కంెనీ నియమంచిన నోడల్ అధికారుల వివరాలు
నోడల్ అధికారి
ప్రధాన నోడల్ అధికామి (ిఎన్ఒ)

ిఎన్ఒ/ఎన్ఒ వివరాలు
ేరు :

:

శ్రీ అంకూత్ కుమార్ జైన్

లొకేషన్:

:

కామపోమేట్ కామాాలయం

చిరునామా:

:

9ఴ అంతస్ుు, సిగ్ాా, హీమానందాని బజినెస్ పార్్,
టెకాాలజీ సీరట్
ీ , పొ వెై, మ ంబభ-400076,
మహామాష్టర ీ

నోడల్ అధికామి (ఎన్ఒ)

ఈమెయిల్:

:

Compliance@hfs.in

నూో న్

:

022-2576 6807

ేరు:

:

శ్రీ ధీరజ్ మిటర ల్

నుారంతం:

:

వెస్ర

చిరునామా:

:

9ఴ అంతస్ుు, సిగ్ాా, హీమానందాని బజినెస్ పార్్,
టెకాాలజీ సీరట్
ీ , పొ వెై, మ ంబభ-400076,
మహామాష్టర ీ

ఈమెయిల్:

:

Nodalofficer@hfs.in

Phone
ేరు:

:
:

022-2576 3789
శ్రీ శిఴ లంగ ప్రసాద్ వంజమూమి

నుారంతం:

:

సౌత్

చిరునామా:

:

ఫ్ాాట్ నం. 201, ఫాస్్ర్ పాాజా, 27-23-252,
గఴరార్ేట, మవనూా వారడు 21ఎ, వజయవాడ520002, ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్

ఈమెయిల్

:

Nodalofficer@hfs.in

నూో న్:

:

+91 - 9966366000

ేరు:

:

నుారంతం:

:

ఉతు రం

చిరునామా:

:

ఆపీస్ నెం. 01, ఫస్ర ఫ్లా ర్, గ రడప్రగ్ాా స్ంకల్ో
టఴర్, కవీన్్ మపడ్ టర్ా దగగ ర, సిమస్ మపడ్, వెైశాల
నగర్, జైప్ూర్ – 302021, మాజసాాన్

ఈమెయిల్

:

Nodalofficer@hfs.in

నూో న్:

:

+91 - 9867301384
టఴర్, కవీన్్ మపడ్ టర్ా దగగ ర, సిమస్ మపడ్, వెైశాల
నగర్, జైప్ూర్ – 302021, మాజసాాన్

ఎన్నృఎఫ్సిలకు ఒంబుడ్స్మన్ చిరునామా మరియు పనిచేసే నుారంతం
వ.సంఖ్య

సెంటర్

ఎన్నృఎఫ్సి ఒంబుడ్స్మన్ కారాయలయం చిరునామా పనిచేసే నుారంతం

1.

చెనెైా

కేమాఫ్ మిజరడీ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండుయా ఫల ర్ర గ్ేాసిస్,

తమిళనాడు, అండమాన్ అండ్ నికోబార్

చెనెైా- 600 001.

ఐలాండ్్, కమాాటక, ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్, ణెలంగ్ాణ,

ఎస్టిడు కోడ్: 044

కేరళ,

టెలఫల న్ నంబరడ: 25395964

కేందరపాలత పారంణాలు.

లక్షదీీప్

మమియ

ప్ుదుచెమిీ

ఫాాక్్ నం.: 25395488
ఈబెభల్: nbfcochennai@rbi.org.in
2.

మ ంబభ

కేమాఫ్ మిజరడీ బాాంక్ ఆఫ్

మహామాష్టర ,ీ గ్పవా, గ జమాత్, మధ్ాప్రదేశ్,

ఇండుయా, ఆర్బఐ బైకలా

చత్తు స్గఢ్, దాదార మమియ

కామాాలయ భఴనం, మ ంబభ

దమన్

సంటరల్ మైలవీ సేరష్టన్ ఎదురడగ్ా,

పారంణాలు.

మమియ

నగర్ హవేలీ,

డయూా

కేందరపాలత

బైకలా, మ ంబభ-400 008
ఎస్టిడు కోడ్: 022
టెలఫల న్ నంబరడ: 23028140
ఫాాక్్ నం.: 23022024
ఈబెభల్:
3.

నూాఢులీా

nbfcomumbai@rbi.org.in
కేమాఫ్ మిజరడీ బాాంక్ ఆఫ్

ఢులీా, ఉతు రప్రదేశ్, ఉతు మాఖండ్, హమాానా,

ఇండుయా, స్న్స్ద్ మార్గ ,

ప్ంజాబ్, చండీగఢ్ కేందరపాలత పారంతం,

నూాఢులీా- 110001

హిమాచల్

ఎస్టిడు కోడ్: 011

మమియ జమూా అండ్ కశ్రార్ మాష్టర ంీ .

ప్రదేశ్,

మమియ

మాజసాాన్

టెలఫల న్ నంబరడ: 23724856
ఫాాక్్ నం.: 23725218-19
ఈబెభల్:
4.

కోల్కణా

nbfconewdelhi@rbi.org.in
కేమాఫ్ మిజరడీ బాాంక్ ఆఫ్

ప్శిిమ బంగ్ాల్, సికూ్ం, ఒడుశా, అసా్ం,

ఇండుయా, 15, నేణాజీ స్ుఫాష్

అరడణాచల్ ప్రదేశ్, మణిప్ూర్, బేఘాలయ,

మపడుు, కోల్కణా- 700 001

మిజోమామ్, నాగ్ాలాండ్, త్రరప్ుర, భహార్

ఎస్టిడు కోడ్: 033

మమియ జారఖండ్.

టెలఫల న్ నంబరడ: 22304982
ఫాాక్్ నం.: 22305899
ఈబెభల్:
nbfcokolkata@rbi.org.in

