Rajkot Municipal Corporation
રાજકોર્ મહાનગરપાલિકા
Citizen Feedback Form/નાગરિક અભિપ્રાય ફોર્મ
1. Name/નાર્: __________________________

3. Email/ઇ-ર્ેઇલ:_______________________

2. Mobile/ર્ોબાઇલ:______________________

4. Age/ઉર્િ

:___________________________

5. Gender/જાતિ:_________________________
6. Occupation: Student/Businessman/Service/Retired/Unemployed/Other
વ્યવસાય:-તવધાર્થી/વ્યાપારાિ / નોકિ યાિ / તનતિ / બેિોાગાિ / અય વ્યવસાય
7. Address ____________________________________________________________________
સિનામ_ું ____________________________________________________________________
8. Express your vision for the city
શહેિ તવષે િર્ારૂ તવઝન વ્યક્િ કિશો.

9. Please tick the services available in the city and if the service is not available please select the initiative
you want the city to take
શહેિર્ાું નીચેની સેવાઓ ઉપારલબ્ધ છે કે નહ , િે સાર્ે યોગ્ય િ િે ટ ક કિશો અને ાો સેવાઓ ઉપારલબ્ધ ન
હોય િો િે ર્ાટે શહેિએ શ ું પારહેલ કિવી ાોઇએ.
Sr.
No.
/
ક્રર્

City Level Services/
શહેિ સેવાઓ

નું

1

Not
Satisfactory/
અસુંિોષકાિક

Service
Not available/
સેવાની ઉપારલબ્ધિા

Do you want the city to
take up the initiative/
શ ું િર્ે ઈચ્છો છો કે શહેિ

ન હોવી

આ સતવધા ર્ાટે પારહેલ
કિે ?

Water management (quality and
distribution)/પારાણી તવિિણ િર્થા
પારાણીની ગણવિા
2

Smart Traffic management
સ્માર્ટ ટ્રારફક વ્યવસ્ર્થાપારન

3

Smart Solid Waste management/
સ્ર્ાટમ ધન કચિા વ્યવસ્ર્થાપારન

4

Sewage management/
ગુંદા પારાણી તનકાલ વ્યવસ્ર્થાપારન

5

Safety and security of citizens
(CCTV surveillance etc.)/
નાગરિકોની સલાર્િી અને સિક્ષા
(સી સી ટ વી સવેલસ તવગેિે)

6

Satisfactory/
સુંિોષકાિક

Wi-Fi connectivity/વાઈફાઈ સેવાઓ
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Sr.
No.
/
ક્રર્

City Level Services/
શહેિ સેવાઓ

Satisfactory/
સુંિોષકાિક

નું
Exhibitions & Convention center
/એક્ઝીબીશન િર્થા કવેશન સેટિ

8

Recreation and tourism facilities
/ ર્નોિું ાન િર્થા પ્રવાસન સતવધાઓ

9

Grievance redressal system
(online complaint management) /
નાગરિકોની
ઓનલાઈન
ફરિયાદ
તનવાિણ વ્યવસ્ર્થાપારન

10

Emergency response support e.g.
fire, medical emergency/
િત્કાલ સેવાઓ જેર્ કે ફાયિ, ર્ેડ કલ.

11

Smart street lighting system/
સ્માર્ટ સ્રીર્ િાઈર્ીંગ

12

Online citizen services (e.g. bill
payment, issuance of birth, death,
marriage certificates etc.)/
ઓનિાઇન નાગરીક સેવાઓ. (દા.ત.
બીિની ચુકવણી, જન્મ મરણ તથા
િગ્ન નોંધણી દાખિા ઇસ્યુ કરવા
વવગેરે,
Sports, Parks & Gardens /
બગીચા અને િર્િગર્િના ર્ેદાનની
ઉપારલબ્ધિા.

14

Service
Not available/
સેવાની ઉપારલબ્ધિા

Do you want the city to
take up the initiative/
શ ું િર્ે ઈચ્છો છો કે શહેિ

ન હોવી

આ સતવધા ર્ાટે પારહેલ
કિે ?

7

13

Not
Satisfactory/
અસુંિોષકાિક

Parking facilities (smart parking
lots, electronic display boards,
mobile app to show availability)/
પારારકિંગ સતવધાઓ (જેર્ કે પારારકિંગ
લોટ્સ,
ર્ોબાઈલ

ઇલેક્ટ્રોતનક
એપાર.

રડસ્્લે
દ્વાિા

બોડમ ,

પારારકિંગની

ર્ારહિી)
15

Greenfield development/
ગ્રીન રફલ્ડ ડેવલપારર્ેટ

16

Other suggestions/ અય સચનો.
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