
બધી સરકારી અને સમુદાય સેવાઓએ:

• તમને આવકારદાયક અનુભવ કરાવવો જોઇએ

• તમારી સાથે આદરપવૂ્વક વત્વન કરવું જોઇએ

• તમારી અને બીજા બધાની સાથે સમાન વત્વન કરવું જોઇએ

• વવવવધ સંસકકૃવતઓ વવશે જાગકૃત રહેવું જોઇએ

• તમારા અવધકારો સમજવામાં તમને મદદ કરવી જોઇએ

શું તમને એનએસડબલ્ુ સરકારી સેવા 
અથવા સમુદાય સેવા સાથે તકલીફ છે?

એનએસડબલ્ુ લોકપાલ (ઓમબડ્સમને) 
અમે અહહં એનએસડબલ્ુમાં દરેકને મદદ કરવા માટ ેછીએ.  
અમે ઇચછીએ છીએ કે દરેક સાથે યોગય વત્વન કરવામાં આવે. 
અમારી સેવા મફત છે.

અમારો સંપક્ક  કરો 
ફોન કરો ૦૨ ૯૨૮૬ ૧૦૦૦
ટોલ ફ્ી ૧૮૦૦ ૪૫૧ ૫૨૪ 
સસડની મહાનગરની બહારના વવસતારમાં - મોબાઇલ ફોનથી 
કરવામાં આવતા ફોન પર ફી લાગી શકે છે
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દભુાષિયો
પગલું ૧: ટીસને ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો 
પગલું ૨:  એનએસડબલ્ુ ઓમબડ્સમેનને ૯૨૮૬ ૧૦૦૦ 

પર જોડી આપવા કહો

તમ ેસેવા પ્રદાતા વવશે ફરરયાદ કરી શકો છો.
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શું તમને લાગે છે કે, તમારી સાથે અયોગય રીતે વત્તન કરવામાં 
આવ્ું હતું?

એનએસડબલ્ુ ઓમબડ્સમેન મદદ કરી શકે છે.

તમે ફરરયાદ કરવાનો પ્રયાસ કયયો હશે. પરંતુ તેનાથી કોઇ મદદ મળી નહહવિ.

તમે મદદ મેળવવાનો પ્રયાસ કયયો, પરંતુ:

• સમસયાનો ઉકેલ આવયો નહહં

• વધુ માહહતી મેળવો

• તમારા અવધકારો વવશે જાણો.

કમ્તચારીઓ સહાયરૂપ ન હતા, અથવા 

• અસભય હતા અને તમારી સાથે આદરપવૂ્વક ન વરયા્વ

• તમારી ભાષામાં માહહતી ન હતી

• દભુાવષયો ઉપલબધ ન હતો.

અમે તમને મદદ કરી શકીએ:

• સેવા પ્રદાતાને પત્ર મોકલો

• સંપક્ક  કરવા માટ ેયોગય વયક્ત શોધો

• તમારી ફરરયાદનું તમે ઇચછો છો, તે પરરણામ વય્ત કરો.

અમે:

• તમને સમસયા વવશે તમારી પાસે હોય તેવા કોઇ પણ કાગળો,
જેમ કે તમે સેવા પ્રદાતાને લખેલા પત્રો અથવા સેવા પ્રદાતાએ
તમને લખેલા પત્રો, લાવવાનું કહી શકીએ છીએ

• જેની સાથે તમને સમસયા છે તે સેવા પ્રદાતા સાથે વાત કરી
શકીએ છીએ

• અનય જે લોકોએ તમને મદદ કરી છે તેમની સાથે વાત કરી
શકીએ છીએ.

અનય લોકોને પણ તમારા જેવી જ સમસયા હોય શકે છે. દરેક માટ ે
સેવાઓ વધુ સારી બનાવવા માટ ેઅમે સેવા પ્રદાતાઓ સાથે કામ 
કરીએ છીએ.


