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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
हॉटे लचे नाव

स्वच्छ हॉटे ि स्पर्ाा ननकष

:

हॉटे लचा पत्ता :
प्रभाग क्रमाांक :
सेवा सुपवर्ा व स्वच्छता (एकुण गुण ८०)
अ.क्र.

तपशील

गण
ु ाांक

1.

हॉटे ल व हॉटे ल परिसि स्वच्छ आहे

होय (८) / नाही (०)

2.

ओला व सुका कच-याचे वगीकिण त्याच

होय (८) / नाही (०)

ओल्या कच-यासािी ठहिवी व सुक्या कच-

होय (८) / नाही (०)

हॉटे ल मधील शौचालयाची मत
ु ािीसह व्यवस्था

स्री व परु
ु षाांसािी स्वतांर

प्राप्त
गण
ु

ठिकाणी किण्यात येते
3.

यासािी ननळी कचिाकांु डी िे वण्यात आली आहे .
4.

शौचालय सवु वधा उपलब्ध (४)/

स्री व परु
ु ष सामानयक शौचालय
सुववधा उपलब्ध (३) /

शौचालय उपलब्ध नाही (०)
5.

हॉटे लमधील शौचालयास पाणीपुिवियाची

होय (४) / नाही (०)

शौचालयातील सुववधा सवव आधनु नक सुववधा

होय (४) / नाही (०)

हॉटे लमध्ये स्वच्छता आहे उदा फ्लोिीांग, टे बल,

होय (४) / नाही (०)

व्यवस्था
6.

उपलब्ध
7.

खच्
ु याव, भाांडी इ.
8.

हॉटे लमधील

ककचन स्वच्छ आहे

होय (४) / नाही (०)

9.

हॉटे लमधील कमवचािी स्वच्छता साधनाांचा वापि

होय (४) / नाही (०)

कितात
10.

हॉटे लमध्ये स्वच्छ वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था

होय (४) / नाही (०)

आहे
हात धण्
ु याच्या ठिकाणी साबण/ हॅ न्ड वॉशची

होय (४) / नाही (०)

12.

हॉटे लमधील कमवचा-याांचे गणवेश स्वच्छ आहे

होय (४) / नाही (०)

13.

हॉटे लमध्ये पुिेसा प्रकाश व हवा खेळती आहे

पुिेशा प्रमाणात आहे (४)/

11.

सवु वधा आहे

कमी प्रमाणात आहे (२)/
नाही (०)

14.

जैववक पध्दतीने कच-यावि प्रकक्रया किणे

हॉटे लच्या आवािात कांपोस्ट

वपटस/ कांपोस्ट मशशन बसवन
ु
कच-यावि प्रकक्रया किणे (८)/
कांपोस्ट पध्दतीने प्रकक्रया
किण्यासािी कचिा बाहे ि
पाकवमध्ये पािववणे (४) /
कांपोस्ट पध्दतीने प्रकक्रया
किण्याची व्यवस्था नाही(०)

15.

हॉटे लच्या परिसिात वाहने पाककिंगची व्यवस्था

आहे (४) / नाही (०)
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16.

हॉटे लमध्ये फायि व इति सुिक्षा उपकिणे आहे त होय (४) / नाही (०)

एकुण - सेवा सपु वर्ा व स्वच्छता नागररकािंचे अलिप्राय (एकुण गुण २०)
अ.क्र.

(अ)

तपशील

गुणाांक

1.

हॉटे लमध्ये स्वच्छता चाांगली आहे

होय (४) / नाही (०)

2.

हॉटे लमध्ये शौचालय साफ व स्वच्छ आहे

होय (४) / नाही (०)

3.

कच-याची ववल्हे वाट लावण्याकरिता पुिेशा

होय (४) / नाही (०)

हॉटे लमध्ये प्लॅ स्टीकच्या वपशव्याांचा वापि होत

होय (४) / नाही (०)

प्रमाणात कचिा कांु डया उपलब्ध आहे .
4.

प्राप्त गुण

नाही
5.

हॉटे लमधील कमवचा-याांचे गणवेश स्वच्छ आहे त होय (४) / नाही (०)
एकुण - नागररकािंचे अलिप्राय - (ब)

एकुण गुणािंकन (अ+ब)
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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
शाळे चे नाव :
शाळे चा पत्ता

स्वच्छ शाळा स्पर्ाा ननकष

:

प्रभाग क्रमाांक :
ववभागाचे नाव :
पायािूत सुपवर्ा (एकुण गुण ५०)
अ.क्र.
१.

तपशील
शाळे सभोवताली सांिक्षक शभांती

गुणाांक

प्राप्त

चाांगल्या स्स्थतीत (४)/तट
ु लेल्या

गण
ु

स्स्थतीत (२) / सांिक्षक शभांत
नाही (०)
२.

प्रवेश / ननगवमन गेट`

चाांगल्या स्स्थतीत (४)/तुटलेल्या
स्स्थतीत (२) / गेट नाही (०)

३.

परिसिातील िस्ते

चाांगल्या स्स्थतीत (४)/ खिाब
स्स्थतीत (२) / िस्ते नाही (०)

४.

शाळे स पाणी पुिवठ्या व्यवस्था व सािवण

आहे (४) / नाही (०)

कच-याचे वगीकिन करून ओल्या कच-

उपलब्ध आहे (८) / उपलब्ध

यासािी ठहिवी व सक्
ु या कच-यासािी ननळ्या

नाही (०)

कम्पोस्स्टां ग उपकिणे / कांपोस्ट खड्डा

उपलब्ध आहे (६) / उपलब्ध

टाक्या आहे त
५.

६.

िां गाची कचिा कांु डी आहे

नाही (०)
७.

शाळे तील शशक्षक व शशक्षकेति कमवचाऱयाांसािी
शौचालय सुववधा

स्री व पुरुषाांसािी स्वतांर तसेच
अपांगाांसािी कमीत कमी एक
स्वतांर शौचालय सुववधा

उपलब्ध (४) / स्री व पुरुष
स्वतांर शौचालय सुववधा
उपलब्ध (३) / स्री व

पुरुषाांसािी एकर तसेच

अपांगाांसािी कमीत कमी एक
स्वतांर शौचालय सुववधा
उपलब्ध (२)/ सामानयक

शौचालय आहे तथावप स्वतांर
व्यवस्था नाही (१)/सामानयक
शौचालय उपलब्ध नाही (०)
८.

९.
१०

शाळे तील शौचालयाांमधील सवु वधा

शाळे तील पुिेशा प्रकाश व हवा खेळती आहे

सवव आधनु नक सवु वधा

उपलब्ध(४) / सवव आधनु नक
सवु वधा उपलब्ध नाही (०)

पुिेश्या प्रमाणात आहे (४)/कमी
प्रमाणात आहे (२) / नाही (०)

शाळे तील बेंच, टे बल ई. चाांगल्या स्स्थतीत व

चाांगल्या स्स्थतीत व स्वच्छ

स्वच्छ आहे

आहे त (४) / चाांगल्या स्स्थतीत
व स्वच्छ नाहीत (२)/खिाब
स्स्थतीत आहे (०)
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११. शाळे स मैदान आहे

चाांगल्या स्स्थतीत उपलब्ध (४)
/ खिाब स्स्थतीत उपलब्ध (२)/
मैदान उपलब्ध नाही (०)

एकुण – पायािूत सुपवर्ा - (अ)
सेवा / दे खिाि ( एकूण गुण – ३० )
अ.क्र.

१.

तपशील

गुणाांक

शौचालय साफसफाई

प्राप्त
गुण

ननयमीत साफसफाई (५) / कधी
कधी साफसफाई (३) /साफसफाई
नाही (०)

२.
३.

शौचालयासािी पाणी पिु विा व्यवस्था

पाणी पिु विा व्यवस्था आहे

पाण्याची टाक्या / मळनन:सािण

ननयशमतपणे साफ (४) / काही वेळा

वाठहन्या

स्वच्छ किणे

(५)/पाणी पिु विा व्यवस्था नाही (०)
साफ किणे (२) / कधीही साफ
नाही (०)

४.

शाळे चा विां डा. छत व परिसिाची ननयशमत

ननयशमतपणे साफ (४) / काही वेळा

सफाई

साफ किणे (२) / कधीही साफ
नाही (०)

५.

शाळे तील कचिा सांकलन

दै नांठदन सांकलन (४)/काही ठदवसाांनी
सांकलन (२) / कचिा सांकलन नाही
(०)

६.

कांपोस्ट पद्धतीने काच-यावि प्रकक्रया किणे

शाळे च्या आवािात कांपोस्ट वप्स /
कांपोस्ट मशीन बसवन
ू कच-यावि

प्रकक्रया किणे (८)/कांपोस्ट पद्धतीने
प्रकक्रया किण्यासािी कचिा बाहे ि
पाकवमध्ये पािववणे (२)/ कच-यावि
कपोस्टी पद्धतीने प्रकक्रया
किण्याची व्यवस्था नाही (०)
एकुण – (पायािूत सुपवर्ा )-

(ब)

नागररकािंचे / पवद्यार्थीयािंचे अलिप्राय ( एकूण गण
ु – २० )
१. शाळे ची साफसफाई चाांगली आहे

होय (४) / नाही (०)

२. ववद्याथािंसािी शौचालायासािी स्वतांर व

होय (४) / नाही (०)

पिु े शीव्यवस्था आहे

३. कच-याची ववल्हे वाट लावण्याकरिता
पिु े श्याप्रमाणे कचिा कांु ड्या उपलब्ध आहे त

४. ववद्यार्थयािंसािी स्वच्छ

वपण्याच्या पाण्याची

होय (४) / नाही (०)
होय (४) / नाही (०)

व्यवस्था आहे
५. शाळे तील एकांदिीत साफसफाई व दे खभाल

सुस्स्थतीत (४)/वाईट स्स्थतीत (०)

एकूण (नागररकािंचे अलिप्राय ) – क
एकुण गुणािंकन (अ+ब+क )
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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका

हॉस्स्पटलचे नाव

स्वच्छ हॉस्स्पटि स्पर्ाा – स्वयिंमल
ु यािंकन नमन
ु ा.
:

हॉस्स्पटल चा पत्ता

:

सांपकव क्र.

:

व्यवस्थापकाचे नाव व क्रमाांक :
पायािुत सुपवर्ा (एकुण गुण ६०)
अ.क्र.
1.

तपशील

गुणाांक

प्राप्त गुण

हॉस्स्पटलची पायाभूत सुववधा उत्तम प्रकािे िाखली

चाांगल्या स्स्थतीत

गळती नाही, शभतीांचे पोपडे, प्लॅ स्टि ननघाले नाही

तुटलेल्या स्स्थतीत(०)

(४)/

जाते (उदा.शभांतीांना मोठ्याप्रमाणात तडे गेलेले नाही, वाजवी स्स्थतीत (२)/
लाद्या तुटलेल्या नाहीत )
2.

प्रवेश/ननगवमन गेट

चाांगल्या स्स्थतीत

तुटलेल्या स्स्थतीत (२)/
गेट नाही

3.

हॉस्स्पटलमध्ये कॉिीडोि

(४)/

(०)

चाांगल्या स्स्थतीत

(४)/

खिाब स्स्थतीत (२)/
4.

कचिा कांु ड्या

आवश्यकतेनस
ु ाि व चाांगल्या
स्स्थतीत (४)/

आवश्यकतेनस
ु ाि पिां तु खिाब
स्स्थतीत (२)उपलब्ध नाहीत
(०)
5.

कचिा सांकलन उपकिणे

उपलब्ध आहे

(२)/

उपलब्ध नाही (०)
6.

कांपोस्टीांग उपकिणे / कांपोस्ट खडडा

उपलब्ध आहे

(४)/

उपलब्ध नाही (०)
7.

उपकिणे स्वच्छ किणे

चाांगल्या स्स्थतीत उपलब्ध
(४)/ खिाब स्स्थतीत उपलब्ध
(२)/ उपलब्ध नाही (०)

8.

वैद्यकीय व बबगि वैद्याककय कमवचायािंसािी व‚श

चाांगल्या स्स्थतीत उपलब्ध

बेशसनसह शौचालय व बाथरूम व्यवस्था

(४)/ खिाब स्स्थतीत उपलब्ध
(२)/ उपलब्ध नाही (०)

9.

आयपीडी रुगणाांसािी शौचालय व बाथ सुववधा
उपलब्ध आहे

चाांगल्या स्स्थतीत उपलब्ध
(४)/ खिाब स्स्थतीत उपलब्ध
(२)/ उपलब्ध नाही (०)

10.

अभ्यागताांना व ओपीडी रुगणाांसािी उपलब्ध

चाांगल्या स्स्थतीत उपलब्ध

शौचालय सुववधा

(४)/
खिाब स्स्थतीत उपलब्ध (२)/
शौचालय उपलब्ध नाही

11.

स्जना / शलफ्ट उपलब्ध आहे

(०)

चाांगल्या स्स्थतीत उपलब्ध
(४)/
खिाब स्स्थतीत उपलब्ध (२)/
उपलब्ध नाही(०)

12.

स्वच्छ वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था

चाांगल्या स्स्थतीत उपलब्ध
(४)/
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खिाब स्स्थतीत उपलब्ध (२)/
उपलब्ध नाही(०)
13.

वाहन ताळाची व्यवस्था (पाककिंग)

चाांगल्या स्स्थतीत उपलब्ध
(४)/
खिाब स्स्थतीत उपलब्ध (२)/
उपलब्ध नाही(०)

14.

नसबांदी सुववधा

चाांगल्या स्स्थतीत उपलब्ध
(४)/
खिाब स्स्थतीत उपलब्ध (२)/
उपलब्ध नाही(०)

14.

आयपीडी रुगणाांसािी मनोिां जन कक्ष , गाडवन /पाकव

चाांगल्या स्स्थतीत उपलब्ध

/लोणची व्यवस्था

(४)/
खिाब स्स्थतीत उपलब्ध (२)/
उपलब्ध नाही(०)

15.

रुगणवाठहका

चाांगल्या स्स्थतीत व सुसज्ज
(२)/ खिाब स्स्थतीत (०)
एकूण ( पायाित
ू सपु वर्ा )- अ

सेवा/ दे खिाि (एकुण गुण ४०)
अ.क्र.
1.

तपशील

हॉस्स्पटल च्या आवािात स्वच्छता

गुणाांक

प्राप्त
गुण

दििोज ननयशमत साफसफाई (४)/
वेळापरकानुसाि साफसफाई (२) /
स्वच्छता नाही (०)

2.

3.

शौचालय व स्नानगह
ृ ाची सफाई

ननयशमत स्वच्छ (४)/ कधीतिी

शौचालय व स्नानगह
ृ ामध्ये पाण्याची

उपलब्ध (३) / उपलब्ध नाही (०)

ननयशमत पणे पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ

ननयाशमत स्वच्छ (४)/ कधीतिी

किणे

स्वच्छ(२) / स्वच्छ नाही (०)

वपण्याच्या पाण्याचा कुल साफ किणे

ननयशमत स्वच्छता (४) / आिवड्यातन
ू

ववशेष दे खभाल कक्ष,प्रसूनतगह
ृ , ओपिे शन

ननयशमतपणे सुस्स्थतीत (४) /

स्वच्छ(२) / स्वच्छता नाही (०)

उपलब्धता
4.
5.
6.

थेटि,आयसीयू ,प्रयोगशाळा ई .पायाभूत
सुववधा
7.

8.
9.

ववशेष दे खभाल कक्ष,प्रसनू तगह
ृ , ओपिे शन

एकदा सफाई (२) / स्वच्छ नाही (०)
ननयशमतपणे सुस्स्थतीत नाही (०)

ननयशमत व आवश्यक असेल त्यावेळी

थेटि,आयसीयू ,प्रयोगशाळा ई स्वच्छता .

स्वच्छता (४)/ ननयशमत पणे साफ

कचिापेटीमधन
ू कचिा गोळा किणे

दै नांठदन(४) / पाक्षक्षक (२) / कचिा गोळा

कचियाचे वगीकिण किणे

कचिा ननशमवतीच्या ठिकाणी वगीकिण

नाही. (०)
केला जात नाही (०)
(४)/ कचिा गोळा करून दै नांठदन
वगीकिण (२)/कचिा वगीकिण नाही (०)
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10.

सेंठिय अथवा जैववक पद्धतीने कचियावि

हॉस्स्पटलच्या परिसिात कांपोस्ट

प्रकक्रया

वपट/कांपोस्टउपकिणाांवि प्रकक्रया केली
जाते(५)/ रुगणालयाबाहे िील कांपोस्स्टां ग
सािी पािववले(३)/ काचियावि प्रकक्रया
केली जात नाही (०)

एकूण (सेवा / दे खिाि ) – ब

नागररकािंच्य़ा कमाचा-य़ािंचे अलिप्राय (एकुण गुण ३०)
अ.क्र.
1.

तपशील

गुणाांक

हॉस्स्पटलमध्ये कफडबॅक तांरज्ञानाची व्यवस्था

आहे (६ ) / नाही (०)

प्राप्त गुण

आहे .
2.

3.

रुगणाांसािी शौचालय सवु वधाांची उपलब्धता

पिु े श्याप्रमाणे उपलब्ध (४) /

अभ्यासगताांना व कमवचाऱयाांना शौचालय

पुिेश्याप्रमाणे उपलब्ध (४) /

सुववधा उपलब्ध आहे
4.

कचऱयाची ववल्हे वाट लावण्याकरिता पुिेशा
सांख्येत कचिा कांु ड्या उपलब्धता

5.

कचिा सांकलन दििोज केले जाते

6.

वपण्याच्या पाणी कुलि आणण पिीसािातील
स्वच्छता

अपु-य़ाप्रमानात उपलब्ध (०)
अपु-य़ाप्रमानात उपलब्ध (०)
पुिेश्याप्रमाणे उपलब्ध (४) /

अपु-य़ाप्रमानात उपलब्ध (०)
होय (४) / नाही (०)

वपण्याचे पाणी आणण
सभोवतालचा परिसि स्वच्छ
िे वण्यात आले आहे (४)/ खिाब
स्स्थतीत व अस्वच्छ आहे (०)

7.

ववशेष दे खभाल कक्षासह सवव कक्षामध्ये
स्वच्छता व दे खभाल केली जाते

सुस्स्थतीत आणण स्वच्छता आहे
(४) / खिाब स्स्थतीत व
अस्वच्छ आहे (०)

एकुण अलिप्राय १.

(क)

हॉस्स्पटलमधील कमवचाऱयाांनी स्वच्छता(APP)

१०० % कमवचा-य़ाांनी ऍप डाउनलोड

ऍप डाउनलोड केले आहे

केले आहे (३०) / ५०% ते ९९%
कमवचा-य़ाांनी ऍप डाउनलोड केले
आहे (१५) / ५०% पेक्षा कमी
कमवचा-य़ाांनी ऍप डाउनलोड केले
आहे (०)

एकुण (स्वच्छता ऍप) – ड
एकूण गण
ु (एकूण गण
ु १६० ) ( अ+ब+क+ड):
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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
स्वच्छ गह
ु लयािंकन नमन
ु ा
ृ ननमााण सिंस्र्था / मोहलिा स्पर्ाा – स्वयिंमल

सोसायटीचे नाव

:

सोसायटीचा पत्ता

:

प्रभाग क्रमाांक

:

अध्यक्षाचे नाव व सांपकव क्र :
पायािुत सुपवर्ा (एकुण गुण ५०)
अ.क्र.

तपशील
गह
ृ ननमावण सांस्थे सभोवताली सांिक्षक

१

शभांत

गण
ु ाांक

प्राप्त

चाांगल्या स्स्थतीत

गण
ु

(४)/

तुटलेल्या स्स्थतीत (२)/
सांिक्षक शभांत नाही (०)

२

प्रवेश/ननगवमन गेट

चाांगल्या स्स्थतीत

(४)/

तुटलेल्या स्स्थतीत (२)/
गेट नाही
३.

सांस्थेच्या परिसिातील िस्ते

(०)

चाांगल्या स्स्थतीत

(४)/

खिाब स्स्थतीत (२)/
िस्ते नाही (०)
४.
५

सांस्थेच्या आवािात व पदपथावि

चाांगल्या स्स्थतीत (४)/ खिाब स्स्तथीत(२)

पेव्हारिांग आहे

/पेव्हिब्लॉवक्स नाही (०)

सांस्थेच्या आवािात ओल्या व सक्
ु या

ओल्या व सक्
ु या कच-यासािी स्वतांर

कच-याकरिता स्वतांर कचिा कांु ड्या आहे त कचिा कांु ड्या उपलब्ध आहे (४) / ओल्या
व सुक्या कच-यासािी स्वतांर कचिा

६

सांस्थेच्या आवािात कचऱयावि सेंठिय

कांु ड्या उपलब्ध नाही (०)
होय (८) / नाही (०)

पद्धतीने प्रकक्रया किण्याचा व्यवस्था
आहे
७

८

घिोघिी ओल्या व सुक्या कच-याकरिता
स्वतांर कचिा कांु ड्या आहे त

स्वच्छता उपकिणे / झाडू ई.

ओल्या व सुक्या कच-यासािी स्वतांर

कचिा कांु ड्या उपलब्ध आहे (८) / ओल्या
व सुक्या कच-यासािी स्वतांर कचिा
कांु ड्या उपलब्ध नाहीत (०)

चाांगल्या स्स्थतीत उपलब्ध(४) / खिाब
स्स्थतीत उपलब्ध (२) / उपलब्ध नाही
(०)

९

दे खभाल कमवचािी व घिगुती कामगाि

स्री व पुरुषाांसािी स्वतांर तसेच

व्यवस्था

शौचालय सुववधा उपलब्ध(६)/स्री व पुरुष

याांच्यासािी सामानयक शौचालयाची

अपांगाांसािी कमीत कमी एक स्वतांर
स्वतांर शौचालय सुववधा उपलब्ध (४) /

स्री व पुरुषाांसािी एकर तसेच अपांगाांसािी
कमीत कमी एक स्वतांर शौचालय सुववधा
उपलब्ध(३) / सामानयक शौचालय आहे
तथावप स्वतांर व्यवस्था नाही(२)/
सामानयक शौचालय उपलब्ध नाही (०)
१०

उद्यान / पाकव सुस्स्थतीत आहे

चाांगल्या स्स्थतीत उपलब्ध (४)/
खिाब स्स्थतीत उपलब्ध (२)/

उद्यान / पाकव उपलब्ध नाही

(०)
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एकुण (पायािुत सुपवर्ा) - (अ)

सेवा/ दे खिाि (एकुण गुण ३०)
अ.क्र.
१

तपशील

गण
ु ाांक

प्राप्त

गह
ृ ननमावण सांस्थेमधील स्वच्छता

दै नांठदन साफसफाई (६)/

गण
ु

वेळोवेळी साफसफाई (२)/
साफसफाई नाही (०)

२

सामानयक शौचालय साफसफाई

ननयशमत साफसफाई (४)/ कधी कधी
साफसफाई (२) / साफसफाई नाही (०)

३
४

सामानयक शौचालयासािी पाणी

पाणी पुिविा व्यवस्था आहे (४)/ पाणी

पुिविा व्यवस्था

पुिविा व्यवस्था नाही (०)

पाण्याची टाकी स्वच्छ किणे

ननयशमतपणे साफ (४) / काही वेळा साफ
किणे (२)/

५

कधीही साफ नाही (०)

घिोघिी ओल्या व सक्
ु या कचियाची

होय (८) / नाही (०)

जैववक पद्धतीने कच-यावि प्रकक्रया

गह
ृ ननमावण सांस्थेच्या आवािात कांपोस्ट

स्वतांर सांकलन केले जाते
६

किणे

मशीन बसवून काच-यावि प्रकक्रया किणे(४)
/ कांपोस्ट पद्धतीने प्रकक्रया किण्यासािी
कचिा बाहे ि पाकवमध्ये पािववणे (२) /
कच-यावि कांपोस्टी पद्धतीने प्रक्रीय़ा
किण्याची व्यवस्था नाही (०)

एकुण - सेवा/ दे खिाि - (ब)
नागररकािंचे अलिप्राय (एकुण गुण २०)
अ.क्र.

तपशील

१.
२

गुणाांक

ननवासी जागा दे खभाल

सुस्स्थतीत (४)/ खिाब दे खभाल (०)

दे खभाल कमवचािी व घिगुती कामगाि

पुिेश्या सांख्येने

व्यवस्था

उपलब्ध आहे त (०)

याांच्यासािी सामानयक शौचालायाची
३

प्राप्त

कच-याची ववल्हे वाट लावण्याकरिता
पुिेशाप्रमाणात कचिा कांु ड्या उपलब्ध आहे त

४

दै नांठदन कचिा सांकलन किण्यात येते

५

गह
ृ ननमावण सांस्थेतील एकांदिीत साफ सफाई
व दे खभाल

गुण

शौचालय उपलब्ध

आहे त (४) /अपु-य़ा सांख्येने शौचालय
पुिेश्याप्रमानात कचिा कांु ड्या उपलब्ध
आहे त (४) / पुिेश्याप्रमानात कचिा
कांु ड्या उपलब्ध नाहीत (०)
होय (४) / नाही (०)

सुस्स्थतीत (४) / वाईट स्स्थतीत (०)

एकुण नागररकािंचे अलिप्राय - (क)
१.

िठहवाश्याांनी स्वच्छता ऍप

१००% िठहवाश्याांनी ऍप डाउनलोड केले आहे

डाउनलोड केले आहे

(३०) / ९९% ते ५०% िठहवाश्याांनी ऍप
डाउनलोड केले आहे (१५) / ५० % पेक्षा कमी
िठहवाश्याांनी ऍप डाउनलोड केले आहे (०)

एकुण (स्वच्छता ऍप) – ड
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एकूण गण
ु (एकूण गण
ु १३० ) ( अ+ब+क+ड):

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
माकेट मांडई चे नाव

स्वच्छ माकेट / मिंडई स्पर्ाा ननकष

:

माकेट मांडई चा पत्ता :
प्रभाग क्रमाांक :

ववभागाचे नाव :
पायाित
ू सपु वर्ा (एकुण गण
ु
अ.क्र.
१
२
३.

५०)

तपशील

गुणाांक

प्राप्त
गुण

माकेट/ मांडई सभोवताली सांिक्षक शभांती

चाांगल्या स्स्थतीत (४) / तुटलेल्या

माकेट / मांडईला प्रवेश / ननगवमन गेट

चाांगल्या स्स्थतीत (४) / तट
ु लेल्या

परिसिातील िस्ते

चाांगल्या स्स्थतीत (४)/ खिाब स्स्थतीत

स्स्थतीत (२) / सांिक्षक शभांत नाही (०)
स्स्थतीत (२) / गेट नाही (०)
(२) / िस्ते नाही (०)

४.

माकेट / मांडई ला पाणी पुिविा व्यवस्था

आहे (४) / नाही (०)

५.

प्रत्येक गळ्यामध्ये कचिा वगीकिण

होय (४ ) / नाही (०)

करून ओला कचिा ठहिव्या कचिा कांु डीत
व सक
ु ा कचिा ननळ्या कचिा कांु डीत
टाकण्याची व्यवस्था आहे
६.

कचिा कांु ड्या

प्रत्येक २५० मीटिच्या आत ननळ्या व
ठहिव्या कचिा कांु ड्या उपलब्ध (४) /

प्रत्येक ५०० मीटिच्या आत ननळ्या व
ठहिव्या कचिा कांु ड्या उपलब्ध (३)/

प्रत्येक २५० मीटिच्या आत साध्या
कचिा कांु ड्य़ा उपलब्ध (२) / प्रत्येक
५०० मीटिच्या आत साध्या कचिा

कांु ड्या उपलब्ध (१) / कचिा कांु ड्या
उपलब्ध नाहीत (०)
७.

कांपोस्स्टां ग उपकिणे / कांपोस्ट खड्डा

उपलब्ध आहे (४) / उपलब्ध नाही (०)

८.

माकेट / मांडईच्या आवािात व पदपथावि

चाांगल्या स्स्थतीत (४) / खिाब स्स्थतीत

नागरिकाांना स्वच्छते ववषयक सांदेश

आहे (४) / नाही (०)

पेव्हरिांग
९.

आहे

(२) / पेव्हिब्लॉक्स नाही (०)

दे णािे फलक आहे
१०. नागरिकाांसािी शौचालयाची व्यवस्था आहे

स्री व पुरुषाांसािी स्वतांर तसेच

अपांगाांसािी कमीत कमी एक स्वतांर
शौचालय सुववधा उपलब्ध (४)/ स्री व

पुरुष स्वतांर शौचालय सुववधा उपलब्ध
(३) / स्री व पुरुषाांसािी एकर तसेच
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अपांगाांसािी कमीत कमी एक स्वतांर
शौचालय सुववधा उपलब्ध(२)/सामानयक
शौचालय आहे तथावप स्वतांर व्यवस्था

नाही (१)/ सामानयक शौचालय उपलब्ध
नाही (०)

११. माकेटमधील प्रत्येक गळ्यामध्ये

होय (६) / नाही (०)

स्वच्छता आहे

१२. माकेटमध्ये प्लास्स्टक वपशव्याांचा वापिास होय (४) / नाही (०)
ननबिंध

एकुण पायाित
ू सपु वर्ा सेवा / दे खिाि ( एकूण गुण – ३० )
अ.क्र.

१
२.
३.
४.

तपशील

(अ)

गुणाांक

प्राप्त

माकेटमधील स्वच्छता

दै नांठदन साफसफाई (८) / वेळोवेळी

माकेटमधील शौचालयाची साफसफाई

ननयशमत साफसफाई (४) / कधी-कधी

शौचालयासािी पाणी पुिविा व्यवस्था

पाणी पुिविा व्यवस्था आहे (४) / पाणी

पाण्याची टाकी स्वच्छ

ननयशमतपणे साफ (४) / काही वेळा साफ

साफसफाई (२) /साफसफाई नाही (०)

किणे

साफसफाई (२) / साफसफाई नाही (०)
पुिविा व्यवस्था नाही (०)

किणे (२)/ कधीही साफ नाही (०)
५.
६.

माकेटमधील कचिा सांकलन
कांपोस्ट पद्धतीने कच-यावि

दै नांठदन सांकलन (४)/ काही ठदवसाांनी
सांकलन (२) / कचिा सांकलन नाही (०)
प्रकक्रया

किणे

माकेटच्या आवािात कांपोस्ट वप्स /

कांपोस्ट मशीन बसवन
ू कच-यावि प्रकक्रया
किणे (६)/कांपोस्ट पद्धतीने प्रकक्रया
किण्यासािी कचिा बाहे ि पाकवमध्ये
पािववणे (२) / कच-यावि कांपोस्टी
पद्धतीने प्रकक्रया किण्याची व्यवस्था नाही
(०)

नागरिकाांचे अशभप्राय (एकूण गुण – २० )
१.

माकेटची साफसफाई चाांगली आहे

होय (४)/ नाही (०)

२.

माकेटमध्ये स्री व पुरुषाांसािी शौचालयाची

होय (४) / नाही (०)

कच-याची ववल्हे वाट लावण्याकरिता

होय (४) / नाही (०)

३.
४.

स्वतांर व पिु े शी व्यवस्था आहे

पिु े श्याप्रमाणात कचिा कांु ड्या उपलब्ध आहे त
नागरिकाांकरिता स्वच्छ वपण्याच्या पाण्याची

होय (४) / नाही (०)

व्यवस्था आहे
५.

माकेटमधील एकांदिीत साफसफाई व दे खभाल

सुस्स्थतीत(४) / वाईट स्स्थतीत (०)

एकुण –(नागररकािंचे अलिप्राय) -

(क)
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गुण

एकुण गण
ु ािंकन ( अ+ब+क )
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