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                                                   ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਵਾਰਣ ਸਵਧੀ 

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

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

ਕ ਤ  ਹੈ।ਕੰਪਨ  ਅਤੇ ਇਸ ਦ ਆੀਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਏਜਸੰ ਆੀਂ / ਲਵਕਰੇਤਾਵਾੀਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰ ਆੀਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾੀਂ ਦਰਜ ਕ ਤ ਆੀਂ 

ਜਾਣਗ ਆੀਂ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾੀਂ ਦ ੇਲਨਪਟਾਰ ੇਲਈ ਟਰੈਕ ਕ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸ ੀਂ ਹੇਠ ਲਲਖ  ਪਰਲਕਲਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕ ਤ  । 

ਪੱਧਰ 1: 

ਉਹ ਗਾਹਕ ਜ ੋਫ ਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾੀਂ ਆਪਣ  ਲਸ਼ਕਾਇਤਾੀਂ / ਲਸ਼ਕਾਇਤਾੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁ਼ੱਕਰਵਾਰ 

ਤੱਕ (ਜਨਤਕ ਛੱੁਟ ਆੀਂ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦ ੇਲਵਚਕਾਰ ਹੇਠਾੀਂ ਲਦੱਤੇ ਚੈਨਲਾੀਂ 'ਤੇ ਰਲਜਸਟਰ ਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ| 

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

❖ ਸਾਨ ੰ  ਈਮੇਲ ਕਰੋ @ jdfindiacustomercare@johndeere.com 

ਪੱਧਰ 2: 

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

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

ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਅਲਧਕਾਰ  ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ 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 ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਲਮਲਟਡ 

ਦ ਜ  ਮੰਜ਼ਲ, ਟਾਵਰ 15, ਮਾਗਰਪੱਟਾ ਲਸਟ , ਸਾਈਬਰਲਸਟ  

ਹਡਪਸਰ, ਪੁਣੇ - 411 013; 

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

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

ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਇੂੰਡੀਆ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਲਮਲਟਡ ਲਸਕਾਇਤ ਦ ੇਹੁੱਲ ਲਈ 30 ਲਦਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ ਰੀ 

ਕੋਲਸਸ ਕਰੇਗੀ. 

ਪੱਧਰ 3: 

(ਜੇ ਲਸਕਾਇਤ ਦਾ ਹੁੱਲ 30 ਲਦਨਾ ਂਦ ੇਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀ ਂਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਲਕੂੰਗ ਸ ਪਰਵੀਜ਼ਨ 

ਲਵਭਾਗ ਦ ੇਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਇੂੰਚਾਰਜ ਦਫ਼ਤਰ, ਲਨਮਨਲਲਖਤ ਪਤੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਭਾਰਤ  ਲਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  

ਸਸੰਦ ਮਾਰਗ, ਨਵ ੀਂ ਲਦੱਲ  110001  

ਟੈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 011- 23724856; ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ : 23725218- 19  

ਈਮੇਲ: cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in                                                                                                                                                                              
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