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ఫిర్యాదుల సంతృప్ిికర పర్షి్యార వ్ావ్సథ 

మా అన్ని ఉత్పత్తు లప ై, సేవలప ,ై మా  ఖాతాదారులకు సకల సహకారాలు అందజేయటాన్నకి 
కటటు బడ ిఉన్ాిము. 

మా ఖాతాదారులందరకిీ, జాన్ డరీ్ ఫ నై్ాని్నయల్ ఇండయిా ప ైైవటే్ లిమిటడె్ ఫరిాాదుల సంత్ృపిుకర 
పరిష్ాార వావసథను ఏరాపటట చేసింది.  కంప నీకి సంబంధించిన, మరియు దాన్న అవుట్ సో రిసంగు 
ఏజెనీసలు, /వ ండరలకు(కంప నీ వసుు వుల, సవేల అమమకం దారులకు) సంబంధించిన, ఫిరాాదులనీి 
నమోదు చేయబడ,ి వాట ి సంత్ృపిుకర పరిష్ాార విషయమ  ై  జరగిే కృషి, పరగతి పరావేక్ింప 
బడతాయి.  

సాథ యి 1: 

ఖాతాదారులు త్మ అభిప్రాయాలను, అనుభవాలను, ఫరిాాదులను, తాము పడడ , పడుత్తని 
ఇబబందులను, ఈకిరంది మారాా లలో ఉదయం 9.30 మరయిు సాయంకాలం 6.00 గంటల మధ్ాలో, 
పరజా శలవు దని్ాలలో త్పప, సో మ వారం నుండి శుకరవారం వరకు, నమోదు చేయవచ్ుును. 

❖ మా ఖాతాదారుల సేవాకేందరం (కసుమర్ కేర్ స ంటర్): 1800 209 1034. 

❖ మాకు ఈ మ యిల్ చేయండ ి@ jdfindiacustomercare@johndeere.com  

(జెడీఎఫ్ ఇండయిా కసుమర్ కేర్ @ జాన్ డరీ్.కామ్, పదాల మధ్ాలో ఖాళీలు లేకుండా) 

స్యథ యి 2:   

ఇవవబడిన కాల పరిమితి లోపల ఫిరాాదును పరిషారంిపబడనపుడు, ఖాతాదారుడు,  జాన్ డీర్ 
ఫ ైన్ాని్నయల్ ఇండియా ప ైవైేట్ లిమిటెడ్ వారచిిున పరిష్ాారంతో త్ృపిు  చ ందనపుడు, ఫరిాాదుల 
పరిష్ాార అధకిారిన్న సంపరదించ్ వచ్ుును.  న్ోడల్ అధికారి / ఫరిాాదుల పరిష్ాార అధకిారి యొకా 
పేరు, సంపరదించ ేఫో న్ నంబరుల  ఇవి:-- 

 

 

 

 

 

పేరు: శ్రర సంజీవ్ పల్నిత్ కర్, 
పరధాన న్ోడల్ అధికార ి/ ఫరిాాదుల పరిష్ాార అధకిార ి
జాన్ డీర్ ఫ ైన్ాని్నయల్ ఇండియా ప ైవైేట్ లిమిటెడ్, 
రెండవ ఫ్ోల ర్ (మూడవ అంత్సుు ),  
టవర్ 15, మగర్ పటు సటిీ, స బైర్ సిట,ీ  
హడప్ సర్, పూన్ే 411 013. 
లాండ్ ల ైన్: 020-67032827 మొబ ైల్: 9607970510 
 ఈ మ యిల్ ఐడీ :  PalnitkarSanjeev@JohnDeere.com  
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(ఉదయం 9.30 మరయిు సాయంకాలం 5.00 గంటల మధ్ాలో, పరజా శలవు దని్ాలలో 
త్పప, సో మ వారం నుండ ిశుకరవారం వరకు, సంపరదించ్ వచ్ుును.) 

జాన్ డరీ్ ఫ ైన్ాని్నయల్ ఇండియా ప ైవైేట్ లిమిటెడ్ వారు, మీ ఫరిాాదులను 30 రోజులలో  
పరిషారించ్టాన్నక ిత్మ శకిువంచ్న లేకుండా కృషి చేసాు రు 

స్యథ యి 3: 

౩౦ రోజుల లోపల మీ ఫిరాాదు పరిషారించ్ బడనపుడు, మీరు ఆఫీసర్ ఇన్ ఛారజీ, రజజనల్ 
ఆఫీస్ ఆఫ్ డిప్ారుు మ ంటట ఆఫ్ న్ాన్ బాాంకింగు సూపరివజన్ (డీ ఎన్ బీ ఎస్),  రజిరువ 
బాాంకు ఆఫ్ ఇండయిా, ఈ కిరంద ిఅడరస్ లో సంపరదించ్ వచ్ుును. 

రిజరువ బాాంకు ఆఫ్ ఇండయిా , ఫో రుు  గాల సిస్, చ న్ ైి , 600001, ఎస్.ట.ీడీ. కోడ్ 044, 
ఫో ను నంబరు 25395964, ఫాకుస నం. 25395488, ఈ మ యిల్ : 
cms.nbfcochennai@rbi.org.in. 
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