ઝોન
ક��દ્રય ઝોન

િવભાગ
રાય�ુર

નામ અને કોડ નં.
પીએન્ડ�એસ એકમ
રાય�ુર �305

પીએન્ડ�એસ એકમ�ું સરના�ું
પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ

એકમનો ફોન નં.

એકમ�ું ઇ-મેઇલ આઇડ�

�જલ્લો/ટાઉનિશપ

રા�ય�ું નામ

શાખા અિધકાર��ું નામ

શાખા અિધકાર�નો મોબાઇલ
નંબર

0771-2583945

bo_g305@licindia.com

છ�ીસગઢ

છ�ીસગઢ

એસ.એચ. પી.ક�. રોય

9425204128

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ુ
બે�લ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. મદન ગોપાલ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ભોપાલ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. મદન ગોપાલ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

હરદા

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. મદન ગોપાલ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

હોશંગાબાદ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. મદન ગોપાલ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

રાયસેન

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. મદન ગોપાલ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

રાજગઢ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. મદન ગોપાલ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

સીહોર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. મદન ગોપાલ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

િવ�દશા

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. મદન ગોપાલ

9630843490

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

અશોકનગર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. ગૌરવ ગોયલ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ભ�ડ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. ગૌરવ ગોયલ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

દિતયા

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. ગૌરવ ગોયલ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

�ુના

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. ગૌરવ ગોયલ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ગ્વા�લયર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. ગૌરવ ગોયલ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

�ુર�ના

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. ગૌરવ ગોયલ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

િશવ�ુર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. ગૌરવ ગોયલ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

િશવ�ુર�

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. ગૌરવ ગોયલ

9425772356

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

બડવાની

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

ઇ�ન્ડયા, િવભાગીય કચેર�, �વન બીમા
માગર્, પંડર�, રાય�ુર, છ�ીસગઢ
ક��દ્રય ઝોન

ભોપાલ

ભોપાલ �301

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, 60-એ, �વન પ્રકાશ, અર� રા
�હલ્સ, ભોપાલ, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ભોપાલ

ભોપાલ �301

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, 60-એ, �વન પ્રકાશ, અર� રા
�હલ્સ, ભોપાલ, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ભોપાલ

ભોપાલ �301

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, 60-એ, �વન પ્રકાશ, અર� રા
�હલ્સ, ભોપાલ, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ભોપાલ

ભોપાલ �301

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, 60-એ, �વન પ્રકાશ, અર� રા
�હલ્સ, ભોપાલ, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ભોપાલ

ભોપાલ �301

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, 60-એ, �વન પ્રકાશ, અર� રા
�હલ્સ, ભોપાલ, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ભોપાલ

ભોપાલ �301

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, 60-એ, �વન પ્રકાશ, અર� રા
�હલ્સ, ભોપાલ, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ભોપાલ

ભોપાલ �301

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, 60-એ, �વન પ્રકાશ, અર� રા
�હલ્સ, ભોપાલ, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ભોપાલ

ભોપાલ �301

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, 60-એ, �વન પ્રકાશ, અર� રા
�હલ્સ, ભોપાલ, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ગ્વા�લયર

ગ્વા�લયર �302

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, િવભાગીય કચેર�, િસટ� સેન્ટર,
ગ્વા�લયર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ગ્વા�લયર

ગ્વા�લયર �302

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, િવભાગીય કચેર�, િસટ� સેન્ટર,
ગ્વા�લયર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ગ્વા�લયર

ગ્વા�લયર �302

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, િવભાગીય કચેર�, િસટ� સેન્ટર,
ગ્વા�લયર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ગ્વા�લયર

ગ્વા�લયર �302

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, િવભાગીય કચેર�, િસટ� સેન્ટર,
ગ્વા�લયર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ગ્વા�લયર

ગ્વા�લયર �302

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, િવભાગીય કચેર�, િસટ� સેન્ટર,
ગ્વા�લયર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ગ્વા�લયર

ગ્વા�લયર �302

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, િવભાગીય કચેર�, િસટ� સેન્ટર,
ગ્વા�લયર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ગ્વા�લયર

ગ્વા�લયર �302

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, િવભાગીય કચેર�, િસટ� સેન્ટર,
ગ્વા�લયર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ગ્વા�લયર

ગ્વા�લયર �302

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, િવભાગીય કચેર�, િસટ� સેન્ટર,
ગ્વા�લયર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ

ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી
ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

�ુરહાન�ુર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

દ� વાસ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ધાર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ઇન્દોર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ઝા�ુઆ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ખંડવા

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ખરગોન

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

મંદસોર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

નીમચ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

રતલામ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

શા��ુર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ઉજ્�ન

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. એમ.સી. વમાર્

7389114470

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

અ�ુપ�ુર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

બાલાઘાટ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

છતર�ુર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

િછ�દવાડા

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

દમોહ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�ડ�ડોર�

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી
ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

ઇન્દોર

ઇન્દોર �303

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, હવા બંગ્લા રોડ, �ટ� કોઠ�
ચાર રસ્તા, ઇન્દોર, એમપી

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,

જબલ�ુર
ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

જબલ�ુર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

કટની

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

મંડલા

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

નરિસ�ગ�ુર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

પ�ા

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�રવા

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

સાગર

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

સતના

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

િસઓની

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

શાહડોલ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

િસિધ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

િસ�ગરોલી

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�ટકમગઢ

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ઉમ�રયા

મધ્યપ્રદ� શ

એસ.એચ. પી.ક�. પાંડ�

9893009448

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

અરા�રયા

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

અરવાલ

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ઔરં ગાબાદ

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

બાંકા

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ુ રાય
બે�સ

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ભાગલ�ુર

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર
ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

ક��દ્રય ઝોન

જબલ�ુર

જબલ�ુર �304

પીએન્ડ�એસ િવભાગ એલઆઇસી ઑફ
ઇ�ન્ડયા, મદન મહલ, નાગ�ુર રોડ,
જબલ�ુર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ભોજ�ુર

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

બક્સર

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

દરભંગા

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ગયા

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ગોપાલગંજ

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

જ�ુઈ

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�હાનાબાદ

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ુ (ભા�ુઆ)
ક� �ર

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ક�ટહાર

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ખગ�રયા

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�કશનગંજ

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

લખીસરાય

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ુ ા
મધે�ર

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

મ�ુબની

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ુગ
ં ેર

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ુઝફ્ફર�ુર

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

નાલંદા

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

નવાદા

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

પિ�મ ચંપારણ

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

પટણા

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

� ૂરબ ચંપારણ

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

� ૂિન�યા

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

રોહતાસ

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

સહરસા

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

સમસ્તી�ુર

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

સરન

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

શૈખ�ુરા

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

રોડ બી, પટના 800001
� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

િશવહર

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

સીતામઢ�

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

િસવાન

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ુપૌલ

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

વૈશાલી

�બહાર

બી.ક�. પાંડા

9471889321

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

બોકારો

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

છતરા

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

દ� ઉઘર

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ધનબાદ

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ુ મકા

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ઘડવા

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ગ�રદ�હ

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ગોદા

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ુમલા

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

હ�ર�બાગ

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

જમતારા

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ુનતી

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

કોડરમા

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

લતેહર

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

લોહારદગા

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

પ�ુ ર

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

પલા�ુ

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

પિ�મી િસ�ગ�ુમ

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ુરબી િસ�ગ�ુમ

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

રામગઢ

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

રાંચી

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

સા�હબગંજ

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

રોડ બી, પટના 800001
� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

પટણા

પી એન્ડ �, પટના

�વન પ્રકાશ, મઝહ�ુ લ હક પથ, ફ્ર�ઝર
રોડ બી, પટના 800001

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

સરાઇક�લા-ખાસાર્વન

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

િસમદ� ગા

ઝારખંડ

પી.ક�. િમશ્રા

9430479997

ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર
� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

જમશેદ�ુર

ુ
�બસ્�ુ�ર

�હન્�ુ સ્તાન �બ�લ્ડ�ગ, 3જો માળ,
ુ , જમશેદ�ુર 831001
�બસ્�ુ�ર

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ુ
અ�ુ�લ

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

બલે�ર

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

બૌધ

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ભદ્રક

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

કટક

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ધેનકનલ

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ગજપિત

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ગંજમ

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

જગતિસ�હ�ુર

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

�જ�ુર

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

કાલાહાંડ�

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

કંધમાલ

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ક�દ્રપાડા

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ક��ુઝર

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ખોરધા

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

કોરા�ુટ

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

મલ્કાન�ગ�ર

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

મ� ૂરભંજ

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

નવરં ગ�ુર

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

નયાગઢ

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

�ુપાડા

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

�ુર�

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

�ુવને�ર

� ૂયર્ નગર, બીબીએસઆર

84, ખારવેલા નગર, �ુવને�ર 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

રાયગઢ

ઓ�રસ્સા

એ.ક�. સા�ુ

9437463040

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

સંબલ�ુર

એસબીપી, િવભાગીય કચેર�

4થો માળ, �વન પ્રકાશ, �થપ�લ,

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

બાલં�ગર

ઓ�રસ્સા

એન પાંડા

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

બારગઢ

ઓ�રસ્સા

એન પાંડા

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

દ� બગઢ

ઓ�રસ્સા

એન પાંડા

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ુ ા
��ુ�
ર્ ડ

ઓ�રસ્સા

એન પાંડા

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

સંબલ�ુર

ઓ�રસ્સા

એન પાંડા

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ુ
�ુવણર્�ર

ઓ�રસ્સા

એન પાંડા

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

�ુદરગઢ
ં

ઓ�રસ્સા

એન પાંડા

9437093975

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

બક્સા

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

બારપેટા

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

બ�ગાઈગાંવ

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

�ુબર�

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ગોલપાડા

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

કોકરાઝાર

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

સંબલ�ુર 768004
� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

સંબલ�ુર

એસબીપી, િવભાગીય કચેર�

4થો માળ, �વન પ્રકાશ, �થપ�લ,
સંબલ�ુર 768004

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

સંબલ�ુર

એસબીપી, િવભાગીય કચેર�

4થો માળ, �વન પ્રકાશ, �થપ�લ,
સંબલ�ુર 768004

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

સંબલ�ુર

એસબીપી, િવભાગીય કચેર�

4થો માળ, �વન પ્રકાશ, �થપ�લ,
સંબલ�ુર 768004

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

સંબલ�ુર

એસબીપી, િવભાગીય કચેર�

4થો માળ, �વન પ્રકાશ, �થપ�લ,
સંબલ�ુર 768004

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

સંબલ�ુર

એસબીપી, િવભાગીય કચેર�

4થો માળ, �વન પ્રકાશ, �થપ�લ,
સંબલ�ુર 768004

� ૂવર્ ક��દ્રય ઝોન

સંબલ�ુર

એસબીપી, િવભાગીય કચેર�

4થો માળ, �વન પ્રકાશ, �થપ�લ,
સંબલ�ુર 768004

� ૂવ� ઝોન

બ�ગાઈગાંવ

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

બ�ગાઈગાંવ

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

બ�ગાઈગાંવ

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

બ�ગાઈગાંવ

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

બ�ગાઈગાંવ

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

બ�ગાઈગાંવ

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી

બઝાર ગોવાહાટ� -781 001
� ૂવ� ઝોન

બ�ગાઈગાંવ

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ઉદલ�ુર�

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

�ચરાંગ

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

દરાંગ

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

કામ�પ

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

કામ�પ મેટ્રોપો�લટન

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

કાગ�-�ગ્લ�ગ

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

મો�રગાંવ

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

નાગાંવ

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

નલબાર�

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

સોિનત�ુર

અસમ

શ્રીમતી. �લિપકા કા�લતા

9435344443

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

અ�ુ ણાચલ પ્રદ� શ

અસમ , અ�ુ ણાચલ પ્રદ� શ

શ્રી. એચ એન દાસ

9435703027

શ્રી. એચ એન દાસ

9435703027

શ્રી. એચ એન દાસ

9435703027

શ્રી. એચ એન દાસ

9435703027

શ્રી. એચ એન દાસ

9435703027

શ્રી. એચ એન દાસ

9435703027

શ્રી. એચ એન દાસ

9435703027

શ્રી. એચ એન દાસ

9435703027

શ્રી. એચ એન દાસ

9435703027

બઝાર ગોવાહાટ� -781 001
� ૂવ� ઝોન

�ુવાહાટ�

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

�ુવાહાટ�

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

�ુવાહાટ�

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

�ુવાહાટ�

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

�ુવાહાટ�

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

�ુવાહાટ�

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

�ુવાહાટ�

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

�ુવાહાટ�

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

�ુવાહાટ�

� 404

�વન પ્રકાશ, એસ.એસ. રોડ ફ�ન્સી
બઝાર ગોવાહાટ� -781 001

� ૂવ� ઝોન

જોરહટ

� 407

�વન પ્રકાશ ,રા�બર� �રા�લ જોરહટ,
અસમ, 785014

� ૂવ� ઝોન

જોરહટ

� 407

�વન પ્રકાશ ,રા�બર� �રા�લ જોરહટ,

અને નાગાલેન્ડ
0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ધેમા�

અસમ, 785014
� ૂવ� ઝોન

જોરહટ

� 407

�વન પ્રકાશ ,રા�બર� �રા�લ જોરહટ,

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

�ડ�ુગઢ

અસમ, 785014
� ૂવ� ઝોન

જોરહટ

� 407

�વન પ્રકાશ ,રા�બર� �રા�લ જોરહટ,

જોરહટ

� 407

�વન પ્રકાશ ,રા�બર� �રા�લ જોરહટ,

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ગોલાઘાટ

જોરહટ

� 407

�વન પ્રકાશ ,રા�બર� �રા�લ જોરહટ,

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

જોરહટ

જોરહટ

� 407

�વન પ્રકાશ ,રા�બર� �રા�લ જોરહટ,

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

લ�કમ�ુર

જોરહટ

� 407

�વન પ્રકાશ ,રા�બર� �રા�લ જોરહટ,

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

નાગાલેન્ડ

જોરહટ

� 407

�વન પ્રકાશ ,રા�બર� �રા�લ જોરહટ,

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

િશવસાગર

િસલચર

� 410

� �ુર, િસલચર-788
�વન પ્રકાશ, મેહર

અસમ , અ�ુ ણાચલ પ્રદ� શ
અને નાગાલેન્ડ

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

તીન�ુ�કયા

અસમ, 785014
� ૂવ� ઝોન

અસમ , અ�ુ ણાચલ પ્રદ� શ
અને નાગાલેન્ડ

અસમ, 785014
� ૂવ� ઝોન

અસમ , અ�ુ ણાચલ પ્રદ� શ
અને નાગાલેન્ડ

અસમ, 785014
� ૂવ� ઝોન

અસમ , અ�ુ ણાચલ પ્રદ� શ
અને નાગાલેન્ડ

અસમ, 785014
� ૂવ� ઝોન

અસમ , અ�ુ ણાચલ પ્રદ� શ
અને નાગાલેન્ડ

અસમ, 785014
� ૂવ� ઝોન

અસમ , અ�ુ ણાચલ પ્રદ� શ
અને નાગાલેન્ડ

અસમ, 785014
� ૂવ� ઝોન

અસમ , અ�ુ ણાચલ પ્રદ� શ
અને નાગાલેન્ડ

અસમ , અ�ુ ણાચલ પ્રદ� શ
અને નાગાલેન્ડ

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ચાચાર

અસમ , િત્ર�ુરા અને િમઝોરમ

શ્રી �.ડ�

03842-241252

03842-237187

bo_g410@licindia.com

�દમા હસાઓ

અસમ , િત્ર�ુરા અને િમઝોરમ

શ્રી �.ડ�

03842-241251

03842-237187

bo_g410@licindia.com

હ�લાકાંડ�

અસમ , િત્ર�ુરા અને િમઝોરમ

શ્રી �.ડ�

03842-241254

03842-237187

bo_g410@licindia.com

કર�મગંજ

અસમ , િત્ર�ુરા અને િમઝોરમ

શ્રી �.ડ�

03842-241253

03842-237187

bo_g410@licindia.com

મ�ણ�ુર

અસમ , િત્ર�ુરા અને િમઝોરમ

શ્રી �.ડ�

03842-241256

03842-237187

bo_g410@licindia.com

િમઝોરમ

અસમ , િત્ર�ુરા અને િમઝોરમ

શ્રી �.ડ�

03842-241257

03842-237187

bo_g410@licindia.com

િત્ર�ુરા

અસમ , િત્ર�ુરા અને િમઝોરમ

શ્રી �.ડ�

03842-241255

03561-255457

bo_g405@licindia.com

િસ��મ � ૂવર્

િસ��મ

શ્રી. એ. પોલ

9474592180

015
� ૂવ� ઝોન

િસલચર

� 410

� �ુર, િસલચર-788
�વન પ્રકાશ, મેહર
015

� ૂવ� ઝોન

િસલચર

� 410

� �ુર, િસલચર-788
�વન પ્રકાશ, મેહર
015

� ૂવ� ઝોન

િસલચર

� 410

� �ુર, િસલચર-788
�વન પ્રકાશ, મેહર
015

� ૂવ� ઝોન

િસલચર

� 410

� �ુર, િસલચર-788
�વન પ્રકાશ, મેહર
015

� ૂવ� ઝોન

િસલચર

� 410

� �ુર, િસલચર-788
�વન પ્રકાશ, મેહર
015

� ૂવ� ઝોન

િસલચર

� 410

� �ુર, િસલચર-788
�વન પ્રકાશ, મેહર
015

� ૂવ� ઝોન

જલપાઇ�ુડ�

� 405

�વન પ્રકાશ , પોસ્ટ બોક્સ

71,પી.ઓ.એન્ડડ� �જલ્લોજલપાઇ�ુડ�735 101
� ૂવ� ઝોન

જલપાઇ�ુડ�

� 405

�વન પ્રકાશ , પોસ્ટ બોક્સ

03561-255457

bo_g405@licindia.com

િસ��મ ઉ�ર

િસ��મ

શ્રી. એ. પોલ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

િસ��મ દ�ક્ષણ

િસ��મ

શ્રી. એ. પોલ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

િસ��મ પિ�મ

િસ��મ

શ્રી. એ. પોલ

9474592180

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

બાં�ુરા

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. અ�ચ�તા રોય

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

�બર�ુમ

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. અ�ચ�તા રોય

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

બદર્ વાન

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. અ�ચ�તા રોય

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

બદર્ વાન

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. અ�ચ�તા રોય

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

�ુ��લયા

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. અ�ચ�તા રોય

9433245434

03561-255457

bo_g405@licindia.com

અ�લ�ુર�ુ આર

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. એ. પોલ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

�ુ ચ�બહાર

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. એ. પોલ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

દ�ક્ષણ �દનાજ�ુર

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. એ. પોલ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

દા���લ�ગ

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. એ. પોલ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

જલપાઇ�ુડ�

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. એ. પોલ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

માલદા

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. એ. પોલ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ઉ�ર �દનાજ�ુર

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. એ. પોલ

9474592180

033-22126561

bo_g402@licindia.com

24 પરગણા ઉ�ર

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. પ્રોબલ દ�ા

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

24 પરગણા દ�ક્ષણ

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. પ્રોબલ દ�ા

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

�ુગલી

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. પ્રોબલ દ�ા

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

હાવરા

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. પ્રોબલ દ�ા

9831959486

71,પી.ઓ.એન્ડડ� �જલ્લોજલપાઇ�ુડ�735 101
� ૂવ� ઝોન

જલપાઇ�ુડ�

� 405

�વન પ્રકાશ , પોસ્ટ બોક્સ
71,પી.ઓ.એન્ડડ� �જલ્લોજલપાઇ�ુડ�735 101

� ૂવ� ઝોન

જલપાઇ�ુડ�

� 405

�વન પ્રકાશ , પોસ્ટ બોક્સ
71,પી.ઓ.એન્ડડ� �જલ્લોજલપાઇ�ુડ�735 101

� ૂવ� ઝોન

આસનસોલ

� 401

�વન પ્રકાશ, 1લો માળ, વેસ્ટ એન્ડ, �
ટ� રોડ, આસનસોલ 713304�જલ્લોબદર્ વાન

� ૂવ� ઝોન

આસનસોલ

� 401

�વન પ્રકાશ, 1લો માળ, વેસ્ટ એન્ડ, �
ટ� રોડ, આસનસોલ 713304�જલ્લોબદર્ વાન

� ૂવ� ઝોન

આસનસોલ

� 401

�વન પ્રકાશ, 1લો માળ, વેસ્ટ એન્ડ, �
ટ� રોડ, આસનસોલ 713304�જલ્લોબદર્ વાન

� ૂવ� ઝોન

આસનસોલ

� 401

�વન પ્રકાશ, 1લો માળ, વેસ્ટ એન્ડ, �
ટ� રોડ, આસનસોલ 713304�જલ્લોબદર્ વાન

� ૂવ� ઝોન

આસનસોલ

� 401

�વન પ્રકાશ, 1લો માળ, વેસ્ટ એન્ડ, �
ટ� રોડ, આસનસોલ 713304�જલ્લોબદર્ વાન

� ૂવ� ઝોન

જલપાઇ�ુડ�

� 405

�વન પ્રકાશ , પોસ્ટ બોક્સ
71,પી.ઓ.એન્ડડ� �જલ્લોજલપાઇ�ુડ�735 101

� ૂવ� ઝોન

જલપાઇ�ુડ�

� 405

�વન પ્રકાશ , પોસ્ટ બોક્સ
71,પી.ઓ.એન્ડડ� �જલ્લોજલપાઇ�ુડ�735 101

� ૂવ� ઝોન

જલપાઇ�ુડ�

� 405

�વન પ્રકાશ , પોસ્ટ બોક્સ
71,પી.ઓ.એન્ડડ� �જલ્લોજલપાઇ�ુડ�735 101

� ૂવ� ઝોન

જલપાઇ�ુડ�

� 405

�વન પ્રકાશ , પોસ્ટ બોક્સ
71,પી.ઓ.એન્ડડ� �જલ્લોજલપાઇ�ુડ�735 101

� ૂવ� ઝોન

જલપાઇ�ુડ�

� 405

�વન પ્રકાશ , પોસ્ટ બોક્સ
71,પી.ઓ.એન્ડડ� �જલ્લોજલપાઇ�ુડ�735 101

� ૂવ� ઝોન

જલપાઇ�ુડ�

� 405

�વન પ્રકાશ , પોસ્ટ બોક્સ
71,પી.ઓ.એન્ડડ� �જલ્લોજલપાઇ�ુડ�735 101

� ૂવ� ઝોન

જલપાઇ�ુડ�

� 405

�વન પ્રકાશ , પોસ્ટ બોક્સ
71,પી.ઓ.એન્ડડ� �જલ્લોજલપાઇ�ુડ�735 101

� ૂવ� ઝોન

ક�એમડ�ઓ I

� 402

�વન પ્રકાશ’ 8 મો માળ,16, સી આર
એવન્� ૂ,કોલકાતા- 700 072

� ૂવ� ઝોન

ક�એમડ�ઓ I

� 402

�વન પ્રકાશ’ 8 મો માળ,16, સી આર
એવન્� ૂ,કોલકાતા- 700 072

� ૂવ� ઝોન

ક�એમડ�ઓ I

� 402

�વન પ્રકાશ’ 8 મો માળ,16, સી આર
એવન્� ૂ,કોલકાતા- 700 072

� ૂવ� ઝોન

ક�એમડ�ઓ I

� 402

�વન પ્રકાશ’ 8 મો માળ,16, સી આર
એવન્� ૂ,કોલકાતા- 700 072

� ૂવ� ઝોન

ક�એમડ�ઓ I

� 402

�વન પ્રકાશ’ 8 મો માળ,16, સી આર

033-22126561

bo_g402@licindia.com

કોલકાતા

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. પ્રોબલ દ�ા

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

�ુિશ�દાબાદ

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. પ્રોબલ દ�ા

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ના�દયા

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. પ્રોબલ દ�ા

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

પિ�મ િમદના�ુર

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. પ્રોબલ દ�ા

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

� ૂરબ િમદના�ુર

પિ�મ બંગાળ

શ્રી. પ્રોબલ દ�ા

9831959486

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

આગરા

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

અલીગઢ

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ઔર� યા

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

�ુલદ
ં શહર

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ઈટાહ

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ઇટાવા

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ફ�ુ ખાબાદ

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

�ફરોઝાબાદ

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

હાથરસ

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

કનૌજ

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

કાસગંજ

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

મૈન�ુર�

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

મ�ુરા

ઉ�ર પ્રદ� શ

એક� અસ્થાના, એસબીએમ

9412567943

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

અલહાબાદ

ઉ�ર પ્રદ� શ

કા�લ�દર પ્રસાદ, એસબીએમ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

બાન્દા

ઉ�ર પ્રદ� શ

કા�લ�દર પ્રસાદ, એસબીએમ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

�ચત્ર�ૂટ

ઉ�ર પ્રદ� શ

કા�લ�દર પ્રસાદ, એસબીએમ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ફતેહ�ુર

ઉ�ર પ્રદ� શ

કા�લ�દર પ્રસાદ, એસબીએમ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

કૌશમ્બી

ઉ�ર પ્રદ� શ

કા�લ�દર પ્રસાદ, એસબીએમ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

પ્રતાપગઢ

ઉ�ર પ્રદ� શ

કા�લ�દર પ્રસાદ, એસબીએમ

8765179002

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

બ�ુ આન

ઉ�ર પ્રદ� શ

એસ.પી.ઉપાધ્યાય, બીએમ

8004886700

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

બર� લી

ઉ�ર પ્રદ� શ

એસ.પી.ઉપાધ્યાય, બીએમ

8004886700

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

હરદોઇ

ઉ�ર પ્રદ� શ

એસ.પી.ઉપાધ્યાય, બીએમ

8004886700

એવન્� ૂ,કોલકાતા- 700 072
� ૂવ� ઝોન

ક�એમડ�ઓ I

� 402

�વન પ્રકાશ’ 8 મો માળ,16, સી આર
એવન્� ૂ,કોલકાતા- 700 072

� ૂવ� ઝોન

ક�એમડ�ઓ I

� 402

�વન પ્રકાશ’ 8 મો માળ,16, સી આર
એવન્� ૂ,કોલકાતા- 700 072

� ૂવ� ઝોન

ક�એમડ�ઓ I

� 402

�વન પ્રકાશ’ 8 મો માળ,16, સી આર
એવન્� ૂ,કોલકાતા- 700 072

� ૂવ� ઝોન

ક�એમડ�ઓ I

� 402

�વન પ્રકાશ’ 8 મો માળ,16, સી આર
એવન્� ૂ,કોલકાતા- 700 072

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

આગરા

� 201

�વન પ્રકાશ,3જો માળ,સંજય પ્લેસ,
એમ.�. રોડ, આગરા-282002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

અલહાબાદ

� 202

5મો માળ, એમ.�. માગર્, િસિવલ
લાઇન્સ, અલહાબાદ-211002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

અલહાબાદ

� 202

5મો માળ, એમ.�. માગર્, િસિવલ
લાઇન્સ, અલહાબાદ-211002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

અલહાબાદ

� 202

5મો માળ, એમ.�. માગર્, િસિવલ
લાઇન્સ, અલહાબાદ-211002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

અલહાબાદ

� 202

5મો માળ, એમ.�. માગર્, િસિવલ
લાઇન્સ, અલહાબાદ-211002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

અલહાબાદ

� 202

5મો માળ, એમ.�. માગર્, િસિવલ
લાઇન્સ, અલહાબાદ-211002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

અલહાબાદ

� 202

5મો માળ, એમ.�. માગર્, િસિવલ
લાઇન્સ, અલહાબાદ-211002

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

બર� લી

�203

�વન પ્રકાશ,ડ�.ડ�.�ુરમ,બર� લી243122

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

બર� લી

�203

�વન પ્રકાશ,ડ�.ડ�.�ુરમ,બર� લી243122

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

બર� લી

�203

�વન પ્રકાશ,ડ�.ડ�.�ુરમ,બર� લી243122

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

બર� લી

�203

�વન પ્રકાશ,ડ�.ડ�.�ુરમ,બર� લી-

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

િપ�લ�ભત

ઉ�ર પ્રદ� શ

એસ.પી.ઉપાધ્યાય, બીએમ

8004886700

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

રામ�ુર

ઉ�ર પ્રદ� શ

એસ.પી.ઉપાધ્યાય, બીએમ

8004886700

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

શાહજહા�ુર

ઉ�ર પ્રદ� શ

એસ.પી.ઉપાધ્યાય, બીએમ

8004886700

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

આઝમગઢ

ઉ�ર પ્રદ� શ

�ુ.સી.િતવાર�, એસબીએમ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

બસ્તી

ઉ�ર પ્રદ� શ

�ુ.સી.િતવાર�, એસબીએમ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

દ� વ�રયા

ઉ�ર પ્રદ� શ

�ુ.સી.િતવાર�, એસબીએમ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ગોરખ�ુર

ઉ�ર પ્રદ� શ

�ુ.સી.િતવાર�, એસબીએમ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

�ુ શીનગર

ઉ�ર પ્રદ� શ

�ુ.સી.િતવાર�, એસબીએમ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

મહારાજગંજ

ઉ�ર પ્રદ� શ

�ુ.સી.િતવાર�, એસબીએમ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

માઉ

ઉ�ર પ્રદ� શ

�ુ.સી.િતવાર�, એસબીએમ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

સંત કબીર નગર

ઉ�ર પ્રદ� શ

�ુ.સી.િતવાર�, એસબીએમ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

િસદ્ધાથર્ નગર

ઉ�ર પ્રદ� શ

�ુ.સી.િતવાર�, એસબીએમ

9453413961

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

હમીર�ુર

ઉ�ર પ્રદ� શ

�એસ ચૌહાણ, ડ�એમ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

જલોન

ઉ�ર પ્રદ� શ

�એસ ચૌહાણ, ડ�એમ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ઝાંસી

ઉ�ર પ્રદ� શ

�એસ ચૌહાણ, ડ�એમ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

કાન�ુર દ� હાત

ઉ�ર પ્રદ� શ

�એસ ચૌહાણ, ડ�એમ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

કાન�ુર નગર

ઉ�ર પ્રદ� શ

�એસ ચૌહાણ, ડ�એમ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

લ�લત�ુર

ઉ�ર પ્રદ� શ

�એસ ચૌહાણ, ડ�એમ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

મહોબા

ઉ�ર પ્રદ� શ

�એસ ચૌહાણ, ડ�એમ

9415158707

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

�બેડકરનગર

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

અમેઠ�

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

બહરાઇચ

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

બલરામ�ુર

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

બારાબાંક�

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ફ� ઝાબાદ

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ગ�ડા

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

લખીમ�ુર ખેડ�

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

243122
નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

બર� લી

�203

�વન પ્રકાશ,ડ�.ડ�.�ુરમ,બર� લી243122

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

બર� લી

�203

�વન પ્રકાશ,ડ�.ડ�.�ુરમ,બર� લી243122

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

ગોરખ�ુર

�205

�ુધ �બહાર, તારા મંડળ રોડ,ગોરખ�ુર273001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

ગોરખ�ુર

�205

�ુધ �બહાર, તારા મંડળ રોડ,ગોરખ�ુર273001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

ગોરખ�ુર

�205

�ુધ �બહાર, તારા મંડળ રોડ,ગોરખ�ુર273001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

ગોરખ�ુર

�205

�ુધ �બહાર, તારા મંડળ રોડ,ગોરખ�ુર273001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

ગોરખ�ુર

�205

�ુધ �બહાર, તારા મંડળ રોડ,ગોરખ�ુર273001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

ગોરખ�ુર

�205

�ુધ �બહાર, તારા મંડળ રોડ,ગોરખ�ુર273001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

ગોરખ�ુર

�205

�ુધ �બહાર, તારા મંડળ રોડ,ગોરખ�ુર273001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

ગોરખ�ુર

�205

�ુધ �બહાર, તારા મંડળ રોડ,ગોરખ�ુર273001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

ગોરખ�ુર

�205

�ુધ �બહાર, તારા મંડળ રોડ,ગોરખ�ુર273001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

કાન�ુર

�206

16/98 �વન િવકાસ, એમ.�. માગર્,
કાન�ુર-208001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

કાન�ુર

�206

16/98 �વન િવકાસ, એમ.�. માગર્,
કાન�ુર-208001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

કાન�ુર

�206

16/98 �વન િવકાસ, એમ.�. માગર્,
કાન�ુર-208001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

કાન�ુર

�206

16/98 �વન િવકાસ, એમ.�. માગર્,
કાન�ુર-208001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

કાન�ુર

�206

16/98 �વન િવકાસ, એમ.�. માગર્,
કાન�ુર-208001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

કાન�ુર

�206

16/98 �વન િવકાસ, એમ.�. માગર્,
કાન�ુર-208001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

કાન�ુર

�206

16/98 �વન િવકાસ, એમ.�. માગર્,
કાન�ુર-208001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

લખનૌ

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

રાયબર� લી

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

શ્રાવસ્તી

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

સીતા�ુર

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

�ુલતાન�ુર

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ઉ�ાઓ

ઉ�ર પ્રદ� શ

�બમલ �કશોર, ડ�એમ

8765924945

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

અમરોહા

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.શમાર્, એસબીએમ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

બાગપત

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.શમાર્, એસબીએમ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

�બજનૌર

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.શમાર્, એસબીએમ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ગૌતમગઢ નગર

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.શમાર્, એસબીએમ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ગા�ઝયાબાદ

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.શમાર્, એસબીએમ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

હા�ુર

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.શમાર્, એસબીએમ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

મેરઠ

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.શમાર્, એસબીએમ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

મોરાદાબાદ

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.શમાર્, એસબીએમ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

�ુઝફ્ફરનગર

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.શમાર્, એસબીએમ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

શામ્ભલ

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.શમાર્, એસબીએમ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

શામલી

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.શમાર્, એસબીએમ

9837427699

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

બ�લયા

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.િસ�હ, એસબીએમ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ચંદૌલી

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.િસ�હ, એસબીએમ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ગા�ઝ�ુર

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.િસ�હ, એસબીએમ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

જૌન�ુર

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.િસ�હ, એસબીએમ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ુ
િમઝાર્�ર

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.િસ�હ, એસબીએમ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

સંત રિવદાસ નગર

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.િસ�હ, એસબીએમ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

સોનભદ્ર

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.િસ�હ, એસબીએમ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

વારાણસી

ઉ�ર પ્રદ� શ

એ.ક�.િસ�હ, એસબીએમ

9415255534

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

અલ્મોડા

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

બાગે�ર

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

હઝરતગંજ, લખનૌ-226001
નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

લખનૌ

�207

2જો માળ, �વન પ્રકાશ, 30,
હઝરતગંજ, લખનૌ-226001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

મેરઠ

�208

�વન પ્રકાશ,પ્રભાત નગર, મેરઠ250001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

મેરઠ

�208

�વન પ્રકાશ,પ્રભાત નગર, મેરઠ250001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

મેરઠ

�208

�વન પ્રકાશ,પ્રભાત નગર, મેરઠ250001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

મેરઠ

�208

�વન પ્રકાશ,પ્રભાત નગર, મેરઠ250001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

મેરઠ

�208

�વન પ્રકાશ,પ્રભાત નગર, મેરઠ250001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

મેરઠ

�208

�વન પ્રકાશ,પ્રભાત નગર, મેરઠ250001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

મેરઠ

�208

�વન પ્રકાશ,પ્રભાત નગર, મેરઠ250001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

મેરઠ

�208

�વન પ્રકાશ,પ્રભાત નગર, મેરઠ250001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

મેરઠ

�208

�વન પ્રકાશ,પ્રભાત નગર, મેરઠ250001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

મેરઠ

�208

�વન પ્રકાશ,પ્રભાત નગર, મેરઠ250001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

મેરઠ

�208

�વન પ્રકાશ,પ્રભાત નગર, મેરઠ250001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

વારાણસી

�209

�વન પ્રકાશ,બી12/120,ગૌર�ગંજ,વારાણસી-221001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

વારાણસી

�209

�વન પ્રકાશ,બી12/120,ગૌર�ગંજ,વારાણસી-221001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

વારાણસી

�209

�વન પ્રકાશ,બી12/120,ગૌર�ગંજ,વારાણસી-221001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

વારાણસી

�209

�વન પ્રકાશ,બી12/120,ગૌર�ગંજ,વારાણસી-221001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

વારાણસી

�209

�વન પ્રકાશ,બી12/120,ગૌર�ગંજ,વારાણસી-221001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

વારાણસી

�209

�વન પ્રકાશ,બી12/120,ગૌર�ગંજ,વારાણસી-221001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

વારાણસી

�209

�વન પ્રકાશ,બી12/120,ગૌર�ગંજ,વારાણસી-221001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

વારાણસી

�209

�વન પ્રકાશ,બી12/120,ગૌર�ગંજ,વારાણસી-221001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન-

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ચમોલી

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ચમ્પાવત

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

દ� હરા�ૂ ન

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

હ�રદ્વાર

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

નૈિનતાલ

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

િપથોરાગઢ

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

પૌડ� ગઢવાલ

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

�ુ દ્રપ્રયાગ

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

સહારન�ુર

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

�ટહર� ગઢવાલ

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ઉધમિસ�હ નગર

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ઉ�રકાશી

ઉ�રાખંડ

િવનોદ ઉિનયાલ, ડ�એમ

7579206668

�વનપ્રકાશ, સેક્ટર 17-બી, ચંદ�ગઢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ચંદ�ગઢ

ચંદ�ગઢ

એસ.સી. મા�ુર, ડ�એમ

9478734436

6ઠો અને 7મો માળ, �વન પ્રકાશ

011-23354037

bo_g103@licindia.com

વલ્લભગઢ

�દલ્હ�

ટ�.એન.ઝા, ડ�એમ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

�દલ્હ�

�દલ્હ�

ટ�.એન.ઝા, ડ�એમ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ફર�દાબાદ

�દલ્હ�

ટ�.એન.ઝા, ડ�એમ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

�ુડગાંવ

�દલ્હ�

ટ�.એન.ઝા, ડ�એમ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

પાલવાલ

�દલ્હ�

ટ�.એન.ઝા, ડ�એમ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

સોહના

�દલ્હ�

ટ�.એન.ઝા, ડ�એમ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ર� વાર�

હ�રયાણા

ટ�.એન.ઝા, ડ�એમ

9999631266

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

�બાલા

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

બહા�ુ રગઢ

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

�ભવાની

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ચરખી દાદર�

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

218001
નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

નોથર્ સેન્ટ્રલ ઝોન

દ� હરા�ૂ ન

�204

�વન પ્રકાશ, ધરમ�ુર, દ� હરા�ૂ ન218001

ઉ�ર ઝોન

ચંદ�ગઢ

પીએન્ડ�એસ ચંદ�ગઢ
�102

ઉ�ર ઝોન

�દલ્હ�

પીએન્ડ�એસ �દલ્હ� �106

�બ�લ્ડ�ગ, 25, ક�.�. માગર્, નવી �દલ્હ�110001
ઉ�ર ઝોન

�દલ્હ�

પીએન્ડ�એસ �દલ્હ� �103

6ઠો અને 7મો માળ, �વન પ્રકાશ
�બ�લ્ડ�ગ, 25, ક�.�. માગર્, નવી �દલ્હ�110001

ઉ�ર ઝોન

�દલ્હ�

પીએન્ડ�એસ �દલ્હ� �105

6ઠો અને 7મો માળ, �વન પ્રકાશ
�બ�લ્ડ�ગ, 25, ક�.�. માગર્, નવી �દલ્હ�110001

ઉ�ર ઝોન

�દલ્હ�

પીએન્ડ�એસ �દલ્હ� �104

6ઠો અને 7મો માળ, �વન પ્રકાશ
�બ�લ્ડ�ગ, 25, ક�.�. માગર્, નવી �દલ્હ�110001

ઉ�ર ઝોન

�દલ્હ�

પીએન્ડ�એસ �દલ્હ� �107

6ઠો અને 7મો માળ, �વન પ્રકાશ
�બ�લ્ડ�ગ, 25, ક�.�. માગર્, નવી �દલ્હ�110001

ઉ�ર ઝોન

�દલ્હ�

પીએન્ડ�એસ �દલ્હ� �108

6ઠો અને 7મો માળ, �વન પ્રકાશ
�બ�લ્ડ�ગ, 25, ક�.�. માગર્, નવી �દલ્હ�110001

ઉ�ર ઝોન

�દલ્હ�

પીએન્ડ�એસ �દલ્હ� �109

6ઠો અને 7મો માળ, �વન પ્રકાશ
�બ�લ્ડ�ગ, 25, ક�.�. માગર્, નવી �દલ્હ�110001

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,

મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.
ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ફતેહાબાદ

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

�હસાર

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

�જ�દ

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ક� થાલ

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

કનાર્લ

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

કનાર્લ

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

�ુ �ુક્ષેત્ર

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

મહ�દરગઢ

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

પંચ�ુ લા

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

પાણીપત

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

રોહતક

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

િસરસા

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

સોનપત

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ય�ુના નગર

હ�રયાણા

દ�લપ બક્ષી, બીએમ

9416296133

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

�બલાસ�ુર

�હમાચલ પ્રદ� શ

શ્રી. ગણેશ લાલ, ડ�એમ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ચંબા

�હમાચલ પ્રદ� શ

શ્રી. ગણેશ લાલ, ડ�એમ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

હમીર�ુર

�હમાચલ પ્રદ� શ

શ્રી. ગણેશ લાલ, ડ�એમ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

કાંગડા

�હમાચલ પ્રદ� શ

શ્રી. ગણેશ લાલ, ડ�એમ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

�ુ લ્�ુ

�હમાચલ પ્રદ� શ

શ્રી. ગણેશ લાલ, ડ�એમ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

મંડ�

�હમાચલ પ્રદ� શ

શ્રી. ગણેશ લાલ, ડ�એમ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

િશમલા

�હમાચલ પ્રદ� શ

શ્રી. ગણેશ લાલ, ડ�એમ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

િસરમોર

�હમાચલ પ્રદ� શ

શ્રી. ગણેશ લાલ, ડ�એમ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

સોલન

�હમાચલ પ્રદ� શ

શ્રી. ગણેશ લાલ, ડ�એમ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ઉના

�હમાચલ પ્રદ� શ

શ્રી. ગણેશ લાલ, ડ�એમ

9478011777

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

બદગામ

જમ્�ુ-કાશ્મીર

ચૈતન્ય શમાર્, બીએમ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

બારા�ુલા

જમ્�ુ-કાશ્મીર

ચૈતન્ય શમાર્, બીએમ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ડોડા

જમ્�ુ-કાશ્મીર

ચૈતન્ય શમાર્, બીએમ

9419105325

મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.
ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

કનાર્લ

પીએન્ડ�એસ કનાર્લ �107

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, 489,
મોડલ ટાઉન, કનાર્લ-132001.

ઉ�ર ઝોન

િશમલા

પીએન્ડ�એસ િશમલા �109

�ૂની ઇમારત (એસબીઆઇ), ઓકલેન્ડ
હોટલની પાસે, લ�ડ બ�ર, િશમલા

ઉ�ર ઝોન

િશમલા

પીએન્ડ�એસ િશમલા �109

�ૂની ઇમારત (એસબીઆઇ), ઓકલેન્ડ
હોટલની પાસે, લ�ડ બ�ર, િશમલા

ઉ�ર ઝોન

િશમલા

પીએન્ડ�એસ િશમલા �109

�ૂની ઇમારત (એસબીઆઇ), ઓકલેન્ડ
હોટલની પાસે, લ�ડ બ�ર, િશમલા

ઉ�ર ઝોન

િશમલા

પીએન્ડ�એસ િશમલા �109

�ૂની ઇમારત (એસબીઆઇ), ઓકલેન્ડ
હોટલની પાસે, લ�ડ બ�ર, િશમલા

ઉ�ર ઝોન

િશમલા

પીએન્ડ�એસ િશમલા �109

�ૂની ઇમારત (એસબીઆઇ), ઓકલેન્ડ
હોટલની પાસે, લ�ડ બ�ર, િશમલા

ઉ�ર ઝોન

િશમલા

પીએન્ડ�એસ િશમલા �109

�ૂની ઇમારત (એસબીઆઇ), ઓકલેન્ડ
હોટલની પાસે, લ�ડ બ�ર, િશમલા

ઉ�ર ઝોન

િશમલા

પીએન્ડ�એસ િશમલા �109

�ૂની ઇમારત (એસબીઆઇ), ઓકલેન્ડ
હોટલની પાસે, લ�ડ બ�ર, િશમલા

ઉ�ર ઝોન

િશમલા

પીએન્ડ�એસ િશમલા �109

�ૂની ઇમારત (એસબીઆઇ), ઓકલેન્ડ
હોટલની પાસે, લ�ડ બ�ર, િશમલા

ઉ�ર ઝોન

િશમલા

પીએન્ડ�એસ િશમલા �109

�ૂની ઇમારત (એસબીઆઇ), ઓકલેન્ડ
હોટલની પાસે, લ�ડ બ�ર, િશમલા

ઉ�ર ઝોન

િશમલા

પીએન્ડ�એસ િશમલા �109

�ૂની ઇમારત (એસબીઆઇ), ઓકલેન્ડ
હોટલની પાસે, લ�ડ બ�ર, િશમલા

ઉ�ર ઝોન

જમ્�ુ

પીએન્ડ�એસ જમ્�ુ �110

�વન �યોિત �બ�લ્ડ�ગ, 18-એ, ર� લ હ�ડ
કોમ્પલેક્ષ, જમ્�ુ-180012.

ઉ�ર ઝોન

જમ્�ુ

પીએન્ડ�એસ જમ્�ુ �110

�વન �યોિત �બ�લ્ડ�ગ, 18-એ, ર� લ હ�ડ
કોમ્પલેક્ષ, જમ્�ુ-180012.

ઉ�ર ઝોન

જમ્�ુ

પીએન્ડ�એસ જમ્�ુ �110

�વન �યોિત �બ�લ્ડ�ગ, 18-એ, ર� લ હ�ડ

કોમ્પલેક્ષ, જમ્�ુ-180012.
ઉ�ર ઝોન

જમ્�ુ

પીએન્ડ�એસ જમ્�ુ �110

�વન �યોિત �બ�લ્ડ�ગ, 18-એ, ર� લ હ�ડ

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

જમ્�ુ

જમ્�ુ-કાશ્મીર

ચૈતન્ય શમાર્, બીએમ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

રાજૌર�

જમ્�ુ-કાશ્મીર

ચૈતન્ય શમાર્, બીએમ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

સામ્બા

જમ્�ુ-કાશ્મીર

ચૈતન્ય શમાર્, બીએમ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

શ્રીનગર

જમ્�ુ-કાશ્મીર

ચૈતન્ય શમાર્, બીએમ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ઉધમ�ુર

જમ્�ુ-કાશ્મીર

ચૈતન્ય શમાર્, બીએમ

9419105325

�વનપ્રકાશ, સેક્ટર 17-બી, ચંદ�ગઢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ફતેહગઢ સા�હબ

પં�બ

એસ.સી. મા�ુર, ડ�એમ

9478734436

અમર પેલેસ, શામ નગર, �ુિધયાણા

0161-2775138

Bo_g108@licindia.com

ભ�ટ�ડા

પં�બ

અ�ુ ણ ગૌતમ ગંભીર, બીએમ

8427294220

અમર પેલેસ, શામ નગર, �ુિધયાણા

0161-2775138

Bo_g108@licindia.com

�ુિધયાણા

પં�બ

અ�ુ ણ ગૌતમ ગંભીર, બીએમ

8427294220

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

અ� ૃતસર

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ફ�ઝલકા

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

�ફરોઝ�ુર

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

�ુરદાસ�ુર

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

હોિશયાર�ુર

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

જલંધર

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ક� ૂરથલા

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

માલહોત

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

મોગા

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

�ુક્તસર

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

નવાશહર

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

પઠાણકોટ

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

તરનતારન

પં�બ

એસ.ક�. મહાજન, એસબીએમ

9417078588

�વનપ્રકાશ, સેક્ટર 17-બી, ચંદ�ગઢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

બરનાલા

પં�બ, હ�રયાણા

એસ.સી. મા�ુર, ડ�એમ

9478734436

�વનપ્રકાશ, સેક્ટર 17-બી, ચંદ�ગઢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

મોહાલી

પં�બ, હ�રયાણા

એસ.સી. મા�ુર, ડ�એમ

9478734436

�વનપ્રકાશ, સેક્ટર 17-બી, ચંદ�ગઢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

પ�ટયાલા

પં�બ, હ�રયાણા

એસ.સી. મા�ુર, ડ�એમ

9478734436

�વનપ્રકાશ, સેક્ટર 17-બી, ચંદ�ગઢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

રોપર

પં�બ, હ�રયાણા

એસ.સી. મા�ુર, ડ�એમ

9478734436

�વનપ્રકાશ, સેક્ટર 17-બી, ચંદ�ગઢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

સંગ�ર

પં�બ, હ�રયાણા

એસ.સી. મા�ુર, ડ�એમ

9478734436

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, રાનડ�

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

અજમેર

રાજસ્થાન

એમ.ક�. �ુદ્રં ા, બીએમ

9413820911

કોમ્પલેક્ષ, જમ્�ુ-180012.
ઉ�ર ઝોન

જમ્�ુ

પીએન્ડ�એસ જમ્�ુ �110

�વન �યોિત �બ�લ્ડ�ગ, 18-એ, ર� લ હ�ડ
કોમ્પલેક્ષ, જમ્�ુ-180012.

ઉ�ર ઝોન

જમ્�ુ

પીએન્ડ�એસ જમ્�ુ �110

�વન �યોિત �બ�લ્ડ�ગ, 18-એ, ર� લ હ�ડ
કોમ્પલેક્ષ, જમ્�ુ-180012.

ઉ�ર ઝોન

જમ્�ુ

પીએન્ડ�એસ જમ્�ુ �110

�વન �યોિત �બ�લ્ડ�ગ, 18-એ, ર� લ હ�ડ
કોમ્પલેક્ષ, જમ્�ુ-180012.

ઉ�ર ઝોન

જમ્�ુ

પીએન્ડ�એસ જમ્�ુ �110

�વન �યોિત �બ�લ્ડ�ગ, 18-એ, ર� લ હ�ડ
કોમ્પલેક્ષ, જમ્�ુ-180012.

ઉ�ર ઝોન

ચંદ�ગઢ

પીએન્ડ�એસ ચંદ�ગઢ
�102

ઉ�ર ઝોન

�ુિધયાણા

પીએન્ડ�એસ �ુિધયાણા
�108

ઉ�ર ઝોન

�ુિધયાણા

પીએન્ડ�એસ �ુિધયાણા
�108

ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

રોડ, જલંધર
ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન
રોડ, જલંધર

ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન
રોડ, જલંધર

ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન
રોડ, જલંધર

ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન
રોડ, જલંધર

ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન
રોડ, જલંધર

ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન
રોડ, જલંધર

ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન
રોડ, જલંધર

ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન
રોડ, જલંધર

ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન
રોડ, જલંધર

ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન
રોડ, જલંધર

ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન
રોડ, જલંધર

ઉ�ર ઝોન

જલંધર

પીએન્ડ�એસ જલંધર �105

�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ, મોડલ ટાઉન
રોડ, જલંધર

ઉ�ર ઝોન

ચંદ�ગઢ

પીએન્ડ�એસ ચંદ�ગઢ
�102

ઉ�ર ઝોન

ચંદ�ગઢ

પીએન્ડ�એસ ચંદ�ગઢ
�102

ઉ�ર ઝોન

ચંદ�ગઢ

પીએન્ડ�એસ ચંદ�ગઢ
�102

ઉ�ર ઝોન

ચંદ�ગઢ

પીએન્ડ�એસ ચંદ�ગઢ
�102

ઉ�ર ઝોન

ચંદ�ગઢ

પીએન્ડ�એસ ચંદ�ગઢ
�102

ઉ�ર ઝોન

અજમેર

પીએન્ડ�એસ અજમેર �101

રોડ, અજમેર-305029
ઉ�ર ઝોન

અજમેર

પીએન્ડ�એસ અજમેર �101

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, રાનડ�

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

બાંસવાડા

રાજસ્થાન

એમ.ક�. �ુદ્રં ા, બીએમ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

બારન

રાજસ્થાન

એમ.ક�. �ુદ્રં ા, બીએમ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ભીલવાડા

રાજસ્થાન

એમ.ક�. �ુદ્રં ા, બીએમ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

�ુદ
ં �

રાજસ્થાન

એમ.ક�. �ુદ્રં ા, બીએમ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

�ચતોડગઢ

રાજસ્થાન

એમ.ક�. �ુદ્રં ા, બીએમ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

�ુ ગ
ં ર�ુર

રાજસ્થાન

એમ.ક�. �ુદ્રં ા, બીએમ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ઝાલાવાડ

રાજસ્થાન

એમ.ક�. �ુદ્રં ા, બીએમ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

કોટા

રાજસ્થાન

એમ.ક�. �ુદ્રં ા, બીએમ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

રાજસમંદ

રાજસ્થાન

એમ.ક�. �ુદ્રં ા, બીએમ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ઉદય�ુર

રાજસ્થાન

એમ.ક�. �ુદ્રં ા, બીએમ

9413820911

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

અલવર

રાજસ્થાન

અિનલ અરોરા, એસબીએમ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ભરત�ુર

રાજસ્થાન

અિનલ અરોરા, એસબીએમ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

દૌસા

રાજસ્થાન

અિનલ અરોરા, એસબીએમ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ધોલ�ુર

રાજસ્થાન

અિનલ અરોરા, એસબીએમ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

જય�ુર

રાજસ્થાન

અિનલ અરોરા, એસબીએમ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

�ન��ુ

રાજસ્થાન

અિનલ અરોરા, એસબીએમ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

કરૌલી

રાજસ્થાન

અિનલ અરોરા, એસબીએમ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

સીકર

રાજસ્થાન

અિનલ અરોરા, એસબીએમ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

સવાઈ માધો�ુર

રાજસ્થાન

અિનલ અરોરા, એસબીએમ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ટ�ક

રાજસ્થાન

અિનલ અરોરા, એસબીએમ

9414261223

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

બાડમેર

રાજસ્થાન

પી.સી. મહ�તા, એસબીએમ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

�બકાનેર

રાજસ્થાન

પી.સી. મહ�તા, એસબીએમ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

�ુ�ુ

રાજસ્થાન

પી.સી. મહ�તા, એસબીએમ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

હ�ુમાનગઢ

રાજસ્થાન

પી.સી. મહ�તા, એસબીએમ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

�સલમેર

રાજસ્થાન

પી.સી. મહ�તા, એસબીએમ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

�લોર

રાજસ્થાન

પી.સી. મહ�તા, એસબીએમ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

જોધ�ુર

રાજસ્થાન

પી.સી. મહ�તા, એસબીએમ

9468807096

રોડ, અજમેર-305029
ઉ�ર ઝોન

અજમેર

પીએન્ડ�એસ અજમેર �101

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, રાનડ�
રોડ, અજમેર-305029

ઉ�ર ઝોન

અજમેર

પીએન્ડ�એસ અજમેર �101

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, રાનડ�
રોડ, અજમેર-305029

ઉ�ર ઝોન

અજમેર

પીએન્ડ�એસ અજમેર �101

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, રાનડ�
રોડ, અજમેર-305029

ઉ�ર ઝોન

અજમેર

પીએન્ડ�એસ અજમેર �101

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, રાનડ�
રોડ, અજમેર-305029

ઉ�ર ઝોન

અજમેર

પીએન્ડ�એસ અજમેર �101

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, રાનડ�
રોડ, અજમેર-305029

ઉ�ર ઝોન

અજમેર

પીએન્ડ�એસ અજમેર �101

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, રાનડ�
રોડ, અજમેર-305029

ઉ�ર ઝોન

અજમેર

પીએન્ડ�એસ અજમેર �101

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, રાનડ�
રોડ, અજમેર-305029

ઉ�ર ઝોન

અજમેર

પીએન્ડ�એસ અજમેર �101

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, રાનડ�
રોડ, અજમેર-305029

ઉ�ર ઝોન

અજમેર

પીએન્ડ�એસ અજમેર �101

િવભાગીય કચેર�, �વન પ્રકાશ, રાનડ�
રોડ, અજમેર-305029

ઉ�ર ઝોન

જય�ુર

પીએન્ડ�એસ જય�ુર �104

િવભાગીય કચેર�-1, �વન પ્રકાશ,
ભવાની િસ�હ રોડ, જય�ુર-302005

ઉ�ર ઝોન

જય�ુર

પીએન્ડ�એસ જય�ુર �104

િવભાગીય કચેર�-1, �વન પ્રકાશ,
ભવાની િસ�હ રોડ, જય�ુર-302005

ઉ�ર ઝોન

જય�ુર

પીએન્ડ�એસ જય�ુર �104

િવભાગીય કચેર�-1, �વન પ્રકાશ,
ભવાની િસ�હ રોડ, જય�ુર-302005

ઉ�ર ઝોન

જય�ુર

પીએન્ડ�એસ જય�ુર �104

િવભાગીય કચેર�-1, �વન પ્રકાશ,
ભવાની િસ�હ રોડ, જય�ુર-302005

ઉ�ર ઝોન

જય�ુર

પીએન્ડ�એસ જય�ુર �104

િવભાગીય કચેર�-1, �વન પ્રકાશ,
ભવાની િસ�હ રોડ, જય�ુર-302005

ઉ�ર ઝોન

જય�ુર

પીએન્ડ�એસ જય�ુર �104

િવભાગીય કચેર�-1, �વન પ્રકાશ,
ભવાની િસ�હ રોડ, જય�ુર-302005

ઉ�ર ઝોન

જય�ુર

પીએન્ડ�એસ જય�ુર �104

િવભાગીય કચેર�-1, �વન પ્રકાશ,
ભવાની િસ�હ રોડ, જય�ુર-302005

ઉ�ર ઝોન

જય�ુર

પીએન્ડ�એસ જય�ુર �104

િવભાગીય કચેર�-1, �વન પ્રકાશ,
ભવાની િસ�હ રોડ, જય�ુર-302005

ઉ�ર ઝોન

જય�ુર

પીએન્ડ�એસ જય�ુર �104

િવભાગીય કચેર�-1, �વન પ્રકાશ,
ભવાની િસ�હ રોડ, જય�ુર-302005

ઉ�ર ઝોન

જય�ુર

પીએન્ડ�એસ જય�ુર �104

િવભાગીય કચેર�-1, �વન પ્રકાશ,
ભવાની િસ�હ રોડ, જય�ુર-302005

ઉ�ર ઝોન

જોધ�ુર

જોધ�ુર, �106

પીએન્ડ�એસ, કોક્સ �ુ �ટર, બરક�ુલ્લા
ખાન સ્ટ��ડયમની પાસે, જોધ�ુર.

ઉ�ર ઝોન

જોધ�ુર

જોધ�ુર, �106

પીએન્ડ�એસ, કોક્સ �ુ �ટર, બરક�ુલ્લા
ખાન સ્ટ��ડયમની પાસે, જોધ�ુર.

ઉ�ર ઝોન

જોધ�ુર

જોધ�ુર, �106

પીએન્ડ�એસ, કોક્સ �ુ �ટર, બરક�ુલ્લા
ખાન સ્ટ��ડયમની પાસે, જોધ�ુર.

ઉ�ર ઝોન

જોધ�ુર

જોધ�ુર, �106

પીએન્ડ�એસ, કોક્સ �ુ �ટર, બરક�ુલ્લા
ખાન સ્ટ��ડયમની પાસે, જોધ�ુર.

ઉ�ર ઝોન

જોધ�ુર

જોધ�ુર, �106

પીએન્ડ�એસ, કોક્સ �ુ �ટર, બરક�ુલ્લા
ખાન સ્ટ��ડયમની પાસે, જોધ�ુર.

ઉ�ર ઝોન

જોધ�ુર

જોધ�ુર, �106

પીએન્ડ�એસ, કોક્સ �ુ �ટર, બરક�ુલ્લા
ખાન સ્ટ��ડયમની પાસે, જોધ�ુર.

ઉ�ર ઝોન

જોધ�ુર

જોધ�ુર, �106

પીએન્ડ�એસ, કોક્સ �ુ �ટર, બરક�ુલ્લા

ખાન સ્ટ��ડયમની પાસે, જોધ�ુર.
ઉ�ર ઝોન

જોધ�ુર

જોધ�ુર, �106

પીએન્ડ�એસ, કોક્સ �ુ �ટર, બરક�ુલ્લા

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

નાગૌર

રાજસ્થાન

પી.સી. મહ�તા, એસબીએમ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

પાલી

રાજસ્થાન

પી.સી. મહ�તા, એસબીએમ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

િસરોહ�

રાજસ્થાન

પી.સી. મહ�તા, એસબીએમ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

શ્રી ગંગા નગર

રાજસ્થાન

પી.સી. મહ�તા, એસબીએમ

9468807096

08562-244680

bo_g502@licindia.com

અનંત�ુર

એ.પી.

શ્રી શ્રીિનવાસન સી

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ચી�ોર

એ.પી.

શ્રી શ્રીિનવાસન સી

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

કર�ુલ

એ.પી.

શ્રી શ્રીિનવાસન સી

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

એસ.પી.એસ નેલ્લોર

એ.પી.

શ્રી શ્રીિનવાસન સી

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

વાય.એસ.આર (કડાપા)

એ.પી.

શ્રી શ્રીિનવાસન સી

94448 55578

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

� ૂવર્ ગોદાવર�

એ.પી.

શ્રી ગોપી પ્રસાદ બી

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

�ુ�ં ુ ર

એ.પી.

શ્રી ગોપી પ્રસાદ બી

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

�ૃષ્ણ

એ.પી.

શ્રી ગોપી પ્રસાદ બી

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

પ્રકાશમ

એ.પી.

શ્રી ગોપી પ્રસાદ બી

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

પિ�મ ગોદાવર�

એ.પી.

શ્રી ગોપી પ્રસાદ બી

98663 60763

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

શ્રીકા�ુ લમ

એ.પી.

શ્રી ક�.રિવકાંત

89856 74970

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

િવશાખાપટ્ટનમ

એ.પી.

શ્રી ક�.રિવકાંત

89856 74970

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

િવ�ઝઆનગરમ

એ.પી.

શ્રી ક�.રિવકાંત

89856 74970

022-248948

bo_g501@licindia.com

બ�ગ્લોર

કણાર્ટક

�.એન. �ૃષ્ણ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

બ�ગ્લોર ગ્રામીણ

કણાર્ટક

�.એન. �ૃષ્ણ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

�ચ�ાબલા�ુરા

કણાર્ટક

�.એન. �ૃષ્ણ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

કોલાર

કણાર્ટક

�.એન. �ૃષ્ણ

9886591967

ખાન સ્ટ��ડયમની પાસે, જોધ�ુર.
ઉ�ર ઝોન

જોધ�ુર

જોધ�ુર, �106

પીએન્ડ�એસ, કોક્સ �ુ �ટર, બરક�ુલ્લા
ખાન સ્ટ��ડયમની પાસે, જોધ�ુર.

ઉ�ર ઝોન

જોધ�ુર

જોધ�ુર, �106

પીએન્ડ�એસ, કોક્સ �ુ �ટર, બરક�ુલ્લા
ખાન સ્ટ��ડયમની પાસે, જોધ�ુર.

ઉ�ર ઝોન

જોધ�ુર

જોધ�ુર, �106

પીએન્ડ�એસ, કોક્સ �ુ �ટર, બરક�ુલ્લા
ખાન સ્ટ��ડયમની પાસે, જોધ�ુર.

દ�ક્ષણ મધ્ય

કડાપા

કડાપા-�-502

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,
પીએન્ડ�એસ �ુિનટ ક�/ઑ એલઆઇસી
ઓફ ઇ�ન્ડયા કોલેજ રોડ �ુ ડાપાહ516004

દ�ક્ષણ મધ્ય

કડાપા

કડાપા-�-502

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,
પીએન્ડ�એસ �ુિનટ ક�/ઑ એલઆઇસી
ઓફ ઇ�ન્ડયા કોલેજ રોડ �ુ ડાપાહ516004

દ�ક્ષણ મધ્ય

કડાપા

કડાપા-�-502

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,
પીએન્ડ�એસ �ુિનટ ક�/ઑ એલઆઇસી
ઓફ ઇ�ન્ડયા કોલેજ રોડ �ુ ડાપાહ516004

દ�ક્ષણ મધ્ય

કડાપા

કડાપા-�-502

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,
પીએન્ડ�એસ �ુિનટ ક�/ઑ એલઆઇસી
ઓફ ઇ�ન્ડયા કોલેજ રોડ �ુ ડાપાહ516004

દ�ક્ષણ મધ્ય

કડાપા

કડાપા-�-502

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,
પીએન્ડ�એસ �ુિનટ ક�/ઑ એલઆઇસી
ઓફ ઇ�ન્ડયા કોલેજ રોડ �ુ ડાપાહ516004

દ�ક્ષણ મધ્ય

મછલીપટનમ

િવજયવાડા �-505

ત્રીજો માળ, "�વન�ૃષ્ણા" બેસન્ટ રોડા
ગવર્નરપેટ િવજયવાડા િપન-520002

દ�ક્ષણ મધ્ય

મછલીપટનમ

િવજયવાડા �-505

ત્રીજો માળ, "�વન�ૃષ્ણા" બેસન્ટ રોડા
ગવર્નરપેટ િવજયવાડા િપન-520002

દ�ક્ષણ મધ્ય

મછલીપટનમ

િવજયવાડા �-505

ત્રીજો માળ, "�વન�ૃષ્ણા" બેસન્ટ રોડા
ગવર્નરપેટ િવજયવાડા િપન-520002

દ�ક્ષણ મધ્ય

મછલીપટનમ

િવજયવાડા �-505

ત્રીજો માળ, "�વન�ૃષ્ણા" બેસન્ટ રોડા
ગવર્નરપેટ િવજયવાડા િપન-520002

દ�ક્ષણ મધ્ય

મછલીપટનમ

િવજયવાડા �-505

ત્રીજો માળ, "�વન�ૃષ્ણા" બેસન્ટ રોડા
ગવર્નરપેટ િવજયવાડા િપન-520002

દ�ક્ષણ મધ્ય

િવશાખાપટ્ટનમ

િવશાખાપટ્ટનમ �509

3જો માળ, એલ.આઇ.સી. �બ�લ્ડ�ગ, ભીમ
માગર્, ડ�.ઓ, િવઝાગ-530 004

દ�ક્ષણ મધ્ય

િવશાખાપટ્ટનમ

િવશાખાપટ્ટનમ �509

3જો માળ, એલ.આઇ.સી. �બ�લ્ડ�ગ, ભીમ
માગર્, ડ�.ઓ, િવઝાગ-530 004

દ�ક્ષણ મધ્ય

િવશાખાપટ્ટનમ

િવશાખાપટ્ટનમ �509

3જો માળ, એલ.આઇ.સી. �બ�લ્ડ�ગ, ભીમ
માગર્, ડ�.ઓ, િવઝાગ-530 004

દ�ક્ષણ મધ્ય

બ�ગ્લોર

બ�ગ્લોર �502

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા 4થો માળ,
"�વન પ્રકાશ", �બ�લ્ડ�ગ્સ, �સી રોડ,
બ�ગ્લોર િપન-560002

દ�ક્ષણ મધ્ય

બ�ગ્લોર

બ�ગ્લોર �504

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા 4થો માળ,
"�વન પ્રકાશ", �બ�લ્ડ�ગ્સ, �સી રોડ,
બ�ગ્લોર િપન-560002

દ�ક્ષણ મધ્ય

બ�ગ્લોર

બ�ગ્લોર �506

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા 4થો માળ,
"�વન પ્રકાશ", �બ�લ્ડ�ગ્સ, �સી રોડ,
બ�ગ્લોર િપન-560002

દ�ક્ષણ મધ્ય

બ�ગ્લોર

બ�ગ્લોર �503

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા 4થો માળ,

"�વન પ્રકાશ", �બ�લ્ડ�ગ્સ, �સી રોડ,
બ�ગ્લોર િપન-560002
દ�ક્ષણ મધ્ય

બ�ગ્લોર

બ�ગ્લોર �505

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા 4થો માળ,

022-248948

bo_g501@licindia.com

રામનગર

કણાર્ટક

�.એન. �ૃષ્ણ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

�ુ મ�ુ ર

કણાર્ટક

�.એન. �ૃષ્ણ

9886591967

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

બેલગામ

કણાર્ટક

શ્રી એમ અ�ુ ર્નન

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ધારવાડ

કણાર્ટક

શ્રી એમ અ�ુ ર્નન

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ગડગ

કણાર્ટક

શ્રી એમ અ�ુ ર્નન

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

હવેર�

કણાર્ટક

શ્રી એમ અ�ુ ર્નન

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ઉ�ર ક�ડા

કણાર્ટક

શ્રી એમ અ�ુ ર્નન

82773 29393

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

શામરાજનગર

કણાર્ટક

શ્રી એચ.મં�ુનાથ

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

હસન

કણાર્ટક

શ્રી એચ.મં�ુનાથ

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

કોડા�ુ

કણાર્ટક

શ્રી એચ.મં�ુનાથ

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

માંડ�ા

કણાર્ટક

શ્રી એચ.મં�ુનાથ

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

મૈ�રુ

કણાર્ટક

શ્રી એચ.મં�ુનાથ

94489 29828

08532-230019

bo_g507@licindia.com

બગલકોટ

કણાર્ટક

શ્રી િવ�ુ પક્ષ ડ�

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

બેલ્લાર�

કણાર્ટક

શ્રી િવ�ુ પક્ષ ડ�

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

�બદાર

કણાર્ટક

શ્રી િવ�ુ પક્ષ ડ�

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

બી��ુર

કણાર્ટક

શ્રી િવ�ુ પક્ષ ડ�

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

�ુલબગર્

કણાર્ટક

શ્રી િવ�ુ પક્ષ ડ�

94484 67199

"�વન પ્રકાશ", �બ�લ્ડ�ગ્સ, �સી રોડ,
બ�ગ્લોર િપન-560002
દ�ક્ષણ મધ્ય

બ�ગ્લોર

બ�ગ્લોર �501

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા 4થો માળ,
"�વન પ્રકાશ", �બ�લ્ડ�ગ્સ, �સી રોડ,
બ�ગ્લોર િપન-560002

દ�ક્ષણ મધ્ય

ધારવાડ

ધારવાડ- �503

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા �વન પ્રકાશ
કોલેજ રોડ પીએન્ડ�એસ ડ�પાટર્ મેન્ટ
ધારવાડ-580001

દ�ક્ષણ મધ્ય

ધારવાડ

ધારવાડ- �503

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા �વન પ્રકાશ
કોલેજ રોડ પીએન્ડ�એસ ડ�પાટર્ મેન્ટ
ધારવાડ-580001

દ�ક્ષણ મધ્ય

ધારવાડ

ધારવાડ- �503

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા �વન પ્રકાશ
કોલેજ રોડ પીએન્ડ�એસ ડ�પાટર્ મેન્ટ
ધારવાડ-580001

દ�ક્ષણ મધ્ય

ધારવાડ

ધારવાડ- �503

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા �વન પ્રકાશ
કોલેજ રોડ પીએન્ડ�એસ ડ�પાટર્ મેન્ટ
ધારવાડ-580001

દ�ક્ષણ મધ્ય

ધારવાડ

ધારવાડ- �503

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા �વન પ્રકાશ
કોલેજ રોડ પીએન્ડ�એસ ડ�પાટર્ મેન્ટ
ધારવાડ-580001

દ�ક્ષણ મધ્ય

મૈ�રુ

મૈ�રુ �-506

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પી.બી.નં.26
શાખા 1 એનેક્સ �બ�લ્ડ�ગ આર એસ રોડ,
યાદવ�ગર� પીઓ મૈ� ૂર-570020

દ�ક્ષણ મધ્ય

મૈ�રુ

મૈ�રુ �-506

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પી.બી.નં.26
શાખા 1 એનેક્સ �બ�લ્ડ�ગ આર એસ રોડ,
યાદવ�ગર� પીઓ મૈ� ૂર-570020

દ�ક્ષણ મધ્ય

મૈ�રુ

મૈ�રુ �-506

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પી.બી.નં.26
શાખા 1 એનેક્સ �બ�લ્ડ�ગ આર એસ રોડ,
યાદવ�ગર� પીઓ મૈ� ૂર-570020

દ�ક્ષણ મધ્ય

મૈ�રુ

મૈ�રુ �-506

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પી.બી.નં.26
શાખા 1 એનેક્સ �બ�લ્ડ�ગ આર એસ રોડ,
યાદવ�ગર� પીઓ મૈ� ૂર-570020

દ�ક્ષણ મધ્ય

મૈ�રુ

મૈ�રુ �-506

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પી.બી.નં.26
શાખા 1 એનેક્સ �બ�લ્ડ�ગ આર એસ રોડ,
યાદવ�ગર� પીઓ મૈ� ૂર-570020

દ�ક્ષણ મધ્ય

રાય�ુર

રાય�ુર �507

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા િવભાગીય
કચેર� બી.આર. કોડ �507, 1લો માળ,
�વન પ્રકાશ સ્ટ�શન રોડ, રાઇ�ુ િપન584101

દ�ક્ષણ મધ્ય

રાય�ુર

રાય�ુર �512

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા િવભાગીય
કચેર� બી.આર. કોડ �507, 1લો માળ,
�વન પ્રકાશ સ્ટ�શન રોડ, રાઇ�ુ િપન584101

દ�ક્ષણ મધ્ય

રાય�ુર

રાય�ુર �509

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા િવભાગીય
કચેર� બી.આર. કોડ �507, 1લો માળ,
�વન પ્રકાશ સ્ટ�શન રોડ, રાઇ�ુ િપન584101

દ�ક્ષણ મધ્ય

રાય�ુર

રાય�ુર �508

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા િવભાગીય
કચેર� બી.આર. કોડ �507, 1લો માળ,
�વન પ્રકાશ સ્ટ�શન રોડ, રાઇ�ુ િપન584101

દ�ક્ષણ મધ્ય

રાય�ુર

રાય�ુર �513

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા િવભાગીય

કચેર� બી.આર. કોડ �507, 1લો માળ,
�વન પ્રકાશ સ્ટ�શન રોડ, રાઇ�ુ િપન584101
દ�ક્ષણ મધ્ય

રાય�ુર

રાય�ુર �511

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા િવભાગીય

08532-230019

bo_g507@licindia.com

કોપ્પાલ

કણાર્ટક

શ્રી િવ�ુ પક્ષ ડ�

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

રાય�ુર

કણાર્ટક

શ્રી િવ�ુ પક્ષ ડ�

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

યાદ�ગર

કણાર્ટક

શ્રી િવ�ુ પક્ષ ડ�

94484 67199

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

�ચકમંગ� ૂર

કણાર્ટક

શ્રી શંકર વી હ�ગડ�

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

�ચત્ર�ુ ગર્

કણાર્ટક

શ્રી શંકર વી હ�ગડ�

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

દ�ક્ષણ ક�ડા

કણાર્ટક

શ્રી શંકર વી હ�ગડ�

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

દ� વનગર�

કણાર્ટક

શ્રી શંકર વી હ�ગડ�

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

િશમોગા

કણાર્ટક

શ્રી શંકર વી હ�ગડ�

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ઉ�ુ પી

કણાર્ટક

શ્રી શંકર વી હ�ગડ�

94484 88158

040-23420749

bo_g504@licindia.com

હ�દરાબાદ

તેલગ
ં ણા

એસ.થોમસ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

ુ નગર
મહ��બ

તેલગ
ં ણા

એસ.થોમસ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

મેડક

તેલગ
ં ણા

એસ.થોમસ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

નાલગ�ડા

તેલગ
ં ણા

એસ.થોમસ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

િનઝામાબાદ

તેલગ
ં ણા

એસ.થોમસ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

રં ગાર� ડ્ડ�

તેલગ
ં ણા

એસ.થોમસ

9441285588

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

અ�દલાબાદ

તેલગ
ં ણા

શ્રી પી.સી. શા�ી

99498 52267

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

કર�મનગર

તેલગ
ં ણા

શ્રી પી.સી. શા�ી

99498 52268

કચેર� બી.આર. કોડ �507, 1લો માળ,
�વન પ્રકાશ સ્ટ�શન રોડ, રાઇ�ુ િપન584101
દ�ક્ષણ મધ્ય

રાય�ુર

રાય�ુર �510

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા િવભાગીય
કચેર� બી.આર. કોડ �507, 1લો માળ,
�વન પ્રકાશ સ્ટ�શન રોડ, રાઇ�ુ િપન584101

દ�ક્ષણ મધ્ય

રાય�ુર

રાય�ુર �514

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા િવભાગીય
કચેર� બી.આર. કોડ �507, 1લો માળ,
�વન પ્રકાશ સ્ટ�શન રોડ, રાઇ�ુ િપન584101

દ�ક્ષણ મધ્ય

ઉ�ુ પી

મ�ગ્લોર �509

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પોપ્�ુલર
�બ�લ્ડ�ગ, ફોન: 2441281 બીજો માળ
ક�એસરાવ રોડ મ�ગ્લોર િપન-575001

દ�ક્ષણ મધ્ય

ઉ�ુ પી

મ�ગ્લોર �511

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પોપ્�ુલર
�બ�લ્ડ�ગ, ફોન: 2441281 બીજો માળ
ક�એસરાવ રોડ મ�ગ્લોર િપન-575001

દ�ક્ષણ મધ્ય

ઉ�ુ પી

મ�ગ્લોર �510

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પોપ્�ુલર
�બ�લ્ડ�ગ, ફોન: 2441281 બીજો માળ
ક�એસરાવ રોડ મ�ગ્લોર િપન-575001

દ�ક્ષણ મધ્ય

ઉ�ુ પી

મ�ગ્લોર �512

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પોપ્�ુલર
�બ�લ્ડ�ગ, ફોન: 2441281 બીજો માળ
ક�એસરાવ રોડ મ�ગ્લોર િપન-575001

દ�ક્ષણ મધ્ય

ઉ�ુ પી

મ�ગ્લોર �513

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પોપ્�ુલર
�બ�લ્ડ�ગ, ફોન: 2441281 બીજો માળ
ક�એસરાવ રોડ મ�ગ્લોર િપન-575001

દ�ક્ષણ મધ્ય

ઉ�ુ પી

મ�ગ્લોર �508

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પોપ્�ુલર
�બ�લ્ડ�ગ, ફોન: 2441281 બીજો માળ
ક�એસરાવ રોડ મ�ગ્લોર િપન-575001

દ�ક્ષણ મધ્ય

હ�દરાબાદ

હ�દરાબાદ- �504

બીજો માળ, �વન પ્રકાશ િવભાગીય
કચેર� સેક્ર�ટ��રયટ રોડ
સૈફાબાદહ�દરાબાદ500 063

દ�ક્ષણ મધ્ય

હ�દરાબાદ

હ�દરાબાદ- �504

બીજો માળ, �વન પ્રકાશ િવભાગીય
કચેર� સેક્ર�ટ��રયટ રોડ
સૈફાબાદહ�દરાબાદ500 063

દ�ક્ષણ મધ્ય

હ�દરાબાદ

હ�દરાબાદ- �504

બીજો માળ, �વન પ્રકાશ િવભાગીય
કચેર� સેક્ર�ટ��રયટ રોડ
સૈફાબાદહ�દરાબાદ500 063

દ�ક્ષણ મધ્ય

હ�દરાબાદ

હ�દરાબાદ- �504

બીજો માળ, �વન પ્રકાશ િવભાગીય
કચેર� સેક્ર�ટ��રયટ રોડ
સૈફાબાદહ�દરાબાદ500 063

દ�ક્ષણ મધ્ય

હ�દરાબાદ

હ�દરાબાદ- �504

બીજો માળ, �વન પ્રકાશ િવભાગીય
કચેર� સેક્ર�ટ��રયટ રોડ
સૈફાબાદહ�દરાબાદ500 063

દ�ક્ષણ મધ્ય

હ�દરાબાદ

હ�દરાબાદ- �504

બીજો માળ, �વન પ્રકાશ િવભાગીય
કચેર� સેક્ર�ટ��રયટ રોડ
સૈફાબાદહ�દરાબાદ500 063

દ�ક્ષણ મધ્ય

વારં ગલ

વારં ગલ- �510

િવભાગીય કચેર� પી બી નં 17 ,
બાલાસ�ુદ્રમ હનામક�ડા, �જલ્લો
વારં ગલ-િપન 506001

દ�ક્ષણ મધ્ય

વારં ગલ

વારં ગલ- �510

િવભાગીય કચેર� પી બી નં 17 ,

બાલાસ�ુદ્રમ હનામક�ડા, �જલ્લો
વારં ગલ-િપન 506001
દ�ક્ષણ મધ્ય

વારં ગલ

વારં ગલ- �510

િવભાગીય કચેર� પી બી નં 17 ,

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

ખમ્મમ

તેલગ
ં ણા

શ્રી પી.સી. શા�ી

99498 52269

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

વારં ગલ

તેલગ
ં ણા

શ્રી પી.સી. શા�ી

99498 52266

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,

0484-2360616 /

bo_g602@licindia.com

એનાર્�ુલમ

ક�રળ

બીએસક�એસવી. �ુબ્રમણ્યમ

8281929813

પીએન્ડ�એસ એકમ, 4થો માળ,

0484-2362427

bo_g602@licindia.com

પલ�ડ

ક�રળ

બીએસક�એસવી. �ુબ્રમણ્યમ

8281929813

bo_g602@licindia.com

િથ્ર�ુર

ક�રળ

બીએસક�એસવી. �ુબ્રમણ્યમ

8281929813

bo_g603@licindia.com

અલા�ુઝા

ક�રળ

વી.ડ�.િવનોદ �ુ માર

8281930583

bo_g603@licindia.com

ઇ�ુ ��

ક�રળ

વી.ડ�.િવનોદ �ુ માર

8281930583

bo_g603@licindia.com

કોટ્ટાયમ

ક�રળ

વી.ડ�.િવનોદ �ુ માર

8281930583

bo_g603@licindia.com

પઠાનમિથટ્ટા

ક�રળ

વી.ડ�.િવનોદ �ુ માર

8281930583

bo-g604@licindia.com

ક�ુર

ક�રળ

એ.રાજગોપાલ કામથ

9847167946

bo-g604@licindia.com

કસરગોદ

ક�રળ

એ.રાજગોપાલ કામથ

9847167946

bo-g604@licindia.com

કો�ઝકોડ

ક�રળ

એ.રાજગોપાલ કામથ

9847167946

bo-g604@licindia.com

મહ�

ક�રળ

એ.રાજગોપાલ કામથ

9847167946

bo-g604@licindia.com

મલ્લ�ુરમ

ક�રળ

એ.રાજગોપાલ કામથ

9847167946

બાલાસ�ુદ્રમ હનામક�ડા, �જલ્લો
વારં ગલ-િપન 506001
દ�ક્ષણ મધ્ય

વારં ગલ

વારં ગલ- �510

િવભાગીય કચેર� પી બી નં 17 ,
બાલાસ�ુદ્રમ હનામક�ડા, �જલ્લો
વારં ગલ-િપન 506001

દ�ક્ષણ ઝોન

એનાર્�ુલમ

એનાર્�ુલમ �602

િવભાગીય કચેર�, “�વન પ્રકાશ”
પી.બી.નં. 1133, એમ.�. રોડ,
એનાર્�ુલમ- 682011, ક�રળ
દ�ક્ષણ ઝોન

એનાર્�ુલમ

એનાર્�ુલમ �602

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,

0484-2360616 /

પીએન્ડ�એસ એકમ, 4થો માળ,

0484-2362427

િવભાગીય કચેર�, “�વન પ્રકાશ”
પી.બી.નં. 1133, એમ.�. રોડ,
એનાર્�ુલમ- 682011, ક�રળ
દ�ક્ષણ ઝોન

એનાર્�ુલમ

એનાર્�ુલમ �602

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,

0484-2360616 /

પીએન્ડ�એસ એકમ, 4થો માળ,

0484-2362427

િવભાગીય કચેર�, “�વન પ્રકાશ”
પી.બી.નં. 1133, એમ.�. રોડ,
એનાર્�ુલમ- 682011, ક�રળ
દ�ક્ષણ ઝોન

કોટ્ટાયમ

કોટ્ટાયમ �603

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0481-2566620 /

એકમ,િવભાગીય કચેર�,એમ.સી.

0481-2567611

રોડ,સ્ટાર જક્શન,કોટ્ટાયામ-686001
ં
દ�ક્ષણ ઝોન

કોટ્ટાયમ

કોટ્ટાયમ �603

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0481-2566620 /

એકમ,િવભાગીય કચેર�,એમ.સી.

0481-2567611

રોડ,સ્ટાર જક્શન,કોટ્ટાયામ-686001
ં
દ�ક્ષણ ઝોન

કોટ્ટાયમ

કોટ્ટાયમ �603

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0481-2566620 /

એકમ,િવભાગીય કચેર�,એમ.સી.

0481-2567611

રોડ,સ્ટાર જક્શન,કોટ્ટાયામ-686001
ં
દ�ક્ષણ ઝોન

કોટ્ટાયમ

કોટ્ટાયમ �603

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0481-2566620 /

એકમ,િવભાગીય કચેર�,એમ.સી.

0481-2567611

રોડ,સ્ટાર જક્શન,કોટ્ટાયામ-686001
ં
દ�ક્ષણ ઝોન

કો�ઝકોડ

કો�ઝકોડ �604

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

0495-2728747 /

કચેર�,પીએન્ડ�એસ એકમ,�વન

0495-2728748

પ્રકાશ, પી.બી.નં. 177, એલઆઇસી રોડ,
કો�ઝકોડ-673 001.
દ�ક્ષણ ઝોન

કો�ઝકોડ

કો�ઝકોડ �604

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

0495-2728747 /

કચેર�,પીએન્ડ�એસ એકમ,�વન

0495-2728748

પ્રકાશ, પી.બી.નં. 177, એલઆઇસી રોડ,
કો�ઝકોડ-673 001.
દ�ક્ષણ ઝોન

કો�ઝકોડ

કો�ઝકોડ �604

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

0495-2728747 /

કચેર�,પીએન્ડ�એસ એકમ,�વન

0495-2728748

પ્રકાશ, પી.બી.નં. 177, એલઆઇસી રોડ,
કો�ઝકોડ-673 001.
દ�ક્ષણ ઝોન

કો�ઝકોડ

કો�ઝકોડ �604

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

0495-2728747 /

કચેર�,પીએન્ડ�એસ એકમ,�વન

0495-2728748

પ્રકાશ, પી.બી.નં. 177, એલઆઇસી રોડ,
કો�ઝકોડ-673 001.
દ�ક્ષણ ઝોન

કો�ઝકોડ

કો�ઝકોડ �604

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

0495-2728747 /

કચેર�,પીએન્ડ�એસ એકમ,�વન

0495-2728748

પ્રકાશ, પી.બી.નં. 177, એલઆઇસી રોડ,
કો�ઝકોડ-673 001.

દ�ક્ષણ ઝોન

કો�ઝકોડ

કો�ઝકોડ �604

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

0495-2728747 /

કચેર�,પીએન્ડ�એસ એકમ,�વન

0495-2728748

bo-g604@licindia.com

વયનડ

ક�રળ

એ.રાજગોપાલ કામથ

9847167946

bo_g610@licindia.com

કોલ્લમ

ક�રળ

દ�પા િશવાસદન

9447488111

bo_g610@licindia.com

િત્રવેન્દ્રમ

ક�રળ

દ�પા િશવાસદન

9447488111

bo_g611@licindia.com

�ુ ડ્ડાલોર

�ુ�ુચેર�/ટ�એન

ક�.આનંદ

9865811479

bo_g611@licindia.com

પ�ડ�

�ુ�ુચેર�/ટ�એન

ક�.આનંદ

9865811479

bo_g611@licindia.com

િત�ુ વ�મલાઇ

�ુ�ુચેર�/ટ�એન

ક�.આનંદ

9865811479

bo_g611@licindia.com

વેલ્લોર

�ુ�ુચેર�/ટ�એન

ક�.આનંદ

9865811479

bo_g611@licindia.com

ુ મ
િવલ્�ુ�ર

�ુ�ુચેર�/ટ�એન

ક�.આનંદ

9865811479

bo_g605@licindia.com

ચે�ઇ

તિમલના�ુ

વાય.એસ.અશોક

9940508203

bo_g605@licindia.com

કાંચી�ુરમ

તિમલના�ુ

વાય.એસ.અશોક

9940508203

bo_g605@licindia.com

િત�ુ વલ્�ુર

તિમલના�ુ

વાય.એસ.અશોક

9940508203

bo_g601@licindia.com

કોયમ્બ�ુ ર

તિમલના�ુ

એમ.વરદરાજન

8903855204

bo_g601@licindia.com

ઇરોડ

તિમલના�ુ

એમ.વરદરાજન

8903855204

bo_g601@licindia.com

નીલગીર�

તિમલના�ુ

એમ.વરદરાજન

8903855204

bo_g601@licindia.com

ુ
િત�ુ �ર

તિમલના�ુ

એમ.વરદરાજન

8903855204

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

�ડ��ડ�ુલ

તિમલના�ુ

એ.શંકર

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

મ�ુ રાઇ

તિમલના�ુ

એ.શંકર

9443501678

પ્રકાશ, પી.બી.નં. 177, એલઆઇસી રોડ,
કો�ઝકોડ-673 001.
દ�ક્ષણ ઝોન

િત્રવેન્દ્રમ

િત્રવેન્દ્રમ �610

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,

0471-2542347 /

પીએન્ડ�એસ એકમ, �વન પ્રકાશ,

0471-2540906

િવભાગીય કચેર�, પટ્ટમ, િત્રવેન્દ્રમ695004
દ�ક્ષણ ઝોન

િત્રવેન્દ્રમ

િત્રવેન્દ્રમ �610

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,

0471-2542347 /

પીએન્ડ�એસ એકમ, �વન પ્રકાશ,

0471-2540906

િવભાગીય કચેર�, પટ્ટમ, િત્રવેન્દ્રમ695004
દ�ક્ષણ ઝોન

વેલ્લોર

વેલ્લોર �611

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0416-2244543 /

એકમ,1લો માળ, 30-એ,પ્રથમ � ૂવર્

0416-2241938

�ુખ્ય રોડ,ગાંધીનગર,વેલ્લોર-632006
દ�ક્ષણ ઝોન

વેલ્લોર

વેલ્લોર �611

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0416-2244543 /

એકમ,1લો માળ, 30-એ,પ્રથમ � ૂવર્

0416-2241938

�ુખ્ય રોડ,ગાંધીનગર,વેલ્લોર-632006
દ�ક્ષણ ઝોન

વેલ્લોર

વેલ્લોર �611

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0416-2244543 /

એકમ,1લો માળ, 30-એ,પ્રથમ � ૂવર્

0416-2241938

�ુખ્ય રોડ,ગાંધીનગર,વેલ્લોર-632006
દ�ક્ષણ ઝોન

વેલ્લોર

વેલ્લોર �611

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0416-2244543 /

એકમ,1લો માળ, 30-એ,પ્રથમ � ૂવર્

0416-2241938

�ુખ્ય રોડ,ગાંધીનગર,વેલ્લોર-632006
દ�ક્ષણ ઝોન

વેલ્લોર

વેલ્લોર �611

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0416-2244543 /

એકમ,1લો માળ, 30-એ,પ્રથમ � ૂવર્

0416-2241938

�ુખ્ય રોડ,ગાંધીનગર,વેલ્લોર-632006
દ�ક્ષણ ઝોન

ચે�ઇ

ચે�ઇ �605

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

044-28604030 /

કચેર�,ચે�ઇ પીએન્ડ�એસ એકમ,3જો

044-28604263

માળ,153,અ�ા સલાઇ,ચે�ઇ-2
દ�ક્ષણ ઝોન

ચે�ઇ

ચે�ઇ �605

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

044-28604030 /

કચેર�,ચે�ઇ પીએન્ડ�એસ એકમ,3જો

044-28604263

માળ,153,અ�ા સલાઇ,ચે�ઇ-2
દ�ક્ષણ ઝોન

ચે�ઇ

ચે�ઇ �605

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

044-28604030 /

કચેર�,ચે�ઇ પીએન્ડ�એસ એકમ,3જો

044-28604263

માળ,153,અ�ા સલાઇ,ચે�ઇ-2
દ�ક્ષણ ઝોન

કોયમ્બ�ુ ર

કોયમ્બ�ુ ર �601

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0422-2300839 /

એકમ,િવભાગીય કચેર�,ઇ�ન્ડયા લાઇફ

0422-2301408

�બ�લ્ડ�ગ,1543/44,િત્રચી રોડ,કોયમ્બ�ુ ર.
દ�ક્ષણ ઝોન

કોયમ્બ�ુ ર

કોયમ્બ�ુ ર �601

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0422-2300839 /

એકમ,િવભાગીય કચેર�,ઇ�ન્ડયા લાઇફ

0422-2301408

�બ�લ્ડ�ગ,1543/44,િત્રચી રોડ,કોયમ્બ�ુ ર.
દ�ક્ષણ ઝોન

કોયમ્બ�ુ ર

કોયમ્બ�ુ ર �601

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0422-2300839 /

એકમ,િવભાગીય કચેર�,ઇ�ન્ડયા લાઇફ

0422-2301408

�બ�લ્ડ�ગ,1543/44,િત્રચી રોડ,કોયમ્બ�ુ ર.
દ�ક્ષણ ઝોન

કોયમ્બ�ુ ર

કોયમ્બ�ુ ર �601

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,પીએન્ડ�એસ

0422-2300839 /

એકમ,િવભાગીય કચેર�,ઇ�ન્ડયા લાઇફ

0422-2301408

�બ�લ્ડ�ગ,1543/44,િત્રચી રોડ,કોયમ્બ�ુ ર.
દ�ક્ષણ ઝોન

મ�ુ રાઇ

મ�ુ રાઇ �606

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,
પીએન્ડ�એસ એકમ, િવભાગીય કચેર�
�બ�લ્ડ�ગ, પાલમ સ્ટ�શન રોડ, સેલ્�ુર,
મ�ુ રાઈ 625002

દ�ક્ષણ ઝોન

મ�ુ રાઇ

મ�ુ રાઇ �606

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,
પીએન્ડ�એસ એકમ, િવભાગીય કચેર�
�બ�લ્ડ�ગ, પાલમ સ્ટ�શન રોડ, સેલ્�ુર,

મ�ુ રાઈ 625002
દ�ક્ષણ ઝોન

મ�ુ રાઇ

મ�ુ રાઇ �606

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

રામનાથ�ુરમ

તિમલના�ુ

એ.શંકર

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

િશવગંગાઇ

તિમલના�ુ

એ.શંકર

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

થેની

તિમલના�ુ

એ.શંકર

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ુ ગર
િવ�ુ �ન

તિમલના�ુ

એ.શંકર

9443501678

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

0427-2415996 /

bo_g607@licindia.com

ુ �
ધમર્�ર

તિમલના�ુ

�.રાજમોહન

9443116688

કચેર�,પીએન્ડ�એસ એકમ,“�વન

0427-2414208

bo_g607@licindia.com

�ૃષ્ણા�ગ�ર

તિમલના�ુ

�.રાજમોહન

9443116688

bo_g607@licindia.com

નમ�લ

તિમલના�ુ

�.રાજમોહન

9443116688

bo_g607@licindia.com

સાલેમ

તિમલના�ુ

�.રાજમોહન

9443116688

bo_g608@licindia.com

અ�રયા�ુર

તિમલના�ુ

ટ�.રાજશેખર

9444449485

bo_g608@licindia.com

કરાઇ�લ

તિમલના�ુ

ટ�.રાજશેખર

9444449485

bo_g608@licindia.com

ક�ુ ર

તિમલના�ુ

ટ�.રાજશેખર

9444449485

bo_g608@licindia.com

નાગાપ�ટ્ટનમ

તિમલના�ુ

ટ�.રાજશેખર

9444449485

bo_g608@licindia.com

પેરામ્બ�ુર

તિમલના�ુ

ટ�.રાજશેખર

9444449485

bo_g608@licindia.com

�ુ�ુકાઓટ્ટાઇ

તિમલના�ુ

ટ�.રાજશેખર

9444449485

bo_g608@licindia.com

તં��ુર

તિમલના�ુ

ટ�.રાજશેખર

9444449485

bo_g608@licindia.com

િથ�ુ વા�ુ ર

તિમલના�ુ

ટ�.રાજશેખર

9444449485

પીએન્ડ�એસ એકમ, િવભાગીય કચેર�
�બ�લ્ડ�ગ, પાલમ સ્ટ�શન રોડ, સેલ્�ુર,
મ�ુ રાઈ 625002
દ�ક્ષણ ઝોન

મ�ુ રાઇ

મ�ુ રાઇ �606

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,
પીએન્ડ�એસ એકમ, િવભાગીય કચેર�
�બ�લ્ડ�ગ, પાલમ સ્ટ�શન રોડ, સેલ્�ુર,
મ�ુ રાઈ 625002

દ�ક્ષણ ઝોન

મ�ુ રાઇ

મ�ુ રાઇ �606

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,
પીએન્ડ�એસ એકમ, િવભાગીય કચેર�
�બ�લ્ડ�ગ, પાલમ સ્ટ�શન રોડ, સેલ્�ુર,
મ�ુ રાઈ 625002

દ�ક્ષણ ઝોન

મ�ુ રાઇ

મ�ુ રાઇ �606

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,
પીએન્ડ�એસ એકમ, િવભાગીય કચેર�
�બ�લ્ડ�ગ, પાલમ સ્ટ�શન રોડ, સેલ્�ુર,
મ�ુ રાઈ 625002

દ�ક્ષણ ઝોન

સાલેમ

સાલેમ �607

પ્રકાશ”, જોન્સન પીઈટ�,પી.બી.નં. 776,
સાલેમ – 636007
દ�ક્ષણ ઝોન

સાલેમ

સાલેમ �607

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

0427-2415996 /

કચેર�,પીએન્ડ�એસ એકમ,“�વન

0427-2414208

પ્રકાશ”, જોન્સન પીઈટ�,પી.બી.નં. 776,
સાલેમ – 636007
દ�ક્ષણ ઝોન

સાલેમ

સાલેમ �607

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

0427-2415996 /

કચેર�,પીએન્ડ�એસ એકમ,“�વન

0427-2414208

પ્રકાશ”, જોન્સન પીઈટ�,પી.બી.નં. 776,
સાલેમ – 636007
દ�ક્ષણ ઝોન

સાલેમ

સાલેમ �607

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,િવભાગીય

0427-2415996 /

કચેર�,પીએન્ડ�એસ એકમ,“�વન

0427-2414208

પ્રકાશ”, જોન્સન પીઈટ�,પી.બી.નં. 776,
સાલેમ – 636007
દ�ક્ષણ ઝોન

તં��ુર

તં��ુર �608

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

04362-279539 /

એકમ, િવભાગીય કચેર�, 2જો માળ

4362-231402

ગાંધી� રોડ, તં��ુર 613001
દ�ક્ષણ ઝોન

તં��ુર

તં��ુર �608

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

04362-279539 /

એકમ, િવભાગીય કચેર�, 2જો માળ

4362-231402

ગાંધી� રોડ, તં��ુર 613001
દ�ક્ષણ ઝોન

તં��ુર

તં��ુર �608

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

04362-279539 /

એકમ, િવભાગીય કચેર�, 2જો માળ

4362-231402

ગાંધી� રોડ, તં��ુર 613001
દ�ક્ષણ ઝોન

તં��ુર

તં��ુર �608

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

04362-279539 /

એકમ, િવભાગીય કચેર�, 2જો માળ

4362-231402

ગાંધી� રોડ, તં��ુર 613001
દ�ક્ષણ ઝોન

તં��ુર

તં��ુર �608

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

04362-279539 /

એકમ, િવભાગીય કચેર�, 2જો માળ

4362-231402

ગાંધી� રોડ, તં��ુર 613001
દ�ક્ષણ ઝોન

તં��ુર

તં��ુર �608

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

04362-279539 /

એકમ, િવભાગીય કચેર�, 2જો માળ

4362-231402

ગાંધી� રોડ, તં��ુર 613001
દ�ક્ષણ ઝોન

તં��ુર

તં��ુર �608

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

04362-279539 /

એકમ, િવભાગીય કચેર�, 2જો માળ

4362-231402

ગાંધી� રોડ, તં��ુર 613001
દ�ક્ષણ ઝોન

તં��ુર

તં��ુર �608

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

04362-279539 /

એકમ, િવભાગીય કચેર�, 2જો માળ

4362-231402

ગાંધી� રોડ, તં��ુર 613001
દ�ક્ષણ ઝોન

તં��ુર

તં��ુર �608

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

04362-279539 /

એકમ, િવભાગીય કચેર�, 2જો માળ

4362-231402

bo_g608@licindia.com

િત્રચી

તિમલના�ુ

ટ�.રાજશેખર

9444449485

bo_g609@licindia.com

કન્યા�ુ માર�

તિમલના�ુ

એસએમ.રામનાથ

9789137191

bo_g609@licindia.com

િત�ુ નેલવેલી

તિમલના�ુ

એસએમ.રામનાથ

9789137191

bo_g609@licindia.com

� ૂટ�કોર�ન

તિમલના�ુ

એસએમ.રામનાથ

9789137191

08322438409/410

bo_g705@licindia.com

ગોવા

ગોવા

ઉ�વલા નાઇક

9423882266

079-27475884

bo_g701@licindia.com

અમદાવાદ

�ુજરાત

�ુ . � આર પરમાર, એએઓ

9925678957

ગાંધી� રોડ, તં��ુર 613001
દ�ક્ષણ ઝોન

િત�ુ નેલવેલી

િત�ુ નેલવેલી �609

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

0462-2561728 /

એકમ, િવભાગીય કચેર�, 9એ,

0462-2561729

�ુિનથાવિથયર સ્ટ્ર�ટ, પલયમકોટ્ટાઇ,
િત�ુ નેલ્વેલી િપન કોડ-627 002
દ�ક્ષણ ઝોન

િત�ુ નેલવેલી

િત�ુ નેલવેલી �609

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

0462-2561728 /

એકમ, િવભાગીય કચેર�, 9એ,

0462-2561729

�ુિનથાવિથયર સ્ટ્ર�ટ, પલયમકોટ્ટાઇ,
િત�ુ નેલ્વેલી િપન કોડ-627 002
દ�ક્ષણ ઝોન

િત�ુ નેલવેલી

િત�ુ નેલવેલી �609

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

0462-2561728 /

એકમ, િવભાગીય કચેર�, 9એ,

0462-2561729

�ુિનથાવિથયર સ્ટ્ર�ટ, પલયમકોટ્ટાઇ,
િત�ુ નેલ્વેલી િપન કોડ-627 002
પિ�મી ઝોન

ગોવા

ગોવા � 705

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા �વન િવ�ાસ
�બ�લ્ડ�ગ; પટ્ટો, પણ�મ, ગોવા

પિ�મી ઝોન

અમદાવાદ

અમદાવાદ-�701

�એચબી કોમ્પલેક્ષ, �પલ પાકર્ ની સામે,
��ુ ર બસ સ્ટોપની ન�ક,નારણ�ુરા,

(વહ�)

અમદાવાદ -380013
પિ�મી ઝોન

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર �-704

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા �વન પ્રકાશ

7923225033

bo_g704@licindia.com

બનાસકાંઠા

�ુજરાત

શ્રી બી બી બક્ષી

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

ગાંધીનગર

�ુજરાત

શ્રી બી બી બક્ષી

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

મહ�સાણા

�ુજરાત

શ્રી બી બી બક્ષી

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

પાટણ

�ુજરાત

શ્રી બી બી બક્ષી

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

સાબરકાંઠા

�ુજરાત

શ્રી બી બી બક્ષી

9925012510

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

અમર� લી

�ુજરાત

શ્રી ડ�.વી.િવરાણી

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ભાવનગર

�ુજરાત

શ્રી ડ�.વી.િવરાણી

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

દ્વારકા

�ુજરાત

શ્રી ડ�.વી.િવરાણી

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

�ગર સોમનાથ

�ુજરાત

શ્રી ડ�.વી.િવરાણી

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

�મનગર

�ુજરાત

શ્રી ડ�.વી.િવરાણી

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

�ૂનાગઢ

�ુજરાત

શ્રી ડ�.વી.િવરાણી

9825963292

�બ�લ્ડ�ગ 4થો માળ ગાંધીનગર ડ�ઓ
સેક્ટર-11 ગાંધીનગર
પિ�મી ઝોન

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર �-704

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા �વન પ્રકાશ
�બ�લ્ડ�ગ 4થો માળ ગાંધીનગર ડ�ઓ
સેક્ટર-11 ગાંધીનગર

પિ�મી ઝોન

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર �-704

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા �વન પ્રકાશ
�બ�લ્ડ�ગ 4થો માળ ગાંધીનગર ડ�ઓ
સેક્ટર-11 ગાંધીનગર

પિ�મી ઝોન

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર �-704

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા �વન પ્રકાશ
�બ�લ્ડ�ગ 4થો માળ ગાંધીનગર ડ�ઓ
સેક્ટર-11 ગાંધીનગર

પિ�મી ઝોન

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર �-704

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા �વન પ્રકાશ
�બ�લ્ડ�ગ 4થો માળ ગાંધીનગર ડ�ઓ
સેક્ટર-11 ગાંધીનગર

પિ�મી ઝોન

રાજકોટ

રાજકોટ એકમ �710

પીએન્ડ�એસ એકમ,ગ્રાઉન્ડ
ફલોર,�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ,ટાગોર
માગર્,રાજકોટ- 360001

પિ�મી ઝોન

રાજકોટ

રાજકોટ એકમ �710

પીએન્ડ�એસ એકમ,ગ્રાઉન્ડ
ફલોર,�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ,ટાગોર
માગર્,રાજકોટ- 360001

પિ�મી ઝોન

રાજકોટ

રાજકોટ એકમ �710

પીએન્ડ�એસ એકમ,ગ્રાઉન્ડ
ફલોર,�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ,ટાગોર
માગર્,રાજકોટ- 360001

પિ�મી ઝોન

રાજકોટ

રાજકોટ એકમ �710

પીએન્ડ�એસ એકમ,ગ્રાઉન્ડ
ફલોર,�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ,ટાગોર
માગર્,રાજકોટ- 360001

પિ�મી ઝોન

રાજકોટ

રાજકોટ એકમ �710

પીએન્ડ�એસ એકમ,ગ્રાઉન્ડ
ફલોર,�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ,ટાગોર
માગર્,રાજકોટ- 360001

પિ�મી ઝોન

રાજકોટ

રાજકોટ એકમ �710

પીએન્ડ�એસ એકમ,ગ્રાઉન્ડ
ફલોર,�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ,ટાગોર
માગર્,રાજકોટ- 360001

પિ�મી ઝોન

રાજકોટ

રાજકોટ એકમ �710

પીએન્ડ�એસ એકમ,ગ્રાઉન્ડ

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

કચ્છ

�ુજરાત

શ્રી ડ�.વી.િવરાણી

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

મોરબી

�ુજરાત

શ્રી ડ�.વી.િવરાણી

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

પોરબંદર

�ુજરાત

શ્રી ડ�.વી.િવરાણી

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

રાજકોટ

�ુજરાત

શ્રી ડ�.વી.િવરાણી

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

એસદ� વ � ૂિમ

�ુજરાત

શ્રી ડ�.વી.િવરાણી

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

�ુર�ન્દ્ર નગર

�ુજરાત

શ્રી ડ�.વી.િવરાણી

9825963292

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

દમણ

�ુજરાત

આર.એમ. રાવલ એ.એ.ઓ.

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ડાંગ

�ુજરાત

આર.એમ. રાવલ એ.એ.ઓ.

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

નવસાર�

�ુજરાત

આર.એમ. રાવલ એ.એ.ઓ.

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

િસલવાસા

�ુજરાત

આર.એમ. રાવલ એ.એ.ઓ.

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

�ુરત

�ુજરાત

આર.એમ. રાવલ એ.એ.ઓ.

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

તાપી

�ુજરાત

આર.એમ. રાવલ એ.એ.ઓ.

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

દાદરા અને નાગર હવેલી

�ુજરાત

આર.એમ. રાવલ એ.એ.ઓ.

9925909129

ફલોર,�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ,ટાગોર
માગર્,રાજકોટ- 360001
પિ�મી ઝોન

રાજકોટ

રાજકોટ એકમ �710

પીએન્ડ�એસ એકમ,ગ્રાઉન્ડ
ફલોર,�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ,ટાગોર
માગર્,રાજકોટ- 360001

પિ�મી ઝોન

રાજકોટ

રાજકોટ એકમ �710

પીએન્ડ�એસ એકમ,ગ્રાઉન્ડ
ફલોર,�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ,ટાગોર
માગર્,રાજકોટ- 360001

પિ�મી ઝોન

રાજકોટ

રાજકોટ એકમ �710

પીએન્ડ�એસ એકમ,ગ્રાઉન્ડ
ફલોર,�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ,ટાગોર
માગર્,રાજકોટ- 360001

પિ�મી ઝોન

રાજકોટ

રાજકોટ એકમ �710

પીએન્ડ�એસ એકમ,ગ્રાઉન્ડ
ફલોર,�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ,ટાગોર
માગર્,રાજકોટ- 360001

પિ�મી ઝોન

રાજકોટ

રાજકોટ એકમ �710

પીએન્ડ�એસ એકમ,ગ્રાઉન્ડ
ફલોર,�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ,ટાગોર
માગર્,રાજકોટ- 360001

પિ�મી ઝોન

�ુરત

�ુરત/�712

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, �વન પ્રકાશ,
�ુ�ગ્લસારા, �ુરત.

પિ�મી ઝોન

�ુરત

�ુરત/�712

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, �વન પ્રકાશ,
�ુ�ગ્લસારા, �ુરત.

પિ�મી ઝોન

�ુરત

�ુરત/�712

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, �વન પ્રકાશ,
�ુ�ગ્લસારા, �ુરત.

પિ�મી ઝોન

�ુરત

�ુરત/�712

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, �વન પ્રકાશ,
�ુ�ગ્લસારા, �ુરત.

પિ�મી ઝોન

�ુરત

�ુરત/�712

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, �વન પ્રકાશ,
�ુ�ગ્લસારા, �ુરત.

પિ�મી ઝોન

�ુરત

�ુરત/�712

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, �વન પ્રકાશ,
�ુ�ગ્લસારા, �ુરત.

પિ�મી ઝોન

�ુરત

�ુરત/�712

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, �વન પ્રકાશ,
�ુ�ગ્લસારા, �ુરત.

પિ�મી ઝોન

�ુરત

�ુરત/�712

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, �વન પ્રકાશ,

ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ� શ
0261-2801016

bo_g712@licindia.com

વલસાડ

�ુજરાત

આર.એમ. રાવલ એ.એ.ઓ.

9925909129

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

0265 - 2352052 /

bo_g714@licindia.com

આણંદ

�ુજરાત

શ્રી એમ. સી. ખ�ગર

9825860747

એકમ 3જો માળ, ગ�નન કોમ્પ્લેક્સ

0265 - 2352025

bo_g714@licindia.com

ભ�ચ

�ુજરાત

શ્રી એમ. સી. ખ�ગર

9825860747

bo_g714@licindia.com

ુ
છોટા ઉદ� �ર

�ુજરાત

શ્રી એમ. સી. ખ�ગર

9825860747

bo_g714@licindia.com

દાહોદ

�ુજરાત

શ્રી એમ. સી. ખ�ગર

9825860747

bo_g714@licindia.com

ખેડા

�ુજરાત

શ્રી એમ. સી. ખ�ગર

9825860747

bo_g714@licindia.com

મ�હસાગર

�ુજરાત

શ્રી એમ. સી. ખ�ગર

9825860747

�ુ�ગ્લસારા, �ુરત.
પિ�મી ઝોન

વડોદરા

વડોદરા - �714

�ૂના પાદરા રોડ વડોદરા - 390
020�ુજરાત
પિ�મી ઝોન

વડોદરા

વડોદરા - �714

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

0265 - 2352052 /

એકમ 3જો માળ, ગ�નન કોમ્પ્લેક્સ

0265 - 2352025

�ૂના પાદરા રોડ વડોદરા - 390
020�ુજરાત
પિ�મી ઝોન

વડોદરા

વડોદરા - �714

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

0265 - 2352052 /

એકમ 3જો માળ, ગ�નન કોમ્પ્લેક્સ

0265 - 2352025

�ૂના પાદરા રોડ વડોદરા - 390
020�ુજરાત
પિ�મી ઝોન

વડોદરા

વડોદરા - �714

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

0265 - 2352052 /

એકમ 3જો માળ, ગ�નન કોમ્પ્લેક્સ

0265 - 2352025

�ૂના પાદરા રોડ વડોદરા - 390
020�ુજરાત
પિ�મી ઝોન

વડોદરા

વડોદરા - �714

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

0265 - 2352052 /

એકમ 3જો માળ, ગ�નન કોમ્પ્લેક્સ

0265 - 2352025

�ૂના પાદરા રોડ વડોદરા - 390
020�ુજરાત
પિ�મી ઝોન

વડોદરા

વડોદરા - �714

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

0265 - 2352052 /

એકમ 3જો માળ, ગ�નન કોમ્પ્લેક્સ

0265 - 2352025

�ૂના પાદરા રોડ વડોદરા - 390
020�ુજરાત
પિ�મી ઝોન

વડોદરા

વડોદરા - �714

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

0265 - 2352052 /

એકમ 3જો માળ, ગ�નન કોમ્પ્લેક્સ

0265 - 2352025

bo_g714@licindia.com

નમર્દા

�ુજરાત

શ્રી એમ. સી. ખ�ગર

9825860747

bo_g714@licindia.com

પંચમહાલ

�ુજરાત

શ્રી એમ. સી. ખ�ગર

9825860747

bo_g714@licindia.com

વડોદરા

�ુજરાત

શ્રી એમ. સી. ખ�ગર

9825860747

bo_g702@licindia.com

અકોલા

મહારાષ્ટ્ર

એમએસ �ુલે

8412054242

�ૂના પાદરા રોડ વડોદરા - 390
020�ુજરાત
પિ�મી ઝોન

વડોદરા

વડોદરા - �714

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

0265 - 2352052 /

એકમ 3જો માળ, ગ�નન કોમ્પ્લેક્સ

0265 - 2352025

�ૂના પાદરા રોડ વડોદરા - 390
020�ુજરાત
પિ�મી ઝોન

વડોદરા

વડોદરા - �714

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા પીએન્ડ�એસ

0265 - 2352052 /

એકમ 3જો માળ, ગ�નન કોમ્પ્લેક્સ

0265 - 2352025

�ૂના પાદરા રોડ વડોદરા - 390
020�ુજરાત
પિ�મી ઝોન
પિ�મી ઝોન
પિ�મી ઝોન
પિ�મી ઝોન
પિ�મી ઝોન

અમરાવતી
અમરાવતી
અમરાવતી
અમરાવતી
ઔરં ગાબાદ

અમરાવતી �702
અમરાવતી �702
અમરાવતી �702
અમરાવતી �702
ઔરં ગાબાદ-�703

�વન પ્રકાશ શ્રી �ૃષ્ણ પેઠ અમરાવતી

079-2666876 / 079-

444 601

2662967

�વન પ્રકાશ શ્રી �ૃષ્ણ પેઠ અમરાવતી

079-2666876 / 079-

444 601

2662967

�વન પ્રકાશ શ્રી �ૃષ્ણ પેઠ અમરાવતી

079-2666876 / 079-

444 601

2662967

(એબીએમ{એસ})
bo_g702@licindia.com

અમરાવતી

મહારાષ્ટ્ર

bo_g702@licindia.com

�ુલડાણા

મહારાષ્ટ્ર

એ ડ� કટડાર� (બીએમ)

8275418267

એમએસ �ુલે

8412054242

(એબીએમ{એસ})

�વન પ્રકાશ શ્રી �ૃષ્ણ પેઠ અમરાવતી

079-2666876 / 079-

444 601

2662967

bo_g702@licindia.com

વાિશમ

મહારાષ્ટ્ર

એમએસ �ુલે

8412054242

"�વન પ્રકાશ", અદાલત રોડ,

2402348534

bo_g703@licindia.com

ઔરં ગાબાદ

મહારાષ્ટ્ર

સંજય બોરડ�

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

બીડ

મહારાષ્ટ્ર

સંજય બોરડ�

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

�હ�ગોલી

મહારાષ્ટ્ર

સંજય બોરડ�

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

�લના

મહારાષ્ટ્ર

સંજય બોરડ�

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

લા�ુર

મહારાષ્ટ્ર

સંજય બોરડ�

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

નાંદ�ડ

મહારાષ્ટ્ર

સંજય બોરડ�

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ઓસ્માનાબાદ

મહારાષ્ટ્ર

સંજય બોરડ�

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

પરભની

મહારાષ્ટ્ર

સંજય બોરડ�

9890660885

24092233, 24079623

bo_g716@licindia.com

�ુબ
ં ઈ

મહારાષ્ટ્ર

શ્રીમિત સં�ુ પડ્તે

9324276410

24092233, 24079623

bo_g716@licindia.com

�ુબ
ં ઈ

મહારાષ્ટ્ર

શ્રીમિત સં�ુ પડ્તે

9324276410

67819450

bo_g715@licindia.com

�ુબ
ં ઈ

મહારાષ્ટ્ર

શ્રીમતી �સ્મતા બોડસ

9987123667

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ભંડારા

મહારાષ્ટ્ર

� શ્રી.
શ્રી. એ.પી. પાંડ/

9422670090 /

વીસીએસ રાવ

9420879245

� શ્રી.
શ્રી. એ.પી. પાંડ/

9422670090 /

વીસીએસ રાવ

9420879245

� શ્રી.
શ્રી. એ.પી. પાંડ/

9422670090 /

વીસીએસ રાવ

9420879245

(એબીએમ{એસ})

ઔરં ગાબાદ.
પિ�મી ઝોન

ઔરં ગાબાદ

ઔરં ગાબાદ-�703

"�વન પ્રકાશ", અદાલત રોડ,
ઔરં ગાબાદ.

પિ�મી ઝોન

ઔરં ગાબાદ

ઔરં ગાબાદ-�703

"�વન પ્રકાશ", અદાલત રોડ,
ઔરં ગાબાદ.

પિ�મી ઝોન

ઔરં ગાબાદ

ઔરં ગાબાદ-�703

"�વન પ્રકાશ", અદાલત રોડ,
ઔરં ગાબાદ.

પિ�મી ઝોન

ઔરં ગાબાદ

ઔરં ગાબાદ-�703

"�વન પ્રકાશ", અદાલત રોડ,
ઔરં ગાબાદ.

પિ�મી ઝોન

ઔરં ગાબાદ

ઔરં ગાબાદ-�703

"�વન પ્રકાશ", અદાલત રોડ,
ઔરં ગાબાદ.

પિ�મી ઝોન

ઔરં ગાબાદ

ઔરં ગાબાદ-�703

"�વન પ્રકાશ", અદાલત રોડ,
ઔરં ગાબાદ.

પિ�મી ઝોન

ઔરં ગાબાદ

ઔરં ગાબાદ-�703

"�વન પ્રકાશ", અદાલત રોડ,
ઔરં ગાબાદ.

પિ�મી ઝોન

એમડ�ઓ-I

સાયન એકમ-2, �716

1,2,3 લ�મી િનવાસ ન�ક સાધના
િવદ્યાલય, સાયન પિ�મ, �ુબ
ં ઈ400022

પિ�મી ઝોન

એમડ�ઓ-I

સાયન એકમ-2, �716

1,2,3 લ�મી િનવાસ ન�ક સાધના
િવદ્યાલય, સાયન પિ�મ, �ુબ
ં ઈ400022

પિ�મી ઝોન

�ુબ
ં ઈ

િવલે પાલ� �715

ન્� ૂ ઇ�ન્ડયા �બ�લ્ડ�ગ, એસવી રોડ,
સાંતા�ઝ પિ�મ, �ુબ
ં ઈ 400 054.

પિ�મી ઝોન

નાગ�ુર

નાગ�ુર(�-707)

નાગ�ુર ડ�ઓ નેશનલ ઇન્શ્�ુરન્સ
�બ�લ્ડ�ગ, એસવી પટ�લ માગર્, પીઓ
નં.63, નાગ�ુર-01

પિ�મી ઝોન

નાગ�ુર

નાગ�ુર(�-707)

નાગ�ુર ડ�ઓ નેશનલ ઇન્શ્�ુરન્સ

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ચંદ્ર�ુર

મહારાષ્ટ્ર

�બ�લ્ડ�ગ, એસવી પટ�લ માગર્, પીઓ
નં.63, નાગ�ુર-01
પિ�મી ઝોન

નાગ�ુર

નાગ�ુર(�-707)

નાગ�ુર ડ�ઓ નેશનલ ઇન્શ્�ુરન્સ
�બ�લ્ડ�ગ, એસવી પટ�લ માગર્, પીઓ

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ગઢ�ચરોલી

મહારાષ્ટ્ર

નં.63, નાગ�ુર-01
પિ�મી ઝોન

નાગ�ુર

નાગ�ુર(�-707)

નાગ�ુર ડ�ઓ નેશનલ ઇન્શ્�ુરન્સ

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

નાગ�ુર

મહારાષ્ટ્ર

�બ�લ્ડ�ગ, એસવી પટ�લ માગર્, પીઓ

� શ્રી.
શ્રી. એ.પી. પાંડ/

9422670090 /

વીસીએસ રાવ

9420879245

� શ્રી.
શ્રી. એ.પી. પાંડ/

9422670090 /

વીસીએસ રાવ

9420879245

નં.63, નાગ�ુર-01
પિ�મી ઝોન

નાગ�ુર

નાગ�ુર(�-707)

નાગ�ુર ડ�ઓ નેશનલ ઇન્શ્�ુરન્સ

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

વધાર્

મહારાષ્ટ્ર

�બ�લ્ડ�ગ, એસવી પટ�લ માગર્, પીઓ
નં.63, નાગ�ુર-01
પિ�મી ઝોન

નાિસક

નાિસક-�708

"�વન-પ્રકાશ", એલઆઇસી ઓફ

(0253) 2573520 /

ઇ�ન્ડયા, ગોલ્ફ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ, નાિસક-

2581962

bo_g708@licindia.com

�ુળે

મહારાષ્ટ્ર

શ્રી.એ.ટ�. �ધવ એ.એ.ઓ.

9422945874

bo_g708@licindia.com

જલગાંવ

મહારાષ્ટ્ર

શ્રી.એ.ટ�. �ધવ એ.એ.ઓ.

9422945874

bo_g708@licindia.com

નં�ુરબાર

મહારાષ્ટ્ર

શ્રી.એ.ટ�. �ધવ એ.એ.ઓ.

9422945874

bo_g708@licindia.com

નાિસક

મહારાષ્ટ્ર

શ્રી.એ.ટ�. �ધવ એ.એ.ઓ.

9422945874

bo_g709@licindia.com

�ુણે

મહારાષ્ટ્ર

શ્રી ક� ડ� દ� શપાંડ�

9763411487

bo_g709@licindia.com

અહમદનગર

મહારાષ્ટ્ર

શ્રી ક� ડ� દ� શપાંડ�

9763411487

bo_g709@licindia.com

સોલા�ુર

મહારાષ્ટ્ર

શ્રી ક� ડ� દ� શપાંડ�

9763411487

422002
પિ�મી ઝોન

નાિસક

નાિસક-�708

"�વન-પ્રકાશ", એલઆઇસી ઓફ

(0253) 2573520 /

ઇ�ન્ડયા, ગોલ્ફ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ, નાિસક-

2581962

422002
પિ�મી ઝોન

નાિસક

નાિસક-�708

"�વન-પ્રકાશ", એલઆઇસી ઓફ

(0253) 2573520 /

ઇ�ન્ડયા, ગોલ્ફ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ, નાિસક-

2581962

422002
પિ�મી ઝોન

નાિસક

નાિસક-�708

"�વન-પ્રકાશ", એલઆઇસી ઓફ

(0253) 2573520 /

ઇ�ન્ડયા, ગોલ્ફ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ, નાિસક-

2581962

422002
પિ�મી ઝોન

પિ�મી ઝોન

પિ�મી ઝોન

પિ�મી ઝોન

�ુણ-ે 1

�ુણ-ે 2

�ુણ-ે 3

સતારા

�ુણ-ે �-709

�ુણ-ે �-709

�ુણ-ે �-709

સતારા �711

એલ આઇ સી ઓફ ઇ�ન્ડયા પી એન્ડ �

020 25535339 / 020

એસ , �-709,J�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ

25534149 / 020

િશવા� નગર,�ુણે - 411005

25535865

એલ આઇ સી ઓફ ઇ�ન્ડયા પી એન્ડ �

020 25535339 / 020

એસ , �-709,J�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ

25534149 / 020

િશવા� નગર,�ુણે - 411005

25535865

એલ આઇ સી ઓફ ઇ�ન્ડયા પી એન્ડ �

020 25535339 / 020

એસ, �-709,J�વન પ્રકાશ �બ�લ્ડ�ગ

25534149 / 020

િશવા� નગર,�ુણે - 411005

25535865

�વન તરલ એલ.આઇ.સી ઓફ ઇ�ન્ડયા

2162238433

bo_g711@licindia.com

કોલ્હા�ુર

મહારાષ્ટ્ર

શ્રીમતી �.એમ.વલાવી

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

રત્ના�ગ�ર

મહારાષ્ટ્ર

શ્રીમતી �.એમ.વલાવી

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

સાંગલી

મહારાષ્ટ્ર

શ્રીમતી �.એમ.વલાવી

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

સતારા

મહારાષ્ટ્ર

શ્રીમતી �.એમ.વલાવી

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

ુ ુ ગર્
િસ���

મહારાષ્ટ્ર

શ્રીમતી �.એમ.વલાવી

9175583860

2225833928

bo_g713@licindia.com

રાયગઢ

મહારાષ્ટ્ર

શ્રીમતી �જલી એ વૈગનકર

9821370735

2225833928

bo_g713@licindia.com

થાણે

મહારાષ્ટ્ર

શ્રીમતી �જલી એ વૈગનકર

9821370735

કલેક્ટર ઓ�ફસની સામે, સતારા
પિ�મી ઝોન

સતારા

સતારા �711

�વન તરલ એલ.આઇ.સી ઓફ ઇ�ન્ડયા
કલેક્ટર ઓ�ફસની સામે, સતારા

પિ�મી ઝોન

સતારા

સતારા �711

�વન તરલ એલ.આઇ.સી ઓફ ઇ�ન્ડયા
કલેક્ટર ઓ�ફસની સામે, સતારા

પિ�મી ઝોન

સતારા

સતારા �711

�વન તરલ એલ.આઇ.સી ઓફ ઇ�ન્ડયા
કલેક્ટર ઓ�ફસની સામે, સતારા

પિ�મી ઝોન

સતારા

સતારા �711

�વન તરલ એલ.આઇ.સી ઓફ ઇ�ન્ડયા
કલેક્ટર ઓ�ફસની સામે, સતારા

પિ�મી ઝોન

થાણે

થાણે � 713

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,
પીએન્ડ�એસ એકમ, �વન �ચ�તામણી,
7મો માળ, વી.એન.મહામાગર્

પિ�મી ઝોન

થાણે

થાણે � 713

એલઆઇસી ઓફ ઇ�ન્ડયા,
પીએન્ડ�એસ એકમ, �વન �ચ�તામણી,
7મો માળ, વી.એન.મહામાગર્

