ವಲಯ
�ೇಂದ� ವಲಯ

��ಾಗ
�ಾಯ್ ಪರ

�ೆಸರು ಮತು� �&�ಎಸ್ ಘಟಕದ
�ೋಡ್ ಸಂ�ೆ
�ಾಯ್ ಪರ �305

�&�ಎಸ್ ಘಟಕದ ��ಾ
�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್

ಘಟಕದ �ೕನ್ ಸಂ�ೆ

��ೆ� / �ಾಲೂಕ

ಘಟಕದ ಇ�ೕಲ್ ಐ

�ಾಜ� �ೆಸರು

ಅ�ಕೃತ �ಾ�ೆಯ �ೆಸರು

ಅ�ಕೃತ �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್
ಸಂ�ೆ�

0771-2583945

bo_g305@licindia.com

ಚ��ಸಗಢ

ಚ��ಸಗಢ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಯ

9425204128

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

�ೇತುಲ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಮದನ್ �ೋ�ಾ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ಭೂ�ಾಲ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಮದನ್ �ೋ�ಾ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ಹ�ಾ�

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಮದನ್ �ೋ�ಾ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

�ೊಶಂಗ�ಾದ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಮದನ್ �ೋ�ಾ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

�ಾಯ�ೇನ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಮದನ್ �ೋ�ಾ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

�ಾಜ್ಗಢ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಮದನ್ �ೋ�ಾ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

�ೆ�ೊರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಮದನ್ �ೋ�ಾ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

���ಾ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಮದನ್ �ೋ�ಾ

9630843490

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ಅ�ೆ�ೕಕನಗರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �ೌರವ್ �ೋ�

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

�ಂದ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �ೌರವ್ �ೋ�

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ದ�ಯ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �ೌರವ್ �ೋ�

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ಗು�ಾ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �ೌರವ್ �ೋ�

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

�ಾ��ಯರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �ೌರವ್ �ೋ�

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ಮು�ೈ�ಾ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �ೌರವ್ �ೋ�

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

�ೆ�ಪ�ರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �ೌರವ್ �ೋ�

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

�ವಪ��

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �ೌರವ್ �ೋ�

9425772356

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ಬ�ಾ��

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್
��ಾ ಮಗ್, �ಾಂ��, �ಾಯ್ ಪರ,
ಚ��ಸಗಢ
�ೇಂದ� ವಲಯ

ಭೂ�ಾಲ

ಭೂ�ಾಲ್ 301

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, 60-ಎ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಅ�ೆ�ಾ
�ಲ್, ಭೂ�ಾಲ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಭೂ�ಾಲ

ಭೂ�ಾಲ್ 301

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, 60-ಎ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಅ�ೆ�ಾ
�ಲ್, ಭೂ�ಾಲ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಭೂ�ಾಲ

ಭೂ�ಾಲ್ 301

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, 60-ಎ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಅ�ೆ�ಾ
�ಲ್, ಭೂ�ಾಲ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಭೂ�ಾಲ

ಭೂ�ಾಲ್ 301

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, 60-ಎ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಅ�ೆ�ಾ
�ಲ್, ಭೂ�ಾಲ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಭೂ�ಾಲ

ಭೂ�ಾಲ್ 301

�&�ಎಸ್��ಾಗ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, 60-ಎ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಅ�ೆ�ಾ
�ಲ್, ಭೂ�ಾಲ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಭೂ�ಾಲ

ಭೂ�ಾಲ್ 301

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, 60-ಎ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಅ�ೆ�ಾ
�ಲ್, ಭೂ�ಾಲ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಭೂ�ಾಲ

ಭೂ�ಾಲ್ 301

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, 60-ಎ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಅ�ೆ�ಾ
�ಲ್, ಭೂ�ಾಲ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಭೂ�ಾಲ

ಭೂ�ಾಲ್ 301

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, 60-ಎ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಅ�ೆ�ಾ
�ಲ್, ಭೂ�ಾಲ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ��ಯರ

�ಾ��ಯರ್ 302

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ,��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �� �ೆಂಟರ,
�ಾ��ಯರ, ಮಧ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ��ಯರ

�ಾ��ಯರ್ 302

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ,��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �� �ೆಂಟರ,
�ಾ��ಯರ, ಮಧ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ��ಯರ

�ಾ��ಯರ್ 302

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ,��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �� �ೆಂಟರ,
�ಾ��ಯರ, ಮಧ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ��ಯರ

�ಾ��ಯರ್ 302

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ,��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �� �ೆಂಟರ,
�ಾ��ಯರ, ಮಧ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ��ಯರ

�ಾ��ಯರ್ 302

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ,��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �� �ೆಂಟರ,
�ಾ��ಯರ, ಮಧ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ��ಯರ

�ಾ��ಯರ್ 302

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ,��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �� �ೆಂಟರ,
�ಾ��ಯರ, ಮಧ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ��ಯರ

�ಾ��ಯರ್ 302

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ,��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �� �ೆಂಟರ,
�ಾ��ಯರ, ಮಧ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ��ಯರ

�ಾ��ಯರ್ 302

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ,��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �� �ೆಂಟರ,
�ಾ��ಯರ, ಮಧ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್ ��ಾಗ ಎ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�

�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ
�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್ ��ಾಗ ಎ.ಐ.� ಆಫ್

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ಬ�ಾ�ನು�ರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

�ೆ�ಾಸ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

�ಾರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ಇಂ�ೋರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

�ಾಬು�ಾ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

�ಾಂ�ಾ�

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

�ಾ�ೋ�ನ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ಮಂಡ�ಾರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

�ೕಮಚ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ರತ�ಂ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

�ಾ�ಾಪ�ರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ಉಜ���

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಂ.�. ವ�ಾ�

7389114470

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ಅನುಪ��ರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�ಾಲ�ಟ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�ಾತಪ��ರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�ಂ�ಾವರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ದ�ಹ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�ಂ�ೊ�

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ಜಬಲ್ ಪರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�
�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ
�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್ ��ಾಗ ಎ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�
�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್ ��ಾಗ ಎ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�
�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್ ��ಾಗ ಎ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�
�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್ ��ಾಗ ಎ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�
�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್��ಾಗ ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�
�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್ ��ಾಗ ಎ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�
�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್ ��ಾಗ ಎ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�
�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್ ��ಾಗ ಎ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�
�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್ ��ಾಗ ಎ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�
�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್ ��ಾಗ ಎ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�
�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಇಂ�ೋರ

ಇಂ�ೋರ್ 303

�&�ಎಸ್ ��ಾಗ ಎ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ಹ�ಾ �ಾಂ�ಾ� ರ�ೆ�, �� �ೋ�
�ೆ��ೕರ, ಇಂ�ೋರ, ಮದ�ಪ��ೇಶ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್

ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ
�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ಕ��

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ಮಂ�ಾ�

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ನ��ಂಗಪ�ರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ಪ�ಾ�

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

��ಾ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�ಾಗರ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ಸ�ಾ�

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

��ೕ�ೕ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�ಾಹ�ೊಲ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

��

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�ಂಗ್ ��

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�ಕಮ್ ಢ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ಉ�ಾ��ಾ

ಮಧ�ಪ��ೇಶ

��ೕ. �.�ೆ. �ಾಂ�ೆ

9893009448

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಅ�ಾ��

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಅ�ಾ�ಲ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಔರಂ�ಾ�ಾದ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಬಂ�ಾ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ೆಗುಸ�ೈ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ಾಗಲ್ ಪರ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ೋಜು�ರ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಬಕ�ರ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ದ�ಾ�ಂಗ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ
�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

�ೇಂದ� ವಲಯ

ಜಬಲ್ ಪರ

ಜಬಲ್ ಪರ್ 304

�&�ಎಸ್ ��ಾ, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಮದನ್
ಮಹಲ, �ಾಗು�ರ ರ�ೆ�, ಜಬಲ್ ಪರ

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ಪ��ಾಶ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ರ�ೆ� �, �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ ಪ��ಾಶ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,

�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001
ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಗ�ಾ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ೋ�ಾಲ್ ಗಂ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಜಮು�

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಅವರು �ೆಹ�ಾ�ಾದ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ೈಮುರ್(�ಾಬು)

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಕ��ಾರ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ಾಗ��ಾ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ಶನ�ಂಜ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಲ�ಸ�ಾ�ಯ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ಾ�ೇಪ�ರ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಮಧುಬ�

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಮಂಗರ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಮು�ಾಫಪ��ರ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ನಳಂದ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ನ�ಾ�ಾ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಪ��ಮ ಚಂ�ಾರಣ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ಾ�ಾ�

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಪ�ವ� ಚಂ�ಾರಣ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಪ����ಾ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ೋ�ಾ�ಸ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಸಹಸ�

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಸುಬ�ಣ�

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಶರಣ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ೇ�ಾಪ�ರ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ೆ�ಹರ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ೕ�ಾಮ�

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

��ಾನ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ಸುಪ�ಲ

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001
ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ ರ�ೆ� �, �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ ಪ��ಾಶ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,
�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,

�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001
ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾ�ಾ�

�&�ಎಸ, �ಾ�ಾ�

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮಜ�ರುಲ್ ಹಕ್ �ಾ,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ೈ�ಾ�

��ಾರ

�.�ೆ.�ಾಂ�ಾ

9471889321

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ೊ�ಾ�ೊ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ಾತ�

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ೈದ��ಾಥ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ಧ�ಾ�ದ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ದು�ಾ�

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ಗ�ಾ�

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

��ಧ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ೊ�ಾ�

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ಗು�ಾ�

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ಹಜ��ಾಗ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ಜಂಮತ�ಾ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ಖುಂ�

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ೊಡಮ�

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ೆ�ೆ�ಾರ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ೊಹ�ಾ��ಾ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ಾಕುಡ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ಾಲಮು

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ಪ��ಮ �ಂಗಭೂಮ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ಪ�ವ� �ಂಗಭೂಮ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ಾಮಗಢ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ಾಂ�

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ಸ�ಬ್ ಗಜ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ಸ�ೈ�ೆ�ಾ-�ಾ�ಾ�ವನ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ಂಮ್ ��ಾ

�ಾಖ�ಂಡ

�.�ೆ. ��ಾ�

9430479997

�ೆ�ೕಸರ್ ರ�ೆ� , �ಾ�ಾ� 800001
ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ಕಟ�ಡ, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ

�ಸು�ಪ�ರ

�ಂದೂ�ಾ�ನ್ ಕಟ�, 3 �ೇ ಮಹ�,
�ಸು�ಪ�ರ, �ೇಮ್ �ಡ್ ಪರ 831001

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ಅನುಗುಲ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ಬ�ೇಶ�ರ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

�ೌಧ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ಭದ�ಕ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ಕಟಕ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

�ೆಂಕನಲ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ಗಜಪ�

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ಗಂ�ಾಂ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ಜಗತ್ �ಗಪ�ರ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

�ೈಪ�ರ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ಕಲಹಂ�

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ಕಂಧಮಲ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

�ೆಂ�ಾ�ಪರ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

�ೆಂದು�ಾರ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

�ೋಡ�

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

�ೋ�ಾಪ�ಟ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ಮಲ�ನ್ �

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ಮಯೂರ್ಭಂಜ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ನಬರಂಗ್ ಪರ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ನಯಗಢ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ನು�ಾ�ಾಡ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ಪ��

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಭುವ�ೇಶ�ರ

ಸೂಯ� ನಗರ, ��ಎಸ್ಆ

84 �ಾರ�ೆಲ ನಗರ, ಭುವ�ೇಶ�ರ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

�ಾಯಗಢ

ಒ��ಾ�

ಎ.�ೆ.ಸಹೂ

9437463040

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಸಂಬಲು�ರ

ಎಸ್ �, �ಐ� ಕ�ೇ�

4 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಐಂತಪ��,

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ಬಲಂ�ೕರ

ಒ��ಾ�

ಎನ. �ಾಂಡ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

�ಾಗ�ರ

ಒ��ಾ�

ಎನ. �ಾಂಡ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

�ೇಬಗಢ

ಒ��ಾ�

ಎನ. �ಾಂಡ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ಝಸು�ಗು�ಾ

ಒ��ಾ�

ಎನ. �ಾಂಡ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ಸಂಬಲು�ರ

ಒ��ಾ�

ಎನ. �ಾಂಡ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ಸುಬಣ�ಪ�ರ

ಒ��ಾ�

ಎನ. �ಾಂಡ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ಸುಂದರಗಢ

ಒ��ಾ�

ಎನ. �ಾಂಡ

9437093975

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ಬ�ಾ�

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ಬ�ೆ��ಾ

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

�ೋ�ಾ���ಾಂವ

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ಧು��

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

�ೋಲ್ಪ�ಾ

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

�ೊಕ��ಾರ

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ಉ�ಾಲಗು�

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

�ರಂಗ

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ಡ�ಾಂಗ

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

�ೆಮು�ಪ

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

�ೆಮು�ಪ್ ��ೊ�ೕ�ಾ�ಟ

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ಕ�� ಆಂಗ್�ಾಂಗ

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

ಸಂಬಲ್ ಪರ 768004
ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಸಂಬಲು�ರ

ಎಸ್ �, �ಐ� ಕ�ೇ�

4 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಐಂತಪ��,
ಸಂಬಲ್ ಪರ 768004

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಸಂಬಲು�ರ

ಎಸ್ �, �ಐ� ಕ�ೇ�

4 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ಪ��ಾಶ, ಐಂತಪ��,
ಸಂಬಲ್ ಪರ 768004

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಸಂಬಲು�ರ

ಎಸ್ �, �ಐ� ಕ�ೇ�

4 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಐಂತಪ��,
ಸಂಬಲ್ ಪರ 768004

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಸಂಬಲು�ರ

ಎಸ್ �, �ಐ� ಕ�ೇ�

4 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಐಂತಪ��,
ಸಂಬಲ್ ಪರ 768004

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಸಂಬಲು�ರ

ಎಸ್ �, �ಐ� ಕ�ೇ�

4 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಐಂತಪ��,
ಸಂಬಲ್ ಪರ 768004

ಪ�ವ� �ೇಂದ� ವಲಯ

ಸಂಬಲು�ರ

ಎಸ್ �, �ಐ� ಕ�ೇ�

4 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಐಂತಪ��,
ಸಂಬಲ್ ಪರ 768004

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೋ�ಾ���ಾಂವ

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೋ�ಾ���ಾಂವ

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೋ�ಾ���ಾಂವ

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೋ�ಾ���ಾಂವ

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೋ�ಾ���ಾಂವ

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೋ�ಾ���ಾಂವ

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೋ�ಾ���ಾಂವ

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಗು�ಾಹ�

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಗು�ಾಹ�

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಗು�ಾಹ�

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಗು�ಾಹ�

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಗು�ಾಹ�

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���

ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಗು�ಾಹ�

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

���ಾವ

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

�ಾ�ಾವ

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

�ಾಲ್ಬ�

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

�ೊ�ತ್ಪ�ರ

ಅ�ಾ�ಂ

��ೕಮ�. ���ಾ �ಾ���ಾ

9435344443

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ಅರು�ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

ಅ�ಾ�ಂ, ಅರು�ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಎಚ್ ಎನ್ �

9435703027

��ೕ. ಎಚ್ ಎನ್ �

9435703027

��ೕ. ಎಚ್ ಎನ್ �

9435703027

��ೕ. ಎಚ್ ಎನ್ �

9435703027

��ೕ. ಎಚ್ ಎನ್ �

9435703027

��ೕ. ಎಚ್ ಎನ�ಾಸ

9435703027

��ೕ. ಎಚ್ ಎನ್ �

9435703027

��ೕ. ಎಚ್ ಎನ್ �

9435703027

��ೕ. ಎಚ್ ಎನ್ �

9435703027

��ೕ �ೆ.�ೇ

03842-241252

��ೕ �ೆ.�ೇ

03842-241251

��ೕ �ೆ.�ೇ

03842-241254

��ೕ �ೆ.�ೇ

03842-241253

��ೕ �ೆ.�ೇ

03842-241256

��ೕ �ೆ.�ೇ

03842-241257

��ೕ �ೆ.�ೇ

03842-241255

ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಗು�ಾಹ�

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಗು�ಾಹ�

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಗು�ಾಹ�

� 404

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಎಸ.ಎಸ. �ೋಡ್ �ಾ���
ಬ�ಾರ �ೌವ�ಾ�-781 001

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೋಹ�ತ

� 407

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾಜ್ಬ�
ಗ�ಾ��ೋಹ�ತ, ಅ�ಾ�ಂ, 785014

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೋಹ�ತ

� 407

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾಜ್ಬ�

ಮತು� �ಾ�ಾ�ಾ�ಂಡ
0376-2360997

bo_g407@licindia.com

�ೇ�ಾ�

ಗ�ಾ��ೋಹ�ತ, ಅ�ಾ�ಂ, 785014
ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೋಹ�ತ

� 407

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾಜ್ಬ�

ಮತು� �ಾ�ಾ�ಾ�ಂಡ
0376-2360997

bo_g407@licindia.com

�ಬೂ�ಗಢ

ಗ�ಾ��ೋಹ�ತ, ಅ�ಾ�ಂ, 785014
ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೋಹ�ತ

� 407

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾಜ್ಬ�

�ೋಹ�ತ

� 407

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾಜ್ಬ�

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

�ಾ�ಾ�ಟ

�ೋಹ�ತ

� 407

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾಜ್ಬ�

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

�ೋಹ�ತ

�ೋಹ�ತ

� 407

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾಜ್ಬ�

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ಲ�ಮ್ ಪ�

�ೋಹ�ತ

� 407

�ೕವನ್ ಪ��ಶ, �ಾಜ್ಬ�

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

�ಾ�ಾ�ಾ�ಂಡ

�ೋಹ�ತ

� 407

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾಜ್ಬ�

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

�ವ�ಾಗರ

��ಾ�ರ

� 410

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಹರ್ಪ�ರ, �ಲ�ರ-

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

�ನು���ಾ

��ಾ�ರ

� 410

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಹರ್ಪ�ರ, �ಲ�ರ-

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ಕ�ಾರ

��ಾ�ರ

� 410

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಹರ್ಪ�ರ, �ಲ�ರ-

03842-237187

bo_g410@licindia.com

��ಾ ಹ�ಾವ

��ಾ�ರ

� 410

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಹರ್ಪ�ರ, �ಲ�ರ-

03842-237187

bo_g410@licindia.com

�ೈಲಕಂ�

��ಾ�ರ

� 410

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಹರ್ಪ�ರ, �ಲ�ರ-

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ಕ�ೕಂಗಂಜ

��ಾ�ರ

� 410

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಹರ್ಪ�ರ, �ಲ�ರ-

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ಮ�ಪ�ರ

��ಾ�ರ

� 410

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಹರ್ಪ�ರ, �ಲ�ರ-

03842-237187

bo_g410@licindia.com

��ೋ�ಾಂ

ಜ�ೆ�ೖಗು�

� 405

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೕಸ್� �ಾಕ್71, �.ಓ &

ಅ�ಾ�ಂ, ��ಪ�ರ ಮತು�
��ೋ�ಾಂ

03842-237187

bo_g410@licindia.com

��ಪ�ರ

788015
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ��ಪ�ರ ಮತು�
��ೋ�ಾಂ

788015
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ��ಪ�ರ ಮತು�
��ೋ�ಾಂ

788015
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ��ಪ�ರ ಮತು�
��ೋ�ಾಂ

788015
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ��ಪ�ರ ಮತು�
��ೋ�ಾಂ

788015
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ��ಪ�ರ ಮತು�
��ೋ�ಾಂ

788015
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ಅರು�ಾಚಲ ಪ��ೇಶ
ಮತು� �ಾ�ಾ�ಾ�ಂಡ

788015
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ಅರು�ಾಚಲ ಪ��ೇಶ
ಮತು� �ಾ�ಾ�ಾ�ಂಡ

ಗ�ಾ��ೋಹ�ತ, ಅ�ಾ�ಂ, 785014
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ಅರು�ಾಚಲ ಪ��ೇಶ
ಮತು� �ಾ�ಾ�ಾ�ಂಡ

ಗ�ಾ��ೋಹ�ತ, ಅ�ಾ�ಂ, 785014
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ಅರು�ಾಚಲ ಪ��ೇಶ
ಮತು� �ಾ�ಾ�ಾ�ಂಡ

ಗ�ಾ��ೋಹ�ತ, ಅ�ಾ�ಂ, 785014
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ಅರು�ಾಚಲ ಪ��ೇಶ
ಮತು� �ಾ�ಾ�ಾ�ಂಡ

ಗ�ಾ��ೋಹ�ತ, ಅ�ಾ�ಂ, 785014
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ಅರು�ಾಚಲ ಪ��ೇಶ
ಮತು� �ಾ�ಾ�ಾ�ಂಡ

ಗ�ಾ��ೋಹ�ತ, ಅ�ಾ�ಂ, 785014
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ಅರು�ಾಚಲ ಪ��ೇಶ
ಮತು� �ಾ�ಾ�ಾ�ಂಡ

ಗ�ಾ��ೋಹ�ತ, ಅ�ಾ�ಂ, 785014
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅ�ಾ�ಂ, ಅರು�ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

ಅ�ಾ�ಂ, ��ಪ�ರ ಮತು�
��ೋ�ಾಂ

03561-255457

bo_g405@licindia.com

���ಂ ಪ�ವ�

���ಂ

��ೕ. ಎ. �ೌಲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

���ಂ ಉತ�ರ

���ಂ

��ೕ. ಎ. �ೌಲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

���ಂ ದ�ಣ

���ಂ

��ೕ. ಎ. �ೌಲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

���ಂ ಪ��ಮ

���ಂ

��ೕ. ಎ. �ೌಲ

9474592180

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ಬಂಕುರ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ಅ�ಂ�ಾ �ಾಯ

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ಬಭು�ಮ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ಅ�ಂ�ಾ �ಾಯ

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ಬು�ಾ��ನ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ಅ�ಂ�ಾ �ಾಯ

9433245434

��ೆ� ಜ�ೆ�ೖಗು� - 735101
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಜ�ೆ�ೖಗು�

� 405

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೕಸ್� �ಾಕ್71, �.ಓ &
��ೆ� ಜ�ೆ�ೖಗು� - 735101

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಜ�ೆ�ೖಗು�

� 405

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೕಸ್� �ಾಕ್71, �.ಓ &
��ೆ� ಜ�ೆ�ೖಗು� - 735101

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಜ�ೆ�ೖಗು�

� 405

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೕಸ್� �ಾಕ್71, �.ಓ &
��ೆ� ಜ�ೆ�ೖಗು� - 735101

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅಸ�ೊ�ೕಲ

� 401

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 1 �ೇ ಮಹ�, �ೆಸ್� ಎಂಡ
�� �ೋಡ, ಅಸ�ೊ�ೕಲ್713304 ��ೆ�ಬು�ಾ��ನ

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅಸ�ೊ�ೕಲ

� 401

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 1 �ೇ ಮಹ�, �ೆಸ್� ಎಂಡ
�� �ೋಡ, ಅಸ�ೊ�ೕಲ್713304 ��ೆ�ಬು�ಾ��ನ

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅಸ�ೊ�ೕಲ

� 401

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 1 �ೇ ಮಹ�, �ೆಸ್� ಎಂಡ

�� �ೋಡ, ಅಸ�ೊ�ೕಲ್713304 ��ೆ�ಬು�ಾ��ನ
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅಸ�ೊ�ೕಲ

� 401

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 1 �ೇ ಮಹ�, �ೆಸ್� ಎಂಡ

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ಬು�ಾ��ನ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ಅ�ಂ�ಾ �ಾಯ

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ಪ�ರು��ಾ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ಅ�ಂ�ಾ �ಾಯ

9433245434

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ಅ�ಪ�ರ�ೌರ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ಎ. �ೌಲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ಕೂಕ್�ೆಹರ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ಎ. �ೌಲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ದ�ಣ �ೕನಜು�ರ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ಎ. �ೌಲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

�ಾ���ಂಗ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ಎ. �ೌಲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ಜ�ೆ�ೖಗು�

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ಎ. �ೌಲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

�ಾ�ಾ�

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ಎ. �ೌಲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ಉತ�ರ �ೕನಜು�ರ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ಎ. �ೌಲ

9474592180

033-22126561

bo_g402@licindia.com

24 ಪರಗ�ಾಸ್ ಉತ�

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ��ಬಲ್ ದ�ಾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

24 ಪರಗ�ಾಸ್ ದ�

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ��ಬಲ್ ದ�ಾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ಹೂ��

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ��ಬಲ್ ದ�ಾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

�ೌ�ಾ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ��ಬಲ್ ದ�ಾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

�ೋಲ��ಾ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ��ಬಲ್ ದ�ಾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ಮು���ಾ�ಾದ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ��ಬಲ್ ದ�ಾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

�ಾ��ಾ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ��ಬಲ್ ದ�ಾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ಪ��ಮ್ ��ಾ�ಪ�

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ��ಬಲ್ ದ�ಾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ಪ��ಾ� ��ಾ�ಪ�ರ

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ

��ೕ. ��ಬಲ್ ದ�ಾ

9831959486

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ಆ�ಾ�

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ಆ�ಗಢ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ಔ��ಾ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ಬುಲಂದಶರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ಇ�ಾ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ಏತವ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ಫರು�ಾ��ಾದ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

��ೋ�ಾ�ಾದ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

�� �ೋಡ, ಅಸ�ೊ�ೕಲ್713304 ��ೆ�ಬು�ಾ��ನ
ಪ�ವ� ವಲಯ

ಅಸ�ೊ�ೕಲ

� 401

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 1 �ೇ ಮಹ�, �ೆಸ್� ಎಂಡ
�� �ೋಡ, ಅಸ�ೊ�ೕಲ್713304 ��ೆ�ಬು�ಾ��ನ

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಜ�ೆ�ೖಗು�

� 405

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೕಸ್� �ಾಕ 71, �.ಓ &
��ೆ� ಜ�ೆ�ೖಗು� - 735101

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಜ�ೆ�ೖಗು�

� 405

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೕಸ್� �ಾಕ್71, �.ಓ &
��ೆ� ಜ�ೆ�ೖಗು� - 735101

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಜ�ೆ�ೖಗು�

� 405

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೕಸ್� �ಾಕ್71, �.ಓ &
��ೆ� ಜ�ೆ�ೖಗು� - 735101

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಜ�ೆ�ೖಗು�

� 405

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೕಸ್� �ಾಕ್71, �.ಓ &
��ೆ� ಜ�ೆ�ೖಗು� - 735101

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಜ�ೆ�ೖಗು�

� 405

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೕಸ್� �ಾಕ್71, �.ಓ &
��ೆ� ಜ�ೆ�ೖಗು� - 735101

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಜ�ೆ�ೖಗು�

� 405

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೕಸ್� �ಾಕ್71, �.ಓ &
��ೆ� ಜ�ೆ�ೖಗು� - 735101

ಪ�ವ� ವಲಯ

ಜ�ೆ�ೖಗು�

� 405

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೕಸ್� �ಾಕ್71, �.ಓ &
��ೆ� ಜ�ೆ�ೖಗು� - 735101

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೆಎಮ್ ಒ �ಾನು

� 402

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ'8 �ೇ ಮಹ�, 16, � ಆರ್
ಅ�ೆನೂ�, �ೋಲ��ಾ-700 072

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೆಎಮ್ ಒ �ಾನು

� 402

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ'8 �ೇ ಮಹ�, 16, � ಆರ್
ಅ�ೆನೂ�, �ೋಲ��ಾ-700 072

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೆಎಮ್ ಒ �ಾನು

� 402

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ'8 �ೇ ಮಹ�, 16, � ಆರ್
ಅ�ೆನೂ�, �ೋಲ��ಾ-700 072

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೆಎಮ್ ಒ �ಾನು

� 402

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ'8 �ೇ ಮಹ�, 16, � ಆರ್
ಅ�ೆನೂ�, �ೋಲ��ಾ-700 072

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೆಎಮ್ ಒ �ಾನು

� 402

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ'8 �ೇ ಮಹ�, 16, � ಆರ್
ಅ�ೆನೂ�, �ೋಲ��ಾ-700 072

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೆಎಮ್ ಒ �ಾನು

� 402

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ'8 �ೇ ಮಹ�, 16, � ಆರ್
ಅ�ೆನೂ�, �ೋಲ��ಾ-700 072

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೆಎಮ್ ಒ �ಾನು

� 402

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ'8 �ೇ ಮಹ�, 16, � ಆರ್
ಅ�ೆನೂ�, �ೋಲ��ಾ-700 072

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೆಎಮ್ ಒ �ಾನು

� 402

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ'8 �ೇ ಮಹ�, 16, � ಆರ್
ಅ�ೆನೂ�, �ೋಲ��ಾ-700 072

ಪ�ವ� ವಲಯ

�ೆಎಮ್ ಒ �ಾನು

� 402

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ'8 �ೇ ಮಹ�, 16, � ಆರ್
ಅ�ೆನೂ�, �ೋಲ��ಾ-700 072

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್
�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್
�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್
�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್
�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್
�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್
�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್
�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್
�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ಹ�ಾ�ಸ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ಕ�ೌಜ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

�ಾಸ್ ಗಜ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

�ೖನು��

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ಮಥು�ಾ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ �ೆ ಅಷ�ಣ, ಎಸ್ ಎಮ

9412567943

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ಅಲ�ಾ�ಾದ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಕ�ಂದರ್ ಪ��ಾದ್ ಎಸಎಮ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ಬಂ�ಾ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಕ�ಂದರ್ ಪ��ಾದ್ ಎಸಎಮ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

�ತ�ಕೂಟ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಕ�ಂದರ್ ಪ��ಾದ್ ಎಸಎಮ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ಫ�ೇಪ�ರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಕ�ಂದರ್ ಪ��ಾದ್ ಎಸಎಮ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

�ೌಶಂ�

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಕ�ಂದರ್ ಪ��ಾದ್ ಎಸಎಮ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ಪ��ಾಪಗಢ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಕ�ಂದರ್ ಪ��ಾದ್ ಎಸಎಮ

8765179002

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ಬು�ಾವ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಸ.�.ಉ�ಾಧ�, �.ಎಂ.

8004886700

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ಬ�ೇ�

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಸ.�.ಉ�ಾಧ�, �.ಎಂ.

8004886700

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ಹ�ೊ��

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಸ.�.ಉ�ಾಧ�, �.ಎಂ.

8004886700

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

���ಟ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಸ.�.ಉ�ಾಧ�, �.ಎಂ.

8004886700

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

�ಾಂಪ�ರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಸ.�.ಉ�ಾಧ�, �.ಎಂ.

8004886700

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

�ಾಜಹನಪ�ರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಸ.�.ಉ�ಾಧ�, �.ಎಂ.

8004886700

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ಆಜಂಘರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಯು.�.�ೆವ�, ಎಸ್ ಎಮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ಬ��

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಯು.�.�ೆವ�, ಎಸ್ ಎಮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

�ೇವ�ಯ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಯು.�.�ೆವ�, ಎಸ್ ಎಮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

�ೋರಖ್ ಪರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಯು.�.�ೆವ�, ಎಸ್�ಎಮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ಕು�ನಗರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಯು.�.�ೆವ�, ಎಸ್ ಎಮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ಮ�ಾ�ಾಜಗಂಜ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಯು.�.�ೆವ�, ಎಸ್ ಎಮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

�ಾವ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಯು.�.�ೆವ�, ಎಸ್ ಎಮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ಸಂತ ಕ�ೕರ್ �ಾಗ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಯು.�.�ೆವ�, ಎಸ್ ಎಮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

��ಾ�ಥ� �ಾಗರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಯು.�.�ೆವ�, ಎಸ್ ಎಮ

9453413961

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ಹ�ೕರು�ರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ೆಎಸ್ �ೌ�ಾ, �ಎಮ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ಜ�ಾವ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ೆಎಸ್ �ೌ�ಾ, �ಎಮ

9415158707

�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002
ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್
�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್
�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್
�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಆ�ಾ�

� 201

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, 3 �ೇ ಮಹ�, ಸಂಜಯ್
�ೆ�ೕಸ, ಎಮ.� ರ�ೆ� ಆ�ಾ�-282002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಅಲ�ಾ�ಾದ

� 202

5 �ೇ ಮಹ�, ಎಮ.�.�ಾಗ್, ��ಲ್
�ೈನ್, ಅಲ�ಾ�ಾದ-211002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಅಲ�ಾ�ಾದ

� 202

5 �ೇ ಮಹ�, ಎಮ.�.�ಾಗ್, ��ಲ್
�ೈನ್, ಅಲ�ಾ�ಾದ-211002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಅಲ�ಾ�ಾದ

� 202

5 �ೇ ಮಹ�, ಎಮ.�.�ಾಗ್, ��ಲ್
�ೈನ್, ಅಲ�ಾ�ಾದ-211002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಅಲ�ಾ�ಾದ

� 202

5 �ೇ ಮಹ�, ಎಮ.�.�ಾಗ್, ��ಲ್
�ೈನ್, ಅಲ�ಾ�ಾದ-211002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಅಲ�ಾ�ಾದ

� 202

5 �ೇ ಮಹ�, ಎಮ.�.�ಾಗ್, ��ಲ್
�ೈನ್, ಅಲ�ಾ�ಾದ-211002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಅಲ�ಾ�ಾದ

� 202

5 �ೇ ಮಹ�, ಎಮ.�.�ಾಗ್, ��ಲ್
�ೈನ್, ಅಲ�ಾ�ಾದ-211002

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಬ�ೇ�

� 203

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �.�.ಪ�ರಮ, ಬ�ೇ�243122

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಬ�ೇ�

� 203

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �.�.ಪ�ರಮ, ಬ�ೇ�243122

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಬ�ೇ�

� 203

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �.�.ಪ�ರಮ, ಬ�ೇ�243122

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಬ�ೇ�

� 203

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �.�.ಪ�ರಮ, ಬ�ೇ�243122

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಬ�ೇ�

� 203

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �.�.ಪ�ರಮ, ಬ�ೇ�243122

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಬ�ೇ�

� 203

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �.�.ಪ�ರಮ, ಬ�ೇ�243122

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೋರಖ್ ಪರ

� 205

ಬುದ್� ��ಾ, �ಾ�ಾ ಮಂಡಲ ರ�ೆ�,
�ೋರಖ್ ಪರ-273001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೋರಖ್ ಪರ

� 205

ಬುದ್� ��ಾ, �ಾ�ಾ ಮಂಡಲ ರ�ೆ�,
�ೋರಖ್ ಪರ-273001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೋರಖ್ ಪರ

� 205

ಬುದ್� ��ಾ, �ಾ�ಾ ಮಂಡಲ ರ�ೆ�,
�ೋರಖ್ ಪರ-273001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೋರಖ್ ಪರ

� 205

ಬುದ್� ��ಾ, �ಾ�ಾ ಮಂಡಲ ರ�ೆ�,
�ೋರಖ್ ಪರ-273001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೋರಖ್ ಪರ

� 205

ಬುದ್� ��ಾ, �ಾ�ಾ ಮಂಡಲ ರ�ೆ�,
�ೋರಖ್ ಪರ-273001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೋರಖ್ ಪರ

� 205

ಬುದ್� ��ಾ, �ಾ�ಾ ಮಂಡಲ ರ�ೆ�,
�ೋರಖ್ ಪರ-273001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೋರಖ್ ಪರ

� 205

ಬುದ್� ��ಾ, �ಾ�ಾ ಮಂಡಲ ರ�ೆ�,
�ೋರಖ್ ಪರ-273001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೋರಖ್ ಪರ

� 205

ಬುದ್� ��ಾ, �ಾ�ಾ ಮಂಡಲ ರ�ೆ�,
�ೋರಖ್ ಪರ-273001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೋರಖ್ ಪರ

� 205

ಬುದ್� ��ಾ, �ಾ�ಾ ಮಂಡಲ ರ�ೆ�,
�ೋರಖ್ ಪರ-273001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾನು�ರ

� 206

16/98 �ೕವನ್ ��ಾ, ಎಮ.�.�ಾಗ್,
�ಾನು�ರ-208001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾನು�ರ

� 206

16/98 �ೕವನ್ ��ಾ, ಎಮ.�.�ಾಗ್,
�ಾನು�ರ-208001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾನು�ರ

� 206

16/98 �ೕವನ್ ��ಾ, ಎಮ.�.�ಾಗ್,

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

�ಾ��

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ೆಎಸ್ �ೌ�ಾ, �ಎಮ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

�ಾನು�ರ್ �ೆಹ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ೆಎಸ್ �ೌ�ಾ, �ಎಮ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

�ಾನು�ರ ನಗರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ೆಎಸ್ �ೌ�ಾ, �ಎಮ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ಲ�ತಪ�ರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ೆಎಸ್ �ೌ�ಾ, �ಎಮ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ಮ�ೋ�ಾ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ೆಎಸ್ �ೌ�ಾ, �ಎಮ

9415158707

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ಅಂ�ೇಡ�ರ್ ನಗ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ರ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ಅ�ೕ�

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ಬಹ�ೈಕ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ಬಲ್ �ಮ್ ಪ�

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

�ಾ�ಾಬಂ�

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

�ೈ�ಾ�ಾದ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

�ೊಂ�ಾ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ಲ�ಮಪ�ರ್ �ೇ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ಲ�ೊ�ೕ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

�ೇಬ�ೆ�ಯ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ಶ�ವ��

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

�ೕ�ಾಪ�ರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ಸು�ಾ�ನಪ�ರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ಉ�ಾ��ೕ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

�ಮಲ್ ��ೆ�ೕ, � ಎಮ

8765924945

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ಅ��ೕ�ಾ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಮ.�ೆ.ಶ�ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

�ಾಗಪತ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಮ.�ೆ.ಶ�ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

�ಜ�ೋರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಮ.�ೆ.ಶ�ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

�ೌತಮಬುದ� ನಗರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಮ.�ೆ.ಶ�ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ಗ��ಾ�ಾದ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಮ.�ೆ.ಶ�ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

�ಾಪ�ರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಮ.�ೆ.ಶ�ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

�ೕರತ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಮ.�ೆ.ಶ�ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

�ರ�ಾ�ಾದ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಮ.�ೆ.ಶ�ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ಮು�ಾಫರ�ಗರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಮ.�ೆ.ಶ�ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9837427699

�ಾನು�ರ-208001
ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾನು�ರ

� 206

16/98 �ೕವನ್ ��ಾ, ಎಮ.�.�ಾಗ್,
�ಾನು�ರ-208001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾನು�ರ

� 206

16/98 �ೕವನ್ ��ಾ, ಎಮ.�.�ಾಗ್,
�ಾನು�ರ-208001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾನು�ರ

� 206

16/98 �ೕವನ್ ��ಾ, ಎಮ.�.�ಾಗ್,
�ಾನು�ರ-208001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾನು�ರ

� 206

16/98 �ೕವನ್ ��ಾ, ಎಮ.�.�ಾಗ್,
�ಾನು�ರ-208001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ ಪ��ಾಶ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

ಲ�ೊ�ೕ

� 207

2�ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 30,
ಹಜರತ್ ಗಜ, ಲ�ೊ�ೕ-226001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೕರತ

� 208

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಪ��ಾತ್ ನಗ, �ೕರತ250001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೕರತ

� 208

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಪ��ಾತ್ ನಗ, �ೕರತ250001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೕರತ

� 208

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಪ��ಾತ್ ನಗ, �ೕರತ250001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೕರತ

� 208

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಪ��ಾತ್ ನಗ, �ೕರತ250001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೕರತ

� 208

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಪ��ಾತ್ ನಗ, �ೕರತ250001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೕರತ

� 208

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಪ��ಾತ್ ನಗ, �ೕರತ250001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೕರತ

� 208

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಪ��ಾತ್ ನಗ, �ೕರತ250001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೕರತ

� 208

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಪ��ಾತ್ ನಗ, �ೕರತ250001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೕರತ

� 208

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಪ��ಾತ್ ನಗ, �ೕರತ250001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೕರತ

� 208

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಪ��ಾತ್ ನಗ, �ೕರತ-

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

�ಾಂಭಲ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಮ.�ೆ.ಶ�ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9837427699

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

�ಾ��

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎಮ.�ೆ.ಶ�ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9837427699

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ಬ���ಾ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ.�ೆ.�ಂಗ, ಎಸ್ ಎಮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ಚಂ�ೌ�

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ.�ೆ.�ಂಗ, ಎಸ್ ಎಮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

��ಪ�ರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ.�ೆ.�ಂಗ, ಎಸ್ ಎಮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

�ಾನಪ�ರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ.�ೆ.�ಂಗ, ಎಸ್ ಎಮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

��ಾ�ಪ�ರ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ.�ೆ.�ಂಗ, ಎಸ್ ಎಮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ಸಂತ ರ��ಾಸ್ ನಗ

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ.�ೆ.�ಂಗ, ಎಸ್ ಎಮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ಸಂಭದ�

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ.�ೆ.�ಂಗ, ಎಸ್ ಎಮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

�ಾರ�ಾ�

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ

ಎ.�ೆ.�ಂಗ, ಎಸ್ ಎಮ

9415255534

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ಅ�ೊ��ಾ

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

�ಾ�ೇಶ�ರ

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ಚ�ೕ�

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

�ಾಂ�ಾವಟ

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

�ೆ�ಾ�ದೂನ

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ಹ��ಾ�ರ, ಉತ�ರಖಂಡ

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

�ೈ��ಾಲ

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

��ೌರಗಢ

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

�ೌ��ಾಧ�ಲ

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ರುದ�ಪ��ಾಗ

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ಸಹ�ಾಪ�ರ

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

�ೆಹ��ಾದ�ಲ

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ಉ�ಾಮ�ಂಗ್ ನಗ

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ಉತ�ರ�ಾ�

ಉತ��ಾಖಂಡ

��ೋದ್ ಉ��ಾ, �ಎಮ

7579206668

250001
ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೕರತ

� 208

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಪ��ಾತ್ ನಗ, �ೕರತ250001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾರ�ಾ�

� 209

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, � 12/120, �ೌ�ಜಂಗ,
�ಾರ�ಾ�-221001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾರ�ಾ�

� 209

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, � 12/120, �ೌ�ಜಂಗ,
�ಾರ�ಾ�-221001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾರ�ಾ�

� 209

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, � 12/120, �ೌ�ಜಂಗ,
�ಾರ�ಾ�-221001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾರ�ಾ�

� 209

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, � 12/120, �ೌ�ಜಂಗ,
�ಾರ�ಾ�-221001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾರ�ಾ�

� 209

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, � 12/120, �ೌ�ಜಂಗ,
�ಾರ�ಾ�-221001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾರ�ಾ�

� 209

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, � 12/120, �ೌ�ಜಂಗ,
�ಾರ�ಾ�-221001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾರ�ಾ�

� 209

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, � 12/120, �ೌ�ಜಂಗ,
�ಾರ�ಾ�-221001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ಾರ�ಾ�

� 209

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, � 12/120, �ೌ�ಜಂಗ,
�ಾರ�ಾ�-221001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ �ೇಂದ� ವಲಯ

�ೆ�ಾ�ದೂನ

� 204

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಧರಂಪ, �ೆ�ಾ�ದೂನ218001

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಚಂ�ೕಘಢ

� & �ಎಸ್ ಚಂ�ೕಘಢ 102

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೆಕ�ರ್17-�, ಚಂ�ೕಘಢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ಚಂ�ೕಘಢ

ಚಂ�ೕಘಢ

ಎಸ.�. �ಾಥುರ, �ಎಮ

9478734436

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೆಹ�

�&�ಎಸ್ �ೆಹ� 106

6 ಮತು� 7 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ಬಲ�ಭಗಢ

�ೆಹ�

�.ಎನ.�ಾ, �ಎಮ

9999631266

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೆಹ�

�&�ಎಸ್ �ೆಹ� 103

6 ಮತು� 7 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ

011-23354037

bo_g103@licindia.com

�ೆಹ�

�ೆಹ�

�.ಎನ.�ಾ, �ಎಮ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ಫ��ಾ�ಾದ

�ೆಹ�

�.ಎನ.�ಾ, �ಎಮ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ಗುರ�ಾಂವ

�ೆಹ�

�.ಎನ.�ಾ, �ಎಮ

9999631266

ಕಟ�ಡ, 25, �ೆ.�. �ಾಗ್, ದಹ�-110001
ಕಟ�ಡ, 25, �ೆ.�. �ಾಗ್, ದಹ�-110001
ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೆಹ�

�&�ಎಸ್ �ೆಹ� 105

6 ಮತು� 7 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ
ಕಟ�ಡ, 25, �ೆ.�. �ಾಗ್, ದಹ�-110001

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೆಹ�

�&�ಎಸ್ �ೆಹ� 104

6 ಮತು� 7 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ

ಕಟ�ಡ, 25, �ೆ.�. �ಾಗ್, ದಹ�-110001
ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೆಹ�

�&�ಎಸ್ �ೆಹ� 107

6 ಮತು� 7 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ

011-23354037

bo_g103@licindia.com

�ಾಖ�ಂಡ

�ೆಹ�

�.ಎನ.�ಾ, �ಎಮ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

�ೋ�ಾ�

�ೆಹ�

�.ಎನ.�ಾ, �ಎಮ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

�ೇ�ಾ�

ಹ��ಾಣ

�.ಎನ.�ಾ, �ಎಮ

9999631266

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ಅಂ�ಾಲ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ಬಹದೂ�ರಗಢ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

��ಾ�

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ಚ�� �ಾ��

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

�ಾ�ೆ�ಾ�ಾದ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

��ಾ�ರ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

�ಂದ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

�ೈಥಲ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ಕ�ಾ�ಲ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ಕ�ಾ�ಲ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ಕುರು�ೇತ�

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ಮ�ೇಂದ�ಗಢ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ಪಂಚಕುಲ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

�ಾ�ಪತ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

�ೋಹ್ಟಕ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

��ಾ�

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

�ೋ�ೆಪತ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ಬ�, �ಎಮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ಯಮು�ಾ ನಗರ

ಹ��ಾಣ

ದ�ೕಪ್ ಬ, �ಎಮ

9416296133

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

��ಾಸು�ರ

��ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಗ�ೇಶ �ಾಲ, �ಎಮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ಚಂ�ಾ

��ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಗ�ೇಶ �ಾಲ, �ಎಮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ಹ�ೕರು�ರ

��ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಗ�ೇಶ �ಾಲ, �ಎಮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ಕಂ�ಾ�

��ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಗ�ೇಶ �ಾಲ, �ಎಮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ಕುಲು�

��ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಗ�ೇಶ �ಾಲ, �ಎಮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ಮಂ�

��ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಗ�ೇಶ �ಾಲ, �ಎಮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

��ಾ�

��ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಗ�ೇಶ �ಾಲ, �ಎಮ

9478011777

ಕಟ�ಡ, 25, �ೆ.�. �ಾಗ್, ದಹ�-110001
ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೆಹ�

�&�ಎಸ �ೆಹ� �108

6 ಮತು� 7 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ
ಕಟ�ಡ, 25, �ೆ.�. �ಾಗ್, ದಹ�-110001

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೆಹ�

�&�ಎಸ್ �ೆಹ� 109

6 ಮತು� 7 �ೇ ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ
ಕಟ�ಡ, 25, �ೆ.�. �ಾಗ್, ದಹ�-110001

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ಕ�ಾ�ಲ್ 107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ಕ�ಾ�ಲ್ 107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ�107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ�107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಕ�ಾ�ಲ

�&�ಎಸ್ ಕ�ಾ�ಲ್107

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, 489,
�ಾ�ೆಲ್ �ೌ, ಕ�ಾ�ಲ-132001.

ಉತ�ರ ವಲಯ

��ಾ�

�&�ಎಸ್ ��ಾ� 109

ಹ�ೆಯ ಕಟ�ಡ�ೆ� (ಎಸ್ ಐ), ಆ�ೆ�ಂಡ್
�ೋ�ೆಲ್ ಸ�ೕ, ಲ�ಾ�ಡ್ ಬ�ಾ, ��ಾ�

ಉತ�ರ ವಲಯ

��ಾ�

�&�ಎಸ್ ��ಾ� 109

ಹ�ೆಯ ಕಟ�ಡ�ೆ� (ಎಸ್ ಐ), ಆ�ೆ�ಂಡ್
�ೋ�ೆಲ್ ಸ�ೕ, ಲ�ಾ�ಡ್ ಬ�ಾ, ��ಾ�

ಉತ�ರ ವಲಯ

��ಾ�

�&�ಎಸ್ ��ಾ� 109

ಹ�ೆಯ ಕಟ�ಡ�ೆ� (ಎಸ್ ಐ), ಆ�ೆ�ಂಡ್
�ೋ�ೆಲ್ ಸ�ೕ, ಲ�ಾ�ಡ್ ಬ�ಾ, ��ಾ�

ಉತ�ರ ವಲಯ

��ಾ�

�&�ಎಸ್ ��ಾ� 109

ಹ�ೆಯ ಕಟ�ಡ�ೆ� (ಎಸ್ ಐ), ಆ�ೆ�ಂಡ್
�ೋ�ೆಲ್ ಸ�ೕ, ಲ�ಾ�ಡ್ ಬ�ಾ, ��ಾ�

ಉತ�ರ ವಲಯ

��ಾ�

�&�ಎಸ್ ��ಾ� 109

ಹ�ೆಯ ಕಟ�ಡ�ೆ� (ಎಸ್ ಐ), ಆ�ೆ�ಂಡ್
�ೋ�ೆಲ್ ಸ�ೕ, ಲ�ಾ�ಡ್ ಬ�ಾ, ��ಾ�

ಉತ�ರ ವಲಯ

��ಾ�

�&�ಎಸ್ ��ಾ� 109

ಹ�ೆಯ ಕಟ�ಡ�ೆ� (ಎಸ್ ಐ), ಆ�ೆ�ಂಡ್
�ೋ�ೆಲ್ ಸ�ೕ, ಲ�ಾ�ಡ್ ಬ�ಾ, ��ಾ�

ಉತ�ರ ವಲಯ

��ಾ�

�&�ಎಸ್ ��ಾ� 109

ಹ�ೆಯ ಕಟ�ಡ�ೆ� (ಎಸ್ ಐ), ಆ�ೆ�ಂಡ್

�ೋ�ೆಲ್ ಸ�ೕ, ಲ�ಾ�ಡ್ ಬ�ಾ, ��ಾ�
ಉತ�ರ ವಲಯ

��ಾ�

�&�ಎಸ್ ��ಾ� 109

ಹ�ೆಯ ಕಟ�ಡ�ೆ� (ಎಸ್ ಐ), ಆ�ೆ�ಂಡ್

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

��ೌ�ರ

��ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಗ�ೇಶ �ಾಲ, �ಎಮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

�ೊ�ಾನ

��ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಗ�ೇಶ �ಾಲ, �ಎಮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ಉ�ಾ

��ಾಚಲ ಪ��ೇಶ

��ೕ. ಗ�ೇಶ �ಾಲ, �ಎಮ

9478011777

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ಬ�ಾ�ಮ

ಜಮು� �ಾ��ರ

�ೈತನ� ಶ�ಾ�, �ಎಮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ಬರಮುಲ

ಜಮು� �ಾ��ರ

�ೈತನ� ಶ�ಾ�, �ಎಮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

�ೋಡ

ಜಮು� �ಾ��ರ

�ೈತನ� ಶ�ಾ�, �ಎಮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ಜಮು�

ಜಮು� �ಾ��ರ

�ೈತನ� ಶ�ಾ�, �ಎಮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

�ಾ�ೌ�

ಜಮು� �ಾ��ರ

�ೈತನ� ಶ�ಾ�, �ಎಮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

�ಾಂ�ಾ

ಜಮು� �ಾ��ರ

�ೈತನ� ಶ�ಾ�, �ಎಮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

��ೕನಗರ

ಜಮು� �ಾ��ರ

�ೈತನ� ಶ�ಾ�, �ಎಮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ಉ�ಾಮಪ�ರ

ಜಮು� �ಾ��ರ

�ೈತನ� ಶ�ಾ�, �ಎಮ

9419105325

�ೋ�ೆಲ್ ಸ�ೕ, ಲ�ಾ�ಡ್ ಬ�ಾ, ��ಾ�
ಉತ�ರ ವಲಯ

��ಾ�

�&�ಎಸ್ ��ಾ� 109

ಹ�ೆಯ ಕಟ�ಡ�ೆ� (ಎಸ್ ಐ), ಆ�ೆ�ಂಡ್
�ೋ�ೆಲ್ ಸ�ೕ, ಲ�ಾ�ಡ್ ಬ�ಾ, ��ಾ�

ಉತ�ರ ವಲಯ

��ಾ�

�&�ಎಸ್ ��ಾ� 109

ಹ�ೆಯ ಕಟ�ಡ�ೆ� (ಎಸ್ ಐ), ಆ�ೆ�ಂಡ್
�ೋ�ೆಲ್ ಸ�ೕ, ಲ�ಾ�ಡ್ ಬ�ಾ, ��ಾ�

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಮು�

�&�ಎಸ್ ಜಮು� 110

�ೕವನ �ೊ�ೕ� ಕಟ�ಡ, 18 ಎ, �ೈಲ್ �ೆಡ
�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಜಮು�-180012.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಮು�

�&�ಎಸ್ ಜಮು� 110

�ೕವನ �ೊ�ೕ� ಕಟ�ಡ, 18 ಎ, �ೈಲ್ �ೆಡ
�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಜಮು�-180012.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಮು�

�&�ಎಸ್ ಜಮು� 110

�ೕವನ �ೊ�ೕ� ಕಟ�ಡ, 18 ಎ, �ೈಲ್ �ೆಡ
�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಜಮು�-180012.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಮು�

�&�ಎಸ್ ಜಮು� 110

�ೕವನ �ೊ�ೕ� ಕಟ�ಡ, 18 ಎ, �ೈಲ್ �ೆಡ
�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಜಮು�-180012.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಮು�

�&�ಎಸ್ ಜಮು� 110

�ೕವನ �ೊ�ೕ� ಕಟ�ಡ, 18 ಎ, �ೈಲ್ �ೆಡ
�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಜಮು�-180012.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಮು�

�&�ಎಸ್ ಜಮು� 110

�ೕವನ �ೊ�ೕ� ಕಟ�ಡ, 18 ಎ, �ೈಲ್ �ೆಡ
�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಜಮು�-180012.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಮು�

�&�ಎಸ್ ಜಮು� 110

�ೕವನ �ೊ�ೕ� ಕಟ�ಡ, 18 ಎ, �ೈಲ್ �ೆಡ
�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಜಮು�-180012.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಮು�

�&�ಎಸ್ ಜಮು� 110

�ೕವನ �ೊ�ೕ� ಕಟ�ಡ, 18 ಎ, �ೈಲ್ �ೆಡ
�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಜಮು�-180012.

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಚಂ�ೕಘಢ
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�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೆಕ�ರ್17-�, ಚಂ�ೕಘಢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ಫ�ೇಘರ್ �ಾ�

ಪಂ�ಾಬ

ಎಸ.�. �ಾಥುರ, �ಎಮ

9478734436

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಲು��ಾನ

�&�ಎಸ್ ಲು��ಾನ 108

ಅಮರ್ ಅರಮ�ೆ �ಾಮ್ ನ, ಲು��ಾನ

0161-2775138

Bo_g108@licindia.com

ಬ�ಂಡ

ಪಂ�ಾಬ

ಅರುಣ್ಗಂ�ೕರ, �ಎಮ

8427294220

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಲು��ಾನ

�&�ಎಸ್ ಲು��ಾನ 108

ಅಮರ್ ಅರಮ�ೆ �ಾಮ್ ನ, ಲು��ಾನ

0161-2775138

Bo_g108@licindia.com

ಲು��ಾನ

ಪಂ�ಾಬ

ಅರುಣ್ ಗಂ�ೕ, �ಎಮ

8427294220

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಕಟ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ಅಮೃತಸರ

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ಫ��ಾ�

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

��ೋಜ್ಪ�ರ

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ಗುರು�ಾಸ

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

�ೊ��ಾಪ��ರ

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ಜಲಂಧರ

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ಕಪ�ತ��ಾ

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ಮ�ೌಟ

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

�ೕ�ಾ

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ಇಷರ

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ನವನ್ಶಹರ

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ಪ�ಾನ್�ೋಟ

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ಟರನ್ಟರನ

ಪಂ�ಾಬ್

ಎಸ.�ೆ.ಮ�ಾಜನ, ಎಸ್ ಎಮ

9417078588

ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ
ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಕಟ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ
ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಕಟ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ
ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶಕಟ�ಡ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ
ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಕಟ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ
ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಕಟ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ
ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಕಟ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ
ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಕಟ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ
ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಕಟ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ
ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ�105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಕಟ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ
ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಕಟ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ
ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಕಟ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ
ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಜಲಂಧರ

�&�ಎಸ್ ಜಲಂಧರ್105

�ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ಕಟ, �ಾ�ೆಲ್ �ೌನ
ರ�ೆ�, ಜಲಂಧರ

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಚಂ�ೕಘಢ

� & �ಎಸ್ ಚಂ�ೕಘಢ 102

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೆಕ�ರ್17-�, ಚಂ�ೕಘಢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ಬ�ಾ��ಾ

ಪಂ�ಾಬ್ ಹ��ಾ

ಎಸ.�. �ಾಥುರ, �ಎಮ

9478734436

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಚಂ�ೕಘಢ

� & �ಎಸ್ ಚಂ�ೕಘಢ 102

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೆಕ�ರ್17-�, ಚಂ�ೕಘಢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

��ಾ�

ಪಂ�ಾಬ್ ಹ��ಾ

ಎಸ.�. �ಾಥುರ, �ಎಮ

9478734436

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಚಂ�ೕಘಢ

� & �ಎಸ್ ಚಂ�ೕಘಢ 102

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೆಕ�ರ್17-�, ಚಂ�ೕಘಢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ಪ��ಾಲ

ಪಂ�ಾಬ್ ಹ��ಾ

ಎಸ.�. �ಾಥುರ, �ಎಮ

9478734436

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಚಂ�ೕಘಢ

� & �ಎಸ್ ಚಂ�ೕಘಢ 102

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೆಕ�ರ್17-�, ಚಂ�ೕಘಢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

�ೋಪರ

ಪಂ�ಾಬ್ ಹ��ಾ

ಎಸ.�. �ಾಥುರ, �ಎಮ

9478734436

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಚಂ�ೕಘಢ

� & �ಎಸ್ ಚಂ�ೕಘಢ 102

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ೆಕ�ರ್17-�, ಚಂ�ೕಘಢ

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ಸಂಗೂ�ರು

ಪಂ�ಾಬ್ ಹ��ಾ

ಎಸ.�. �ಾಥುರ, �ಎಮ

9478734436

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಅ��ರ

�&�ಎಸ್ ಅ��ರ 101

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾನ�ೆ

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ಅ��ರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಎಮ.�ೆ. ಮೂಂ�ಾ�, �ಎಮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ಬನಸ�ಾರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಎಮ.�ೆ. ಮೂಂ�ಾ�, �ಎಮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ಬರನ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಎಮ.�ೆ. ಮೂಂ�ಾ�, �ಎಮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

��ಾ�ರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಎಮ.�ೆ. ಮೂಂ�ಾ�, �ಎಮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ಬುಂ�

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಎಮ.�ೆ. ಮೂಂ�ಾ�, �ಎಮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

��ೊ�ಗಢ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಎಮ.�ೆ. ಮೂಂ�ಾ�, �ಎಮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ಡುಂ�ಾರಪ�ರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಎಮ.�ೆ. ಮೂಂ�ಾ�, �ಎಮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ಜ�ಾವರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಎಮ.�ೆ. ಮೂಂ�ಾ�, �ಎಮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

�ೋಟ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಎಮ.�ೆ. ಮೂಂ�ಾ�, �ಎಮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

�ಾಜಸ�ಂಡ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಎಮ.�ೆ. ಮೂಂ�ಾ�, �ಎಮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ಉದಯಪ�ರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಎಮ.�ೆ. ಮೂಂ�ಾ�, �ಎಮ

9413820911

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ಅ�ಾ�ರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಅ�ಲ್ ಅ�ೋ�, ಎಸ್ ಎಮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ಭರತು�ರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಅ�ಲ್ ಅ�ೋ�, ಎಸ್ ಎಮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

�ೌ�ಾ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಅ�ಲ್ ಅ�ೋ�, ಎಸ್ ಎಮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

�ೋಲ್ಪ�ರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಅ�ಲ್ ಅ�ೋ�, ಎಸ್ ಎಮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

�ೈಪ�ರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಅ�ಲ್ ಅ�ೋ�, ಎಸ್ ಎಮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ಜುನುಹುನು

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಅ�ಲ್ ಅ�ೋ�, ಎಸ್ ಎಮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ಕ�ೌ�

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಅ�ಲ್ ಅ�ೋ�, ಎಸ್ ಎಮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

��ಾರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಅ�ಲ್ ಅ�ೋ�, ಎಸ್ ಎಮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

�ಾ�� �ಾ�ೋಪ�ರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಅ�ಲ್ ಅ�ೋ�, ಎಸ್ ಎಮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

�ಾಂಕ

�ಾಜ�ಾ�ನ

ಅ�ಲ್ ಅ�ೋ�, ಎಸ್ ಎಮ

9414261223

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

�ಾಮ�ರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

�.�. ��ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

�ಕ�ೇರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

�.�. ��ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ಚುರು

�ಾಜ�ಾ�ನ

�.�. ��ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ಹನು�ಾನಗಢ

�ಾಜ�ಾ�ನ

�.�. ��ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

�ೈಸ�ೆ�ರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

�.�. ��ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ಜ�ೊ�ೆ

�ಾಜ�ಾ�ನ

�.�. ��ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

�ೋಧಪ�ರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

�.�. ��ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9468807096

ರ�ೆ�, ಅ��ರ-305029
ಉತ�ರ ವಲಯ

ಅ��ರ

�&�ಎಸ್ ಅ��ರ 101

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾನ�ೆ
ರ�ೆ�, ಅ��ರ-305029

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಅ��ರ

�&�ಎಸ್ ಅ��ರ 101

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾನ�ೆ
ರ�ೆ�, ಅ��ರ-305029

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಅ��ರ

�&�ಎಸ್ ಅ��ರ 101

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾನ�ೆ
ರ�ೆ�, ಅ��ರ-305029

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಅ��ರ

�&�ಎಸ್ ಅ��ರ 101

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾನ�ೆ
ರ�ೆ�, ಅ��ರ-305029

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಅ��ರ

�&�ಎಸ್ ಅ��ರ 101

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾನ�ೆ
ರ�ೆ�, ಅ��ರ-305029

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಅ��ರ

�&�ಎಸ್ ಅ��ರ 101

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾನ�ೆ
ರ�ೆ�, ಅ��ರ-305029

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಅ��ರ

�&�ಎಸ್ ಅ��ರ 101

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾನ�ೆ
ರ�ೆ�, ಅ��ರ-305029

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಅ��ರ

�&�ಎಸ್ ಅ��ರ 101

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾನ�ೆ
ರ�ೆ�, ಅ��ರ-305029

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಅ��ರ

�&�ಎಸ್ ಅ��ರ 101

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾನ�ೆ
ರ�ೆ�, ಅ��ರ-305029

ಉತ�ರ ವಲಯ

ಅ��ರ

�&�ಎಸ್ ಅ��ರ 101

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, �ಾನ�ೆ
ರ�ೆ�, ಅ��ರ-305029

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೈಪ�ರ

�&�ಎಸ್ �ೈಪ�ರ 104

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� -1, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
ಭ�ಾ� �ಂಗ್ ರ�ೆ, �ೈಪ�ರ-302005

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೈಪ�ರ

�&�ಎಸ್ �ೈಪ�ರ 104

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� -1, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
ಭ�ಾ� �ಂಗ್ ರ�ೆ, �ೈಪ�ರ-302005

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೈಪ�ರ

�&�ಎಸ್ �ೈಪ�ರ 104

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� -1, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
ಭ�ಾ� �ಂಗ್ ರ�ೆ, �ೈಪ�ರ-302005

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೈಪ�ರ

�&�ಎಸ್ �ೈಪ�ರ 104

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� -1, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
ಭ�ಾ� �ಂಗ್ ರ�ೆ, �ೈಪ�ರ-302005

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೈಪ�ರ

�&�ಎಸ್ �ೈಪ�ರ 104

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� -1, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
ಭ�ಾ� �ಂಗ್ ರ�ೆ, �ೈಪ�ರ-302005

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೈಪ�ರ

�&�ಎಸ್ �ೈಪ�ರ 104

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� -1, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
ಭ�ಾ� �ಂಗ್ ರ�ೆ, �ೈಪ�ರ-302005

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೈಪ�ರ

�&�ಎಸ್ �ೈಪ�ರ 104

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� -1, �ೕವನ ಪ��ಾಶ,
ಭ�ಾ� �ಂಗ್ ರ�ೆ, �ೈಪ�ರ-302005

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೈಪ�ರ

�&�ಎಸ್ �ೈಪ�ರ 104

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� -1, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
ಭ�ಾ� �ಂಗ್ ರ�ೆ, �ೈಪ�ರ-302005

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೈಪ�ರ

�&�ಎಸ್ �ೈಪ�ರ 104

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� -1, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
ಭ�ಾ� �ಂಗ್ ರ�ೆ, �ೈಪ�ರ-302005

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೈಪ�ರ

�&�ಎಸ್ �ೈಪ�ರ 104

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� -1, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
ಭ�ಾ� �ಂಗ್ ರ�ೆ, �ೈಪ�ರ-302005

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೋಧಪ�ರ

�ೋಧಪ�ರ, �106

�&�ಎಸ, �ಾಕ್� ಕು�ೕ, ಬ�ಾ�ತು�ಾ�
�ಾನ್ �ೆ�ೕ�ಯಂ ಸ�ೕ, �ೋಧಪ�ರ.

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೋಧಪ�ರ

�ೋಧಪ�ರ, �106

�&�ಎಸ, �ಾಕ್� ಕು�ೕ, ಬ�ಾ�ತು�ಾ�
�ಾನ್ �ೆ�ೕ�ಯಂ ಸ�ೕ, �ೋಧಪ�ರ.

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೋಧಪ�ರ

�ೋಧಪ�ರ, �106

�&�ಎಸ, �ಾಕ್� ಕು�ೕ, ಬ�ಾ�ತು�ಾ�
�ಾನ್ �ೆ�ೕ�ಯಂ ಸ�ೕ, �ೋಧಪ�ರ.

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೋಧಪ�ರ

�ೋಧಪ�ರ, �106

�&�ಎಸ, �ಾಕ್� ಕು�ೕ, ಬ�ಾ�ತು�ಾ�
�ಾನ್ �ೆ�ೕ�ಯಂ ಸ�ೕ, �ೋಧಪ�ರ.

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೋಧಪ�ರ

�ೋಧಪ�ರ, �106

�&�ಎಸ, �ಾಕ್� ಕು�ೕ, ಬ�ಾ�ತು�ಾ�
�ಾನ್ �ೆ�ೕ�ಯಂ ಸ�ೕ, �ೋಧಪ�ರ.

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೋಧಪ�ರ

�ೋಧಪ�ರ, �106

�&�ಎಸ, �ಾಕ್� ಕು�ೕ, ಬ�ಾ�ತು�ಾ�
�ಾನ್ �ೆ�ೕ�ಯಂ ಸ�ೕ, �ೋಧಪ�ರ.

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೋಧಪ�ರ

�ೋಧಪ�ರ, �106

�&�ಎಸ, �ಾಕ್� ಕು�ೕ, ಬ�ಾ�ತು�ಾ�

�ಾನ್ �ೆ�ೕ�ಯಂ ಸ�ೕ, �ೋಧಪ�ರ.
ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೋಧಪ�ರ

�ೋಧಪ�ರ, �106

�&�ಎಸ, �ಾಕ್� ಕು�ೕ, ಬ�ಾ�ತು�ಾ�

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ನ�ೌರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

�.�. ��ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

�ಾ�

�ಾಜ�ಾ�ನ

�.�. ��ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

��ೋ�

�ಾಜ�ಾ�ನ

�.�. ��ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

��ೕ ಗಂ�ಾ ನಗರ

�ಾಜ�ಾ�ನ

�.�. ��ಾ�, ಎಸ್ ಎಮ

9468807096

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ಅನಂತಪ�ರ

ಎ.�.

��ೕ ��ೕ��ಾಸನ್ 

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ಕಡಪ

ಎ.�.

��ೕ ��ೕ��ಾಸನ್ 

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ಕನೂ�ಲ

ಎ.�.

��ೕ ��ೕ��ಾಸನ್ 

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ಎಸ.�.ಎಸ್ �ೆಲೂ�ರ

ಎ.�.

��ೕ ��ೕ��ಾಸನ್ 

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

�ೈ.ಎಸ.ಆರ್(ಕಡಪ)

ಎ.�.

��ೕ ��ೕ��ಾಸನ್ 

94448 55578

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ಪ�ವ� �ೋ�ಾವ�

ಎ.�.

��ೕ �ೋ� ಪ��ಾದ್ 

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ಗುಂಟೂರು

ಎ.�.

��ೕ �ೋ� ಪ��ಾದ್ 

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ಕೃಷ�

ಎ.�.

��ೕ �ೋ� ಪ��ಾದ್ 

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ಪ��ಾಶಂ

ಎ.�.

��ೕ �ೋ� ಪ��ಾದ್ 

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ಪ��ಮ �ೋ�ಾವ�

ಎ.�.

��ೕ �ೋ� ಪ��ಾದ್ 

98663 60763

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

��ೕ�ಾಕುಲಂ

ಎ.�.

��ೕ �ೆ.ರ��ಾಂತ

89856 74970

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

��ಾಖಪಟ�ಣಂ

ಎ.�.

��ೕ �ೆ.ರ��ಾಂತ

89856 74970

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

�ಜಯನಗರ

ಎ.�.

��ೕ �ೆ.ರ��ಾಂತ

89856 74970

022-248948

bo_g501@licindia.com

�ೆಂಗಳ�ರು

ಕ�ಾ�ಟಕ

�.ಎನ್ ಕೃಷ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

�ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ

ಕ�ಾ�ಟಕ

�.ಎನ್ ಕೃಷ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

�ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ

ಕ�ಾ�ಟಕ

�.ಎನ್ ಕೃಷ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

�ೋ�ಾರ

ಕ�ಾ�ಟಕ

�.ಎನ್ ಕೃಷ

9886591967

�ಾನ್ �ೆ�ೕ�ಯಂ ಸ�ೕ, �ೋಧಪ�ರ.
ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೋಧಪ�ರ

�ೋಧಪ�ರ, �106

�&�ಎಸ, �ಾಕ್� ಕು�ೕ, ಬ�ಾ�ತು�ಾ�
�ಾನ್ �ೆ�ೕ�ಯಂ ಸ�ೕ, �ೋಧಪ�ರ.

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೋಧಪ�ರ

�ೋಧಪ�ರ, �106

�&�ಎಸ, �ಾಕ್� ಕು�ೕ, ಬ�ಾ�ತು�ಾ�
�ಾನ್ �ೆ�ೕ�ಯಂ ಸ�ೕ, �ೋಧಪ�ರ.

ಉತ�ರ ವಲಯ

�ೋಧಪ�ರ

�ೋಧಪ�ರ, �106

�&�ಎಸ, �ಾಕ್� ಕು�ೕ, ಬ�ಾ�ತು�ಾ�
�ಾನ್ �ೆ�ೕ�ಯಂ ಸ�ೕ, �ೋಧಪ�ರ.

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಕಡಪ

ಕಡಪ-�-502

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ &�ಎಸ್ ಘಟ,
�ಾ/ಆ ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ಾ�ೇಜ್
�ೋಡ, ಕಡಪ-516004

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಕಡಪ

ಕಡಪ-�-502

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ &�ಎಸ್ ಘಟ,
�ಾ/ಆ ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ಾ�ೇಜ್
�ೋಡ, ಕಡಪ-516004

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಕಡಪ

ಕಡಪ-�-502

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ &�ಎಸ್ ಘಟ,
�ಾ/ಆ ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ಾ�ೇಜ್
�ೋಡ, ಕಡಪ-516004

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಕಡಪ

ಕಡಪ-�-502

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ &�ಎಸ್ ಘಟ,
�ಾ/ಆ ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ಾ�ೇಜ್
�ೋಡ, ಕಡಪ-516004

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಕಡಪ

ಕಡಪ-�-502

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ &�ಎಸ್ ಘಟ,
�ಾ/ಆ ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ಾ�ೇಜ್
�ೋಡ, ಕಡಪ-516004

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಮಚ�ೕಪಟ�ಣಂ

�ಜಯ�ಾಡ �-505

III �ೇ ಮಹ�, "�ೕವನ್ಕೃಷ�" �ೆ�ೆಂಟ್
�ೋಡ, ಗವನ�ರ್ �ೇ�, �ಜಯ�ಾಡ �ನ520002

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಮಚ�ೕಪಟ�ಣಂ

�ಜಯ�ಾಡ �-505

III �ೇ ಮಹ�, "�ೕವನ್ಕೃಷ�" �ೆ�ೆಂಟ್
�ೋಡ, ಗವನ�ರ್ �ೇ�, �ಜಯ�ಾಡ �ನ520002

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಮಚ�ೕಪಟ�ಣಂ

�ಜಯ�ಾಡ �-505

III �ೇ ಮಹ�, "�ೕವನ್ಕೃಷ�" �ೆ�ೆಂಟ್
�ೋಡ, ಗವನ�ರ್ �ೇ�, �ಜಯ�ಾಡ �ನ520002

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಮಚ�ೕಪಟ�ಣಂ

�ಜಯ�ಾಡ �-505

III �ೇ ಮಹ�, "�ೕವನ್ಕೃಷ�" �ೆ�ೆಂಟ್
�ೋಡ, ಗವನ�ರ್ �ೇ�, �ಜಯ�ಾಡ �ನ520002

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಮಚ�ೕಪಟ�ಣಂ

�ಜಯ�ಾಡ �-505

III �ೇ ಮಹ�, "�ೕವನ್ಕೃಷ�" �ೆ�ೆಂಟ್
�ೋಡ, ಗವನ�ರ್ �ೇ�, �ಜಯ�ಾಡ �ನ520002

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

��ಾಕಪಟ�ಣಂ

��ಾಕಪಟ�ಣಂ �509

3 �ೇ ಮಹ�, ಎಲ.ಐ.� ���ಂಗ, �ೕ��ಾ
�ೕಮ �ಾಗ್, � ಒ, �ೈ�ಾಗ-530 004

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

��ಾಕಪಟ�ಣಂ

��ಾಕಪಟ�ಣಂ �509

3 �ೇ ಮಹ�, ಎಲ.ಐ.� ���ಂಗ, �ೕ��ಾ
�ೕಮ �ಾಗ್, � ಒ, �ೈ�ಾಗ-530 004

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

��ಾಕಪಟ�ಣಂ

��ಾಕಪಟ�ಣಂ �509

3 �ೇ ಮಹ�, ಎಲ.ಐ.� ���ಂಗ, �ೕ��ಾ
�ೕಮ �ಾಗ್, � ಒ, �ೈ�ಾಗ-530 004

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೆಂಗಳ�ರು

�ೆಂಗಳ�ರು �502

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, 4 �ೇ ಮಹ�,
"�ೕವನ್ ಪ��ಾ" ಕಟ�ಡ, �ೆ� ರ�ೆ�,
�ೆಂಗಳ�ರು. �ನ್ ಸಂ�ೆ-560002

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೆಂಗಳ�ರು

�ೆಂಗಳ�ರು �504

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, 4 �ೇ ಮಹ�,
"�ೕವನ್ ಪ��ಾ" ಕಟ�ಡ, �ೆ� ರ�ೆ�,
�ೆಂಗಳ�ರು. �ನ್ ಸಂ�ೆ-560002

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೆಂಗಳ�ರು

�ೆಂಗಳ�ರು �506

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, 4 �ೇ ಮಹ�,
"�ೕವನ್ ಪ��ಾ" ಕಟ�ಡ, �ೆ� ರ�ೆ�,
�ೆಂಗಳ�ರು. �ನ್ ಸಂ�ೆ-560002

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೆಂಗಳ�ರು

�ೆಂಗಳ�ರು �503

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, 4 �ೇ ಮಹ�,
"�ೕವನ್ ಪ��ಾ" ಕಟ�ಡ, �ೆ� ರ�ೆ�,
�ೆಂಗಳ�ರು. �ನ್ ಸಂ�ೆ-560002

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೆಂಗಳ�ರು

�ೆಂಗಳ�ರು �505

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, 4 �ೇ ಮಹ�,

022-248948

bo_g501@licindia.com

�ಾಮನಗರ

ಕ�ಾ�ಟಕ

�.ಎನ್ ಕೃಷ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

ತುಮಕೂರು

ಕ�ಾ�ಟಕ

�.ಎನ್ ಕೃಷ

9886591967

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

�ೆಳ�ಾ�

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಎಮ್ ಅಜು�ನ

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

�ಾರ�ಾಡ

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಎಮ್ ಅಜು�ನ

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ಗದಗ

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಎಮ್ ಅಜು�ನ

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

�ಾ�ೇ�

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಎಮ್ ಅಜು�ನ

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ಉತ�ರ ಕನ�ಡ

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಎಮ್ ಅಜು�ನ

82773 29393

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

�ಾಮ�ಾಜನಗರ

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಎಚ. ಮಂಜು�ಾಥ

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

�ಾಸನ

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಎಚ. ಮಂಜು�ಾಥ

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

�ೊಡಗು

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಎಚ. ಮಂಜು�ಾಥ

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

ಮಂಡ�

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಎಚ. ಮಂಜು�ಾಥ

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

�ೖಸೂರು

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಎಚ. ಮಂಜು�ಾಥ

94489 29828

08532-230019

bo_g507@licindia.com

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ �ರೂ�ಾಕಷ್

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ಬ�ಾ��

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ �ರೂ�ಾಕಷ್

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

�ೕದರ

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ �ರೂ�ಾಕಷ್

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

��ಾಪ�ರ

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ �ರೂ�ಾಕಷ್

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ಗುಲ�ಗ�

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ �ರೂ�ಾಕಷ್

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

�ೊಪ�ಳ

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ �ರೂ�ಾಕಷ್

94484 67199

"�ೕವನ್ ಪ��ಾ" ಕಟ�ಡ, �ೆ� ರ�ೆ�,
�ೆಂಗಳ�ರು. �ನ್ ಸಂ�ೆ-560002
ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೆಂಗಳ�ರು

�ೆಂಗಳ�ರು �501

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, 4 �ೇ ಮಹ�,
"�ೕವನ್ ಪ��ಾ" ಕಟ�ಡ, �ೆ� ರ�ೆ�,
�ೆಂಗಳ�ರು. �ನ್ ಸಂ�ೆ-560002

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾರ�ಾಡ

�ಾರ�ಾಡ- �503

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
�ಾ�ೇಜ್ ರ�ೆ, �&�ಎಸ್ ��ಾ,
�ಾರ�ಾಡ-580001

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾರ�ಾಡ

�ಾರ�ಾಡ- �503

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
�ಾ�ೇಜ್ ರ�ೆ, �&�ಎಸ್ ��ಾ,
�ಾರ�ಾಡ-580001

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾರ�ಾಡ

�ಾರ�ಾಡ- �503

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
�ಾ�ೇಜ್ ರ�ೆ, �&�ಎಸ್ ��ಾ,
�ಾರ�ಾಡ-580001

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾರ�ಾಡ

�ಾರ�ಾಡ- �503

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
�ಾ�ೇಜ್ ರ�ೆ, �&�ಎಸ್ ��ಾ,
�ಾರ�ಾಡ-580001

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾರ�ಾಡ

�ಾರ�ಾಡ- �503

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,
�ಾ�ೇಜ್ ರ�ೆ, �&�ಎಸ್ ��ಾ,
�ಾರ�ಾಡ-580001

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೖಸೂರು

�ೖಸೂರು � -506

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �.�.ಸಂ.26,
�ಾ�ೆ 1 ಅ�ೆಕ್� ���ಂ, �ೆ ಆರ್ ಎಸರ�ೆ�,
�ಾದವ�� �ೕಸ್, �ೖಸೂರು-570020

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೖಸೂರು

�ೖಸೂರು � -506

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �.�.ಸಂ.26,
�ಾ�ೆ 1 ಅ�ೆಕ್� ���ಂ, �ೆ ಆರ್ ಎಸರ�ೆ�,
�ಾದವ�� �ೕಸ್, �ೖಸೂರು-570020

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೖಸೂರು

�ೖಸೂರು � -506

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �.�.ಸಂ.26,
�ಾ�ೆ 1 ಅ�ೆಕ್� ���ಂ, �ೆ ಆರ್ ಎಸರ�ೆ�,
�ಾದವ�� �ೕಸ್, �ೖಸೂರು-570020

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೖಸೂರು

�ೖಸೂರು � -506

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �.�.ಸಂ.26,
�ಾ�ೆ 1 ಅ�ೆಕ್� ���ಂ, �ೆ ಆರ್ ಎಸರ�ೆ�,
�ಾದವ�� �ೕಸ್, �ೖಸೂರು-570020

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೖಸೂರು

�ೖಸೂರು � -506

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �.�.ಸಂ.26,
�ಾ�ೆ 1 ಅ�ೆಕ್� ���ಂ, �ೆ ಆರ್ ಎಸರ�ೆ�,
�ಾದವ�� �ೕಸ್, �ೖಸೂರು-570020

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾಯಚೂರು

�ಾಯಚೂರು �507

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ
ಕ�ೇ�, �ಾ�ೆ �ೋಡ್ 507, �ೕವನ
ಪ��ಾಶ್I ಮಹ�, �ೆ�ೕಶನ್ ರ�ೆ,
�ಾಯಚೂರು, �ನ್ ಸಂ�ೆ-584101

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾಯಚೂರು

�ಾಯಚೂರು �512

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ
ಕ�ೇ�, �ಾ�ೆ �ೋಡ್ 507, �ೕವನ
ಪ��ಾಶ್I ಮಹ�, �ೆ�ೕಶನ್ ರ�ೆ,
�ಾಯಚೂರು, �ನ್ ಸಂ�ೆ-584101

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾಯಚೂರು

�ಾಯಚೂರು �509

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ
ಕ�ೇ�, �ಾ�ೆ �ೋಡ್ 507, �ೕವನ
ಪ��ಾಶ್I ಮಹ�, �ೆ�ೕಶನ್ ರ�ೆ,
�ಾಯಚೂರು, �ನ್ ಸಂ�ೆ-584101

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾಯಚೂರು

�ಾಯಚೂರು �508

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ
ಕ�ೇ�, �ಾ�ೆ �ೋಡ್ 507, �ೕವನ
ಪ��ಾಶ್I ಮಹ�, �ೆ�ೕಶನ್ ರ�ೆ,
�ಾಯಚೂರು, �ನ್ ಸಂ�ೆ-584101

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾಯಚೂರು

�ಾಯಚೂರು �513

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ
ಕ�ೇ�, �ಾ�ೆ �ೋಡ್ 507, �ೕವನ
ಪ��ಾಶ್I ಮಹ�, �ೆ�ೕಶನ್ ರ�ೆ,
�ಾಯಚೂರು, �ನ್ ಸಂ�ೆ-584101

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾಯಚೂರು

�ಾಯಚೂರು �511

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

ಕ�ೇ�, �ಾ�ೆ �ೋಡ್ 507, �ೕವನ
ಪ��ಾಶ್I ಮಹ�, �ೆ�ೕಶನ್ ರ�ೆ,
�ಾಯಚೂರು, �ನ್ ಸಂ�ೆ-584101
ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾಯಚೂರು

�ಾಯಚೂರು �510

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

08532-230019

bo_g507@licindia.com

�ಾಯಚೂರು

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ �ರೂ�ಾಕಷ್

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

�ಾದ��

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ �ರೂ�ಾಕಷ್

94484 67199

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

�ಕ�ಮಗಳ�ರು

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಶಂಕರ್ � �ೆ�ೆ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

�ತ�ದುಗ�

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಶಂಕರ್ � �ೆ�ೆ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ದ�ಣ ಕನ�ಡ

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಶಂಕರ್ � �ೆ�ೆ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

�ಾವಣ�ೆ�ೆ

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಶಂಕರ್ � �ೆ�ೆ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

�ವ�ಗ�

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಶಂಕರ್ � �ೆ�ೆ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ಉಡು�

ಕ�ಾ�ಟಕ

��ೕ ಶಂಕರ್ � �ೆ�ೆ

94484 88158

040-23420749

bo_g504@licindia.com

�ೈದ�ಾ�ಾದ

�ೆಲಂ�ಾಣ

ಎಸ.�ಾಮಸ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

�ಹಬೂಬ್ ನಗ

�ೆಲಂ�ಾಣ

ಎಸ.�ಾಮಸ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

�ೕಡಕ

�ೆಲಂ�ಾಣ

ಎಸ.�ಾಮಸ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

�ೆಲ�ೊಂಡ

�ೆಲಂ�ಾಣ

ಎಸ.�ಾಮಸ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

��ಾ�ಾ�ಾದ

�ೆಲಂ�ಾಣ

ಎಸ.�ಾಮಸ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

ರಂ�ಾ�ೆ��

�ೆಲಂ�ಾಣ

ಎಸ.�ಾಮಸ

9441285588

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

ಅ��ಾ�ಾದ

�ೆಲಂ�ಾಣ

��ೕ �.�.�ಾ��

99498 52267

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

ಕ�ೕಂನಗರ

�ೆಲಂ�ಾಣ

��ೕ �.�.�ಾ��

99498 52268

ಕ�ೇ�, �ಾ�ೆ �ೋಡ್ 507, �ೕವನ
ಪ��ಾಶ್I ಮಹ�, �ೆ�ೕಶನ್ ರ�ೆ,
�ಾಯಚೂರು, �ನ್ ಸಂ�ೆ-584101
ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾಯಚೂರು

�ಾಯಚೂರು �514

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ
ಕ�ೇ�, �ಾ�ೆ �ೋಡ್ 507, �ೕವನ
ಪ��ಾಶ್I ಮಹ�, �ೆ�ೕಶನ್ರ�ೆ�,
�ಾಯಚೂರು, �ನ್ ಸಂ�ೆ-584101

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಉಡು�

ಮಂಗಳ�ರು �509

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ಾಪ�ಲರ್
���ಂಗ, �ೆ� �ೕನ:2441281, ಎರಡ�ೇ
ಮಹ�, �ೆ.ಎಸ. ರ�ೆ�, ಮಂಗಳ�ರು, �ನ್
ಸಂ�ೆ�-575001

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಉಡು�

ಮಂಗಳ�ರು �511

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ಾಪ�ಲರ್
���ಂಗ, �ೆ� �ೕನ:2441281, ಎರಡ�ೇ
ಮಹ�, �ೆ.ಎಸ. ರ�ೆ�, ಮಂಗಳ�ರು, �ನ್
ಸಂ�ೆ�-575001

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಉಡು�

ಮಂಗಳ�ರು �510

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ಾಪ�ಲರ್
���ಂಗ, �ೆ� �ೕನ:2441281, ಎರಡ�ೇ
ಮಹ�, �ೆ.ಎಸ. ರ�ೆ�, ಮಂಗಳ�ರು, �ನ್
ಸಂ�ೆ�-575001

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಉಡು�

ಮಂಗಳ�ರು �512

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ಾಪ�ಲರ್
���ಂಗ, �ೆ� �ೕನ:2441281, ಎರಡ�ೇ
ಮಹ�, �ೆ.ಎಸ. ರ�ೆ�, ಮಂಗಳ�ರು, �ನ್
ಸಂ�ೆ�-575001

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಉಡು�

ಮಂಗಳ�ರು �513

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ಾಪ�ಲರ್
���ಂಗ, �ೆ� �ೕನ:2441281, ಎರಡ�ೇ
ಮಹ�, �ೆ.ಎಸ. ರ�ೆ�, ಮಂಗಳ�ರು, �ನ್
ಸಂ�ೆ�-575001

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

ಉಡು�

ಮಂಗಳ�ರು �508

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ಾಪ�ಲರ್
���ಂಗ, �ೆ� �ೕನ:2441281, ಎರಡ�ೇ
ಮಹ�, �ೆ.ಎಸ. ರ�ೆ�, ಮಂಗಳ�ರು, �ನ್
ಸಂ�ೆ�-575001

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೈದ�ಾ�ಾದ

�ೈದ�ಾ�ಾದ- �504

II ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ
ಕ�ೇ�, ಆಡ�ತ ಕ�ೇ� �ೋಡ,
�ೈ�ಾ�ಾದ, �ೈದ�ಾ�ಾದ-500 063

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೈದ�ಾ�ಾದ

�ೈದ�ಾ�ಾದ- �504

II ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ
ಕ�ೇ�, ಆಡ�ತ ಕ�ೇ� �ೋಡ,
�ೈ�ಾ�ಾದ, �ೈದ�ಾ�ಾದ-500 063

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೈದ�ಾ�ಾದ

�ೈದ�ಾ�ಾದ- �504

II ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ
ಕ�ೇ�, ಆಡ�ತ ಕ�ೇ� �ೋಡ,
�ೈ�ಾ�ಾದ, �ೈದ�ಾ�ಾದ-500 063

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೈದ�ಾ�ಾದ

�ೈದ�ಾ�ಾದ- �504

II ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ
ಕ�ೇ�, ಆಡ�ತ ಕ�ೇ� �ೋಡ,
�ೈ�ಾ�ಾದ, �ೈದ�ಾ�ಾದ-500 063

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೈದ�ಾ�ಾದ

�ೈದ�ಾ�ಾದ- �504

II ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ
ಕ�ೇ�, ಆಡ�ತ ಕ�ೇ� �ೋಡ,
�ೈ�ಾ�ಾದ, �ೈದ�ಾ�ಾದ-500 063

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ೈದ�ಾ�ಾದ

�ೈದ�ಾ�ಾದ- �504

II ಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ
ಕ�ೇ�, ಆಡ�ತ ಕ�ೇ� �ೋಡ,
�ೈ�ಾ�ಾದ, �ೈದ�ಾ�ಾದ-500 063

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾರಂಗಲ

�ಾರಂಗಲ- �510

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, � � ಸಂ. 17,
�ಾಲಸಮುದ�ಂ, ಹನಮ�ೊಂಡ, ��ೆ�
�ಾ�ಾಂಗಲ- �ನ- 506001

ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾರಂಗಲ

�ಾರಂಗಲ- �510

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, � � ಸಂ. 17,

�ಾಲಸಮುದ�ಂ, ಹನಮ�ೊಂಡ, ��ೆ�
�ಾ�ಾಂಗಲ- �ನ- 506001
ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾರಂಗಲ

�ಾರಂಗಲ- �510

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, � � ಸಂ. 17,

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

ಖಮ�ಮ

�ೆಲಂ�ಾಣ

��ೕ �.�.�ಾ��

99498 52269

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

�ಾರಂಗಲ

�ೆಲಂ�ಾಣ

��ೕ �.�.�ಾ��

99498 52266

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0484-2360616 / 0484-

bo_g602@licindia.com

ಎ�ಾ�ಕುಲಂ

�ೇರಳದ

�ಎಸ್ �ಎಸ್ .ಸುಬ�ಮಣ�ಂ

8281929813

ಘಟಕ, 4�ೇ ಮಹ�, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�,

2362427

bo_g602@licindia.com

�ಾಲ�ಾ�ಡ

�ೇರಳದ

�ಎಸ್ �ಎಸ್ .ಸುಬ�ಮಣ�ಂ

8281929813

bo_g602@licindia.com

��ಸೂ�ರು

�ೇರಳದ

�ಎಸ್ �ಎಸ್ .ಸುಬ�ಮಣ�ಂ

8281929813

bo_g603@licindia.com

ಅಲಪ�ಳ

�ೇರಳದ

�.�.��ೋದ ಕು�ಾರ

8281930583

bo_g603@licindia.com

ಇಡು��

�ೇರಳದ

�.�.��ೋದ ಕು�ಾರ

8281930583

bo_g603@licindia.com

�ೊ�ಾ�ಯಂ

�ೇರಳದ

�.�.��ೋದ ಕು�ಾರ

8281930583

bo_g603@licindia.com

ಪಥನ��ಟ�

�ೇರಳದ

�.�.��ೋದ ಕು�ಾರ

8281930583

bo-g604@licindia.com

ಕಣೂ�ರು

�ೇರಳದ

ಎ. �ಾಜ�ೋ�ಾಲ �ಾಮತ

9847167946

bo-g604@licindia.com

�ಾಸರ�ೋಡು

�ೇರಳದ

ಎ. �ಾಜ�ೋ�ಾಲ �ಾಮತ

9847167946

bo-g604@licindia.com

�ೋ��ೊ�ೕಡ

�ೇರಳದ

ಎ. �ಾಜ�ೋ�ಾಲ �ಾಮತ

9847167946

bo-g604@licindia.com

�ಾ�ೆ

�ೇರಳದ

ಎ. �ಾಜ�ೋ�ಾಲ �ಾಮತ

9847167946

bo-g604@licindia.com

ಮ�ಾ�ಪ�ರಂ

�ೇರಳದ

ಎ. �ಾಜ�ೋ�ಾಲ �ಾಮತ

9847167946

bo-g604@licindia.com

ವಯ�ಾಡ

�ೇರಳದ

ಎ. �ಾಜ�ೋ�ಾಲ �ಾಮತ

9847167946

bo_g610@licindia.com

�ೊಲ�ಂ

�ೇರಳದ

�ೕ�ಾ �ವ�ಾಸನ

9447488111

�ಾಲಸಮುದ�ಂ, ಹನಮ�ೊಂಡ, ��ೆ�
�ಾ�ಾಂಗಲ- �ನ- 506001
ದ�ಣ �ೆಂಟ�ಲ

�ಾರಂಗಲ

�ಾರಂಗಲ- �510

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, � � ಸಂ. 17,
�ಾಲಸಮುದ�ಂ, ಹನಮ�ೊಂಡ, ��ೆ�
�ಾ�ಾಂಗಲ- �ನ- 506001

ದ�ಣ ವಲಯ

ಎ�ಾ�ಕುಲಂ

ERNAKULAM G602

"�ೕವನ್ ಪ��ಾ" �.�. ಸಂ.1133, ಎಮ್ 
ರ�ೆ� ಎ�ಾ�ಕುಲಂ - 682011, �ೇರಳ
ದ�ಣ ವಲಯ

ಎ�ಾ�ಕುಲಂ

ERNAKULAM G602

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0484-2360616 / 0484-

ಘಟಕ, 4�ೇ ಮಹ�, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�,

2362427

"�ೕವನ್ ಪ��ಾ" �.�. ಸಂ.1133, ಎಮ್ 
ರ�ೆ� ಎ�ಾ�ಕುಲಂ - 682011, �ೇರಳ
ದ�ಣ ವಲಯ

ಎ�ಾ�ಕುಲಂ

ERNAKULAM G602

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0484-2360616 / 0484-

ಘಟಕ, 4�ೇ ಮಹ�, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�,

2362427

"�ೕವನ್ ಪ��ಾ" �.�. ಸಂ.1133, ಎಮ್ 
ರ�ೆ� ಎ�ಾ�ಕುಲಂ - 682011, �ೇರಳ
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೊ�ಾ�ಯಂ

�ೊ�ಾ�ಯಂ �603

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0481-2566620 / 0481-

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� ಎಮ್  ರ�ೆ�,

2567611

�ಾ�ರ್ ಜಂಕ, �ೊ�ಾ�ಯಂ-686001
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೊ�ಾ�ಯಂ

�ೊ�ಾ�ಯಂ �603

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0481-2566620 / 0481-

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� ಎಮ್  ರ�ೆ�,

2567611

�ಾ�ರ್ ಜಂಕ, �ೊ�ಾ�ಯಂ-686001
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೊ�ಾ�ಯಂ

�ೊ�ಾ�ಯಂ �603

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0481-2566620 / 0481-

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� ಎಮ್  ರ�ೆ�,

2567611

�ಾ�ರ್ ಜಂಕ, �ೊ�ಾ�ಯಂ-686001
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೊ�ಾ�ಯಂ

�ೊ�ಾ�ಯಂ �603

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0481-2566620 / 0481-

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� ಎಮ್  ರ�ೆ�,

2567611

�ಾ�ರ್ ಜಂಕ, �ೊ�ಾ�ಯಂ-686001
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೋ��ೊ�ೕಡ

�ೋ��ೊ�ೕಡ್ 604

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

0495-2728747 / 0495-

ಕ�ೇ�, �&�ಸ್ ಘಟ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,

2728748

�.�.ಸಂ. 177, ಎಲ್ಐ� ರ�ೆ, �ೋ��ೋಡ್
673 001.
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೋ��ೊ�ೕಡ

�ೋ��ೊ�ೕಡ್ 604

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

0495-2728747 / 0495-

ಕ�ೇ�, �&�ಸ್ ಘಟ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,

2728748

�.�.ಸಂ. 177, ಎಲ್ಐ� ರ�ೆ, �ೋ��ೋಡ್
673 001.
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೋ��ೊ�ೕಡ

�ೋ��ೊ�ೕಡ್ 604

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

0495-2728747 / 0495-

ಕ�ೇ�, �&�ಸ್ ಘಟ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,

2728748

�.�.ಸಂ. 177, ಎಲ್ಐ� ರ�ೆ, �ೋ��ೋಡ್
673 001.
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೋ��ೊ�ೕಡ

�ೋ��ೊ�ೕಡ್ 604

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

0495-2728747 / 0495-

ಕ�ೇ�, �&�ಸ್ ಘಟ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,

2728748

�.�.ಸಂ. 177, ಎಲ್ಐ� ರ�ೆ, �ೋ��ೋಡ್
673 001.
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೋ��ೊ�ೕಡ

�ೋ��ೊ�ೕಡ್ 604

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

0495-2728747 / 0495-

ಕ�ೇ�, �&�ಸ್ ಘಟ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,

2728748

�.�.ಸಂ. 177, ಎಲ್ಐ� ರ�ೆ, �ೋ��ೋಡ್
673 001.
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೋ��ೊ�ೕಡ

�ೋ��ೊ�ೕಡ್ 604

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

0495-2728747 / 0495-

ಕ�ೇ�, �&�ಸ್ ಘಟ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ,

2728748

�.�.ಸಂ. 177, ಎಲ್ಐ� ರ�ೆ, �ೋ��ೋಡ್
673 001.
ದ�ಣ ವಲಯ

�ರುವನಂತಪ�ರ

�ರುವನಂತಪ�ರ �610

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0471-2542347 / 0471-

ಘಟಕ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�,

2540906

ಪ�ೊ�ಮ, �ರುವನಂತಪ�ರ-695004
ದ�ಣ ವಲಯ

�ರುವನಂತಪ�ರ

�ರುವನಂತಪ�ರ �610

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0471-2542347 / 0471-

ಘಟಕ, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�,

2540906

bo_g610@licindia.com

�ರುವನಂತಪ�ರ

�ೇರಳದ

�ೕ�ಾ �ವ�ಾಸನ

9447488111

bo_g611@licindia.com

ಕಡಲೂರು

�ಾಂ��ೇ�/�ಎನ

�ೆ. ಆನಂದ

9865811479

bo_g611@licindia.com

�ಾಂ�

�ಾಂ��ೇ�/�ಎನ

�ೆ. ಆನಂದ

9865811479

bo_g611@licindia.com

�ರುವ�ಾ�ಮ�ೈ

�ಾಂ��ೇ�/�ಎನ

�ೆ. ಆನಂದ

9865811479

bo_g611@licindia.com

�ೆಲೂ�ರು

�ಾಂ��ೇ�/�ಎನ

�ೆ. ಆನಂದ

9865811479

bo_g611@licindia.com

�ಲು�ಪ�ರಂ

�ಾಂ��ೇ�/�ಎನ

�ೆ. ಆನಂದ

9865811479

bo_g605@licindia.com

�ೆ�ೆ�ೖ

ತ�ಳ��ಾಡು

�ೈ.ಎಸ. ಅ�ೆ�ೕಕ

9940508203

bo_g605@licindia.com

�ಾಂ�ೕಪ�ರಂ

ತ�ಳ��ಾಡು

�ೈ.ಎಸ. ಅ�ೆ�ೕಕ

9940508203

bo_g605@licindia.com

�ೊಸೂರು

ತ�ಳ��ಾಡು

�ೈ.ಎಸ. ಅ�ೆ�ೕಕ

9940508203

bo_g601@licindia.com

�ೊಯ�ಮತೂ�ರು

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎಮ. ವರದ�ಾಜನ

8903855204

bo_g601@licindia.com

ಈ�ೋಡ

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎಮ. ವರದ�ಾಜನ

8903855204

bo_g601@licindia.com

�ೕಲ��

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎಮ. ವರದ�ಾಜನ

8903855204

bo_g601@licindia.com

�ರುಪ�ರ

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎಮ. ವರದ�ಾಜನ

8903855204

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

�ಂ�ಗಲ

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎ. ಶಂಕರ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ಮಧು�ೈ

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎ. ಶಂಕರ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

�ಾಮ�ಾಥಪ�ರಂ

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎ. ಶಂಕರ

9443501678

ಪ�ೊ�ಮ, �ರುವನಂತಪ�ರ-695004
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೆಲೂ�ರು

�ೆಲೂ�ರು �611

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ�ಾ, �&�ಎಸ್

0416-2244543 / 0416-

ಘಟಕ, 1 �ೇ ಮಹ�, 30-ಎ, �ದಲ ಪ�ವ�

2241938

ಮುಖ� ರ�ೆ�, �ಾಂ� ನಗರ, �ೊಸೂರು632006
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೆಲೂ�ರು

�ೆಲೂ�ರು �611

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0416-2244543 / 0416-

ಘಟಕ, 1 �ೇ ಮಹ�, 30-ಎ, �ದಲ ಪ�ವ�

2241938

ಮುಖ� ರ�ೆ�, �ಾಂ� ನಗರ, �ೊಸೂರು632006
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೆಲೂ�ರು

�ೆಲೂ�ರು �611

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0416-2244543 / 0416-

ಘಟಕ, 1 �ೇ ಮಹ�, 30-ಎ, �ದಲ ಪ�ವ�

2241938

ಮುಖ� ರ�ೆ�, �ಾಂ� ನಗರ, �ೊಸೂರು632006
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೆಲೂ�ರು

�ೆಲೂ�ರು �611

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0416-2244543 / 0416-

ಘಟಕ, 1 �ೇ ಮಹ�, 30-ಎ, �ದಲ ಪ�ವ�

2241938

ಮುಖ� ರ�ೆ�, �ಾಂ� ನಗರ, �ೊಸೂರು632006
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೆಲೂ�ರು

�ೆಲೂ�ರು �611

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0416-2244543 / 0416-

ಘಟಕ, 1 �ೇ ಮಹ�, 30-ಎ, �ದಲ ಪ�ವ�

2241938

ಮುಖ� ರ�ೆ�, �ಾಂ� ನಗರ, �ೊಸೂರು632006
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೆ�ೆ�ೖ

�ೆ�ೆ�ೖ �605

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

044-28604030 / 044-

ಕ�ೇ�, �ೆ�ೈ �&�ಎಸ್ ಘಟ, III�ೇ

28604263

ಮಹ�, 153, ಅ�ಾ� ಸ�ೈ, �ೆ�ೈ -2
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೆ�ೆ�ೖ

�ೆ�ೆ�ೖ �605

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

044-28604030 / 044-

ಕ�ೇ�, �ೆ�ೈ �&�ಎಸ್ ಘಟ, III�ೇ

28604263

ಮಹ�, 153, ಅ�ಾ� ಸ�ೈ, �ೆ�ೈ -2
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೆ�ೆ�ೖ

�ೆ�ೆ�ೖ �605

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

044-28604030 / 044-

ಕ�ೇ�, �ೆ�ೈ �&�ಎಸ್ ಘಟ, III�ೇ

28604263

ಮಹ�, 153, ಅ�ಾ� ಸ�ೈ, �ೆ�ೈ -2
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೊಯ�ಮತೂ�ರು

�ೊ�ಮತೂ�ರು �601

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0422-2300839 / 0422-

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಇಂ��ಾ �ೈಫ್

2301408

ಕಟ�ಡ, 1543/44, �ರು�� ರ�ೆ�,
�ೊ�ಮತೂ�ರು.
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೊಯ�ಮತೂ�ರು

�ೊ�ಮತೂ�ರು �601

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0422-2300839 / 0422-

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಇಂ��ಾ �ೈಫ್

2301408

ಕಟ�ಡ, 1543/44, �ರು�� ರ�ೆ�,
�ೊ�ಮತೂ�ರು.
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೊಯ�ಮತೂ�ರು

�ೊ�ಮತೂ�ರು �601

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0422-2300839 / 0422-

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಇಂ��ಾ �ೈಫ್

2301408

ಕಟ�ಡ, 1543/44, �ರು�� ರ�ೆ�,
�ೊ�ಮತೂ�ರು.
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೊಯ�ಮತೂ�ರು

�ೊ�ಮತೂ�ರು �601

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0422-2300839 / 0422-

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, ಇಂ��ಾ �ೈಫ್

2301408

ಕಟ�ಡ, 1543/44, �ರು�� ರ�ೆ�,
�ೊ�ಮತೂ�ರು.
ದ�ಣ ವಲಯ

ಮಧು�ೈ

ಮಧು�ೈ �606

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್
ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� ���ಂಗ, �ಾಲಂ
�ೆ�ೕಷನ್ ರ�ೆ, �ೆಲೂ�ರ, ಮಧು�ೈ 625002

ದ�ಣ ವಲಯ

ಮಧು�ೈ

ಮಧು�ೈ �606

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್
ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� ���ಂಗ, �ಾಲಂ
�ೆ�ೕಷನ್ ರ�ೆ, �ೆಲೂ�ರ, ಮಧು�ೈ 625002

ದ�ಣ ವಲಯ

ಮಧು�ೈ

ಮಧು�ೈ �606

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� ���ಂಗ, �ಾಲಂ
�ೆ�ೕಷನ್ ರ�ೆ, �ೆಲೂ�ರ, ಮಧು�ೈ 625002
ದ�ಣ ವಲಯ

ಮಧು�ೈ

ಮಧು�ೈ �606

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

�ವಗಂ�ೆ

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎ. ಶಂಕರ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

�ೇ�

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎ. ಶಂಕರ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

�ರುಧುನಗರ

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎ. ಶಂಕರ

9443501678

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

0427-2415996 / 0427-

bo_g607@licindia.com

ಧಮ�ಪ��

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೕಹನ

9443116688

ಕ�ೇ�, �&�ಎಸ್ ಘಟ, "�ೕವನ್ ಪ��ಾ",

2414208

bo_g607@licindia.com

ಕೃಷ���

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೕಹನ

9443116688

bo_g607@licindia.com

�ಾಮಕ�ಲ

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೕಹನ

9443116688

bo_g607@licindia.com

�ೇಲಂ

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೕಹನ

9443116688

bo_g608@licindia.com

ಅ�ಯಲೂರ

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೇಖರ

9444449485

bo_g608@licindia.com

�ಾ�ೈಕಲ

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೇಖರ

9444449485

bo_g608@licindia.com

ಕರೂರ

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೇಖರ

9444449485

bo_g608@licindia.com

�ಾಗಪಟ�ಣಂ

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೇಖರ

9444449485

bo_g608@licindia.com

�ೆರಂಬಲೂರು

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೇಖರ

9444449485

bo_g608@licindia.com

ಪ�ದು�ೊ�ೈ

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೇಖರ

9444449485

bo_g608@licindia.com

ತಂ�ಾವ�ರು

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೇಖರ

9444449485

bo_g608@licindia.com

�ರುವರೂರ

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೇಖರ

9444449485

bo_g608@licindia.com

�ರು��

ತ�ಳ��ಾಡು

�.�ಾಜ�ೇಖರ

9444449485

bo_g609@licindia.com

ಕ�ಾ�ಕು�ಾ�

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎಸ್ ಮ.�ಾಂ�ಾಥ

9789137191

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� ���ಂಗ, �ಾಲಂ
�ೆ�ೕಷನ್ ರ�ೆ, �ೆಲೂ�ರ, ಮಧು�ೈ 625002
ದ�ಣ ವಲಯ

ಮಧು�ೈ

ಮಧು�ೈ �606

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್
ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� ���ಂಗ, �ಾಲಂ
�ೆ�ೕಷನ್ ರ�ೆ, �ೆಲೂ�ರ, ಮಧು�ೈ 625002

ದ�ಣ ವಲಯ

ಮಧು�ೈ

ಮಧು�ೈ �606

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್
ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ� ���ಂಗ, �ಾಲಂ
�ೆ�ೕಷನ್ ರ�ೆ, �ೆಲೂ�ರ, ಮಧು�ೈ 625002

ದ�ಣ ವಲಯ

�ೇಲಂ

�ೇಲಂ �607

�ಾನ�ನ್ �ೆ, �.�.ಸಂ. 776, �ೇಲಂ
636007
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೇಲಂ

�ೇಲಂ �607

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

0427-2415996 / 0427-

ಕ�ೇ�, �&�ಎಸ್ ಘಕ, "�ೕವನ್ ಪ��ಾ",

2414208

�ಾನ�ನ್ �ೆ, �.�.ಸಂ. 776, �ೇಲಂ
636007
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೇಲಂ

�ೇಲಂ �607

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

0427-2415996 / 0427-

ಕ�ೇ�, �&�ಎಸ್ ಘಟ, "�ೕವನ್ ಪ��ಾ",

2414208

�ಾನ�ನ್ �ೆ, �.�.ಸಂ. 776, �ೇಲಂ
636007
ದ�ಣ ವಲಯ

�ೇಲಂ

�ೇಲಂ �607

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, ��ಾ�ೕಯ

0427-2415996 / 0427-

ಕ�ೇ�, �&�ಎಸ್ ಘಟ, "�ೕವನ್ ಪ��ಾ",

2414208

�ಾನ�ನ್ �ೆ, �.�.ಸಂ. 776, �ೇಲಂ
636007
ದ�ಣ ವಲಯ

ತಂ�ಾವ�ರು

ತಂ�ಾವ�ರು �608

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಸ್ ಘಟ,

04362-279539 / 4362-

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, II�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ��

231402

ರ�ೆ�, ತಂ�ಾವ�ರು 613001
ದ�ಣ ವಲಯ

ತಂ�ಾವ�ರು

ತಂ�ಾವ�ರು �608

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಸ್ ಘಟ,

04362-279539 / 4362-

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, II�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ��

231402

ರ�ೆ�, ತಂ�ಾವ�ರು 613001
ದ�ಣ ವಲಯ

ತಂ�ಾವ�ರು

ತಂ�ಾವ�ರು �608

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಸ್ ಘಟ,

04362-279539 / 4362-

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, II�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ��

231402

ರ�ೆ�, ತಂ�ಾವ�ರು 613001
ದ�ಣ ವಲಯ

ತಂ�ಾವ�ರು

ತಂ�ಾವ�ರು �608

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಸ್ ಘಟ,

04362-279539 / 4362-

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, II�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ��

231402

ರ�ೆ�, ತಂ�ಾವ�ರು 613001
ದ�ಣ ವಲಯ

ತಂ�ಾವ�ರು

ತಂ�ಾವ�ರು �608

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಸ್ ಘಟ,

04362-279539 / 4362-

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, II�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ��

231402

ರ�ೆ�, ತಂ�ಾವ�ರು 613001
ದ�ಣ ವಲಯ

ತಂ�ಾವ�ರು

ತಂ�ಾವ�ರು �608

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಸ್ ಘಟ,

04362-279539 / 4362-

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, II�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ��

231402

ರ�ೆ�, ತಂ�ಾವ�ರು 613001
ದ�ಣ ವಲಯ

ತಂ�ಾವ�ರು

ತಂ�ಾವ�ರು �608

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಸ್ ಘಟ,

04362-279539 / 4362-

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, II�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ��

231402

ರ�ೆ�, ತಂ�ಾವ�ರು 613001
ದ�ಣ ವಲಯ

ತಂ�ಾವ�ರು

ತಂ�ಾವ�ರು �608

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಸ್ ಘಟ,

04362-279539 / 4362-

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, II�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ��

231402

ರ�ೆ�, ತಂ�ಾವ�ರು 613001
ದ�ಣ ವಲಯ

ತಂ�ಾವ�ರು

ತಂ�ಾವ�ರು �608

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಸ್ ಘಟ,

04362-279539 / 4362-

��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, II�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ��

231402

ರ�ೆ�, ತಂ�ಾವ�ರು 613001
ದ�ಣ ವಲಯ

�ರುನ�ೆ�ೕ�

�ರುನ�ೆ�ೕ� �609

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0462-2561728 / 0462-

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, 9ಎ,

2561729

ಪ���ಾವ��ಾರ್ ಓ, ಪ�ಾಯಂ�ೊ�ೆ�ೖ,

�ರು�ೆ�ೆ��� �ನ್ �ೋ-627 002
ದ�ಣ ವಲಯ

�ರುನ�ೆ�ೕ�

�ರುನ�ೆ�ೕ� �609

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0462-2561728 / 0462-

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, 9ಎ,

2561729

bo_g609@licindia.com

�ರುನ�ೆ�ೕ�

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎಸ್ ಮ.�ಾಂ�ಾಥ

9789137191

bo_g609@licindia.com

ತೂತುಕು�

ತ�ಳ��ಾಡು

ಎಸ್ ಮ.�ಾಂ�ಾಥ

9789137191

08322438409/410

bo_g705@licindia.com

�ೋ�ಾ

�ೋ�ಾ

ಉಜ�ಲ್ �ಾಯ

9423882266

079-27475884

bo_g701@licindia.com

ಅಹ��ಾ�ಾದ

ಗುಜ�ಾತ

��ೕಮ� �ೆ ಆರ್ ಪ�ಾ�ರ

9925678957

ಪ���ಾವ��ಾರ್ ಓ, ಪ�ಾಯಂ�ೊ�ೆ�ೖ,
�ರು�ೆ�ೆ��� �ನ್ �ೋ-627 002
ದ�ಣ ವಲಯ

�ರುನ�ೆ�ೕ�

�ರುನ�ೆ�ೕ� �609

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್

0462-2561728 / 0462-

ಘಟಕ, ��ಾ�ೕಯ ಕ�ೇ�, 9ಎ,

2561729

ಪ���ಾವ��ಾರ್ ಓ, ಪ�ಾಯಂ�ೊ�ೆ�ೖ,
�ರು�ೆ�ೆ��� �ನ್ �ೋ-627 002
ಪ��ಮ ವಲಯ

�ೋ�ಾ

�ೋ�ಾ � 705

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ೕವನ್ ��ಾ�ಸ
���ಂಗ;ಪ�ೊ�, ಪ��, �ೊ�ಾ

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಅಹ��ಾ�ಾದ

ಅಹ��ಾ�ಾದ್ 701

�ಎಚ್  ಸಂ�ೕಣ�, ಎದುರು. ರೂರಲ್
�ಾಕ್, ಎನ್ ರ್ಅಂಕುರ ಬಸ್ �ಾ�,

ಎಎಒ (��ಾ�ಹಕರು)

ನರಂಪ�ರ, ಅಹ��ಾ�ಾದ–380013
ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಂ�ನಗರ

�ಾಂ�ನಗರ �-704

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ೕವನ್ ಪ��ಾ

7923225033

bo_g704@licindia.com

ಬನ�ಾ�ಂತ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ � � ಬ�

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

�ಾಂ�ನಗರ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ � � ಬ�

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

�ಹ�ಾ�ಾ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ � � ಬ�

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

ಪ�ಾಣ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ � � ಬ�

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

ಸಬ�ಾ�ಂತ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ � � ಬ�

9925012510

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ಅ��ೕ�

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ �.�.��ಾ�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

�ಾವನಗರ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ �.�.��ಾ�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

�ಾ�ರ�ಾ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ �.�.��ಾ�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

�ರ್ �ೋಮ�ಾ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ �.�.��ಾ�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

�ಾಮ�ಗರ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ �.�.��ಾ�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ಜುನಗಢ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ �.�.��ಾ�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ಕಚ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ �.�.��ಾ�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

���

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ �.�.��ಾ�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

�ೕಬ�ಂದರ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ �.�.��ಾ�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

�ಾಜ್�ೋಟ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ �.�.��ಾ�

9825963292

���ಂಗ, 4�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ� ನಗರ,
�ೆಕ�ರ-11, �ಾಂ�ನಗರ
ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಂ�ನಗರ

�ಾಂ�ನಗರ �-704

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ
���ಂಗ, 4�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ� ನಗರ,
�ೆಕ�ರ-11, �ಾಂ�ನಗರ

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಂ�ನಗರ

�ಾಂ�ನಗರ �-704

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ
���ಂಗ, 4�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ� ನಗರ,
�ೆಕ�ರ-11, �ಾಂ�ನಗರ

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಂ�ನಗರ

�ಾಂ�ನಗರ �-704

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ
���ಂಗ, 4�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ� ನಗರ,
�ೆಕ�ರ-11, �ಾಂ�ನಗರ

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಂ�ನಗರ

�ಾಂ�ನಗರ �-704

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ
���ಂಗ, 4�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ� ನಗರ,
�ೆಕ�ರ-11, �ಾಂ�ನಗರ

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಜ್�ೋಟ

�ಾ�ೊ�ೕಟ್ ಘಟಕ 710

�&�ಎಸ್ ಘಟ, �ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್
ಪ��ಾಶ ಕಟ�ಡ, �ಾ�ೋರ್ �ಾಗ,
�ಾಜ್�ೋಟ-360001

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಜ್�ೋಟ

�ಾ�ೊ�ೕಟ್ ಘಟಕ 710

�&�ಎಸ್ ಘಟ, �ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್
ಪ��ಾಶ್ ಕಟ�, �ಾ�ೋರ್ �ಾಗ,
�ಾಜ್�ೋಟ-360001

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಜ್�ೋಟ

�ಾ�ೊ�ೕಟ್ ಘಟಕ 710

�&�ಎಸ್ ಘಟ, �ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್
ಪ��ಾಶ್ ಕಟ�, �ಾ�ೋರ್ �ಾಗ,
�ಾಜ್�ೋಟ-360001

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಜ್�ೋಟ

�ಾ�ೊ�ೕಟ್ ಘಟಕ 710

�&�ಎಸ್ ಘಟ, �ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್
ಪ��ಾಶ್ ಕಟ�, �ಾ�ೋರ್ �ಾಗ,
�ಾಜ್�ೋಟ-360001

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಜ್�ೋಟ

�ಾ�ೊ�ೕಟ್ ಘಟಕ 710

�&�ಎಸ್ ಘಟ, �ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್
ಪ��ಾಶ್ ಕಟ�, �ಾ�ೋರ್ �ಾಗ,
�ಾಜ್�ೋಟ-360001

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಜ್�ೋಟ

�ಾ�ೊ�ೕಟ್ ಘಟಕ 710

�&�ಎಸ್ ಘಟ, �ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್
ಪ��ಾಶ್ ಕಟ�, �ಾ�ೋರ್ �ಾಗ,
�ಾಜ್�ೋಟ-360001

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಜ್�ೋಟ

�ಾ�ೊ�ೕಟ್ ಘಟಕ 710

�&�ಎಸ್ ಘಟ, �ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್
ಪ��ಾಶ್ ಕಟ�, �ಾ�ೋರ್ �ಾಗ,
�ಾಜ್�ೋಟ-360001

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಜ್�ೋಟ

�ಾ�ೊ�ೕಟ್ ಘಟಕ 710

�&�ಎಸ್ ಘಟ, �ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್
ಪ��ಾಶ್ ಕಟ�, �ಾ�ೋರ್ �ಾಗ,
�ಾಜ್�ೋಟ-360001

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಜ್�ೋಟ

�ಾ�ೊ�ೕಟ್ ಘಟಕ 710

�&�ಎಸ್ ಘಟ, �ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್
ಪ��ಾಶ್ ಕಟ�, �ಾ�ೋರ್ �ಾಗ,
�ಾಜ್�ೋಟ-360001

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಜ್�ೋಟ

�ಾ�ೊ�ೕಟ್ ಘಟಕ 710

�&�ಎಸ್ ಘಟ, �ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್

ಪ��ಾಶ್ ಕಟ�, �ಾ�ೋರ್ �ಾಗ,
�ಾಜ್�ೋಟ-360001
ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಜ್�ೋಟ

�ಾ�ೊ�ೕಟ್ ಘಟಕ 710

�&�ಎಸ್ ಘಟ, �ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ಎಸ್ �ೇವ್ ಭ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ �.�.��ಾ�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ಸು�ೆಂದ� ನಗರ

ಗುಜ�ಾತ್

��ೕ �.�.��ಾ�

9825963292

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

�ಾಮನ

ಗುಜ�ಾತ

ಆರ.ಎಮ್ �ಾವಲ್.ಎ.ಒ.

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

�ಾ�ಂಗ

ಗುಜ�ಾತ

ಆರ.ಎಮ್ �ಾವಲ್.ಎ.ಒ.

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ನವ�ಾ�

ಗುಜ�ಾತ

ಆರ.ಎಮ್ �ಾವಲ್.ಎ.ಒ.

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

�ಲ�ಸ

ಗುಜ�ಾತ

ಆರ.ಎಮ್ �ಾವಲ್.ಎ.ಒ.

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ಸೂರತ

ಗುಜ�ಾತ

ಆರ.ಎಮ್ �ಾವಲ್.ಎ.ಒ.

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

�ಾ�

ಗುಜ�ಾತ

ಆರ.ಎಮ್ �ಾವಲ್.ಎ.ಒ.

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

�ಾದ� & �ಾಗರ ಹ�ೇ�

ಗುಜ�ಾತ

ಆರ.ಎಮ್ �ಾವಲ್.ಎ.ಒ.

9925909129

ಪ��ಾಶ ಕಟ�ಡ, �ಾ�ೋರ್ �ಾಗ,
�ಾಜ್�ೋಟ-360001
ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಜ್�ೋಟ

�ಾ�ೊ�ೕಟ್ ಘಟಕ 710

�&�ಎಸ್ ಘಟ, �ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್
ಪ��ಾಶ್ ಕಟ�, �ಾ�ೋರ್ �ಾಗ,
�ಾಜ್�ೋಟ-360001

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸೂರತ

ಸೂರತ/�712

�ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮು��ಸರ,
ಸೂರತ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸೂರತ

ಸೂರತ/�712

�ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮು��ಸರ,
ಸೂರತ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸೂರತ

ಸೂರತ/�712

�ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮು��ಸರ,
ಸೂರತ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸೂರತ

ಸೂರತ/�712

�ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮು��ಸರ,
ಸೂರತ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸೂರತ

ಸೂರತ/�712

�ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮು��ಸರ,
ಸೂರತ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸೂರತ

ಸೂರತ/�712

�ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮು��ಸರ,
ಸೂರತ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸೂರತ

ಸೂರತ/�712

�ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮು��ಸರ,
ಸೂರತ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸೂರತ

ಸೂರತ/�712

�ೆಲಮಹ�, �ೕವನ್ ಪ��ಾ, ಮು��ಸರ,

�ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶ
0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ವಲ�ಡ

ಗುಜ�ಾತ

ಆರ.ಎಮ್ �ಾವಲ್.ಎ.ಒ.

9925909129

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ವ�ೊಧ,

0265 - 2352052 / 0265 -

bo_g714@licindia.com

ಆನಂದ

ಗುಜ�ಾತ

��ೕ ಎಮ. �. �ೇಂಗರ

9825860747

�&�ಎಸ್ ಘಟ, 3�ೇ ಮಹ�, ಗ�ಾನನ

2352025

bo_g714@licindia.com

�ಾರುಖ

ಗುಜ�ಾತ

��ೕ ಎಮ. �. �ೇಂಗರ

9825860747

bo_g714@licindia.com

�ೋ�ಾಉ�ಾಪ�ರ

ಗುಜ�ಾತ

��ೕ ಎಮ. �. �ೇಂಗರ

9825860747

bo_g714@licindia.com

�ಾ�ೋಡ

ಗುಜ�ಾತ

��ೕ ಎಮ. �. �ೇಂಗರ

9825860747

bo_g714@licindia.com

�ೇ�ಾ

ಗುಜ�ಾತ

��ೕ ಎಮ. �. �ೇಂಗರ

9825860747

bo_g714@licindia.com

ಮ��ಾಗರ

ಗುಜ�ಾತ

��ೕ ಎಮ. �. �ೇಂಗರ

9825860747

bo_g714@licindia.com

ನಮ��ಾ

ಗುಜ�ಾತ

��ೕ ಎಮ. �. �ೇಂಗರ

9825860747

bo_g714@licindia.com

ಪಂಚಮಹಲ

ಗುಜ�ಾತ

��ೕ ಎಮ. �. �ೇಂಗರ

9825860747

bo_g714@licindia.com

ವ�ೊಧರ

ಗುಜ�ಾತ

��ೕ ಎಮ. �. �ೇಂಗರ

9825860747

ಸೂರತ.
ಪ��ಮ ವಲಯ

ವ�ೊಧರ

ವ�ೊಧರ- �714

�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಹ�ೆ ಪಂ�ಾ� ರ�ೆ�, ವ�ೊಧರ– 390
020 ಗುಜ�ಾತ
ಪ��ಮ ವಲಯ

ವ�ೊಧರ

ವ�ೊಧರ- �714

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ವ�ೊಧ,

0265 - 2352052 / 0265 -

�&�ಎಸ್ ಘಟ, 3�ೇ ಮಹ�, ಗ�ಾನನ

2352025

�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಹ�ೆ ಪಂ�ಾ� ರ�ೆ�, ವ�ೊಧರ– 390
020 ಗುಜ�ಾತ
ಪ��ಮ ವಲಯ

ವ�ೊಧರ

ವ�ೊಧರ- �714

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ವ�ೊಧ,

0265 - 2352052 / 0265 -

�&�ಎಸ್ ಘಟ, 3�ೇ ಮಹ�, ಗ�ಾನನ

2352025

�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಹ�ೆ ಪಂ�ಾ� ರ�ೆ�, ವ�ೊಧರ– 390
020 ಗುಜ�ಾತ
ಪ��ಮ ವಲಯ

ವ�ೊಧರ

ವ�ೊಧರ- �714

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ವ�ೊಧ,

0265 - 2352052 / 0265 -

�&�ಎಸ್ ಘಟ, 3�ೇ ಮಹ�, ಗ�ಾನನ

2352025

�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಹ�ೆ ಪಂ�ಾ� ರ�ೆ�, ವ�ೊಧರ– 390
020 ಗುಜ�ಾತ
ಪ��ಮ ವಲಯ

ವ�ೊಧರ

ವ�ೊಧರ- �714

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ವ�ೊಧ,

0265 - 2352052 / 0265 -

�&�ಎಸ್ ಘಟ, 3�ೇ ಮಹ�, ಗ�ಾನನ

2352025

�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಹ�ೆ ಪಂ�ಾ� ರ�ೆ�, ವ�ೊಧರ– 390
020 ಗುಜ�ಾತ
ಪ��ಮ ವಲಯ

ವ�ೊಧರ

ವ�ೊಧರ- �714

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ವ�ೊಧ,

0265 - 2352052 / 0265 -

�&�ಎಸ್ ಘಟ, 3�ೇ ಮಹ�, ಗ�ಾನನ

2352025

�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಹ�ೆ ಪಂ�ಾ� ರ�ೆ�, ವ�ೊಧರ– 390
020 ಗುಜ�ಾತ
ಪ��ಮ ವಲಯ

ವ�ೊಧರ

ವ�ೊಧರ- �714

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ವ�ೊಧ,

0265 - 2352052 / 0265 -

�&�ಎಸ್ ಘಟ, 3�ೇ ಮಹ�, ಗ�ಾನನ

2352025

�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಹ�ೆ ಪಂ�ಾ� ರ�ೆ�, ವ�ೊಧರ– 390
020 ಗುಜ�ಾತ
ಪ��ಮ ವಲಯ

ವ�ೊಧರ

ವ�ೊಧರ- �714

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ವ�ೊಧ,

0265 - 2352052 / 0265 -

�&�ಎಸ್ ಘಟ, 3�ೇ ಮಹ�, ಗ�ಾನನ

2352025

�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಹ�ೆ ಪಂ�ಾ� ರ�ೆ�, ವ�ೊಧರ– 390
020 ಗುಜ�ಾತ
ಪ��ಮ ವಲಯ

ವ�ೊಧರ

ವ�ೊಧರ- �714

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ವ�ೊಧ,

0265 - 2352052 / 0265 -

�&�ಎಸ್ ಘಟ, 3�ೇ ಮಹ�, ಗ�ಾನನ

2352025

�ಾಂ�ೆ�ಕ್, ಹ�ೆ ಪಂ�ಾ� ರ�ೆ�, ವ�ೊಧರ– 390
020 ಗುಜ�ಾತ
ಪ��ಮ ವಲಯ
ಪ��ಮ ವಲಯ
ಪ��ಮ ವಲಯ
ಪ��ಮ ವಲಯ
ಪ��ಮ ವಲಯ

ಅಮ�ಾವ�
ಅಮ�ಾವ�
ಅಮ�ಾವ�
ಅಮ�ಾವ�
ಔರಂ�ಾ�ಾದ

ಅಮ�ಾವ� �702
ಅಮ�ಾವ� �702
ಅಮ�ಾವ� �702
ಅಮ�ಾವ� �702
ಔರಂ�ಾ�ಾದ-�703

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ��ೕಕೃಷ� �ೇಟ,

079-2666876 / 079-

ಅಮ�ಾವ� 444 601

2662967

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ��ೕಕೃಷ� �ೇಟ,

079-2666876 / 079-

ಅಮ�ಾವ� 444 601

2662967

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ��ೕಕೃಷ� �ೇಟ,

079-2666876 / 079-

ಅಮ�ಾವ� 444 601

2662967

bo_g702@licindia.com

ಅ�ೋಲ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಎಮ್ ಸ್ ಮೂ�ೇ(ಎ�ಎಮ್

8412054242

{ಎಸ})
bo_g702@licindia.com

ಅಮ�ಾವ�

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಎ � �ಾಟ್ �ೆ (�ಎಮ)

8275418267

bo_g702@licindia.com

ಬು�ಾ��ಾ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಎಮ್ ಸ್ ಮೂ�ೇ(ಎ�ಎಮ್

8412054242

{ಎಸ})

�ೕವನ್ ಪ��ಾ, ��ೕಕೃಷ� �ೇಟ,

079-2666876 / 079-

ಅಮ�ಾವ� 444 601

2662967

bo_g702@licindia.com

�ಾ�ಮ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಎಮ್ ಸ್ ಮೂ�ೇ(ಎ�ಎಮ್

8412054242

"�ೕವನ್ ಪ��ಾ", ಅ�ಾಲತ್ ರ�ೆ,

2402348534

bo_g703@licindia.com

ಔರಂ�ಾ�ಾದ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಸಂಜಯ್ �ೋ�ೆ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

�ೕಡ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಸಂಜಯ್ �ೋ�ೆ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

�ಂ�ೋ�

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಸಂಜಯ್ �ೋ�ೆ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ಜ�ಾ�

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಸಂಜಯ್ �ೋ�ೆ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

�ಾತೂರ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಸಂಜಯ್ �ೋ�ೆ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

�ಾಂ�ೇಡ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಸಂಜಯ್ �ೋ�ೆ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ಒ�ಾ�ಾ�ಾದ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಸಂಜಯ್ �ೋ�ೆ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ಪ�ಾ��

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಸಂಜಯ್ �ೋ�ೆ

9890660885

24092233, 24079623

bo_g716@licindia.com

ಮುಂ�ೈ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕಮ� ಸಂಜು �ಾ�ೆ�

9324276410

24092233, 24079623

bo_g716@licindia.com

ಮುಂ�ೈ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕಮ� ಸಂಜು �ಾ�ೆ�

9324276410

67819450

bo_g715@licindia.com

ಮುಂ�ೈ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕಮ� ���ಾ �ೊ�ಾಸ್

9987123667

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ಭಂ�ಾರ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕ. ಎ.�. �ಾಂ�ೆ/��ೕ. ��ಆರ್

9422670090 / 9420879245

{ಎಸ})

ಔರಂ�ಾ�ಾದ.
ಪ��ಮ ವಲಯ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ-�703

"�ೕವನ್ ಪ��ಾ", ಅ�ಾಲತ್ ರ�ೆ,
ಔರಂ�ಾ�ಾದ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ-�703

"�ೕವನ್ ಪ��ಾ", ಅ�ಾಲತ್ ರ�ೆ,
ಔರಂ�ಾ�ಾದ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ-�703

"�ೕವನ್ ಪ��ಾ", ಅ�ಾಲತ್ ರ�ೆ,
ಔರಂ�ಾ�ಾದ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ-�703

"�ೕವನ್ ಪ��ಾ", ಅ�ಾಲತ್ ರ�ೆ,
ಔರಂ�ಾ�ಾದ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ-�703

"�ೕವನ್ ಪ��ಾ", ಅ�ಾಲತ್ ರ�ೆ,
ಔರಂ�ಾ�ಾದ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ-�703

"�ೕವನ್ ಪ��ಾ", ಅ�ಾಲತ್ ರ�ೆ,
ಔರಂ�ಾ�ಾದ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ

ಔರಂ�ಾ�ಾದ-�703

"�ೕವನ್ ಪ��ಾ", ಅ�ಾಲತ್ ರ�ೆ,
ಔರಂ�ಾ�ಾದ.

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಎಮ್ ಒ-I

��ಾನ್ ಘಟಕ-2, �716

1,2,3 ಲ�� ��ಾಸ, �ಾಧ�ಾ ��ಾ�ಲಯ
ಬ�, ��ಾನ್ ಪ��, ಮುಂ�ೈ 400022

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಎಮ್ ಒ-I

��ಾನ್ ಘಟಕ-2, �716

1,2,3 ಲ�� ��ಾಸ, �ಾಧ�ಾ ��ಾ�ಲಯ
ಬ�, ��ಾನ್ ಪ��, ಮುಂ�ೈ 400022

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಮುಂ�ೈ

��ೇ �ಾ�ೆ� �715

ನೂ� ಇಂ��ಾ ���ಂಗ, ಎಸ್.�. �ೋಡ,
�ಾಂ�ಾಕೂ�ಜ್ �ೆಸ, ಮುಂ�ೈ 400 054.

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಗಪ�ರ

�ಾಗಪ�ರ (�-707)

�ಾಗಪ�ರ್ �ಒ �ಾ��ೕಯ �. ���ಂಗ.,
ಎಸ್  ಪ�ೇಲ್ �ಾಗ, �ಒ ಸಂ.63,

�ಾವ

�ಾಗಪ�ರ -01
ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಗಪ�ರ

�ಾಗಪ�ರ (�-707)

�ಾಗಪ�ರ್ �ಒ �ಾ��ೕಯ �. ���ಂಗ.,

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ಚಂ�ಾ�ಪ�ರ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಎಸ್  ಪ�ೇಲ್ �ಾಗ, �ಒ ಸಂ.63,

��ೕ. ಎ.�. �ಾಂ�ೆ/��ೕ. ��ಆರ್

9422670090 / 9420879245

�ಾವ

�ಾಗಪ�ರ -01
ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಗಪ�ರ

�ಾಗಪ�ರ (�-707)

�ಾಗಪ�ರ್ �ಒ �ಾ��ೕಯ �. ���ಂಗ.,

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ಗ���ೋ�

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಎಸ್  ಪ�ೇಲ್ �ಾಗ, �ಒ ಸಂ.63,

��ೕ. ಎ.�. �ಾಂ�ೆ/��ೕ. ��ಆರ್

9422670090 / 9420879245

�ಾವ

�ಾಗಪ�ರ -01
ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಗಪ�ರ

�ಾಗಪ�ರ (�-707)

�ಾಗಪ�ರ �ಒ �ಾ��ೕಯ ��. ���ಂಗ.,

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

�ಾಗಪ�ರ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಎಸ್  ಪ�ೇಲ್ �ಾಗ, �ಒ ಸಂ.63,

��ೕ. ಎ.�. �ಾಂ�ೆ/��ೕ. ��ಆರ್

9422670090 / 9420879245

�ಾವ

�ಾಗಪ�ರ -01
ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾಗಪ�ರ

�ಾಗಪ�ರ (�-707)

�ಾಗಪ�ರ್ �ಒ �ಾ��ೕಯ �. ���ಂಗ.,

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

�ಾ�ಾ�

ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಎಸ್  ಪ�ೇಲ್ �ಾಗ, �ಒ ಸಂ.63,

��ೕ. ಎ.�. �ಾಂ�ೆ/��ೕ. ��ಆರ್

9422670090 / 9420879245

�ಾವ

�ಾಗಪ�ರ -01
ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾ�ಕ

�ಾ�ಕ-�708

"�ೕವನ-ಪ��ಾಶ", ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್

(0253) 2573520 / 2581962

bo_g708@licindia.com

ಧು�ೆ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕ.ಎ.�.�ಾಧವ್ .ಎ.ಒ.

9422945874

(0253) 2573520 / 2581962

bo_g708@licindia.com

ಜಲ�ಾಂವ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕ.ಎ.�.�ಾಧವ್ .ಎ.ಒ.

9422945874

(0253) 2573520 / 2581962

bo_g708@licindia.com

ನಂದುಬ�ರ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕ.ಎ.�.�ಾಧವ್ .ಎ.ಒ.

9422945874

ಇಂ��ಾ, �ಾಲ್� ಕಬ್ �ೌ�ಂ, �ಾ�ಕ422002
ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾ�ಕ

�ಾ�ಕ-�708

"�ೕವನ-ಪ��ಾಶ", ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, �ಾಲ್� ಕ�ಬ್ �ೌ�, �ಾ�ಕ422002

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾ�ಕ

�ಾ�ಕ-�708

"�ೕವನ-ಪ��ಾಶ", ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್
ಇಂ��ಾ, �ಾಲ್� ಕ�ಬ್ �ೌ�, �ಾ�ಕ-

422002
ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾ�ಕ

�ಾ�ಕ-�708

"�ೕವನ-ಪ��ಾಶ", ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್

(0253) 2573520 / 2581962

bo_g708@licindia.com

�ಾ�ಕ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕ.ಎ.�.�ಾಧವ್ .ಎ.ಒ.

9422945874

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��,� & � ಎಸ, �-

020 25535339 / 020

bo_g709@licindia.com

ಪ��ೆ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕ �ೆ � �ೇಶ�ಾಂ�ೆ

9763411487

709, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ���ಂಗ್ ��

25534149 / 020 25535865
bo_g709@licindia.com

ಅಹಮದ್ನಗರ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕ �ೆ � �ೇಶ�ಾಂ�ೆ

9763411487

bo_g709@licindia.com

�ೊ�ಾ�ಪ�ರ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕ �ೆ � �ೇಶ�ಾಂ�ೆ

9763411487

2162238433

bo_g711@licindia.com

�ೊ�ಾ�ಪ�ರ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕಮ� �ೆ.ಎಂ.ವ�ಾ�

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

ರತ���

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕಮ� �ೆ.ಎಂ.ವ�ಾ�

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

�ಾಂ��

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕಮ� �ೆ.ಎಂ.ವ�ಾ�

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

ಸ�ಾ�ಾ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕಮ� �ೆ.ಎಂ.ವ�ಾ�

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

�ಂಧುದುಗ�

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕಮ� �ೆ.ಎಂ.ವ�ಾ�

9175583860

2225833928

bo_g713@licindia.com

�ಾಯಗಢ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕಮ� ಅಂಜ� ಎ �ೇಂಗನ�ರ

9821370735

2225833928

bo_g713@licindia.com

�ಾ�ೆ

ಮ�ಾ�ಾಷ�

��ೕಮ� ಅಂಜ� ಎ �ೇಂಗನ�ರ

9821370735

ಇಂ��ಾ, �ಾಲ್� ಕ�ಬ್ �ೌ�, �ಾ�ಕ422002
ಪ��ಮ ವಲಯ

ಪ��ೆ-1

ಪ��ೆ– �-709

ನಗರ, ಪ��ೆ– 411005
ಪ��ಮ ವಲಯ

ಪ��ೆ-2

ಪ��ೆ– �-709

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ಇಂ��ಾ,� & � ಎಸ, �-

020 25535339 / 020

709, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ���ಂಗ್ ��

25534149 / 020 25535865

ನಗರ, ಪ��ೆ– 411005
ಪ��ಮ ವಲಯ

ಪ��ೆ-3

ಪ��ೆ– �-709

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��,� & � ಎಸ, �-

020 25535339 / 020

709, �ೕವನ್ ಪ��ಾಶ್ ���ಂಗ್ ��

25534149 / 020 25535865

ನಗರ, ಪ��ೆ– 411005
ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸ�ಾ�ಾ

ಸ�ಾ�ಾ �711

�ೕವನ್ �ಾ�, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��,
ಕ�ೆಕ�ರ್ ಆ�ಸ್ ಎದು��, ಸತ�ಾ

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸ�ಾ�ಾ

ಸ�ಾ�ಾ �711

�ೕವನ್ �ಾ�, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��,
ಕ�ೆಕ�ರ್ ಆ�ೕಸ್ ಎದು�, ಸತ�ಾ

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸ�ಾ�ಾ

ಸ�ಾ�ಾ �711

�ೕವನ್ �ಾ�, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��,
ಕ�ೆಕ�ರ್ ಆ�ೕಸ್ ಎದು�, ಸತ�ಾ

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸ�ಾ�ಾ

ಸ�ಾ�ಾ �711

�ೕವನ್ �ಾ�, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��,
ಕ�ೆಕ�ರ್ ಆ�ೕಸ್ ಎದು�, ಸತ�ಾ

ಪ��ಮ ವಲಯ

ಸ�ಾ�ಾ

ಸ�ಾ�ಾ �711

�ೕವನ್ �ಾ�, ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��,
ಕ�ೆಕ�ರ್ ಆ�ೕಸ್ ಎದು�, ಸತ�ಾ

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾ�ೆ

�ಾ�ೆ � 713

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್
ಘಟಕ, �ೕವನ್ �ಂ�ಾಮ, 7�ೇ ಮಹ�,
�.ಎನ. ಮ�ಾ�ಾಗ�

ಪ��ಮ ವಲಯ

�ಾ�ೆ

�ಾ�ೆ � 713

ಎಲ.ಐ.� ಆಫ್ ಇಂ��, �&�ಎಸ್
ಘಟಕ, �ೕವನ್ �ಂ�ಾಮ, 7�ೇ ಮಹ�,
�.ಎನ. ಮ�ಾ�ಾಗ�

