హీరానందాని ఫైనానిి యల్ సరవీసస్ పైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క ఫిరాాదుల పరిష్ాకర యంతారంగం
ఫిరాాదుల పరిష్ాకర యంతారంగం:

ఏదైనా పిమయాదు ఉంటే, ఈ కూంద విఴమంచిన విధానంలో పమష్యారం కోసం కసట మర్లు తమ
పిమయాదులు/గ్రవ
ీ ెన్ససలను తలియజేయఴచ్ుు మమయు నమోదు చేయఴచ్ుు:
I.

పిమయాదుల నమోదు:

a. బ్రంచి- మయతపూరవక పిమయాదు రూపంలో తమ పిమయాదుల మజిస్ట్టష
ే న్స కోసం కసట మర్లు బ్రంచి
కయమయాలయాతుి సందమశంచ్ఴచ్ుు;

b. ఈబెభల్: కసట మర్లు తమ పిమయాదును ఈబెభల్ wecare@hfs.in దావమయ పంపఴచ్ుు.

c. లేఖలు: కసట మర్ ఈ చిరునామాకు మయయఴచ్ుు: కసట మర్ సమరవస్, హీమయనందాతు పైనాతుష యల్
సమరవస్టస్ వ
ై ేట్ లిమిటెడ్, 9ఴ అంతసుు, స్టిగ్యా టఴర్స, టెకయిలజీ స్ట్టట్
ే , హీమయనందాతు




తజినెస్ తృయర్ా, తృొ వెై, ముంబభ- 400076.

కసట మర్లు తమ పిమయాదు గుమంచి కంతూతో జమ్ పరతి కమెసయపండన్ససలో తమ దరఖాసుు
నంబరు లేదా లోన్స అక ంట్ నంబరు తపపకుండా మయయాలి.
ఈ

కసట మర్

పిమయాదు

పమషామంచ్బడఴు.
II.

పమష్యార

యంతారంగం

పరంగ్య

నామరహిత

పిమయాదులు

పమష్యార పరకయ
ూీ :


పిమయాదు అందిన మీదట, కంతూ సహేతుకబెైన సమయం లోపు, పిమయాదుదామతుకూ దీతు
ఎకయిలెడ్్బెంట్ పంపుతుంది. అందిన పిమయాదులతూి నమోదు చేయబడతాభ మమయు
వీటి సవఫ్ఴం మమయు పదధ తి కూడా జాడ తలుసుకోబడతాభ మమయు అప్డేట్





చేయబడతాభ.

పిమయాదును పమషామంచిన తరువయత మకయరుులోో పిమయాదులను మూస్టివేశయరతు అధికయమ
తుమయామంచ్ుకుంట్రు.

పిమయాదు అందిన 30 మోజుల లోపు పిమయాదులు పమషామంచ్బడేలా చ్ూస్ట్ందుకు పిమయాదుల
పమష్యార అధికయమ పిమయాదు స్ట్టటస్తు సమరాఴంతంగ్య పరావేక్షుసు యరు.

కవేళ కంతూకూ మమంత సమయం అఴసరబెైతే, ైన తలియజేస్టిన కయల ఴాఴధి లోపు
పమషామంచ్డంలో జాపాం జరగడాతుకూ గల కయరణాలను కసట మర్కూ కంతూ తలియజేసు ుంది.

III.

ఎసాలేషన్స మాాటిక్స
ర స

ైన తలియజేస్టిన ఴాఴధిలో కంతూ ఇచిున పమష్యారంతో కసట మర్ సంతృిు చందకతృో తే, ఈ పిమయాదును
కసట మర్ ఉనిత సయాభకూ తీసుకెళళఴచ్ుు:

గ్రీవన్స
ె స మడస
ర ల్ ఆప్సర్ మమయు నోడల్ ఆప్సర్
శ్రీ ధీరజ్ మిటట ల్

హీమయనందాతు పైనాతుష యల్ సమరవస్టస్ వ
ై ట్
ే లిమిటెడ్, 9ఴ అంతసుు, స్టిగ్యా, టెకయిలజీ స్ట్టట్
ే ,
హీమయనందాతు తజినెస్ తృయర్ా, తృొ వెై, ముంబభ- 400076.
టెలితౄో న్స నం.: 022 25763789

ఈబెభల్- dheeraj.mittal@hfs.in

గ్రవ
ీ ెన్సస/పిమయాదు 30 మోజుల లోపు పమషామంచ్బడకతృో తే, కసట మర్ ఈ కూంది వయమకూ కూడా అ్పలు
చేసుకోఴచ్ుు:

డుతృయరుటబెంట్ ఆఫ్ నాన్సబ్ాంకూంగ్ సూపర్విజన్స,

మజరువ బ్ాంక్స ఆఫ్ ఇండుయా, ముంబభ మరజినల్ ఆప్స్, 3ఴ అంతసుు, ఆర్తఐ తలిు ంగ్,
ముంబభ స్టంటరల్ మెైలేవ స్ట్టషన్స ఎదురుగ్య, బైకలా, ముంబభ-400008.
టెలితౄో న్స నం.: 022 2308 4121
తౄయాక్సస నం.: 022 2302 2011

ఈబెభల్: dnbsmro@rbi.org.in

