
நிறுவனத்தால் நிிக்ைப்பட்ட சநாடல் அதிைாரிைளின் விவங்ைள்

சநாடல் அதிைாரி PNO / NO இன் விவங்ைள் 

முதன்க சநாடல் அதிைாரி

(PNO) 

பபர் : செல்வி. ரிச்ொ அராா 

இடம் : கார்ப்சபாரட் அலுவலகம்:

முைவரி : 9வது தளம், ெிக்ா கட்டிடம், ஹிானந்தனி 
பிெினஸ் பார்க், சடக்னாலஜி ஸ்ட்ரீட், 

ரபாவாய், மும்பப - 400076, காாஷ்டிா 

ின்னஞ்ேல் : Compliance@hfs.in 

கைப்சபேி 

எண் 

: 022-2576 6807 

சநாடல் அதிைாரி (NO) பபர் : திரு. தீஜ் ிட்டல் 

ண்டலம் : ரற்கு 

முைவரி : 9வது தளம், ெிக்ா கட்டிடம், ஹிானந்தனி 
பிெினஸ் பார்க், சடக்னாலஜி ஸ்ட்ரீட், 

ரபாவாய், மும்பப - 400076, காாஷ்டிா 

ின்னஞ்ேல் : Nodalofficer@hfs.in 

கைப்சபேி 

எண் 

: 022-2576 3789 

பபர் : திரு.ெிவலிங்க பிொத் விஞ்ொமுரி

ண்டலம் : சதற்கு 

முைவரி : தள எண். 201, பாஸ்கர் பிளாொ, 27-23-252, 

கவர்னர் சபட், சசவன்ஸ்யூ வார்டு 21A, 

விஜவாடா - 520002, ஆந்திப் பிரதெம் 

ின்னஞ்ேல் : Nodalofficer@hfs.in 

கைப்சபேி 

எண் 

: +91 - 9966366000 

பபர் : திரு. ஷ்சனிக் ரத்தா
ண்டலம் : வடக்கு 

முைவரி : அலுவலக எண். 01, முதல் தளம், குருபிக்ா 

ெங்கல்ப் டவர், குின்ஸ் ொபல 

திருப்பத்திற்கு அருகில், ெிர்ெி ொபல, 

பவஷாலி நகர், 

சஜய்ப்பூர் -   302021,  ாஜஸ்தான் 

ின்னஞ்ேல்  : Nodalofficer@hfs.in 

கைப்சபேி 
எண் 

: 022 2576 2637 



   

NBFCகளுக்கான சட்ட ாீதியான பசயல்பாட்டிற்கான வட்டாேம் மற்றும் முகவாி 

 

SN பசன்டர் NBFC அலுவகலத்தின் முகவாி 

சட்ட ாீதியான 

பசயல்பாட்டு எல்மல 

1. பசன்மன C/o ாிசர்வ் நபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

ஃநபார்ட் க்நளசிஸ், பசன்மன - 600 001 

 

STD எண்: 044 

பதாமலநபசி எண் : 

25395964 ஃநபக்ஸ் எண் : 

25395488 

மின்னஞ்சல் : nbfcochennai@rbi.org.in 

தமிழ்நாடு, அந்தமான் மற்றும் 

நிநகாபார் தீவுகள், கர்நாடகா, 

ஆந்திே பிேநதசம், பதலுங்கானா, 

நகேளா, யூனியன் பிேநதசங்களான 

லட்சத தீவுகள் மற்றும் பாண்டிச்நசாி 

2. மும்மப C/o ாிசர்வ் நபங்க் ஆஃப் 

இந்தியா RBI மபகுலா 

அலுவலக பில்டிங் 

எதிர்புறம் மும்மப மத்திய இேயில்நவ 

நிமலயம் மபகுலா, மும்மப-400 008 

 

STD எண்: 022 

பதாமலநபசி எண் : 

23028140 ஃநபக்ஸ் எண் : 

23022024 

மின்னஞ்சல் : nbfcomumbai@rbi.org.in 

மகாோஷ்டிோ, நகாவா, குெோத், 

மத்திய பிேநதசம், சட்டீஸ்கர், 

யூனியன் பிேநதசங்களான தாதர் 

மற்றும்  நாகர் மஹநவலி, டாமன் 

மற்றும் மடயூ. 

3. புது தில்லி C/o ாிசர்வ் நபங்க் ஆஃப் 

இந்தியா சன்சத் மார்க்  

புது தில்லி -110001 

 

STD எண்: 011 

பதாமலநபசி எண் : 

23724856 ஃநபக்ஸ் எண் : 

23725218-19 

மின்னஞ்சல் : nbfconewdelhi@rbi.org.in 

படல்லி, உத்திே பிேநதசம், 

உத்ேகாண்ட், ஹாியானா, பஞ்சாப், 

யூனியன் பிேநதசமான சண்டிகர் 

இமாச்சல பிநேதசம், மற்றும் 

ோெஸ்தான் மற்றும் ெம்மு மற்றும் 

காஷ்மீர் மாநிலங்கள் 

4. பகால்கத்

தா 

C/o ாிசர்வ் நபங்க் ஆஃப் 

இந்தியா 15, நநதாெி 

சுபாஸ் சாமல 

பகால்கத்தா-700 001 

 

STD எண்: 033 

பதாமலநபசி எண் : 

22304982 ஃநபக்ஸ் எண் : 

22305899 

மின்னஞ்சல் : nbfcokolkata@rbi.org.in 

நமற்குவங்கம், சிக்கிம், ஒடிசா, 

அசாம், அருணாச்சல பிேநதசம், 

மணிப்பூர், நமகாலயா, மிநசாேம், 

நாகாலந்து, திாிபுோ, பீஹார் மற்றும் 

ொர்கண்ட் 

 


