പി&ജിഎസ്
േമഖല

ഡിവിഷന്

യൂണിറ്റിന്െറ േപരും

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റിന്െറ

യൂണിറ്റിന്െറ

യൂണിറ്റിന്െറ

വിലാസം

േഫാണ് നം.

ഇെമയില് ഐഡി

േകാഡ് നമ്പറും
െസൻ്രടൽ

റായ്പൂര്

റായ്പൂര് ജി305

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0771-2583945

bo_g305@licindia.com

ജില�/പട്ടണം
ഛത്തീസ്ഗര്

സംസ്ഥാന േപര്
ഛത്തീസ്ഗര്

ശാഖാ ഓഫീസറുെട
േപര്
എസ്എച്ച്. പി.െക.

ശാഖാ ഓഫീസറുെട
െമാൈബല് നമ്പര്
9425204128

േറായ്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,
ജീവൻ ബിമ മാർഗ്, പാ്രന്തി,
റായ്പൂർ, ഛത്തീസ്ഗഡ്

െസൻ്രടൽ

േഭാപ്പാല്

േഭാപ്പാല് ജി301

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

േബറ്റ�ല്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്.

9630843490

മദന് േഗാപാല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
60-എ, ജീവൻ ്രപകാശ്,
അറീന ഹിൽസ്, േഭാപ്പാൽ,
എംപി

െസൻ്രടൽ

േഭാപ്പാല്

േഭാപ്പാല് ജി301

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

േഭാപ്പാല്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്.

9630843490

മദന് േഗാപാല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
60-എ, ജീവൻ ്രപകാശ്,
അറീന ഹിൽസ്, േഭാപ്പാൽ,
എംപി

െസൻ്രടൽ

േഭാപ്പാല്

േഭാപ്പാല് ജി301

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ഹര്ദ

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്.

9630843490

മദന് േഗാപാല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
60-എ, ജീവൻ ്രപകാശ്,
അറീന ഹിൽസ്, േഭാപ്പാൽ,
എംപി

െസൻ്രടൽ

േഭാപ്പാല്

േഭാപ്പാല് ജി301

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

െഹാഷന്ഗാബാദ്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്.

9630843490

മദന് േഗാപാല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
60-എ, ജീവൻ ്രപകാശ്,
അറീന ഹിൽസ്, േഭാപ്പാൽ,
എംപി

െസൻ്രടൽ

േഭാപ്പാല്

േഭാപ്പാല് ജി301

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

റായ്െസന്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്.

9630843490

മദന് േഗാപാല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
60-എ, ജീവൻ ്രപകാശ്,
അറീന ഹിൽസ്, േഭാപ്പാൽ,
എംപി

െസൻ്രടൽ

േഭാപ്പാല്

േഭാപ്പാല് ജി301

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

രാജ്ഗര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്.

9630843490

മദന് േഗാപാല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
60-എ, ജീവൻ ്രപകാശ്,
അറീന ഹിൽസ്, േഭാപ്പാൽ,
എംപി

െസൻ്രടൽ

േഭാപ്പാല്

േഭാപ്പാല് ജി301

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

സിേഹാര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്.

9630843490

മദന് േഗാപാല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
60-എ, ജീവൻ ്രപകാശ്,
അറീന ഹിൽസ്, േഭാപ്പാൽ,
എംപി

െസൻ്രടൽ

േഭാപ്പാല്

േഭാപ്പാല് ജി301

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

വിദിഷ

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്.

9630843490

മദന് േഗാപാല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
60-എ, ജീവൻ ്രപകാശ്,
അറീന ഹിൽസ്, േഭാപ്പാൽ,
എംപി

െസൻ്രടൽ

ഗ�ാളിയര്

ഗ�ാളിയര് ജി302

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

അേശാക്നഗര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,

എസ്എച്ച്. ഗൗരവ്

9425772356

െഗായല്

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, സിറ്റി
െസന്റർ, ഗ�ാളിയർ, എംപി
െസൻ്രടൽ

ഗ�ാളിയര്

ഗ�ാളിയര് ജി302

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ഭിന്ദ്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. ഗൗരവ്

9425772356

െഗായല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, സിറ്റി
െസന്റർ, ഗ�ാളിയർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഗ�ാളിയര്

ഗ�ാളിയര് ജി302

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ദാട്ടിയ

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. ഗൗരവ്

9425772356

െഗായല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, സിറ്റി
െസന്റർ, ഗ�ാളിയർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഗ�ാളിയര്

ഗ�ാളിയര് ജി302

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ഗുന

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. ഗൗരവ്

9425772356

േസാൺ

െഗായല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, സിറ്റി
െസന്റർ, ഗ�ാളിയർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഗ�ാളിയര്

ഗ�ാളിയര് ജി302

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ഗ�ാളിയര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. ഗൗരവ്

9425772356

െഗായല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, സിറ്റി
െസന്റർ, ഗ�ാളിയർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഗ�ാളിയര്

ഗ�ാളിയര് ജി302

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

മുൈറന

മദ്ധ�്രപേദശ്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,

എസ്എച്ച്. ഗൗരവ്

9425772356

െഗായല്

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, സിറ്റി
െസന്റർ, ഗ�ാളിയർ, എംപി
െസൻ്രടൽ

ഗ�ാളിയര്

ഗ�ാളിയര് ജി302

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ഷിേയാപൂര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. ഗൗരവ്

9425772356

െഗായല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, സിറ്റി
െസന്റർ, ഗ�ാളിയർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഗ�ാളിയര്

ഗ�ാളിയര് ജി302

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ശിവ്പുരി

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. ഗൗരവ്

9425772356

െഗായല്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, സിറ്റി
െസന്റർ, ഗ�ാളിയർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ബദ�ാനി

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. എം.സി.

7389114470

വര്മ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി
െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ബുര്ഹാൺപൂർ

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. എം.സി.

7389114470

വര്മ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി
െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

െദവാസ്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,

എസ്എച്ച്. എം.സി.

7389114470

വര്മ

ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി
െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി
െസൻ്രടൽ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ധര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. എം.സി.

7389114470

വര്മ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി
െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ഇന്േഡാര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. എം.സി.

7389114470

വര്മ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി
െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ഝാബ്വ

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. എം.സി.

7389114470

വര്മ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി
െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ഖാണ്ട്വ

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. എം.സി.

7389114470

വര്മ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി
െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ഖാര്േഗാണ്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,

എസ്എച്ച്. എം.സി.

7389114470

വര്മ

ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി
െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി
െസൻ്രടൽ
േസാൺ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.
എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

േമന്ദ്േസാര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. എം.സി.
വര്മ

7389114470

െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി
െസൻ്രടൽ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

നീമുച്ച്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. എം.സി.

7389114470

വര്മ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി
െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

രത്ലം

മദ്ധ�്രപേദശ്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,

എസ്എച്ച്. എം.സി.

7389114470

വര്മ

ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി
െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി
െസൻ്രടൽ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ഷാജാപൂര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. എം.സി.

7389114470

വര്മ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി
െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ഇന്േഡാര്

ഇന്േഡാര് ജി303

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ഉൈജ്ജന്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. എം.സി.

7389114470

വര്മ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഹവാ ബം�ാ േറാഡ്, ഫൂട്ടി
െകാത്തി സ്ക�യർ,
ഇൻേഡാർ, എംപി

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

അനൂപ്പൂര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ബാലഘട്ട്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ഛാതാപുര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ഛിന്ദ�ാര

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ദേമാഹ്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ദിെന്ദാരി

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ജബല്പൂര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ
േസാൺ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.
എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

കാറ്റ്നി

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.
പാെണ്ഡ

9893009448

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

മാണ്ട്ല

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

നരസിങ്ഹപുര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

പന്ന

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

റിവ

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

സാഗര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

സറ്റ്ന

മദ്ധ�്രപേദശ്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ
െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

സിേയാണി

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ഷാേദാള്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

സിദ്ധി

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

സിങ്േറാലി

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ടിക്കംഗര്

മദ്ധ�്രപേദശ്

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ
െസൻ്രടൽ

ജബല്പൂര്

ജബല്പൂര് ജി304

േസാൺ

പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്.

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ഉമറിയ

മദ്ധ�്രപേദശ്

എസ്എച്ച്. പി.െക.

9893009448

പാെണ്ഡ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�,
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, മദൻ
മഹൽ, നാഗ്പൂർ േറാഡ്,
ജബൽപൂർ

ഈസ്റ്റ്
െസൻ്രടല് േസാ

പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

അരാറിയ

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ണ്
ഈസ്റ്റ്

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ
പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

െബഗുസരായ്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ഭഗല്പൂര്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

േഭാജ്പൂര്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ബുക്സാര്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ദര്ഭാംഗ

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ഗയ

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

േഗാപാല്ഗഞ്ച്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ജമുയ്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

െജഹനാബാദ്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ൈകമുർ (ഭബുവ)

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

കതിഹാര്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ഖാഗരിയ

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

കിഷന്ഗഞ്ച്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ലഖിസറായ്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

മെധപുര

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

മധുബനി

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

മുെങര്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

ബീഹാര്

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

ബാങ്ഗ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

bo_g803@licindia.com

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

0612-2221662

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

9471889321

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

ബി.െക. പാണ്ഡ

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

ബീഹാര്

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

ഔറംഗബാദ്

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

bo_g803@licindia.com

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

0612-2221662

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

9471889321

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

ബി.െക. പാണ്ഡ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

ബീഹാര്

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

അര്വാള്

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ
ഈസ്റ്റ്

bo_g803@licindia.com

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്
ഈസ്റ്റ്

0612-2221662

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

െസൻ്രടല് േസാ

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ഈസ്റ്റ്

പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ
പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

നവാഡ

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

പശ്ചിം ചമ്പാരന്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

പാറ്റ്ന

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

പുര്ബ ചമ്പാരന്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

പുര്ണിയ

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

േറാഹ്റ്റസ്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

സഹര്സ

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

സമസ്തിപുര്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ശരണ്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ൈഷക്പുര

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ഷ�ുഹാര്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

സിതാമര്ഹി

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

സിവാന്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

സുേപാള്

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ൈവശാലി

ബീഹാര്

ബി.െക. പാണ്ഡ

9471889321

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

െബാക്കാെറാ

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ച്രത

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ഡിെയാഘര്

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ധന്ബാദ്

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
പാറ്റ്ന

പി&ജിഎസ്,പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,

ണ്

ജംഷഡ്പൂർ 831001

ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

bo_g803@licindia.com

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

0612-2221662

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

9471889321

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

ബി.െക. പാണ്ഡ

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

ബീഹാര്

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

നളന്ദ

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

bo_g803@licindia.com

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

0612-2221662

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

9471889321

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

ബി.െക. പാണ്ഡ

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001
പാറ്റ്ന

െസൻ്രടല് േസാ

ഈസ്റ്റ്

ബീഹാര്

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

ണ്

ഈസ്റ്റ്

മുസാഫര്പൂര്

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്

ഈസ്റ്റ്

bo_g803@licindia.com

ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ
ഈസ്റ്റ്

0612-2221662

േറാഡ് ബി, പാറ്റ്ന 800001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, മസറുൾ
ഹഖ് പാത്ത്, േ്രഫസർ

െസൻ്രടല് േസാ

െജംെഷഡ്പൂ

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,

ണ്

ജംഷഡ്പൂർ 831001

ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ദുംക

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ഗര്ഹ�

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ഗിരിദി

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

േഗാദ്ദ

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ഗുംല

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ഗജാരിബാഗ്

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ജംതാര

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ഖുന്തി

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

െകാദര്മ

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

െലെതഹര്

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

െലാഹര്ദഗ

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

പകുര്

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

പലമു

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

പശ്ചിമി സിങ്ഭും

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

പുര്ബി സിങ്ഭും

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

റാംഗര്ഹ്

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

റാഞ്ചി

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

സഹിബ്ഗഞ്ച്

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,

ണ്

ജംഷഡ്പൂർ 831001

ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,

ണ്

ജംഷഡ്പൂർ 831001

ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,
ജംഷഡ്പൂർ 831001

ണ്
ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാ

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബിസ്തപൂർ,

ണ്

ജംഷഡ്പൂർ 831001

ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാണ്

ര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്, മൂന്നാം
നില, ബിസ്തപൂർ, ജംഷഡ്പൂർ 831001

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

സൈരെകലഖര്സവാന്

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

ഈസ്റ്റ്

െജംെഷഡ്പൂ

െസൻ്രടല് േസാണ്

ര്

ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

ഭുബേനശ�ര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

സംബല്പുര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

സംബല്പുര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

സംബല്പുര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

സംബല്പുര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

സംബല്പുര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

സംബല്പുര്

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈസ്റ്റ്

സംബല്പുര്

ബിസ്തുപൂര്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിൽഡിംഗ്, മൂന്നാം

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

സിംെദഗാ

ജാര്ഖണ്ഡ്

പി.െക. മി്രശ

9430479997

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

അനുഗുല്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ബാേലശ�ര്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ബൗധ്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ഭാ്രദക്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

കട്ടക്ക്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

െധങ്കനാല്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ഗജപതി

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ഗന്ജം

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ജഗത്സിങ്ഹപുര്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ജജപുര്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

കലാഹണ്ടി

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

കന്ധമല്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

േക്രന്ദപാറ

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

െകന്ദുഝാര്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

െഖാര്ധ

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

െകാരപുത്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

മല്കന്ഗിരി

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

മയൂര്ഭഞ്ജ്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

നബെരന്ഗപുര്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

നയാഗര്

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

നുയപാഡ

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

പുരി

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

രയഗാദ

ഒറീസ

എ.െക. സഹൂ

9437463040

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ബാലന്ഗിര്

ഒറീസ

എന്. പാണ്ഡ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ബര്ഗര്

ഒറീസ

എന്. പാണ്ഡ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

െദബാഗര്

ഒറീസ

എന്. പാണ്ഡ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ഝാര്സുഗുദ

ഒറീസ

എന്. പാണ്ഡ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

സംബല്പുര്

ഒറീസ

എന്. പാണ്ഡ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

സുബര്നാപുര്

ഒറീസ

എന്. പാണ്ഡ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

സുന്ദര്ഗര്

ഒറീസ

എന്. പാണ്ഡ

9437093975

നില, ബിസ്തപൂർ, ജംഷഡ്പൂർ 831001
സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

സൂര� നഗര്,ബി ബി

84, ഖരേവല നഗര്,

എസ് ആര്

ഭുബേനെശ�ര് 751002

എസ്ബിപി, ഡിവി-

നാലാം നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ഓഫീസ്

ഐന്താപളി, സാമ്പൽപൂർ 768004

എസ്ബിപി, ഡിവി-

നാലാം നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ഓഫീസ്

ഐന്താപളി, സാമ്പൽപൂർ 768004

എസ്ബിപി, ഡിവി-

നാലാം നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ഓഫീസ്

ഐന്താപളി, സാമ്പൽപൂർ 768004

എസ്ബിപി, ഡിവി-

നാലാം നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ഓഫീസ്

ഐന്താപളി, സാമ്പൽപൂർ 768004

എസ്ബിപി, ഡിവി-

നാലാം നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ഓഫീസ്

ഐന്താപളി, സാമ്പൽപൂർ 768004

എസ്ബിപി, ഡിവി-

നാലാം നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ഓഫീസ്

ഐന്താപളി, സാമ്പൽപൂർ 768004

എസ്ബിപി, ഡിവി-

നാലാം നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,

െസൻ്രടല് േസാണ്
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ഓഫീസ്
െബാൈഗ

ജി 404

േഗാണ്
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

െബാൈഗ
െബാൈഗ

ജി 404

െബാൈഗ

ജി 404

െബാൈഗ

ജി 404

െബാൈഗ

ജി 404

െബാൈഗ

ജി 404

ഗുവഹത്തി

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ബാർേപട

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

െബാൈഗേഗാണ്

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ദു്രബി

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

േഗാവാൽപാര

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

േകാ്രകജാർ

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ഉദൽഗുരി

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ചിരാഗ്

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ഡറാംഗ്

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

കാമരൂപ്

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

കാമരൂപ്

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001
ജി 404

േഗാണ്
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

അസം

േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

േഗാണ്
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ബക്സ

േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

േഗാണ്
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

bo_g404@licindia.com

േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

േഗാണ്
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

0361-2636555

േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

േഗാണ്
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്
േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

േഗാണ്
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ഐന്താപളി, സാമ്പൽപൂർ 768004

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്
േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

ജി 404

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്
േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ഗുവഹത്തി

ജി 404

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്
േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ഗുവഹത്തി

ജി 404

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്
േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ഗുവഹത്തി

ജി 404

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്
േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ഗുവഹത്തി

ജി 404

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്

െമേ്രടാെപാളിറ്റൻ
0361-2636555

bo_g404@licindia.com

കാർഗി-അനേലാഗ്

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

േമാറിഗാൻ

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

നഗാേവാൻ

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

നൽബാരി

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

േശാണിത്പൂർ

അസം

എസ്എംടി. ലിപിക കലിത

9435344443

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

അരുണാചൽ

അസം,

്രശീ. എച്ച് എൻ ദാസ്

9435703027

്രപേദശ്

അരുണാചൽ

്രശീ. എച്ച് എൻ ദാസ്

9435703027

്രശീ. എച്ച് എൻ ദാസ്

9435703027

്രശീ. എച്ച് എൻ ദാസ്

9435703027

്രശീ. എച്ച് എൻ ദാസ്

9435703027

്രശീ. എച്ച് എൻ ദാസ്

9435703027

്രശീ. എച്ച് എൻ ദാസ്

9435703027

േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ഗുവഹത്തി

ജി 404

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്
േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ഗുവഹത്തി

ജി 404

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്
േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ഗുവഹത്തി

ജി 404

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്
േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ഗുവഹത്തി

ജി 404

ജീവന് ്രപകാശ്, എസ്.എസ്. േറാഡ്
േഫന്സി ബസാര് ഗുവഹാട്ടി -781 001

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

േജാർഹാട്ട്

ജി 407

ജീവൻ ്രപകാശ്, രാജാബരി
ഗാരാലിേജാർഹാട്ട്, അസം, 785014

്രപേദശ്,
നാഗാലൻഡ്
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

േജാർഹാട്ട്

ജി 407

ജീവൻ ്രപകാശ്, രാജാബരി

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

േദമാജി

ഗാരാലിേജാർഹാട്ട്, അസം, 785014

അസം,
അരുണാചൽ
്രപേദശ്,
നാഗാലൻഡ്

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

േജാർഹാട്ട്

ജി 407

ജീവൻ ്രപകാശ്, രാജാബരി

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ദി്രബുഗഡ്

ഗാരാലിേജാർഹാട്ട്, അസം, 785014

അസം,
അരുണാചൽ
്രപേദശ്,
നാഗാലൻഡ്

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

േജാർഹാട്ട്

ജി 407

ജീവൻ ്രപകാശ്, രാജാബരി

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

േഗാലാഘാട്ട്

ഗാരാലിേജാർഹാട്ട്, അസം, 785014

അസം,
അരുണാചൽ
്രപേദശ്,
നാഗാലൻഡ്

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

േജാർഹാട്ട്

ജി 407

ജീവൻ ്രപകാശ്, രാജാബരി

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

േജാർഹാട്ട്

ഗാരാലിേജാർഹാട്ട്, അസം, 785014

അസം,
അരുണാചൽ
്രപേദശ്,
നാഗാലൻഡ്

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

േജാർഹാട്ട്

ജി 407

ജീവൻ ്രപകാശ്, രാജാബരി

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ലകിംപൂർ

ഗാരാലിേജാർഹാട്ട്, അസം, 785014

അസം,
അരുണാചൽ
്രപേദശ്,
നാഗാലൻഡ്

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

േജാർഹാട്ട്

ജി 407

ജീവൻ ്രപകാശ്, രാജാബരി
ഗാരാലിേജാർഹാട്ട്, അസം, 785014

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

നാഗാലാൻഡ്

അസം,
അരുണാചൽ
്രപേദശ്,
നാഗാലൻഡ്

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

േജാർഹാട്ട്

ജി 407

ജീവൻ ്രപകാശ്, രാജാബരി

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ശിവാസാഗർ

ഗാരാലിേജാർഹാട്ട്, അസം, 785014

അസം,

്രശീ. എച്ച് എൻ ദാസ്

9435703027

്രശീ. എച്ച് എൻ ദാസ്

9435703027

്രശീ. െജ. െദയ്

03842-241252

്രശീ. െജ. െദയ്

03842-241251

്രശീ. െജ. െദയ്

03842-241254

്രശീ. െജ. െദയ്

03842-241253

്രശീ. െജ. െദയ്

03842-241256

്രശീ. െജ. െദയ്

03842-241257

്രശീ. െജ. െദയ്

03842-241255

അരുണാചൽ
്രപേദശ്,
നാഗാലൻഡ്

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

േജാർഹാട്ട്

ജി 407

ജീവൻ ്രപകാശ്, രാജാബരി

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

തിൻസൂകിയ

ഗാരാലിേജാർഹാട്ട്, അസം, 785014

അസം,
അരുണാചൽ
്രപേദശ്,
നാഗാലൻഡ്

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

സിൽചർ

ജി 410

ജീവൻ ്രപകാശ്, േമഹർപൂർ, സിൽചർ

03842-237187

bo_g410@licindia.com

കാച്ചർ

- 788 015

അസം,
്രതിപുര,
മിേസാറാം

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

സിൽചർ

ജി 410

ജീവൻ ്രപകാശ്, േമഹർപൂർ, സിൽചർ

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ഡിമാ ഹാേസാ

- 788 015

അസം,
്രതിപുര,
മിേസാറാം

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

സിൽചർ

ജി 410

ജീവൻ ്രപകാശ്, േമഹർപൂർ, സിൽചർ

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ൈഹലാകാൻഡി

- 788 015

അസം,
്രതിപുര,
മിേസാറാം

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

സിൽചർ

ജി 410

ജീവൻ ്രപകാശ്, േമഹർപൂർ, സിൽചർ

03842-237187

bo_g410@licindia.com

കരിംഗഞ്ച്

- 788 015

അസം,
്രതിപുര,
മിേസാറാം

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

സിൽചർ

ജി 410

ജീവൻ ്രപകാശ്, േമഹർപൂർ, സിൽചർ

03842-237187

bo_g410@licindia.com

മണിപ്പ�ർ

- 788 015

അസം,
്രതിപുര,
മിേസാറാം

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

സിൽചർ

ജി 410

ജീവൻ ്രപകാശ്, േമഹർപൂർ, സിൽചർ

03842-237187

bo_g410@licindia.com

മിേസാറാം

- 788 015

അസം,
്രതിപുര,
മിേസാറാം

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

സിൽചർ

ജി 410

ജീവൻ ്രപകാശ്, േമഹർപൂർ, സിൽചർ

03842-237187

bo_g410@licindia.com

്രതിപുര

- 788 015

അസം,
്രതിപുര,
മിേസാറാം

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജൽപായ്

ജി 405

ഗുരി

ജീവൻ ്രപകാശ്, േപാസ്റ്റ് േബാക്സ്

03561-255457

bo_g405@licindia.com

സിക്കിം ഈസ്റ്റ്

സിക്കിം

്രശീ. എ. േപാൾ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ഉത്തര സിക്കിം

സിക്കിം

്രശീ. എ. േപാൾ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ദക്ഷിണ സിക്കിം

സിക്കിം

്രശീ. എ. േപാൾ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

പടിഞ്ഞാറൻ

സിക്കിം

്രശീ. എ. േപാൾ

9474592180

പടിഞ്ഞാറൻ

്രശീ. അചിന്താ േറായി

9433245434

്രശീ. അചിന്താ േറായി

9433245434

്രശീ. അചിന്താ േറായി

9433245434

്രശീ. അചിന്താ േറായി

9433245434

്രശീ. അചിന്താ േറായി

9433245434

്രശീ. എ. േപാൾ

9474592180

്രശീ. എ. േപാൾ

9474592180

71, പി ഒ & ജില� - ജൽപായ്ഗുരി735
101

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജൽപായ്

ജി 405

ഗുരി

ജീവൻ ്രപകാശ്, േപാസ്റ്റ് േബാക്സ്
71, പി ഒ & ജില� - ജൽപായ്ഗുരി735
101

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജൽപായ്

ജി 405

ഗുരി

ജീവൻ ്രപകാശ്, േപാസ്റ്റ് േബാക്സ്
71, പി ഒ & ജില� - ജൽപായ്ഗുരി735
101

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജൽപായ്

ജി 405

ഗുരി

ജീവൻ ്രപകാശ്, േപാസ്റ്റ് േബാക്സ്

സിക്കിം

71, പി ഒ & ജില� - ജൽപായ്ഗുരി735
101

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

അസൻേസാ

ജി 401

ൾ

ജീവൻ ്രപകാശ്, ഒന്നാം നില, െവസ്റ്റ്

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ബാൻകുറ

ബംഗാൾ

എൻഡ്, ജി ടി േറാഡ്, അസൻേസാൾ
713304 ജില� - ബർഡ്വാൻ

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

അസൻേസാ

ജി 401

ൾ

ജീവൻ ്രപകാശ്, ഒന്നാം നില, െവസ്റ്റ്

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ബീർബൂം

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

എൻഡ്, ജി ടി േറാഡ്, അസൻേസാൾ
713304 ജില� - ബർഡ്വാൻ

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

അസൻേസാ

ജി 401

ൾ

ജീവൻ ്രപകാശ്, ഒന്നാം നില, െവസ്റ്റ്

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ബർഡ്വാൻ

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

എൻഡ്, ജി ടി േറാഡ്, അസൻേസാൾ
713304 ജില� - ബർഡ്വാൻ

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

അസൻേസാ

ജി 401

ൾ

ജീവൻ ്രപകാശ്, ഒന്നാം നില, െവസ്റ്റ്

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ബർഡ്വാൻ

എൻഡ്, ജി ടി േറാഡ്, അസൻേസാൾ

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

713304 ജില� - ബർഡ്വാൻ
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

അസൻേസാ

ജി 401

ൾ

ജീവൻ ്രപകാശ്, ഒന്നാം നില, െവസ്റ്റ്

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

പുരുലിയ

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

എൻഡ്, ജി ടി േറാഡ്, അസൻേസാൾ
713304 ജില� - ബർഡ്വാൻ

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജൽപായ്

ജി 405

ഗുരി

ജീവൻ ്രപകാശ്, േപാസ്റ്റ് േബാക്സ്

03561-255457

bo_g405@licindia.com

അലിപൂർദ�ാർ

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

71, പി ഒ & ജില� - ജൽപായ്ഗുരി735
101

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജൽപായ്
ഗുരി

ജി 405

ജീവൻ ്രപകാശ്, േപാസ്റ്റ് േബാക്സ്
71, പി ഒ & ജില� - ജൽപായ്ഗുരി735

03561-255457

bo_g405@licindia.com

േകാച്ച്ബിഹാർ

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

101
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജൽപായ്

ജി 405

ഗുരി

ജീവൻ ്രപകാശ്, േപാസ്റ്റ് േബാക്സ്

03561-255457

bo_g405@licindia.com

71, പി ഒ & ജില� - ജൽപായ്ഗുരി735

ദക്ഷിണ ദിനാജ്

പടിഞ്ഞാറൻ

പൂർ

ബംഗാൾ

ഡാർജലിംങ്

പടിഞ്ഞാറൻ

്രശീ. എ. േപാൾ

9474592180

്രശീ. എ. േപാൾ

9474592180

്രശീ. എ. േപാൾ

9474592180

്രശീ. എ. േപാൾ

9474592180

്രശീ. എ. േപാൾ

9474592180

്രശീ. േ്രപാബൽ ഡുട്ട

9831959486

്രശീ. േ്രപാബൽ ഡുട്ട

9831959486

്രശീ. േ്രപാബൽ ഡുട്ട

9831959486

്രശീ. േ്രപാബൽ ഡുട്ട

9831959486

്രശീ. േ്രപാബൽ ഡുട്ട

9831959486

്രശീ. േ്രപാബൽ ഡുട്ട

9831959486

്രശീ. േ്രപാബൽ ഡുട്ട

9831959486

്രശീ. േ്രപാബൽ ഡുട്ട

9831959486

്രശീ. േ്രപാബൽ ഡുട്ട

9831959486
9412567943

101
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജൽപായ്

ജി 405

ഗുരി

ജീവൻ ്രപകാശ്, േപാസ്റ്റ് േബാക്സ്

03561-255457

bo_g405@licindia.com

71, പി ഒ & ജില� - ജൽപായ്ഗുരി735

ബംഗാൾ

101
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജൽപായ്

ജി 405

ഗുരി

ജീവൻ ്രപകാശ്, േപാസ്റ്റ് േബാക്സ്

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ജൽപായ്ഗുരി

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

71, പി ഒ & ജില� - ജൽപായ്ഗുരി735
101

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജൽപായ്

ജി 405

ഗുരി

ജീവൻ ്രപകാശ്, േപാസ്റ്റ് േബാക്സ്

03561-255457

bo_g405@licindia.com

മാൽഡ

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

71, പി ഒ & ജില� - ജൽപായ്ഗുരി735
101

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജൽപായ്

ജി 405

ഗുരി

ജീവൻ ്രപകാശ്, േപാസ്റ്റ് േബാക്സ്

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ഉത്തർ ദിനാജ്പൂർ

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

71, പി ഒ & ജില� - ജൽപായ്ഗുരി735
101

ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

െകഎംഡിഒ

ജി 402

ഐ
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

െകഎംഡിഒ

ജി 402

ഐ
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

െകഎംഡിഒ
െകഎംഡിഒ

ജി 402

െകഎംഡിഒ

ജി 402

െകഎംഡിഒ

ജി 402

െകഎംഡിഒ

ജി 402

െകഎംഡിഒ

ജി 402

െകഎംഡിഒ

ജി 402

ആ്രഗ

ജി 402
ജി 201

ആ്രഗ

ജി 201

ആ്രഗ

ജി 201

ആ്രഗ

ജി 201

ആ്രഗ

ജി 201

ആ്രഗ

ജി 201

ആ്രഗ

ജി 201

ആ്രഗ

ജി 201

ആ്രഗ

ജി 201

ആ്രഗ

ജി 201

ആ്രഗ

ജി 201

ആ്രഗ

ജി 201

െകാൽക്കത്ത

ജീവൻ ്രപകാശ് 8-മത് നില, 16, സി
ജീവൻ ്രപകാശ് 8-മത് നില, 16, സി
ജീവൻ ്രപകാശ് 8-മത് നില, 16, സി
ജീവൻ ്രപകാശ് 8-മത് നില, 16, സി
ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്
ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്
ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്
ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്
ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്
ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്
ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്
ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്
ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്
ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്
ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്
ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്

ആ്രഗ

ജി 201

ജീവൻ ്രപകാശ്, 3-മത് നില, സഞ്ജയ്

033-22126561

bo_g402@licindia.com

മുർഷിദാബാദ്

ജി 202

5-മത് നില, എം. ജി. മാർഗ്, സിവിൽ

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

033-22126561

bo_g402@licindia.com

നാദിയ

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

033-22126561

bo_g402@licindia.com

033-22126561

bo_g402@licindia.com

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

പാസിം മിഡ്

പടിഞ്ഞാറൻ

നാപൂർ

ബംഗാൾ

പുർബാ മിഡ്

പടിഞ്ഞാറൻ

നാപൂർ

ബംഗാൾ

ആ്രഗ

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

അലിഗഡ്

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ഔറായിയ

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ബുലാൻഡസാഹർ

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

എട്ടാ

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ഇട്ടാവ

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ഫറൂക്കാബാദ്

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ഫിേഫാസാബാദ്

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ഹാത്ത്രസ്

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

കാെനാജ്

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

കാസ്ഗഞ്ച്

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

മണിപ്പ�രി

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

മധുര

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002
അലഹബാദ്

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g402@licindia.com

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

033-22126561

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ജീവൻ ്രപകാശ് 8-മത് നില, 16, സി

പടിഞ്ഞാറൻ
ബംഗാൾ

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ഹൗറ

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g402@licindia.com

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

033-22126561

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ജീവൻ ്രപകാശ് 8-മത് നില, 16, സി

ബംഗാൾ

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

പടിഞ്ഞാറൻ

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ഹൂ�ി

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ബംഗാൾ

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

പടിഞ്ഞാറൻ

േ�സ്, എം. ജി േറാഡ് ആ്രഗ-282002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g402@licindia.com

ആർ അവന�ൂ, െകാൽക്കത്ത- 700 072

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

033-22126561

ആർ അവന�ൂ, െകാൽക്കത്ത- 700 072

ഐ
ഉത്തര മധ�

ജീവൻ ്രപകാശ് 8-മത് നില, 16, സി

24- ദക്ഷിണ
പാർഗനാസ്

ആർ അവന�ൂ, െകാൽക്കത്ത- 700 072

ഐ
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

bo_g402@licindia.com

ബംഗാൾ

ആർ അവന�ൂ, െകാൽക്കത്ത- 700 072

ഐ
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

033-22126561

പടിഞ്ഞാറൻ

പാർഗനാസ്

ആർ അവന�ൂ, െകാൽക്കത്ത- 700 072

ഐ
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജീവൻ ്രപകാശ് 8-മത് നില, 16, സി

24- ഉത്തര

ആർ അവന�ൂ, െകാൽക്കത്ത- 700 072

ഐ
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

bo_g402@licindia.com

ആർ അവന�ൂ, െകാൽക്കത്ത- 700 072

ഐ
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

033-22126561

ആർ അവന�ൂ, െകാൽക്കത്ത- 700 072

ഐ
ഈേസ്റ്റണ് േസാണ്

ജീവൻ ്രപകാശ് 8-മത് നില, 16, സി
ആർ അവന�ൂ, െകാൽക്കത്ത- 700 072

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

അലഹബാദ്

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എെക അസ്താന, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

കാലിന്ദർ ്രപസാദ്, എസ്

9412567943
9412567943
9412567943
9412567943
9412567943
9412567943
9412567943
9412567943
9412567943
9412567943
9412567943
9412567943
8765179002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ൈലൻസ്, അലഹബാദ് 211002
അലഹബാദ്

ജി 202

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

അലഹബാദ്

ജി 202

അലഹബാദ്

ജി 202

അലഹബാദ്

ജി 202

അലഹബാദ്

ജി 202

ബേറലി

G203

ബേറലി

G203

ബേറലി

G203

ബേറലി

G203

ബേറലി

G203

ബേറലി

G203

െഗാരഖ്പൂർ

G205

െഗാരഖ്പൂർ

G205

െഗാരഖ്പൂർ

G205

െഗാരഖ്പൂർ

G205

െഗാരഖ്പൂർ

G205

െഗാരഖ്പൂർ

G205

െഗാരഖ്പൂർ

G205

െഗാരഖ്പൂർ

G205

െഗാരഖ്പൂർ

G205

കാൺപൂർ

G206

കാൺപൂർ

G206

കാൺപൂർ

G206

കാൺപൂർ

G206

കാൺപൂർ

G206

കാൺപൂർ

G206

കാൺപൂർ

G206

ലഖ്നൗ

G207

േസാൺ

ജീവൻ ്രപകാശ്, ഡി. ഡി പുരം,

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ഹർേദായ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, ഡി. ഡി പുരം,

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

പിലിഭിത്

ജീവൻ ്രപകാശ്, ഡി. ഡി പുരം,

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

രാംപൂർ

ജീവൻ ്രപകാശ്, ഡി. ഡി പുരം,

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ഷാജാഹാൻപൂർ

ബുദ്ധ് ബിഹാർ, താര മണ്ഡൽ േറാഡ്,

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

അസമാഗഡ്

ബുദ്ധ് ബിഹാർ, താര മണ്ഡൽ േറാഡ്,

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ബസ്തി

ബുദ്ധ് ബിഹാർ, താര മണ്ഡൽ േറാഡ്,

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ദിേയാറിയ

ബുദ്ധ് ബിഹാർ, താര മണ്ഡൽ േറാഡ്,

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

െഗാരഖ്പൂർ

ബുദ്ധ് ബിഹാർ, താര മണ്ഡൽ േറാഡ്,

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

കുശിനഗരം

ബുദ്ധ് ബിഹാർ, താര മണ്ഡൽ േറാഡ്,

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

മഹാരാഗംജ്

ബുദ്ധ് ബിഹാർ, താര മണ്ഡൽ േറാഡ്,

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

മാവു

ബുദ്ധ് ബിഹാർ, താര മണ്ഡൽ േറാഡ്,

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ബുദ്ധ് ബിഹാർ, താര മണ്ഡൽ േറാഡ്,

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

16/98 ജീവൻ വികാസ്, എം.ജി. മാർഗ്,

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

16/98 ജീവൻ വികാസ്, എം.ജി. മാർഗ്,
16/98 ജീവൻ വികാസ്, എം.ജി. മാർഗ്,
16/98 ജീവൻ വികാസ്, എം.ജി. മാർഗ്,
16/98 ജീവൻ വികാസ്, എം.ജി. മാർഗ്,
16/98 ജീവൻ വികാസ്, എം.ജി. മാർഗ്,
16/98 ജീവൻ വികാസ്, എം.ജി. മാർഗ്,
2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്

ലഖ്നൗ

G207

2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്

G207

2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്
ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

ബിഎം
കാലിന്ദർ ്രപസാദ്, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

കാലിന്ദർ ്രപസാദ്, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

കാലിന്ദർ ്രപസാദ്, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

കാലിന്ദർ ്രപസാദ്, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

കാലിന്ദർ ്രപസാദ്, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എസ്. പി. ഉപാധ�ായ്,

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എസ്. പി. ഉപാധ�ായ്,

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എസ്. പി. ഉപാധ�ായ്,

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എസ്. പി. ഉപാധ�ായ്,

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എസ്. പി. ഉപാധ�ായ്,

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എസ്. പി. ഉപാധ�ായ്,

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

യു. സി. േതവരി, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

യു. സി. േതവരി, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

യു. സി. േതവരി, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

യു. സി. േതവരി, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

യു. സി. േതവരി, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

യു. സി. േതവരി, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

യു. സി. േതവരി, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

8765179002
8765179002
8765179002
8765179002
8765179002
8004886700
8004886700
8004886700
8004886700
8004886700
8004886700
9453413961
9453413961
9453413961
9453413961
9453413961
9453413961
9453413961

സന്ത് കബീർ

ഉത്തർ

യു. സി. േതവരി, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

സിദ്ധാർത്ഥ നഗർ

ഉത്തർ

യു. സി. േതവരി, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

െജഎസ് ചൗഹാൻ, ഡിഎം

9415158707

െജഎസ് ചൗഹാൻ, ഡിഎം

9415158707

െജഎസ് ചൗഹാൻ, ഡിഎം

9415158707

െജഎസ് ചൗഹാൻ, ഡിഎം

9415158707

െജഎസ് ചൗഹാൻ, ഡിഎം

9415158707

െജഎസ് ചൗഹാൻ, ഡിഎം

9415158707

െജഎസ് ചൗഹാൻ, ഡിഎം

9415158707

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

8765924945

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

8765924945

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

8765924945

ഹമീർപൂർ

9453413961
9453413961

്രപേദശ്
0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ജാലൗൻ

ഉത്തർ
്രപേദശ്

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ത്ധാൻസി

ഉത്തർ
്രപേദശ്

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

കാൺപൂർ

ഉത്തർ

േദഹാത്

്രപേദശ്

കാൺപൂർ നഗർ

ഉത്തർ
്രപേദശ്

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ലളിത്പൂർ

ഉത്തർ
്രപേദശ്

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

മേഹാബ

ഉത്തർ
്രപേദശ്

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

അംേബദ്കർ നഗർ

ഉത്തർ
്രപേദശ്

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

അേമഠി

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001
ലഖ്നൗ

്രപേദശ്
ഉത്തർ

നഗർ

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ബേറലി

കാൺപൂർ-208001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g203@licindia.com

കാൺപൂർ-208001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0581-2301249

കാൺപൂർ-208001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ജീവൻ ്രപകാശ്, ഡി. ഡി പുരം,

കാൺപൂർ-208001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ബഡായൂ

കാൺപൂർ-208001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g203@licindia.com

കാൺപൂർ-208001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0581-2301249

കാൺപൂർ-208001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

്രപതാപഗഡ്

െഗാരഖ്പൂർ-273001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ജീവൻ ്രപകാശ്, ഡി. ഡി പുരം,

െഗാരഖ്പൂർ-273001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g202@licindia.com

െഗാരഖ്പൂർ-273001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0532-2402355

െഗാരഖ്പൂർ-273001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

5-മത് നില, എം. ജി. മാർഗ്, സിവിൽ

െഗാരഖ്പൂർ-273001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

കൗസാംബി

െഗാരഖ്പൂർ-273001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g202@licindia.com

െഗാരഖ്പൂർ-273001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0532-2402355

െഗാരഖ്പൂർ-273001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

5-മത് നില, എം. ജി. മാർഗ്, സിവിൽ

െഗാരഖ്പൂർ-273001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ഫേത്തപൂർ

ബേറലി-243122

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g202@licindia.com

ബേറലി-243122

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0532-2402355

ബേറലി-243122

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

5-മത് നില, എം. ജി. മാർഗ്, സിവിൽ

ബേറലി-243122

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ചി്രതകൂട്

ബേറലി-243122

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g202@licindia.com

ബേറലി-243122

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0532-2402355

ൈലൻസ്, അലഹബാദ് 211002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

5-മത് നില, എം. ജി. മാർഗ്, സിവിൽ

ൈലൻസ്, അലഹബാദ് 211002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ബാൻന്ദ

ൈലൻസ്, അലഹബാദ് 211002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g202@licindia.com

ൈലൻസ്, അലഹബാദ് 211002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0532-2402355

ൈലൻസ്, അലഹബാദ് 211002

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

5-മത് നില, എം. ജി. മാർഗ്, സിവിൽ

ഉത്തർ
്രപേദശ്

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ബഹറായിച്ച്

ഉത്തർ
്രപേദശ്

ഉത്തര മധ�

ലഖ്നൗ

G207

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ലഖ്നൗ

G207

ലഖ്നൗ

G207

ലഖ്നൗ

G207

ലഖ്നൗ

G207

ലഖ്നൗ

G207

ലഖ്നൗ

G207

ലഖ്നൗ

G207

ലഖ്നൗ

G207

ലഖ്നൗ

G207

ലഖ്നൗ

G207

മീററ്റ്

G208

മീററ്റ്

G208

മീററ്റ്

G208

മീററ്റ്

G208

മീററ്റ്

G208

മീററ്റ്

G208

മീററ്റ്

G208

മീററ്റ്

G208

മീററ്റ്

G208

മീററ്റ്

G208

മീററ്റ്

G208

വാരണാസി

G209

വാരണാസി

G209

വാരണാസി

G209

വാരണാസി

G209

വാരണാസി

G209

വാരണാസി

G209

വാരണാസി

G209

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

്രശാവസ്തി

2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്
2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്
2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്
ജീവൻ ്രപകാശ്, ്രപഭാത് നഗർ, മീററ്റ്ജീവൻ ്രപകാശ്, ്രപഭാത് നഗർ, മീററ്റ്ജീവൻ ്രപകാശ്, ്രപഭാത് നഗർ, മീററ്റ്ജീവൻ ്രപകാശ്, ്രപഭാത് നഗർ, മീററ്റ്ജീവൻ ്രപകാശ്, ്രപഭാത് നഗർ, മീററ്റ്ജീവൻ ്രപകാശ്, ്രപഭാത് നഗർ, മീററ്റ്ജീവൻ ്രപകാശ്, ്രപഭാത് നഗർ, മീററ്റ്ജീവൻ ്രപകാശ്, ്രപഭാത് നഗർ, മീററ്റ്ജീവൻ ്രപകാശ്, ്രപഭാത് നഗർ, മീററ്റ്ജീവൻ ്രപകാശ്, ്രപഭാത് നഗർ, മീററ്റ്ജീവൻ ്രപകാശ്, ്രപഭാത് നഗർ, മീററ്റ്ജീവൻ ്രപകാശ്, ബി-12/120, ഗൗരിഗഞ്ച്,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ബി-12/120, ഗൗരിഗഞ്ച്,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ബി-12/120, ഗൗരിഗഞ്ച്,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ബി-12/120, ഗൗരിഗഞ്ച്,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ബി-12/120, ഗൗരിഗഞ്ച്,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ബി-12/120, ഗൗരിഗഞ്ച്,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ബി-12/120, ഗൗരിഗഞ്ച്,

വാരണാസി

G209

ജീവൻ ്രപകാശ്, ബി-12/120, ഗൗരിഗഞ്ച്,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

സീതാപൂർ

G204

ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,

8765924945

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

8765924945

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

8765924945

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

8765924945

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

8765924945

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

8765924945

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

8765924945

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

8765924945

ഉത്തർ

എ.െക. ഷർമ്മ, എസ്

9837427699

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. ഷർമ്മ, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. ഷർമ്മ, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. ഷർമ്മ, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. ഷർമ്മ, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. ഷർമ്മ, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. ഷർമ്മ, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. ഷർമ്മ, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. ഷർമ്മ, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. ഷർമ്മ, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. ഷർമ്മ, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. സിംഗ്, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. സിംഗ്, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. സിംഗ്, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. സിംഗ്, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ

എ.െക. സിംഗ്, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തർ
ഉത്തർ
ഉത്തർ
ഉത്തർ
ഉത്തർ
്രപേദശ്

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

സുൽത്താൻപൂർ

ഉത്തർ
്രപേദശ്

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ഉന്നാവ്

ഉത്തർ
്രപേദശ്

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

അമേരാഹ

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ഭാഗ്പത്

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ബിജ്േനാർ

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ഗൗതംബുദ്ധ് നഗർ

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ഗാസിയാബാദ്

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ഹാപൂർ

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

മീററ്റ്

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

മൂറാദാബാദ്

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

മുസാഫർ നഗർ

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ഷാംഭാൽ

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ഷാമിലി

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ബാലിയ

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ചന്ദൗലി

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ഗാസിപൂർ

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ജൗൻപൂർ

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

മിർസാപൂർ

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

സന്ത് രവിദാസ്

ഉത്തർ

എ.െക. സിംഗ്, എസ്

നഗർ

്രപേദശ്

ബിഎം

േസാൻഭാ്രന്ത

ഉത്തർ

എ.െക. സിംഗ്, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ഉത്തർ

എ.െക. സിംഗ്, എസ്

്രപേദശ്

ബിഎം

ഉത്തരാഖ

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

വാരണാസി

വരണാസി-221001
െഡറാഡൂൺ

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

ഉത്തർ

്രപേദശ്

വരണാസി-221001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്

8765924945

്രപേദശ്

വരണാസി-221001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

രായിബേരലി

വരണാസി-221001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g207@licindia.com

വരണാസി-221001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0522-2627225

വരണാസി-221001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

ഉത്തർ

്രപേദശ്

വരണാസി-221001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ലഖ്നൗ

വരണാസി-221001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g207@licindia.com

250001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0522-2627225

250001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്

8765924945

്രപേദശ്

250001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ലഘിംപൂർ േഖരി

250001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g207@licindia.com

250001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0522-2627225

250001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

ഉത്തർ

്രപേദശ്

250001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

േഗാണ്ഡാ

250001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g207@licindia.com

250001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0522-2627225

250001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്

8765924945

്രപേദശ്

250001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ൈഫസാബാദ്

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g207@licindia.com

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0522-2627225

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്

ബിമാൾ കിേഷാർ, ഡിഎം

്രപേദശ്

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ബാരാബാങ്കി

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g207@licindia.com

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0522-2627225

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്

ഉത്തർ
്രപേദശ്

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ബൽരാപൂർ

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g207@licindia.com

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0522-2627225

ഗഞ്ച്, ലഖ്നൗ-226001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

2-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,30,ഹ്രസത്

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

അൽേമാരഹ്

9837427699
9837427699
9837427699
9837427699
9837427699
9837427699
9837427699
9837427699
9837427699
9837427699
9415255534
9415255534
9415255534
9415255534
9415255534
9415255534
9415255534
9415255534
7579206668

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

െഡറാഡൂൺ-218001
െഡറാഡൂൺ

G204

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

െഡറാഡൂൺ

G204

െഡറാഡൂൺ

G204

െഡറാഡൂൺ

G204

െഡറാഡൂൺ

G204

െഡറാഡൂൺ

G204

െഡറാഡൂൺ

G204

െഡറാഡൂൺ

G204

െഡറാഡൂൺ

G204

െഡറാഡൂൺ

G204

െഡറാഡൂൺ

G204

െഡറാഡൂൺ

G204

േനാർത്ത് േസാൺ

ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,
ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,

െഡറാഡൂൺ

G204

ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

െഡറാഡൂൺ

ഡൽഹി

പി&ജിഎസ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, െസക്റ്റർ 17-ബി,

ചണ്ഡീഗഢ് ജി102

ചണ്ഡീഗഢ്

പി&ജിഎസ് ഡൽഹി

6&7-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്

ജി106

ബിൽഡിംഗ്, 25. െക.ജി. മാർഗ്, ന�ൂ

പി&ജിഎസ് ഡൽഹി

6&7-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്

ജി103

ബിൽഡിംഗ്, 25. െക.ജി. മാർഗ്, ന�ൂ

പി&ജിഎസ് ഡൽഹി

6&7-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്

ജി105

ബിൽഡിംഗ്, 25. െക.ജി. മാർഗ്, ന�ൂ

പി&ജിഎസ് ഡൽഹി

6&7-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്

ജി104

ബിൽഡിംഗ്, 25. െക.ജി. മാർഗ്, ന�ൂ

പി&ജിഎസ് ഡൽഹി

6&7-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്

ജി107

ബിൽഡിംഗ്, 25. െക.ജി. മാർഗ്, ന�ൂ

പി&ജിഎസ് ഡൽഹി

6&7-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്

ജി108

ബിൽഡിംഗ്, 25. െക.ജി. മാർഗ്, ന�ൂ

പി&ജിഎസ് ഡൽഹി

6&7-മത് നില, ജീവൻ ്രപകാശ്

ജി109

ബിൽഡിംഗ്, 25. െക.ജി. മാർഗ്, ന�ൂ

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ഉത്തരാഖ

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

7579206668

ഉത്തരാഖ

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

7579206668

ഉത്തരാഖ

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

7579206668

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

7579206668

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

7579206668

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

7579206668

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

7579206668

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

7579206668

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

7579206668

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

7579206668

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

7579206668

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

7579206668

ണ്ഡ്
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ഹരിദ�ാർ

ഉത്തരാഖ
ണ്ഡ്

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ൈനനിതാൽ

ഉത്തരാഖ
ണ്ഡ്

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

പിേത്താറഗഡ്

ഉത്തരാഖ
ണ്ഡ്

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

പൗധിഗഡ്ഹാൽ

ഉത്തരാഖ
ണ്ഡ്

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

രു്രദ്രപയാഗ്

ഉത്തരാഖ
ണ്ഡ്

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

സഹാരാൻപൂർ

ഉത്തരാഖ
ണ്ഡ്

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ടിഹരി ഗഡവാൽ

ഉത്തരാഖ
ണ്ഡ്

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ഉദ്ധംസിംഗ് നഗർ

ഉത്തരാഖ
ണ്ഡ്

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ഉത്തര കാശി

െഡറാഡൂൺ-218001
ചണ്ഡീഗഢ്

7579206668

ണ്ഡ്

െഡറാഡൂൺ-218001

േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ

ചമ്പാവത്

െഡറാഡൂൺ-218001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g204@licindia.com

െഡറാഡൂൺ-218001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0135-2715793

െഡറാഡൂൺ-218001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,

വിേനാദ് ഉനിയാൽ, ഡിഎം

ണ്ഡ്

െഡറാഡൂൺ-218001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ചാേമാലി

െഡറാഡൂൺ-218001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g204@licindia.com

െഡറാഡൂൺ-218001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

0135-2715793

െഡറാഡൂൺ-218001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,

ഉത്തരാഖ
ണ്ഡ്

െഡറാഡൂൺ-218001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ബാേഗഷ്വർ

െഡറാഡൂൺ-218001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

bo_g204@licindia.com

െഡറാഡൂൺ-218001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ണ്ഡ്
0135-2715793

െഡറാഡൂൺ-218001

േസാൺ
ഉത്തര മധ�

ജീവൻ ്രപകാശ്, ധരംപൂർ,

ഉത്തരാഖ
ണ്ഡ്

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ചണ്ഡീഗഢ്

ചണ്ഡീഗഢ്

എസ്.സി. മാത്തൂർ, ഡിഎം

9478734436

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ബല�ബഗത്ത്

ഡൽഹി

ടി.എൻ.ത്ധാ, ഡിഎം

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ഡൽഹി

ഡൽഹി

ടി.എൻ.ത്ധാ, ഡിഎം

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ഫരീദാബാദ്

ഡൽഹി

ടി.എൻ.ത്ധാ, ഡിഎം

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ഗുഡ്ഗാവ്

ഡൽഹി

ടി.എൻ.ത്ധാ, ഡിഎം

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

പാൽവാൽ

ഡൽഹി

ടി.എൻ.ത്ധാ, ഡിഎം

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

േസാഹ്ന

ഡൽഹി

ടി.എൻ.ത്ധാ, ഡിഎം

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

േരവാടി

ഹരിയാന

ടി.എൻ.ത്ധാ, ഡിഎം

9999631266

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

അമ്പാല

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ബഹാദൂർഗഡ്

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ബിവാനി

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ചർഘി ദാ്രദി

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ഫേത്തബാദ്

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ഹിസാർ

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

ഡൽഹി-110001
േനാർത്ത് േസാൺ

ഡൽഹി

ഡൽഹി-110001
േനാർത്ത് േസാൺ

ഡൽഹി

ഡൽഹി-110001
േനാർത്ത് േസാൺ

ഡൽഹി

ഡൽഹി-110001
േനാർത്ത് േസാൺ

ഡൽഹി

ഡൽഹി-110001
േനാർത്ത് േസാൺ

ഡൽഹി

ഡൽഹി-110001
േനാർത്ത് േസാൺ

ഡൽഹി

ഡൽഹി-110001
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ

കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ

േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ

കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
കർനാൽ
ഷിംല

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് കർനാൽ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി107

489, േമാഡൽ ടൗൺ, കർനാൽ-132001.

പി&ജിഎസ് ഷിംല

ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്(എസ്ബിഐ),

ജി109

നിയർ ഓക്ക്ലാൻഡ്, ലക്കാഡ് ബസാർ,

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ജിന്ദ്

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ൈകതൽ

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

കർനാൽ

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

കർനാൽ

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

കുരുേക്ഷ്രതം

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

മേഹ്രന്ദഗഡ്

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

പഞ്ച്കുല

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

പാനിപത്

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

േരാഹ്തക്

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

സിർസാ

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

േസാെനപത്

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

യമുന നഗർ

ഹരിയാന

ദലീപ് ബക്ഷി, ബിഎം

9416296133

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ബിലാസ്പൂർ

ഹിമാചൽ

എസ്എച്ച്.ഗേണഷ് ലാൽ,

9478011777

്രപേദശ്

ഡിഎം

ഹിമാചൽ

എസ്എച്ച്.ഗേണഷ് ലാൽ,

്രപേദശ്

ഡിഎം

ഹിമാചൽ

എസ്എച്ച്.ഗേണഷ് ലാൽ,

്രപേദശ്

ഡിഎം

ഹിമാചൽ

എസ്എച്ച്.ഗേണഷ് ലാൽ,

്രപേദശ്

ഡിഎം

ഹിമാചൽ

എസ്എച്ച്.ഗേണഷ് ലാൽ,

്രപേദശ്

ഡിഎം

ഹിമാചൽ

എസ്എച്ച്.ഗേണഷ് ലാൽ,

്രപേദശ്

ഡിഎം

ഹിമാചൽ

എസ്എച്ച്.ഗേണഷ് ലാൽ,

്രപേദശ്

ഡിഎം

ഹിമാചൽ

എസ്എച്ച്.ഗേണഷ് ലാൽ,

്രപേദശ്

ഡിഎം

ഹിമാചൽ

എസ്എച്ച്.ഗേണഷ് ലാൽ,

്രപേദശ്

ഡിഎം

ഹിമാചൽ

എസ്എച്ച്.ഗേണഷ് ലാൽ,

്രപേദശ്

ഡിഎം

ജമ്മു&കാശ്

ൈചതന� ശർമ്മ, ബിഎം

9419105325

ൈചതന� ശർമ്മ, ബിഎം

9419105325

ഷിംല
േനാർത്ത് േസാൺ

ഷിംല

പി&ജിഎസ് ഷിംല

ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്(എസ്ബിഐ),

ജി109

നിയർ ഓക്ക്ലാൻഡ്, ലക്കാഡ് ബസാർ,

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ചമ്പ

9478011777

ഷിംല
േനാർത്ത് േസാൺ

ഷിംല

പി&ജിഎസ് ഷിംല

ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്(എസ്ബിഐ),

ജി109

നിയർ ഓക്ക്ലാൻഡ്, ലക്കാഡ് ബസാർ,

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ഹമീർപൂർ

9478011777

ഷിംല
േനാർത്ത് േസാൺ

ഷിംല

പി&ജിഎസ് ഷിംല

ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്(എസ്ബിഐ),

ജി109

നിയർ ഓക്ക്ലാൻഡ്, ലക്കാഡ് ബസാർ,

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

കാൻ്രഗാ

9478011777

ഷിംല
േനാർത്ത് േസാൺ

ഷിംല

പി&ജിഎസ് ഷിംല

ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്(എസ്ബിഐ),

ജി109

നിയർ ഓക്ക്ലാൻഡ്, ലക്കാഡ് ബസാർ,

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

കുല��

9478011777

ഷിംല
േനാർത്ത് േസാൺ

ഷിംല

പി&ജിഎസ് ഷിംല

ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്(എസ്ബിഐ),

ജി109

നിയർ ഓക്ക്ലാൻഡ്, ലക്കാഡ് ബസാർ,

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

മൻഡി

9478011777

ഷിംല
േനാർത്ത് േസാൺ

ഷിംല

പി&ജിഎസ് ഷിംല

ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്(എസ്ബിഐ),

ജി109

നിയർ ഓക്ക്ലാൻഡ്, ലക്കാഡ് ബസാർ,

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ഷിംല

9478011777

ഷിംല
േനാർത്ത് േസാൺ

ഷിംല

പി&ജിഎസ് ഷിംല

ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്(എസ്ബിഐ),

ജി109

നിയർ ഓക്ക്ലാൻഡ്, ലക്കാഡ് ബസാർ,

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

സിർമായുർ

9478011777

ഷിംല
േനാർത്ത് േസാൺ

ഷിംല

പി&ജിഎസ് ഷിംല

ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്(എസ്ബിഐ),

ജി109

നിയർ ഓക്ക്ലാൻഡ്, ലക്കാഡ് ബസാർ,

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

േസാലൻ

9478011777

ഷിംല
േനാർത്ത് േസാൺ

ഷിംല

പി&ജിഎസ് ഷിംല

ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്(എസ്ബിഐ),

ജി109

നിയർ ഓക്ക്ലാൻഡ്, ലക്കാഡ് ബസാർ,

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ഉനാ

9478011777

ഷിംല
േനാർത്ത് േസാൺ

ജമ്മു

പി&ജിഎസ് ജമ്മു

ജീവൻ േജ�ാതി ബിൽഡിംഗ്, 18-എ,

ജി110

െറയിൽ െഹഡ് േകാം�ക്സ്, ജമ്മു-

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ബട്ഗാം

മീർ

180012.
േനാർത്ത് േസാൺ

ജമ്മു

പി&ജിഎസ് ജമ്മു

ജീവൻ േജ�ാതി ബിൽഡിംഗ്, 18-എ,

ജി110

െറയിൽ െഹഡ് േകാം�ക്സ്, ജമ്മു180012.

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ബാരാമുള്ള

ജമ്മു&കാശ്
മീർ

േനാർത്ത് േസാൺ

ജമ്മു

പി&ജിഎസ് ജമ്മു

ജീവൻ േജ�ാതി ബിൽഡിംഗ്, 18-എ,

ജി110

െറയിൽ െഹഡ് േകാം�ക്സ്, ജമ്മു-

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

േദാഡാ

ജമ്മു&കാശ്

ൈചതന� ശർമ്മ, ബിഎം

9419105325

ൈചതന� ശർമ്മ, ബിഎം

9419105325

ൈചതന� ശർമ്മ, ബിഎം

9419105325

ൈചതന� ശർമ്മ, ബിഎം

9419105325

ൈചതന� ശർമ്മ, ബിഎം

9419105325

ൈചതന� ശർമ്മ, ബിഎം

9419105325

പഞ്ചാബ്

എസ്.സി. മാത്തൂർ, ഡിഎം

9478734436

മീർ

180012.
േനാർത്ത് േസാൺ

ജമ്മു

പി&ജിഎസ് ജമ്മു

ജീവൻ േജ�ാതി ബിൽഡിംഗ്, 18-എ,

ജി110

െറയിൽ െഹഡ് േകാം�ക്സ്, ജമ്മു-

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ജമ്മു

ജമ്മു&കാശ്
മീർ

180012.
േനാർത്ത് േസാൺ

ജമ്മു

പി&ജിഎസ് ജമ്മു

ജീവൻ േജ�ാതി ബിൽഡിംഗ്, 18-എ,

ജി110

െറയിൽ െഹഡ് േകാം�ക്സ്, ജമ്മു-

പി&ജിഎസ് ജമ്മു

ജീവൻ േജ�ാതി ബിൽഡിംഗ്, 18-എ,

ജി110

െറയിൽ െഹഡ് േകാം�ക്സ്, ജമ്മു-

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

രാജൗരി

ജമ്മു&കാശ്
മീർ

180012.
േനാർത്ത് േസാൺ

ജമ്മു

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

സാംബ

ജമ്മു&കാശ്
മീർ

180012.
േനാർത്ത് േസാൺ

ജമ്മു

പി&ജിഎസ് ജമ്മു

ജീവൻ േജ�ാതി ബിൽഡിംഗ്, 18-എ,

ജി110

െറയിൽ െഹഡ് േകാം�ക്സ്, ജമ്മു-

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

്രശീനഗർ

ജമ്മു&കാശ്
മീർ

180012.
േനാർത്ത് േസാൺ

ജമ്മു

പി&ജിഎസ് ജമ്മു

ജീവൻ േജ�ാതി ബിൽഡിംഗ്, 18-എ,

ജി110

െറയിൽ െഹഡ് േകാം�ക്സ്, ജമ്മു-

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ഉദംപൂർ

ജമ്മു&കാശ്
മീർ

180012.
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ

ചണ്ഡീഗഢ്
ലുധിയാന

പി&ജിഎസ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, െസക്റ്റർ 17-ബി,

ചണ്ഡീഗഢ് ജി102

ചണ്ഡീഗഢ്

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ഫേത്തഗഡ്

പി&ജിഎസ്

അമർ പാലസ്, ഷാം നഗർ, ലുധിയാന

0161-2775138

Bo_g108@licindia.com

ബതിൻഡാ

പഞ്ചാബ്

അരുൺ ഗംഭീർ, ബിഎം

8427294220

അമർ പാലസ്, ഷാം നഗർ, ലുധിയാന

0161-2775138

Bo_g108@licindia.com

ലുധിയാന

പഞ്ചാബ്

അരുൺ ഗംഭീർ, ബിഎം

8427294220

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

അമൃതസർ

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

സാഹിബ്

ലുധിയാന ജി108
േനാർത്ത് േസാൺ

ലുധിയാന

പി&ജിഎസ്
ലുധിയാന ജി108

േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ

ജലന്ധർ
ജലന്ധർ
ജലന്ധർ
ജലന്ധർ
ജലന്ധർ
ജലന്ധർ
ജലന്ധർ
ജലന്ധർ
ജലന്ധർ
ജലന്ധർ
ജലന്ധർ
ജലന്ധർ
ജലന്ധർ
ചണ്ഡീഗഢ്
ചണ്ഡീഗഢ്
ചണ്ഡീഗഢ്
ചണ്ഡീഗഢ്
ചണ്ഡീഗഢ്
അജ്മീർ

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

പി&ജിഎസ് ജലന്ധർ

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, േമാഡൽ

ജി105

ടൗൺ േറാഡ്, ജലന്ധർ

പി&ജിഎസ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, െസക്റ്റർ 17-ബി,

ചണ്ഡീഗഢ് ജി102

ചണ്ഡീഗഢ്

പി&ജിഎസ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, െസക്റ്റർ 17-ബി,

ചണ്ഡീഗഢ് ജി102

ചണ്ഡീഗഢ്

പി&ജിഎസ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, െസക്റ്റർ 17-ബി,

ചണ്ഡീഗഢ് ജി102

ചണ്ഡീഗഢ്

പി&ജിഎസ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, െസക്റ്റർ 17-ബി,

ചണ്ഡീഗഢ് ജി102

ചണ്ഡീഗഢ്

പി&ജിഎസ്

ജീവൻ ്രപകാശ്, െസക്റ്റർ 17-ബി,

ചണ്ഡീഗഢ് ജി102

ചണ്ഡീഗഢ്

പി&ജിഎസ് അജ്മീർ

ഡിവിഷൺ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

സിബിഎം
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ഫസീക്ക

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

സിബിഎം
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ഫിേറാസ്പൂർ

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

സിബിഎം
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ഗുർദാസ്പൂർ

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

സിബിഎം
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

േഹാഷിയാർപൂർ

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

സിബിഎം
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ജലന്ധർ

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

സിബിഎം
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

കപൂർതല

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

സിബിഎം
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

മാൽഹൗട്ട്

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

സിബിഎം
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

േമാഗ

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

സിബിഎം
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

മുക്തസർ

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

സിബിഎം
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

നവാൻഷാഹർ

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

സിബിഎം
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

പതാൻേകാട്ട്

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

സിബിഎം
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

തരൻ താരൻ

പഞ്ചാബ്

സി.െക. മഹാജൻ,

9417078588

സിബിഎം
0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ബാർനാല

പഞ്ചാബ്

എസ്.സി. മാത്തൂർ, ഡിഎം

9478734436

എസ്.സി. മാത്തൂർ, ഡിഎം

9478734436

എസ്.സി. മാത്തൂർ, ഡിഎം

9478734436

എസ്.സി. മാത്തൂർ, ഡിഎം

9478734436

എസ്.സി. മാത്തൂർ, ഡിഎം

9478734436

എം.െക മൂൻ്രദ, ബിഎം

9413820911

ഹരിയാന
0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

െമാഹാലി

പഞ്ചാബ്
ഹരിയാന

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

പട്ട�ാല

പഞ്ചാബ്
ഹരിയാന

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

േറാപർ

പഞ്ചാബ്
ഹരിയാന

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

സംഗരൂർ

പഞ്ചാബ്
ഹരിയാന

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

അജ്മീർ

രാജസ്ഥാൻ

േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ
േനാർത്ത് േസാൺ

അജ്മീർ
അജ്മീർ
അജ്മീർ
അജ്മീർ
അജ്മീർ
അജ്മീർ
അജ്മീർ
അജ്മീർ
അജ്മീർ
അജ്മീർ
ജയ്പൂർ

ജി101

റനാെഡ േറാഡ്, അജ്മീർ-305029

പി&ജിഎസ് അജ്മീർ

ഡിവിഷൺ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി101

റനാെഡ േറാഡ്, അജ്മീർ-305029

പി&ജിഎസ് അജ്മീർ

ഡിവിഷൺ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി101

റനാെഡ േറാഡ്, അജ്മീർ-305029

പി&ജിഎസ് അജ്മീർ

ഡിവിഷൺ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി101

റനാെഡ േറാഡ്, അജ്മീർ-305029

പി&ജിഎസ് അജ്മീർ

ഡിവിഷൺ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി101

റനാെഡ േറാഡ്, അജ്മീർ-305029

പി&ജിഎസ് അജ്മീർ

ഡിവിഷൺ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി101

റനാെഡ േറാഡ്, അജ്മീർ-305029

പി&ജിഎസ് അജ്മീർ

ഡിവിഷൺ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി101

റനാെഡ േറാഡ്, അജ്മീർ-305029

പി&ജിഎസ് അജ്മീർ

ഡിവിഷൺ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി101

റനാെഡ േറാഡ്, അജ്മീർ-305029

പി&ജിഎസ് അജ്മീർ

ഡിവിഷൺ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി101

റനാെഡ േറാഡ്, അജ്മീർ-305029

പി&ജിഎസ് അജ്മീർ

ഡിവിഷൺ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി101

റനാെഡ േറാഡ്, അജ്മീർ-305029

പി&ജിഎസ് അജ്മീർ

ഡിവിഷൺ ഓഫീസ്, ജീവൻ ്രപകാശ്,

ജി101

റനാെഡ േറാഡ്, അജ്മീർ-305029

പി&ജിഎസ് ജയ്പൂർ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്-1, ജീവൻ

ജി104

്രപകാശ്, ഭാവനി സിംഗ് േറാഡ്, ജയ്

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ബാൻസ്വാട്

രാജസ്ഥാൻ

എം.െക മൂൻ്രദ, ബിഎം

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ബരാൻ

രാജസ്ഥാൻ

എം.െക മൂൻ്രദ, ബിഎം

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ഭീൽവരാ

രാജസ്ഥാൻ

എം.െക മൂൻ്രദ, ബിഎം

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ബൂന്തി

രാജസ്ഥാൻ

എം.െക മൂൻ്രദ, ബിഎം

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ചിത്തൗഡ്ഗഡ്

രാജസ്ഥാൻ

എം.െക മൂൻ്രദ, ബിഎം

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ഡുൻഗർപൂർ

രാജസ്ഥാൻ

എം.െക മൂൻ്രദ, ബിഎം

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ത്ധാലാവാട്

രാജസ്ഥാൻ

എം.െക മൂൻ്രദ, ബിഎം

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

േകാട്ട

രാജസ്ഥാൻ

എം.െക മൂൻ്രദ, ബിഎം

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

രജാസ്മൻഡ്

രാജസ്ഥാൻ

എം.െക മൂൻ്രദ, ബിഎം

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ഉദയ്പൂർ

രാജസ്ഥാൻ

എം.െക മൂൻ്രദ, ബിഎം

9413820911

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

അൽവാർ

രാജസ്ഥാൻ

അനിൽ അേറാറ, എസ്

9414261223

ബിഎം

പൂർ-302005
േനാർത്ത് േസാൺ

ജയ്പൂർ

പി&ജിഎസ് ജയ്പൂർ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്-1, ജീവൻ

ജി104

്രപകാശ്, ഭാവനി സിംഗ് േറാഡ്, ജയ്

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ഭാരത്പൂർ

രാജസ്ഥാൻ

അനിൽ അേറാറ, എസ്

9414261223

ബിഎം

പൂർ-302005
േനാർത്ത് േസാൺ

ജയ്പൂർ

പി&ജിഎസ് ജയ്പൂർ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്-1, ജീവൻ

ജി104

്രപകാശ്, ഭാവനി സിംഗ് േറാഡ്, ജയ്

പി&ജിഎസ് ജയ്പൂർ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്-1, ജീവൻ

ജി104

്രപകാശ്, ഭാവനി സിംഗ് േറാഡ്, ജയ്

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ദൗസാ

രാജസ്ഥാൻ

അനിൽ അേറാറ, എസ്

9414261223

ബിഎം

പൂർ-302005
േനാർത്ത് േസാൺ

ജയ്പൂർ

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

േഡാൽപൂർ

രാജസ്ഥാൻ

അനിൽ അേറാറ, എസ്

9414261223

ബിഎം

പൂർ-302005
േനാർത്ത് േസാൺ

ജയ്പൂർ

പി&ജിഎസ് ജയ്പൂർ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്-1, ജീവൻ

ജി104

്രപകാശ്, ഭാവനി സിംഗ് േറാഡ്, ജയ്

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ജയ്പൂർ

രാജസ്ഥാൻ

അനിൽ അേറാറ, എസ്

9414261223

ബിഎം

പൂർ-302005
േനാർത്ത് േസാൺ

ജയ്പൂർ

പി&ജിഎസ് ജയ്പൂർ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്-1, ജീവൻ

ജി104

്രപകാശ്, ഭാവനി സിംഗ് േറാഡ്, ജയ്

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ജുഞ്ചുനു

രാജസ്ഥാൻ

അനിൽ അേറാറ, എസ്

9414261223

ബിഎം

പൂർ-302005
േനാർത്ത് േസാൺ

ജയ്പൂർ

പി&ജിഎസ് ജയ്പൂർ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്-1, ജീവൻ

ജി104

്രപകാശ്, ഭാവനി സിംഗ് േറാഡ്, ജയ്

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

കരൗലി

രാജസ്ഥാൻ

അനിൽ അേറാറ, എസ്

9414261223

ബിഎം

പൂർ-302005
േനാർത്ത് േസാൺ

ജയ്പൂർ

പി&ജിഎസ് ജയ്പൂർ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്-1, ജീവൻ

ജി104

്രപകാശ്, ഭാവനി സിംഗ് േറാഡ്, ജയ്

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

സികർ

രാജസ്ഥാൻ

അനിൽ അേറാറ, എസ്

9414261223

ബിഎം

പൂർ-302005
േനാർത്ത് േസാൺ

ജയ്പൂർ

പി&ജിഎസ് ജയ്പൂർ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്-1, ജീവൻ

ജി104

്രപകാശ്, ഭാവനി സിംഗ് േറാഡ്, ജയ്

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

സ�ായ് മേധാപൂർ

രാജസ്ഥാൻ

അനിൽ അേറാറ, എസ്

9414261223

ബിഎം

പൂർ-302005
േനാർത്ത് േസാൺ

ജയ്പൂർ

പി&ജിഎസ് ജയ്പൂർ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്-1, ജീവൻ

ജി104

്രപകാശ്, ഭാവനി സിംഗ് േറാഡ്, ജയ്

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

േടാങ്ക്

രാജസ്ഥാൻ

അനിൽ അേറാറ, എസ്

9414261223

ബിഎം

പൂർ-302005
േനാർത്ത് േസാൺ

േജാധ്പൂർ

േജാധ്പൂർ, ജി106

പി&ജിഎസ്, േകാക്സ് കുട്ടീർ,

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ബാർെമർ

രാജസ്ഥാൻ

പി.സി േമത്ത, എസ്ബിഎം

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ബിക്കനീർ

രാജസ്ഥാൻ

പി.സി േമത്ത, എസ്ബിഎം

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ചുരൂ

രാജസ്ഥാൻ

പി.സി േമത്ത, എസ്ബിഎം

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ഹനുമാൻഗഡ്

രാജസ്ഥാൻ

പി.സി േമത്ത, എസ്ബിഎം

9468807096

ബർക്കത്തുള്ളഖാൻ േസ്റ്റഡിയത്തിന്
സമീപം, േജാധ്പൂർ.
േനാർത്ത് േസാൺ

േജാധ്പൂർ

േജാധ്പൂർ, ജി106

പി&ജിഎസ്, േകാക്സ് കുട്ടീർ,
ബർക്കത്തുള്ളഖാൻ േസ്റ്റഡിയത്തിന്
സമീപം, േജാധ്പൂർ.

േനാർത്ത് േസാൺ

േജാധ്പൂർ

േജാധ്പൂർ, ജി106

പി&ജിഎസ്, േകാക്സ് കുട്ടീർ,
ബർക്കത്തുള്ളഖാൻ േസ്റ്റഡിയത്തിന്
സമീപം, േജാധ്പൂർ.

േനാർത്ത് േസാൺ

േജാധ്പൂർ

േജാധ്പൂർ, ജി106

പി&ജിഎസ്, േകാക്സ് കുട്ടീർ,

ബർക്കത്തുള്ളഖാൻ േസ്റ്റഡിയത്തിന്
സമീപം, േജാധ്പൂർ.
േനാർത്ത് േസാൺ

േജാധ്പൂർ

േജാധ്പൂർ, ജി106

പി&ജിഎസ്, േകാക്സ് കുട്ടീർ,

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ൈജസൽേമർ

രാജസ്ഥാൻ

പി.സി േമത്ത, എസ്ബിഎം

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ജേലാരി

രാജസ്ഥാൻ

പി.സി േമത്ത, എസ്ബിഎം

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

േജാധ്പൂർ

രാജസ്ഥാൻ

പി.സി േമത്ത, എസ്ബിഎം

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

നാേഗാർ

രാജസ്ഥാൻ

പി.സി േമത്ത, എസ്ബിഎം

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

പാലി

രാജസ്ഥാൻ

പി.സി േമത്ത, എസ്ബിഎം

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

സിേരാഹി

രാജസ്ഥാൻ

പി.സി േമത്ത, എസ്ബിഎം

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

്രശീ ഗംഗാ നഗർ

രാജസ്ഥാൻ

പി.സി േമത്ത, എസ്ബിഎം

9468807096

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ആനന്തപൂർ

എ.പി

്രശീ ്രശീനിവാസൻ സി

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ചിറ്റ�ർ

എ.പി

്രശീ ്രശീനിവാസൻ സി

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

കർനൂൽ

എ.പി

്രശീ ്രശീനിവാസൻ സി

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

എസ്.പി. എസ്

എ.പി

്രശീ ്രശീനിവാസൻ സി

94448 55578

എ.പി

്രശീ ്രശീനിവാസൻ സി

94448 55578

എ.പി

്രശീ േഗാപി ്രപസാദ് ബി

98663 60763

ബർക്കത്തുള്ളഖാൻ േസ്റ്റഡിയത്തിന്
സമീപം, േജാധ്പൂർ.
േനാർത്ത് േസാൺ

േജാധ്പൂർ

േജാധ്പൂർ, ജി106

പി&ജിഎസ്, േകാക്സ് കുട്ടീർ,
ബർക്കത്തുള്ളഖാൻ േസ്റ്റഡിയത്തിന്
സമീപം, േജാധ്പൂർ.

േനാർത്ത് േസാൺ

േജാധ്പൂർ

േജാധ്പൂർ, ജി106

പി&ജിഎസ്, േകാക്സ് കുട്ടീർ,
ബർക്കത്തുള്ളഖാൻ േസ്റ്റഡിയത്തിന്
സമീപം, േജാധ്പൂർ.

േനാർത്ത് േസാൺ

േജാധ്പൂർ

േജാധ്പൂർ, ജി106

പി&ജിഎസ്, േകാക്സ് കുട്ടീർ,
ബർക്കത്തുള്ളഖാൻ േസ്റ്റഡിയത്തിന്
സമീപം, േജാധ്പൂർ.

േനാർത്ത് േസാൺ

േജാധ്പൂർ

േജാധ്പൂർ, ജി106

പി&ജിഎസ്, േകാക്സ് കുട്ടീർ,
ബർക്കത്തുള്ളഖാൻ േസ്റ്റഡിയത്തിന്
സമീപം, േജാധ്പൂർ.

േനാർത്ത് േസാൺ

േജാധ്പൂർ

േജാധ്പൂർ, ജി106

പി&ജിഎസ്, േകാക്സ് കുട്ടീർ,
ബർക്കത്തുള്ളഖാൻ േസ്റ്റഡിയത്തിന്
സമീപം, േജാധ്പൂർ.

േനാർത്ത് േസാൺ

േജാധ്പൂർ

േജാധ്പൂർ, ജി106

പി&ജിഎസ്, േകാക്സ് കുട്ടീർ,
ബർക്കത്തുള്ളഖാൻ േസ്റ്റഡിയത്തിന്
സമീപം, േജാധ്പൂർ.

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

കടപ്പ

കടപ്പ-ജി-502

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�പി&ജിഎസ്
യൂണിറ്റ്െകയർ/ഓഫ് എൽഐസി ഓഫ്
ഇന്ത�േകാേളജ് േറാഡ്കടപ്പ-516004

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

കടപ്പ

കടപ്പ-ജി-502

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�പി&ജിഎസ്
യൂണിറ്റ്െകയർ/ഓഫ് എൽഐസി ഓഫ്
ഇന്ത�േകാേളജ് േറാഡ്കടപ്പ-516004

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

കടപ്പ

കടപ്പ-ജി-502

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�പി&ജിഎസ്
യൂണിറ്റ്െകയർ/ഓഫ് എൽഐസി ഓഫ്
ഇന്ത�േകാേളജ് േറാഡ്കടപ്പ-516004

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

കടപ്പ

കടപ്പ-ജി-502

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�പി&ജിഎസ്

െനല��ർ

യൂണിറ്റ്െകയർ/ഓഫ് എൽഐസി ഓഫ്
ഇന്ത�േകാേളജ് േറാഡ്കടപ്പ-516004
സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

കടപ്പ

കടപ്പ-ജി-502

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�പി&ജിഎസ്

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ൈവ.എസ്.ആർ
(കടപ്പ)

യൂണിറ്റ്െകയർ/ഓഫ് എൽഐസി ഓഫ്
ഇന്ത�േകാേളജ് േറാഡ്കടപ്പ-516004
സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

മച്ചലിപട്ടണം

വിജയവാഡ ജി-505

III നില, "ജീവൻകൃഷ്ണ" െബസന്ത്

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ഈസ്റ്റ്
േഗാദാവരി

േറാഡ്ഗവർണർേപട്ട് വിജയവാഡപിൻ520002
സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

മച്ചലിപട്ടണം

വിജയവാഡ ജി-505

III നില, "ജീവൻകൃഷ്ണ" െബസന്ത്

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ഗുണ്ടൂർ

എ.പി

്രശീ േഗാപി ്രപസാദ് ബി

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

കൃഷ്ണ

എ.പി

്രശീ േഗാപി ്രപസാദ് ബി

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

്രപകാശം

എ.പി

്രശീ േഗാപി ്രപസാദ് ബി

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

െവസ്റ്റ്

എ.പി

്രശീ േഗാപി ്രപസാദ് ബി

98663 60763

േറാഡ്ഗവർണർേപട്ട് വിജയവാഡപിൻ520002
സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

മച്ചലിപട്ടണം

വിജയവാഡ ജി-505

III നില, "ജീവൻകൃഷ്ണ" െബസന്ത്
േറാഡ്ഗവർണർേപട്ട് വിജയവാഡപിൻ520002

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

മച്ചലിപട്ടണം

വിജയവാഡ ജി-505

III നില, "ജീവൻകൃഷ്ണ" െബസന്ത്
േറാഡ്ഗവർണർേപട്ട് വിജയവാഡപിൻ520002

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

മച്ചലിപട്ടണം

വിജയവാഡ ജി-505

III നില, "ജീവൻകൃഷ്ണ" െബസന്ത്

േഗാദാവരി

േറാഡ്ഗവർണർേപട്ട് വിജയവാഡപിൻ520002
സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

വിശാഖപട്ട

വിശാഖപട്ടണം ജി509

ണം

3-മത് നില എൽ. ഐ. സി.

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

്രശീകാകുളം

എ.പി

്രശീ. െക. രവികാന്ത്

89856 74970

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

വിശാഖപട്ടണം

എ.പി

്രശീ. െക. രവികാന്ത്

89856 74970

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

വിജയനഗരം

എ.പി

്രശീ. െക. രവികാന്ത്

89856 74970

ബിൽഡിംഗ്ജീവിത ഭീമ മാർഗ്, ഡി.ഒ,
വിഴാഗ്-530 004

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

വിശാഖപട്ട

വിശാഖപട്ടണം ജി509

ണം

3-മത് നില എൽ. ഐ. സി.
ബിൽഡിംഗ്ജീവിത ഭീമ മാർഗ്, ഡി.ഒ,
വിഴാഗ്-530 004

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

വിശാഖപട്ട
ണം

വിശാഖപട്ടണം ജി509

3-മത് നില എൽ. ഐ. സി.
ബിൽഡിംഗ്ജീവിത ഭീമ മാർഗ്, ഡി.ഒ,

വിഴാഗ്-530 004
സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

െബംഗള�രു

െബംഗള�രു ജി502

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�4-മത് നില,

022-248948

bo_g501@licindia.com

െബംഗള�രു

കർണ്ണാടക

ജി.എൻ കൃഷ്ണ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

െബംഗള�രു

കർണ്ണാടക

ജി.എൻ കൃഷ്ണ

9886591967

"ജീവൻ ്രപകാശ്", ബിഎൽഡിജിഎസ്,
െജസി േറാഡ്, െബംഗള�രുപിൻ-560002
സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

െബംഗള�രു

െബംഗള�രു ജി504

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�4-മത് നില,
"ജീവൻ ്രപകാശ്", ബിഎൽഡിജിഎസ്,

റൂറൽ

െജസി േറാഡ്, െബംഗള�രുപിൻ-560002
സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

െബംഗള�രു

െബംഗള�രു ജി506

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�4-മത് നില,

022-248948

bo_g501@licindia.com

ചിക്കബല�ാപുര

കർണ്ണാടക

ജി.എൻ കൃഷ്ണ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

േകാലാർ

കർണ്ണാടക

ജി.എൻ കൃഷ്ണ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

രാമനഗര

കർണ്ണാടക

ജി.എൻ കൃഷ്ണ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

തുംകൂർ

കർണ്ണാടക

ജി.എൻ കൃഷ്ണ

9886591967

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

െബൽഗാം

കർണ്ണാടക

്രശീ എം അർജുനൻ

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ധാർവാഡ്

കർണ്ണാടക

്രശീ എം അർജുനൻ

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ഗാഡ്ജ്

കർണ്ണാടക

്രശീ എം അർജുനൻ

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ഹേവരി

കർണ്ണാടക

്രശീ എം അർജുനൻ

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ഉത്തര കന്നഡ

കർണ്ണാടക

്രശീ എം അർജുനൻ

82773 29393

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

ചമരാജ്നഗർ

കർണ്ണാടക

്രശീ. എച്ച്. മഞ്ജുനാഥ്

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

ഹാസൻ

കർണ്ണാടക

്രശീ. എച്ച്. മഞ്ജുനാഥ്

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

കുടക്

കർണ്ണാടക

്രശീ. എച്ച്. മഞ്ജുനാഥ്

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

മാൻഡ�

കർണ്ണാടക

്രശീ. എച്ച്. മഞ്ജുനാഥ്

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

ൈമസൂർ

കർണ്ണാടക

്രശീ. എച്ച്. മഞ്ജുനാഥ്

94489 29828

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ബഗൽേകാട്ട്

കർണ്ണാടക

്രശീ വീരുപക്ഷാ ഡി

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

െബല�ാരി

കർണ്ണാടക

്രശീ വീരുപക്ഷാ ഡി

94484 67199

"ജീവൻ ്രപകാശ്", ബിഎൽഡിജിഎസ്,
െജസി േറാഡ്, െബംഗള�രുപിൻ-560002
സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

െബംഗള�രു

െബംഗള�രു ജി503

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�4-മത് നില,
"ജീവൻ ്രപകാശ്", ബിഎൽഡിജിഎസ്,
െജസി േറാഡ്, െബംഗള�രുപിൻ-560002

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

െബംഗള�രു

െബംഗള�രു ജി505

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�4-മത് നില,
"ജീവൻ ്രപകാശ്", ബിഎൽഡിജിഎസ്,
െജസി േറാഡ്, െബംഗള�രുപിൻ-560002

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

െബംഗള�രു

െബംഗള�രു ജി501

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�4-മത് നില,
"ജീവൻ ്രപകാശ്", ബിഎൽഡിജിഎസ്,
െജസി േറാഡ്, െബംഗള�രുപിൻ-560002

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ധാർവാഡ്

ധാർവാഡ്- ജി503

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� ്രപകാശ്
േകാേളജ് േറാഡ്പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാ
ധാർവാഡ്-580001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ധാർവാഡ്

ധാർവാഡ്- ജി503

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� ്രപകാശ്
േകാേളജ് േറാഡ്പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാ
ധാർവാഡ്-580001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ധാർവാഡ്

ധാർവാഡ്- ജി503

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� ്രപകാശ്
േകാേളജ് േറാഡ്പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാ
ധാർവാഡ്-580001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ധാർവാഡ്

ധാർവാഡ്- ജി503

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� ്രപകാശ്
േകാേളജ് േറാഡ്പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാ
ധാർവാഡ്-580001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ധാർവാഡ്

ധാർവാഡ്- ജി503

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� ്രപകാശ്
േകാേളജ് േറാഡ്പി&ജിഎസ് ഡിപ്പാ
ധാർവാഡ്-580001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ൈമസൂർ

ൈമസൂർ ജി-506

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� പി. ബി. നം.
26 ്രബാഞ്ച് 1 അനക്സ്
ബിൽഡിംഗ്ജിെക ആർ എസ് േറാഡ്,
യാദവാഗിരി പി ഒ ൈമസൂർ-570020

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ൈമസൂർ

ൈമസൂർ ജി-506

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� പി. ബി. നം.
26 ്രബാഞ്ച് 1 അനക്സ്
ബിൽഡിംഗ്ജിെക ആർ എസ് േറാഡ്,
യാദവാഗിരി പി ഒ ൈമസൂർ-570020

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ൈമസൂർ

ൈമസൂർ ജി-506

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� പി. ബി. നം.
26 ്രബാഞ്ച് 1 അനക്സ്
ബിൽഡിംഗ്ജിെക ആർ എസ് േറാഡ്,
യാദവാഗിരി പി ഒ ൈമസൂർ-570020

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ൈമസൂർ

ൈമസൂർ ജി-506

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� പി. ബി. നം.
26 ്രബാഞ്ച് 1 അനക്സ്
ബിൽഡിംഗ്ജിെക ആർ എസ് േറാഡ്,
യാദവാഗിരി പി ഒ ൈമസൂർ-570020

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ൈമസൂർ

ൈമസൂർ ജി-506

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� പി. ബി. നം.
26 ്രബാഞ്ച് 1 അനക്സ്
ബിൽഡിംഗ്ജിെക ആർ എസ് േറാഡ്,
യാദവാഗിരി പി ഒ ൈമസൂർ-570020

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

റായ്ചൂർ

റായ്ചൂർ ജി507

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ്ബിആർ.േകാഡ് ജി507, 1 നില
ജീവൻ ്രപകാശ് സ്േറ്റഷൻ േറാഡ് റായ്
ചൂർ പിൻ-584101

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

റായ്ചൂർ

റായ്ചൂർ ജി512

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ്ബിആർ.േകാഡ് ജി507, 1 നില
ജീവൻ ്രപകാശ് സ്േറ്റഷൻ േറാഡ് റായ്

ചൂർ പിൻ-584101
സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

റായ്ചൂർ

റായ്ചൂർ ജി509

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�ഡിവിഷണൽ

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ബിഡാർ

കർണ്ണാടക

്രശീ വീരുപക്ഷാ ഡി

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ബീജാപൂർ

കർണ്ണാടക

്രശീ വീരുപക്ഷാ ഡി

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ഗുൽബാ്രഗാ

കർണ്ണാടക

്രശീ വീരുപക്ഷാ ഡി

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

േകാപ്പാൽ

കർണ്ണാടക

്രശീ വീരുപക്ഷാ ഡി

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

റായ്ചൂർ

കർണ്ണാടക

്രശീ വീരുപക്ഷാ ഡി

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

യാദ്ഗിർ

കർണ്ണാടക

്രശീ വീരുപക്ഷാ ഡി

94484 67199

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ചിക്കമം��ർ

കർണ്ണാടക

്രശീ ശങ്കർ വി െഹഡ്െഢ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ചി്രതദുർഗ്ഗ

കർണ്ണാടക

്രശീ ശങ്കർ വി െഹഡ്െഢ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ദക്ഷിണ കന്നഡ

കർണ്ണാടക

്രശീ ശങ്കർ വി െഹഡ്െഢ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

േദവനാഗരി

കർണ്ണാടക

്രശീ ശങ്കർ വി െഹഡ്െഢ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ഷിേമാഗ

കർണ്ണാടക

്രശീ ശങ്കർ വി െഹഡ്െഢ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ഉടുപ്പി

കർണ്ണാടക

്രശീ ശങ്കർ വി െഹഡ്െഢ

94484 88158

040-23420749

bo_g504@licindia.com

ൈഹ്രദാബാദ്

െതലങ്കാന

എസ്.േതാമസ്

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

മഹാബുബനഗർ

െതലങ്കാന

എസ്.േതാമസ്

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

േമടക്

െതലങ്കാന

എസ്.േതാമസ്

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

നൽേഗാണ്ട

െതലങ്കാന

എസ്.േതാമസ്

9441285588

ഓഫീസ്ബിആർ.േകാഡ് ജി507, 1 നില
ജീവൻ ്രപകാശ് സ്േറ്റഷൻ േറാഡ് റായ്
ചൂർ പിൻ-584101
സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

റായ്ചൂർ

റായ്ചൂർ ജി508

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ്ബിആർ.േകാഡ് ജി507, 1 നില
ജീവൻ ്രപകാശ് സ്േറ്റഷൻ േറാഡ് റായ്
ചൂർ പിൻ-584101

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

റായ്ചൂർ

റായ്ചൂർ ജി513

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ്ബിആർ.േകാഡ് ജി507, 1 നില
ജീവൻ ്രപകാശ് സ്േറ്റഷൻ േറാഡ് റായ്
ചൂർ പിൻ-584101

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

റായ്ചൂർ

റായ്ചൂർ ജി511

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ്ബിആർ.േകാഡ് ജി507, 1 നില
ജീവൻ ്രപകാശ് സ്േറ്റഷൻ േറാഡ് റായ്
ചൂർ പിൻ-584101

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

റായ്ചൂർ

റായ്ചൂർ ജി510

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ്ബിആർ.േകാഡ് ജി507, 1 നില
ജീവൻ ്രപകാശ് സ്േറ്റഷൻ േറാഡ് റായ്
ചൂർ പിൻ-584101

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

റായ്ചൂർ

റായ്ചൂർ ജി514

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ്ബിആർ.േകാഡ് ജി507, 1 നില
ജീവൻ ്രപകാശ് സ്േറ്റഷൻ േറാഡ് റായ്
ചൂർ പിൻ-584101

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ഉടുപ്പി

മാം��ർ ജി509

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, േപാപ്പ�ലർ
ബിൽഡിംഗ്, േഫാ:2441281 രണ്ടാമെത്ത
നില െക. എസ്. റാവു മാം��ർ പിൻ575001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ഉടുപ്പി

മാം��ർ ജി511

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, േപാപ്പ�ലർ
ബിൽഡിംഗ്, േഫാ:2441281 രണ്ടാമെത്ത
നില െക. എസ്. റാവു മാം��ർ പിൻ575001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ഉടുപ്പി

മാം��ർ ജി510

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, േപാപ്പ�ലർ
ബിൽഡിംഗ്, േഫാ:2441281 രണ്ടാമെത്ത
നില െക. എസ്. റാവു മാം��ർ പിൻ575001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ഉടുപ്പി

മാം��ർ ജി512

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, േപാപ്പ�ലർ
ബിൽഡിംഗ്, േഫാ:2441281 രണ്ടാമെത്ത
നില െക. എസ്. റാവു മാം��ർ പിൻ575001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ഉടുപ്പി

മാം��ർ ജി513

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, േപാപ്പ�ലർ
ബിൽഡിംഗ്, േഫാ:2441281 രണ്ടാമെത്ത
നില െക. എസ്. റാവു മാം��ർ പിൻ575001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ഉടുപ്പി

മാം��ർ ജി508

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, േപാപ്പ�ലർ
ബിൽഡിംഗ്, േഫാ:2441281 രണ്ടാമെത്ത
നില െക. എസ്. റാവു മാം��ർ പിൻ575001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ൈഹ്രദാബാ

ൈഹ്രദാബാദ്- ജി504

ദ്

II നില, ജീവൻ ്രപകാശ് ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ് െസ്രകട്ടറിേയറ്റ് േറാഡ് സായ്
ഫാബാദ് ൈഹ്രദാബാദ്500 063

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ൈഹ്രദാബാ

ൈഹ്രദാബാദ്- ജി504

ദ്

II നില, ജീവൻ ്രപകാശ് ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ് െസ്രകട്ടറിേയറ്റ് േറാഡ് സായ്
ഫാബാദ് ൈഹ്രദാബാദ്500 063

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ൈഹ്രദാബാ

ൈഹ്രദാബാദ്- ജി504

ദ്

II നില, ജീവൻ ്രപകാശ് ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ് െസ്രകട്ടറിേയറ്റ് േറാഡ് സായ്
ഫാബാദ് ൈഹ്രദാബാദ്500 063

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ൈഹ്രദാബാ
ദ്

ൈഹ്രദാബാദ്- ജി504

II നില, ജീവൻ ്രപകാശ് ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ് െസ്രകട്ടറിേയറ്റ് േറാഡ് സായ്
ഫാബാദ് ൈഹ്രദാബാദ്500 063

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ൈഹ്രദാബാ

ൈഹ്രദാബാദ്- ജി504

ദ്

040-23420749

bo_g504@licindia.com

നിസാമബാദ്

െതലങ്കാന

എസ്.േതാമസ്

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

രംഗാെറഡ്ഡി

െതലങ്കാന

എസ്.േതാമസ്

9441285588

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

അഡിലാബാദ്

െതലങ്കാന

്രശീ. പി. സി. ശാസ്്രതി

99498 52267

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

കരീംനഗർ

െതലങ്കാന

്രശീ. പി. സി. ശാസ്്രതി

99498 52268

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

ഘമാമം

െതലങ്കാന

്രശീ. പി. സി. ശാസ്്രതി

99498 52269

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

വാറംഗൽ

െതലങ്കാന

്രശീ. പി. സി. ശാസ്്രതി

99498 52266

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0484-2360616 /

bo_g602@licindia.com

എറണാകുളം

േകരളം

ബിഎസ്െകഎസ്വി.

8281929813

യൂണിറ്റ്, 4-മത് നില,

0484-2362427

II നില, ജീവൻ ്രപകാശ് ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ് െസ്രകട്ടറിേയറ്റ് േറാഡ് സായ്
ഫാബാദ് ൈഹ്രദാബാദ്500 063

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

ൈഹ്രദാബാ

ൈഹ്രദാബാദ്- ജി504

ദ്

II നില, ജീവൻ ്രപകാശ് ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസ് െസ്രകട്ടറിേയറ്റ് േറാഡ് സായ്
ഫാബാദ് ൈഹ്രദാബാദ്500 063

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

വാറംഗൽ

വാറംഗൽ- ജി510

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് പി ബി നം 17,
ബാലസമു്രദം ഹാനംെകാണ്ട, ജില�
വാറംഗൽ-പിൻ 506001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

വാറംഗൽ

വാറംഗൽ- ജി510

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് പി ബി നം 17,
ബാലസമു്രദം ഹാനംെകാണ്ട, ജില�
വാറംഗൽ-പിൻ 506001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

വാറംഗൽ

വാറംഗൽ- ജി510

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് പി ബി നം 17,
ബാലസമു്രദം ഹാനംെകാണ്ട, ജില�
വാറംഗൽ-പിൻ 506001

സൗത്ത് െസൻ്രടൽ

വാറംഗൽ

വാറംഗൽ- ജി510

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് പി ബി നം 17,
ബാലസമു്രദം ഹാനംെകാണ്ട, ജില�
വാറംഗൽ-പിൻ 506001

സൗത്ത് േസാൺ

എറണാകു

എറണാകുളം ജി602

ളം

ഡിവിഷണൽ

സു്രബമണ�ം

ഓഫീസ്, "ജീവൻ ്രപകാശ്" പി.ബി നം.
1133, എംജി േറാഡ് എറണാകുളം–
682011, േകരളം
സൗത്ത് േസാൺ

എറണാകു

എറണാകുളം ജി602

ളം

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0484-2360616 /

യൂണിറ്റ്, 4-മത് നില,

0484-2362427

ഡിവിഷണൽ

bo_g602@licindia.com

പാലക്കാട്

േകരളം

ബിഎസ്െകഎസ്വി.

8281929813

സു്രബമണ�ം

ഓഫീസ്, "ജീവൻ ്രപകാശ്" പി.ബി നം.
1133, എംജി േറാഡ് എറണാകുളം–
682011, േകരളം
സൗത്ത് േസാൺ

എറണാകു

എറണാകുളം ജി602

ളം

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0484-2360616 /

യൂണിറ്റ്, 4-മത് നില,

0484-2362427

ഡിവിഷണൽ

bo_g602@licindia.com

തൃശ്ശ�ർ

േകരളം

ബിഎസ്െകഎസ്വി.

8281929813

സു്രബമണ�ം

ഓഫീസ്, "ജീവൻ ്രപകാശ്" പി.ബി നം.
1133, എംജി േറാഡ് എറണാകുളം–
682011, േകരളം
സൗത്ത് േസാൺ

േകാട്ടയം

േകാട്ടയം ജി603

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0481-2566620 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

0481-2567611

bo_g603@licindia.com

ആലപ്പ�ഴ

േകരളം

വി.ഡി. വിേനാദ് കുമാർ

8281930583

bo_g603@licindia.com

ഇടുക്കി

േകരളം

വി.ഡി. വിേനാദ് കുമാർ

8281930583

bo_g603@licindia.com

േകാട്ടയം

േകരളം

വി.ഡി. വിേനാദ് കുമാർ

8281930583

bo_g603@licindia.com

പത്തനംതിട്ട

േകരളം

വി.ഡി. വിേനാദ് കുമാർ

8281930583

bo-g604@licindia.com

കണ്ണ�ർ

േകരളം

എ.രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത്

9847167946

bo-g604@licindia.com

കാസർേഗാഡ്

േകരളം

എ.രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത്

9847167946

bo-g604@licindia.com

േകാഴിേക്കാട്

േകരളം

എ.രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത്

9847167946

എംസി േറാഡ്, സ്റ്റാർ ജംങ്ക്ഷൻ,
േകാട്ടയം-686001
സൗത്ത് േസാൺ

േകാട്ടയം

േകാട്ടയം ജി603

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0481-2566620 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

0481-2567611

എംസി േറാഡ്, സ്റ്റാർ ജംങ്ക്ഷൻ,
േകാട്ടയം-686001
സൗത്ത് േസാൺ

േകാട്ടയം

േകാട്ടയം ജി603

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0481-2566620 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

0481-2567611

എംസി േറാഡ്, സ്റ്റാർ ജംങ്ക്ഷൻ,
േകാട്ടയം-686001
സൗത്ത് േസാൺ

േകാട്ടയം

േകാട്ടയം ജി603

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0481-2566620 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

0481-2567611

എംസി േറാഡ്, സ്റ്റാർ ജംങ്ക്ഷൻ,
േകാട്ടയം-686001
സൗത്ത് േസാൺ

േകാഴിേക്കാട്

േകാഴിേക്കാട് ജി604

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0495-2728747 /

യൂണിറ്റ്, ജീവൻ ്രപകാശ് പി.ബി നം.

0495-2728748

177, എൽഐസി േറാഡ്, േകാഴിേക്കാട്673 001.
സൗത്ത് േസാൺ

േകാഴിേക്കാട്

േകാഴിേക്കാട് ജി604

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0495-2728747 /

യൂണിറ്റ്, ജീവൻ ്രപകാശ് പി.ബി നം.

0495-2728748

177, എൽഐസി േറാഡ്, േകാഴിേക്കാട്673 001.
സൗത്ത് േസാൺ

േകാഴിേക്കാട്

േകാഴിേക്കാട് ജി604

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0495-2728747 /

യൂണിറ്റ്, ജീവൻ ്രപകാശ് പി.ബി നം.

0495-2728748

177, എൽഐസി േറാഡ്, േകാഴിേക്കാട്673 001.

സൗത്ത് േസാൺ

േകാഴിേക്കാട്

േകാഴിേക്കാട് ജി604

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0495-2728747 /

യൂണിറ്റ്, ജീവൻ ്രപകാശ് പി.ബി നം.

0495-2728748

bo-g604@licindia.com

മാഹി

േകരളം

എ.രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത്

9847167946

bo-g604@licindia.com

മലപ്പ�റം

േകരളം

എ.രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത്

9847167946

bo-g604@licindia.com

വയനാട്

േകരളം

എ.രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത്

9847167946

bo_g610@licindia.com

െകാല�ം

േകരളം

ദീപ ശിവദാസൻ

9447488111

bo_g610@licindia.com

തിരുവനന്തപുരം

േകരളം

ദീപ ശിവദാസൻ

9447488111

bo_g611@licindia.com

കൂടല��ർ

േപാണ്ടിേച്ച

െക. ആനന്ദ്

9865811479

െക. ആനന്ദ്

9865811479

െക. ആനന്ദ്

9865811479

െക. ആനന്ദ്

9865811479

െക. ആനന്ദ്

9865811479

177, എൽഐസി േറാഡ്, േകാഴിേക്കാട്673 001.
സൗത്ത് േസാൺ

േകാഴിേക്കാട്

േകാഴിേക്കാട് ജി604

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0495-2728747 /

യൂണിറ്റ്, ജീവൻ ്രപകാശ് പി.ബി നം.

0495-2728748

177, എൽഐസി േറാഡ്, േകാഴിേക്കാട്673 001.
സൗത്ത് േസാൺ

േകാഴിേക്കാട്

േകാഴിേക്കാട് ജി604

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0495-2728747 /

യൂണിറ്റ്, ജീവൻ ്രപകാശ് പി.ബി നം.

0495-2728748

177, എൽഐസി േറാഡ്, േകാഴിേക്കാട്673 001.
സൗത്ത് േസാൺ

തിരുവനന്ത

തിരുവനന്തപുരം

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0471-2542347 /

പുരം

ജി610

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, പട്ടം

0471-2540906

തിരുവനന്ത

തിരുവനന്തപുരം

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0471-2542347 /

പുരം

ജി610

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, പട്ടം

0471-2540906

െവല��ർ

െവല��ർ ജി611

തിരുവനന്തപുരം-695004
സൗത്ത് േസാൺ

തിരുവനന്തപുരം-695004
സൗത്ത് േസാൺ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0416-2244543 /

യൂണിറ്റ്, ആദ�െത്ത നില, 30-എ, ഫസ്

0416-2241938

രി/തമിഴ്നാട്

റ്റ് ഈസ്റ്റ് െമയിൻ േറാഡ്, ഗാന്ധി
നഗർ, െവല��ർ-632006
സൗത്ത് േസാൺ

െവല��ർ

െവല��ർ ജി611

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0416-2244543 /

യൂണിറ്റ്, ആദ�െത്ത നില, 30-എ, ഫസ്

0416-2241938

bo_g611@licindia.com

േപാണ്ടി

േപാണ്ടിേച്ച
രി/തമിഴ്നാട്

റ്റ് ഈസ്റ്റ് െമയിൻ േറാഡ്, ഗാന്ധി
നഗർ, െവല��ർ-632006
സൗത്ത് േസാൺ

െവല��ർ

െവല��ർ ജി611

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0416-2244543 /

യൂണിറ്റ്, ആദ�െത്ത നില, 30-എ, ഫസ്

0416-2241938

bo_g611@licindia.com

തിരുവണ്ണാമൈല

േപാണ്ടിേച്ച
രി/തമിഴ്നാട്

റ്റ് ഈസ്റ്റ് െമയിൻ േറാഡ്, ഗാന്ധി
നഗർ, െവല��ർ-632006
സൗത്ത് േസാൺ

െവല��ർ

െവല��ർ ജി611

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0416-2244543 /

യൂണിറ്റ്, ആദ�െത്ത നില, 30-എ, ഫസ്

0416-2241938

bo_g611@licindia.com

െവല��ർ

േപാണ്ടിേച്ച
രി/തമിഴ്നാട്

റ്റ് ഈസ്റ്റ് െമയിൻ േറാഡ്, ഗാന്ധി
നഗർ, െവല��ർ-632006
സൗത്ത് േസാൺ

െവല��ർ

െവല��ർ ജി611

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0416-2244543 /

യൂണിറ്റ്, ആദ�െത്ത നില, 30-എ, ഫസ്

0416-2241938

bo_g611@licindia.com

വില��പുരം

േപാണ്ടിേച്ച
രി/തമിഴ്നാട്

റ്റ് ഈസ്റ്റ് െമയിൻ േറാഡ്, ഗാന്ധി
നഗർ, െവല��ർ-632006
സൗത്ത് േസാൺ

െചൈന്ന

െചൈന്ന ജി605

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, ഡിവിഷണൽ

044-28604030 /

ഓഫീസ്, െചൈന്ന പി&ജിഎസ്

044-28604263

bo_g605@licindia.com

െചൈന്ന

തമിഴ്നാട്

ൈവ.എസ്. അേശാക്

9940508203

bo_g605@licindia.com

കാഞ്ചീപുരം

തമിഴ്നാട്

ൈവ.എസ്. അേശാക്

9940508203

bo_g605@licindia.com

തിരുവള്ള�ർ

തമിഴ്നാട്

ൈവ.എസ്. അേശാക്

9940508203

bo_g601@licindia.com

േകായമ്പത്തൂർ

തമിഴ്നാട്

എം. വരദരാജൻ

8903855204

bo_g601@licindia.com

ഈേറാഡ്

തമിഴ്നാട്

എം. വരദരാജൻ

8903855204

bo_g601@licindia.com

നീലഗിരി

തമിഴ്നാട്

എം. വരദരാജൻ

8903855204

യൂണിറ്റ്, മൂന്നാം നില, 153, അണ്ണാ
സാൈല, െചൈന്ന-2
സൗത്ത് േസാൺ

െചൈന്ന

െചൈന്ന ജി605

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, ഡിവിഷണൽ

044-28604030 /

ഓഫീസ്, െചൈന്ന പി&ജിഎസ്

044-28604263

യൂണിറ്റ്, മൂന്നാം നില, 153, അണ്ണാ
സാൈല, െചൈന്ന-2
സൗത്ത് േസാൺ

െചൈന്ന

െചൈന്ന ജി605

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, ഡിവിഷണൽ

044-28604030 /

ഓഫീസ്, െചൈന്ന പി&ജിഎസ്

044-28604263

യൂണിറ്റ്, മൂന്നാം നില, 153, അണ്ണാ
സാൈല, െചൈന്ന-2
സൗത്ത് േസാൺ

േകായമ്പത്തൂ

േകായമ്പത്തൂർ ജി601

ർ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0422-2300839 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ഇന്ത�

0422-2301408

ൈലഫ് ബിൽഡിംഗ്, 1543/44, ്രടിച്ചി
േറാഡ്, േകായമ്പത്തൂർ.
സൗത്ത് േസാൺ

േകായമ്പത്തൂ

േകായമ്പത്തൂർ ജി601

ർ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0422-2300839 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ഇന്ത�

0422-2301408

ൈലഫ് ബിൽഡിംഗ്, 1543/44, ്രടിച്ചി
േറാഡ്, േകായമ്പത്തൂർ.
സൗത്ത് േസാൺ

േകായമ്പത്തൂ
ർ

േകായമ്പത്തൂർ ജി601

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0422-2300839 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ഇന്ത�

0422-2301408

ൈലഫ് ബിൽഡിംഗ്, 1543/44, ്രടിച്ചി

േറാഡ്, േകായമ്പത്തൂർ.
സൗത്ത് േസാൺ

േകായമ്പത്തൂ

േകായമ്പത്തൂർ ജി601

ർ

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0422-2300839 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ഇന്ത�

0422-2301408

bo_g601@licindia.com

തിരുപ്പ�ർ

തമിഴ്നാട്

എം. വരദരാജൻ

8903855204

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ഡിണ്ടിഗൽ

തമിഴ്നാട്

എ.ശങ്കർ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

മധുര

തമിഴ്നാട്

എ.ശങ്കർ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

രാമനാഥപുരം

തമിഴ്നാട്

എ.ശങ്കർ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ശിവഗംഗ

തമിഴ്നാട്

എ.ശങ്കർ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

േതനി

തമിഴ്നാട്

എ.ശങ്കർ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

വിരുദ നഗർ

തമിഴ്നാട്

എ.ശങ്കർ

9443501678

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, ഡിവിഷണൽ

0427-2415996 /

bo_g607@licindia.com

ധർമ്മപുരി

തമിഴ്നാട്

ജി.രാജ്േമാഹൻ

9443116688

ഓഫീസ്, പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, "ജീവൻ

0427-2414208

bo_g607@licindia.com

കൃഷ്ണഗിരി

തമിഴ്നാട്

ജി.രാജ്േമാഹൻ

9443116688

bo_g607@licindia.com

നാമക്കൽ

തമിഴ്നാട്

ജി.രാജ്േമാഹൻ

9443116688

bo_g607@licindia.com

േസലം

തമിഴ്നാട്

ജി.രാജ്േമാഹൻ

9443116688

bo_g608@licindia.com

അരിയാലൂർ

തമിഴ്നാട്

ടി. രാജേശഖർ

9444449485

bo_g608@licindia.com

കാരയ്ക്കൽ

തമിഴ്നാട്

ടി. രാജേശഖർ

9444449485

bo_g608@licindia.com

കരൂർ

തമിഴ്നാട്

ടി. രാജേശഖർ

9444449485

bo_g608@licindia.com

നാഗപട്ടണം

തമിഴ്നാട്

ടി. രാജേശഖർ

9444449485

ൈലഫ് ബിൽഡിംഗ്, 1543/44, ്രടിച്ചി
േറാഡ്, േകായമ്പത്തൂർ.
സൗത്ത് േസാൺ

മധുര

മധുര ജി606

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്
യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, പാലം
സ്േറ്റഷൻ േറാഡ്, െസല��ർ, മധുര
625002

സൗത്ത് േസാൺ

മധുര

മധുര ജി606

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്
യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, പാലം
സ്േറ്റഷൻ േറാഡ്, െസല��ർ, മധുര
625002

സൗത്ത് േസാൺ

മധുര

മധുര ജി606

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്
യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, പാലം
സ്േറ്റഷൻ േറാഡ്, െസല��ർ, മധുര
625002

സൗത്ത് േസാൺ

മധുര

മധുര ജി606

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്
യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, പാലം
സ്േറ്റഷൻ േറാഡ്, െസല��ർ, മധുര
625002

സൗത്ത് േസാൺ

മധുര

മധുര ജി606

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്
യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, പാലം
സ്േറ്റഷൻ േറാഡ്, െസല��ർ, മധുര
625002

സൗത്ത് േസാൺ

മധുര

മധുര ജി606

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്
യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, പാലം
സ്േറ്റഷൻ േറാഡ്, െസല��ർ, മധുര
625002

സൗത്ത് േസാൺ

േസലം

േസലം ജി607

്രപകാശ്", േജാൺസൺ േപട്ട് പി.ബി
നം. 776, േസലം – 636007
സൗത്ത് േസാൺ

േസലം

േസലം ജി607

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, ഡിവിഷണൽ

0427-2415996 /

ഓഫീസ്, പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, "ജീവൻ

0427-2414208

്രപകാശ്", േജാൺസൺ േപട്ട് പി.ബി
നം. 776, േസലം – 636007
സൗത്ത് േസാൺ

േസലം

േസലം ജി607

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, ഡിവിഷണൽ

0427-2415996 /

ഓഫീസ്, പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, "ജീവൻ

0427-2414208

്രപകാശ്", േജാൺസൺ േപട്ട് പി.ബി
നം. 776, േസലം – 636007
സൗത്ത് േസാൺ

േസലം

േസലം ജി607

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, ഡിവിഷണൽ

0427-2415996 /

ഓഫീസ്, പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, "ജീവൻ

0427-2414208

്രപകാശ്", േജാൺസൺ േപട്ട് പി.ബി
നം. 776, േസലം – 636007
സൗത്ത് േസാൺ

തഞ്ചാവൂർ

തഞ്ചാവൂർ ജി608

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

04362-279539 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

4362-231402

രണ്ടാമത് നില ഗാന്ധിജി േറാഡ്,
തഞ്ചാവൂർ 613001
സൗത്ത് േസാൺ

തഞ്ചാവൂർ

തഞ്ചാവൂർ ജി608

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

04362-279539 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

4362-231402

രണ്ടാമത് നില ഗാന്ധിജി േറാഡ്,
തഞ്ചാവൂർ 613001
സൗത്ത് േസാൺ

തഞ്ചാവൂർ

തഞ്ചാവൂർ ജി608

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

04362-279539 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

4362-231402

രണ്ടാമത് നില ഗാന്ധിജി േറാഡ്,
തഞ്ചാവൂർ 613001
സൗത്ത് േസാൺ

തഞ്ചാവൂർ

തഞ്ചാവൂർ ജി608

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

04362-279539 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

4362-231402

രണ്ടാമത് നില ഗാന്ധിജി േറാഡ്,
തഞ്ചാവൂർ 613001

സൗത്ത് േസാൺ

തഞ്ചാവൂർ

തഞ്ചാവൂർ ജി608

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

04362-279539 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

4362-231402

bo_g608@licindia.com

െപരമ്പല��ർ

തമിഴ്നാട്

ടി. രാജേശഖർ

9444449485

bo_g608@licindia.com

പുതുേക്കാട്ട

തമിഴ്നാട്

ടി. രാജേശഖർ

9444449485

bo_g608@licindia.com

തഞ്ചാവൂർ

തമിഴ്നാട്

ടി. രാജേശഖർ

9444449485

bo_g608@licindia.com

തിരുവാരൂർ

തമിഴ്നാട്

ടി. രാജേശഖർ

9444449485

bo_g608@licindia.com

്രടിച്ചി

തമിഴ്നാട്

ടി. രാജേശഖർ

9444449485

bo_g609@licindia.com

കന�ാകുമാരി

തമിഴ്നാട്

എസ്എം. രാമനാഥ്

9789137191

bo_g609@licindia.com

തിരുെനൽേവലി

തമിഴ്നാട്

എസ്എം. രാമനാഥ്

9789137191

bo_g609@licindia.com

തൂത്തുക്കുടി

തമിഴ്നാട്

എസ്എം. രാമനാഥ്

9789137191

08322438409/410

bo_g705@licindia.com

േഗാവ

േഗാവ

ഉജ്ജ�ല നായിക്

9423882266

079-27475884

bo_g701@licindia.com

അഹമ്മദാബാദ്

ഗുജറാത്ത്

കുമാരി. െജ ആർ

9925678957

രണ്ടാമത് നില ഗാന്ധിജി േറാഡ്,
തഞ്ചാവൂർ 613001
സൗത്ത് േസാൺ

തഞ്ചാവൂർ

തഞ്ചാവൂർ ജി608

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

04362-279539 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

4362-231402

രണ്ടാമത് നില ഗാന്ധിജി േറാഡ്,
തഞ്ചാവൂർ 613001
സൗത്ത് േസാൺ

തഞ്ചാവൂർ

തഞ്ചാവൂർ ജി608

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

04362-279539 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

4362-231402

രണ്ടാമത് നില ഗാന്ധിജി േറാഡ്,
തഞ്ചാവൂർ 613001
സൗത്ത് േസാൺ

തഞ്ചാവൂർ

തഞ്ചാവൂർ ജി608

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

04362-279539 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

4362-231402

രണ്ടാമത് നില ഗാന്ധിജി േറാഡ്,
തഞ്ചാവൂർ 613001
സൗത്ത് േസാൺ

തഞ്ചാവൂർ

തഞ്ചാവൂർ ജി608

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

04362-279539 /

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,

4362-231402

രണ്ടാമത് നില ഗാന്ധിജി േറാഡ്,
തഞ്ചാവൂർ 613001
സൗത്ത് േസാൺ

തിരുെനൽ

തിരുെനൽേവലി

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0462-2561728 /

േവലി

ജി609

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, 9എ

0462-2561729

പുനിതവാധ�ാർ സ്്രടീറ്റ്, പാളയം
േകാട്ട, തിരുെനൽേവലി പിൻ േകാഡ്627 002
സൗത്ത് േസാൺ

തിരുെനൽ

തിരുെനൽേവലി

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0462-2561728 /

േവലി

ജി609

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, 9എ

0462-2561729

പുനിതവാധ�ാർ സ്്രടീറ്റ്, പാളയം
േകാട്ട, തിരുെനൽേവലി പിൻ േകാഡ്627 002
സൗത്ത് േസാൺ

തിരുെനൽ

തിരുെനൽേവലി

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്

0462-2561728 /

േവലി

ജി609

യൂണിറ്റ്, ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, 9എ

0462-2561729

പുനിതവാധ�ാർ സ്്രടീറ്റ്, പാളയം
േകാട്ട, തിരുെനൽേവലി പിൻ േകാഡ്627 002
െവസ്റ്റ് േസാൺ

േഗാവ

േഗാവ ജി 705

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� ജീവൻ
വിശ�ാസ് ബിൽഡിംഗ്; പാേറ്റാ, പനാജി
േഗാവ

െവസ്റ്റ് േസാൺ

അഹമ്മദാ

അഹമ്മദാബാദ്-ജി701

ബാദ്

ജിഎച്ച്ബി േകാം�ക്സ്, എതിർവശം
റുപാൽ പാർക്ക്, എൻആർ അങ്കൂർ

പാർമാർ, എഎഒ

ബസ്സ്േറ്റാപ്പ്, നരൻപുര,

(എഡിഎംഎൻ)

അഹമ്മദാബാദ്–380013
െവസ്റ്റ് േസാൺ

ഗാന്ധിനഗർ

ഗാന്ധിനഗർ ജി-704

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, ജീവൻ

7923225033

bo_g704@licindia.com

ബാൻനസ്കാന്ത

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ബി ബി ബക്ഷി

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

ഗാന്ധിനഗർ

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ബി ബി ബക്ഷി

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

േമഹ്സന

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ബി ബി ബക്ഷി

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

പാട്ടൻ

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ബി ബി ബക്ഷി

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

സബർകാന്താ

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ബി ബി ബക്ഷി

9925012510

്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ് 4-മത് നില
ഗാന്ധി നഗർ ഡി ഒ െസക്ടർ11ഗാന്ധിനഗർ
െവസ്റ്റ് േസാൺ

ഗാന്ധിനഗർ

ഗാന്ധിനഗർ ജി-704

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, ജീവൻ
്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ് 4-മത് നില
ഗാന്ധി നഗർ ഡി ഒ െസക്ടർ11ഗാന്ധിനഗർ

െവസ്റ്റ് േസാൺ

ഗാന്ധിനഗർ

ഗാന്ധിനഗർ ജി-704

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, ജീവൻ
്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ് 4-മത് നില
ഗാന്ധി നഗർ ഡി ഒ െസക്ടർ11ഗാന്ധിനഗർ

െവസ്റ്റ് േസാൺ

ഗാന്ധിനഗർ

ഗാന്ധിനഗർ ജി-704

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, ജീവൻ
്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ് 4-മത് നില
ഗാന്ധി നഗർ ഡി ഒ െസക്ടർ11ഗാന്ധിനഗർ

െവസ്റ്റ് േസാൺ

ഗാന്ധിനഗർ

ഗാന്ധിനഗർ ജി-704

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, ജീവൻ
്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ് 4-മത് നില
ഗാന്ധി നഗർ ഡി ഒ െസക്ടർ-

11ഗാന്ധിനഗർ
െവസ്റ്റ് േസാൺ

രാജ്േകാട്ട്

രാജ്േകാട്ട് യൂണിറ്റ്

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, താഴെത്ത നില,

ജി710

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, ടാഗൂർ

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

അംേരലി

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ഡി.വി.വിരാനി

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ഭാവനഗർ

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ഡി.വി.വിരാനി

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ദ�ാരക

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ഡി.വി.വിരാനി

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ഗിർ േസാംനാഥ്

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ഡി.വി.വിരാനി

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ജാംനഗർ

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ഡി.വി.വിരാനി

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ജുനാഗഡ്

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ഡി.വി.വിരാനി

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

കച്ച്

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ഡി.വി.വിരാനി

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

േമാർഭി

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ഡി.വി.വിരാനി

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

േപാർബന്ദർ

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ഡി.വി.വിരാനി

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

രാജ്േകാട്ട്

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ഡി.വി.വിരാനി

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

എസ് േദവ് ഭൂമി

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ഡി.വി.വിരാനി

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

സുേര്രന്ദ നഗർ

ഗുജറാത്ത്

്രശീ ഡി.വി.വിരാനി

9825963292

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ദാമാൻ

ഗുജറാത്ത്

ആർ എം റാവൽ എ.എ.ഒ

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ഡാങ്

ഗുജറാത്ത്

ആർ എം റാവൽ എ.എ.ഒ

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

നാവ്സരി

ഗുജറാത്ത്

ആർ എം റാവൽ എ.എ.ഒ

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

സിൽവാസ

ഗുജറാത്ത്

ആർ എം റാവൽ എ.എ.ഒ

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

സൂരറ്റ്

ഗുജറാത്ത്

ആർ എം റാവൽ എ.എ.ഒ

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

തപി

ഗുജറാത്ത്

ആർ എം റാവൽ എ.എ.ഒ

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

േക്രന്ദഭരണ

ഗുജറാത്ത്

ആർ എം റാവൽ എ.എ.ഒ

9925909129

മാർഗ്, രാജ്േകാട്ട്–360001
െവസ്റ്റ് േസാൺ

രാജ്േകാട്ട്

രാജ്േകാട്ട് യൂണിറ്റ്

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, താഴെത്ത നില,

ജി710

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, ടാഗൂർ
മാർഗ്, രാജ്േകാട്ട്–360001

െവസ്റ്റ് േസാൺ

രാജ്േകാട്ട്

രാജ്േകാട്ട് യൂണിറ്റ്

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, താഴെത്ത നില,

ജി710

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, ടാഗൂർ
മാർഗ്, രാജ്േകാട്ട്–360001

െവസ്റ്റ് േസാൺ

രാജ്േകാട്ട്

രാജ്േകാട്ട് യൂണിറ്റ്

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, താഴെത്ത നില,

ജി710

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, ടാഗൂർ
മാർഗ്, രാജ്േകാട്ട്–360001

െവസ്റ്റ് േസാൺ

രാജ്േകാട്ട്

രാജ്േകാട്ട് യൂണിറ്റ്

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, താഴെത്ത നില,

ജി710

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, ടാഗൂർ
മാർഗ്, രാജ്േകാട്ട്–360001

െവസ്റ്റ് േസാൺ

രാജ്േകാട്ട്

രാജ്േകാട്ട് യൂണിറ്റ്

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, താഴെത്ത നില,

ജി710

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, ടാഗൂർ
മാർഗ്, രാജ്േകാട്ട്–360001

െവസ്റ്റ് േസാൺ

രാജ്േകാട്ട്

രാജ്േകാട്ട് യൂണിറ്റ്

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, താഴെത്ത നില,

ജി710

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, ടാഗൂർ
മാർഗ്, രാജ്േകാട്ട്–360001

െവസ്റ്റ് േസാൺ

രാജ്േകാട്ട്

രാജ്േകാട്ട് യൂണിറ്റ്

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, താഴെത്ത നില,

ജി710

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, ടാഗൂർ
മാർഗ്, രാജ്േകാട്ട്–360001

െവസ്റ്റ് േസാൺ

രാജ്േകാട്ട്

രാജ്േകാട്ട് യൂണിറ്റ്

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, താഴെത്ത നില,

ജി710

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, ടാഗൂർ
മാർഗ്, രാജ്േകാട്ട്–360001

െവസ്റ്റ് േസാൺ

രാജ്േകാട്ട്

രാജ്േകാട്ട് യൂണിറ്റ്

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, താഴെത്ത നില,

ജി710

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, ടാഗൂർ
മാർഗ്, രാജ്േകാട്ട്–360001

െവസ്റ്റ് േസാൺ

രാജ്േകാട്ട്

രാജ്േകാട്ട് യൂണിറ്റ്

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, താഴെത്ത നില,

ജി710

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, ടാഗൂർ
മാർഗ്, രാജ്േകാട്ട്–360001

െവസ്റ്റ് േസാൺ

രാജ്േകാട്ട്

രാജ്േകാട്ട് യൂണിറ്റ്

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, താഴെത്ത നില,

ജി710

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്, ടാഗൂർ
മാർഗ്, രാജ്േകാട്ട്–360001

െവസ്റ്റ് േസാൺ

സൂരറ്റ്

സൂരറ്റ്/ജി712

താഴെത്ത നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,
മുഗലീസാര, സൂരറ്റ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

സൂരറ്റ്

സൂരറ്റ്/ജി712

താഴെത്ത നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,
മുഗലീസാര, സൂരറ്റ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

സൂരറ്റ്

സൂരറ്റ്/ജി712

താഴെത്ത നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,
മുഗലീസാര, സൂരറ്റ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

സൂരറ്റ്

സൂരറ്റ്/ജി712

താഴെത്ത നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,
മുഗലീസാര, സൂരറ്റ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

സൂരറ്റ്

സൂരറ്റ്/ജി712

താഴെത്ത നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,
മുഗലീസാര, സൂരറ്റ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

സൂരറ്റ്

സൂരറ്റ്/ജി712

താഴെത്ത നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,
മുഗലീസാര, സൂരറ്റ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

സൂരറ്റ്

സൂരറ്റ്/ജി712

താഴെത്ത നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,
മുഗലീസാര, സൂരറ്റ്.

്രപേദശമായ ദാ്രദ
& നാഗർ ഹേവലി

െവസ്റ്റ് േസാൺ

സൂരറ്റ്

സൂരറ്റ്/ജി712

താഴെത്ത നില, ജീവൻ ്രപകാശ്,

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ബൽസർ

ഗുജറാത്ത്

ആർ എം റാവൽ എ.എ.ഒ

9925909129

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� വേഡാദര

0265 - 2352052 /

bo_g714@licindia.com

ആനന്ദ്

ഗുജറാത്ത്

്രശീ. എം. സി. േഖൻഗർ

9825860747

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, 3-മത് നില,

0265 - 2352025

bo_g714@licindia.com

ബറൂച്ച്

ഗുജറാത്ത്

്രശീ. എം. സി. േഖൻഗർ

9825860747

മുഗലീസാര, സൂരറ്റ്.
െവസ്റ്റ് േസാൺ

വേഡാദര

വേഡാദര - ജി714

ഗജാനൻ േകാം�ക്സ് ഓൾഡ് പാ്രദ
േറാഡ് വേഡാദര– 390 020ഗുജറാത്ത്
െവസ്റ്റ് േസാൺ

വേഡാദര

വേഡാദര - ജി714

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� വേഡാദര

0265 - 2352052 /

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, 3-മത് നില,

0265 - 2352025

ഗജാനൻ േകാം�ക്സ് ഓൾഡ് പാ്രദ

േറാഡ് വേഡാദര– 390 020ഗുജറാത്ത്
െവസ്റ്റ് േസാൺ

വേഡാദര

വേഡാദര - ജി714

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� വേഡാദര

0265 - 2352052 /

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, 3-മത് നില,

0265 - 2352025

bo_g714@licindia.com

േഛാട്ട ഉദയ്പൂർ

ഗുജറാത്ത്

്രശീ. എം. സി. േഖൻഗർ

9825860747

bo_g714@licindia.com

േദാേഹാത്ത്

ഗുജറാത്ത്

്രശീ. എം. സി. േഖൻഗർ

9825860747

bo_g714@licindia.com

േഘട

ഗുജറാത്ത്

്രശീ. എം. സി. േഖൻഗർ

9825860747

bo_g714@licindia.com

മാഹിസാഗർ

ഗുജറാത്ത്

്രശീ. എം. സി. േഖൻഗർ

9825860747

bo_g714@licindia.com

നർമ്മദ

ഗുജറാത്ത്

്രശീ. എം. സി. േഖൻഗർ

9825860747

bo_g714@licindia.com

പഞ്ചമഹൽ

ഗുജറാത്ത്

്രശീ. എം. സി. േഖൻഗർ

9825860747

bo_g714@licindia.com

വേഡാദര

ഗുജറാത്ത്

്രശീ. എം. സി. േഖൻഗർ

9825860747

bo_g702@licindia.com

അേകാല

മഹാരാഷ്്രട

എംഎസ് മുള്ളി

8412054242

ഗജാനൻ േകാം�ക്സ് ഓൾഡ് പാ്രദ
േറാഡ് വേഡാദര– 390 020ഗുജറാത്ത്
െവസ്റ്റ് േസാൺ

വേഡാദര

വേഡാദര - ജി714

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� വേഡാദര

0265 - 2352052 /

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, 3-മത് നില,

0265 - 2352025

ഗജാനൻ േകാം�ക്സ് ഓൾഡ് പാ്രദ
േറാഡ് വേഡാദര– 390 020ഗുജറാത്ത്
െവസ്റ്റ് േസാൺ

വേഡാദര

വേഡാദര - ജി714

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� വേഡാദര

0265 - 2352052 /

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, 3-മത് നില,

0265 - 2352025

ഗജാനൻ േകാം�ക്സ് ഓൾഡ് പാ്രദ
േറാഡ് വേഡാദര– 390 020ഗുജറാത്ത്
െവസ്റ്റ് േസാൺ

വേഡാദര

വേഡാദര - ജി714

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� വേഡാദര

0265 - 2352052 /

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, 3-മത് നില,

0265 - 2352025

ഗജാനൻ േകാം�ക്സ് ഓൾഡ് പാ്രദ
േറാഡ് വേഡാദര– 390 020ഗുജറാത്ത്
െവസ്റ്റ് േസാൺ

വേഡാദര

വേഡാദര - ജി714

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� വേഡാദര

0265 - 2352052 /

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, 3-മത് നില,

0265 - 2352025

ഗജാനൻ േകാം�ക്സ് ഓൾഡ് പാ്രദ
േറാഡ് വേഡാദര– 390 020ഗുജറാത്ത്
െവസ്റ്റ് േസാൺ

വേഡാദര

വേഡാദര - ജി714

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� വേഡാദര

0265 - 2352052 /

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, 3-മത് നില,

0265 - 2352025

ഗജാനൻ േകാം�ക്സ് ഓൾഡ് പാ്രദ
േറാഡ് വേഡാദര– 390 020ഗുജറാത്ത്
െവസ്റ്റ് േസാൺ

വേഡാദര

വേഡാദര - ജി714

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� വേഡാദര

0265 - 2352052 /

പി&ജിഎസ് യൂണിറ്റ്, 3-മത് നില,

0265 - 2352025

ഗജാനൻ േകാം�ക്സ് ഓൾഡ് പാ്രദ
േറാഡ് വേഡാദര– 390 020ഗുജറാത്ത്
െവസ്റ്റ് േസാൺ
െവസ്റ്റ് േസാൺ
െവസ്റ്റ് േസാൺ
െവസ്റ്റ് േസാൺ
െവസ്റ്റ് േസാൺ

അമരാവതി
അമരാവതി
അമരാവതി
അമരാവതി
ഔറംഗബാദ്

അമരാവതി ജി702
അമരാവതി ജി702
അമരാവതി ജി702
അമരാവതി ജി702
ഔറംഗബാദ്- ജി703

ജീവൻ ്രപകാശ് ്രശീ കൃഷ്ണ പത്

079-2666876 /

അമരാവതി 444 601

079-2662967

ജീവൻ ്രപകാശ് ്രശീ കൃഷ്ണ പത്

079-2666876 /

അമരാവതി 444 601

079-2662967

ജീവൻ ്രപകാശ് ്രശീ കൃഷ്ണ പത്

079-2666876 /

അമരാവതി 444 601

079-2662967

(എബിഎം{എസ്})
bo_g702@licindia.com

അമരാവതി

മഹാരാഷ്്രട

എ ഡി കാറ്റ്െഡയർ

8275418267

(ബിഎം)
bo_g702@licindia.com

ബുൽഡാന

മഹാരാഷ്്രട

എംഎസ് മുള്ളി

8412054242

(എബിഎം{എസ്})

ജീവൻ ്രപകാശ് ്രശീ കൃഷ്ണ പത്

079-2666876 /

അമരാവതി 444 601

079-2662967

bo_g702@licindia.com

വാഷിം

മഹാരാഷ്്രട

എംഎസ് മുള്ളി

8412054242

"ജീവൻ ്രപകാശ്", അദാലത്ത് േറാഡ്,

2402348534

bo_g703@licindia.com

ഔറംഗബാദ്

മഹാരാഷ്്രട

സഞ്ജയ് േബാർെഡ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ബീഡ്

മഹാരാഷ്്രട

സഞ്ജയ് േബാർെഡ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ഹിൻേഗാളി

മഹാരാഷ്്രട

സഞ്ജയ് േബാർെഡ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ജാൽന

മഹാരാഷ്്രട

സഞ്ജയ് േബാർെഡ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ലത്തൂർ

മഹാരാഷ്്രട

സഞ്ജയ് േബാർെഡ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

നാൻെഡഡ്

മഹാരാഷ്്രട

സഞ്ജയ് േബാർെഡ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ഉസ്മാൻബാദ്

മഹാരാഷ്്രട

സഞ്ജയ് േബാർെഡ

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

പാർഭാണി

മഹാരാഷ്്രട

സഞ്ജയ് േബാർെഡ

9890660885

bo_g716@licindia.com

മുംൈബ

മഹാരാഷ്്രട

എംആെരസ് സഞ്ജു

9324276410

(എബിഎം{എസ്})

ഔറംഗബാദ്.
െവസ്റ്റ് േസാൺ

ഔറംഗബാദ്

ഔറംഗബാദ്- ജി703

"ജീവൻ ്രപകാശ്", അദാലത്ത് േറാഡ്,
ഔറംഗബാദ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

ഔറംഗബാദ്

ഔറംഗബാദ്- ജി703

"ജീവൻ ്രപകാശ്", അദാലത്ത് േറാഡ്,
ഔറംഗബാദ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

ഔറംഗബാദ്

ഔറംഗബാദ്- ജി703

"ജീവൻ ്രപകാശ്", അദാലത്ത് േറാഡ്,
ഔറംഗബാദ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

ഔറംഗബാദ്

ഔറംഗബാദ്- ജി703

"ജീവൻ ്രപകാശ്", അദാലത്ത് േറാഡ്,
ഔറംഗബാദ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

ഔറംഗബാദ്

ഔറംഗബാദ്- ജി703

"ജീവൻ ്രപകാശ്", അദാലത്ത് േറാഡ്,
ഔറംഗബാദ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

ഔറംഗബാദ്

ഔറംഗബാദ്- ജി703

"ജീവൻ ്രപകാശ്", അദാലത്ത് േറാഡ്,
ഔറംഗബാദ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

ഔറംഗബാദ്

ഔറംഗബാദ്- ജി703

"ജീവൻ ്രപകാശ്", അദാലത്ത് േറാഡ്,
ഔറംഗബാദ്.

െവസ്റ്റ് േസാൺ

എംഡിഒ-1

എസ്ഐഒഎൻ

1,2,3 ലക്ഷ്മി നിവാസ്, സാധാനാ

24092233,

യൂണിറ്റ് -2, ജി716

വിദ�ാലയത്തിനടുത്ത്, എസ്ഐഒഎൻ

24079623

എസ്ഐഒഎൻ

1,2,3 ലക്ഷ്മി നിവാസ്, സാധാനാ

24092233,

യൂണിറ്റ് -2, ജി716

വിദ�ാലയത്തിനടുത്ത്, എസ്ഐഒഎൻ

24079623

വിെല പാർെല

ന�ൂ ഇന്ത�ാ ബിൽഡിംഗ്, എസ്.വി

ജി715

േറാഡ്, സാന്താ്രകൂസ് െവസ്റ്റ്,

പാെണ്ഡ

െവസ്റ്റ്, മുൈബ-400022
െവസ്റ്റ് േസാൺ

എംഡിഒ-1

bo_g716@licindia.com

മുംൈബ

മഹാരാഷ്്രട

എംആെരസ് സഞ്ജു

9324276410

പാെണ്ഡ

െവസ്റ്റ്, മുൈബ-400022
െവസ്റ്റ് േസാൺ

Mumbai

67819450

bo_g715@licindia.com

Mumbai

മഹാരാഷ്്രട

്രശീമതി സ്മിത േബാഡാസ്

9987123667

മുംൈബ 400 054.
െവസ്റ്റ് േസാൺ

നാഗ്പൂർ

നാഗ്പൂർ (ജി-707)

നാഗ്പൂർ ഡിഒ നാഷണൽ ഐഎെനസ്.

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ബാ്രന്ദ

മഹാരാഷ്്രട

ബിൽഡിംഗ്, എസ്വി പാേട്ടൽ മാർഗ്,

്രശീ. എ.പി പാൻേഡ/്രശീ.

9422670090 /

വിസിഎസ് റാവു

9420879245

്രശീ. എ.പി പാൻേഡ/്രശീ.

9422670090 /

വിസിഎസ് റാവു

9420879245

പി.ഒ നം. 63, നാഗ്പൂർ-01
െവസ്റ്റ് േസാൺ

നാഗ്പൂർ

നാഗ്പൂർ (ജി-707)

നാഗ്പൂർ ഡിഒ നാഷണൽ ഐഎെനസ്.

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ച്രന്ദാപൂർ

മഹാരാഷ്്രട

ബിൽഡിംഗ്, എസ്വി പാേട്ടൽ മാർഗ്,
പി.ഒ നം. 63, നാഗ്പൂർ-01
െവസ്റ്റ് േസാൺ

നാഗ്പൂർ

നാഗ്പൂർ (ജി-707)

നാഗ്പൂർ ഡിഒ നാഷണൽ ഐഎെനസ്.

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ഗഡ്ചിേറാലി

മഹാരാഷ്്രട

ബിൽഡിംഗ്, എസ്വി പാേട്ടൽ മാർഗ്,

്രശീ. എ.പി പാൻേഡ/്രശീ.

9422670090 /

വിസിഎസ് റാവു

9420879245

പി.ഒ നം. 63, നാഗ്പൂർ-01
െവസ്റ്റ് േസാൺ

നാഗ്പൂർ

നാഗ്പൂർ (ജി-707)

നാഗ്പൂർ ഡിഒ നാഷണൽ ഐഎെനസ്.

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

നാഗ്പൂർ

മഹാരാഷ്്രട

ബിൽഡിംഗ്, എസ്വി പാേട്ടൽ മാർഗ്,

്രശീ. എ.പി പാൻേഡ/്രശീ.

9422670090 /

വിസിഎസ് റാവു

9420879245

പി.ഒ നം. 63, നാഗ്പൂർ-01
െവസ്റ്റ് േസാൺ

നാഗ്പൂർ

നാഗ്പൂർ (ജി-707)

നാഗ്പൂർ ഡിഒ നാഷണൽ ഐഎെനസ്.

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

വ്രദാ

മഹാരാഷ്്രട

ബിൽഡിംഗ്, എസ്വി പാേട്ടൽ മാർഗ്,

്രശീ. എ.പി പാൻേഡ/്രശീ.

9422670090 /

വിസിഎസ് റാവു

9420879245

്രശീ.എ.ടി. ജഡാവ് എ. എ.

9422945874

പി.ഒ നം. 63, നാഗ്പൂർ-01
െവസ്റ്റ് േസാൺ

നാസിക്ക്

നാസിക്ക്-ജി708

"ജീവൻ ്രപകാശ്" എൽഐസി ഓഫ്

(0253) 2573520 /

ഇന്ത�, േഗാൾഫ് �ബ് ്രഗൗണ്ട്,

2581962

bo_g708@licindia.com

ധൂെല

മഹാരാഷ്്രട

ഒ.

നാസിക്ക്-422002
െവസ്റ്റ് േസാൺ

നാസിക്ക്

നാസിക്ക്-ജി708

"ജീവൻ ്രപകാശ്" എൽഐസി ഓഫ്

(0253) 2573520 /

ഇന്ത�, േഗാൾഫ് �ബ് ്രഗൗണ്ട്,

2581962

bo_g708@licindia.com

ജാൽഗൺ

മഹാരാഷ്്രട

്രശീ.എ.ടി. ജഡാവ് എ. എ.

9422945874

ഒ.

നാസിക്ക്-422002
െവസ്റ്റ് േസാൺ

നാസിക്ക്

നാസിക്ക്-ജി708

"ജീവൻ ്രപകാശ്" എൽഐസി ഓഫ്

(0253) 2573520 /

ഇന്ത�, േഗാൾഫ് �ബ് ്രഗൗണ്ട്,

2581962

bo_g708@licindia.com

ജൽഗാവ്

മഹാരാഷ്്രട

്രശീ.എ.ടി. ജഡാവ് എ. എ.

9422945874

ഒ.

നാസിക്ക്-422002
െവസ്റ്റ് േസാൺ

നാസിക്ക്

നാസിക്ക്-ജി708

"ജീവൻ ്രപകാശ്" എൽഐസി ഓഫ്

(0253) 2573520 /

ഇന്ത�, േഗാൾഫ് �ബ് ്രഗൗണ്ട്,

2581962

bo_g708@licindia.com

നാസിക്ക്

മഹാരാഷ്്രട

്രശീ.എ.ടി. ജഡാവ് എ. എ.

9422945874

ഒ.

നാസിക്ക്-422002
െവസ്റ്റ് േസാൺ

െവസ്റ്റ് േസാൺ

െവസ്റ്റ് േസാൺ

െവസ്റ്റ് േസാൺ

പൂൈന-1

പൂൈന-2

പൂൈന-3

സതാര

പൂൈന- ജി-709

പൂൈന- ജി-709

പൂൈന- ജി-709

സതാര ജി711

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� പി&ജിഎസ്,

020 25535339 /

ജി-709,

020 25534149 /

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്

ശിവാജി നഗർ, പൂൈന-411005

020 25535865

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� പി&ജിഎസ്,

020 25535339 /

ജി-709,

020 25534149 /

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്

ശിവാജി നഗർ, പൂൈന-411005

020 25535865

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത� പി&ജിഎസ്,

020 25535339 /

ജി-709,

020 25534149 /

ജീവൻ ്രപകാശ് ബിൽഡിംഗ്

bo_g709@licindia.com

പൂൈന

മഹാരാഷ്്രട

്രശീ െകഡി േദശ്പാൻെഡ

9763411487

bo_g709@licindia.com

അഹമ്മദൻ നഗർ

മഹാരാഷ്്രട

്രശീ െകഡി േദശ്പാൻെഡ

9763411487

bo_g709@licindia.com

േസാലാപൂർ

മഹാരാഷ്്രട

്രശീ െകഡി േദശ്പാൻെഡ

9763411487

ശിവാജി നഗർ, പൂൈന-411005

020 25535865

ജീവൻ താര എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�

2162238433

bo_g711@licindia.com

േകാലാഹ്പൂർ

മഹാരാഷ്്രട

്രശീമതി, െജ.എം. വലാവി

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

രത്നഗിരി

മഹാരാഷ്്രട

്രശീമതി, െജ.എം. വലാവി

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

സാംഗലി

മഹാരാഷ്്രട

്രശീമതി, െജ.എം. വലാവി

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

സതാര

മഹാരാഷ്്രട

്രശീമതി, െജ.എം. വലാവി

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

സിന്ദുദുർഗ്

മഹാരാഷ്്രട

്രശീമതി, െജ.എം. വലാവി

9175583860

2225833928

bo_g713@licindia.com

റായ്ഗഡ്

മഹാരാഷ്്രട

്രശീമതി അഞ്ജലി എ

9821370735

കളക്ടർ ഓഫീസിന് എതിർവശം
സതാര
െവസ്റ്റ് േസാൺ

സതാര

സതാര ജി711

ജീവൻ താര എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�
കളക്ടർ ഓഫീസിന് എതിർവശം
സതാര

െവസ്റ്റ് േസാൺ

സതാര

സതാര ജി711

ജീവൻ താര എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�
കളക്ടർ ഓഫീസിന് എതിർവശം
സതാര

െവസ്റ്റ് േസാൺ

സതാര

സതാര ജി711

ജീവൻ താര എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�
കളക്ടർ ഓഫീസിന് എതിർവശം
സതാര

െവസ്റ്റ് േസാൺ

സതാര

സതാര ജി711

ജീവൻ താര എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�
കളക്ടർ ഓഫീസിന് എതിർവശം
സതാര

െവസ്റ്റ് േസാൺ

താേന

താേന ജി 713

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്
യൂണിറ്റ്, ജീവൻ ചിന്താമണി, 7-മത്

വാണിഗങ്കാർ

നില, വി. എൻ. മഹാമാർഗ്
െവസ്റ്റ് േസാൺ

താേന

താേന ജി 713

എൽഐസി ഓഫ് ഇന്ത�, പി&ജിഎസ്
യൂണിറ്റ്, ജീവൻ ചിന്താമണി, 7-മത്
നില, വി. എൻ. മഹാമാർഗ്

2225833928

bo_g713@licindia.com

താേന

മഹാരാഷ്്രട

്രശീമതി അഞ്ജലി എ
വാണിഗങ്കാർ

9821370735

