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Company Use 

ફરિયાદ નિવાિણ કાયાાપધ્ધતી  

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

જોન ડીયર ફાઇનાન્સસયલ ઇન્સડયા પ્રાઈવેટ લલતમટેડે અમારા બધા ગ્રાહકો માટે ફરરયાદ તનવારણ કાયાાપધ્ધતીની સ્થાપના કરી છે. કંપની 
અને તેની આઉટસોસા કરેલી એજસસીઓ / તવકે્રતાઓને લગતી તમામ ફરરયાદોની નોંધણી કરવામા ંઆવશે અને ફરરયાદોના તનવારણ માટે 

સગવડ  માટે અમોએ નીચેની પ્રરક્રયા સ્થાતપત કરી છે. 

સ્તિ ૧: 

જે ગ્રાહકો પ્રતતસાદ આપવા માગંતા હોય અથવા તેમની ફરરયાદો / તકરIર મોકલવા માગંતા હોય તેઓ સોમવાર થી શકુ્રવાર સધુી (જાહરે 

રજાઓ તસવાય) સવારના ૯:૩૦ થી સાજંના ૬:૦૦ સધુી નીચેની ચેનલો પર નોંધણી કરાવી શકશે. 

❖  અમારા ગ્રાહક સભંાળ કેસરને કોલ કરો: ૧૮૦૦૨૦૯૧૦૩૪ 

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

સ્તિ ૨: 

જો ફરરયાદ આપેલ સમય મયાાદામા ંઉકેલાયેલી  નથી અથવા જો જોન ડીયર ફાઇનાન્સસયલ ઇન્સડયા પ્રાઈવેટ લલતમટેડ દ્વારા પરૂા પાડવામા ં
આવેલ ઉકેલથી ગ્રાહક સતંષુ્ટ નથી, તો ગ્રાહક ફરરયાદ તનવારણ અતધકારીનો સપંકા  કરી શકે છે. ફરરયાદ તનવારણ અતધકારીના નામ અને 

સપંકા  નબંર નીચ ેમજુબ છે. 

(જાહરે રજાઓ તસવાય સોમવારથી શકુ્રવાર સધુી સવારે ૯:૩૦ થી સાજંના ૬:૦૦ સધુી સપંકા  કરવો) 

 

સ્તિ 3: 

જો 30 રદવસમા ંફરરયાદનુ ંતનરાકરણ ન આવે, તો તમે નીચ ેઆપેલા સરનામે આરબીઆઈના લોકપાલને અપીલ કરી શકો છો. 

ભારતીય રરઝવા બેંક 

Centralized Receipt and Processing Centre, 
4થો માળ, સેક્ટર 17, ચદંીગઢ – 160017 

ઈમેલ આઈડી: CRPC@rbi.org.in 

ટોલ-ફ્રી નબંર: 14448 (સવારે 9:30 થી સાજંે 5:15 સધુી) 
ઓનલાઈન ફરરયાદ ભરવાનુ ંપોટાલ: https://cms.rbi.org.in 

RBI ઈન્સટગ્રેટેડ ઓમ્બડ્સમેન સ્કીમ, 2021 ની મખુ્ય તવશેષતા પરરતશષ્ટ I મા ંઆપવામા ંઆવી છે અને અમારી વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ 

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

નામ: શ્રી સજંીવ પલ્નીટકર, 
આચાયા નોડલ અતધકારી / ફરરયાદ તનવારણ અતધકારી: 
જોન ડીયર ફાઇનાન્સસયલ ઇન્સડયા પ્રાઈવેટ લલતમટેડ 
બીજો માળ, ટાવર 15, મગરપટ્ટા શહરે, સાયબરતસટી હડપસર, પનુા – ૪૧૧ ૦૧૩ 

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