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લીગલ કે કાનનૂી ઓમ્બડસમેન (Ombudsman) 

મદદરૂપ બનવા 
અહીંયા છીએ  

જો તમન ે તમારા વકીલ વવષ ે કોઈ ફરરયાદ                     
કરવી હોય તો તમારે શ ું કરવ ું જોઈએ 
 

 

કાનનૂી ફરિયાદો માટે મદદરૂપ બનવા અમે અહીંયા છીએ 

 

અમે શ ું કિીએ છીએ? 

 

તમાિા માટે જે વકીલોએ કામકાજ કર્ ુ હોય તેઓને ફરિયાદનો ઉકેલ લાવવામાું 
મદદરૂપ બનવા અમે અહીંયા છીએ પણ અમે ફકત ત્યાિેજ મદદરૂપ બની શકીએ 

જો તમે તેઓને તમાિી ફરિયાદ કિી હોય તો. 
 

અમાિી સેવા – સર્વિસ મફત કે ર્વનામલૂ્યે મળી િહ ેછે 

 

અમે ર્નષ્પક્ષ કે સ્વતુંત્ર હોવાથી, અમે કોઈનો પક્ષ લેતા નથી. અમે કુંઈ અદાલત- 

કોટુના કોઈ ભાગ નથી, અને અમે વકીલો માટે કામ કિતા નથી. કોઈ વાજબી કે 
ન્યાયી પરિણામ મેળવવા અમે તમાિી ફરિયાદની હકીકત-ઘટનાની તપાસ કિીશ ું. 
 

જો અમાિા ર્વચાિ મજૂબ અમને એવ ું લાગે કે વકીલોએ કુંઈક અયોગ્ય ક ેખોટ  કર્ ુ 
છે તો વસ્ત - સ્સ્થર્તને યોગ્ય કિવા અમાિી પાસે હક- અર્િકાિ હોય છે. પણ સૌ 
પ્રથમ તમાિે તમાિી ફરિયાદ તમાિા વકીલને કિવાની જરૂિ િહ ેછે. 
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અમે શેના માટે મદદરૂપ બની શકીએ? 

 

એવી ઘણી બિી ફરિયાદો હોય છે કે જેની અમે તપાસ કિતા હોઈએ છીએ. 

 

જેમક ેતમાિા વકીલે તમાિી સાથે કેવી િીતે કર્ ુ છે તે ર્વષે જો તમને સુંતોષ ન 

હોય: 

 

• તમાિા માટે પેિોલ ક ેશિતી- મ દતી છુટ્ટી માટે કેવી િીતે વ્યવહાિ કયો છે 

• વ્યસ્તતગત હાર્ન- ઈજાના કલેમ અથવા ક્તલર્નકલ બાબતમાું અવગણના કે 
બેપિવાઈ કિવાની બાબતમાું કામકાજ કિવા ર્વષે 

• ક્રાઈમ કે ગ નાની સ નાવણીમાું કોઈ પરિણામનો (પ્રોસીડઝ) ઉકેલ લાવવામાું 
 

• કોટુ- અદાલતમાું તમાર ું પ્રર્તર્નર્િત્વ કિવામાું 
• સજા અથવા ગ નાની સાબબતી ર્વર ધ્િની અપીલ પ્રત્યે ધ્યાન આપવામાું 
• તમને ટ્રેન્સફિ અથવા ફિીથી વગીકિણ કિવાની (કેરટગોરિઝેશન) બાબતમાું 

મદદરૂપ બનવા માટે 
• વીલ ક ેવર્સયતનામ  અથવા ક ટ ુંબ- પરિવાિ અથવા બાળકોના વાદ- 

ર્વવાદોની બાબતમાું વ્યવહાિ કિવામાું 
 

કોટુ- અદાલતે જે કુંઈ ર્નણુય કયો હોય તેમાું અમે તપાસ કિતા નથી, ફકત- કેવળ 

જે તમાિા વકીલે કર્ ુ હોય તેમાું. જો અમે તમને મદદરૂપ બની ન શકીએ તો તમને 

કદાચ કોણ મદદરૂપ બને તેની અમે મારહતી આપી શકીએ. 

 

અમે તમને જેલમાુંથી (ર્પ્રઝન) બહાિ લાવી ન શકીએ અથવા તમાિી સજા 

(સેન્ટન્સ) ઉથલાવી (ઓવિટનુ) અથવા ઓછી કિી ન શકીએ. 

 

કોણ ઓમ્બડસમેનનો (Ombudsman) ઉપયોગ કિી શકે?  

 

અમાિી સેવા- સર્વિસ લગભગ દિેક માટે ખ લ્લી હોય છે. કોઈ એક ગ નેગાિ તિીકે 
(અપિાિી, રિમાન્ડ ઉપિના, ર્સર્વલ કેદીઓ (ર્પ્રઝનસુ), ર્ વાન ગ નેગાિો, અને 
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ઈર્મગે્રશનની અટકાયતમાું (રડટેન્શન) િાખવામાું આવેલ લોકો), તમે અમાિી 
સેવાનો ઉપયોગ કિવા યોગ્યતા િિાવો છો. 
 
 
 

અમાિી સાથે કોણે સુંપકુ કિવો જોઈએ? 

 

જો તમે પોતે, અમાિી સાથે સુંપકુ કિો તો તે સવુશે્રષ્ઠ કહવેાય. પણ અમે માનીએ 

છીએ કે ઘણીવખત આ સિળ કે સહલે  હોત   નથી. કોઈ એક વ્યસ્તત તમાિા માટે ફોન 

કિી શકે, જેમક ેપરિવાિના કોઈ એક સભ્ય અથવા ર્મત્ર, પણ અમાિે તપાસ 

કિવાની િહશેે કે તમાિા માટે વાતચીત કિવા તમે સહમત થયા છો. 
 

જો તમે કોઈ એક વ્યસ્તતને તમાિા માટે વાતચીત કિવા માટે નાણા આપો તો, તેની 
ચકૂવણી તેઓને તમાિે પોતાને કિવાની િહશેે. 

  
 
 
 

ફરિયાદ કેવી િીતે કિી શકાય 

 

કદમ- પગલ  (સ્ટેપ) 1. તમાિા વકીલને જણાવો 
 

જો કોઈ સમસ્યા હોય અથવા કોઈ પણ હકીકત- બીના કે વસ્ત - સ્સ્થર્ત ર્વષે તમને 

સુંતોષ ન હોય તો, તમાિે સૌ પ્રથમ તમાિા વકીલને જણાવવાની જરૂિ િહ ેછે કે 
તેનો ઉકેલ કાઢવા તેઓ પાસે કોઈ અવકાશ હોય. 

 

તેઓને જણાવો કે શકય હોય તેટલી જલદીથી તમને ફરિયાદ કિવાની ઈચ્છા છે. 

વિાિે લાુંબા સમય સ િી છોડી દેશો નરહ. 

 

જો તમને તમાિા વકીલનો સુંપકુ સાિવામાું કોઈ સમસ્યાઓ હોય અને હવે પછી શ ું 
કિવ ું તે ર્વષે કોઈ મારહતી ન હોય તો, કૃપા કિી અમાિો સુંપકુ કિો. 
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કદમ- પગલ  2. હકીકત કે બાબતનો ઉકેલ લાવવા તમાિા વકીલને પિૂતો સમય 

આપો. 
 

હકીકત- બાબતનો ઉકેલ લાવવા તમાિા વકીલને આઠ અઠવારડયાઓનો સમય 

આપો. 
 

જો આઠ અઠવારડયાઓ બાદ તમને હજી પણ સુંતોષ ન થાય તો જલદીથી અમને 

જણાવો. આન ું કાિણ એ હોય છે ક ેકોઈ ફરિયાદ કિવા સમય મયાુદા હોય છે. 

 
 
 
 

કદમ- પગલ  3. અમને ફરિયાદ કિો 
 

તમાિા વકીલ સાથે હકીકત- બીનાનો ઉકેલ કાઢવાનો પ્રયત્ન કયાુ બાદ શકય હોય 

તેટલી જલદીથી અમને જણાવો 
 

જો તમને તેઓના છેવટના જવાબ કે પ્રર્તભાવથી અસુંતોષ િહ ેતો, અમને ફરિયાદ 

કિવા માટે તમાિી પાસે ફકત છ મરહનાનો સમય હોય છે 

 

જો તમે અમને જણાવશો તો તે મદદરૂપ િહશેે: 

 

• તમાિા વકીલન ું નામ અને સિનામ ું 
• તમને ફરિયાદ છે તે તેઓને પ્રથમવાિ જણાવ્યાની તાિીખ 

• તમે જે સમસ્યા ર્વષે ફરિયાદ કિી િહયા હોય તે જયાિે તમે પ્રથમ વખત 

જાણ્યાની તાિીખ 

• તે ર્વષે તેઓએ તમને શ ું કહર્ ું તે. 
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કોઈ પણ મળૂ- કે અસલ દસ્તાવેજો કે કાગળની કાિવાઈ અમને મોકલશો નરહ 

કાિણકે એકવખત અમને તે મળ્યા પછી બિાજ દસ્તાવેજોનો નાશ કિવામાું આવે 

છે. 

 
 

ત્યાિ પછી શ ું થશે? 

 

શ ું ન્યાયી કે વાજબી છે તે ર્વષે દિેક સાથે સહમતી મેળવી મોટા ભાગની 
ફરિયાદોનો ઉકેલ જલદીથી તપાસ લાવવામાું આવે છે. જો જરૂિ જણાય તો અમે 

સમસ્યાની વિાિે ર્વગતવાિ તપાસ કિીએ છીએ, પણ આ માટે વિાિે સમય લાગે. 

 

જો અમને એવ ું લાગે કે તમાિા વકીલો સાિા અને પિૂતા િહયા નથી, તો અમે 

તેઓને ર્વનુંતી કિી શકીએ: 

 

• તમને તેઓ રદલગીિી દશાુવે 

• તમને જોઈતી મારહતી આપે અથવા તમાિી માબલકીના દસ્તાવેજો તમને આપે 

• તમાિા માટે વિાિે કાયુ કિે 

• જો તમે પોતે તેઓને નાણા ચકૂવ્યા હોય તો, તેઓ તમને થોડાુંક- અમ ક 

અથવા બિાજ નાણા પાછા આપે 

• જો તમે હાિી ગયા હોય અથવા તમાિી સાથે ખિાબ વતાુવ કિવામાું આવ્યો 
હોય તો તમને અમ ક નાણા આપે. આ કદાચ £50,000 સ િી હોઈ શકે પણ 

સામાન્યિીતે તે £250 કે તેનાથી થોડાુંક ઓછા હોય છે.  

 
 
 

અમાિી સાથે કેવી િીતે સુંપકુ કિી શકાય 
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અમને લખો: 
 
Legal Ombudsman PO Box 6806 
Wolverhampton WV1 9WJ 
 

કૃપા કિી નોંિ કિશો કે ર્નયમ- રૂલ 39 અમને કવિ કે આવિી લેત   ન હોવાથી, 
તમાિો પત્રવ્યવહાિ સ ગમતા માટે ખાનગી- કોન્ન્ફડેન્્યલ માકુ કિશો. 
 
 
 

અમને ફોન કિો: 
 
0300 555 0333 

સવાિના 8.30 – સાુંજના 5.30 

આવા કોલ્સ મફત થતા નથી – તે માટે તમાિે તેના નાણા ચકૂવવાના િહ ેછે. તમે 

આ નુંબિ તમાિી પીન (PIN) ઉપિ મકૂવામાું આવે તેની તમે ર્વનુંતી કિી શકો. 
 
 
 

અમાિો ર્મર્નકોમ નુંબિ છે: 

 
0300 555 1777 

સવાિના 8.30 – સાુંજના 5.30 

 

જો તમાર ું ર્પ્રઝન કે જેલખાન  ર્પ્રઝનિ સર્વિસ ઈમેઈલનો ઉપયોગ કિે તો અમે આ 

િીતે કદાચ તમાિો સુંપકુ કિવાની પસુંદગી કિીએ. 

 
 
 

જો તમને આ મારહતી બીજી ભાષામાું, મોટા છાપેલા અક્ષિોમાું, અંિબલર્પ (બે્રઈલ) 

અથવા ઓરડઓ CD ઉપિ જોઈતી હોય તો, કૃપા કિી સુંપકુ કિો. 
 


