
► 

 

કાયદેસરના વ્યવસાય હેતુઓ માટે કૉલ્સ રેકોર્ડ કરવામાાં આવી શકે છે 

Stonewater એ Stonewater લિલમટેર્, Stonewater (2) લિલમટેર્ અને Stonewater (5) લિલમટેર્નુાં ટર ેલર્ાંગ નામ છે. ચેલરટેબિ રલિસ્ટર્ડ સોસાયટી અનુક્રમે નાં. 20558R, 19412R અને 

31527R. સામાલિક આવાસના લનયમનકાર અનુક્રમે નોાંધાયેિ નાંબર L1556, L0173 અને 4717  · નેશનિ હાઉલસાંગ ફેર્રેશનના સભ્યો 

રલિસ્ટર્ડ ઓલફસ: Stonewater Limited, Stonewater (2) Limited and Stonewater (5) Limited, Suite C, Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, 
Whetstone, Leicester, LE8 6EP. 

 
 

ફલરયાદ કરવા માટેની માગડદલશડકા 

શ ું હ ું  ફરિયાદ કિી શક ું? 

િો તમે Stonewaterની સેવાઓથી અસાંતુષ્ટ હો તો તમે ફલરયાદ કરી શકો છો, િેમાાં નીચેનાનો 

સમાવેશ થાય છ:ે 

 

• તમે Stonewaterને એવી સેવા લવશે િણાવ્યુાં હોય િનેી તમને િરૂર છ ેઅને અમે યોગ્ય 

પ્રલતસાદ આપ્યો નથી. 

• અમારા કરાર કરનાર ભાગીદારો પૈકી એક સમસ્યાને ઉકેિવામાાં લનષ્ફળ ગયા છે અથવા 

અયોગ્ય રીતે કાયડ કયુું છ.ે 

• Stonewaterએ અસામાલિક વતડણૂકના અહેવાિને ખોટી રીતે સાંચાલિત કયો છ.ે 

• Stonewater નીલતનો ભાંગ કરવામાાં આવ્યો છ ેઅથવા ખોટી રીતે અનુસરવામાાં આવી છ.ે 

 

અમુક સાંિોગોમાાં, અમે તમારી ફલરયાદની તપાસ કરી શકીશુાં નહીાં, િો અમે પહેિાથી િ સમસ્યાની 

તપાસ કરી રહ્ાાં હોઈએ તે તેમાાં શામેિ છ.ે અમે અમારી ફલરયાદો, પ્રસાંશાઓ અને લટપ્પણીઓ 

નીલત*માાં તમારી ફલરયાદની તપાસ ક્યારે કરી શકીએ અને ક્યારે ન કરી શકીએ તે બાંનેની રૂપરખેા 

આપીએ છીએ. 

 

િો અમે તમારા માટે તમારી ફલરયાદની તપાસ કરી શકતા નથી, તો આવુાં શા માટે છે તે અમે 

તમને સમજાવીશુાં અને ટેકા માટે હાઉલસાંગ ઓમ્બડ્સમેન સલવડસ તરફ લનદેલશત કરીશુાં. 

 

જો હ ું  STONEWATER કાનૂની અને સામાન્ય ગ્રાહક હોઉું  તો શ ું? 

Stonewater એ િીગિ એન્ર્ િનરિ (Legal & General) ના મેનેલિાંગ ભાગીદારો પૈકી એક છ.ે 

તેનો અથડ એ કે અમે તેમના વતી 500 થી વધુ ગૃહોનુાં સાંચાિન કરીએ છીએ. તેમાાં ગ્રાહકની 

ફલરયાદોનુાં સાંચાિન કરવાનો સમાવેશ થાય છ.ે અમારાથી શક્ય તેટિી ઝર્પથી તમારી લચાંતાઓને 

ઉકેિવા માટે અમે િીગિ એન્ર્ િનરિ સાથ ેભાગીદારીમાાં કામ કરીને આવુાં કરીએ છીએ. આ 

કરવા માટે, અમે િીગિ એન્ર્ િનરિની ફલરયાદો નીલત અને પ્રલક્રયા આપીએ છીએ, િ ેતમે 

Stonewater િીગિ એન્ર્ િનરિ વેબસાઇટ પર વાાંચી શકો છો. 

 

વ્યવહારમાાં, Stonewater િીગિ એન્ર્ િનરિ ગ્રાહક અન્ય કોઈપણ Stonewater ગ્રાહકની 

િેમ િ ફલરયાદ કરી શકે છ.ે માત્ર એટિો િ તફાવત એ હશે કે તમને વધુ ઝર્પથી પ્રલતસાદ મળી 

શકે છે, અને સ્ટેિ 2 પર આગળ વધતી ફલરયાદો િીગિ એન્ર્ િનરિ દ્વારા સીધી રીતે સાંકલિત 

કરવામાાં આવે છ.ે 

 

અમે હાંમેશા એ સુલનલિત કરીશુાં કે તમારે ક્યારે પ્રલતસાદની અપેક્ષા રાખવી િોઈએ અને કોનો 

સાંપકડ કરવો િોઈએ તે તમે જાણતા હોવ, અને અમે તમારી ફલરયાદની તપાસ કરતા તમને 

કોઈપણ પ્રશ્નોના િવાબ આપીશુાં. 
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હ ું  કેવી િીતે ફરિયાદ કિી શક ું? 

તમે નીચેની કોઈપણ એક રીતે ફલરયાદ કરી શકો છો: 

• અમારી વેબસાઇટની મુિાકાત િઈને stonewater.org/supporting- you/making-

a-complaint/ 

• અમારા ગ્રાહક સેવા કેન્રને 01202 319 119 પર કૉિ કરીને 

• અમને અહી ઈમેઈિ કરીને customerfeedback@stonewater.org 

• અમારી સોલશયિ મીલર્યા ચેનિો પર અમને ખાનગી સુંદેશ મોકિીને. તમારી ગોપનીયતા 

માટે થઈને, અમે તમારી ફલરયાદ પર જાહેર પોસ્ટ અથવા લટપ્પણીઓ થકી પ્રલક્રયા કરી 

શકીએ નલહ. 

• તમને અમને આ સરનામા પર િખીને પણ ફલરયાદ કરી શકો છો Stonewater, Suite C, 

• Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, Whetstone, 
Leicester, LE8 6EP. 

 

યોગ્ય વસ્ત ઓ કિવી 

િો કોઈ વસ્તુઓ ખોટી હોય તો તેને યોગ્ય રીતે કરવા માટે અમે ઘણુાં બધુ કરી શકીએ છીએ. 

અમે આ કરી શકીએ છીએ: 

• અમે તમારી માફી માાંગીને તમને સમિૂતી આપીને અથવા વધુ માલહતી આપીશુાં 

• ખાતરી કરીશુાં કે િરૂરી પગિાાં હાથ ધરવામાાં આવે છ ે

• અમારી સેવાઓને બહેતર બનાવવા માટે તમારી ફલરયાદમાાંથી શીખીશુ 

• એ સુલનલિત કરીશુાં કે અમારા સહકમીઓ પાસે અન્ય ગ્રાહકોને મદદ કરવા માટે વધારાનુાં 

માગડદશડન અને સમથડન હોય 

 

સમાયોિન 

અમે અમારી સેવાઓ અમારા ગ્રાહકો માટે યોગ્ય રીતે કાયડ કરે તેના માટે પ્રલતબદ્ધ છીએ. તમારી 

ફલરયાદ િેતી વખતે, અમે તમને ફલરયાદ પ્રલક્રયા દરલમયાન સાંપકડમાાં રહેવા માટે તમારી પસાંદગીની 

સાંપકડ પદ્ધલત લવશે પૂછીશુાં. િો તમને કોઈ સમાયોિન અથવા વધારાના સમથડનની િરૂર હોય, તો 

અમે તમને તમારા ફલરયાદ હેન્ર્િર સાથ ેઆ લવશે વાત કરવા પ્રોત્સાલહત કરીએ છીએ. 

 

ફરિયાદ પ્રરિયા 

સ્ટેજ એક 

જ્યારે અમને તમારી ફલરયાદ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે તમારી ફલરયાદ અને અમે તેને કેવી રીતે ઉકેિ કરી 

શકીએ તેની ચચાડ કરવા માટે ફલરયાદ હેન્ર્િર તમારો સાંપકડ કરશે. અમે આને એક સ્વીકૃલત પત્રમાાં 

િખીશુાં, િ ે2 કાયયકાિી રદવસોમાાં મોકિવામાાં આવશે. તેના પછી, શુાં થયુાં હતુાં અને અમે તેને કેવી 

રીતે ઉકેિ કરી શકીએ તેની તપાસ પૂણડ કરવા માટે અમે સેવા ક્ષેત્રો સાથે કામ કરીશુાં. આ પ્રલતભાવ 

તમને 10 કાયયકાિી રદવસોમાાં મોકિવામાાં આવશે. એવા લકસ્સામાાં જ્યારે અમને વધુ સમયની 

િરૂર હોય, તો અમે તમને અપરે્ટ માલહતી આપીશુાં. 

 

સ્ટેજ બે 

િો તમે તમારી પ્રથમ તબક્કા (સ્ટેિ)ની ફલરયાદના પલરણામથી સાંતુષ્ટ ન હોવ, તો તમે અમારી 

ફલરયાદ પ્રલક્રયાના બીજા તબક્કામાાં આગળ વધી શકો છો. અમારા તપાસ પલરણામો પ્રાપ્ત 

mailto:customerfeedback@stonewater.org
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થયાના 15 કાયયકાિી રદવસોમાાં તમારે આ કરવાની િરૂર પર્શે. અમારી વલરષ્ઠ ટીમના સભ્ય 

તમારા કેસની સમીક્ષા કરશે, 10 કાયયકાિી રદવસોમાાં તમારો સાંપકડ કરવાનો િક્ષ્ાાંક રાખશે. 

એવા લકસ્સામાાં જ્યારે અમને વધુ સમયની િરૂર હોય, તો અમે તમને અપરે્ટ માલહતી આપીશુાં. 

 

ગ્રાહક ફરિયાદ પેનલ (વૈકરપપક) 

િો તમે બીજા તબક્કાના પલરણામથી ખુશ ન હોવ, તો ગ્રાહક ફલરયાદ પેનિ (CCP) દ્વારા તમારા 

કેસની સમીક્ષા કરવામાાં આવી શકે છ.ે CCP એ Stonewater ગ્રાહકોનુાં સ્વતાંત્ર િૂથ છ.ે 

 

એક સ્વૈલછછક િૂથ તરીકે, તમારી ફલરયાદની સમીક્ષા કરતી વખતે Stonewater તેની પોતાની 

પ્રલક્રયાઓને યોગ્ય રીતે અનુસરે છ ેતેની ખાતરી કરવા માટે તેઓ બેઠક કરે છે અને તમારા કેસની 

સમીક્ષા કરે છ.ે િો તમે તમારો કેસ CCP ને આપવા ઇછછતા હો, તો તમારે અમારો સ્ટેિ બ ે

પ્રલતસાદ પ્રાપ્ત થયાના 15 કાયયકાિી રદવસોમાાં અમને તેની જાણ કરવાની િરૂર પર્શે. 

 

એકવાર તમે તમારો કેસ આગળ વધારશો ત્યારે અમે શક્ય તેટિી ઝર્પથી પેનિ બનાવીશુાં અને 

આ પ્રલક્રયા દરમ્યાન તમને અપરે્ટ માલહતી આપીશુાં. તમારા કેસની સમીક્ષા કરવા માટે પેનિ 

મીલટાંગના 5 કાયયકાિી રદવસોમાાં પોતાની ભિામણો કરશે અને તેના પછીના 5 કાયયકાિી 

રદવસોમાાં CCPની ભિામણો પર અમારા પ્રલતભાવ સાથ ેStonewater તમારો સાંપકડ કરશે. 

 

હાઉરસુંગ ઓમ્બડ્સમેન: 

તમે, કોઈપણ તબકે્ક, સમથડન અને માગડદશડન મેળવવા માટે તમારી ફલરયાદને હાઉલસાંગ 

ઓમ્બડ્સમેન સેવાને મોકિી શકો છો. િો તમે તમારી ફલરયાદના અમારા સ્ટેિ બે પ્રલતસાદથી 

ખુશ ન હોવ, તો તમે તમારી ફલરયાદના અમારા હેન્ર્લિાંગની તપાસ કરવા હાઉલસાંગ 

ઓમ્બડ્સમેન સલવડસને કહી શકો છો. હાઉલસાંગ ઓમ્બડ્સમેન સલવડસ પછી તમારી લચાંતા, અને 

અમે કઈ રીતે પ્રલતભાવ આપ્યો છ ેતેની સમીક્ષા કરશે અને અમે ફલરયાદ હેન્ર્લિાંગ કોર્ અને 

અમારી નીલતઓને અનુરૂપ યોગ્ય રીતે પ્રલતસાદ આપ્યો છ ેકે કેમ તેનુાં લનધારણ કરશે. 

 

તમે આ રીતે હાઉલસાંગ ઓમ્બડ્સમેન સેવાનો સાંપકડ કરી શકો છો: 

• તેમની વેબસાઇટ: housing-ombudsman.org.uk 

• ઈમેઈિ દ્વારા: info@housing-ombudsman.org.uk 

• ફોન દ્વારા: 0300 111 3000 (9:15am - 5:15pm, સોમવારથી શુક્રવાર) 

• પોસ્ટ દ્વારા: Housing Ombudsman Service, PO Box 152, Liverpool 

L33 7WQ. 
 

Stonewater ફલરયાદોનુાં સાંચાિન કેવી રીતે કરે છ ેતે લવશે વધુ જાણવા માટે અથવા વધુ માલહતી 

અને સિાહ માટે, અમારી ફલરયાદ નીલતની અહી મુિાકાત િો stonewater.org/supporting-

you/making-a-complaint/ 
 

mailto:info@housing-ombudsman.org.uk

