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महारा��ातील २०६ �ठकाणांचा जल गुणव�ा �नद�शांक गोषवारा 
 
 

महारा�� �दषूण �नयं�ण मंडळामाफ� त २५० �ठकाणांचे रा���य जल गणुव�ा स�ंनय�ंण काय��माअतंग�त           
सव��ण केले जात.े �याम�ये भपू�ृठावर�ल पा�याचे नमनेु घेतले जातात, १५६ नदयांची, ३४ सम�ु             
�कनारे/खाडयांची, १० ना�यांचे नमनेु घेऊन प�ृथ�करण के�यानतंर गणुव�ा �नि�चत केल� जात.े तसेच            
भपू�ृठाखाल�ल नम�ुयाचे देखील संकलन क�न गणुव�ा तपासल� जात.े �याम�ये ५० �ठकाणांचा समावेश आहे.             
सदर�ल रा���य जल गुणव�ा काय��म हा जाग�तक पया�वरण स�ंनय�ंण प�दतीनसुार व भारत देशातील जल              
साधनसंप�ी सं�नयं�ण काय��मातगं�त राब�वला जातो. सदर�ल काय��मांतग�त भपू�ृठावर�ल पा�याचे नमनेु          
दरमहा घेतले जातात.  
 

पा�याची गुणव�ा अनेक कारणांमळेु खालावल� जात.े पज��य दर, पावसाळयामळेु होणार� सौ�यता,           
उ�हाळयाम�ये जा�तीचे बा�पीभवन व पा�याचा वापर, मानव�न�म�त उदयोगधदें व इतर उप�मांमळेु होणारे            
�दषूण, पा�या�या जल ��ोतातील �वाह दर इ�याद� आढळून येतात. या सवा�चा एक��त प�रणाम �हणजे एकाच               
�ठकाणा�या जलगणुव�ेम�ये अनेक चढ-उतार ऋतमूाना�माणे �दसनू येतात. 

जल �दषूण 
जाग�तक आरो�य संघटनेनसुार जल�दषूण �हणजे पा�या�या भौ�तक, रासाय�नक आ�ण ज�ैवक          

गुणधमा�म�ये काह�ह� बदल होणे �याचा सजीव व�तूवंर घातक प�रणाम होतो. 

जल�दषूण अनेक कारणांमळेु होते �याम�ये, औदयो�गक सांडपाणी, घरगतुी सांडपाणी, शतेांतनू वाहणारे           
खते व �कटकनाशक�म��त सांडपाणी. मानव�न�म�त ��यांमळेु तसेच जीवाण,ू रोगजंतू व आ�दजीवसघं यांमळेु            
पाणी द�ूषत होऊन पा�यामळेु सिजवांना होणा-या �व�वध रोगांम�ये वाढ होत.े 

जे�हा एखादा घातक घटक नद�, सम�ु, तलाव �कंवा इतर पा�यां�या ��ोतां�या सपंका�त येतो त�ेहा              
एकतर तो पा�यात �वरघळला जातो �कंवा तरंगला जातो �कंवा तळाशी जाऊन बसतो. यामळेु पा�याचे �दषूण               
होते आ�ण जल गुणव�ा खालावते तसेच पा�यातील जवै�व�वधतवेरह� याचा प�रणाम �दसनू येतो. एखादा घातक              
घटक जे�हा पा�यां�या ��ोतांम�ये �झरपतो त�ेहा तो भजूल व �यांचे साठे यावर स�ुधा बरेवाईट प�रणाम करतो. 

पा�या�या �दषूणाचे प�रणाम फ�त मानवांसाठ� �वनाशक नसनू ते वन�पती व �ाणीजातीसाठ�स�ुदा           
हानीकारक आहेत. पा�या�या पोषक घटकां�या अती�व�हेवाट�मळेु देखील �दषूणात वाढ होत.े जसे, पा�यातील            
शवैालाची ल�णीय वाढ. �याचा एक��त प�रणाम पा�यातील �ाणवायचेू �माण कमी होऊन जवैसं�थेस धोका             
�नमा�ण होतो. �कटकनाशकांमळेु द�ूषत झाले�या पा�या�या वापरामळेु स�ुम पेशींना व �यातील घटकांना            
(डीएनए) नकुसान होऊ शकत,े रोग��तकारश�ती कमी होणे, कक� रोग होणे, मासे व �ाणी यांम�ये �वकृती येणे,               
�यां�या जनसं�येवर प�रणाम होणे, अशा गो�ट� घडू शकतात. प�ी व �ाणी यांम�ये शा�रर�क �वकृती येऊ शकते                
जसे क� प�यां�या चोची वाकडया होणे, तसेच अडंया�या कवचाची जाडी कमी होणे. �द�ूषत पा�याचा वापर फ�त                
मानव, प�ी, �ाणी यांसाठ� घातक ठरत नसनू पा�यातील सवेंदनशील जवैसं�था तसेच �कना-यालगतची            
जवैस�ंथा यांनाह� घातक ठरत आहे. 

घन कचरा अशा��ीय प�दतीने ज�मनीवर टाकणे हा देखील सवेंदनशील जल गणुव�े�या �हासासाठ�            
कारणीभतू असा अ�तशय मह�वाचा घटक आहे. याम�ये �यावसा�यक, �था�नक �वरा�य स�ंथा, औ�यो�गक,            
शतेी अशा उप�मांतील सव� टाकाऊ घनकच�याचा समावेशआहे. 

 



जल गुणव�ा �नद�शांकाचे मा�सक ई वाता�प� 
महारा��ातील �व�वध �ठकाणा�या संक�लत केले�या पा�या�या नम�ुयाची गणुव�ा ह� �थान व वेळ गहृ�त ध�न              

प�ृथ�करणाअतंी पा�यातील घटकांना �वचारात घेऊन करणे आव�यक आहे. पा�यातील अनेक घटकांची मा�हती            
गंुतागंुतीची असनू जल गुणव�ा ह� सो�या भाषते पणू�त: समज�यासाठ� जल गणुव�ा �नद�शांक (WQI) �नमा�ण कर�यात               
आला. पा�यातील मह�वा�या घटकांवर आधार�त जल गणुव�ा �नद�शांक हा जल गणुव�ेची क�पना देतो व घातक               
प�रणामांबाबत माग�दश�क ठरतो.  

भपू�ृठ�य जल गुणव�ा �नद�शांक 
नॅशनल सॅ�नटेशन फाऊंडशेन, अमे�रेका या स�ंथेने �व�वध पाणी ��ोतां�या जल गणुव�ेचा तलुना�मक अ�यास              

कर�याकर�ता शा��ो�त प�दत �वक�सत केल� आहे. ह� जगातील सोपी व सव�मा�य प�दत आहे. 
देशभरात जल गुणव�ा �नद�शांक यांची तलुना करताना सारखेपणा हा �नकष ठेऊन रा���य जल स�नय�ंण               

काय��मा अतंग�त भारतात जे घटक स�नयं��त केले जातात �यासाठ� नॅशनल सॅ�नटेशन फाऊंडशेन, अमे�रेका यांनी              
�दले�या जल गुणव�ा �नद�शांकांम�ये बदल क�न क� ��य �दषूण �नय�ंण मडंळाने �या घटकांसाठ� सापे� प�रमाण              
�नि�चत केले आहे. भपू�ृठ�य जल गुणव�ा �नद�शांकाची मोजमाप कर�यासाठ� साम,ू �वरघळलेला ऑि�सजन, जवै             
रासाय�नक �ाणवाय ूआव�यकता व �फकल कोल�फॉम� हे चार घटक मोजमापात गणले जातात.  

             जल गुणव�ा �नद�शांकांचे मोजमाप के�यावर, जल गणुव�ा सो�या प�दतीने समज�यासाठ� व समजावनू 
सांग�यासाठ� खाल�ल �कारे वण�न केले आहे.  

भपू�ृठ�य जलगणुव�ा �नद�शांक 

जलगणुव�ा �नद�शांक गुणव�ा वग�वार� क� ��य �दषूण �नयं�ण 
मडंळाने ठरवलेले वग� 

शरेा रंग 

63-100 चांगले त ेउ�म अ अ�द�ूषत  �हरवा 

50-63 म�यम त ेचांगले ब अ�द�ूषत  �पवळा 

38-50 वाईट क �द�ूषत  केशर� 
38 आ�ण �यापे�ा कमी वाईट त ेअ�तवाईट ड, इ अ�त�द�ूषत  लाल 
 

भगूभ�जल गुणव�ा �नद�शांक 
महारा�� �दषूण �नयं�ण मंडळातफ� भगूभ�जलाचे दर सहा म�ह�यांनी स�नय�ंण केले जात.े जल            

घटकां�या अि�त�वामळेु व �यां�या सापे� प�रमाणांमळेु तसेच �प�या�या पा�या�या गणुव�ेम�ये एकंदर�त           
असलेले �यांचे तलुना�मक मह�व यामळेु क� ��य �दषूण �नय�ंण मडंळाने ��येक घटकाला �व�श�ट सापे�             
प�रमाण �दान केले आहे. या �दले�या सापे� प�रमाणांमळेु जे�हा काह� घटक पा�यात आढळतात त�ेहा ते               
तलुना�मक अपायकारकता दश�वतात. भगूभ�जल जलगुणव�ा �नद�शांकांची मोजमाप कर�यासाठ� साम,ू एकूण          
क�ठणपणा, कॅि�शयमचा क�ठणपणा, मॅ�ने�शयमचा क�ठणपणा, � लोराईड, एकूण �वरघळलेले पदाथ�, �लोराईड,          
नाय�ेट, स�फेट हे नऊ घटक �वचारात घेतले जातात. 

        भगूभ�जल जल गणुव�ा �नद�शांक 

जलगणुव�ा �नद�शांक जलगुणव�ा रंग 
<50 उ�म गद� �हरवा 
50-100 चांगले पाणी �फकट �हरवा 
100-200 वाईट �पवळा 
200-300 वाईट त ेखपू वाईट केशर�  
300 व �यापे�ा कमी �प�यासाठ� अयो�य लाल 
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जल गुणव�ा �नद�शांक 
�ेणी  

जल गुणव�ा 
�नद�शांक  

वेगवेगळया �ेणीतील जल गणुव�ा 
�नद�शांकांचे �मांक 

  जल गुणव�ा 
�नद�शांकांचे 
�मांक 

जल गुणव�ा 
�नद�शांकांची 
ट�केवार� 

चांगले त ेउ�म  63-100 121 88.32 
म�यम त ेचांगले  50-63 11 8.03 
वाईट  38-50 5 3.65 
वाईट त ेअ�तवाईट 38 आ�ण 

�यापे�ा कमी 0 0.00 

एकूण जल गणुव�ा 
�नद�शांकांचे �मांक 

 
137 100 

 

सारांश : 

1) 132 जल गणुव�ा �नद�शांकांचे �मांक �कंवा 96.35 ट�केवार� ह� चांगले त ेउ�म 
आ�ण म�यम त ेचांगले या �ेणीत येत.े 
 

2) 5 जल गणुव�ा �नद�शांकांचे �मांक �कंवा 3.65 ट�केवार� ह� वाईट या �ेणीत येत.े 
 

3) श�ुय जल गणुव�ा �नद�शांकांचे �मांक �कंवा 0.00 ट�केवार� ह� वाईट त े
अ�तवाईट या �ेणीत येत.े 

 

 

पणेु �वभाग  
(वाईट) 

1189 - �भमा नद�, �व�ठलवाडी�या वर�या �वाहात, शंकर मदं�राजवळ, गाव - 
�व�ठलवाडी, तालकुा -हवेल�, िज�हा - पणेु. 

2193 - मळुा नद�, औधं ��जकड,े गाव - औधंगाव, तालकुा -हवेल�, िज�हा - पणेु. 
2194 - मळुा नद� ह�रसन पलुा जवळ, मळुा-पवना सगंम, गाव- बोपोडी, ता.- हवेल�,  
            िज�हा-पणेु. 



2679 - मठुा नद�, ड�ेकन पलुा जवळ, तालकुा व िज�हा - पणेु. 
 

मुंबई �वभाग  
(वाईट) 

2168 - �मठ� नद�, ��ज�याजवळ, गाव- मा�हम, तालकुा- वां�े, िज�हा - मुबंई. 
 

 


