ਇਲਾਕਾ
ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਿਡਵੀਜ਼ਨ
ਰਾਏਪੁਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਇਕਾਈ ਦਾ
ਪੀ ਐ ਡ
ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੋਡ ਨੰ
ਰਾਏਪੁਰ ਜੀ 305

ਂ ਜੀ ਐਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪਤਾ
ਪੀ ਐ ਡ
ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ
ਪੀ ਐਡ

ਇਕਾਈ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ

ਇਕਾਈ ਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ

ਿਜ਼ਲਾ /ਕਜ਼ਬਾ

ਪ�ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ

ਸ਼ਾਖਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਸ਼ਾਖਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਮੋਬ ਾਈਲ
ਨੰ ਬਰ

0771-2583945

bo_g305@licindia.com

ਛੱ ਤੀਸਗੜ�

ਛੱ ਤੀਸਗੜ�

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ. ਰੋਏ

9425204128

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ਬੇਤੁਲ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ਭੋਪਾਲ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ਹਾਰਦਾ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ਰਾਏਸੇਨ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ਰਾਜਗੜ�

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ਸੇਹੋਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ਿਵਿਦਸ਼ਾ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ

9630843490

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ਿਭੰ ਡ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ਦਿਤਆ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ਗੂਨਾ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ਗਵਾਲੀਅਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ਮੂਰੈਨਾ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ਿਸ਼ਓਪੁਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ

9425772356

ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਮਾਰਗ, ਪ�ਡਰੀ, ਰਾਏਪੁਰ, ਛੱ ਤੀਸਗੜ�
ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਭੋਪਾਲ

ਭੋਪਾਲ ਜੀ 301

ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ
ਪੀ ਐਡ
ਇੰ ਡੀਆ, 60-A, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਰੀਰਾ
ਿਹਲਸ, ਭੋਪਾਲ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਭੋਪਾਲ

ਭੋਪਾਲ ਜੀ 301

ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ
ਪੀ ਐਡ
ਇੰ ਡੀਆ, 60-A, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਰੀਰਾ
ਿਹਲਸ, ਭੋਪਾਲ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਭੋਪਾਲ

ਭੋਪਾਲ ਜੀ 301

ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ
ਪੀ ਐਡ
ਇੰ ਡੀਆ, 60-A, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਰੀਰਾ
ਿਹਲਸ, ਭੋਪਾਲ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਭੋਪਾਲ

ਭੋਪਾਲ ਜੀ 301

ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ
ਪੀ ਐਡ
ਇੰ ਡੀਆ, 60-A, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਰੀਰਾ
ਿਹਲਸ, ਭੋਪਾਲ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਭੋਪਾਲ

ਭੋਪਾਲ ਜੀ 301

ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ
ਪੀ ਐਡ
ਇੰ ਡੀਆ, 60-A, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਰੀਰਾ
ਿਹਲਸ, ਭੋਪਾਲ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਭੋਪਾਲ

ਭੋਪਾਲ ਜੀ 301

ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ
ਪੀ ਐਡ
ਇੰ ਡੀਆ, 60-A, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਰੀਰਾ
ਿਹਲਸ, ਭੋਪਾਲ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਭੋਪਾਲ

ਭੋਪਾਲ ਜੀ 301

ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ
ਪੀ ਐਡ
ਇੰ ਡੀਆ, 60-A, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਰੀਰਾ
ਿਹਲਸ, ਭੋਪਾਲ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਭੋਪਾਲ

ਭੋਪਾਲ ਜੀ 301

ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ
ਪੀ ਐਡ
ਇੰ ਡੀਆ, 60-A, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਰੀਰਾ
ਿਹਲਸ, ਭੋਪਾਲ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗਵਾਲੀਅਰ

ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੀ 302

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਿਸਟੀ
ਸ�ਟਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗਵਾਲੀਅਰ

ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੀ 302

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਿਸਟੀ
ਸ�ਟਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗਵਾਲੀਅਰ

ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੀ 302

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਿਸਟੀ
ਸ�ਟਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗਵਾਲੀਅਰ

ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੀ 302

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਿਸਟੀ
ਸ�ਟਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗਵਾਲੀਅਰ

ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੀ 302

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਿਸਟੀ
ਸ�ਟਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗਵਾਲੀਅਰ

ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੀ 302

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਿਸਟੀ
ਸ�ਟਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗਵਾਲੀਅਰ

ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੀ 302

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ

ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਿਸਟੀ
ਸ�ਟਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਐਮ ਪੀ
ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗਵਾਲੀਅਰ

ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੀ 302

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ਿਸ਼ਵਪੁਰੀ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ

9425772356

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ਬੜਵਾਨੀ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ਦੇਵਾਸ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ਧਾਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ਇੰ ਦੋਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ਝਾਬੂਆ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ਖ�ਡਵਾ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ਖਰਗੌਨ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ਮੰ ਦਸੌਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ਨੀਮਚ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ਰਤਲਾਮ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

�ਜੈਨ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਮਾ

7389114470

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਅਨੁੱਪੁਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਬਾਲਾਘਾਟ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਿਸਟੀ
ਸ�ਟਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਐਮ ਪੀ
ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਇੰ ਦੋਰ

ਇੰ ਦੋਰ ਜੀ 303

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਹਵਾ ਬੰ ਗਲਾ ਰੋਡ, ਫੁਟੀ ਕੋਠੀ
ਸਕ�ੇਅਰ, ਇੰ ਦੋਰ, ਐਮ ਪੀ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ

ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ
ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਛਤਰਪੁਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਿਛੰ ਦਵਾੜਾ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਦਮੋਹ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਿਡੰ ਡੋਰੀ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਜਬਲਪੁਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਕਟਨੀ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਮੰ ਡਲਾ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਨਰਿਸੰ ਘਪੁਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਪੰ ਨਾ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਿਰਵਾ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਸਾਗਰ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਸਤਨਾ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਿਸਓਨੀ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਸ਼ਹਡੋਲ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਸੀਧੀ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਿਸੰ ਗਰੋਲੀ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ
ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਟੀਕਮਗੜ�

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ਉਮਿਰਆ

ਮੱ ਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਕੇ ਪ�ਡੇ

9893009448

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਅਰਰੀਆ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਅਰਵਾਲ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਬ�ਕਾ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਬੇਗੁਸਰਾਏ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਭਾਗਲਪੁਰ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਭੋਜਪੁਰ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਬਕਸਰ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਦਰਭੰ ਗਾ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਗਯਾ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਗੋਪਾਲਗੰ ਜ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਜਮੁਈ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਜਹਾਨਾਬਾਦ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਕੈਮੂਰ (ਭਬੂਆ)

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਕਿਟਹਾਰ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਖਗਿੜਆ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਿਕਸ਼ਨਗੰ ਜ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਲਖੀਸਰਾਏ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਮਧੇਪੁਰਾ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਮਧੁਬਨੀ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਮੁੰ ਗੇਰ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ
ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਬਲਪੁਰ

ਜਬਲਪੁਰ ਜੀ 304

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਡਪਾਰਟ. ਐ�ਲ ਆਈ ਸੀ
ਪੀ ਐਡ
ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਮਦਨ
ਮਿਹਲ, ਨਾਗਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਬਲਪੁਰ

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ

ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001
ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਨਾਲੰਦਾ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਨਵਾਦਾ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਪੱ ਛਮੀ ਚੰ ਪਾਰਨ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਪਟਨਾ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਪੂਰਬ ਚੰ ਪਾਰਨ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਪੂਰਣੀਆ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਰੋਹਤਾਸ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਸਹਰਸਾ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਸਮਸਤੀਪੁਰ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਸਰਨ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਸ਼ੇਓਹਰ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਸੀਤਾਮੜੀ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਸੀਵਾਨ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਸੁਪੌਲ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ਵੈਸ਼ਾਲੀ

ਿਬਹਾਰ

ਬੀ. ਕੇ. ਪ�ਡਾ

9471889321

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਬੋਕਾਰੋ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਚਤਰਾ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਦੇਵਘਰ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਧਨਬਾਦ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਦੁਮਕਾ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਗੜ�ਵਾ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਿਗਰੀਡੀਹ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਗੋ�ਡਾ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001
ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਪਟਨਾ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ, ਪਟਨਾ
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਾਕ ਪਥ, ਫ�ੇਜ਼ਰ
ਰੋਡ ਬੀ, ਪਟਨਾ 800001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਗੁਮਲਾ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਹਜਾਰੀਬਾਗ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਜਾਮਤਾੜਾ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਖੁੰ ਟੀ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਕੋਡਰਮਾ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਲਾਤੇਹਾਰ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਲੋ ਹਰਦਗਾ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਪਾਕੁੜ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਪਲਾਮੂ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਪੱ ਛਮੀ ਿਸੰ ਘਭੂਮ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਪੂਰਬੀ ਿਸੰ ਘਭੂਮ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਰਾਮਗੜ�

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਰ�ਚੀ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਸਾਿਹਬਗੰ ਜ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਸਰਾਯਕੇਲਾ-ਖਰਸਾਵ��

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ਿਸਮਡੇਗਾ

ਝਾਰਖੰ ਡ

ਪੀ.ਕੇ,ਿਮਸ਼ਰਾ

9430479997

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001
ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪਰ
ੁ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ

ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ

ਿਹੰ ਦੂਸਤਾਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਿਬਸ਼ਟੁਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 831001

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਅਨੁਗੁਲ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਬਾਲੇ ਸ਼ਵਰ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਬੌਧ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਭਦ�ਕ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਕੱ ਟਕ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਢ�ਕਨਾਲ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਗਜਪਤੀ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਗੰ ਜਾਮ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਜੰ ਗਤਿਸੰ ਘਪੁਰ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਜਾਜਾਪੁਰ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਕਾਲਾਹ�ਡੀ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਕੰ ਧਮਾਲ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਕ�ਦ�ਪਾਰਾ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਕ�ਦੂਝਾਰ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਖੋਰਧਾ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਕੋਰਾਪੁਟ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਮਲਕਾਨਿਗਰੀ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਮਯੂਰਭੰ ਜ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਨਾਬਾਰੰ ਗਪੁਰ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਨਯਾਗੜ�

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਨੂਆਪਾੜਾ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਪੂਰੀ

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ

ਸੂਰਯਾ ਨਗਰ, ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਆਰ

84, ਖਾਰਵੇਲ ਨਗਰ, ਭੁਬਨ�ਸ਼ਵਰ 751002

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ਰਾਯਗੜ�

ਉੜੀਸਾ

ਏ.ਕੋ. ਸਾਹੂ

9437463040

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਸੰ ਬਲਪੁਰ

ਐਸ ਬੀ ਪੀ, ਡੀ ਆਈ ਵੀ-ਔਿਫਸ

ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਂਥਾਪਾਲੀ,

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ਬਲ�ਿਗਰ

ਉੜੀਸਾ

ਐਨ. ਪ�ਡਾ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ਬਾਰਗੜ�

ਉੜੀਸਾ

ਐਨ. ਪ�ਡਾ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ਡੇਬਾਗੜ�

ਉੜੀਸਾ

ਐਨ. ਪ�ਡਾ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ਝਾਰਸੁਗੁੜਾ

ਉੜੀਸਾ

ਐਨ. ਪ�ਡਾ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ਸੰ ਬਲਪੁਰ

ਉੜੀਸਾ

ਐਨ. ਪ�ਡਾ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ਸੁਬਾਰਨਾਪੁਰ

ਉੜੀਸਾ

ਐਨ. ਪ�ਡਾ

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ਸੁੰ ਦਰਗੜ�

ਉੜੀਸਾ

ਐਨ. ਪ�ਡਾ

9437093975

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਬਕਸਾ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਬਾਰਪੇਟਾ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਬ�ਗਈਗ�ਵ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

ਸੰ ਬਲਪੁਰ 768004
ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਸੰ ਬਲਪੁਰ

ਐਸ ਬੀ ਪੀ, ਡੀ ਆਈ ਵੀ-ਔਿਫਸ

ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਂਥਾਪਾਲੀ,
ਸੰ ਬਲਪੁਰ 768004

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਸੰ ਬਲਪੁਰ

ਐਸ ਬੀ ਪੀ, ਡੀ ਆਈ ਵੀ-ਔਿਫਸ

ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਂਥਾਪਾਲੀ,
ਸੰ ਬਲਪੁਰ 768004

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਸੰ ਬਲਪੁਰ

ਐਸ ਬੀ ਪੀ, ਡੀ ਆਈ ਵੀ-ਔਿਫਸ

ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਂਥਾਪਾਲੀ,
ਸੰ ਬਲਪੁਰ 768004

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਸੰ ਬਲਪੁਰ

ਐਸ ਬੀ ਪੀ, ਡੀ ਆਈ ਵੀ-ਔਿਫਸ

ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਂਥਾਪਾਲੀ,
ਸੰ ਬਲਪੁਰ 768004

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਸੰ ਬਲਪੁਰ

ਐਸ ਬੀ ਪੀ, ਡੀ ਆਈ ਵੀ-ਔਿਫਸ

ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਂਥਾਪਾਲੀ,
ਸੰ ਬਲਪੁਰ 768004

ਪੂਰਬ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ

ਸੰ ਬਲਪੁਰ

ਐਸ ਬੀ ਪੀ, ਡੀ ਆਈ ਵੀ-ਔਿਫਸ

ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਏਂਥਾਪਾਲੀ,
ਸੰ ਬਲਪੁਰ 768004

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਬ�ਗਈਗ�ਵ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਬ�ਗਈਗ�ਵ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਬ�ਗਈਗ�ਵ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਬ�ਗਈਗ�ਵ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਧੁਬਰੀ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਗੋਲਪਾੜਾ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਕੋਕਰਾਝਾਰ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਉਦਲਗੁੜੀ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਿਚਰ�ਗ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਦਰ�ਗ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਕਾਮਰੂਪ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟ�ੋਪੋਲੀਟਨ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਕਾਰਗੀ-ਆਂਗਲ� ਗ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਮੋਰੀਗ�ਵ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਨਾਗ�ਵ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਨਲਬਾੜੀ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ਸੋਿਨਤਪੁਰ

ਅਸਮ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ। ਿਲਿਪਕਾ ਕਿਲਤਾ

9435344443

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਅਸਮ, ਅਰੂਨਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ

ਸ਼�ੀ। ਐਚ ਐਨ ਦਾਸ

9435703027

ਸ਼�ੀ। ਐਚ ਐਨ ਦਾਸ

9435703027

ਸ਼�ੀ। ਐਚ ਐਨ ਦਾਸ

9435703027

ਸ਼�ੀ। ਐਚ ਐਨ ਦਾਸ

9435703027

ਸ਼�ੀ। ਐਚ ਐਨ ਦਾਸ

9435703027

ਸ਼�ੀ। ਐਚ ਐਨ ਦਾਸ

9435703027

ਸ਼�ੀ। ਐਚ ਐਨ ਦਾਸ

9435703027

ਸ਼�ੀ। ਐਚ ਐਨ ਦਾਸ

9435703027

ਸ਼�ੀ। ਐਚ ਐਨ ਦਾਸ

9435703027

ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001
ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਬ�ਗਈਗ�ਵ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਬ�ਗਈਗ�ਵ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਬ�ਗਈਗ�ਵ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੁਵਾਹਾਟੀ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੁਵਾਹਾਟੀ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੁਵਾਹਾਟੀ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੁਵਾਹਾਟੀ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੁਵਾਹਾਟੀ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੁਵਾਹਾਟੀ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੁਵਾਹਾਟੀ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੁਵਾਹਾਟੀ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੁਵਾਹਾਟੀ

ਜੀ 404

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਐਸ.ਐਸ. ਰੋਡਫ�ਸੀ
ਬਾਜ਼ਾਰਗੁਵਾਹਾਟੀ -781 001

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜੋਰਹਾਟ

ਜੀ 407

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਜਾਬਾਰੀ ਗਰਾਲੀਜੋਰਹਟ,
ਅਸਮ, 785014

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜੋਰਹਾਟ

ਜੀ 407

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਜਾਬਾਰੀ ਗਰਾਲੀਜੋਰਹਟ,

ਨਾਗਾਲ� ਡ
0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ਧੇਮਾਜੀ

ਅਸਮ, 785014
ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜੋਰਹਾਟ

ਜੀ 407

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਜਾਬਾਰੀ ਗਰਾਲੀਜੋਰਹਟ,

ਨਾਗਾਲ� ਡ
0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ਿਡਬਰੂਗੜ�

ਅਸਮ, 785014
ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜੋਰਹਾਟ

ਜੀ 407

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਜਾਬਾਰੀ ਗਰਾਲੀਜੋਰਹਟ,

ਜੋਰਹਾਟ

ਜੀ 407

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਜਾਬਾਰੀ ਗਰਾਲੀਜੋਰਹਟ,

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ਗੋਲਾਘਾਟ

ਜੋਰਹਾਟ

ਜੀ 407

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਜਾਬਾਰੀ ਗਰਾਲੀਜੋਰਹਟ,

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ਜੋਰਹਾਟ

ਜੋਰਹਾਟ

ਜੀ 407

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਜਾਬਾਰੀ ਗਰਾਲੀਜੋਰਹਟ,

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ਲਕੀਮਪੁਰ

ਜੋਰਹਾਟ

ਜੀ 407

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਜਾਬਾਰੀ ਗਰਾਲੀਜੋਰਹਟ,

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ਨਾਗਾਲ� ਡ

ਜੋਰਹਾਟ

ਜੀ 407

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਜਾਬਾਰੀ ਗਰਾਲੀਜੋਰਹਟ,

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ਿਸ਼ਵਸਾਗਰ

ਿਸਲਚਰ

ਜੀ 410

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਮਹਰਪੁਰ, ਿਸਲਚਰ-788

ਅਸਮ, ਅਰੂਨਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਨਾਗਾਲ� ਡ

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ਿਤਨਸੁਿਕਯਾ

ਅਸਮ, 785014
ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਸਮ, ਅਰੂਨਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਨਾਗਾਲ� ਡ

ਅਸਮ, 785014
ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਸਮ, ਅਰੂਨਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਨਾਗਾਲ� ਡ

ਅਸਮ, 785014
ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਸਮ, ਅਰੂਨਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਨਾਗਾਲ� ਡ

ਅਸਮ, 785014
ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਸਮ, ਅਰੂਨਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਨਾਗਾਲ� ਡ

ਅਸਮ, 785014
ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਸਮ, ਅਰੂਨਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਨਾਗਾਲ� ਡ

ਅਸਮ, 785014
ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਸਮ, ਅਰੂਨਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ

ਅਸਮ, ਅਰੂਨਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਨਾਗਾਲ� ਡ

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ਕਛਾਰ

ਅਸਮ, ਿਤ�ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਿਮਜ਼ੋਰਮ

ਸ਼�ੀ ਜੇ. ਡੇ

03842-241252

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ਦੀਮਾ ਹਸਾਓ

ਅਸਮ, ਿਤ�ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਿਮਜ਼ੋਰਮ

ਸ਼�ੀ ਜੇ. ਡੇ

03842-241251

015
ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਿਸਲਚਰ

ਜੀ 410

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਮਹਰਪੁਰ, ਿਸਲਚਰ-788
015

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਿਸਲਚਰ

ਜੀ 410

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਮਹਰਪੁਰ, ਿਸਲਚਰ-788

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ਹੈਲਾਕ�ਡੀ

ਅਸਮ, ਿਤ�ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਿਮਜ਼ੋਰਮ

ਸ਼�ੀ ਜੇ. ਡੇ

03842-241254

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ਕਰੀਮਗੰ ਜ

ਅਸਮ, ਿਤ�ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਿਮਜ਼ੋਰਮ

ਸ਼�ੀ ਜੇ. ਡੇ

03842-241253

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ਮਨੀਪੁਰ

ਅਸਮ, ਿਤ�ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਿਮਜ਼ੋਰਮ

ਸ਼�ੀ ਜੇ. ਡੇ

03842-241256

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ਿਮਜ਼ੋਰਮ

ਅਸਮ, ਿਤ�ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਿਮਜ਼ੋਰਮ

ਸ਼�ੀ ਜੇ. ਡੇ

03842-241257

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ਿਤ�ਪੁਰਾ

ਅਸਮ, ਿਤ�ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਿਮਜ਼ੋਰਮ

ਸ਼�ੀ ਜੇ. ਡੇ

03842-241255

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ਿਸੱ ਿਕਮ ਪੂਰਵ

ਿਸੱ ਿਕਮ

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੌਲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ਿਸੱ ਿਕਮ �ਤਰ

ਿਸੱ ਿਕਮ

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੌਲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ਿਸੱ ਿਕਮ ਦੱ ਖਣ

ਿਸੱ ਿਕਮ

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੌਲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ਿਸੱ ਿਕਮ ਪੱ ਛਮ

ਿਸੱ ਿਕਮ

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੌਲ

9474592180

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ਬ�ਕੁਰਾ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਅਿਚੰ ਤਾ ਰੋਏ

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ਬੀਰਭੂਮ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਅਿਚੰ ਤਾ ਰੋਏ

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ਬਰਦਵਾਨ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਅਿਚੰ ਤਾ ਰੋਏ

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ਬਰਦਵਾਨ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਅਿਚੰ ਤਾ ਰੋਏ

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ਪੁਰੁਲੀਆ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਅਿਚੰ ਤਾ ਰੋਏ

9433245434

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ਅਲੀਪੁਰਦਵਾਰ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੌਲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ਕੂਚਿਬਹਾਰ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੌਲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ਦਕਿਸ਼ਨ ਿਦਨਾਜਪੁਰ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੌਲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ਦਾਰਜੀਿਲੰਗ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੌਲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੌਲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ਮਾਲਡਾ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੌਲ

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

�ਤਰ ਿਦਨਾਜਪੁਰ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੌਲ

9474592180

033-22126561

bo_g402@licindia.com
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ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਪਰੋਬਲ ਦੱ ਤਾ

9831959486

015
ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਿਸਲਚਰ

ਜੀ 410

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਮਹਰਪੁਰ, ਿਸਲਚਰ-788
015

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਿਸਲਚਰ

ਜੀ 410

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਮਹਰਪੁਰ, ਿਸਲਚਰ-788
015

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਿਸਲਚਰ

ਜੀ 410

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਮਹਰਪੁਰ, ਿਸਲਚਰ-788
015

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਿਸਲਚਰ

ਜੀ 410

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਮਹਰਪੁਰ, ਿਸਲਚਰ-788
015

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ

ਜੀ 405

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ 71, ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ
ਿਡਸ. – ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ735 101

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ

ਜੀ 405

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ 71, ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ
ਿਡਸ. – ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ735 101

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ

ਜੀ 405

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ 71, ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ
ਿਡਸ. – ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ735 101

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ

ਜੀ 405

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ 71, ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ
ਿਡਸ. – ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ735 101

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਸਨਸੋਲ

ਜੀ 401

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਵੈਸਟ ਏਂਡ,
ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ, ਆਸਨਸੋਲ 713304
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ-ਬਰਦਵਾਨ

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਸਨਸੋਲ

ਜੀ 401

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਵੈਸਟ ਏਂਡ,
ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ, ਆਸਨਸੋਲ 713304
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ-ਬਰਦਵਾਨ

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਸਨਸੋਲ

ਜੀ 401

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਵੈਸਟ ਏਂਡ,
ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ, ਆਸਨਸੋਲ 713304
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ-ਬਰਦਵਾਨ

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਸਨਸੋਲ

ਜੀ 401

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਵੈਸਟ ਏਂਡ,
ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ, ਆਸਨਸੋਲ 713304
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ-ਬਰਦਵਾਨ

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਸਨਸੋਲ

ਜੀ 401

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਵੈਸਟ ਏਂਡ,
ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ, ਆਸਨਸੋਲ 713304
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ-ਬਰਦਵਾਨ

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ

ਜੀ 405

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ 71, ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ
ਿਡਸ. – ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ735 101

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ

ਜੀ 405

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ 71, ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ
ਿਡਸ. – ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ735 101

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ

ਜੀ 405

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ 71, ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ
ਿਡਸ. – ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ735 101

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ

ਜੀ 405

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ 71, ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ
ਿਡਸ. – ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ735 101

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ

ਜੀ 405

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ 71, ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ
ਿਡਸ. – ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ735 101

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ

ਜੀ 405

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ 71, ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ
ਿਡਸ. – ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ735 101

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ

ਜੀ 405

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ 71, ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ
ਿਡਸ. – ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ735 101

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਓ I

ਜੀ 402

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 8ਵੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 16, ਸੀ ਆਰ
ਐਵੀਿਨਉ, ਕੋਲਕਾਤਾ-700 072

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਓ I

ਜੀ 402

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 8ਵੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 16, ਸੀ ਆਰ

033-22126561

bo_g402@licindia.com

24 ਪਰਗਨਾ ਸਾਉਥ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਪਰੋਬਲ ਦੱ ਤਾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ਹੂਗਲੀ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਪਰੋਬਲ ਦੱ ਤਾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ਹਾਵੜਾ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਪਰੋਬਲ ਦੱ ਤਾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ਕੋਲਕਾਤਾ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਪਰੋਬਲ ਦੱ ਤਾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ਮੁਰਿਸ਼ਦਾਬਾਦ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਪਰੋਬਲ ਦੱ ਤਾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ਨਾਿਦਯਾ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਪਰੋਬਲ ਦੱ ਤਾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ਪੱ ਛਮ ਿਮਦਨਾਪੁਰ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਪਰੋਬਲ ਦੱ ਤਾ

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ਪੂਰਬਾ ਿਮਦਨਾਪੁਰ

ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ

ਸ਼�ੀ। ਪਰੋਬਲ ਦੱ ਤਾ

9831959486

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਆਗਰਾ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਅਲੀਗੜ�

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਔਰੈਯਾ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਬੁਲੰਦਸ਼ਿਹਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਏਟਾ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਈਟਾਵਾ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਫਾਰੁੱ ਖਾਬਾਦ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਿਫਰੋਜ਼ਾਬਾਦ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਹਾਥਰਸ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਕੰ ਨੌਜ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਕਾਸਗੰ ਜ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਮੇਨਪੁਰੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ਮਥੁਰਾ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9412567943

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ਅਲਾਹਾਬਾਦ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਕਿਲੰਦਰ ਪ�ਸਾਦ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ਬ�ਦਾ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਕਿਲੰਦਰ ਪ�ਸਾਦ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ਿਚਤ�ਕਟ
ੂ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਕਿਲੰਦਰ ਪ�ਸਾਦ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

8765179002

ਐਵੀਿਨਉ, ਕੋਲਕਾਤਾ-700 072
ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਓ I

ਜੀ 402

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 8ਵੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 16, ਸੀ ਆਰ
ਐਵੀਿਨਉ, ਕੋਲਕਾਤਾ-700 072

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਓ I

ਜੀ 402

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 8ਵੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 16, ਸੀ ਆਰ
ਐਵੀਿਨਉ, ਕੋਲਕਾਤਾ-700 072

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਓ I

ਜੀ 402

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 8ਵੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 16, ਸੀ ਆਰ
ਐਵੀਿਨਉ, ਕੋਲਕਾਤਾ-700 072

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਓ I

ਜੀ 402

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 8ਵੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 16, ਸੀ ਆਰ
ਐਵੀਿਨਉ, ਕੋਲਕਾਤਾ-700 072

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਓ I

ਜੀ 402

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 8ਵੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 16, ਸੀ ਆਰ
ਐਵੀਿਨਉ, ਕੋਲਕਾਤਾ-700 072

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਓ I

ਜੀ 402

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 8ਵੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 16, ਸੀ ਆਰ
ਐਵੀਿਨਉ, ਕੋਲਕਾਤਾ-700 072

ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਓ I

ਜੀ 402

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 8ਵੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 16, ਸੀ ਆਰ
ਐਵੀਿਨਉ, ਕੋਲਕਾਤਾ-700 072

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਆਗਰਾ

ਜੀ 201

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਸੰ ਜਯ ਪਲੇ ਸ,
ਐਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਆਗਰਾ-282002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਲਾਹਾਬਾਦ

ਜੀ 202

5ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ, ਿਸਿਵਲ
ਲਾਈਨਸ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ-211002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਲਾਹਾਬਾਦ

ਜੀ 202

5ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ, ਿਸਿਵਲ
ਲਾਈਨਸ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ-211002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਲਾਹਾਬਾਦ

ਜੀ 202

5ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ, ਿਸਿਵਲ
ਲਾਈਨਸ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ-211002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਲਾਹਾਬਾਦ

ਜੀ 202

5ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ, ਿਸਿਵਲ

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ਫਤੇਹਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਕਿਲੰਦਰ ਪ�ਸਾਦ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ਕੌ ਸ਼�ਬੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਕਿਲੰਦਰ ਪ�ਸਾਦ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

8765179002

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ਪ�ਤਾਪਗੜ�

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਕਿਲੰਦਰ ਪ�ਸਾਦ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

8765179002

ਲਾਈਨਸ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ-211002
�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਲਾਹਾਬਾਦ

ਜੀ 202

5ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ, ਿਸਿਵਲ
ਲਾਈਨਸ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ-211002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਲਾਹਾਬਾਦ

ਜੀ 202

5ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ, ਿਸਿਵਲ
ਲਾਈਨਸ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ-211002

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਬਰੇਲੀ

ਜੀ 203

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਡੀ.ਡੀ. ਪੂਰਮ,ਬਰੇਲੀ-243122

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ਬਦਾਯੂਂ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਐਸ.ਪੀ. ਉਪਾਧਯਾਯ, ਬੀ ਐਮ

8004886700

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਬਰੇਲੀ

ਜੀ 203

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਡੀ.ਡੀ. ਪੂਰਮ,ਬਰੇਲੀ-243122

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ਬਰੇਲੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਐਸ.ਪੀ. ਉਪਾਧਯਾਯ, ਬੀ ਐਮ

8004886700

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਬਰੇਲੀ

ਜੀ 203

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਡੀ.ਡੀ. ਪੂਰਮ,ਬਰੇਲੀ-243122

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ਹਰਦੋਈ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਐਸ.ਪੀ. ਉਪਾਧਯਾਯ, ਬੀ ਐਮ

8004886700

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਬਰੇਲੀ

ਜੀ 203

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਡੀ.ਡੀ. ਪੂਰਮ,ਬਰੇਲੀ-243122

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ਪੀਲੀਭੀਤ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਐਸ.ਪੀ. ਉਪਾਧਯਾਯ, ਬੀ ਐਮ

8004886700

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਬਰੇਲੀ

ਜੀ 203

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਡੀ.ਡੀ. ਪੂਰਮ,ਬਰੇਲੀ-243122

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ਰਾਮਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਐਸ.ਪੀ. ਉਪਾਧਯਾਯ, ਬੀ ਐਮ

8004886700

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਬਰੇਲੀ

ਜੀ 203

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਡੀ.ਡੀ. ਪੂਰਮ,ਬਰੇਲੀ-243122

0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ਸ਼ਾਹਜਹ�ਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਐਸ.ਪੀ. ਉਪਾਧਯਾਯ, ਬੀ ਐਮ

8004886700

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੋਰਖਪੁਰ

ਜੀ 205

ਬੁੱ ਧ ਿਬਹਾਰ, ਤਾਰਾ ਮੰ ਡਲ ਰੋਡ, ਗੋਰਖਪੁਰ-

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ਆਜ਼ਮਗੜ�

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਯੂ.ਸੀ. ਿਤਵਾਰੀ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ਬਸਤੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਯੂ.ਸੀ. ਿਤਵਾਰੀ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ਦੇਵਿਰਯਾ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਯੂ.ਸੀ. ਿਤਵਾਰੀ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ਗੋਰਖਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਯੂ.ਸੀ. ਿਤਵਾਰੀ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਯੂ.ਸੀ. ਿਤਵਾਰੀ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ਮਹਾਰਾਜਗੰ ਜ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਯੂ.ਸੀ. ਿਤਵਾਰੀ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ਮਾਊ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਯੂ.ਸੀ. ਿਤਵਾਰੀ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ਸੰ ਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਯੂ.ਸੀ. ਿਤਵਾਰੀ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9453413961

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ਿਸੱ ਧਾਰਥ ਨਗਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਯੂ.ਸੀ. ਿਤਵਾਰੀ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9453413961

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ਹਮੀਰਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਜੇ ਐਸ ਚੌਹਾਨ, ਡੀ ਐਮ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ਜਾਲੌ ਨ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਜੇ ਐਸ ਚੌਹਾਨ, ਡੀ ਐਮ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ਝ�ਸੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਜੇ ਐਸ ਚੌਹਾਨ, ਡੀ ਐਮ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ਕਾਨਪੁਰ ਦੇਹਾਤ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਜੇ ਐਸ ਚੌਹਾਨ, ਡੀ ਐਮ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਜੇ ਐਸ ਚੌਹਾਨ, ਡੀ ਐਮ

9415158707

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ਲਿਲਤਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਜੇ ਐਸ ਚੌਹਾਨ, ਡੀ ਐਮ

9415158707

273001
�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੋਰਖਪੁਰ

ਜੀ 205

ਬੁੱ ਧ ਿਬਹਾਰ, ਤਾਰਾ ਮੰ ਡਲ ਰੋਡ, ਗੋਰਖਪੁਰ273001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੋਰਖਪੁਰ

ਜੀ 205

ਬੁੱ ਧ ਿਬਹਾਰ, ਤਾਰਾ ਮੰ ਡਲ ਰੋਡ, ਗੋਰਖਪੁਰ273001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੋਰਖਪੁਰ

ਜੀ 205

ਬੁੱ ਧ ਿਬਹਾਰ, ਤਾਰਾ ਮੰ ਡਲ ਰੋਡ, ਗੋਰਖਪੁਰ273001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੋਰਖਪੁਰ

ਜੀ 205

ਬੁੱ ਧ ਿਬਹਾਰ, ਤਾਰਾ ਮੰ ਡਲ ਰੋਡ, ਗੋਰਖਪੁਰ273001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੋਰਖਪੁਰ

ਜੀ 205

ਬੁੱ ਧ ਿਬਹਾਰ, ਤਾਰਾ ਮੰ ਡਲ ਰੋਡ, ਗੋਰਖਪੁਰ273001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੋਰਖਪੁਰ

ਜੀ 205

ਬੁੱ ਧ ਿਬਹਾਰ, ਤਾਰਾ ਮੰ ਡਲ ਰੋਡ, ਗੋਰਖਪੁਰ273001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੋਰਖਪੁਰ

ਜੀ 205

ਬੁੱ ਧ ਿਬਹਾਰ, ਤਾਰਾ ਮੰ ਡਲ ਰੋਡ, ਗੋਰਖਪੁਰ273001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੋਰਖਪੁਰ

ਜੀ 205

ਬੁੱ ਧ ਿਬਹਾਰ, ਤਾਰਾ ਮੰ ਡਲ ਰੋਡ, ਗੋਰਖਪੁਰ273001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਕਾਨਪੁਰ

ਜੀ 206

16/98 ਜੀਵਨ ਿਵਕਾਸ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ,
ਕਾਨਪੁਰ-208001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਕਾਨਪੁਰ

ਜੀ 206

16/98 ਜੀਵਨ ਿਵਕਾਸ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ,
ਕਾਨਪੁਰ-208001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਕਾਨਪੁਰ

ਜੀ 206

16/98 ਜੀਵਨ ਿਵਕਾਸ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ,
ਕਾਨਪੁਰ-208001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਕਾਨਪੁਰ

ਜੀ 206

16/98 ਜੀਵਨ ਿਵਕਾਸ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ,
ਕਾਨਪੁਰ-208001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਕਾਨਪੁਰ

ਜੀ 206

16/98 ਜੀਵਨ ਿਵਕਾਸ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ,
ਕਾਨਪੁਰ-208001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਕਾਨਪੁਰ

ਜੀ 206

16/98 ਜੀਵਨ ਿਵਕਾਸ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ,
ਕਾਨਪੁਰ-208001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਕਾਨਪੁਰ

ਜੀ 206

16/98 ਜੀਵਨ ਿਵਕਾਸ, ਐਮ.ਜੀ. ਮਾਰਗ,

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ਮਹੋਬਾ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਜੇ ਐਸ ਚੌਹਾਨ, ਡੀ ਐਮ

9415158707

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਅੰ ਬੇਦਕਰ ਨਗਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਅਮੇਠੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਬਹਰਾਈਚ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਬਲਰਾਮਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਬਾਰਾਬੰ ਕੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਗ�ਡਾ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੋਰੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਲਖਨਊ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਰਾਯਬਰੇਲੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਸੀਤਾਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ਉੰ ਨਾਵ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਿਬਮਲ ਿਕਸ਼ੋਰ, ਡੀ ਐਮ

8765924945

ਕਾਨਪੁਰ-208001
�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਲਖਨਊ

ਜੀ 207

2ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 30,
ਹਜ਼ਰਤਗੰ ਜ, ਲਖਨਊ-226001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਮੇਰਠ

ਜੀ 208

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਪ�ਭਾਤ ਨਗਰ, ਮੇਰਠ-250001

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ਅਮਰੋਹਾ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9837427699

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਮੇਰਠ

ਜੀ 208

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਪ�ਭਾਤ ਨਗਰ, ਮੇਰਠ-250001

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ਬਾਗਪਤ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9837427699

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਮੇਰਠ

ਜੀ 208

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਪ�ਭਾਤ ਨਗਰ, ਮੇਰਠ-250001

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ਿਬਜਨੌਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9837427699

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਮੇਰਠ

ਜੀ 208

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਪ�ਭਾਤ ਨਗਰ, ਮੇਰਠ-250001

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ਗੌਤਮਬੁੱ ਧ ਨਗਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9837427699

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਮੇਰਠ

ਜੀ 208

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਪ�ਭਾਤ ਨਗਰ, ਮੇਰਠ-250001

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ਗਾਿਜ਼ਆਬਾਦ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9837427699

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਮੇਰਠ

ਜੀ 208

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਪ�ਭਾਤ ਨਗਰ, ਮੇਰਠ-250001

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ਹਾਪੁੜ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9837427699

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਮੇਰਠ

ਜੀ 208

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਪ�ਭਾਤ ਨਗਰ, ਮੇਰਠ-250001

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ਮੇਰਠ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9837427699

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਮੇਰਠ

ਜੀ 208

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਪ�ਭਾਤ ਨਗਰ, ਮੇਰਠ-250001

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ਮੁਰਾਦਾਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9837427699

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਮੇਰਠ

ਜੀ 208

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਪ�ਭਾਤ ਨਗਰ, ਮੇਰਠ-250001

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9837427699

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਮੇਰਠ

ਜੀ 208

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਪ�ਭਾਤ ਨਗਰ, ਮੇਰਠ-250001

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ਸ਼ਾਮਭਲ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9837427699

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਮੇਰਠ

ਜੀ 208

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਾਰਾਨਸੀ

ਜੀ 208

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਪ�ਭਾਤ ਨਗਰ, ਮੇਰਠ-250001

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ਸ਼ਾਮਲੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9837427699

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਬੀ-

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ਬਿਲਯਾ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ.ਿਸੰ ਘ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ਚੰ ਦੌਲੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ.ਿਸੰ ਘ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ.ਿਸੰ ਘ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ਜੌਨਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ.ਿਸੰ ਘ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ਿਮਰਜ਼ਾਪੁਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ.ਿਸੰ ਘ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ਸੰ ਤ ਰਵੀਦਾਸ ਨਗਰ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ.ਿਸੰ ਘ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ਸੌਨਭਦ�

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ.ਿਸੰ ਘ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ਵਾਰਾਨਸੀ

�ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਏ.ਕੇ.ਿਸੰ ਘ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9415255534

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਅਲਮੋੜਾ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਚਮੋਲੀ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਚੰ ਪਾਵਤ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਹਿਰਦਵਾਰ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਨ�ਨੀਤਾਲ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਿਪਠਾਉੜਾਗੜ�

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਪੌੜੀ ਗੜ�ਵਾਲ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਰੁਦਰਪ�ਯਾਗ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਸਹਾਰਨਪੁਰ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਿਟਹਰੀ ਗੜਵਾਲ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ਊਧਮਿਸੰ ਘ ਨੰਗਰ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

�ਤਰਕਾਸ਼ੀ

�ਤਰਾਖੰ ਡ

ਿਵਨ�ਦ ਉਿਨਆਲ, ਡੀ ਐ�ਮ

7579206668

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ਚੰ ਡੀਗੜ�

ਚੰ ਡੀਗੜ�

ਐ�ਸ. ਸੀ। ਮਾਥੁਰ, ਡੀ. ਐ�ਮ

9478734436

12/120,ਗੌਰੀਗੰ ਜ,ਵਾਰਾਨਸੀ-221001
�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਾਰਾਨਸੀ

ਜੀ 209

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਬੀ12/120,ਗੌਰੀਗੰ ਜ,ਵਾਰਾਨਸੀ-221001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਾਰਾਨਸੀ

ਜੀ 209

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਬੀ12/120,ਗੌਰੀਗੰ ਜ,ਵਾਰਾਨਸੀ-221001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਾਰਾਨਸੀ

ਜੀ 209

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਬੀ12/120,ਗੌਰੀਗੰ ਜ,ਵਾਰਾਨਸੀ-221001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਾਰਾਨਸੀ

ਜੀ 209

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਬੀ12/120,ਗੌਰੀਗੰ ਜ,ਵਾਰਾਨਸੀ-221001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਾਰਾਨਸੀ

ਜੀ 209

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਬੀ12/120,ਗੌਰੀਗੰ ਜ,ਵਾਰਾਨਸੀ-221001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਾਰਾਨਸੀ

ਜੀ 209

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਬੀ12/120,ਗੌਰੀਗੰ ਜ,ਵਾਰਾਨਸੀ-221001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਾਰਾਨਸੀ

ਜੀ 209

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼,ਬੀ12/120,ਗੌਰੀਗੰ ਜ,ਵਾਰਾਨਸੀ-221001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ 204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ 204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਇਲਾਕਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਜੀ204

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਧਰਮਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ218001

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਚੰ ਡੀਗੜ�

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਚੰ ਡੀਗੜ� ਜੀ102
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਸੈਕਟਰ 17-B, ਚੰ ਡੀਗੜ�

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਿਦੱ ਲੀ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਦੱ ਲੀ ਜੀ103
ਪੀ ਐਡ

6ਵ� ਅਤੇ 7ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ਬੱ ਲਭਗੜ�

ਿਦੱ ਲੀ

ਟੀ.ਐ�ਨ. ਝਾ, ਡੀ ਐ�ਮ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ਿਦੱ ਲੀ

ਿਦੱ ਲੀ

ਟੀ.ਐ�ਨ. ਝਾ, ਡੀ ਐ�ਮ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ਫਰੀਦਾਬਾਦ

ਿਦੱ ਲੀ

ਟੀ.ਐ�ਨ. ਝਾ, ਡੀ ਐ�ਮ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ਗੁੜਗ�ਓ

ਿਦੱ ਲੀ

ਟੀ.ਐ�ਨ. ਝਾ, ਡੀ ਐ�ਮ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ਪਲਵਲ

ਿਦੱ ਲੀ

ਟੀ.ਐ�ਨ. ਝਾ, ਡੀ ਐ�ਮ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ਸੋਹਨਾ

ਿਦੱ ਲੀ

ਟੀ.ਐ�ਨ. ਝਾ, ਡੀ ਐ�ਮ

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ਰੇਵਾੜੀ

ਹਿਰਆਣਾ

ਟੀ.ਐ�ਨ. ਝਾ, ਡੀ ਐ�ਮ

9999631266

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਅੰ ਬਾਲਾ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਬਹਾਦੁਰਗੜ�

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਿਭਵਾਨੀ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਫਤੇਹਾਬਾਦ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਿਹੰ ਸਾਰ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਜ�ਦ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਕੈਥਲ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਕਰਨਾਲ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਕਰਨਾਲ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤ�

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਮਹ�ਦ�ਗੜ�

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਪੰ ਚਕੂਲਾ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਪਾਨੀਪਤ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 25, ਕੇ.ਜੀ। ਮਾਰਗ, ਨਵ� ਿਦੱ ਲੀ110001

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਿਦੱ ਲੀ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਦੱ ਲੀ ਜੀ103
ਪੀ ਐਡ

6ਵ� ਅਤੇ 7ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 25, ਕੇ.ਜੀ। ਮਾਰਗ, ਨਵ� ਿਦੱ ਲੀ110001

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਿਦੱ ਲੀ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਦੱ ਲੀ ਜੀ103
ਪੀ ਐਡ

6ਵ� ਅਤੇ 7ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 25, ਕੇ.ਜੀ। ਮਾਰਗ, ਨਵ� ਿਦੱ ਲੀ110001

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਿਦੱ ਲੀ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਦੱ ਲੀ ਜੀ104
ਪੀ ਐਡ

6ਵ� ਅਤੇ 7ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 25, ਕੇ.ਜੀ। ਮਾਰਗ, ਨਵ� ਿਦੱ ਲੀ110001

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਿਦੱ ਲੀ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਿਦੱ ਲੀ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

6ਵ� ਅਤੇ 7ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 25, ਕੇ.ਜੀ। ਮਾਰਗ, ਨਵ� ਿਦੱ ਲੀ110001
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�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾਲ

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਕਰਨਾਲ ਜੀ107
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, 489,

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਰੋਹਤਕ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਿਸਰਸਾ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਸੋਨੀਪਤ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ਯਮੂਨਾ ਨਗਰ

ਹਿਰਆਣਾ

ਦਲੀਪ ਬਕਸ਼ੀ, ਬੀ ਐ�ਮ

9416296133

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ਿਬਲਾਸਪੁਰ

ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ, ਡੀ ਐਮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ਚੰ ਬਾ

ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ, ਡੀ ਐਮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ਹਮੀਰਪੁਰ

ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ, ਡੀ ਐਮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ਕ�ਗੜਾ

ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ, ਡੀ ਐਮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ਕੁੱ ਲੂ

ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ, ਡੀ ਐਮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ਮੰ ਡੀ

ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ, ਡੀ ਐਮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ਿਸ਼ਮਲਾ

ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ, ਡੀ ਐਮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ਿਸਰਮੌਰ

ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ, ਡੀ ਐਮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ਸੋਲਾਨ

ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ, ਡੀ ਐਮ

9478011777

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ਊਨਾ

ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਸ਼�ੀ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ, ਡੀ ਐਮ

9478011777

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ਬੜਗਾਮ

ਜੰ ਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਚੈਤਨਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀ ਐਮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ਬਾਰਾਮੂਲਾ

ਜੰ ਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਚੈਤਨਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀ ਐਮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ਡੋਡਾ

ਜੰ ਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਚੈਤਨਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀ ਐਮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ਜੰ ਮੂ

ਜੰ ਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਚੈਤਨਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀ ਐਮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ਰਾਜੌਰੀ

ਜੰ ਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਚੈਤਨਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀ ਐਮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ਸ�ਬਾ

ਜੰ ਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਚੈਤਨਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀ ਐਮ

9419105325

0191-2474939
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ਸ਼�ੀ ਨਗਰ

ਜੰ ਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਚੈਤਨਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀ ਐਮ

9419105325

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ਉਧਮਪੁਰ

ਜੰ ਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਚੈਤਨਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀ ਐਮ

9419105325

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਰਨਾਲ-132001।
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ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 18-ਏ, ਰੇਲ ਹੈ�ਡ
ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ, ਜੰ ਮੂ-180012।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੰ ਮੂ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੰ ਮੂ ਜੀ110
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 18-ਏ, ਰੇਲ ਹੈ�ਡ
ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ, ਜੰ ਮੂ-180012।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੰ ਮੂ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੰ ਮੂ ਜੀ110
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 18-ਏ, ਰੇਲ ਹੈ�ਡ
ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ, ਜੰ ਮੂ-180012।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੰ ਮੂ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੰ ਮੂ ਜੀ110
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 18-ਏ, ਰੇਲ ਹੈ�ਡ
ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ, ਜੰ ਮੂ-180012।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੰ ਮੂ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੰ ਮੂ ਜੀ110
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 18-ਏ, ਰੇਲ ਹੈ�ਡ
ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ, ਜੰ ਮੂ-180012।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਚੰ ਡੀਗੜ�

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਚੰ ਡੀਗੜ� ਜੀ102
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਸੈਕਟਰ 17-B, ਚੰ ਡੀਗੜ�

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ਫਤੇਹਗੜ� ਸਾਿਹਬ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐ�ਸ. ਸੀ। ਮਾਥੁਰ, ਡੀ. ਐ�ਮ

9478734436

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਲੁਿਧਆਣਾ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਲੁਿਧਆਣਾ
ਪੀ ਐਡ

ਅਮਰ ਪੈਲੇਸ, ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ, ਲੁਿਧਆਣਾ

0161-2775138

Bo_g108@licindia.com

ਬਿਠੰਡਾ

ਪੰ ਜਾਬ

ਅਰੁਨ ਗੰ ਭੀਰ, ਬੀ ਐਮ

8427294220

ਜੀ108

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਲੁਿਧਆਣਾ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਲੁਿਧਆਣਾ
ਪੀ ਐਡ

ਅਮਰ ਪੈਲੇਸ, ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ, ਲੁਿਧਆਣਾ

0161-2775138

Bo_g108@licindia.com

ਲੁਿਧਆਣਾ

ਪੰ ਜਾਬ

ਅਰੁਨ ਗੰ ਭੀਰ, ਬੀ ਐਮ

8427294220

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਅੰ ਿਮ�ਤਸਰ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਫਾਿਜਲਕਾ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਹੋਿਸ਼ਆਰਪੁਰ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਜਲੰਧਰ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਕਪੂਰਥਲਾ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਮਲ�ੋਟ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਮੌਗਾ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਮੁਕਤਸਰ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਨਵ�ਸ਼ਿਹਰ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਪਠਾਨਕੋਟ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ਤਰਨਤਾਰਨ

ਪੰ ਜਾਬ

ਐਸ. ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9417078588

ਜੀ108
�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜਲੰਧਰ
�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜਲੰਧਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ105
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਮੌਡਲ ਟਾਉਨ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਚੰ ਡੀਗੜ�

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਚੰ ਡੀਗੜ� ਜੀ102
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਸੈਕਟਰ 17-B, ਚੰ ਡੀਗੜ�

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ਬਰਨਾਲਾ

ਪੰ ਜਾਬ ਹਿਰਆਣਾ

ਐ�ਸ. ਸੀ। ਮਾਥੁਰ, ਡੀ. ਐ�ਮ

9478734436

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਚੰ ਡੀਗੜ�

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਚੰ ਡੀਗੜ� ਜੀ102
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਸੈਕਟਰ 17-B, ਚੰ ਡੀਗੜ�

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ਮੋਹਾਲੀ

ਪੰ ਜਾਬ ਹਿਰਆਣਾ

ਐ�ਸ. ਸੀ। ਮਾਥੁਰ, ਡੀ. ਐ�ਮ

9478734436

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਚੰ ਡੀਗੜ�

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਚੰ ਡੀਗੜ� ਜੀ102
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਸੈਕਟਰ 17-B, ਚੰ ਡੀਗੜ�

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ਪਿਟਆਲਾ

ਪੰ ਜਾਬ ਹਿਰਆਣਾ

ਐ�ਸ. ਸੀ। ਮਾਥੁਰ, ਡੀ. ਐ�ਮ

9478734436

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਚੰ ਡੀਗੜ�

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਚੰ ਡੀਗੜ� ਜੀ102
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਸੈਕਟਰ 17-B, ਚੰ ਡੀਗੜ�

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ਰੋਪੜ

ਪੰ ਜਾਬ ਹਿਰਆਣਾ

ਐ�ਸ. ਸੀ। ਮਾਥੁਰ, ਡੀ. ਐ�ਮ

9478734436

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਚੰ ਡੀਗੜ�

ਂ ਜੀ ਐ�ਸ ਚੰ ਡੀਗੜ� ਜੀ102
ਪੀ ਐਡ

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਸੈਕਟਰ 17-B, ਚੰ ਡੀਗੜ�

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ਸੰ ਗਰੂਰ

ਪੰ ਜਾਬ ਹਿਰਆਣਾ

ਐ�ਸ. ਸੀ। ਮਾਥੁਰ, ਡੀ. ਐ�ਮ

9478734436

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਅਜਮੇਰ

ਂ ਜੀ ਐਸਲ ਅਜਮੇਰ
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਨਾਡੇ

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ਅਜਮੇਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਐਮ.ਕੇ. ਮੂੰ ਦਰਾ, ਬੀ ਐਮ

9413820911

ਜੀ101

ਰੋਡ, ਅਜਮੇਰ-305029
0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ਬ�ਸਵਾੜਾ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਐਮ.ਕੇ. ਮੂੰ ਦਰਾ, ਬੀ ਐਮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ਬਾਰ�

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਐਮ.ਕੇ. ਮੂੰ ਦਰਾ, ਬੀ ਐਮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ਿਭਲਵਾੜਾ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਐਮ.ਕੇ. ਮੂੰ ਦਰਾ, ਬੀ ਐਮ

9413820911

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਅਜਮੇਰ

ਅਜਮੇਰ

ਅਜਮੇਰ

ਂ ਜੀ ਐਸਲ ਅਜਮੇਰ
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਨਾਡੇ

ਜੀ101

ਰੋਡ, ਅਜਮੇਰ-305029

ਂ ਜੀ ਐਸਲ ਅਜਮੇਰ
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਨਾਡੇ

ਜੀ101

ਰੋਡ, ਅਜਮੇਰ-305029

ਂ ਜੀ ਐਸਲ ਅਜਮੇਰ
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਨਾਡੇ
ਰੋਡ, ਅਜਮੇਰ-305029

ਜੀ101
�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਅਜਮੇਰ

ਅਜਮੇਰ

ਅਜਮੇਰ

ਅਜਮੇਰ

ਅਜਮੇਰ

ਅਜਮੇਰ

ਅਜਮੇਰ

ਜੈਪੁਰ

ਂ ਜੀ ਐਸਲ ਅਜਮੇਰ
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਨਾਡੇ

ਜੀ101

ਰੋਡ, ਅਜਮੇਰ-305029

ਂ ਜੀ ਐਸਲ ਅਜਮੇਰ
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਨਾਡੇ

ਜੀ101

ਰੋਡ, ਅਜਮੇਰ-305029

ਂ ਜੀ ਐਸਲ ਅਜਮੇਰ
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਨਾਡੇ

ਜੀ101

ਰੋਡ, ਅਜਮੇਰ-305029

ਂ ਜੀ ਐਸਲ ਅਜਮੇਰ
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਨਾਡੇ

ਜੀ101

ਰੋਡ, ਅਜਮੇਰ-305029

ਂ ਜੀ ਐਸਲ ਅਜਮੇਰ
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਨਾਡੇ

ਜੀ101

ਰੋਡ, ਅਜਮੇਰ-305029

ਂ ਜੀ ਐਸਲ ਅਜਮੇਰ
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਨਾਡੇ

ਜੀ101

ਰੋਡ, ਅਜਮੇਰ-305029

ਂ ਜੀ ਐਸਲ ਅਜਮੇਰ
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਰਾਨਾਡੇ

ਜੀ101

ਰੋਡ, ਅਜਮੇਰ-305029

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੀ104
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਭਵਾਨੀ

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ਬੂੰ ਦੀ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਐਮ.ਕੇ. ਮੂੰ ਦਰਾ, ਬੀ ਐਮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ਿਚੱ ਤੌੜਗੜ�

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਐਮ.ਕੇ. ਮੂੰ ਦਰਾ, ਬੀ ਐਮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ਡੂੰ ਗਰਪੁਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਐਮ.ਕੇ. ਮੂੰ ਦਰਾ, ਬੀ ਐਮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ਝਾਲਾਵਾੜ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਐਮ.ਕੇ. ਮੂੰ ਦਰਾ, ਬੀ ਐਮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ਕੋਟਾ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਐਮ.ਕੇ. ਮੂੰ ਦਰਾ, ਬੀ ਐਮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ਰਾਜਸਮੰ ਦ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਐਮ.ਕੇ. ਮੂੰ ਦਰਾ, ਬੀ ਐਮ

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ਉਦਯਪੁਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਐਮ.ਕੇ. ਮੂੰ ਦਰਾ, ਬੀ ਐਮ

9413820911

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ਅਲਵਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਅਿਨਲ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ਭਰਤਪੁਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਅਿਨਲ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ਦੌਸਾ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਅਿਨਲ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ਢੋਲਪੁਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਅਿਨਲ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ਜੈਪੁਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਅਿਨਲ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ਢੋਲਪੁਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਅਿਨਲ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ਝੁਨਝੁਨੰ ੂ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਅਿਨਲ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ਸੀਕਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਅਿਨਲ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਅਿਨਲ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9414261223

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ਟ�ਕ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਅਿਨਲ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9414261223

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ਬਾੜਮੇਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਪੀ.ਸੀ। ਮੇਹਤਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ਬੀਕਾਨ�ਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਪੀ.ਸੀ। ਮੇਹਤਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ਚੁਰੂ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਪੀ.ਸੀ। ਮੇਹਤਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9468807096

ਿਸੰ ਘ ਰੋਡ, ਜੈਪੁਰ-302005
�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੈਪੁਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੀ104
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਭਵਾਨੀ
ਿਸੰ ਘ ਰੋਡ, ਜੈਪੁਰ-302005

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੈਪੁਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੀ104
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਭਵਾਨੀ
ਿਸੰ ਘ ਰੋਡ, ਜੈਪੁਰ-302005

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੈਪੁਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੀ104
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਭਵਾਨੀ
ਿਸੰ ਘ ਰੋਡ, ਜੈਪੁਰ-302005

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੈਪੁਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੀ104
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਭਵਾਨੀ
ਿਸੰ ਘ ਰੋਡ, ਜੈਪੁਰ-302005

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੈਪੁਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੀ104
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਭਵਾਨੀ
ਿਸੰ ਘ ਰੋਡ, ਜੈਪੁਰ-302005

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੈਪੁਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੀ104
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਭਵਾਨੀ
ਿਸੰ ਘ ਰੋਡ, ਜੈਪੁਰ-302005

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੈਪੁਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੀ104
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਭਵਾਨੀ
ਿਸੰ ਘ ਰੋਡ, ਜੈਪੁਰ-302005

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੈਪੁਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੀ104
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਭਵਾਨੀ
ਿਸੰ ਘ ਰੋਡ, ਜੈਪੁਰ-302005

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੈਪੁਰ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਜੀ104
ਪੀ ਐਡ

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਿਭਵਾਨੀ
ਿਸੰ ਘ ਰੋਡ, ਜੈਪੁਰ-302005

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੋਧਪੁਰ

ਜੋਧਪੁਰ, ਜੀ106

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਕੋਕਸ ਕੁਟੀਰ, ਬਾਰਕਾਤੁੱ ਲਾ
ਪੀ ਐਡ
ਖਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋਧਪੁਰ।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੋਧਪੁਰ

ਜੋਧਪੁਰ, ਜੀ106

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਕੋਕਸ ਕੁਟੀਰ, ਬਾਰਕਾਤੁੱ ਲਾ
ਪੀ ਐਡ
ਖਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋਧਪੁਰ।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੋਧਪੁਰ

ਜੋਧਪੁਰ, ਜੀ106

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਕੋਕਸ ਕੁਟੀਰ, ਬਾਰਕਾਤੁੱ ਲਾ
ਪੀ ਐਡ
ਖਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋਧਪੁਰ।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੋਧਪੁਰ

ਜੋਧਪੁਰ, ਜੀ106

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਕੋਕਸ ਕੁਟੀਰ, ਬਾਰਕਾਤੁੱ ਲਾ
ਪੀ ਐਡ

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ਹਨੁਮਾਨਗੜ�

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਪੀ.ਸੀ। ਮੇਹਤਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ਜੈਸਲਮੇਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਪੀ.ਸੀ। ਮੇਹਤਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ਜਲੋ ਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਪੀ.ਸੀ। ਮੇਹਤਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ਜੋਧਪੁਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਪੀ.ਸੀ। ਮੇਹਤਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ਨਾਗੌਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਪੀ.ਸੀ। ਮੇਹਤਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ਪਾਲੀ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਪੀ.ਸੀ। ਮੇਹਤਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ਿਸਰੋਹੀ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਪੀ.ਸੀ। ਮੇਹਤਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ਸ਼�ੀ ਗੰ ਗਾ ਨਗਰ

ਰਾਜਯਸਥਾਨ

ਪੀ.ਸੀ। ਮੇਹਤਾ, ਐਸ ਬੀ ਐਮ

9468807096

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ਅਨੰਤਪੁਰ

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਸ਼�ੀਿਨਵਾਸ ਸੀ

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ਿਚੱ ਤੌੜ

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਸ਼�ੀਿਨਵਾਸ ਸੀ

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ਕੁਰਨੂਲ

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਸ਼�ੀਿਨਵਾਸ ਸੀ

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਨ��ਲੌ ਰ

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਸ਼�ੀਿਨਵਾਸ ਸੀ

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ (ਕੜਪਾ)

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਸ਼�ੀਿਨਵਾਸ ਸੀ

94448 55578

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ਪੂਰਵੀ ਗੋਦਾਵਰੀ

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਗੋਪਾਲ ਪ�ਸਾਦ ਬੀ

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ਗੁੰ ਟੂਰ

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਗੋਪਾਲ ਪ�ਸਾਦ ਬੀ

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ਿਕ�ਸ਼ਨਾ

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਗੋਪਾਲ ਪ�ਸਾਦ ਬੀ

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ਪ�ਕਾਸ਼ਮ

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਗੋਪਾਲ ਪ�ਸਾਦ ਬੀ

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ਪੱ ਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਗੋਪਾਲ ਪ�ਸਾਦ ਬੀ

98663 60763

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

ਸ਼�ੀਕਾਕੂਲਮ

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਕੇ. ਰਵੀਕੰ ਠ

89856 74970

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

ਿਵਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਕੇ. ਰਵੀਕੰ ਠ

89856 74970

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

ਿਵਜਯਨਗਰਮ

ਏ.ਪੀ

ਸ਼�ੀ ਕੇ. ਰਵੀਕੰ ਠ

89856 74970

022-248948

bo_g501@licindia.com

ਬ�ਗਲੌ ਰ

ਕਰਨਾਟਕ

ਜੀ.ਐਨ। ਿਕ�ਸ਼ਨਾ

9886591967

ਖਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋਧਪੁਰ।
�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੋਧਪੁਰ

ਜੋਧਪੁਰ, ਜੀ106

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਕੋਕਸ ਕੁਟੀਰ, ਬਾਰਕਾਤੁੱ ਲਾ
ਪੀ ਐਡ
ਖਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋਧਪੁਰ।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੋਧਪੁਰ

ਜੋਧਪੁਰ, ਜੀ106

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਕੋਕਸ ਕੁਟੀਰ, ਬਾਰਕਾਤੁੱ ਲਾ
ਪੀ ਐਡ
ਖਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋਧਪੁਰ।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੋਧਪੁਰ

ਜੋਧਪੁਰ, ਜੀ106

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਕੋਕਸ ਕੁਟੀਰ, ਬਾਰਕਾਤੁੱ ਲਾ
ਪੀ ਐਡ
ਖਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋਧਪੁਰ।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੋਧਪੁਰ

ਜੋਧਪੁਰ, ਜੀ106

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਕੋਕਸ ਕੁਟੀਰ, ਬਾਰਕਾਤੁੱ ਲਾ
ਪੀ ਐਡ
ਖਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋਧਪੁਰ।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੋਧਪੁਰ

ਜੋਧਪੁਰ, ਜੀ106

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਕੋਕਸ ਕੁਟੀਰ, ਬਾਰਕਾਤੁੱ ਲਾ
ਪੀ ਐਡ
ਖਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋਧਪੁਰ।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੋਧਪੁਰ

ਜੋਧਪੁਰ, ਜੀ106

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਕੋਕਸ ਕੁਟੀਰ, ਬਾਰਕਾਤੁੱ ਲਾ
ਪੀ ਐਡ
ਖਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋਧਪੁਰ।

�ਤਰੀ ਖੇਤਰ

ਜੋਧਪੁਰ

ਜੋਧਪੁਰ, ਜੀ106

ਂ ਜੀ ਐਸ, ਕੋਕਸ ਕੁਟੀਰ, ਬਾਰਕਾਤੁੱ ਲਾ
ਪੀ ਐਡ
ਖਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋਧਪੁਰ।

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਕਡੱ ਪਾ

ਕਡੱ ਪਾ-ਜੀ-502

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਪੀ ਐਡ
ਯੂਿਨਟ ਕੇਅਰ ਔਫ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ
ਕਾਲੇ ਜ ਰੋਡ ਕਡੱ ਪਾ-516004

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਕਡੱ ਪਾ

ਕਡੱ ਪਾ-ਜੀ-502

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਪੀ ਐਡ
ਯੂਿਨਟ ਕੇਅਰ ਔਫ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ
ਕਾਲੇ ਜ ਰੋਡ ਕਡੱ ਪਾ-516004

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਕਡੱ ਪਾ

ਕਡੱ ਪਾ-ਜੀ-502

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਪੀ ਐਡ
ਯੂਿਨਟ ਕੇਅਰ ਔਫ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ
ਕਾਲੇ ਜ ਰੋਡ ਕਡੱ ਪਾ-516004

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਕਡੱ ਪਾ

ਕਡੱ ਪਾ-ਜੀ-502

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਪੀ ਐਡ
ਯੂਿਨਟ ਕੇਅਰ ਔਫ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ
ਕਾਲੇ ਜ ਰੋਡ ਕਡੱ ਪਾ-516004

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਕਡੱ ਪਾ

ਕਡੱ ਪਾ-ਜੀ-502

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਪੀ ਐਡ
ਯੂਿਨਟ ਕੇਅਰ ਔਫ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ
ਕਾਲੇ ਜ ਰੋਡ ਕਡੱ ਪਾ-516004

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਮਛਲੀਪਟਨਮ

ਿਵਜਯਵਾੜਾ ਜੀ-505

III ਮੰ ਿਜ਼ਲ, "ਜੀਵਨਿਕ�ਸ਼ਨਾ" ਬੇਸ�ਟ ਰੋਡ
ਗਵਰਨਰ ਪੇਟ ਿਵਜਯਵਾੜਾ ਿਪੰ ਨ-520002

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਮਛਲੀਪਟਨਮ

ਿਵਜਯਵਾੜਾ ਜੀ-505

III ਮੰ ਿਜ਼ਲ, "ਜੀਵਨਿਕ�ਸ਼ਨਾ" ਬੇਸ�ਟ ਰੋਡ
ਗਵਰਨਰ ਪੇਟ ਿਵਜਯਵਾੜਾ ਿਪੰ ਨ-520002

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਮਛਲੀਪਟਨਮ

ਿਵਜਯਵਾੜਾ ਜੀ-505

III ਮੰ ਿਜ਼ਲ, "ਜੀਵਨਿਕ�ਸ਼ਨਾ" ਬੇਸ�ਟ ਰੋਡ
ਗਵਰਨਰ ਪੇਟ ਿਵਜਯਵਾੜਾ ਿਪੰ ਨ-520002

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਮਛਲੀਪਟਨਮ

ਿਵਜਯਵਾੜਾ ਜੀ-505

III ਮੰ ਿਜ਼ਲ, "ਜੀਵਨਿਕ�ਸ਼ਨਾ" ਬੇਸ�ਟ ਰੋਡ
ਗਵਰਨਰ ਪੇਟ ਿਵਜਯਵਾੜਾ ਿਪੰ ਨ-520002

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਮਛਲੀਪਟਨਮ

ਿਵਜਯਵਾੜਾ ਜੀ-505

III ਮੰ ਿਜ਼ਲ, "ਜੀਵਨਿਕ�ਸ਼ਨਾ" ਬੇਸ�ਟ ਰੋਡ
ਗਵਰਨਰ ਪੇਟ ਿਵਜਯਵਾੜਾ ਿਪੰ ਨ-520002

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਿਵਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ

ਿਵਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜੀ509

3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਜੀਿਵਤ
ਭੀਮ ਮਾਰਗ, ਡੀ.ਓ., ਿਵਜ਼ਾਗ-530 004

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਿਵਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ

ਿਵਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜੀ509

3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਜੀਿਵਤ
ਭੀਮ ਮਾਰਗ, ਡੀ.ਓ., ਿਵਜ਼ਾਗ-530 004

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਿਵਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ

ਿਵਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜੀ509

3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਜੀਿਵਤ
ਭੀਮ ਮਾਰਗ, ਡੀ.ਓ., ਿਵਜ਼ਾਗ-530 004

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਬ�ਗਲੌ ਰ

ਬ�ਗਲੌ ਰ ਜੀ502

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਬੀ ਐਲ ਡੀ ਜੇ ਐਸ, ਜੇ ਸੀ

ਰੋਡ, ਬ�ਗਲੌ ਰ ਿਪੰ ਨ-560002
ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਬ�ਗਲੌ ਰ

ਬ�ਗਲੌ ਰ ਜੀ504

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,

022-248948

bo_g501@licindia.com

ਬ�ਗਲੌ ਰ ਪ�ਡੂ

ਕਰਨਾਟਕ

ਜੀ.ਐਨ। ਿਕ�ਸ਼ਨਾ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

ਿਚੱ ਕਬੱ ਲਪੁਰ

ਕਰਨਾਟਕ

ਜੀ.ਐਨ। ਿਕ�ਸ਼ਨਾ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

ਕੋਲਾਰ

ਕਰਨਾਟਕ

ਜੀ.ਐਨ। ਿਕ�ਸ਼ਨਾ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

ਰਾਮਨਗਰ

ਕਰਨਾਟਕ

ਜੀ.ਐਨ। ਿਕ�ਸ਼ਨਾ

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

ਤੁਮਕੁਰ

ਕਰਨਾਟਕ

ਜੀ.ਐਨ। ਿਕ�ਸ਼ਨਾ

9886591967

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ਬੇਲਗਾਮ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਐਮ ਅਰਜੁਨਾਨ

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ਧਾਰਵਾੜ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਐਮ ਅਰਜੁਨਾਨ

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ਗਡਗ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਐਮ ਅਰਜੁਨਾਨ

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ਹਾਵੇਰੀ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਐਮ ਅਰਜੁਨਾਨ

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

�ਤਰ ਕੱ ਨੜ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਐਮ ਅਰਜੁਨਾਨ

82773 29393

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

ਚਾਮਰਾਜਨਗਰ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਐਚ. ਮੰ ਜੂਨਾਥ

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

ਹਸਨ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਐਚ. ਮੰ ਜੂਨਾਥ

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

ਕੋਡਾਗੂ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਐਚ. ਮੰ ਜੂਨਾਥ

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

ਮ�ਡਯਾ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਐਚ. ਮੰ ਜੂਨਾਥ

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

ਮੈਸੂਰ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਐਚ. ਮੰ ਜੂਨਾਥ

94489 29828

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ਬਗਲਕੋਟ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਵੀਰੂਪਾਕਸ਼ ਡੀ

94484 67199

"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਬੀ ਐਲ ਡੀ ਜੇ ਐਸ, ਜੇ ਸੀ
ਰੋਡ, ਬ�ਗਲੌ ਰ ਿਪੰ ਨ-560002

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਬ�ਗਲੌ ਰ

ਬ�ਗਲੌ ਰ ਜੀ506

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਬੀ ਐਲ ਡੀ ਜੇ ਐਸ, ਜੇ ਸੀ
ਰੋਡ, ਬ�ਗਲੌ ਰ ਿਪੰ ਨ-560002

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਬ�ਗਲੌ ਰ

ਬ�ਗਲੌ ਰ ਜੀ503

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਬੀ ਐਲ ਡੀ ਜੇ ਐਸ, ਜੇ ਸੀ
ਰੋਡ, ਬ�ਗਲੌ ਰ ਿਪੰ ਨ-560002

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਬ�ਗਲੌ ਰ

ਬ�ਗਲੌ ਰ ਜੀ505

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਬੀ ਐਲ ਡੀ ਜੇ ਐਸ, ਜੇ ਸੀ
ਰੋਡ, ਬ�ਗਲੌ ਰ ਿਪੰ ਨ-560002

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਬ�ਗਲੌ ਰ

ਬ�ਗਲੌ ਰ ਜੀ501

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਬੀ ਐਲ ਡੀ ਜੇ ਐਸ, ਜੇ ਸੀ
ਰੋਡ, ਬ�ਗਲੌ ਰ ਿਪੰ ਨ-560002

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਧਾਰਵਾੜ

ਧਾਰਵਾੜ- ਜੀ503

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼
ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਧਾਰਵਾੜਕਾਲੇ ਜ ਰੋਡ ਪੀ ਐਡ
580001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਧਾਰਵਾੜ

ਧਾਰਵਾੜ- ਜੀ503

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼
ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਧਾਰਵਾੜਕਾਲੇ ਜ ਰੋਡ ਪੀ ਐਡ
580001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਧਾਰਵਾੜ

ਧਾਰਵਾੜ- ਜੀ503

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼
ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਧਾਰਵਾੜਕਾਲੇ ਜ ਰੋਡ ਪੀ ਐਡ
580001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਧਾਰਵਾੜ

ਧਾਰਵਾੜ- ਜੀ503

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼
ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਧਾਰਵਾੜਕਾਲੇ ਜ ਰੋਡ ਪੀ ਐਡ
580001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਧਾਰਵਾੜ

ਧਾਰਵਾੜ- ਜੀ503

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼
ਂ ਜੀ ਐਸ ਿਡ. ਧਾਰਵਾੜਕਾਲੇ ਜ ਰੋਡ ਪੀ ਐਡ
580001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਮੈਸੂਰ

ਮੈਸੂਰ ਜੀ-506

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ. ਬੀ. ਨੰਬਰ
26, ਸ਼ਾਖਾ 1, ਏਨ�ਕਸ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਕੇ ਆਰ ਐਸ
ਰੋਡ, ਯਦਾਵਾਿਗਰੀ, ਪੀ ਓ ਮੈਸੂਰ-570020

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਮੈਸੂਰ

ਮੈਸੂਰ ਜੀ-506

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ. ਬੀ. ਨੰਬਰ
26, ਸ਼ਾਖਾ 1, ਏਨ�ਕਸ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਕੇ ਆਰ ਐਸ
ਰੋਡ, ਯਦਾਵਾਿਗਰੀ, ਪੀ ਓ ਮੈਸੂਰ-570020

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਮੈਸੂਰ

ਮੈਸੂਰ ਜੀ-506

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ. ਬੀ. ਨੰਬਰ
26, ਸ਼ਾਖਾ 1, ਏਨ�ਕਸ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਕੇ ਆਰ ਐਸ
ਰੋਡ, ਯਦਾਵਾਿਗਰੀ, ਪੀ ਓ ਮੈਸੂਰ-570020

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਮੈਸੂਰ

ਮੈਸੂਰ ਜੀ-506

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ. ਬੀ. ਨੰਬਰ
26, ਸ਼ਾਖਾ 1, ਏਨ�ਕਸ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਕੇ ਆਰ ਐਸ
ਰੋਡ, ਯਦਾਵਾਿਗਰੀ, ਪੀ ਓ ਮੈਸੂਰ-570020

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਮੈਸੂਰ

ਮੈਸੂਰ ਜੀ-506

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ. ਬੀ. ਨੰਬਰ
26, ਸ਼ਾਖਾ 1, ਏਨ�ਕਸ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਕੇ ਆਰ ਐਸ
ਰੋਡ, ਯਦਾਵਾਿਗਰੀ, ਪੀ ਓ ਮੈਸੂਰ-570020

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਰਾਯਚੁਰ

ਰਾਯਚੁਰ ਜੀ507

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਔਿਫਸ ਬੀ ਆਰ ਕੋਡ G507, I ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਆਰ ਏ ਆਈ ਸੀ

ਐਚ ਯੂ ਆਰ ਿਪੰ ਨ-584101
ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਰਾਯਚੁਰ

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਰਾਯਚੁਰ ਜੀ512

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ਬੇ�ਲਾਰੀ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਵੀਰੂਪਾਕਸ਼ ਡੀ

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ਬੀਦਰ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਵੀਰੂਪਾਕਸ਼ ਡੀ

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ਬੀਜਾਪੁਰ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਵੀਰੂਪਾਕਸ਼ ਡੀ

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ਗੁਲਬਰਗਾ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਵੀਰੂਪਾਕਸ਼ ਡੀ

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ਕੋ�ਪਲ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਵੀਰੂਪਾਕਸ਼ ਡੀ

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ਰਾਯਚੁਰ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਵੀਰੂਪਾਕਸ਼ ਡੀ

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ਯਾਦਗੀਰ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਵੀਰੂਪਾਕਸ਼ ਡੀ

94484 67199

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ਿਚਕਮਗਲੂਰ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਸ਼ੰ ਕਰ ਵੀ ਹੇ�ਜ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ਿਚਤ�ਗੁਰਗ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਸ਼ੰ ਕਰ ਵੀ ਹੇ�ਜ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ਦਕਿਸ਼ਨ ਕੱ ਨੜ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਸ਼ੰ ਕਰ ਵੀ ਹੇ�ਜ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ਦਾਵਣਗੇਰੇ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਸ਼ੰ ਕਰ ਵੀ ਹੇ�ਜ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

ਿਸ਼ਮੋਗਾ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਸ਼ੰ ਕਰ ਵੀ ਹੇ�ਜ

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

�ਡੁਪੀ

ਕਰਨਾਟਕ

ਸ਼�ੀ ਸ਼ੰ ਕਰ ਵੀ ਹੇ�ਜ

94484 88158

040-23420749

bo_g504@licindia.com

ਹੈਦਰਾਬਾਦ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਸ�ਟ ਥੋਮਸ

9441285588

ਔਿਫਸ ਬੀ ਆਰ ਕੋਡ G507, I ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਆਰ ਏ ਆਈ ਸੀ
ਐਚ ਯੂ ਆਰ ਿਪੰ ਨ-584101

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਰਾਯਚੁਰ

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਰਾਯਚੁਰ ਜੀ509

ਔਿਫਸ ਬੀ ਆਰ ਕੋਡ G507, I ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਆਰ ਏ ਆਈ ਸੀ
ਐਚ ਯੂ ਆਰ ਿਪੰ ਨ-584101

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਰਾਯਚੁਰ

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਰਾਯਚੁਰ ਜੀ508

ਔਿਫਸ ਬੀ ਆਰ ਕੋਡ G507, I ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਆਰ ਏ ਆਈ ਸੀ
ਐਚ ਯੂ ਆਰ ਿਪੰ ਨ-584101

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਰਾਯਚੁਰ

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਰਾਯਚੁਰ ਜੀ513

ਔਿਫਸ ਬੀ ਆਰ ਕੋਡ G507, I ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਆਰ ਏ ਆਈ ਸੀ
ਐਚ ਯੂ ਆਰ ਿਪੰ ਨ-584101

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਰਾਯਚੁਰ

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਰਾਯਚੁਰ ਜੀ511

ਔਿਫਸ ਬੀ ਆਰ ਕੋਡ G507, I ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਆਰ ਏ ਆਈ ਸੀ
ਐਚ ਯੂ ਆਰ ਿਪੰ ਨ-584101

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਰਾਯਚੁਰ

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਰਾਯਚੁਰ ਜੀ510

ਔਿਫਸ ਬੀ ਆਰ ਕੋਡ G507, I ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਆਰ ਏ ਆਈ ਸੀ
ਐਚ ਯੂ ਆਰ ਿਪੰ ਨ-584101

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਰਾਯਚੁਰ

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਰਾਯਚੁਰ ਜੀ514

ਔਿਫਸ ਬੀ ਆਰ ਕੋਡ G507, I ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਆਰ ਏ ਆਈ ਸੀ
ਐਚ ਯੂ ਆਰ ਿਪੰ ਨ-584101

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

�ਡੁਪੀ

ਮ�ਗਲੌ ਰ ਜੀ509

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੋਿਪਉਲਰ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਫ਼ੋਨ:2441281ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ
ਕੇ.ਐਸ.ਰਾਵ ਰੋਡ ਮ�ਗਲੌ ਰ ਿਪੰ ਨ-575001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

�ਡੁਪੀ

ਮ�ਗਲੌ ਰ ਜੀ511

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੋਿਪਉਲਰ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਫ਼ੋਨ:2441281ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ
ਕੇ.ਐਸ.ਰਾਵ ਰੋਡ ਮ�ਗਲੌ ਰ ਿਪੰ ਨ-575001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

�ਡੁਪੀ

ਮ�ਗਲੌ ਰ ਜੀ510

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੋਿਪਉਲਰ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਫ਼ੋਨ:2441281ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ
ਕੇ.ਐਸ.ਰਾਵ ਰੋਡ ਮ�ਗਲੌ ਰ ਿਪੰ ਨ-575001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

�ਡੁਪੀ

ਮ�ਗਲੌ ਰ ਜੀ512

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੋਿਪਉਲਰ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਫ਼ੋਨ:2441281ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ
ਕੇ.ਐਸ.ਰਾਵ ਰੋਡ ਮ�ਗਲੌ ਰ ਿਪੰ ਨ-575001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

�ਡੁਪੀ

ਮ�ਗਲੌ ਰ ਜੀ513

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੋਿਪਉਲਰ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਫ਼ੋਨ:2441281ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ
ਕੇ.ਐਸ.ਰਾਵ ਰੋਡ ਮ�ਗਲੌ ਰ ਿਪੰ ਨ-575001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

�ਡੁਪੀ

ਮ�ਗਲੌ ਰ ਜੀ508

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੋਿਪਉਲਰ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਫ਼ੋਨ:2441281ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ
ਕੇ.ਐਸ.ਰਾਵ ਰੋਡ ਮ�ਗਲੌ ਰ ਿਪੰ ਨ-575001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ- ਜੀ504

ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਔਿਫਸ, ਸੈਕ�ੇਟੇਿਰਅਟ ਰੋਡ, ਸੈਫਾਬਾਦ,

ਹੈਦਰਾਬਾਦ 500 063
ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ- ਜੀ504

040-23420749

bo_g504@licindia.com

ਮਿਹਬੂਬਨਗਰ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਸ�ਟ ਥੋਮਸ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

ਮੇਡਕ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਸ�ਟ ਥੋਮਸ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

ਨਲਗ�ਡਾ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਸ�ਟ ਥੋਮਸ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

ਿਨਜ਼ਾਮਾਬਾਦ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਸ�ਟ ਥੋਮਸ

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

ਰੰ ਗਾਰੇ�ਡੀ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਸ�ਟ ਥੋਮਸ

9441285588

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

ਆਿਦਲਾਬਾਦ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਸ਼�ੀ ਪੀ. ਸੀ. ਸ਼ਾਸਤ�ੀ

99498 52267

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

ਕਰੀਮਨਗਰ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਸ਼�ੀ ਪੀ. ਸੀ. ਸ਼ਾਸਤ�ੀ

99498 52268

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

ਖੰ ਮ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਸ਼�ੀ ਪੀ. ਸੀ. ਸ਼ਾਸਤ�ੀ

99498 52269

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

ਵਾਰੰ ਗਲ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਸ਼�ੀ ਪੀ. ਸੀ. ਸ਼ਾਸਤ�ੀ

99498 52266

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0484-2360616 /

bo_g602@licindia.com

ਏਰਨਾਕੁਲਮ

ਕੇਰਲ

ਬੀ ਐਸ ਕੇ ਐਸ ਵੀ.

8281929813

ਯੂਿਨਟ, ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ,

0484-2362427

ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਔਿਫਸ, ਸੈਕ�ੇਟੇਿਰਅਟ ਰੋਡ, ਸੈਫਾਬਾਦ,
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 500 063

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ- ਜੀ504

ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਔਿਫਸ, ਸੈਕ�ੇਟੇਿਰਅਟ ਰੋਡ, ਸੈਫਾਬਾਦ,
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 500 063

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ- ਜੀ504

ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਔਿਫਸ, ਸੈਕ�ੇਟੇਿਰਅਟ ਰੋਡ, ਸੈਫਾਬਾਦ,
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 500 063

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ- ਜੀ504

ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਔਿਫਸ, ਸੈਕ�ੇਟੇਿਰਅਟ ਰੋਡ, ਸੈਫਾਬਾਦ,
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 500 063

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ- ਜੀ504

ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਔਿਫਸ, ਸੈਕ�ੇਟੇਿਰਅਟ ਰੋਡ, ਸੈਫਾਬਾਦ,
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 500 063

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਵਾਰੰ ਗਲ

ਵਾਰੰ ਗਲ- ਜੀ510

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ ਬੀ ਨੰ. 17, ਬਾਲਸਮੁੰ ਦਰਮ
ਹਨਮਕ�ਡਾ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਵਾਰੰ ਗਲ-ਿਪੰ ਨ
506001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਵਾਰੰ ਗਲ

ਵਾਰੰ ਗਲ- ਜੀ510

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ ਬੀ ਨੰ. 17, ਬਾਲਸਮੁੰ ਦਰਮ
ਹਨਮਕ�ਡਾ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਵਾਰੰ ਗਲ-ਿਪੰ ਨ
506001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਵਾਰੰ ਗਲ

ਵਾਰੰ ਗਲ- ਜੀ510

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ ਬੀ ਨੰ. 17, ਬਾਲਸਮੁੰ ਦਰਮ
ਹਨਮਕ�ਡਾ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਵਾਰੰ ਗਲ-ਿਪੰ ਨ
506001

ਦੱ ਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ

ਵਾਰੰ ਗਲ

ਵਾਰੰ ਗਲ- ਜੀ510

ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ ਬੀ ਨੰ. 17, ਬਾਲਸਮੁੰ ਦਰਮ
ਹਨਮਕ�ਡਾ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਵਾਰੰ ਗਲ-ਿਪੰ ਨ
506001

ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਏਰਨਾਕੁਲਮ
ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜੀ602

ਸੁਬਰਾਮਨਯਮ

"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼" ਪੀ. ਬੀ. ਨੰ. 1133, ਐਮ. ਜੀ.
ਰੋਡ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ - 682011, ਕੇਰਲ
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਏਰਨਾਕੁਲਮ
ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜੀ602

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0484-2360616 /

ਯੂਿਨਟ, ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ,

0484-2362427

bo_g602@licindia.com

ਪਲੱਕੜ

ਕੇਰਲ

ਬੀ ਐਸ ਕੇ ਐਸ ਵੀ.

8281929813

ਸੁਬਰਾਮਨਯਮ

"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼" ਪੀ. ਬੀ. ਨੰ. 1133, ਐਮ. ਜੀ.
ਰੋਡ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ - 682011, ਕੇਰਲ
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਏਰਨਾਕੁਲਮ
ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜੀ602

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0484-2360616 /

ਯੂਿਨਟ, ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ,

0484-2362427

bo_g602@licindia.com

ਿਤ�ਸ਼ੂਰ

ਕੇਰਲ

ਬੀ ਐਸ ਕੇ ਐਸ ਵੀ.

8281929813

ਸੁਬਰਾਮਨਯਮ

"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼" ਪੀ. ਬੀ. ਨੰ. 1133, ਐਮ. ਜੀ.
ਰੋਡ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ - 682011, ਕੇਰਲ
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੋਟਯਾਮ

ਕੋਟਯਾਮ ਜੀ603

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0481-2566620 /

ਯੂਿਨਟ,ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਐਮ. ਸੀ. ਰੋਡ,

0481-2567611

bo_g603@licindia.com

ਅਲਪੁਝਾ

ਕੇਰਲ

ਵੀ. ਡੀ. ਿਵਨ�ਦ ਕੁਮਾਰ

8281930583

bo_g603@licindia.com

ਇਡੂੱ ਕੀ

ਕੇਰਲ

ਵੀ. ਡੀ. ਿਵਨ�ਦ ਕੁਮਾਰ

8281930583

bo_g603@licindia.com

ਕੋਟਯਾਮ

ਕੇਰਲ

ਵੀ. ਡੀ. ਿਵਨ�ਦ ਕੁਮਾਰ

8281930583

ਸਟਾਰ ਜੰ ਕਸ਼ਨ, ਕੋਟਯਾਮ-686001
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੋਟਯਾਮ

ਕੋਟਯਾਮ ਜੀ603

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0481-2566620 /

ਯੂਿਨਟ,ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਐਮ. ਸੀ. ਰੋਡ,

0481-2567611

ਸਟਾਰ ਜੰ ਕਸ਼ਨ, ਕੋਟਯਾਮ-686001
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੋਟਯਾਮ

ਕੋਟਯਾਮ ਜੀ603

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0481-2566620 /

ਯੂਿਨਟ,ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਐਮ. ਸੀ. ਰੋਡ,

0481-2567611

ਸਟਾਰ ਜੰ ਕਸ਼ਨ, ਕੋਟਯਾਮ-686001

ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੋਟਯਾਮ

ਕੋਟਯਾਮ ਜੀ603

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0481-2566620 /

ਯੂਿਨਟ,ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਐਮ. ਸੀ. ਰੋਡ,

0481-2567611

bo_g603@licindia.com

ਪਥਾਨਾਮਿਥੱ ਟਾ

ਕੇਰਲ

ਵੀ. ਡੀ. ਿਵਨ�ਦ ਕੁਮਾਰ

8281930583

bo-g604@licindia.com

ਕੰ ਨੂਰ

ਕੇਰਲ

ਏ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਕਮਥ

9847167946

bo-g604@licindia.com

ਕਾਸਰਗੋਡ

ਕੇਰਲ

ਏ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਕਮਥ

9847167946

bo-g604@licindia.com

ਕੋਿਝਕੋਡ

ਕੇਰਲ

ਏ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਕਮਥ

9847167946

bo-g604@licindia.com

ਮਾਹੇ

ਕੇਰਲ

ਏ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਕਮਥ

9847167946

bo-g604@licindia.com

ਮੱ ਲਪੂਰਮ

ਕੇਰਲ

ਏ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਕਮਥ

9847167946

bo-g604@licindia.com

ਵਾਯਨਾਡ

ਕੇਰਲ

ਏ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਕਮਥ

9847167946

bo_g610@licindia.com

ਕੋਲਾਮ

ਕੇਰਲ

ਦੀਪਾ ਿਸ਼ਵਦਾਸ

9447488111

bo_g610@licindia.com

ਿਤਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ

ਕੇਰਲ

ਦੀਪਾ ਿਸ਼ਵਦਾਸ

9447488111

bo_g611@licindia.com

ਕੁੱ ਡਾਲੋ ਰ

ਪੁਡੁਚੇਰੀ/ਟੀ ਐਨ

ਕੇ. ਆਨੰਦ

9865811479

bo_g611@licindia.com

ਪ�ਡੀ

ਪੁਡੁਚੇਰੀ/ਟੀ ਐਨ

ਕੇ. ਆਨੰਦ

9865811479

bo_g611@licindia.com

ਿਤਰੁਵੰਨਾਮਲਾਈ

ਪੁਡੁਚੇਰੀ/ਟੀ ਐਨ

ਕੇ. ਆਨੰਦ

9865811479

bo_g611@licindia.com

ਵੇ�ਲੋ ਰ

ਪੁਡੁਚੇਰੀ/ਟੀ ਐਨ

ਕੇ. ਆਨੰਦ

9865811479

ਸਟਾਰ ਜੰ ਕਸ਼ਨ, ਕੋਟਯਾਮ-686001
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੋਿਝਕੋਡ
ਕੋਿਝਕੋਡ ਜੀ604

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0495-2728747 /

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,, ਜੀਵਨ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

0495-2728748

ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੀ. ਬੀ. ਨੰ 177, ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਰੋਡ,
ਕੋਿਝਕੋਡ-673 001।
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੋਿਝਕੋਡ
ਕੋਿਝਕੋਡ ਜੀ604

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0495-2728747 /

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,, ਜੀਵਨ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

0495-2728748

ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੀ. ਬੀ. ਨੰ 177, ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਰੋਡ,
ਕੋਿਝਕੋਡ-673 001।
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੋਿਝਕੋਡ
ਕੋਿਝਕੋਡ ਜੀ604

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0495-2728747 /

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,, ਜੀਵਨ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

0495-2728748

ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੀ. ਬੀ. ਨੰ 177, ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਰੋਡ,
ਕੋਿਝਕੋਡ-673 001।
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੋਿਝਕੋਡ
ਕੋਿਝਕੋਡ ਜੀ604

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0495-2728747 /

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,, ਜੀਵਨ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

0495-2728748

ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੀ. ਬੀ. ਨੰ 177, ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਰੋਡ,
ਕੋਿਝਕੋਡ-673 001।
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੋਿਝਕੋਡ
ਕੋਿਝਕੋਡ ਜੀ604

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0495-2728747 /

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,, ਜੀਵਨ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

0495-2728748

ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੀ. ਬੀ. ਨੰ 177, ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਰੋਡ,
ਕੋਿਝਕੋਡ-673 001।
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਕੋਿਝਕੋਡ
ਕੋਿਝਕੋਡ ਜੀ604

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0495-2728747 /

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,, ਜੀਵਨ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

0495-2728748

ਪ�ਕਾਸ਼, ਪੀ. ਬੀ. ਨੰ 177, ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਰੋਡ,
ਕੋਿਝਕੋਡ-673 001।
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਿਤਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ

ਿਤਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਜੀ610

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0471-2542347 /

ਯੂਿਨਟ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਪੱ ਟਮ,

0471-2540906

ਿਤਰੁਵੰਨਤਪੁਰਮ-695004
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਿਤਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ

ਿਤਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਜੀ610

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0471-2542347 /

ਯੂਿਨਟ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਪੱ ਟਮ,

0471-2540906

ਿਤਰੁਵੰਨਤਪੁਰਮ-695004
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਵੇ�ਲੋ ਰ
ਵੇ�ਲੋ ਰ ਜੀ611

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,ਪੀ ਐਡ

0416-2244543 /

ਯੂਿਨਟ, ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 30-ਏ, ਫਰਸਟ

0416-2241938

ਈਸਟ ਮੇਨ ਰੋਡ,ਗ�ਧੀ ਨਗਰ,ਵੇ�ਲੋ ਰ632006
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਵੇ�ਲੋ ਰ
ਵੇ�ਲੋ ਰ ਜੀ611

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,ਪੀ ਐਡ

0416-2244543 /

ਯੂਿਨਟ, ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 30-ਏ, ਫਰਸਟ

0416-2241938

ਈਸਟ ਮੇਨ ਰੋਡ,ਗ�ਧੀ ਨਗਰ,ਵੇ�ਲੋ ਰ632006
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਵੇ�ਲੋ ਰ
ਵੇ�ਲੋ ਰ ਜੀ611

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,ਪੀ ਐਡ

0416-2244543 /

ਯੂਿਨਟ, ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 30-ਏ, ਫਰਸਟ

0416-2241938

ਈਸਟ ਮੇਨ ਰੋਡ,ਗ�ਧੀ ਨਗਰ,ਵੇ�ਲੋ ਰ632006
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਵੇ�ਲੋ ਰ
ਵੇ�ਲੋ ਰ ਜੀ611

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,ਪੀ ਐਡ

0416-2244543 /

ਯੂਿਨਟ, ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 30-ਏ, ਫਰਸਟ

0416-2241938

ਈਸਟ ਮੇਨ ਰੋਡ,ਗ�ਧੀ ਨਗਰ,ਵੇ�ਲੋ ਰ632006

ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਵੇ�ਲੋ ਰ
ਵੇ�ਲੋ ਰ ਜੀ611

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,ਪੀ ਐਡ

0416-2244543 /

ਯੂਿਨਟ, ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 30-ਏ, ਫਰਸਟ

0416-2241938

bo_g611@licindia.com

ਿਵੱ ਲੁਪੁਰਮ

ਪੁਡੁਚੇਰੀ/ਟੀ ਐਨ

ਕੇ. ਆਨੰਦ

9865811479

bo_g605@licindia.com

ਚੇ�ਨਈ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਵਾਈ. ਐਸ. ਅਸ਼ੋਕ

9940508203

bo_g605@licindia.com

ਕ�ਚੀਪੁਰਮ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਵਾਈ. ਐਸ. ਅਸ਼ੋਕ

9940508203

bo_g605@licindia.com

ਿਤਰੁਵੱਲੂਰ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਵਾਈ. ਐਸ. ਅਸ਼ੋਕ

9940508203

bo_g601@licindia.com

ਂ ਟੂਰ
ਕੋਏਬ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਐਮ. ਵਰਦਰਾਜਨ

8903855204

bo_g601@licindia.com

ਇਰੋਡ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਐਮ. ਵਰਦਰਾਜਨ

8903855204

bo_g601@licindia.com

ਨੀਲਿਰਗੀ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਐਮ. ਵਰਦਰਾਜਨ

8903855204

bo_g601@licindia.com

ਿਤਰੁਪੁਰ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਐਮ. ਵਰਦਰਾਜਨ

8903855204

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ਿਡੰ ਡੀਗੁਲ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਏ. ਸੰ ਕਰ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ਮਦੁਰਾਈ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਏ. ਸੰ ਕਰ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ਰਾਮਨਾਥਪੁਰਮ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਏ. ਸੰ ਕਰ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ਿਸਵਗੰ ਗਾਈ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਏ. ਸੰ ਕਰ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ਥੇਨੀ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਏ. ਸੰ ਕਰ

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ਿਵਰੁਧੁਨਗਰ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਏ. ਸੰ ਕਰ

9443501678

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0427-2415996 /

bo_g607@licindia.com

ਧਰਮਪੁਰੀ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਜੀ. ਰਾਜਮੋਹਨ

9443116688

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, “ਜੀਵਨ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

0427-2414208

bo_g607@licindia.com

ਿਕ�ਸ਼ਨਾਿਗਰੀ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਜੀ. ਰਾਜਮੋਹਨ

9443116688

ਈਸਟ ਮੇਨ ਰੋਡ,ਗ�ਧੀ ਨਗਰ,ਵੇ�ਲੋ ਰ632006
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਚੇ�ਨਈ

ਚੇ�ਨਈ ਜੀ605

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

044-28604030 /

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, ਤੀਜੀ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

044-28604263

ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 153 ਅੰ ਨਾ ਸਲਾਈ,ਚੇ�ਨਈ-2
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਚੇ�ਨਈ

ਚੇ�ਨਈ ਜੀ605

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

044-28604030 /

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, ਤੀਜੀ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

044-28604263

ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 153 ਅੰ ਨਾ ਸਲਾਈ,ਚੇ�ਨਈ-2
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਚੇ�ਨਈ

ਚੇ�ਨਈ ਜੀ605

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

044-28604030 /

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, ਤੀਜੀ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

044-28604263

ਮੰ ਿਜ਼ਲ, 153 ਅੰ ਨਾ ਸਲਾਈ,ਚੇ�ਨਈ-2
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਂ ਟੂਰ
ਕੋਏਬ

ਂ ਟੂਰ ਜੀ601
ਕੋਏਬ

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0422-2300839 /

ਯੂਿਨਟ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਇੰ ਡੀਆ ਲਾਈਫ਼

0422-2301408

ਂ ਟੂਰ।
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 1543/44, ਿਤ�ਚੀ ਰੋਡ,ਕੋਏਬ
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਂ ਟੂਰ
ਕੋਏਬ

ਂ ਟੂਰ ਜੀ601
ਕੋਏਬ

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0422-2300839 /

ਯੂਿਨਟ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਇੰ ਡੀਆ ਲਾਈਫ਼

0422-2301408

ਂ ਟੂਰ।
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 1543/44, ਿਤ�ਚੀ ਰੋਡ,ਕੋਏਬ
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਂ ਟੂਰ
ਕੋਏਬ

ਂ ਟੂਰ ਜੀ601
ਕੋਏਬ

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0422-2300839 /

ਯੂਿਨਟ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਇੰ ਡੀਆ ਲਾਈਫ਼

0422-2301408

ਂ ਟੂਰ।
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 1543/44, ਿਤ�ਚੀ ਰੋਡ,ਕੋਏਬ
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਂ ਟੂਰ
ਕੋਏਬ

ਂ ਟੂਰ ਜੀ601
ਕੋਏਬ

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ

0422-2300839 /

ਯੂਿਨਟ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ, ਇੰ ਡੀਆ ਲਾਈਫ਼

0422-2301408

ਂ ਟੂਰ।
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 1543/44, ਿਤ�ਚੀ ਰੋਡ,ਕੋਏਬ
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਮਦੁਰਾਈ

ਮਦੁਰਾਈ ਜੀ606

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ
ਯੂਿਨਟ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਪਲਾਮ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਸੇਲੂਰ, ਮਦੁਰਾਈ 625002

ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਮਦੁਰਾਈ

ਮਦੁਰਾਈ ਜੀ606

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ
ਯੂਿਨਟ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਪਲਾਮ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਸੇਲੂਰ, ਮਦੁਰਾਈ 625002

ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਮਦੁਰਾਈ

ਮਦੁਰਾਈ ਜੀ606

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ
ਯੂਿਨਟ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਪਲਾਮ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਸੇਲੂਰ, ਮਦੁਰਾਈ 625002

ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਮਦੁਰਾਈ

ਮਦੁਰਾਈ ਜੀ606

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ
ਯੂਿਨਟ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਪਲਾਮ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਸੇਲੂਰ, ਮਦੁਰਾਈ 625002

ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਮਦੁਰਾਈ

ਮਦੁਰਾਈ ਜੀ606

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ
ਯੂਿਨਟ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਪਲਾਮ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਸੇਲੂਰ, ਮਦੁਰਾਈ 625002

ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਮਦੁਰਾਈ

ਮਦੁਰਾਈ ਜੀ606

ਂ ਜੀ ਐਸ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਪੀ ਐਡ
ਯੂਿਨਟ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਔਿਫਸ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਪਲਾਮ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਸੇਲੂਰ, ਮਦੁਰਾਈ 625002

ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਸੇਲਮ
ਸੇਲਮ ਜੀ607

ਪ�ਕਾਸ਼”, ਜੌਨਸਨ ਪੇਟ, ਪੀ.ਬੀ.ਨੰ. 776,
ਸੇਲਮ – 636007
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਸੇਲਮ

ਸੇਲਮ ਜੀ607

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0427-2415996 /

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, “ਜੀਵਨ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

0427-2414208

ਪ�ਕਾਸ਼”, ਜੌਨਸਨ ਪੇਟ, ਪੀ.ਬੀ.ਨੰ. 776,
ਸੇਲਮ – 636007
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਸੇਲਮ
ਸੇਲਮ ਜੀ607

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0427-2415996 /

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, “ਜੀਵਨ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

0427-2414208

bo_g607@licindia.com

ਨਮੱ ਕਲ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਜੀ. ਰਾਜਮੋਹਨ

9443116688

bo_g607@licindia.com

ਸੇਲਮ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਜੀ. ਰਾਜਮੋਹਨ

9443116688

bo_g608@licindia.com

ਅਿਰਯਾਲੂਰ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਟੀ. ਰਾਜਸੇਕਰ

9444449485

bo_g608@licindia.com

ਕਰਾਈਕਲ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਟੀ. ਰਾਜਸੇਕਰ

9444449485

bo_g608@licindia.com

ਕਰੂਰ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਟੀ. ਰਾਜਸੇਕਰ

9444449485

bo_g608@licindia.com

ਨਾਮਪੱ ਿਟਨਮ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਟੀ. ਰਾਜਸੇਕਰ

9444449485

bo_g608@licindia.com

ਪੇਰਾਮਬਲੂਰ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਟੀ. ਰਾਜਸੇਕਰ

9444449485

bo_g608@licindia.com

ਪੁਡੁਕੋਟਾਈ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਟੀ. ਰਾਜਸੇਕਰ

9444449485

bo_g608@licindia.com

ਤੰ ਜਾਵੁਰ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਟੀ. ਰਾਜਸੇਕਰ

9444449485

bo_g608@licindia.com

ਿਤਰੁਵਰੂਰ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਟੀ. ਰਾਜਸੇਕਰ

9444449485

bo_g608@licindia.com

ਿਤ�ਚੀ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਟੀ. ਰਾਜਸੇਕਰ

9444449485

bo_g609@licindia.com

ਕੰ ਿਨਆਕੁਮਾਰੀ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਐਸ ਐਮ ਰਾਜਨਾਥ

9789137191

bo_g609@licindia.com

ਿਤਰੁਨ�ਲਵੇਲੀ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਐਸ ਐਮ ਰਾਜਨਾਥ

9789137191

bo_g609@licindia.com

ਤੁਤੀਕੋਿਰਨ

ਤਿਮਲਨਾਡੂ

ਐਸ ਐਮ ਰਾਜਨਾਥ

9789137191

ਪ�ਕਾਸ਼”, ਜੌਨਸਨ ਪੇਟ, ਪੀ.ਬੀ.ਨੰ. 776,
ਸੇਲਮ – 636007
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਸੇਲਮ
ਸੇਲਮ ਜੀ607

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0427-2415996 /

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, “ਜੀਵਨ
ਔਿਫਸ, ਪੀ ਐਡ

0427-2414208

ਪ�ਕਾਸ਼”, ਜੌਨਸਨ ਪੇਟ, ਪੀ.ਬੀ.ਨੰ. 776,
ਸੇਲਮ – 636007
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ ਜੀ608

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

04362-279539 /

ਔਿਫਸ, ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਰੋਡ, ਤੰ ਜਾਵੁਰ

4362-231402

613110
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ ਜੀ608

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

04362-279539 /

ਔਿਫਸ, ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਰੋਡ, ਤੰ ਜਾਵੁਰ

4362-231402

613110
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ ਜੀ608

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

04362-279539 /

ਔਿਫਸ, ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਰੋਡ, ਤੰ ਜਾਵੁਰ

4362-231402

613110
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ ਜੀ608

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

04362-279539 /

ਔਿਫਸ, ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਰੋਡ, ਤੰ ਜਾਵੁਰ

4362-231402

613110
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ ਜੀ608

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

04362-279539 /

ਔਿਫਸ, ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਰੋਡ, ਤੰ ਜਾਵੁਰ

4362-231402

613110
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ ਜੀ608

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

04362-279539 /

ਔਿਫਸ, ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਰੋਡ, ਤੰ ਜਾਵੁਰ

4362-231402

613110
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ ਜੀ608

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

04362-279539 /

ਔਿਫਸ, ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਰੋਡ, ਤੰ ਜਾਵੁਰ

4362-231402

613110
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ ਜੀ608

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

04362-279539 /

ਔਿਫਸ, ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਰੋਡ, ਤੰ ਜਾਵੁਰ

4362-231402

613110
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ

ਤੰ ਜਾਵੁਰ ਜੀ608

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

04362-279539 /

ਔਿਫਸ, ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਰੋਡ, ਤੰ ਜਾਵੁਰ

4362-231402

613110
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਿਤਰੁਨ�ਲਵੇਲੀ
ਿਤਰੁਨ�ਲਵੇਲੀ ਜੀ609

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0462-2561728 /

ਔਿਫਸ, 9ਏ, ਪੁਨੀਤਾਵਿਤਯਾਰ ਸਟ�ੀਟ,

0462-2561729

ਪਲਯਮਕੋਟਾਈ,ਿਤਰੁਨ�ਲਵੇਲੀ ਿਪੰ ਨ ਕੋਡ-627
002
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਿਤਰੁਨ�ਲਵੇਲੀ
ਿਤਰੁਨ�ਲਵੇਲੀ ਜੀ609

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0462-2561728 /

ਔਿਫਸ, 9ਏ, ਪੁਨੀਤਾਵਿਤਯਾਰ ਸਟ�ੀਟ,

0462-2561729

ਪਲਯਮਕੋਟਾਈ,ਿਤਰੁਨ�ਲਵੇਲੀ ਿਪੰ ਨ ਕੋਡ-627
002
ਦੱ ਖਣੀ ਇਲਾਕਾ

ਿਤਰੁਨ�ਲਵੇਲੀ
ਿਤਰੁਨ�ਲਵੇਲੀ ਜੀ609

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ

0462-2561728 /

ਔਿਫਸ, 9ਏ, ਪੁਨੀਤਾਵਿਤਯਾਰ ਸਟ�ੀਟ,

0462-2561729

ਪਲਯਮਕੋਟਾਈ,ਿਤਰੁਨ�ਲਵੇਲੀ ਿਪੰ ਨ ਕੋਡ-627
002

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਗੋਵਾ

ਗੋਵਾ ਜੀ 705

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਜੀਵਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

08322438409/410

bo_g705@licindia.com

ਗੋਵਾ

ਗੋਵਾ

079-27475884

bo_g701@licindia.com

ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ

ਗੁਜਰਾਤ

�ਜਵਲ ਨਾਯਕ

9423882266

ਕੁਮਾਰੀ ਜੇ ਆਰ ਪਰਮਾਰ, ਏ ਏ

9925678957

ਿਬਲਿਡੰ ਗ; ਪੱ ਟੋ, ਪੰ ਿਜਮਗੋਵਾ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ

ਜੀ ਐਚ ਬੀ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ, ਰੂਪਲ। ਪਾਰਕ ਦੇ
ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ-ਜੀ701

ਓ(ਐਡਿਮਨ)

ਸਾਮ�ਣ,ੇ ਐਨ ਆਰ ਅੰ ਕੁਰ ਬੱ ਸ
ਸਟੋਪ,ਨਰਾਇਣਪੁਰਾ, ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ 380013

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਗ�ਧੀਨਗਰ

ਗ�ਧੀਨਗਰ ਜੀ-704

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਜੀਵਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

7923225033

bo_g704@licindia.com

ਬਨਾਸਕ�ਠਾ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਬੀ ਬੀ ਬਖਸ਼ੀ

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

ਗ�ਧੀਨਗਰ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਬੀ ਬੀ ਬਖਸ਼ੀ

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

ਮੇਹਸਾਨਾ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਬੀ ਬੀ ਬਖਸ਼ੀ

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

ਪਾਟਨ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਬੀ ਬੀ ਬਖਸ਼ੀ

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

ਸਾਬਰਕ�ਠਾ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਬੀ ਬੀ ਬਖਸ਼ੀ

9925012510

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ਅਮਰੇਲੀ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਡੀ. ਵੀ. ਿਵਰਾਨੀ

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ਭਾਵਨਗਰ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਡੀ. ਵੀ. ਿਵਰਾਨੀ

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ਦਵਾਰਕਾ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਡੀ. ਵੀ. ਿਵਰਾਨੀ

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ਿਗਰ ਸੋਮਨਾਥ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਡੀ. ਵੀ. ਿਵਰਾਨੀ

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ਜਾਮਨਗਰ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਡੀ. ਵੀ. ਿਵਰਾਨੀ

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ਜੂਨਾਗੜ�

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਡੀ. ਵੀ. ਿਵਰਾਨੀ

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ਕੱ ਛ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਡੀ. ਵੀ. ਿਵਰਾਨੀ

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ਮੋਰਬੀ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਡੀ. ਵੀ. ਿਵਰਾਨੀ

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ਪੋਰਬੰ ਦਰ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਡੀ. ਵੀ. ਿਵਰਾਨੀ

9825963292

ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਨਗਰ ਡੀ ਓ
ਸੈਕਟਰ-11, ਗ�ਧੀਨਗਰ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਗ�ਧੀਨਗਰ

ਗ�ਧੀਨਗਰ ਜੀ-704

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਜੀਵਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਨਗਰ ਡੀ ਓ
ਸੈਕਟਰ-11, ਗ�ਧੀਨਗਰ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਗ�ਧੀਨਗਰ

ਗ�ਧੀਨਗਰ ਜੀ-704

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਜੀਵਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਨਗਰ ਡੀ ਓ
ਸੈਕਟਰ-11, ਗ�ਧੀਨਗਰ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਗ�ਧੀਨਗਰ

ਗ�ਧੀਨਗਰ ਜੀ-704

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਜੀਵਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਨਗਰ ਡੀ ਓ
ਸੈਕਟਰ-11, ਗ�ਧੀਨਗਰ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਗ�ਧੀਨਗਰ

ਗ�ਧੀਨਗਰ ਜੀ-704

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਜੀਵਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਚੌਥੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗ�ਧੀ ਨਗਰ ਡੀ ਓ
ਸੈਕਟਰ-11, ਗ�ਧੀਨਗਰ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਰਾਜਕੋਟ

ਰਾਜਕੋਟ ਯੂਿਨਟ ਜੀ710

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ,ਜੀਵਨ
ਪੀ ਐਡ
ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਕੋਟ360001

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਰਾਜਕੋਟ

ਰਾਜਕੋਟ ਯੂਿਨਟ ਜੀ710

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ,ਜੀਵਨ
ਪੀ ਐਡ
ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਕੋਟ360001

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਰਾਜਕੋਟ

ਰਾਜਕੋਟ ਯੂਿਨਟ ਜੀ710

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ,ਜੀਵਨ
ਪੀ ਐਡ
ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਕੋਟ360001

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਰਾਜਕੋਟ

ਰਾਜਕੋਟ ਯੂਿਨਟ ਜੀ710

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ,ਜੀਵਨ
ਪੀ ਐਡ
ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਕੋਟ360001

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਰਾਜਕੋਟ

ਰਾਜਕੋਟ ਯੂਿਨਟ ਜੀ710

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ,ਜੀਵਨ
ਪੀ ਐਡ
ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਕੋਟ360001

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਰਾਜਕੋਟ

ਰਾਜਕੋਟ ਯੂਿਨਟ ਜੀ710

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ,ਜੀਵਨ
ਪੀ ਐਡ
ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਕੋਟ360001

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਰਾਜਕੋਟ

ਰਾਜਕੋਟ ਯੂਿਨਟ ਜੀ710

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ,ਜੀਵਨ
ਪੀ ਐਡ
ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਕੋਟ360001

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਰਾਜਕੋਟ

ਰਾਜਕੋਟ ਯੂਿਨਟ ਜੀ710

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ,ਜੀਵਨ
ਪੀ ਐਡ
ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਕੋਟ360001

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਰਾਜਕੋਟ

ਰਾਜਕੋਟ ਯੂਿਨਟ ਜੀ710

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ,ਜੀਵਨ
ਪੀ ਐਡ
ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਕੋਟ360001

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਰਾਜਕੋਟ

ਰਾਜਕੋਟ ਯੂਿਨਟ ਜੀ710

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ,ਜੀਵਨ
ਪੀ ਐਡ

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ਰਾਜਕੋਟ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਡੀ. ਵੀ. ਿਵਰਾਨੀ

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ਸਦੇਵ ਭੂਮੀ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਡੀ. ਵੀ. ਿਵਰਾਨੀ

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ਸੁਰ�ਦਰ ਨਗਰ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਡੀ. ਵੀ. ਿਵਰਾਨੀ

9825963292

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ਦਮਨ

ਗੁਜਰਾਤ

ਆਰ. ਐਮ। ਰਾਵਲ ਏ.ਏ.ਓ।

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ਡ�ਗ

ਗੁਜਰਾਤ

ਆਰ. ਐਮ। ਰਾਵਲ ਏ.ਏ.ਓ।

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ਨਵਸਾਰੀ

ਗੁਜਰਾਤ

ਆਰ. ਐਮ। ਰਾਵਲ ਏ.ਏ.ਓ।

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ਿਸਲਵਾਸਾ

ਗੁਜਰਾਤ

ਆਰ. ਐਮ। ਰਾਵਲ ਏ.ਏ.ਓ।

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ਸੂਰਤ

ਗੁਜਰਾਤ

ਆਰ. ਐਮ। ਰਾਵਲ ਏ.ਏ.ਓ।

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ਤਾਪੀ

ਗੁਜਰਾਤ

ਆਰ. ਐਮ। ਰਾਵਲ ਏ.ਏ.ਓ।

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ਂ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਸੰ ਘ
ਦਾਦਰਾ ਐਡ

ਗੁਜਰਾਤ

ਆਰ. ਐਮ। ਰਾਵਲ ਏ.ਏ.ਓ।

9925909129

ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਕੋਟ360001

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਰਾਜਕੋਟ

ਰਾਜਕੋਟ ਯੂਿਨਟ ਜੀ710

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ,ਜੀਵਨ
ਪੀ ਐਡ
ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਕੋਟ360001

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਰਾਜਕੋਟ

ਰਾਜਕੋਟ ਯੂਿਨਟ ਜੀ710

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ,ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ,ਜੀਵਨ
ਪੀ ਐਡ
ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਕੋਟ360001

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਸੂਰਤ

ਸੂਰਤ/ਜੀ712

ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮੁਗਲੀਸਰ,
ਸੂਰਤ।

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਸੂਰਤ

ਸੂਰਤ/ਜੀ712

ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮੁਗਲੀਸਰ,
ਸੂਰਤ।

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਸੂਰਤ

ਸੂਰਤ/ਜੀ712

ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮੁਗਲੀਸਰ,
ਸੂਰਤ।

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਸੂਰਤ

ਸੂਰਤ/ਜੀ712

ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮੁਗਲੀਸਰ,
ਸੂਰਤ।

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਸੂਰਤ

ਸੂਰਤ/ਜੀ712

ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮੁਗਲੀਸਰ,
ਸੂਰਤ।

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਸੂਰਤ

ਸੂਰਤ/ਜੀ712

ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮੁਗਲੀਸਰ,
ਸੂਰਤ।

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਸੂਰਤ

ਸੂਰਤ/ਜੀ712

ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮੁਗਲੀਸਰ,
ਸੂਰਤ।

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਸੂਰਤ

ਸੂਰਤ/ਜੀ712

ਗ�ਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼, ਮੁਗਲੀਸਰ,

ਰਾਜ ਖੇਤਰ
0261-2801016

bo_g712@licindia.com

ਵਲਸਾਦ

ਗੁਜਰਾਤ

ਆਰ. ਐਮ। ਰਾਵਲ ਏ.ਏ.ਓ।

9925909129

ਂ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਵਦੋਦਰਾ, ਪੀ ਐਡ

0265 - 2352052 /

bo_g714@licindia.com

ਆਨੰਦ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਐਮ. ਸੀ. ਖੇਨਗਰ

9825860747

ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗਜਾਨਨ

0265 - 2352025

bo_g714@licindia.com

ਭਾਰੁਚ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਐਮ. ਸੀ. ਖੇਨਗਰ

9825860747

bo_g714@licindia.com

ਛਟੋਡਾਪੁਰ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਐਮ. ਸੀ. ਖੇਨਗਰ

9825860747

bo_g714@licindia.com

ਦਾਹੋਦ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਐਮ. ਸੀ. ਖੇਨਗਰ

9825860747

bo_g714@licindia.com

ਖੇੜਾ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਐਮ. ਸੀ. ਖੇਨਗਰ

9825860747

bo_g714@licindia.com

ਮਾਹੀਸਾਗਰ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਐਮ. ਸੀ. ਖੇਨਗਰ

9825860747

ਸੂਰਤ।
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਡੋਦਰਾ
ਵਡੋਦਰਾ - ਜੀ714

ਕ�ਪਲੈ ਕਸ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਦਰਾ ਰੋਡ, ਵਡੋਦਰਾ 390 020 ਗੁਜਰਾਤ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਡੋਦਰਾ
ਵਡੋਦਰਾ - ਜੀ714

ਂ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਵਦੋਦਰਾ, ਪੀ ਐਡ

0265 - 2352052 /

ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗਜਾਨਨ

0265 - 2352025

ਕ�ਪਲੈ ਕਸ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਦਰਾ ਰੋਡ, ਵਡੋਦਰਾ 390 020 ਗੁਜਰਾਤ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਡੋਦਰਾ
ਵਡੋਦਰਾ - ਜੀ714

ਂ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਵਦੋਦਰਾ, ਪੀ ਐਡ

0265 - 2352052 /

ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗਜਾਨਨ

0265 - 2352025

ਕ�ਪਲੈ ਕਸ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਦਰਾ ਰੋਡ, ਵਡੋਦਰਾ 390 020 ਗੁਜਰਾਤ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਡੋਦਰਾ
ਵਡੋਦਰਾ - ਜੀ714

ਂ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਵਦੋਦਰਾ, ਪੀ ਐਡ

0265 - 2352052 /

ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗਜਾਨਨ

0265 - 2352025

ਕ�ਪਲੈ ਕਸ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਦਰਾ ਰੋਡ, ਵਡੋਦਰਾ 390 020 ਗੁਜਰਾਤ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਡੋਦਰਾ
ਵਡੋਦਰਾ - ਜੀ714

ਂ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਵਦੋਦਰਾ, ਪੀ ਐਡ

0265 - 2352052 /

ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗਜਾਨਨ

0265 - 2352025

ਕ�ਪਲੈ ਕਸ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਦਰਾ ਰੋਡ, ਵਡੋਦਰਾ 390 020 ਗੁਜਰਾਤ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਡੋਦਰਾ
ਵਡੋਦਰਾ - ਜੀ714

ਂ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਵਦੋਦਰਾ, ਪੀ ਐਡ

0265 - 2352052 /

ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗਜਾਨਨ

0265 - 2352025

ਕ�ਪਲੈ ਕਸ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਦਰਾ ਰੋਡ, ਵਡੋਦਰਾ 390 020 ਗੁਜਰਾਤ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਡੋਦਰਾ
ਵਡੋਦਰਾ - ਜੀ714

ਂ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਵਦੋਦਰਾ, ਪੀ ਐਡ

0265 - 2352052 /

ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗਜਾਨਨ

0265 - 2352025

bo_g714@licindia.com

ਨਰਮਦਾ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਐਮ. ਸੀ. ਖੇਨਗਰ

9825860747

bo_g714@licindia.com

ਪੰ ਚਮਹਲ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਐਮ. ਸੀ. ਖੇਨਗਰ

9825860747

bo_g714@licindia.com

ਵਡੋਦਰਾ

ਗੁਜਰਾਤ

ਸ਼�ੀ ਐਮ. ਸੀ. ਖੇਨਗਰ

9825860747

bo_g702@licindia.com

ਅਕੋਲਾ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਿਮਸ ਮੂਲੇ (ਏ ਐਮ ਬੀ{ਐਸ})

8412054242

bo_g702@licindia.com

ਅਮਰਾਵਤੀ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਏ ਡੀ ਕਾਤਡਾਰੇ (ਬੀ ਐਮ)

8275418267

bo_g702@licindia.com

ਬੁਲਢਾਣਾ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਿਮਸ ਮੂਲੇ (ਏ ਐਮ ਬੀ{ਐਸ})

8412054242

bo_g702@licindia.com

ਵਾਿਸ਼ਮ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਿਮਸ ਮੂਲੇ (ਏ ਐਮ ਬੀ{ਐਸ})

8412054242

ਕ�ਪਲੈ ਕਸ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਦਰਾ ਰੋਡ, ਵਡੋਦਰਾ 390 020 ਗੁਜਰਾਤ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਡੋਦਰਾ
ਵਡੋਦਰਾ - ਜੀ714

ਂ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਵਦੋਦਰਾ, ਪੀ ਐਡ

0265 - 2352052 /

ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗਜਾਨਨ

0265 - 2352025

ਕ�ਪਲੈ ਕਸ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਦਰਾ ਰੋਡ, ਵਡੋਦਰਾ 390 020 ਗੁਜਰਾਤ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਵਡੋਦਰਾ
ਵਡੋਦਰਾ - ਜੀ714

ਂ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਵਦੋਦਰਾ, ਪੀ ਐਡ

0265 - 2352052 /

ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ, 3ਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਗਜਾਨਨ

0265 - 2352025

ਕ�ਪਲੈ ਕਸ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਦਰਾ ਰੋਡ, ਵਡੋਦਰਾ 390 020 ਗੁਜਰਾਤ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਅਮਰਾਵਤੀ
ਅਮਰਾਵਤੀ
ਅਮਰਾਵਤੀ
ਅਮਰਾਵਤੀ

ਅਮਰਾਵਤੀ ਜੀ702
ਅਮਰਾਵਤੀ ਜੀ702
ਅਮਰਾਵਤੀ ਜੀ702
ਅਮਰਾਵਤੀ ਜੀ702

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸ਼�ੀ ਿਕ�ਸ਼ਨਾ ਪੇਟ ਅਮਰਾਵਤੀ

079-2666876 / 079-

444 601

2662967

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸ਼�ੀ ਿਕ�ਸ਼ਨਾ ਪੇਟ ਅਮਰਾਵਤੀ

079-2666876 / 079-

444 601

2662967

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸ਼�ੀ ਿਕ�ਸ਼ਨਾ ਪੇਟ ਅਮਰਾਵਤੀ

079-2666876 / 079-

444 601

2662967

ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸ਼�ੀ ਿਕ�ਸ਼ਨਾ ਪੇਟ ਅਮਰਾਵਤੀ

079-2666876 / 079-

444 601

2662967

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਗ-ਜੀ703

"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਅਦਾਲਤ ਰੋਡ, ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ।

2402348534

bo_g703@licindia.com

ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸੰ ਜਯ ਬੋਰਦ

9890660885

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਗ-ਜੀ703

"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਅਦਾਲਤ ਰੋਡ, ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ।

2402348534

bo_g703@licindia.com

ਬੀਡ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸੰ ਜਯ ਬੋਰਦ

9890660885

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਗ-ਜੀ703

"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਅਦਾਲਤ ਰੋਡ, ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ।

2402348534

bo_g703@licindia.com

ਿਹੰ ਗੋਲੀ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸੰ ਜਯ ਬੋਰਦ

9890660885

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਗ-ਜੀ703

"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਅਦਾਲਤ ਰੋਡ, ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ।

2402348534

bo_g703@licindia.com

ਜਾਲਨਾ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸੰ ਜਯ ਬੋਰਦ

9890660885

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਗ-ਜੀ703

"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਅਦਾਲਤ ਰੋਡ, ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ।

2402348534

bo_g703@licindia.com

ਲਾਤੂਰ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸੰ ਜਯ ਬੋਰਦ

9890660885

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਗ-ਜੀ703

"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਅਦਾਲਤ ਰੋਡ, ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ।

2402348534

bo_g703@licindia.com

ਨ�ਦੇੜ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸੰ ਜਯ ਬੋਰਦ

9890660885

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਗ-ਜੀ703

"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਅਦਾਲਤ ਰੋਡ, ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ।

2402348534

bo_g703@licindia.com

ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸੰ ਜਯ ਬੋਰਦ

9890660885

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ

ਔਰੰ ਗਾਬਾਗ-ਜੀ703

"ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼", ਅਦਾਲਤ ਰੋਡ, ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ।

2402348534

bo_g703@licindia.com

ਪਰਭਨੀ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸੰ ਜਯ ਬੋਰਦ

9890660885

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਔਮ ਡੀ ਓ-I

1, 2, 3, ਲਕਸ਼ਮੀ ਿਨਵਾਸ, ਸਦਾਨਾ

24092233, 24079623

bo_g716@licindia.com

ਮੁੰ ਬਈ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ਸੰ ਜੂ ਪਾਡਤੇ

9324276410

24092233, 24079623

bo_g716@licindia.com

ਮੁੰ ਬਈ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ਸੰ ਜੂ ਪਾਡਤੇ

9324276410

67819450

bo_g715@licindia.com

ਮੁੰ ਬਈ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ਸਿਮਤਾ ਬੋਦਸ

9987123667

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ਭੰ ਡਾਰਾ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸਾਯਨ ਯੂਿਨਟ-2, ਜੀ716

ਿਵਦਯਾਲਯ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਯਨ ਵੈਸਟ, ਮੁੰ ਬਈ400022

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਔਮ ਡੀ ਓ-I

ਸਾਯਨ ਯੂਿਨਟ-2, ਜੀ716

1, 2, 3, ਲਕਸ਼ਮੀ ਿਨਵਾਸ, ਸਦਾਨਾ
ਿਵਦਯਾਲਯ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਯਨ ਵੈਸਟ, ਮੁੰ ਬਈ400022

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਮੁੰ ਬਈ

ਿਵਲੇ ਪਾਰਲੇ ਜੀ715

ਿਨਉ ਇੰ ਡੀਆ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਐਸ. ਵੀ. ਰੋਡ,
ਸ�ਟਕਰੂਜ਼ ਵੈਸਟ, ਮੁੰ ਬਈ 400 054।

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਨਾਗਪੁਰ

ਨਾਗਪੁਰ (ਜੀ-707)

ਨਾਗਪੁਰ ਡੀ ਓ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਇ। ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਐਸ
ਵੀ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ, ਪੀ ਓ ਨੰ. 63, ਨਾਗਪੁਰ-

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੀ। ਪ�ਡੇ / ਸ਼�ੀ. ਵੀ ਸੀ

9422670090 /

ਐਸ ਰਾਵ

9420879245

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੀ। ਪ�ਡੇ / ਸ਼�ੀ. ਵੀ ਸੀ

9422670090 /

ਐਸ ਰਾਵ

9420879245

01
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਨਾਗਪੁਰ

ਨਾਗਪੁਰ (ਜੀ-707)

ਨਾਗਪੁਰ ਡੀ ਓ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਇ। ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਐਸ
ਵੀ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ, ਪੀ ਓ ਨੰ. 63, ਨਾਗਪੁਰ01

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ਚੰ ਦ�ਪੁਰ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਨਾਗਪੁਰ

ਨਾਗਪੁਰ (ਜੀ-707)

ਨਾਗਪੁਰ ਡੀ ਓ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਇ। ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਐਸ

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ਗੜਿਚਰੋਲੀ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਵੀ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ, ਪੀ ਓ ਨੰ. 63, ਨਾਗਪੁਰ-

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੀ। ਪ�ਡੇ / ਸ਼�ੀ. ਵੀ ਸੀ

9422670090 /

ਐਸ ਰਾਵ

9420879245

01
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਨਾਗਪੁਰ

ਨਾਗਪੁਰ (ਜੀ-707)

ਨਾਗਪੁਰ ਡੀ ਓ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਇ। ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਐਸ

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ਨਾਗਪੁਰ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਵੀ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ, ਪੀ ਓ ਨੰ. 63, ਨਾਗਪੁਰ-

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੀ। ਪ�ਡੇ / ਸ਼�ੀ. ਵੀ ਸੀ

9422670090 /

ਐਸ ਰਾਵ

9420879245

01
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਨਾਗਪੁਰ

ਨਾਗਪੁਰ (ਜੀ-707)

ਨਾਗਪੁਰ ਡੀ ਓ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਇ। ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਐਸ

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

ਵਰਧਾ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਵੀ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ, ਪੀ ਓ ਨੰ. 63, ਨਾਗਪੁਰ-

ਸ਼�ੀ। ਏ. ਪੀ। ਪ�ਡੇ / ਸ਼�ੀ. ਵੀ ਸੀ

9422670090 /

ਐਸ ਰਾਵ

9420879245

01
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਨਾਿਸਕ
ਨਾਿਸਕ
ਨਾਿਸਕ
ਨਾਿਸਕ
ਪੂਨ�-1

ਪੂਨ�-2

ਪੂਨ�-3

ਸਤਾਰਾ

ਨਾਿਸਕ-ਜੀ708
ਨਾਿਸਕ-ਜੀ708
ਨਾਿਸਕ-ਜੀ708
ਨਾਿਸਕ-ਜੀ708

ਪੂਨ�- ਜੀ-709

ਪੂਨ�- ਜੀ-709

ਪੂਨ�- ਜੀ-709

ਸਤਾਰਾ ਜੀ711

"ਜੀਵਨ-ਪ�ਕਾਸ਼",ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,

(0253) 2573520 /

ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਗ�ਾ�ਡ, ਨਾਿਸਕ-422002

2581962

"ਜੀਵਨ-ਪ�ਕਾਸ਼",ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,

(0253) 2573520 /

ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਗ�ਾ�ਡ, ਨਾਿਸਕ-422002

2581962

"ਜੀਵਨ-ਪ�ਕਾਸ਼",ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,

(0253) 2573520 /

ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਗ�ਾ�ਡ, ਨਾਿਸਕ-422002

2581962

"ਜੀਵਨ-ਪ�ਕਾਸ਼",ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,

(0253) 2573520 /

ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਗ�ਾ�ਡ, ਨਾਿਸਕ-422002

2581962

ਂ ਜੀ ਐਸ,
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਪੀ ਐਡ

020 25535339 / 020

ਜੀ-709, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਿਸ਼ਵਾਜੀ

25534149 / 020

ਨਗਰ, ਪੂਣੇ-411005

25535865

ਂ ਜੀ ਐਸ,
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਪੀ ਐਡ

020 25535339 / 020

ਜੀ-709, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਿਸ਼ਵਾਜੀ

25534149 / 020

ਨਗਰ, ਪੂਣੇ-411005

25535865

ਂ ਜੀ ਐਸ,
ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ ਪੀ ਐਡ

020 25535339 / 020

ਜੀ-709, ਜੀਵਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਿਸ਼ਵਾਜੀ

25534149 / 020

bo_g708@licindia.com

ਧੁਲੇ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਏ. ਟੀ. ਜਾਧਵ ਏ. ਏ. ਓ।

9422945874

bo_g708@licindia.com

ਜਵਗ�ਵ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਏ. ਟੀ. ਜਾਧਵ ਏ. ਏ. ਓ।

9422945874

bo_g708@licindia.com

ਨੰਦੂਰਬਾਰ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਏ. ਟੀ. ਜਾਧਵ ਏ. ਏ. ਓ।

9422945874

bo_g708@licindia.com

ਨਾਿਸਕ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਏ. ਟੀ. ਜਾਧਵ ਏ. ਏ. ਓ।

9422945874

bo_g709@licindia.com

ਪੂਨ�

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਕੇ ਡੀ ਦੇਸ਼ਪ�ਡੇ

9763411487

bo_g709@licindia.com

ਅਿਹਮਦਨਗਰ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਕੇ ਡੀ ਦੇਸ਼ਪ�ਡੇ

9763411487

bo_g709@licindia.com

ਸੋਲਾਪੁਰ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਕੇ ਡੀ ਦੇਸ਼ਪ�ਡੇ

9763411487

ਨਗਰ, ਪੂਣੇ-411005

25535865

ਜੀਵਨ ਤਾਰਾ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,

2162238433

bo_g711@licindia.com

ਕੋਲਹਾਪੁਰ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ਜੇ. ਐਮ. ਵਲਾਵੀ

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

ਰਤਨਾਿਗਰੀ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ਜੇ. ਐਮ. ਵਲਾਵੀ

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

ਸ�ਗਲੀ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ਜੇ. ਐਮ. ਵਲਾਵੀ

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

ਸਤਾਰਾ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ਜੇ. ਐਮ. ਵਲਾਵੀ

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

ਿਸੰ ਧੁਦੁਰਗ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ਜੇ. ਐਮ. ਵਲਾਵੀ

9175583860

2225833928

bo_g713@licindia.com

ਰਾਏਗੜ�

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ਅੰ ਜਲੀ ਏ ਵਾਯੰ ਗਣਕਰ

9821370735

2225833928

bo_g713@licindia.com

ਥਾਣੇ

ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰਾ

ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ਅੰ ਜਲੀ ਏ ਵਾਯੰ ਗਣਕਰ

9821370735

ਕਲੈ ਕਟਰ ਔਿਫਸ ਦੇ ਸਾਮ�ਣ,ੇ ਸਤਾਰਾ
ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਸਤਾਰਾ

ਸਤਾਰਾ ਜੀ711

ਜੀਵਨ ਤਾਰਾ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,
ਕਲੈ ਕਟਰ ਔਿਫਸ ਦੇ ਸਾਮ�ਣ,ੇ ਸਤਾਰਾ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਸਤਾਰਾ

ਸਤਾਰਾ ਜੀ711

ਜੀਵਨ ਤਾਰਾ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,
ਕਲੈ ਕਟਰ ਔਿਫਸ ਦੇ ਸਾਮ�ਣ,ੇ ਸਤਾਰਾ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਸਤਾਰਾ

ਸਤਾਰਾ ਜੀ711

ਜੀਵਨ ਤਾਰਾ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,
ਕਲੈ ਕਟਰ ਔਿਫਸ ਦੇ ਸਾਮ�ਣ,ੇ ਸਤਾਰਾ

ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਾ

ਸਤਾਰਾ

ਸਤਾਰਾ ਜੀ711

ਜੀਵਨ ਤਾਰਾ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ,
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