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કાન ૂનને લગતા ઓમ્બડસમેન (Legal Ombudsman)
મદદરૂપ બનવા અહીંયા છીએ (Here to help)
કાન ૂની સેવાઓ (સર્વિસીસ) ર્વષેની તમારી ફરરયાદનો ઉકેલ લાવવામાાં ધ લીગલ ઓમ્બડસમેન

Legal Ombudsman) તમને

(The

મદદરૂપ બની શકે

અમે શ ાં કરીએ છીએ
ધ લીગલ ઓમ્બડસમેન કાયદા – કાન ૂની સેવાઓ વવષેની ફરિયાદનો ઉકેલ લાવે છે . એવુ કદાચ બની શકે કે તમાિી
સાથે તેઓ જે માટે સહમત થયા હોય તેમાાં તમાિા વકીલ વનષ્ફળ ગયા હોય, કદાચ પ્રવતભાવ આપવામાાં ધીિા કે
ધીમા થયા હોય, અથવા ખુલાસો કયાા વગિ તેઓના ચાર્જીસમાાં વધાિો કયો હોય. તમાિા વવચાિ મ ૂર્જબ તમને કદાચ
વાર્જબી કાિણ વગિ કાન ૂની સેવાઓની ના પાડી હોય અથવા તમાિી ઈચ્છા ન હોય તેવી સેવાઓ સ્વીકાિવામાાં
તમાિા ઉપિ દબાણ કિવામાાં આવ્યુ હોય.
અમે તમાિી ફરિયાદની ઝીણવટભિી તપાસ કિી અને કોઈ એક વાર્જબી પરિણામ લાવવા બધીર્જ હકીકત- બીનાની
તપાસ કિીશુ.ાં અમે વનષ્પક્ષ, તટસ્થ િહી અને કોઈનો પક્ષ લેતા નથી. ર્જો અમે એવો વનણાય કિીએ કે તમને મળે લ
સેવા – સવવિસ ગેિવાર્જબી હતી તો, અમે ખાતિી કિીશુ ાં કે તમાિા વકીલ અથવા વકીલની ફમા કે પેઢી તે યોગ્ય કિી
આપે.
અમાિી સવવિસીસ કે સેવાઓ ગ્રાહકો કે ઉપભોકતા માટે મફત હોય છે .
અમે કયા મદ્દા કે ર્વષયોનો ઉકે લ લાવવામાાં મદદરૂપ બની શકીએ?
અમે ઘણા બધા પ્રકાિોની કાન ૂની સેવાઓની ફરિયાદોની તપાસ કિી શકીએ, જેમકે તમાિા વીલ કે વવસયતનામા
અથવા કોઈ કૌટુાંબબક વવષય વવષે અથવા ર્જયાિે તમે ઘિ વેચ્યુ અથવા ખિીદયુ હોય ત્યાિે તમને મળે લ અપ ૂિતી
(પુઅિ) સેવા, અથવા કોઈ વ્યક્તતગત – હાવન- નુકસાનનો કલેમ કયો હોય, ત્યાિે તમાિા વકીલે જે િીતે વ્યવહાિ
કયો હોય તે માટે .
અમે બધાર્જ પ્રકાિોના વકીલોોઃ સોબલવસટસા, બેરિસ્ટસા, લાઈસન્સ કનવેયન્સ (વમલકતની માબલકીમાાં હેિફેિ- તબદીલીના
દસ્તાવેર્જો), કોસ્ટ (ખચા માટે ના) વકીલો, લીગલ એગ્ઝેકય ૂરટવ્સ, નોટરિઝ, પેિન્ટ એટવનિઝ, ટ્રે ઈડ માકા એટવનિઝ, લો
ફમ્સા, અને કાંપનીઓ, કે જે કાન ૂની સેવાઓ પ ૂિી પાડતા હોય તેઓની ફરિયાદોની તપાસ કિીએ છીએ.
અમે મદદરૂપ બની શકીએ કે નરહ તેની મારહતી મેળવવા, કૃ પા કિી આ પવિકાની પાછળ આપવામાાં આવેલ સાંપકોની
વવગતોનો ઉપયોગ કિી અમાિો સાંપકા કિો.

અમારી સેવાઓનો કોણ ઉપયોગ કરી શકે?
જાહેિ ર્જનતાના બધાર્જ લોકો, અને ખ ૂબર્જ નાના ધાંધાઓ, ચેરિરટઝ (દાનધમાવાળી સાંસ્થાઓ), કલબ્સ અને ટ્રસ્ટસ.
તમે અમાિો સીધો સાંપકા સાધો તેવ ુ અમને પસાંદ પડશે, પણ તમે તમાિા કોઈ એક વમિ, સગા- સાંબધ
ાં ી, અથવા કોઈ
પણ વ્યક્તતને અમાિો સાંપકા કિવા વવનાંતી કિી શકો.

જો અમે મદદરૂપ બની શકીએ નરિ તો શ?ાં
ર્જો અમે મદદરૂપ બની નરહ શકીએ તો, જે બીજી સાંસ્થાઓ કદાચ તમને મદદરૂપ બની શકે તેઓના સાંપકા માાં અમે
તમને મ ૂકીશુ.ાં દ્રષ્ટાાંતરૂપે, ધ સોબલવસટસા િે ગ્યુલેશન ઓથોરિરટ અને ધ બાિ સ્ટે ન્ડડસા બોડા , અમાિી સત્તાની બહાિ જે
કોઈ મુદ્દાઓ – વવષયો હોય, તે પ્રત્યે ધ્યાન આપી શકે.

તમારે જે કોઈ પગલાઓ કે કાયયવાિી લેવાની જરૂર િોય તે અિીંયા છે
પગલ કે કદમ

1: તમારા વકીલને જણાવો

તમાિા વકીલે તમને વાર્જબી સેવાઓ પ ૂિી પાડી અને તમાિી સાથે ન્યાયી કે યોગ્ય વતાા વ કિવો ર્જોઈએ. પણ
કોઈકવખત વસ્તુ- ક્સ્થવત અયોગ્ય બની શકે.
ર્જો તમને મળે લ સેવાઓ સાથે તમે િાજી- ખુશી ન હોય તો, તમાિા વકીલને ર્જણાવો જેથી કિીને તે યોગ્ય કિવા
તેઓને કોઈ તક – અવકાશ મળે . દિે ક વકીલે ખુલાસો કિવો ર્જોઈએ કે ફરિયાદ હાથ ધિવા માટે ની તેઓની પોતાની
કાયાવાહી કે વી િીતે કાયા કિે છે .
અમે સમાવવષ્ટ થઈએ તે પહેલાાં તમાિે અવશ્ય તમાિા વકીલને તેનો ઉકેલ (રિઝોલ્વ) લાવવા તક આપવી ર્જોઈએ.
ર્જયાિે તમને જાણ થાય કે કોઈ એક સમસ્યા િહી છે ત્યાિે શકય હોય તેટલી ર્જલદીથી તમાિે તમાિા વકીલને ફરિયાદ
કિવી ર્જોઈએ

– વધાિે પડતો સમય ર્જવા દે શો નરહ.

ર્જો તમને તમાિા વકીલનો સાંપકા કિવામાાં મુશ્કેલી પડતી હોય, અને હવે પછી શુ ાં કિવુ ાં તે વવષે તમે ચોક્કસ ન હોય
તો, કૃ પા કિી અમાિો સાંપકા કિશો.

પગલ કે કદમ

2: તમારા વકીલને વસ્ત- સ્સ્િર્તનો ઉકેલ લાવવા સમય આપો

તમાિી ફરિયાદનો ઉકેલ લાવવા તમાિે તમાિા વકીલને આઠ અઠવારડયા સુધીનો સમય આપવો ર્જોઈએ. ર્જો આ
સમયમાાં તેઓ તમાિી ફરિયાદનો તમાિા સાંતોષ મ ૂર્જબ ધ્યાન આપે નરહ તો, તમે અમને સમાવવષ્ટ કિી શકો.

પગલ કે કદમ

3: તમારી ફરરયાદ અમારી પાસે લાવો

તમાિા વકીલ સાથે વસ્તુ- ક્સ્થવતના ઉકેલ લાવવાના પ્રયત્ન બાદ શકય હોય તેટલા ર્જલદીથી અમાિી પાસે આવો. ર્જો
તમને તેઓના છે વટના ર્જવાબ કે પ્રવતભાવથી સાંતોષ ન થાય તો અમાિી પાસે તમાિી ફરિયાદ લાવવા તમાિી પાસે
છ મરહના સુધીનો સમય હશે.
વળી, આવી સમસ્યા અવશ્ય

6 ઓકટોબિ 2010 ના િોર્જ અથવા તે પછી બનવા પામી હોવી ર્જોઈએ, અથવા ર્જો

સમસ્યા તેના કિતાાં વહેલી બનવા પામી હોય તો, તમને તેની મારહતી કે જાણ

6 ઓકટોબિ 2010 પહેલાાં થઈ ન

હોવી ર્જોઈએ.
તમે ર્જયાિે અમાિો સાંપકા કિશો, ત્યાિે અમે આ મારહતીની તમાિી અને તમાિા વકીલ પાસેથી વવનાંતી કિીશુ.ાં કયાિે
અને શુ ાં બન્યુ હતુ ાં તેના કોઈ પણ કાગળો અને ઈમેઈલની નકલો અને જે કોઈ પણ નોંધ તમે કિી હોય તે િાખો. તમે
ર્જયાિે અમાિો સાંપકા કિો, ત્યાિે ર્જો તમાિી પાસે નીચે ર્જણાવેલ હોય તો તે મદદરૂપ બનશેોઃ



સમાવવષ્ટ થયેલ વકીલ અથવા વકીલની ફમા કે પેઢીનુ ાં નામ અને સિનામુ;



તમાિી ફરિયાદ વવષે તેઓને તમે પહેલા ર્જણાવ્યાની તાિીખ;




તમે જે સમસ્યાની ફરિયાદ કિી િહયા હોય તે વવષે તમે પ્રથમ મારહતી મેળવ્યાની તાિીખ ;
તેઓના ર્જવાબ- પ્રવતભાવની વવગતો.

અમને દસ્તાવેજો મોકલવા ર્વષે
અમે ઓનલાઈન સ્ટોસા જેવાકે માઈક્રોસોફટ સ્કાયડ્રાઈવ
લાઈવડ્રાઈવ

(Microsoft SkyDrive), એકસડ્રાઈવ (Xdrive) અને

(Livedrive) ઉપિથી દસ્તાવેર્જો સ્વીકાિતા નથી. તેના બદલે ઈમેઈલ સાથે દસ્તાવેર્જો બીડો.

વવકલ્પમાાં, તમે તમાિા દસ્તાવેર્જો ટપાલ માિફતે મોકલી શકો. કૃપા કિી ફકત નકલો ર્જ મોકલશો કાિણકે અમે
અમાિી ટપાલનુ ાં સ્કે ન કિી અને મ ૂળ- અસલનો નાશ કિીએ છીએ. તમાિી ફરિયાદની બાબતમાાં કોઈ પણ અગત્યના
દસ્તાવેર્જોની નકલ બનાવશો (પિ, સ્ટે ઈટમેન્ટસ, (વનવેદનો), સિકાિી (અરફશલ) દસ્તાવેર્જો અથવા સરટિરફકે ટસ).

અમારા તરફિી લઈ શકાય તેવી કાયયવાિી - પગલાઓ
શુ ાં વાર્જબી કે ન્યાયી છે તે દિે કેદિે ક સાથે નકકી કિવાથી મોટા ભાગની ફરિયાદોનો ઝડપી અને અવવવધસિિીતે
(ઈનફોમાલી) ઉકેલ લાવી શકાય છે . ર્જો ર્જરૂિ ર્જણાય તો, અમે વધાિે વવવધસિની તપાસ (ફોમાલ ઈનવેસ્સ્ટગેશન) કિી
શકીએ, પણ આ માટે વધાિે સમય લાગી શકે.
ર્જો અમે એવુ નકકી કિીએ કે તમાિા વકીલની સેવાઓ ( સવવિસ) અસાંતોષકાિક છે , તો અમે તેઓને કહી શકીએ:







તમાિી માફી – ક્ષમાયાચના માાંગવા માટે ;
તમે જે દસ્તાવેર્જો માટે હકદાિ હો તેવા કોઈ પણ દસ્તાવેર્જો તમને પાછા આપે ;
જે કાંઈ અયોગ્ય બન્યુ હોય તે ર્જો યોગ્ય થઈ શકે તો, તમાિા માટે તેઓને વધાિે કામ કિવા કહી શકીએ;
તમાિી કાન ૂની ફી પાછી આપવા અથવા ઓછી કિવા ; અથવા
ર્જો કોઈ પણ વ્યવહાિ કે વતાા વ (ટ્રીટમેન્ટ) ખિાબ થયો હોય અથવા તમે ર્જો કાંઈ ગુમાવ્યુ હોય તો વળતિ
(કોમ્પેન્સેશન) આપવાનુ ાં (આ કોઈ પણ િકમથી
કિતાાં ઓછો એવોડા કિીએ છીએ).

£50,000 સુધી હોઈ શકે, પણ અમે સામાન્યિીતે £1,000

