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तक्रार निवारण यंत्रणा 

आमच्याकडून देण्यात येणारी उत्पादने आणण सेवाांवर आम्ही सवव सहकायव करण्यास वचनबद्ध आहोत. 

जॉन डीअर फायनान्शियल इंडडया प्रायवे्हट डलडिटेडने आिच्या सर्व ग्राहकांसाठी तक्रार डनर्ारण यंत्रणा स्थाडित 

केली आहे . कंिनी आडण त्याच्या आउटसोसव एजन्सी / डर्के्रत्यांिी संबंडित सर्व तक्रारी नोदंर्ल्या जातील र् तक्रारीचें 

डनर्ारण करण्यासाठी त्यांचा िागोर्ा घेतला जाईल , आम्ही िुढील प्रडक्रया स्थािन केली. 

स्तर १: 

ज्या ग्राहकांना अडिप्राय द्यार्ा डकंर्ा त्यांच्या तक्रार / तक्रारी िाठर्ायच्या असतील त्यांनी सोिर्ार ते िुक्रर्ार 

(सार्वजडनक सुटी र्गळता) सकाळी ९. ३0 ते संध्याकाळी ६.00 च्या दरम्यान खालील र्ाडहन्ांर्र नोदंणी करता 

येईल. 

❖ आिच्या ग्राहक सेर्ा कें द्रार्र कॉल करा : १८00 २0९ १०३४       

❖ आम्हाला ईिेल करा      @ jdfindiacustomercare@johndeere.com  

  स्तर २: 

डदलेल्या तक्रारीचे डनराकरण रे्ळच्या िुदतीत केल्यास डकंर्ा ग्राहक जॉन डीअर फायनान्शियल इंडडया प्रायवे्हट 

डलडिटेडने डदलेल्या सिािानार्र सिािानी नसल्यास ग्राहक तक्रार डनर्ारण अडिका-याकडे संिकव  सािू 

िकतात. तक्रार डनर्ारण अडिकारी चे नार् र् संिकव  क्रिांक खालीलप्रिाणे आहे. 

 

 

  

  

  

  

  

  

(सार्वजडनक सुट्टी र्गळता सोिर्ार ते िुक्रर्ार ियंत सकाळी ९. ३0 ते संध्याकाळी ६.00 दरम्यान संिकव  सािू 

िकता). 

जॉन डीअर फायनान्शियल इंडडया प्रायवे्हट डलडिटेड ३० डदर्सांच्या आत तक्रारीचे डनराकरण करण्यासाठी सर्वतोिरी प्रयत्न 

करेल. 

स्तर ३: 

जर ३0 डदर्सांच्या आत तक्रारीचे डनराकरण झाले नाही तर आिण प्रिारी कायावलयाकडे, ररझव्हव बँकेच्या डबगर-बँडकंग 

ियवरे्क्षण डर्िागाच्या डर्िागीय कायावलयात (डीएनबीएस) खाली डदलेल्या ित्त्यार्र अिील करू िकता: 

िारतीय ररझव्हव बँक, 

िारतीय ररझव्हव बँक भायखळा कायावलय इमारत 

म ांबई मध्य रेले्व से्टशन समोर ,भायखळा, म ांबई - ४0000८ 

एसटीडी कोड: 0२२ दूरध्वनी क्रमाांक: 0२३00 १२८0;  फॅक्स क्रमाांक: २३0२२0२४ 

ई-िेल आयडी: cms.nbfcomumbai@rbi.org.in 

नार्: श्री संजीर् िलनीटकर, 

प्रिान नोडल अडिकारी / तक्रार डनर्ारण अडिकारी 

जॉन डीअर फायनान्शियल इंडडया प्रायवे्हट डलडिटेड 

दुसरा िजला, टॉर्र १५, िगरिट्टा िहर, सायबरडसटी 

हडिसर, िुणे - ४११ 0१३ 

लँड लाइन: 0२0-६७0३२८२७; Mob: ९६०७९७०५१०; ईिेल:PalnitkarSanjeev@JohnDeere.com 
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