કં પની ારા િનમણૂક કરવામાં આવેલા નોડલ અિધકારીઓની િવગતો
નોડલ અિધકારી
મુ ય નોડલ અિધકારી (પીએનઓ)

પીએનઓ/ એનઓની િવગતો
નામ
થળ
સરનામું

:
:
:

ી અંિકત કુ માર જૈન
કૉપ રેટ કાયાલય
૯મો માળ, િસ મા િબ ડીંગ, હીરાનંદાની િબઝનેસ
પાક, ટે કનોલૉ
ટીટ, પવઇ, મુંબઇ-૪૦૦૦૭૬,
મહારા

ઇમેલ
ફોન

:
:

Compliance@hfs.in
૦૨૨-૨૫૭૬ ૬૮૦૭

નામ
દે શ
સરનામું

:
:
:

ી ધીરજ િમ લ
પિ મ
૯મો માળ, િસ મા િબ ડીંગ, હીરાનંદાની િબઝનેસ
પાક, ટે કનોલૉ
ટીટ, પવઇ, મુંબઇ-૪૦૦૦૭૬,
મહારા

ઇમેલ
ફોન

:
:

Nodalof icer@hfs.in
૦૨૨-૨૫૭૬ ૩૭૮૯

નામ
દે શ
સરનામું

:
:
:

ી િશવા િલંગા સાદ િવં મુિર
દિ ણ
એફ, નં. ૨૦૧, ભા કર લાઝા, ૨૭-૨૩-૨૫૨, ગવનર
પેટ, રેવ યૂ વૉડ, ૨૧અ, િવજયવાડા-૫૨૦૦૦૨,
આં
દે શ

ઇમેલ
ફોન

:
:

Nodalof icer@hfs.in
+૯૧ - ૯૯૬૬૩૬૬૦૦૦

નોડલ અિધકારી (એનઓ)

/

એનબીએફસી ઓ બુ સમૅન- પિરચાલન સરનામું અને િવ તારની િવગતો
મ
૧.

કે

એનબીએફસી
સરનામું

ઓ બુ સમૅન

ચે ઇ

C/o િરઝવ બૅંક ઑફ ઇિ ડયા
ફોટ લેિસસ, ચે ઇ - ૬૦૦ ૦૦૧
એસટીડી કોડ: ૦૪૪
ટે િલફોન નં. : ૨૫૩૯૫૯૬૪ ફે સ
નં. : ૨૫૩૯૫૪૮૮
ઇમેલ : nbfcochennai@rbi.org.in

૨.

૩.

મુંબઇ

નવી િદ લી

C/o િરઝવ બૅંક ઑફ ઇિ ડયા
આરબીઆઇ ભાયખ લા કાયાલય
િબિ ડં ગ
મુંબઇ સે ટલ રેલવે ટે શન ની
સામે, ભાયખ લા,
મુંબઇ - ૪૦૦ ૦૦૮
એસટીડી કોડ: ૦૨૨
ટે િલફોન નં. : ૨૩૦૨૮૧૪૦ ફે સ
નં. : ૨૩૦૨૨૦૨૪
ઇમેલ : nbfcomumbai@rbi.org.in
C/o િરઝવ બૅંક ઑફ ઇિ ડયા
સંસદ માગ,
નવી િદ લી -૧૧૦૦૦૧
એસટીડી કોડ: ૦૧૧
ટે િલફોન નં.: ૨૩૭૨૪૮૫૬
ફે સ નં. : ૨૩૭૨૫૨૧૮-૧૯
ઇમેલ : nbfconewdelhi@rbi.org.in

૪.

કોલકાતા

C/o િરઝવ બૅંક ઑફ ઇિ ડયા
૧૫, નેતા સુભાષ માગ,
કોલકાતા-૭૦૦ ૦૦૧
એસટીડી કોડ: ૦૩૩
ટે િલફોન નં. : ૨૨૩૦૪૯૮૨
ફે સ નં. : ૨૨૩૦૫૮૯૯
ઇમેલ : nbfcokolkata@rbi.org.in

કાયાલયનું પિરચાલન િવ તાર
તિમલનાડુ , આંદામાન અને િનકોબાર
ટાપુઓ, કણાટક, આં
દે શ, તેલંગાણા,
કે રળ, લ ીપનો કે શાિસત
દે શ,
પુ ુ ચેરીનો કે શાિસત દે શ

મહારા , ગોવા, ગુજરાત, મ ય
દે શ,
છ ીસગઢ, દાદરા અને નગર હવેલી, દમણ
અને દીવનો કે શાિસત દે શ

િદ લી, ઉ ર દે શ, ઉ રાખંડ, હિરયાણા,
પં બ, ચંડીગઢનો કે શાિસત
દે શ,
િહમાચલ
દે શ, રાજ થાન અને જ મુ
કા મીર રા

પિ મ બંગાળ, િસિ મ, ઓિડશા,
આસામ, અ ણાચલ
દે શ, મિણપુર,
મેઘાલય, િમઝોરમ, નાગાલૅ ડ, િ પુરા,
િબહાર અને ઝારખંડ

/

