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ફરિયાદ રિવાિણ કાયાાપધ્ધતી  

અમે આપેલા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પરની તમામ સહાય પૂરી પાડવા માટે પ્રતતબદ્ધ છીએ 

જોન ડીયર ફાઇનાતસસયલ ઇતસડયા પ્રાઈવેટ તલતમટેડે અમારા બધા ગ્રાહકો માટે ફતરયાદ તનવારણ કાયાાપધ્ધતીની 

સ્થાપના કરી છે. કંપની અને તેની આઉટસોસા કરલેી એજસસીઓ / તવકે્રતાઓને લગતી તમામ ફતરયાદોની નોંધણી 

કરવામાં આવશે અને ફતરયાદોના તનવારણ માટે સગવડ  માટે અમોએ નીચેની પ્રતક્રયા સ્થાતપત કરી છે. 

સ્તિ ૧: 

જ ેગ્રાહકો પ્રતતસાદ આપવા માંગતા હોય અથવા તેમની ફતરયાદો / તકરIર મોકલવા માંગતા હોય તેઓ સોમવાર 

થી શુક્રવાર સુધી (જાહેર રજાઓ તસવાય) સવારના ૯:૩૦ થી સાંજના ૬:૦૦ સુધી નીચેની ચેનલો પર નોંધણી કરાવી 

શકશે. 

❖  અમારા ગ્રાહક સંભાળ કેસરને કોલ કરો: ૧૮૦૦૨૦૯૧૦૩૪ 

❖ અમને ઇ-મેલ કરો @ jdfindiacustomercare@johndeere.com  

સ્તિ ૨: 

જો ફતરયાદ આપેલ સમય મયાાદામાં ઉકેલાયેલી હોય અથવા જો જોન ડીયર ફાઇનાતસસયલ ઇતસડયા પ્રાઈવેટ 

તલતમટેડ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ ઉકેલથી ગ્રાહક સંતુષ્ટ નથી, તો ગ્રાહક ફતરયાદ તનવારણ અતધકારીનો સંપકા  

કરી શકે છે. ફતરયાદ તનવારણ અતધકારીના નામ અન ેસપંકા નંબર નીચ ેમુજબ છે. 

(જાહેર રજાઓ તસવાય સોમવારથી શુક્રવાર સુધી સવાર ે૯:૩૦ થી સાજંના ૬:૦૦ સુધી સપંકા કરવો) 

જોન ડીયર ફાઇનાતસસયલ ઇતસડયા પ્રાઇવેટ તલતમટેડ ૩૦તદવસની અંદર ફતરયાદના તનરાકરણ માટેના શે્રષ્ઠ પ્રયાસો 

કરશ ે

સ્તિ ૩: 

જો ફતરયાદ ૩૦તદવસની અંદર ઉકેલી ન આવે તો, તમે નીચે આપેલા સરનામ ેઆર.બી.આઈ. ના નોન-બેંતકંગ 

સુપરતવઝન તવભાગ (ડી.એન.બી.એસ.) ના પ્રાદેતશક ઓફિસમાં ઇસચાજાને અપીલ કરી શકો છો. 

ભારતીય તરઝવા બેંક, 

આરબીઆઈ બાયકુલા ઓતફસ તબત્ડંગ 

મુંબઈ સેસટરલ રે્ વે સ્ટેશન  સામે , બાયકુલા, મુંબઇ ૪૦૦૦૦૮. 

એસટીડી કોડ: ૦૨૨ ટેતલફોન નંબર: ૨૩00 ૧૨૮0; ફેક્સ નંબર: ૨૩0૨૨0૨૪ 

ઇ-મેલ આઈડી: cms.nbfcomumbai@rbi.org.in  

નામ: શ્રી સજંીવ પ્નીટકર, 

આચાયા નોડલ અતધકારી / ફતરયાદ તનવારણ અતધકારી: 

જોન ડીયર ફાઇનાતસસયલ ઇતસડયા પ્રાઈવેટ તલતમટેડ 

બીજો માળ, ટાવર 15, મગરપટ્ટા શહેર, સાયબરતસટી હડપસર, પુના – ૪૧૧ ૦૧૩ 

લેસડ લાઇન: ૦૨૦-૬૭૦૩૨૮૨૭; મોબ: ૯૬૦૭૯૭૦૫૧૦;ઇમેઇલ આઈડી: PalnitkarSanjeev@JohnDeere.com 

http://www.deere.co.in/

