કં પની દ્વારા નનમણ ૂક કરવામાં આવેલા નોડલ અનિકારીઓની નવગતો
નોડલ અનિકારી
મુખ્ય નોડલ અનિકારી (પીએનઓ)

પીએનઓ/એનઓની નવગતો
નામ

:

શ્રી અંકકત કુ માર જૈન

સ્થળ

:

કૉપોરે ટ કાયાા લય

સરનામું

:

૯મો માળ, નસગ્મા, હીરાનંદાની બિઝનેસ પાકા ,
ટે કનોલૉજી

સ્રીટ,

પવઇ,

મુિ
ં ઇ-૪૦૦૦૭૬,

મહારાષ્ટ્ર

નોડલ અનિકારી (એનઓ)

ઇમેલ

:

Compliance@hfs.in

ફોન

:

૦૨૨-૨૫૭૬ ૬૮૦૭

નામ

:

શ્રી િીરજ નમત્તલ

પ્રદે શ

:

પનિમ

સરનામું

:

૯મો માળ, નસગ્મા, હીરાનંદાની બિઝનેસ પાકા ,
ટે કનોલૉજી

સ્રીટ,

પવઇ,

મુિ
ં ઇ-૪૦૦૦૭૬,

મહારાષ્ટ્ર
ઇમેલ

:

Nodalofficer@hfs.in

ફોન

:

૦૨૨-૨૫૭૬ ૩૭૮૯

નામ

:

શ્રી નશવા બલિંગા પ્રસાદ નવિંજામુકર

પ્રદે શ

:

દબિણ

સરનામું

:

એફ, નં. ૨૦૧, ભાસ્કર પ્લાઝા, ૨૭-૨૩-૨૫૨,
ગવનાર પેટ, રે વન્ય ૂ વૉડા , ૨૧A, નવજયવાડા૫૨૦૦૦૨, આંધ્ર પ્રદે શ

ઇમેલ

:

Nodalofficer@hfs.in

ફોન

:

+૯૧ - ૯૯૬૬૩૬૬૦૦૦

નામ

:

શ્રી શ્રેબણક મહેતા

પ્રદે શ

:

ઉત્તર

સરનામું

:

ઓકફસ નં.૦૧, પહેલો માળ, ગુરૂપ્રજ્ઞા સંકલ્પ
ટાવર, ક્વીન્સ રોડ વળાંક પાસે, નસરસી રોડ,
વૈશાલી નગર, જયપુર – ૩૦૨૦૨૧,રાજસ્થાન

ઇમેલ

:

Nodalofficer@hfs.in

ફોન

:

+૯૧-૯૮૬૭૩૦૧૩૮૪

એનિીએફસી ઓમ્બુડ્સમૅન- પકરચાલન સરનામું અને નવસ્તારની નવગતો
ક્રમ

કેન્ર

એનિીએફસી ઓમ્બુડ્સમૅન કાયાા લયનું સરનામું

પકરચાલન નવસ્તાર

૧.

ચેન્નઇ

C/o કરઝવા િૅંક ઑફ ઇન્ન્ડયા

તનમલનાડુ,

ફોટા ગ્લેનસસ, ચેન્નઇ - ૬૦૦ ૦૦૧

ટે બલફોન નં. : ૨૫૩૯૫૯૬૪

અને

નનકોિાર

ટાપુઓ, કણાા ટક, આંધ્ર પ્રદે શ, તેલગ
ં ાણા,
કેરળ,

એસટીડી કોડ: ૦૪૪

આંદામાન

લિદ્વીપનો

કેન્રશાનસત

પ્રદે શ,

પુઢ્ઢુચેરીનો કેન્રશાનસત પ્રદે શ

ફેક્સ નં. : ૨૫૩૯૫૪૮૮
ઇમેલ : nbfcochennai@rbi.org.in
૨.

મુિ
ં ઇ

C/o કરઝવા િૅંક ઑફ ઇન્ન્ડયા

મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, ગુજરાત, મધ્ય પ્રદે શ,

આરિીઆઇ ભાયખલ્લા

છત્તીસગઢ, દાદરા અને નગર હવેલી,

કાયાા લય બિન્લ્ડિંગ

દમણ અને દીવનો કેન્રશાનસત પ્રદે શ

મુિ
ં ઇ સેન્રલ રે લવે સ્ટે શન
ભાયખલ્લાની સામે,
મુિ
ં ઇ - ૪૦૦ ૦૦૮
એસટીડી કોડ: ૦૨૨

ટે બલફોન નં. : ૨૩૦૨૮૧૪૦
ફેક્સ નં. : ૨૩૦૨૨૦૨૪
ઇમેલ : nbfcomumbai@rbi.org.in
૩.

નવી કદલ્લી

C/o કરઝવા િૅંક ઑફ ઇન્ન્ડયા

કદલ્લી, ઉત્તર પ્રદે શ, ઉત્તરાખંડ, હકરયાણા,

સંસદ માગા ,

પંજાિ,

નવી કદલ્લી -૧૧૦૦૦૧

કહમાચલ પ્રદે શ, રાજસ્થાન અને જમ્મુ

ચંડીગઢનો

કેન્રશાનસત

પ્રદે શ,

કાશ્મીર રાજ્ય
એસટીડી કોડ: ૦૧૧
ટે બલફોન નં.: ૨૩૭૨૪૮૫૬

ફેક્સ નં. : ૨૩૭૨૫૨૧૮-૧૯
ઇમેલ : nbfconewdelhi@rbi.org.in
૪.

કોલકાતા

C/o કરઝવા િૅંક ઑફ ઇન્ન્ડયા

પનિમ િંગાળ, નસક્કિમ, ઓકડશા, આસામ,

૧૫, નેતાજી સુભાષ માગા ,

અરૂણાચલ

કોલકાતા-૭૦૦ ૦૦૧

નમઝોરમ, નાગાલૅન્ડ, નિપુરા, બિહાર અને
ઝારખંડ

એસટીડી કોડ: ૦૩૩
ટે બલફોન નં. : ૨૨૩૦૪૯૮૨
ફેક્સ નં. : ૨૨૩૦૫૮૯૯

ઇમેલ : nbfcokolkata@rbi.org.in

પ્રદે શ,

મબણપુર,

મેઘાલય,

