
એસીટી (ACT) લોકપાલ અનેક એસીટી સરકારી નનયામક કચેરી (ACT 
Government Directorate) અને એજનસીઓ નિશનેી ફરરયાદોની તપાસ 
કરી શકે છે, જેમા ંનીચે મજુબનો સમાિેશ થાય છે:

• Housing ACT
• Access Canberra 
• ACT Corrective Services.

એસીટી (ACT) લોકપાલ પાસે મારિતીની સિતતં્રતા અને એસીટી (ACT) 
અિિેાલ આચાર યોજના (સસંથા-આધારરત બાળ સરંક્ષણ) સબંનંધત કાયયો 
પણ છે.

લોકપાલનો સપંક્ક  કરવો ફ્રી છે.

દરરોજ, અમે લોકોને સમસ્ાઓ ઉકેલવામા ંમદદ કરરીએ છરીએ.

અમારો સપંક્ક  કરો

વેબસાઇટ
ombudsman.act.gov.au

ફોન
02 6276 3773  
(સોમિારથી શકુ્રિાર ,સિારે 9 થી 
સાજંે 5 િાગયા સધુી (ઑસટે્લલયન 
પિૂવીય રદિસનો સમય) (AEST))

ઓસટે્લલ્ાના મળૂ નનવાસી માટેની 
લાઇન
1800 060 789  

સરનામું
ACT Ombudsman 
GPO Box 442  
Canberra ACT 2601

એસીટી (ACT) લોકપાલ એ Commonwealth Ombudsman ના લોકપાલ પણ છે, 
કૃપા કરીને િધ ુમારિતી માટે પાછળ જુઓ.

શુ ંતમને કોઈ એસીટરી સરકારરી 
નન્ામક કચેરરી (ACT 
Government Directorate) 
અથવા એજનસી નવશે કોઈ સમસ્ા છે? 
તમે અમારરી સાથે વાત કરરી શકો છો.



Commonwealth Ombudsman અનેક ઑસટે્લલયન સરકારની એજનસી 
નિશનેી ફરરયાદોની તપાસ કરી શકે છે, જેમા ંનીચે મજુબનો સમાિશે થાય 
છે:

• Centrelink and Medicare
• the Australian Federal Police 
• the National Disability Insurance Agency. 

Commonwealth Ombudsman તમારા ખાનગી સિાસ્થય િીમા, અમકુ 
ટપાલ સેિાઓ અને વયાિસાનયક નશક્ષણ અને તાલીમ (િી.ઇ.ટી.) નિદ્ાથવી 
લોન કાય્યક્રમ અને િી.ઇ.ટી. ફી-મદદ યોજના સાથે તમને સમસયાઓ િોય 
તો તેમા ંપણ મદદ કરી શકે છે.

લોકપાલનો સપંક્ક  કરવો ફ્રી છે.

દરરોજ, અમે લોકોને સમસ્ાઓ ઉકેલવામા ંમદદ કરરીએ છરીએ.

અમારો સપંક્ક  કરો
વેબસાઇટ
ombudsman.gov.au

ફોન
1300 362 072  
(સોમિારથી શકુ્રિાર ,સિારે 9 થી 
સાજંે 5 િાગયા સધુી (ઑસટે્લલયન 
પિૂવીય રદિસનો સમય) (AEST))

મોબાઈલ ફોન દ્ારા કરિામા ં
આિલે કોલસ પર મોબાઈલ ફોનના 
દર મજુબ ચાર્જ કરિામા ંઆિે છે.

ઓસટે્લલ્ાના મળૂ નનવાસી માટેની 
લાઇન
1800 060 789  

સરનામું
Commonwealth Ombudsman 
GPO Box 442  
Canberra ACT 2601

Commonwealth Ombudsman એ એસીટી (ACT) ના પણ લોકપાલ પણ છે, કૃપા 
કરીને િધ ુમારિતી માટે પાછળ જુઓ.

શુ ંતમને ઑસટે્લલ્ન 
સરકારની એજનસી સાથે કોઈ 
સમસ્ા છે? તમે અમારરી સાથે 
વાત કરરી શકો છો.


