
કંપની દ્વાિા શનયકુ્ત કિવામા ંઆવેલા નોડલ અશિકાિીઓની શવગતો 

નોડલ અશિકાિી PNO / NO ની શવગતો

અગ્ર નોડલ અશિકાિી (PNO) નામ : સશુ્રી રિચા અિોિા

સ્થળ : કોપોિેટ ઓરિસ

સિનામુ ં : 9મો માળ, શસગ્મા બિલ્ડિંગ, રિિાનદંાની 
બિઝનેસ પાકક , ટેકનોલોજી સ્રીટ, પવઇ,

મુિંઇ-400076, મિાિાષ્ર

ઈમેલ : Compliance@hfs.in 

િોન : 022-2576 6807

નોડલ અશિકાિી (NO) નામ : શ્રી િીિજ શમત્તલ

પ્રદેિ : પશિમ

સિનામુ ં : 9મો માળ, શસગ્મા બિલ્ડિંગ, રિિાનદંાની 
બિઝનેસ પાકક , ટેકનોલોજી સ્રીટ, પવઇ,

મુિંઇ-400076, મિાિાષ્ર

ઈમેલ : Nodalofficer@hfs.in 

િોન : 022-2576 3789

નામ : શ્રી શિવ બલિંગા પ્રસાદ શવિંજમિુી

પ્રદેિ : દબિણ

સિનામુ ં : એિ ન.ં 201, ભાસ્કિ પ્લાઝા, 27-23-252,

ગવનકિ પેટ, િેવેન્ય ૂવોડક 21A, શવજયવાડા
– 520002, આંધ્રપ્રદેિ

ઈમેલ : Nodalofficer@hfs.in 

િોન : +91 - 9966366000
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નામ : શ્રી શે્રણીક મિતેા 

પ્રદેિ : ઉત્તિ 

સિનામુ ં : ઓરિસ ન.ં 01, પિલેો માળ, ગરુુપ્રજ્ઞા 
સકં્પ ટાવિ, ક્ક્વન્સ િોડ વળાકંની 
િાજુમા,ં શસિસી િોડ, વૈિાલી નગિ,  

જયપિુ – 302021, િાજસ્થાન 

 

ઈમેલ  : Nodalofficer@hfs.in 

િોન : 022 2576 2637 
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એનિીએફસી ઓમ્બડુ્સમૅન- પકરચાલન સરનામુ ંઅને નવસ્તારની નવગતો 
 

ક્રમ કેન્ર એનિીએફસી ઓમ્બડુ્સમૅન કાયાાલયનુ ંસરનામુ ં  

 

પકરચાલન નવસ્તાર 

૧. ચેન્નઇ C/o કરઝવા િૅંક ઑફ ઇન્ન્ડયા  
ફોટા  ગ્લેનસસ, ચેન્નઇ - ૬૦૦ ૦૦૧ 

 
એસટીડી કોડ: ૦૪૪ 
ટેબલફોન ન.ં : ૨૫૩૯૫૯૬૪ 
ફેક્સ ન.ં : ૨૫૩૯૫૪૮૮ 
ઇમેલ : nbfcochennai@rbi.org.in 

તનમલનાડુ, આંદામાન અને નનકોિાર 
ટાપઓુ,  કણાાટક, આંધ્ર પ્રદેશ, તેલગંાણા, 
કેરળ, લિદ્વીપનો કેન્રશાનસત પ્રદેશ, 
પઢુ્ઢુચેરીનો કેન્રશાનસત પ્રદેશ  

૨. મુિંઇ C/o કરઝવા િૅંક ઑફ ઇન્ન્ડયા  
આરિીઆઇ ભાયખલ્લા 
કાયાાલય બિન્લ્ડિંગ  
મુિંઇ સેન્રલ રેલવે સ્ટેશન 
ભાયખલ્લાની સામે,  
મુિંઇ - ૪૦૦ ૦૦૮ 

 
એસટીડી કોડ: ૦૨૨ 
ટેબલફોન ન.ં : ૨૩૦૨૮૧૪૦ 
ફેક્સ ન.ં : ૨૩૦૨૨૦૨૪ 
ઇમેલ : nbfcomumbai@rbi.org.in 

મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, ગજુરાત, મધ્ય પ્રદેશ, 
છત્તીસગઢ, દાદરા અને નગર હવેલી, 
દમણ અને દીવનો કેન્રશાનસત પ્રદેશ  

૩. નવી કદલ્લી C/o કરઝવા િૅંક ઑફ ઇન્ન્ડયા  
સસંદ માગા,  
નવી કદલ્લી -૧૧૦૦૦૧ 

 
એસટીડી કોડ: ૦૧૧ 
ટેબલફોન ન.ં: ૨૩૭૨૪૮૫૬ 
ફેક્સ ન.ં : ૨૩૭૨૫૨૧૮-૧૯ 
ઇમેલ : nbfconewdelhi@rbi.org.in 

કદલ્લી, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખડં, હકરયાણા, 
પજંાિ, ચડંીગઢનો કેન્રશાનસત પ્રદેશ, 
કહમાચલ પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને જમ્મ ુ
કાશ્મીર રાજ્ય 
 

૪. કોલકાતા C/o કરઝવા િૅંક ઑફ ઇન્ન્ડયા  
૧૫, નેતાજી સભુાષ માગા,   
કોલકાતા-૭૦૦ ૦૦૧ 

 
એસટીડી કોડ: ૦૩૩ 
ટેબલફોન ન.ં : ૨૨૩૦૪૯૮૨ 
ફેક્સ ન.ં : ૨૨૩૦૫૮૯૯ 
ઇમેલ : nbfcokolkata@rbi.org.in 

પનિમ િગંાળ, નસક્કિમ, ઓકડશા, આસામ, 
અરૂણાચલ પ્રદેશ, મબણપરુ, મેઘાલય, 
નમઝોરમ, નાગાલૅન્ડ, નિપરુા, બિહાર અને 
ઝારખડં 
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