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Company Use 

ଅଭିଯ ୋଗ ନିବୋରଣ ପ୍ରଣୋଳୀ 

ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥବିା ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଉପସର େମସ୍ତ େହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆସମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ | 

ଜନ ଡିୟର ଫାଇନାନ୍ିଆିଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ପ୍ରାଇସେଟ ଲିମିସଟଡ୍ ଆମର େମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ ଁଅେିସଯାଗ ନିବାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 

କରିଛି | କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଉଟସୋେସଂ ଏସଜନ୍ି ି / ବିସେତା େମ୍ବନ୍ଧୀୟ େମସ୍ତ ଅେିସଯାଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସହବ ଏବଂ 

ଅେିସଯାଗର େମାଧାନ ପାଇ ଁଟ୍ରାକ ସହବ, ଆସମ ନିମ୍ନଲିଖତି ପ୍ରେୟିା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛ ୁ| 

ସ୍ତର 1: 

ଗ୍ରାହକ ସଯଉମଁାସନ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଅେିସଯାଗ / ଅେିସଯାଗ ପଠାଇବାକୁ ଚାହ ଁୁଛନି୍ତ, ସୋମବାରରୁ 

ଶେୁବାର ପଯୟ୍ନ୍ତ (ୋଧାରଣ ଛଟୁି ବୟତୀତ) େକାଳ 9:30 ରୁ 6:00 ମଧ୍ୟସର ନିମ୍ନ ଚୟାସନଲସର ପଞ୍ଜୀକୃତ ସହାଇପାରିସବ | 

❖ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଯତ୍ନ ସକନ୍ଦ୍ରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ: 1800 209 1034 | 

❖ ଆମକ ୁ@ jdfindiacustomercare@johndeere.com ଇସମଲ କରନ୍ତୁ | 

ସ୍ତର 2: 

ଯଦି ଦିଆଯାଇଥବିା େମୟ େୀମା ମଧ୍ୟସର ଅେିସଯାଗର େମାଧାନ ସହାଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଜନ ଡୟିର ଫାଇନାନ୍ିଆିଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ 

ପ୍ରାଇସେଟ ଲିମିସଟଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥବିା େମାଧାନସର ଗ୍ରାହକ େନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନିଁ୍ତ, ସତସବ ଗ୍ରାହକ ଅେିସଯାଗ େମାଧାନ 

ଅଧକିାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିସବ | ଅେିସଯାଗ ନିବାରଣ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସଯାଗାସଯାଗ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖତି ଅସଟ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ୋଧାରଣ ଛୁଟି ବୟତୀତ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶେୁବାର େକାଳ 9:30 ରୁ 06:00 ମଧ୍ୟସର ସଯାଗାସଯାଗ) 

ସ୍ତର 3: 

            ଯଦ ିଅଭଯିଯୋଗ 30 ଦନି ମଧ୍ୟଯେ ସମୋଧୋନ ଯହୋଇନୋହିଁ, ଯେଯେ ଆପଣ ନମିନଯେ ଦଆିଯୋଇଥିେୋ ଠକିଣୋଯେ ଆେେଆିଇେ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ ଙୁ୍କ  

            ଆଯେଦନ   କେିପୋେନ୍ତ ି
            ଭୋେେୀୟ େଜିଭତ େୟୋଙ୍କ, 
            Centralized Receipt and Processing Centre, 
            ଚେୁର୍ତ ମହଲୋ, ଯସକଟେ 17, ଚଣି୍ଡଗଡ଼ - 160017 

            ଇଯମଲ୍ ଆଇଡ:ି CRPC@rbi.org.inଯ ୋଲ୍ ମୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟୋ: 14448 (ସକୋଳ 9:30 େୁ ସନ୍ଧ୍ୟୋ 5:15) 

            ଅନଲୋଇନ୍ ଅଭଯିଯୋଗ ଫିଲିଂ ଯପୋ ତୋଲ୍: https://cms.rbi.org.in 

 

sଆେେଆିଇ ଇଣ୍ଟଯିେଯ ଡ୍ ଓମବୁଡସମୟୋନ୍ ସି୍କମ୍ ,2021େ ମୁଖ୍ୟ ଯେୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ଆଯନକ୍ସୟୁର୍ 1 ଯେ ଦଆିଯୋଇଛ ିଏେଂ ଏହୋ ଆମେ ଯେେସୋଇ ଯେ ମଧ୍ୟ ଉପଲ
ବ୍ଧ | https://www.deere.co.in/en/our-company/disclosure-policies-and-notices/ 

ନାମ: ଶ୍ରୀ େଞ୍ଜୀବ ପାଲନିତକର, 

ପି୍ରନ୍ିପିାଲ୍ ସନାଡାଲ୍ ଅଫିେର / ଅେିସଯାଗ େମାଧାନ ଅଧକିାରୀ: 

ଜନ୍ ଡିୟର ଫାଇନାନ୍ିଆିଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ପ୍ରାଇସେଟ ଲିମିସଟଡ୍  

୨ୟ ମହଲା, ଟାୱାର 15, ମାଗରପାଟ୍ଟା େିଟ,ି ୋଇବରେିଟି  

ହାଡାପେର, ପସୁଣ - 411 013 

ଲୟାଣ୍ଡ ଲାଇନ: 020-67032827; Mob: 9607970510 

ଇସମଲ୍: PalnitkarSanjeev@JohnDeere.com 
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