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Company Use 

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ 

ನಾವು ಒದಗಿಸುವ ಉತ್ಪ ನ್ನ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ  ಸಹಾಯವನ್ನನ  ನೀಡಲು ನಾವು ಬದಧ ರಾಗಿದ್ದ ೀವೆ. 

ಜಾನ್ ಡೀರೆ ಫೈನಾನಿಯಲ್ ಇಂಡಯಾ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ಮಮ  ಎಲ್ಾ  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ದೂರು ಪರಿಹಾರ 

ಮಾಧ್ಯ ಮವನ್ನನ  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿದ್. ಕಂಪನ ಮತ್ತು  ಅದರ ಹೊರಗುತ್ತು ಗೆ ಏಜೆನಿ ಗಳು / ಮಾರಾಟಗ್ರರರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ  ದೂರುಗಳನ್ನನ  ನೀಂದಾಯಿಸಲ್ಲಗುವುದು ಮತ್ತು  ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲಗುವುದು 

ಹಾಗೂ ಕಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನನ  ಪರಿಹರಿಸಲು ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗಲು, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನನ  

ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿದ್ದ ೀವೆ 

ಹಂತ 1 

ದೂರು / ಕಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನನ  ಕಳುಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಪರ ತ್ತಕ್ರರ ಯೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರರ ಹಕರು 

ಸೀಮವಾರದಂದ ಶುಕರ ವಾರದವರೆಗೆ (ಸ್ಥವವಜನಕ ರಜಾದನ್ಗಳನ್ನನ  ಹೊರತ್ತಪಡಸಿ) ಬೆಳಗೆೆ  9:30 ರಿಂದ 

ಸಂಜೆ 6:00 ರವರೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ್ ಚಾನ್ಲ್್ಗಳಲಿಾ  ನೀಂದಾಯಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

ನ್ಮಮ  ಗ್ರರ ಹಕ ಆರೈಕೆ ಕಂದರ ಕೆೆ  ಕರೆ ಮಾಡ: 1800 209 1034 

ನ್ಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ @ jdfindiacustomercare@johndeere.com 

ಹಂತ 2: 

ನದವಷ್ಟ  ಸಮಯದೊಳಗೆ ದೂರು ಬಗೆಹರಿಯದದದ ರೆ ಅಥವಾ ಜಾನ್ ಡೀರೆ ಫೈನಾನಿಯಲ್ ಇಂಡಯಾ 

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒದಗಿಸಿದ ಪರಿಹಾರದ ಬಗೆೆ  ಗ್ರರ ಹಕರು ಅತೃಪು ರಾಗಿದದ ರೆ, ಗ್ರರ ಹಕರ ಕಂದುಕೊರತೆ 

ನವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  ಸಂಪಕ್ರವಸಬಹುದು. ಕಂದುಕೊರತೆ ನವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  

ಸಂಪಕವ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳಾಗಿವೆ: 

 

 

 

 

 

 

(ಸ್ಥವವಜನಕ ರಜಾದನ್ಗಳನ್ನನ  ಹೊರತ್ತಪಡಸಿ ಸೀಮವಾರದಂದ ಶುಕರ ವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗೆೆ  9:30 ರಿಂದ 

ಸಂಜೆ 05:00 ರವರೆಗೆ ಸಂಪಕ್ರವಸಿ) 

ಜಾನ್್ ಡೀರೆ್ ಫೈನಾನಿಯಲ್್ ಇಂಡಯಾ್ ಪ್ರ ೈವೇಟ್್ ಲಿಮಿಟೆಡ್್ 30 ದನ್ಗಳಲಿಾ ್ದೂರುಗಳ್ ಪರಿಹಾರ್

ಮಾಡಲು್ತ್ನ್ನ ್ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ್ಪರ ಯತ್ನ ವನ್ನನ ್ಮಾಡುತ್ು ದ್. 

ಹಂತ 3: 

30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ದೂರು ಇತ್ಯ ರ್ಥವಾಗದಿದ್ದ ಲಿ್ಲ , ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ್ ವಿಳಾಸದ್ಲಿ್ಲ  ಆರ್ಬಿಐನ 

ಓಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮ ನವಿ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು 

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವಥ ಬ್ಯ ಂಕ್, 

Centralized Receipt and Processing Centre  

4ನೇ ಮಹಡಿ, ಸೆಕ್ಟ ರ 17, ಚಂಡಿೀಗಢ – 160017 

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: CRPC@rbi.org.in 

ಟೀಲ್-ಫ್ರ ೀ ಸಂಖ್ಯಯ : 14448 (ಬೆಳಿಗೆೆ  9:30 ರಿಂದ್ ಸಂಜೆ 5:15 ರವರೆಗೆ) 

ಆನ್ಲೈನ ದೂರು ಭತಥ ಪೀರ್ಥಲ್: https://cms.rbi.org.in 

 

ಆರ್ಬಿಐ ಇಂಟಿಗೆರ ೀಟೆಡ್ ಒಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ ಸ್ಕ ೀಮ್, 2021 ರ ಪ್ರ ಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟಟ ಯ ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಬಂಧ I ರಲಿ್ಲ  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ನಮಮ  ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲ  ಲ್ಭಯ ವಿದೆ https://www.deere.co.in/en/our-

company/disclosure-policies-and-notices/  

ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ್ ಪಲ್ನಿಟ್ಕರ್ 

ಪ್ರಧಾನ ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ / ಕುುಂದುಕೆ ರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ: 

ಜಾನ್ ಡೋರೆ ಫೆೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇುಂಡಯಾ ಪ್ೆೈವೆೋಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

2 ನೆೋ ಮಹಡ, ಗೆ ೋಪ್ುರ 15, ಮಗರಪ್ಟ್ಟ ನಗರ, ಸೆೈಬರ್ಸಿಟಿ 

ಹಡಪ್ಸರ, ಪ್ುಣೆ - 411 013 
ಲಾಯುಂಡ್ ಲೆೈನ್: 020-67032827 
ಇಮೀಲ್ : palnitkarsanjeev@johndeere.com 
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