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Company Use 

                                                   ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਵਾਰਣ ਸਵਧੀ 

ਅਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕ ਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾੀਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾੀਂ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦ  ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾੀਂ। 

ਜੌਨ ਡ ਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ ਅਲ ਇੰਡ ਆ ਪਰਾਈਵਟੇ ਲਲਮਲਟਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰ ੇਗਾਹਕਾੀਂ ਲਈ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਲਵਧ  ਸਥਾਪਤ 

ਕ ਤ  ਹ।ੈਕੰਪਨ  ਅਤ ੇਇਸ ਦ ਆੀਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸ ਆੀਂ / ਲਵਕਰੇਤਾਵਾੀਂ ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਸਾਰ ਆੀਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾੀਂ ਦਰਜ ਕ ਤ ਆੀਂ 

ਜਾਣਗ ਆੀਂ ਅਤ ੇਲਸ਼ਕਾਇਤਾੀਂ ਦੇ ਲਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟਰੈਕ ਕ ਤੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਅਸ ੀਂ ਹੇਠ ਲਲਖ  ਪਰਲਕਲਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕ ਤ  ਹੈ। 

ਪੱਧਰ 1: 

ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਫ ਡਬੈਕ ਜਾੀਂ ਆਪਣ  ਲਸ਼ਕਾਇਤਾੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੱੁ਼ਕਰਵਾਰ ਤੱਕ (ਜਨਤਕ ਛੱੁਟ ਆੀਂ ਨ ੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ) ਸਵੇਰ ੇ9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਹੇਠਾੀਂ ਲਦੱਤ ੇਚੈਨਲਾੀਂ 'ਤੇ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| 

❖ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 209 1034 

❖ ਸਾਨ ੰ  ਈਮੇਲ ਕਰੋ @ jdfindiacustomercare@johndeere.com 

ਪੱਧਰ 2: 

ਜੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸ ਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹ ੀਂ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਜਾੀਂ ਜੇ ਗਾਹਕ ਜੌਨ ਡ ਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ ਅਲ ਇੰਡ ਆ 

ਪਰਾਈਵਟੇ ਲਲਮਲਟਡ ਦਆੁਰਾ ਲਦੱਤ ੇਗਏ ਹੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਗਾਹਕ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਅਲਧਕਾਰ  ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.  

ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਅਲਧਕਾਰ  ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੇਠ ਲਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ| 

ਨਾਮ: ਸਰ  ਸੰਜ ਵ ਪਲਨ ਤਕਰ, 

ਲਪਰੰਸ ਪਲ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ / ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਅਲਧਕਾਰ : 

ਜੌਨ ਡ ਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ ਅਲ ਇੰਡ ਆ ਪਰਾਈਵਟੇ ਲਲਮਲਟਡ 

ਦ ਜ  ਮੰਜ਼ਲ, ਟਾਵਰ 15, ਮਾਗਰਪੱਟਾ ਲਸਟ , ਸਾਈਬਰਲਸਟ  

ਹਡਪਸਰ, ਪਣੁ ੇ- 411 013; 

ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ: 020-67032827 ; ਈਮੇਲ : PalnitkarSanjeev@JohnDeere.com 

 

(ਜਨਤਕ ਛ ੁੱਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੁੱਕ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 05:00 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਸੂੰਪਰਕ). 

ਪੱਧਰ 3: 

ਜੇਕਰ 30 ਲਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ ੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਹੇਠਾੀਂ ਲਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਆਰਬ ਆਈ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨ ੰ  ਅਪ ਲ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਭਾਰਤ  ਲਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, 

Centralized Receipt and Processing Centre,  

ਚੌਥ  ਮੰਲਜ਼ਲ, ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡ ਗੜ੍੍ – 160017 

ਈਮੇਲ ਆਈਡ : CRPC@rbi.org.in 

ਟੋਲ-ਫਰ  ਨੰਬਰ: 14448 (ਸਵੇਰ ੇ9:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ) 

ਔਨਲਾਈਨ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਲ: https://cms.rbi.org.in 

 

ਆਰਬ ਆਈ ਏਕੀਕ੍ਕਿਤ ਸਕ ਮ, 2021 ਦ  ਮੱੁਖ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਅੂੰਕ੍ਤਕਾ 1ਲਵੱਚ ਲਦੱਤ  ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਡ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵ  

ਉਪਲਬਧ ਹੈ  https://www.deere.co.in/en/our-company/disclosure-policies-and-notices/ 
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