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અમે કોણ છીએ 

ઇનસપેકટર જનરલ અને ટેક્ષેશન 
ઓમ્ડુસમેન (The Inspector-
General & Taxation Ombudsman 
(IGTO)) એ એક સવતતં્ર સમવાયી 
સરકારી સસંથા છે કે જે તમને 
ઓસટેલીયાની ટેક્ષેશન કચેરીની 
(Australian Taxation Office (ATO)) 
અને ટેક્ષ પ્રેકટીશનસ્ક બોડ્કની (Tax 
Practitioners Board (TPB))  
વહીવટી કાય્કવાહીઓ અંગેની તમારી 
ફરરયાદો બાબતે મદદ કરવા માટે 
જવાબદાર છે.
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અમે કેવી િીતે તમને મદદ 
કિી શકીએ છીએ 

તમારી ફરરયાદોનુ ંવનવારણ કરવા 
માટે અમે એક સવતતં્ર, વન:શલુક, 
કરવરેા વવશષેજ્ઞની સેવા પરૂી 
પાડીએ છીએ. 

‘વહીવટી કાય્કવાહી’ એ એક વયાપક 
ખયાલ છે કે જે સામાનય રીતે તમારી 
સાથ ેATO કે TPBના ંવનષપક્ષપણા 
અને વાજબીપણાને આવરી લે છે. 

ઉદાહરણો કે જયા ંIGTO તમને 
મદદ કરી શકે છે, તેમા ંનીચેનાનો 
અસીવમત રીતે સમાવશે થાય છે:

• તમારી વવનતંીઓના ંજવાબો 
આપવાની સમયોચચતતા;

• ATO કે TPB અવિકારીઓનુ ં
આચરણ;

• ઓનલાઈન સેવાઓની 
ઉપલબિતા;

• ATO કે TPB દ્ારા કરાયેલ 
કાય્કવાહીઓની સમજૂતીનો 
વવશ્ાસ કે પરૂતાપણુ;ં
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• એ સવુનવચિત કરવુ ંકે ATO અને 
TPBની કાય્કવાહીઓ તેમની 
નીવતઓ અને પ્રરરિયાઓ સાથ ે
સસુગંત છે; અને 

• એ સવુનવચિત કરવુ ંકે ATO અને 
TPB તમારી તરફ નયાવયક અને 
પારદશ્કક રીતે ધયાન આપે છે 
અને અનવષેણો અને તપાસોમા ં
પરૂી પડાયેલ સરહતની બિી 
જ મહતવની મારહતી ધયાનમા ં
લે છે.

જો તમે અવનવચિત હો તો શુ ંઅમે 
તમને મદદ કરી શકીએ કે કેમ, 
અમારો સપંક્ક કરવા વવનતંી.

જો અમે પ્રતયક્ષ રીતે તમને મદદ 
કરવા સક્ષમ ના હોઈએ તો, તમને 
મદદ કરવા માટે સૌથી વધ ુઉચચત 
સસંથા અંગેની સલાહ પરૂી પાડવા 
માટે અમે અમારાથી બનતા ઉત્તમ 
પ્રયતન કરીશુ.ં 



અમારી કચેરીમા ંતમારી ફરરયાદ 
દાખલ કરવા માટે, “અમારો સપંક્ક 
કેવી રીતે કરવો” (How to contact 
us) તે વવભાગ જુઓ.

તમે ફરરયાદ દાખલ કરો તયારબાદ, 
એક IGTO તપાસ અવિકારી તમારી 
સાથ ેતમારી ફરરયાદનો સવીકાર 
કરવા અને ચચા્ક કરવા 2 કામકાજના 
રદવસોની અંદર તમારો સપંક્ક કરશ.ે 

જો શક્ય હોય તો તમારી ફરરયાદનુ ં
વનવારણ કરવા માટે અમે તમારો 
પ્રતયક્ષ રીતે સપંક્ક કરીશુ.ં 

તમારી ફરરયાદને વધ ુસારી રીતે 
સમજવા માટે અને અમે ઉત્તમ રીતે 
તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકીએ 
તે નક્ી કરવા માટે અમારે તમારી 
પાસે થી, ATO કે TPB પાસેથી વધ ુ
વિારાની મારહતી મેળવવાની જરૂર 
પડી શકે છે. 

અમારી પ્રગવત અંગે અમે તમને 
મારહતગાર રાખીશુ ંઅને સપંણૂ્ક 
પ્રરરિયા દરવમયાન અમારી તપાસના 
સમયમાળખાઓની તમને મારહતી 
પરૂી પાડીશુ.ં

ફરિયાદોની પ્રરરિયા 
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જો તમે અંગે્જી વસવાયની અનય 
ભાષામા ંફરરયાદ દાખલ કરવા ઈચછો 
તો ટાસંલેટીંગ અને ઇનટરપ્રેટીંગ સેવા 
(Translating and Interpreting Service 
(TIS))ન ે131 450 ઉપર કોલ કરો.

જો તમે શ્રવણ કે કથનની 
ખામી િરાવતા હો અને ઉચચત 
ટેલીટાઈપરાઈટર(TTY) કે મોડેમ 
ઉપકરણની સલુભતા િરાવતા હો તો, 
13 36 77 ઉપર ફોન કરો. 

જો તમ ેTTY કે મોડેમ ઉપકરણની 
સલુભતા િરાવતા ના હો તો,  
1300 555 727 ઉપર સપીચ ટ ૂસપીચ 
રીલે સેવા Speech to Speech Relay 
Service ને ફોન કરો. 

અમાિો સપંક્ક  કેવી 
િીતે કિવો 


