैववववधतवेरही याचा पररणाम 
ठदसूि येतो. एखादा घातक घटक जेव्हा पाण्यांच्या स्त्रोतांमध्ये णिरपतो तवे्हा तो भूजल व त्यांच ेसािे 
यावर सुद्धा बरेवाईट पररणाम करतो. 

 पाण्याच्या प्रदषूणाचे पररणाम र्क्त मािवांसािी  वविाशक िसूि ते विस्पती व 
प्राणीजातीसािीसुध्दा  हािीकारक आहेत.  पाण्याच्या पोषक घटकांच्या अतीववलहेवाटीमुळे देखील 
प्रदषूणात वाढ होते. जसे, पाण्यातील शैवालाची लक्षणीय वाढ. त्याचा एकत्रत्रत पररणाम पाण्यातील 
प्राणवायूचे प्रमाण कमी होऊि जैवसंस्थेस धोका निमाफण होतो. ककटकिाशकांमुळे दवूषत िालेलया 
पाण्याच्या वापरामुळे सुक्ष्म पेशींिा व त्यातील घटकांिा (डीएिए) िुकसाि होऊ शकत,े 



रोगप्रनतकारशक्ती कमी होणे, ककफ रोग होणे, मासे व प्राणी यांमध्ये ववकृती येणे, त्यांच्या जिसंख्येवर 
पररणाम होणे, अशा गोष्ट्टी घडू शकतात.  पक्षी व प्राणी यांमध्ये शारररीक ववकृती  येऊ शकते जसे 
की पक्ष्याचं्या चोची वाकडया होणे, तसेच अंडयाच्या कवचाची जाडी कमी होणे.  प्रदवूषत पाण्याचा 
वापर र्क्त मािव, पक्षी, प्राणी यांसािी घातक िरत िसूि पाण्यातील संवेदिशील जैवसंस्था तसेच 
ककिा-यालगतची जैवसंस्था यांिाही घातक िरत आहे. 

घि कचरा अशास्त्रीय पध्दतीिे जर्मिीवर टाकणे हा देखील संवेदिशील जल गुणवते्तच्या 
ऱ्हासासािी कारणीभूत असा अनतशय महत्वाचा घटक आहे. यामध्ये व्यावसानयक, स्थानिक स्वराज्य 
संस्था, औद्योगगक, शेती अशा उपक्रमांतील सवफ टाकाऊ घिकचऱ्याचा समावेशआहे. 



जल गुणवत्ता निदेशांकाचे माससक ई वार्ाापत्र 
महाराष्ट्रातील ववववध ठिकाणाच्या संकर्लत केलेलया पाण्याच्या िमुन्याची गुणवत्ता ही स्थाि व वेळ 

गहृीत धरूि पथृ्थक्करणाअतंी पाण्यातील घटकांिा ववचारात घेऊि करणे आवचयक आहे. पाण्यातील अिेक 
घटकांची माठहती गंुतागंुतीची असूि जल गुणवत्ता ही सोप्या भाषेत पूणफत: समजण्यासािी जल गुणवत्ता 
निदेशांक (WQI) निमाफण करण्यात आला. पाण्यातील महत्वाच्या घटकांवर आधारीत जल गुणवत्ता निदेशांक हा 
जल गुणवते्तची कलपिा देतो व घातक पररणामांबाबत मागफदशफक िरतो.  

भूपषृ्ट्िीय जल गुणवत्ता निदेशांक 
         िॅशिल सॅनिटेशि र्ाऊंडेशि, अमरेरेका या ससं्थेिे ववववध पाणी स्त्रोतांच्या जल गुणवते्तचा 
तुलिात्मक अभ्यास करण्याकरीता शास्त्रोक्त पध्दत ववकर्सत केली आहे. ही जगातील सोपी व सवफमान्य 
पध्दत आहे. 

 देशभरात जल गुणवत्ता निदेशांक यांची तुलिा करतािा सारखेपणा हा निकष िेऊि राष्ट्रीय जल 
सनियंत्रण कायफक्रमा अंतगफत भारतात जे घटक सनियंत्रत्रत केले जातात त्यासािी िॅशिल सॅनिटेशि र्ाऊंडेशि, 
अमेररेका यांिी ठदलेलया जल गुणवत्ता निदेशांकांमध्ये बदल करूि कें ठद्रय प्रदषूण नियंत्रण मंडळािे त्या 
घटकांसािी सापेक्ष पररमाण निश्चचत केल ेआहे. भूपषृ्ट्िीय जल गुणवत्ता निदेशांकाची मोजमाप करण्यासािी 
सामू, ववरघळलेला ऑश्क्सजि, जैव रासायनिक प्राणवायू आवचयकता व कर्कल कोलीर्ॉमफ हे चार घटक 
मोजमापात गणले जातात.  

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

भूपषृ्ट्िीय जलगुणवत्ता निदेशांक 

जलगुणवत्ता निदेशांक गुणवत्ता वगावारी 
कें द्रीय प्रदषूण 

नियंत्रण मंडळािे 
िरवलेले वगा 

शेरा रंग 

63-100 चांगले ते उत्तम अ अप्रदवूषत  ठहरवा 
50-63 मध्यम ते चांगले ब अप्रदवूषत  वपवळा 
38-50 वाईट क प्रदवूषत  केशरी 
38 आणण त्यापेक्षा 
कमी 

वाईट ते 
अनतवाईट 

ड, इ अनतप्रदवूषत  लाल 
 

भूगभाजल गुणवत्ता निदेशांक 
  महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळातरे् भूगभफजलाचे दर सहा मठहन्यांिी सनियंत्रण केल े
जाते. जल घटकाचं्या अश्स्तत्वामुळे व त्यांच्या सापेक्ष पररमाणांमुळे तसेच वपण्याच्या पाण्याच्या 
गुणवते्तमध्ये एकंदरीत असलेले त्यांचे तुलिात्मक महत्व यामुळे  कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळािे 
प्रत्येक घटकाला ववर्शष्ट्ट सापेक्ष पररमाण प्रदाि केल ेआहे. या ठदलेलया सापेक्ष पररमाणांमुळे जेव्हा 
काही घटक पाण्यात आढळतात तेव्हा ते तुलिात्मक अपायकारकता दशफवतात. भूगभफजल जलगुणवत्ता 
निदेशांकााांची मोजमाप करण्यासािी सामू, एकूण कठिणपणा, कॅश्लशयमचा कठिणपणा, मॅग्िेर्शयमचा 



कठिणपणा, क् लोराईड, एकूण ववरघळलेले पदाथफ, फ्लोराईड, िायरेट, सलरे्ट हे िऊ घटक ववचारात 
घेतले जातात. 

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

156 स्थािकांसािीचे जुि - 2019 मठहन्यार्ील जल गणुवत्ता निदेशांक 

 

जल गुणवत्ता निदेशाकं 
शे्रणी  

जल गुणवत्ता 
निदेशाकं  

वेगवेगळया शे्रणीर्ील जल गुणवत्ता 
निदेशाकंांचे क्रमाकं 

  जल गुणवत्ता 
निदेशाकंांचे 
क्रमाकं 

जल गुणवत्ता 
निदेशाकंांची 
टक्केवारी 

चांगले त ेउत्तम  63-100 65 57.52 

मध्यम ते चांगले  50-63 29 25.66 

वाईट  38-50 5 4.42 

वाईट ते अनतवाईट 38 आणण 
त्यापेक्षा कमी 

14 12.39 

एकूण जल गुणवत्ता 
निदेशाकंांचे क्रमाकं 

 
113 100 

 

 

सारांश : 



1) 94 जल गणुवत्ता निदेशांकांचे क्रमाकं ककंवा 83.18  टक्केवारी ही चागंले 
ते उत्तम आणण मध्यम त ेचागंले या िेणीत येत.े 
 

2) 5 जल गणुवत्ता निदेशांकांचे क्रमाकं ककंवा 4.42  टक्केवारी ही वाईट या 
िेणीत येत.े 
 

3) 14 जल गणुवत्ता निदेशांकांचे क्रमाकं ककंवा 12.39  टक्केवारी ही वाईट त े
अनतवाईट या िेणीत येते. 

 

 

पुणे ववभाग  
(वाईट) 

2192 - मुळा-मुिा िदी मंुढावा पुला जवळ, तालूका - हवेली, श्जलहा - पुणे. 

2193 - मुळा िदी, औधं त्रिजकड,े गाव - औधंगाव, तालुका - हवेली, श्जलहा - 

पुणे. 

2195 - निरा िदी, ज्युत्रबर्लयंट ऑगफिॉर्ससच्या खालच्या प्रवाहात, खेड-ेनिबंट, 

ता.- बारामती, श्जलहा -  पुणे. 

2197 - इंद्रायणी िदी, आळंदीगावच्या खालच्या प्रवाहात, खेड े- आळंदीगाव, 

तालुका - हवेली, श्जलहा - पुणे. 

2681 - निरा िदी, सांगवी येथे, खेड े- सांगवी, तालुका - र्लटण, श्जलहा - 

सातारा. 

 (वाईट र् ेखुप वाईट) 
2191 - मुिा िदी, संगम पुला जवळ, गाव- र्शवाजी िगर, श्जलहा - पुणे. 



2194 - मुळा िदी, हररसि पुला जवळ, मुळा-पविा संगम, गाव- बोपोडी, तालुका- 

हवेली, श्जलहा-पुणे. 

2678- मुिा िदी, वीर सावरकर भवि, श्जलहा - पुणे. 

2679 - मुिा िदी, डके्कि पुला जवळ, तालुका व श्जलहा - पुणे. 

1189 - र्भमा िदी, ववठ्िलवाडीच्या वरच्या प्रवाहात, शकंर मंदीराजवळ, तालुका - 

हवेली, श्जलहा - पुणे. 

1190 - र्भमा िदी, बंद गाडफि, गाव - येरवाडा, तालुका- हवेली, श्जलहा - पुणे. 

2677 - मुळा-मुिा िदी, थेऊरच्या खालच्या प्रवाहात, खेड-े थेऊर, तालुका - हवेली, 

श्जलहा -  पुणे. 

2196 - पविा िदी, सांगवीगाव, खेड-े सागंवीगाव, तालुका - हवेली, श्जलहा - पुणे.  

2690 - पविा िदी, कासरवाडी, गाव- कासरवाडी, तालुका - हवेली, श्जलहा - पुणे. 

2691 - पविा िदी, दापोडी पुलाजवळ, पाविा - मुळा संगम, श्जलहा - पुणे.  

2693 - पविा िदी, गचचंवडगाव येथे, गाव - गचचंवडगाव, तालुका - हवेली, श्जलहा 

- पुणे. 

2694 - पविा िदी, वपपंरीगाव येथे, गाव - वपपंरीगाव, तालुका - हवेली, श्जलहा - 

पुणे. 

2711 - उरमोडी िदी, िागािणे सातारा येथे, खेड े- िागािणे, तालुका- सातारा, 

श्जलहा- सातारा. 

 
 

मुंबई ववभाग  
(वाईट र्े खुप वाईट) 



2168 - र्मिी िदी, माठहम-वांदे्र त्रिजच्याजवळ, गाव- माठहम, तालुका- वांदे्र, मंुबई. 
 


