
ऩाणी ऩुयलठा ल स्लच्छता वलबाग  

ऩाणी ल स्लच्छता सहाम संस्था, फेराऩूय, नली भुंफई 

ऩाणी गुणलत्ता टिऩणी  
ऩाणी  ऩयुलठा ल स्लच्छतेच्मा षेत्राभध्मे वधुारयत धोयण -  रोकवशबाग ल भागणी आधायीत मोजना 

याफवलणाये भशायाष्ट्र शे देळातीर ऩहशर े याज्म शोत.े वन १९९९ -२००० वाराऩावनू मा धोयणाच्मा आधायालय  ऩाणी 
ऩयुलठा ल स्लच्छतेच्मा मोजना  याज्मात याफवलण्मात मेत आशेत. 

  ऩाणी म्शणजे जीलन ! म्शणूनच  भानली जीलनात स्लच्छ  ल ळधु्द ऩाण्माचे भशत्ल अनन्म वाधायण आशे. 

ळदु्ध ल वयुक्षषत ऩाणी ऩयुलठा शोण्मावाठी  ऩाण्माची गणुलत्ता चाांगरी अवणे गयजचे आशे.याज्मातीर जनतेरा ळदु्ध ल 

वयुक्षषत ऩाणी ऩयुलठा कयणे शी ळावनाची जफाफदायी अवनू त्माकरयता क्षजल्शा ऩरयऴदा, ऩांचामत वमभत्मा , 

ग्राभऩांचामत मा स्थामनक स्लयाज्म वांस्थाांकडून  कयण्मात मेणायी कामयलाशी अमधक ऩरयणाभकायक , मनदोऴ ल 

मनमोजनफद्ध व्शाली ल जनतेरा ळदु्ध ल वयुक्षषत ऩाणी ऩयुलठा व्शालामा कयीता ळावनाचे वलवलध वलबाग - ऩाणी ऩयुलठा 
ल स्लच्छता वलबाग, ग्राभवलकाव वलबाग, वालयजमनक आयोग्म वलबाग लेगलेगऱी जफाफदायी ऩायऩाडत आशेत. 

 ऩाणी ऩयुलठा वलतयण कयणायी वांस्था शी ऩाणी गणुलत्ता वमनमांत्रणावाठी जफाफदाय आशे. ७३ ल  ७४ व्मा 
घटना दरुुस्तीनवुाय ळदु्ध ल वयुक्षषत ऩाणी ऩयुलठा कयण्माची जफाफदायी शी ऩांचामतयाज वांस्था ल स्थामनक स्लयाज्म 

वांस्थेलय टाकण्मात आरी आशे. माभध्मे ळदु्ध, वयुक्षषत ल ऩयेुळा प्रभाणात जनतेरा ऩाणी उऩरब्ध शोईर माची दषता 
घेणे, ऩाण्माचे मनजतंकुीकयण कयणे, ऩाणी ऩयुलठा मोजनेचा ऩरयवय स्लच्छ ठेलणे इ. फाफी माभध्मे वभावलष्ट शोतात. 

 वलवलध ळावन मनणयमाभध्मे  ऩाणी गणुलत्ता वमनमांत्रणाची  जफाफदायी वालयजमनक आयोग्म वलबागाकडे 

देण्मात आरी आशे. माभध्मे ऩाण्माची गणुलत्ता अजभालणे, ऩाणी दवुऴत शोण्माची वांबाव्म कायणे ळोधून त्मालयीर 

उऩाममोजना कयण्मावलऴमी वल्रा देणे इ. फाफीांचा वभालेळ आशे. 

 व्मविगत वलमी, वालयजमनक अस्लच्छता माभऱेु वऩण्माचे ऩाणी दवुऴत शोत े त्माचप्रभाणे नऱ ऩाणी 
ऩयुलठ्मातीर दोऴ,देखबार दरुुस्तीवलऴमी अवणायी रोकाांचीअनास्था, मनममभत ळदु्धीकयण ल ऩाण्माची तऩावणी 
नशोण्माभऱेु ऩाणी दवुऴत शोण्माची ळक्मता खूऩच अवते आक्षण अव े दवुऴत ऩाणी वऩण्माव लाऩयल्माने गसॅ्रो, 
अतीवाय, शगलण, वलऴभज्लय, कालीऱ इ. जरजन्म योग शोतात. 

 ग्राभीण ऩाणी ऩयुलठा ल स्लच्छता कामयक्रभ ग्राभस्थाांच्मा दैनांहदन जीलनाळी मनगडीत अवरेरा कामयक्रभ 

आशे. मा कामयक्रभात ग्राभस्थाांचा प्रत्मष वशबाग अवाला त्मावाठी ग्राभीण ऩाणी ऩयुलठा ल स्लच्छता वमभती स्थाऩन 

कयण्मात आरी आशे. ग्राभ आयोग्म ऩाणी ऩयुलठा ल स्लच्छता वमभती आता वलय ग्राभऩांचामती भध्मे ग्राभ आयोग्म, 

ऩोऴण, ऩमायलयण ल ऩाणी ऩयुलठा ल स्लच्छता वमभती मा नालाने कामययत आशे. 



 याज्मातीर जनतेरा ळदु्ध ल वयुक्षषत ऩाणी ऩयुलठा कयणे शी ळावनाची जफाफदायी अवनू त्माकरयता क्षजल्शा 
ऩरयऴदा, ऩांचामत वमभत्मा , ग्राभऩांचामत मा स्थामनक स्लयाज्म वांस्थाांकडून  कयण्मात मेणायी कामयलाशी अमधक 

ऩरयणाभकायक, मनमोजनफद्धव्शाली ल  जनतेरा ळदु्ध ल वयुक्षषत ऩाणी ऩयुलठा व्शाला माकरयता ळावन ऩढुीरप्रभाणे 

उऩाममोजना कयत आशे. 

 ऩाणी गणुलत्ता ल वाथयोग मनमांत्रणावाठी याज्मातीर वलय  क्षजल्शा ऩरयऴदा, ऩांचामत वमभत्मा, ग्राभऩांचामती, 
भशानगयऩामरका, नगयऩामरका माांना ळावनाने ऩाणी ळदु्धीकायणावाठी रागणाऱ्मा क्षब्रमचांग ऩालडयची, 
वोहडमभ शामऩोक्रोयाइड, द्रलूऩ क्रोयीन ल इतय द्रालणानचा लाऩय स्थामनक गयजा रक्ष्मात घेऊन 

स्थामनक स्तयालयच आलश्मकतेनवुाय वलहशत कामयऩद्धतीचा अलरांफ कून खयेदी कयण्माव ऩयलानगी 
देण्मात आरी आशे . मा द्रालणे / यवामने माांची गणुलत्ता बायतीम भानाांकन वांस्थेचा ( Bureau of Indian 

Standards) च्मा मनकऴानवुाय अवाली अव ेफांधनकायक आशे. 

 प्रमतलऴी ऩालवाळ्माऩलूी ळधु्द वऩण्माच्मा ऩाण्माचा ऩयुलठा कयण्मावाठी ल वाथयोग प्रमतफांध कयण्मावाठी 
ळावनस्तयालून आलश्मक त्मा वचूना ऩरयऩत्रकान्लमे  वलय क्षजल्शा ऩरयऴदाना मनगयमभत कयण्मात मेतात. 

 ऩाण्माची ल क्षब्रमचांग ऩालडयची लायांलाय तऩावणी कून गणुलत्ता वमनमांत्रण केर ेजात.े स्लच्छ वऩण्माच्मा 
ऩाण्माचा ऩयुलठा शोण्मावाठी प्रमत्न दवुऴत ऩाण्माची टक्केलायी कभी कयण्माफाफत ल याज्मातीर जनतेव 

जरजन्म वाथयोगा ऩावनू ऩयालतृ्त कयण्माचे वातत्माने प्रमत्न केर ेजातात. 

उऩयोि मोजना व्ममतरयि रोकाांभध्मे जनजागतृी कयण्माच्मा दृष्टीकोनातनू ळावन प्रमत्नळीर आशे.त्मानवुाय 

याज्मात कें द्र ऩयुस्कृत  याष्ट्रीम ग्राभीण ऩाणी गणुलत्ता ल वमनमांत्रण ल वलषेण कामयक्रभ याफवलण्मात मेत आशे. माराच 

“सयुक्षऺत जर अभबमान ” अवे नाभकयण कयण्मात मेऊन त्माचे फोध लाक्म “सयुक्षऺत ऩाण्माची ळक्ती योगयाई ऩासनू 

भकु्ती” अव ेकयण्मात आर ेआशे. 

कामयक्रभाची प्रभखु उटिष्ट:े 

 ग्राभीण बागातीर वलय ऩाणी स्त्रोताांचे गणुलत्ता वमनमांत्रण, देखयेख , दरुुस्ती ल वलषेनाभध्मे रोकाांचा 
वशबाग लाढलणे. 

 ग्राभऩांचामतीना मा कामयक्रभाच्मा अांभरफजालणी भध्मे वशबागी कयणे ल त्माांना वषभ फनलणे. 

 वोप्मा ऩद्धतीने ऩाणी तऩावणीच्मा वांचाचा लाऩय कून गालातल्मा गालात ऩाण्माची तऩावणी कयणे. 

 राकाांभध्मे स्लच्छता ल वयुक्षषत ऩाणी ऩयुलठ्माफाफत तवेच अळदु्ध ऩाण्माभऱेु आयोग्मालय शोणाऱ्मा 
दषु्ऩरयणाभा फाफत  जनजागतृी लाढवलणे. 

 ऩाणी ऩयुलठा मांत्रणेतीर लेऱोलेऱी उद्भलणाये दोऴ ला दरुुस्त्मा रोकवशबागातनू कयणे शे प्रभखु उहिष्ट ेआशेत. 

मा कामयक्रभांतगयत मेणाऱ्मा फाफी :- 



 प्रभळऺण कामयक्रभ - 

मा कामयक्रभाांतगयत ग्राभऩातऱी ऩमतं रोकाांना वऩण्माच्मा ऩाण्माचे गणुलत्ता देखयेख ल वमनमांत्रण 

मळस्लीयीत्मा कश्माप्रकाये कयाल ेमा फाफत भाहशती देण्मावाठी याज्मस्तय/ क्षजल्शास्तय/ तारकुास्तय मा तीन 

स्तयालय प्रमळषण कामयक्रभ याफवलरा जातो. 

याज्मातीर क्षजल्शा ऩाणी गणुलत्ता कषाअांतगयत ग्राभऩांचामतस्तयालय वलवलध प्रमळषण कामयक्रभ याफवलर े

जातात. वन २०१४-१5 मा आमथयक लऴायभध्मे क्षजल्शा स्तयीम  २०६, तारकुा स्तयीम  16292 ल ग्राभऩांचामत  

स्तयालयीर ६9039 ऩाणी ऩयुलठा ल स्लच्छता काभाळी वांफांमधत अमधकायी ल कभयचायी माांना प्रमळषण देण्मात 

आर.े 

ऩालवाळ्मा दयम्मान लाढणाऱ्मा वाथयोगाांलय मनमांत्रण आणण्मावाठी तवेच ऩाणी गणुलत्ता वलऴमाफाफत 

वाषयता लाढण्मावाठी याज्मातीर वलय क्षजल््ाांभध्मे हद. २५ भे ते १५ जून २०१५ योजी दयम्मान “साथयोग 

भकु्त ऩाणी गणुलत्ता जनजागतृी भोहीभ” चार ूआशे. वदय भोशीभ शी क्षजल्शास्तय, तारकुास्तय ल ग्राभऩांचामत 

स्तय आश्मा तीन टप्प्माभध्मे शोणाय आशे. 

 टपल्ड िेस्ि टकट्स चे लािऩ - 

मा कामयक्रभाांतगयत क्रोयोस्कोऩ, अनजुैवलक ल यावाममनक  हपल्ड टेस्ट हकट्व खयेदी कून वलय 
ग्राभऩांचामतीना वलतयीत कयण्मात आल्मा आशेत. इ. ५ ली ते ७ ली च्मा वलद्यार्थमानंा प्रमोगाचा बाग म्शणून 

अनजुैवलक हपल्ड टेस्ट कीट वलय ळाऱाांना ऩयुवलण्मात आल्मा आशेत. 

आटदलाळी आश्रभळाऱा ल लसभतगहेृ मांना देखीर ऩाणी तऩासणीसाठी टपल्ड िेस्ि टकट्स ऩयुलण्मात 

आल्मा आहेत.सन २०१2-१३ मा लर्षमायभध्मे टपल्ड िेस्ि टकट्सचे वलतयण खारीरप्रभाणे 

यासामभनक टपल्ड िेस्ि टकट्स 

(ग्राभऩचंामत स्तय) 

अनजुैवलक टपल्ड िेस्ि टकट्स  

( ग्राभऩचंामत स्तय ल आटदलाळी 
आश्रभळाऱा ल लसभतगहेृ) 

क्रोयोस्कोऩ ( ग्राभऩचंामत स्तय) 

४००० १०,६४,००० २८,००० 

 

 स्लच्छता सलेऺ ण - (ळासन भनणयम क्र.डब्रूक्मूएभ २०१०/प्र.क्र.१९०/ऩाऩु१२/टद.२९.08.2013) 

ऩाणी गणुलत्ता ल वमनमांत्रण कामयक्रभाभध्मे स्लच्छता वेलषेनाचे अनन्म वाधायण भशत्ल आशे. स्लच्छता 
वेलषेनातनू स्त्रोताबोलतीचा ऩरयवय, ऩाणी ऩयुलठा वांयचना ल व्मलस्थाऩनातीर जे काशी दोऴ आढऱून मेतात 

त्माांचे मनयाकयण लेऱेत कयता मेऊन वांबाव्म वाथीव प्रमतफांध कयता मेतो. 

आयोग्म वलबागाभापय त ग्राभऩांचामतीांना वलतयीत कयण्मात आरले्मा रार काडय म्शणजे वांऩणूय  ग्राभऩांचामत 

ऩरयवय अथला वलय स्त्रोताांचा ऩाणी वाठा दवुऴत झारा आशे अव े ठयलण्मात मेत.े अवयुक्षषततेच्मा मा 



कायणाकडे रष देऊन ते दयू कयण्मात मेत.े रार काडय शे त्मा ग्राभऩांचामतीव वांबाव्म वाथयोगाांची वचूना देत 

अवते. 

सन २०१३-१४ मा लर्षमायभधीर स्लच्छता सलेऺ ण आहलार खारीरप्रभाणे 

भान्सून ऩुलय ( एवप्रर २०१३) 

तीव्र जोखीभ 

स्त्रोताांची वांख्मा  
भध्मभ 

जोखीभ 

स्त्रोताांची 
वांख्मा 

अल्ऩ जोखीभ 

स्त्रोताांची 
वांख्मा 

रार काडय 
मभऱारेल्मा 
ग्रा. ऩां. ची 
वांख्मा  

वऩलऱे काडय 
मभऱारेल्मा 
ग्रा. ऩां. ची 
वांख्मा 

हशयले काडय 
मभऱारेल्मा ग्रा. 
ऩां. ची वांख्मा 

४,३९७ ४८,०१० १,२६,२२७ ७४२ ७,८७९ १७,९८९ 
 

भान्सनू नतंय ( नोव्हेंफय २०१३) 

तीव्र जोखीभ 

स्त्रोताांची 
वांख्मा  

भध्मभ 

जोखीभ 

स्त्रोताांची वांख्मा 

अल्ऩ जोखीभ 

स्त्रोताांची 
वांख्मा 

रार काडय 
मभऱारेल्मा ग्रा. 
ऩां. ची वांख्मा  

वऩलऱे काडय 
मभऱारेल्मा ग्रा. 
ऩां. ची वांख्मा 

हशयले काडय 
मभऱारेल्मा ग्रा. 
ऩां. ची वांख्मा 

३,४२५ ५२,५३२ १,३३,९१७ ३९७ ७,४९३ १९,१४५ 
 

भान्सून ऩुलय ( एवप्रर २०१४) 

तीव्र जोखीभ 

स्त्रोताांची वांख्मा  
भध्मभ 

जोखीभ 

स्त्रोताांची 
वांख्मा 

अल्ऩ जोखीभ 

स्त्रोताांची 
वांख्मा 

रार काडय 
मभऱारेल्मा 
ग्रा. ऩां. ची 
वांख्मा  

वऩलऱे काडय 
मभऱारेल्मा ग्रा. 
ऩां. ची वांख्मा 

हशयले काडय 
मभऱारेल्मा ग्रा. 
ऩां. ची वांख्मा 

२,३२४ ४८,१९४ १४६४५५ ३०९ ७,१९५ २०१३१ 
 

भान्सून नंतय ( ऑक्िोफय २०१४) 

तीव्र जोखीभ 

स्त्रोताांची वांख्मा 

भध्मभ 

जोखीभ 

स्त्रोताांची वांख्मा 

अल्ऩ जोखीभ 

स्त्रोताांची वांख्मा 

रार काडय 
मभऱारेल्मा ग्रा. 
ऩां. ची वांख्मा 

वऩलऱे काडय 
मभऱारेल्मा ग्रा. 
ऩां. ची वांख्मा 

हशयले काडय 
मभऱारेल्मा ग्रा. 
ऩां. ची वांख्मा 

2231 34965 116853 167 4950 15926 

 भान्सनू ऩलुय ( एवप्रर २०१५) 

तीव्र जोखीभ 

स्त्रोताांची वांख्मा  
भध्मभ 

जोखीभ 

स्त्रोताांची 
वांख्मा 

अल्ऩ जोखीभ 

स्त्रोताांची 
वांख्मा 

रार काडय 
मभऱारेल्मा ग्रा. 
ऩां. ची वांख्मा  

वऩलऱे काडय 
मभऱारेल्मा ग्रा. 
ऩां. ची वांख्मा 

हशयले काडय 
मभऱारेल्मा ग्रा. 
ऩां. ची वांख्मा 

वदय वलषेानाचे अशलार अद्याऩ प्राप्त झारेरे नाशीत.  

स्लच्छता वलषेनाचा अांमतभ अशलार प्राप्त झाल्मानांतय १५ हदलवात तारकुास्तयालय गट वलकाव अमधकायी 
माांच्मा अध्मषतेखारी ल तारकुा आयोग्म अमधकायी, उऩ अमबमांता (ग्रा.ऩा.ऩ.ु) माांच्मा तारकुास्तयीम वमभतीत 

रार ल वऩलऱे काडय प्राप्त झारेल्मा ग्राभऩांचामतीचे वयऩांच ल ग्राभवेलक माांचा आढाला घेऊन त्रुटी ऩणूय 
कयण्माफाफत वांफमधताांना भदुत देण्मात मेत.े 

 प्रमोगळाऱांचे फऱकिीकयण  ल तऩासणी - 



याज्मातीर क्षजल््ाच्मा आकायभान, स्त्रोत वांख्मा माांचा वलचाय कून १३8 तारकुास्तयीम प्रमोगळाऱाांचे 

फऱकटीकयण कून त्माांना आता उऩवलबागीम प्रमोगळाऱा वांफोधण्मात मेत आशे.  हद. ०१.०४.२०१५ ऩावनू 

वालयजमनक आयोग्म वलबागाधीमनस्त अवरेल्मा १३८ प्रमोगळाऱाांचे वमनमांत्रण ऩाणी ऩयुलठा ल स्लच्छता 
वलबागाच्मा अमधऩत्माखारी अवरेल्मा बजूर वलषेण आक्षण वलकाव मांत्रणा, ऩणेु माांच्माकडे देण्मात आर े

आशे. उऩवलबागीम प्रमोळाऱाांभध्मे क्षजल्शा प्रमोगळाऱेप्रभाणे  ऩाण्मातीर अनजुैवलक, यावाममनक  घटकाांची 
तऩावणी ल टीवीएर ऩालडय ची तऩावणीची वोम कयण्मात आरी आशे.  

 प्रमोग ळाऱांची भाटहती खारीरप्रभाणे 

अ.क्र. प्रमोगळाऱा स्तय  ब.ूस.ल वल.म ं

१ याज्मस्तयीम  1* 

२ वलबागीम  6 

३ क्षजल्शास्तयीम  १०+१८* 

४ उऩ वलबागीम  1३८+१०* 

 एकूण १५४ +२९* 

*प्रमोगळाऱा स्थाऩनेचे काभ प्रगतीऩथालय आहे. 
 
 

यासामभनक तऩासणी अहलार- भान्सनू ऩलूय ( भाचय २०१२ ते भे २०१३ ) 

Total 
no. of 

Sources 

Sample 
Collected 

for 
testing 

Sample 
Test 

Above Permissible for 

TDS % NO3 % Fe % F % 

261839 172061 172061 3075 2.0 42618 25.0 8633 5.00 9233 5.00 
 

यासामभनक तऩासणी अहलार- भान्सनू ऩलूय ( जानेलायी २०१४  ते भे २०१४ ) 

Total 
no. of 

Sources 

Sample 
Collected 

for 
testing 

Sample 
Test 

Above Permissible for 

TDS % NO3 % Fe % F % 

258045 150731 150731 2011 1.57 45886 32.39 14180 8.75 5099 2.72 
 

यासामभनक तऩासणी अहलार- भान्सनू नतंय  ( 15 सप्िेंफय २०१४  ते 28 पेब्रलुायी २०१5 ) 

Total 
no. of 

Sources 

Sample 
Collected 

for 
testing 

Sample 
Test 

Above Permissible for 

TDS % NO3 % Fe % F % 

251032 170841 170841 2033 1 53474 31 8468 5 4300 3 



सालयजभनक वऩण्माच्मा ऩाण्माचे स्रोत सांकेतांक  

(ळासन भनणयम क्र.डब्रकू्मएूभ २०१३/प्र.क्र.०2/ऩाऩ१ु२/टद.१२ भाचय २०१३) 

याज्म ळावनाने गाले ल लाडी / लस्त्मा माभध्मे अवरेरे वालयजमनक वऩण्माच्मा ऩाण्माच्मा स्रोताांची भाहशती 
एकत्र व्शाली ल वांऩणूय भाहशती प्रणारी भध्मे ववुतू्रता मेण्मावाठी स्रोताांची वांऩणूय भाहशती त्मा गालाच्मा 
जनगणना क्रभाांकाळी जोडण्मावांफमधचा (स्त्रोत वाांकेताांक) ळावन मनणयम  क्र. 

डब्रक़ू्मएुभ/२०१३/प्र.क्र.०२/ऩाऩ ु १२ हदनाांक १२.०३.२०१३ योजी मनगयमभत कयण्मात आरा आशे. त्मानवुाय 

याज्मातीर अशभदनगय, बांडाया, धुऱे, हशांगोरी,जऱगाल, जारना, कोल्शाऩयू, नाांदेड,नामळक ऩयबणी, ऩणेु, 

यामगड, यत्नामगयी, वाताया,वाांगरी,मवांधदुगुय, वोराऩयू,उस्भानाफाद औयांगाफाद ल नांदयुफाय  मा २० क्षजल््ातीर 

स्त्रोताांना स्त्रोत वाांकेताांक देण्माचे काभ ऩणूय झार ेअवनू उलयरयत १४ क्षजल््ाचे काभ प्रगती ऩथालय आशे. 

 

सालयजभनक वऩण्माच्मा ऩाण्माच्मा स्त्रोतांचे Asset Mapping 

याज्मातीर वलय वऩण्माच्मा ऩाण्माच्मा स्त्रोताांचे ल ऩाणी ऩयुलठा मोजनाांच्मा उऩाांगाचे Asset Mapping 

कयण्मात मेणाय आशे. वदय Asset Mapping च्मा वांदबायतीर  Mobile Application, Software ,Web 

Portal, Data Validation & Uploading शी काभ ेMRSAC, Nagpur माांच्मा भापय त कयण्मात मेणाय आशेत. 

तय स्त्रोताांचे वलषेण कयणे, स्त्रोताांचे ल ऩाणी ऩयुलठा मोजनाांच्मा उऩाांगाचे अषाांळ ल येखाांळघेणे, स्रोताांचे 

अणुजवैलक ल यावाममनक तऩावणीवाठी नभनेु घेणे  शी काभ ेADCC , Nagpurमा कां ऩनी  भापय त कयण्मात 

मेणाय आशेत. 

 

Heavy Metals/ Toxic Metals / Pesticides/ Fertilizers ची वऩण्माच्मा ऩाण्मातीर तऩासणी 
(ळासन भनणयम क्र.डब्रकू्मएूभ २०१4/प्र.क्र.०1/ऩाऩ१ु२/टद.३० भाचय २०१५) 

 

नागऩयू, बांडाया, गोंहदमा, गडमचयोरी, चांद्रऩयू, लधाय, अभयालती, अकोरा, फरुढाणा, मलतभाऱ, मवांधुदगुय ल 

कोल्शाऩयू मा खमनज वांऩत्ती अवरेल्मा १२ क्षजल््ातीर Heavy Metals/ Toxic Metals / Pesticides/ 

Fertilizers ची वऩण्माच्मा ऩाण्मातीर तऩावणी याष्ट्रीम ऩमायलयण अमबमाांवत्रकी अनवुांधान वांस्थान 

(नीयी),नागऩयू माांच्मा भापय त कयण्मात मेणाय आशे. लयीर १२ क्षजल््ाांऩकैी ऩहशल्मा टप्प्मातीर अभयालती, 
अकोरा ल नागऩयू मा तीन क्षजल््ात तऩावणीच्मा काभाव वरुुलात झारी आशे. 

 
 

 RFD Target 
Sr. 
No 

Particulars 
2013-2014 2014-2015 

Target Ach. % Ach. Target Ach. % Ach. 

 
1 2 3 4 6   

1 
No. of persons trained to monitor WQ using 
FTKs 

56000 97058 100 % 56000 69031 100 

2 
Number of water quality tests done in 
Laboratories 

845823 538348 64 % 600000 602986 100 

3 
No. of Hab. where at least one source is tested 
in lab. 

50000 67287 100 % 50000 68237 100 

4 Number of water quality tests done with FTKs 563882 314327 58 % 300000 4554 2 

5 
Number of Sub-district level laboratories set 
up 

14 4 29 % 18 17 94 

 

  
WQMSP - Financial Progress 2014-2015  



Details 

Opening 
Balance 

(01/04/2013) 
Allocation Release 

Total 
Aval. 
Fund 

Expenditure Closing 
Balance in Cr. %  

as per Cash Book 6.07 29.13 24.66 30.73 16.10 53 14.63 
 

 


