
शहरास अ वल मानांकन मळवुन दे यासाठ
या १२ नांची उ तरे दया…



Is your waste collected daily from your house?
तुम याघरातूनदररोज कचरा संकल त केला जातो का?
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Whether you are asked to give segregated dry and 
wet waste to your waste collector?
तुम याकडे येणारा संकलक तुम याकडीलकचराओला व
सुकाअसा वलगीकरणक न दे याबाबत सांगतो का?
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Are you satisfied with the cleanliness level of your 
surroundings?
तुम याप रसरातील व छतेबाबत तु ह समाधानी आहात का?
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Is the use of banned plastic reduced today?
बंद असले या लाि टकचा वापरआजकाला कमी झालाय का?
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Do you see messaging or practice around Waste Exchange 
Program/ Crockery Bank / Foodbank / Re-use and Recycle 
of goods etc. in your city ?
टाकाऊ सामान फेकुन देऊन कचरा वाढ व या ऐवजी असे सा ह य
भंगारवा यांना देऊन यावर या क न फेरवापर कर याची था
आता वा ढस लागल आहे का?
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Do you see Construction and Demolition Waste 
material lying unattended for more than 2 days in 
you neighborhood ?
बांधकामाचा राडारोडा म हनोन म हने पडुन राहु दे याऐवजी
आजकाल तो वरेने २ दवसात हट व यात सुधारणा दसते का?
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Do you know Home Composting is being promoted in your 
community/ city or do you practice Home composting ?
तु ह घर / कॉलनीत कंपो ट तयार करता का घरातीलओ या
कच-यापासुनघरा याआवारात कंपोि टंग कर याची था वा ढस
लागल आहे का?

7



Do you use Google Map to locate the nearest Public Toilet 
or do you know location of Public Toilets in  your city are 
available on Google maps ?
जवळचे सावज नकशौचालय शोध यासाठ आपण गुगलमॅपचा वापर
करता कंवा आप या शहरातील सावज नकशौचालये गुगलमॅपवर उपल ध
आहेत हे आप याला मा हतआहे?
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Do you know your city is participating in Swachh
Survekshan League 2020? 
तुमचेशहर व छ सव ण २०२० म ये सहभागी झाले आहे
हे आपणांस मा हतआहे का?
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Have  you ever come across with opportunities to serve 
your city under Swachh Bharat Mission ( Urban) or do you 
see private sector/NGO/SHG are supporting your city under SBM?
शहरात वेळोवेळी घेत या जाणा-या व छता मो हमांम ये शहरातील
सेवाभावी सं था, बचत गट, खाजगी सं था, हया वारे आपणह सहभाग
घेता का?

10



Are you aware that ranking of hotels, schools, hospitals, 
RWA/Mohalla, Government Offices and market areas is 
conducted in your city ?
तुमचीनगरपा लका/ शहरातील हॉटे स, शाळा, दवाखान,े गृ ह नमाण
सं था, माकटस व सरकार कायालये यांचे व छते या ि टने रँ कंग
करत असते हे आपणास मा हतआहे का?
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Do you find community / public toilets of your 
cities are well maintained? 
शहरातील सामुदा यक/ सावज नकशौचालयेआता व छ
व नटनेटक झाल आहेत का ?
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