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ਸਾਡਾ ਹਵਾਲਾ :

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ
ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਰਤੋ - ਤ ਿਕ ਅਸ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਿਕ ਕੀ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹ ਹੋ - ਜ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਤ 0300 123 9 123 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਲੋ 3 ਹਨ ਿਜਥੇ

ਹਥ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਸ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ

ਅਸ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤ ਸਾਨੂੰ ਦਸੋ - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਕਸੇ

(www.financial-ombudsman.org.uk) ਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ

ਹੋਰ ਪ#ਾਰੂਪ ਿਵਚ (ਿਜਵ? ਿਕ ਵਡੇ ਅਖਰ, ਬ#ੇਲ ਵਗੈਰਹ) ਜ ਿਕਸੇ

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ ਤੁਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕ#ੀਨ $ਤੇ ਭਰ ਕੇ - ਿਫਰ ਇਸ ਨੂੰ

ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਿਪ#ੰ ਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿਹਲ , ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵੋ

...ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਜਹ3ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਪਿਹਲਾ(ਲੇ ) ਨ
ਉਪ ਨ

ਿਸਰਲੇ ਖ

ਿਸਰਲੇ ਖ

ਰੋਜਗਾਰ (ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਿਨਵਰਤ,
ਤ ਪਿਹਲ ਵਾਲਾ ਰੋਜਗਾਰ
ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ :
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪਤਾ
(ਿਪੰ ਨਕੋਡ ਪਾਉ)
(ਪੇਸਟਕੋਡ ਪਾਉ)
ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫੋਨ

ਮੋਬਾਇਲ

ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ

ਈਮੇਲ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥ ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਿਜਵ% ਿਕ ਸਾਿਲਿਸਟਰ ਜ ਸੰ ਬੰ ਧੀ) ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ9 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵੋ
ਉਨ9 ਦਾ ਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਉਨ9 ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪਤਾ
(ਪੋਸਟਕੋਡ ਪਾਉ)
ਉਨ9 ਦਾ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਦਾ

ਫੈਕਸ

ਉਨ9 ਦਾ ਇਮੇਲ

ਹਵਾਲਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸ* ਿਕਸੇ ਿਬਜਨ+ਸ, ਚੈਿਰਟੀ ਜ ਟ-ਸਟ ਦੀ ਥ ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ9 ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ

ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਰਸਮੀ ਨ

ਿਗਣਤੀ

ਜੇਕਰ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਤ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਇਸਦਾ ਸਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਜ ਨ;ਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਯੂ
(ਿਨਰੋਲ ਸੰ ਪਦਾ ਕੀਮਤ) (ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ
ਵੇਲੇ)

£

*

* ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹ । ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਿਬਜਨ>ਸ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟ#ਸਟ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ - ਜ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਖ।ੋ

ਿਜਸ ਿਬਜਨ+ਸ ਨੂੰ ਤੁਸ* ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਉਨ9 ਦਾ ਨ
ਉਨ9 ਦਾ ਪਤਾ (ਪੋਸਟਕੋਡ
ਪਾਉ)

ਉਨ9 ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਉਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ ਿਬਜਨ+ਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਜਸਨ+ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਜ ਸੇਵਾ ਦੀਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਿਵਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸ* ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ (ਜੇਕਰ $ਤੇ ਿਦਤੇ ਨ ਤ ਵਖਰਾ ਹੈ)
ਉਨ9 ਦਾ ਨ
ਉਨ9 ਦਾ ਪਤਾ (ਪੋਸਟਕੋਡ
ਪਾਉ

ਉਨ9 ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਕਸਮ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ* ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਉਤਪਾਦ ਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨ ਅਤੇ
ਿਕਸਮ
ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ (ਿਜਵ? ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਜ ਸੋਰਟ ਕੋਡ;
ਹਾਇਰ-ਐਗਰੀਮ?ਟ ਜ ਲੋ ਨ ਨੰਬਰ ; ਪਾਿਲਸੀ ਜ ਕਲੇ ਮ ਨੰਬਰ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦ1 ਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪੇਮ%ਟ ਪ-ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ੁਅਰੰ ਸ (ਪੀ ਪੀ ਆਈ) ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਖਰੀ ਪ#ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ ਇੰ ਝ ਪਿਹਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ - ਜੇਕਰ ਿਜਸ ਿਬਜਨ>ਸ ਨੂੰ ਤੁਸ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਿਸਧੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ।
ਜੇਕਰ ਨਹ , ਤ ਤੁਸ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ਗ#ਾਹਕ ਪ#ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਜ ਨਕਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 0300 123 9 123 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਸਮ% ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ 3 ਹੈ

ਿਦਨ

ਮਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਲਾਹ, ਸੇਵਾ ਕਦ ਿਮਲੀ ਜ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਦ ਹੋਇਆ?
ਿਜਸ ਿਬਜਨ>ਸ ਨੂੰ ਤੁਸ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਦ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਇਸਤ3 ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ ਚ-ਪ3ਤਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ - ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਬਜਨ>ਸ ਕੋਲ ਅ1 ਠ ਹਫਿਤਆਂ ਦਾ
ਸਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਬਸ ਕੁ1 ਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ
ਿਜਸ ਿਬਜਨ>ਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਸਨ> ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਿਲਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਿਜਆ ਸੀ?

ਹ

ਨਹ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਜਨ>ਸ ਵਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਖੀਰਲੇ ਪ1 ਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਨਥੀ ਕਰੋ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਜ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ)?

*

ਹ

*

ਹ

*

ਨਹ

ਜੇਕਰ ਹ , ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰ ਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀਆਂ ਨਕਲ ਨਥੀ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਜਨ>ਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਵ? ਠੀਕ ਕਰੇ?

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਿਰਤ ਲੋ :
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਲੋ 3 ਹਨ ਿਜਥੇ ਅਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਿਜਵ? ਿਕ ਵਡੇ ਅਖਰ, ਬ#ੇਲ ਜ ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਬੋਲੀ
ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ?

*

ਨਹ

ਜੇਕਰ ਹ , ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸੋ ਿਕ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਕਵ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।

ਅਖੀਰ ਿਵ1 ਚ, ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪ:<ੋ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ

“

ਮC ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ ਿਕ ਫਾਇਨEਿਸ਼ਅਲ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਰਿਵਸ ਮੇਰੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਲ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ
ਸੋਝੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹਲ ਫੋਨ, ਪਤਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹ ਕਢਦੇ ਹੋ।
ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਲੋ 3 ਪਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਲ ਿਦਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ
ਿਵਆਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਬਜਨ>ਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨਾਲ ਸ ਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ9 ਕੋਲ ਮੰ ਗਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੇ ਅੰ ਿਤਮ ਿਨਰਿਣਆਂ ਨੂੰ – ਗ#ਾਹਕ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾKਦੇ ਹੋਏ - ਆਪਣੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ#ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਲੇ ਿਕਨ ਿਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਹਲ ਲੋ ਕਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਢ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਪ#ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ (ਜ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੀਜੀ ਿਧਰ) ਮੇਰੇ ਤ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ
ਬਾਰੇ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪ#ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ ਮੇਰੀ

”

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ ਗੁਪਤ ਰਖੋਗੇ।

_________________________
ਹਸਤਾਖਰ

__________
ਤਰੀਕ

__________________________
ਹਸਤਾਖਰ

__________
ਤਰੀਕ

ਭਾਵ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥ ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਾKਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਉਨ9 ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਥ ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਤੀ ਹੈ।
ਿਜਹ3ੇ ਖਾਤੇ ਜ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਸ ਝੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ9 ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਿਬਜਨ>ਸ ਦੀ ਥ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਿਲਖੋ।
ਇਸ ਤੇ ਡਾਕ ਭੇਜੋ...

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
London
E14 9SR

ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ

ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਾਉ ਿਕ ਤੁਸ*...

ਿਬਜਨ>ਸ ਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਖੀਰਲੇ ਪਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਨਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਬੰ ਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਕਲ ਨਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਸ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

0300 123 9 123 ਜ 0800 023 4567

ਫੈਕਸ 020 7964 1001 dx 141280 Isle of Dog

ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਮੰ ਤਵ ਲਈ
ਕਾਲ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ

complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
www.financial-ombudsman.org.uk

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਿਦਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ 3 ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਬੰ ਦਸ਼ ਹਨ, ਿਜਹ3ੀਆਂ ਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਗਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦਆਂਗੇ ਿਜਹ3ੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਿਵਚ
ਨਹ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ

