ெபயர் & ப�&ஜிஎஸ்
மண்டலம்

ப���

�ன�ட்�ன் �றிய��

�ன�ட்�ன்
ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட்�ன் �கவ�

எண்
மத்திய மண்டலம்

ராய்�ர்

ராய்�ர் ஜி305

ெதாைலேபசி

�ன�ட்�ன் மின்னஞ்சல் ஐ�

மாவட்டம்/ட�ன்ஷிப்

மாநில ெபயர்

எண்
ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,

கிைள
அதிகா�ய�ன் ெபயர்

கிைள
அதிகா�ய�ன்
ெமாைபல் எண்

0771-2583945

bo_g305@licindia.com

சத்த�ஸ்கர்

சத்த�ஸ்கர்

ஷ். ப�.ேக. ராய்

9425204128

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ெப�ல்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். மதன் ேகாபால்

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ேபாபால்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். மதன் ேகாபால்

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ஹர்டா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். மதன் ேகாபால்

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ெஹாஷங்கபாத்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். மதன் ேகாபால்

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ைரெசன்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். மதன் ேகாபால்

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ராஜ்கர்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். மதன் ேகாபால்

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

ெசேஹார்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். மதன் ேகாபால்

9630843490

0755-2676270

bo_g301@licindia.com

வ��ஷா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். மதன் ேகாபால்

9630843490

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

அேசாக்நகர்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். க�ரவ் ேகாயல்

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ப்ஹிண்ட்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். க�ரவ் ேகாயல்

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

டா�யா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். க�ரவ் ேகாயல்

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

�ணா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். க�ரவ் ேகாயல்

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

�வாலியர்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். க�ரவ் ேகாயல்

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

�ைரனா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். க�ரவ் ேகாயல்

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

ெஷ�ர்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். க�ரவ் ேகாயல்

9425772356

0751-2448621

bo_g302@licindia.com

சிவ��

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். க�ரவ் ேகாயல்

9425772356

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

பட்வான�

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

பர்ஹான்�ர்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ேதவாஸ்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

தார்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

ேகாட்ட அ�வலகம், ஜ�வன் ப�மா
மார்க், பான்ட்�, ராய்�ர், சத்த�ஸ்கர்
மத்திய மண்டலம்

ேபாபால்

ேபாபால் ஜி301

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
60-ஏ, ஜ�வன் ப�ரகாஷ், அேரரா
ஹில்ஸ், ேபாபால், ம.ப�

மத்திய மண்டலம்

ேபாபால்

ேபாபால் ஜி301

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
60-ஏ, ஜ�வன் ப�ரகாஷ், அேரரா
ஹில்ஸ், ேபாபால், ம.ப�

மத்திய மண்டலம்

ேபாபால்

ேபாபால் ஜி301

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
60-ஏ, ஜ�வன் ப�ரகாஷ், அேரரா
ஹில்ஸ், ேபாபால், ம.ப�

மத்திய மண்டலம்

ேபாபால்

ேபாபால் ஜி301

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
60-ஏ, ஜ�வன் ப�ரகாஷ், அேரரா
ஹில்ஸ், ேபாபால், ம.ப�

மத்திய மண்டலம்

ேபாபால்

ேபாபால் ஜி301

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
60-ஏ, ஜ�வன் ப�ரகாஷ், அேரரா
ஹில்ஸ், ேபாபால், ம.ப�

மத்திய மண்டலம்

ேபாபால்

ேபாபால் ஜி301

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
60-ஏ, ஜ�வன் ப�ரகாஷ், அேரரா
ஹில்ஸ், ேபாபால், ம.ப�

மத்திய மண்டலம்

ேபாபால்

ேபாபால் ஜி301

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
60-ஏ, ஜ�வன் ப�ரகாஷ், அேரரா
ஹில்ஸ், ேபாபால், ம.ப�

மத்திய மண்டலம்

ேபாபால்

ேபாபால் ஜி301

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
60-ஏ, ஜ�வன் ப�ரகாஷ், அேரரா
ஹில்ஸ், ேபாபால், ம.ப�

மத்திய மண்டலம்

�வாலியர்

�வாலியர் G302

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், சிட்� ெசன்டர்,
�வாலியர், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

�வாலியர்

�வாலியர் G302

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், சிட்� ெசன்டர்,
�வாலியர், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

�வாலியர்

�வாலியர் G302

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், சிட்� ெசன்டர்,
�வாலியர், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

�வாலியர்

�வாலியர் G302

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், சிட்� ெசன்டர்,
�வாலியர், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

�வாலியர்

�வாலியர் G302

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், சிட்� ெசன்டர்,
�வாலியர், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

�வாலியர்

�வாலியர் G302

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், சிட்� ெசன்டர்,
�வாலியர், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

�வாலியர்

�வாலியர் G302

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், சிட்� ெசன்டர்,
�வாலியர், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

�வாலியர்

�வாலியர் G302

ப�& ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், சிட்� ெசன்டர்,
�வாலியர், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி
ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி
ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி
ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி

ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.
மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

இந்ேதார்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ஜாப்வா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

காந்த்வா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

கார்ேகான்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

மண்ட்ேசார்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ந��ச்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ரத்லம்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

ஷாஜா�ர்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

0731-2481253

bo_g303@licindia.com

உஜ்ைஜன்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். எம்.சி. வர்மா

7389114470

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

அ�ப்�ர்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

பாலாகாட்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

சாட்டார்�ர்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

சிந்திவாரா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

டா�

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�ண்ெடா�

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ஜபல்�ர்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

கட்ன�

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

மண்ட்லா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

நர்சிங்க�ர்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

பன்னா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�வா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

சாகர்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி
ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.
மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி
ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி
ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி
ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி
ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி
ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி
ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி
ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

இந்ேதார்

இந்ேதார் ஜி303

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ஹவா பங்களா ேரா�, �ட்� ேகாத்தி
ச�க்கம், இந்ேதார், எம்.ப�.

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,

நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்
மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

சட்னா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

சிேயான�

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

ஷாெடால்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

சித்தி

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

சிங்க்ெரௗலி

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

�காம்கர்

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0761-2671096

pngs.jabalpur@licindia.com

உமா�யா

மத்தியப் ப�ரேதசம்

ஷ். ப�.ேக. பாண்ேட

9893009448

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

அரா�யா

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

அர்வால்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ஒளரங்காபாத்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

பாங்கா

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ெப�சாைர

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

பாகல்�ர்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ேபாஜ்�ர்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�க்ஸர்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

தர்பங்கா

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

கயா

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ெகாபல்கஞ்ச்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ஜ�

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ெஜஹனபட்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ைக�ர் (பா�)

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

க�ஹர்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

காக�யா

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

கிஷான்கஞ்ச்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

லக்கிசராய்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

மாேத�ரா

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ம�பான�

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ங்கர்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�சாஃபர்�ர்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்
மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

மத்திய மண்டலம்

ஜபல்�ர்

ஜபல்�ர் ஜி304

ப�&ஜிஎஸ் �ைற, எல்ஐசி இந்தியா,
ப�ரேதச அ�வலகம், மதன் மஹால்,
நாக்�ர் சாைல, ஜபால்�ர்

கிழக்� மத்திய

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001
பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,
ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

கிழக்� மத்திய

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

பாட்னா

ப�&ஜிஎஸ், பாட்னா

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

மண்டலம்

�ர்பா சம்பரன்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�ர்ன�யா

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ேராஹ்தாஸ்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

சஹர்சா

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

சமஸ்��ர்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

சரண்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ேஷக்�ரா

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ெஷஹார்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

சிட்டாமா�

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

சிவான்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

�பால்

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

0612-2221662

bo_g803@licindia.com

ைவஷாலி

ப�கார்

ப�.ேக.பண்டா

9471889321

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ெபாகேரா

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

சட்ரா

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

திேயாகர்

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

தன்பாத்

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ம்கா

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

கார்வா

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

கி��த்

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ேகாடா

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

�ம்லா

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ஹச�பாக்

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ஜாம்தாரா

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ஹூண்�

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ெகாடர்மா

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ேலதர்

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ேலாஹர்தாகா

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

பா�ர்

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

பால�

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001
ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

bo_g803@licindia.com

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

0612-2221662

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

9471889321

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ப�.ேக.பண்டா

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ப�கார்

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

பாட்னா

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

bo_g803@licindia.com

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

0612-2221662

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

9471889321

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ப�.ேக.பண்டா

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ப�கார்

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

பஷ்சிம் சம்பரன்

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

bo_g803@licindia.com

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

0612-2221662

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

9471889321

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ப�.ேக.பண்டா

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ப�கார்

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

நவாடா

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

bo_g803@licindia.com

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

0612-2221662

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

9471889321

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ப�.ேக.பண்டா

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ப�கார்

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

நாளந்தா

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

bo_g803@licindia.com

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

0612-2221662

ஃப்ேரசர் சாைல ப�, பாட்னா 800001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், மச�ல் ஹக் பாைத,

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,
ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,
ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

கிழக்� மத்திய

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

பாஸ்சிமி சிங்�ம்

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

பர்ப� சிங்�ம்

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ராம்கர்

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

ராஞ்சி

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

சாஹிப்கஞ்ச்

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001
ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

bo_g802@licindia.com

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

0657-2249861

ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,
ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ� மா�,
ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர் 831001

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

மண்டலம்

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ�

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

மா�, ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர்

சராய்ேகலா-

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

கார்சவான்

831001
கிழக்� மத்திய

ஜாம்ெஷட்�ர்

ப�ஸ்��ர்

மண்டலம்

இந்�ஸ்தான் கட்�டம், 3 வ�

0657-2249861

bo_g802@licindia.com

சிம்ேடகா

ஜார்க்கண்ட்

ப�.ேக.மிஸ்ரா

9430479997

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

அ��ல்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

பாேலஷ்வர்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ெபௗத்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

பாட்ராக்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

கட்டாக்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ெதன்கனல்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

கஜபதி

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

கஞ்சம்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ஜகத்சிங்�ர்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ஜாஜா�ர்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

கலஹந்தி

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

கந்தமால்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ேகந்தரபாரா

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ேகந்�ஜர்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ேகார்தா

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ேகாரா�ட்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

மால்கங்கி�

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ம�ர்பஞ்ச்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

நபரங்கா�ர்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

நயாகர்

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

நவபாடா

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

��

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0674-2544316

bo_g801@licindia.com

ராயாகாடா

ஒ�சா

ஏ.ேக.சாஹூ

9437463040

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

பாலாங்கிர்

ஒ�சா

ந. பாண்டா

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

பர்கர்

ஒ�சா

ந. பாண்டா

9437093975

மா�, ப�ஸ்��ர், ஜாம்ெஷட்�ர்
831001

கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

�வேனஷ்வர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

சாம்பல்�ர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

சாம்பல்�ர்

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

�ர்யா நகர்,

84, கரேவலா நகர், �வேனஸ்வர்

ப�ப�எஸ்ஆர்

751 002

எஸ்ப�ப�, கிராம-

4 வ� மா�, ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,

அ�வலகம்

ஐந்தாபலி, சாம்பல்�ர் 768004

எஸ்ப�ப�, கிராம-

4 வ� மா�, ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

அ�வலகம்
சாம்பல்�ர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

சாம்பல்�ர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

சாம்பல்�ர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

சாம்பல்�ர்

மண்டலம்
கிழக்� மத்திய

சாம்பல்�ர்

மண்டலம்
கிழக்� மண்டலம்

ெபாங்ைககா

ஐந்தாபலி, சாம்பல்�ர் 768004

எஸ்ப�ப�, கிராம-

4 வ� மா�, ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,

அ�வலகம்

ஐந்தாபலி, சாம்பல்�ர் 768004

எஸ்ப�ப�, கிராம-

4 வ� மா�, ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,

அ�வலகம்

ஐந்தாபலி, சாம்பல்�ர் 768004

எஸ்ப�ப�, கிராம-

4 வ� மா�, ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,

அ�வலகம்

ஐந்தாபலி, சாம்பல்�ர் 768004

எஸ்ப�ப�, கிராம-

4 வ� மா�, ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,

அ�வலகம்

ஐந்தாபலி, சாம்பல்�ர் 768004

எஸ்ப�ப�, கிராம-

4 வ� மா�, ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,

அ�வலகம்

ஐந்தாபலி, சாம்பல்�ர் 768004

ஜி 404

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்

ெவான்

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

�பகர்

ஒ�சா

ந. பாண்டா

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

ஜார்��டா

ஒ�சா

ந. பாண்டா

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

சாம்பல்�ர்

ஒ�சா

ந. பாண்டா

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

�பர்னா�ர்

ஒ�சா

ந. பாண்டா

9437093975

0663-2541037

bo_g804@licindia.com

�ந்தர்கர்

ஒ�சா

ந. பாண்டா

9437093975

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

பாக்சா

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

பார்ேபடா

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ெபாங்ைககாெவான்

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

�ப்�

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ேகால்பாரா

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ேகாக்ரஜ்ஹர்

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

உதல்��

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

சிராங்

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

தர்ராங்

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

காம்ரப்

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

காம்ரப்

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

ெபாங்ைககா

ஜி 404

ெவான்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

ெபாங்ைககா

ஜி 404

ெவான்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

ெபாங்ைககா

ஜி 404

ெவான்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

ெபாங்ைககா

ஜி 404

ெவான்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

ெபாங்ைககா

ஜி 404

ெவான்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

ெபாங்ைககா

ஜி 404

ெவான்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

�வஹாத்தி

ஜி 404

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

�வஹாத்தி

ஜி 404

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

�வஹாத்தி

ஜி 404

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

�வஹாத்தி

ஜி 404

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,

ெமட்ேராபாலிட்டன்

க�காத்தி-781 001
கிழக்� மண்டலம்

�வஹாத்தி

ஜி 404

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

கார்கி-ஆங்லாங்

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ேமா�ஹாவ்

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

நாகாவ்

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

நல்பா�

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0361-2636555

bo_g404@licindia.com

ேசான�ட்�ர்

அசாம்

தி�மதி. லிப�கா கலிதா

9435344443

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

அ�ணாச்சல

அசாம், அ�ணாச்சல

தி�. ெஹச் என் தாஸ்

9435703027

ப�ரேதசம்

ப�ரேதசம் & நாகாலாந்�

ேதமாஜி

அசாம், அ�ணாச்சல

தி�. ெஹச் என் தாஸ்

9435703027

தி�. ெஹச் என் தாஸ்

9435703027

தி�. ெஹச் என் தாஸ்

9435703027

ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001
கிழக்� மண்டலம்

�வஹாத்தி

ஜி 404

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

�வஹாத்தி

ஜி 404

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

�வஹாத்தி

ஜி 404

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

�வஹாத்தி

ஜி 404

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், எஸ்.எஸ்
ேராட் ஃேபன்ஸி பஜார்,
க�காத்தி-781 001

கிழக்� மண்டலம்

ேஜார்ஹட்

ஜி 407

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ராஜாபா�
கராலிேஜார்ஹர், அசாம், 785014

கிழக்� மண்டலம்

ேஜார்ஹட்

ஜி 407

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ராஜாபா�

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

கராலிேஜார்ஹர், அசாம், 785014
கிழக்� மண்டலம்

ேஜார்ஹட்

ஜி 407

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ராஜாபா�

ப�ரேதசம் & நாகாலாந்�
0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ைடப்�ஹா

கராலிேஜார்ஹர், அசாம், 785014
கிழக்� மண்டலம்

ேஜார்ஹட்

ஜி 407

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ராஜாபா�

அசாம், அ�ணாச்சல
ப�ரேதசம் & நாகாலாந்�

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ேகாலாஹாட்

அசாம், அ�ணாச்சல

கராலிேஜார்ஹர், அசாம், 785014
கிழக்� மண்டலம்

ேஜார்ஹட்

ஜி 407

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ராஜாபா�

ப�ரேதசம் & நாகாலாந்�
0376-2360997

bo_g407@licindia.com

ேஜார்ஹட்

கராலிேஜார்ஹர், அசாம், 785014
கிழக்� மண்டலம்

ேஜார்ஹட்

ஜி 407

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ராஜாபா�

ேஜார்ஹட்

ஜி 407

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ராஜாபா�

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

லக்கிம்�ர்

ேஜார்ஹட்

ஜி 407

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ராஜாபா�

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

நாகாலாந்�

ேஜார்ஹட்

ஜி 407

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ராஜாபா�

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

சிவசாஹர்

சில்ச்சர்

ஜி 410

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெமஹர்�ர்,

0376-2360997

bo_g407@licindia.com

தின்�கியா

சில்ச்சர்

ஜி 410

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெமஹர்�ர்,

03842-237187

bo_g410@licindia.com

கச்சார்

சில்ச்சர்

ஜி 410

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெமஹர்�ர்,

03842-237187

bo_g410@licindia.com

திமா கேசாவ்

சில்ச்சர்

ஜி 410

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெமஹர்�ர்,

03842-237187

bo_g410@licindia.com

ைஹலகண்�

சில்ச்சர்

ஜி 410

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெமஹர்�ர்,

03842-237187

bo_g410@licindia.com

க�ம்கஞ்ச்

சில்ச்சர்

ஜி 410

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெமஹர்�ர்,

03842-237187

bo_g410@licindia.com

மண�ப்�ர்

சில்ச்சர்

ஜி 410

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெமஹர்�ர்,

03842-237187

bo_g410@licindia.com

மிேசாரம்

ஜல்ைப��

ஜி 405

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தபால் ெபட்�

9435703027

அசாம், அ�ணாச்சல

தி�. ெஹச் என் தாஸ்

9435703027

அசாம், தி��ரா &

தி� ெஜ. ேதய்

03842-241252

அசாம், தி��ரா &

தி� ெஜ. ேதய்

03842-241251

அசாம், தி��ரா &

தி� ெஜ. ேதய்

03842-241254

அசாம், தி��ரா &

தி� ெஜ. ேதய்

03842-241253

அசாம், தி��ரா &

தி� ெஜ. ேதய்

03842-241256

அசாம், தி��ரா &

தி� ெஜ. ேதய்

03842-241257

தி� ெஜ. ேதய்

03842-241255

மிேசாரம்
03842-237187

bo_g410@licindia.com

தி��ரா

சிலச்சர்-788 015
கிழக்� மண்டலம்

தி�. ெஹச் என் தாஸ்

மிேசாரம்

சிலச்சர்-788 015
கிழக்� மண்டலம்

அசாம், அ�ணாச்சல

மிேசாரம்

சிலச்சர்-788 015
கிழக்� மண்டலம்

9435703027

மிேசாரம்

சிலச்சர்-788 015
கிழக்� மண்டலம்

தி�. ெஹச் என் தாஸ்

மிேசாரம்

சிலச்சர்-788 015
கிழக்� மண்டலம்

அசாம், அ�ணாச்சல

மிேசாரம்

சிலச்சர்-788 015
கிழக்� மண்டலம்

9435703027

ப�ரேதசம் & நாகாலாந்�

சிலச்சர்-788 015
கிழக்� மண்டலம்

தி�. ெஹச் என் தாஸ்

ப�ரேதசம் & நாகாலாந்�

கராலிேஜார்ஹர், அசாம், 785014
கிழக்� மண்டலம்

அசாம், அ�ணாச்சல

ப�ரேதசம் & நாகாலாந்�

கராலிேஜார்ஹர், அசாம், 785014
கிழக்� மண்டலம்

9435703027

ப�ரேதசம் & நாகாலாந்�

கராலிேஜார்ஹர், அசாம், 785014
கிழக்� மண்டலம்

தி�. ெஹச் என் தாஸ்

ப�ரேதசம் & நாகாலாந்�

கராலிேஜார்ஹர், அசாம், 785014
கிழக்� மண்டலம்

அசாம், அ�ணாச்சல

அசாம், தி��ரா &
மிேசாரம்

03561-255457

bo_g405@licindia.com

சிக்கிம் கிழக்�

சிக்கிம்

தி�. எ. பால்

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

சிக்கிம் வடக்�

சிக்கிம்

தி�. எ. பால்

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

சிக்கிம் ெதற்�

சிக்கிம்

தி�. எ. பால்

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

சிக்கிம் ேமற்�

சிக்கிம்

தி�. எ. பால்

9474592180

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

பன்�ரா

ேமற்� வங்காளம்

தி�. அசிந்தா ராய்

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

ப�ர்�ஹும்

ேமற்� வங்காளம்

தி�. அசிந்தா ராய்

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

�ர்�வான்

ேமற்� வங்காளம்

தி�. அசிந்தா ராய்

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

�ர்�வான்

ேமற்� வங்காளம்

தி�. அசிந்தா ராய்

9433245434

0341-2254526

bo_g401@licindia.com

��ல்லா

ேமற்� வங்காளம்

தி�. அசிந்தா ராய்

9433245434

03561-255457

bo_g405@licindia.com

அலி�ர்�வார்

ேமற்� வங்காளம்

தி�. எ. பால்

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

�ஷ்ெபஹர்

ேமற்� வங்காளம்

தி�. எ. பால்

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

தக்ஷின் தினாஜ்�ர்

ேமற்� வங்காளம்

தி�. எ. பால்

9474592180

71, ப�.ஓ & ��ஸ்-ஜல்ைப��735
101
கிழக்� மண்டலம்

ஜல்ைப��

ஜி 405

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தபால் ெபட்�
71, ப�.ஓ & ��ஸ்-ஜல்ைப��735
101

கிழக்� மண்டலம்

ஜல்ைப��

ஜி 405

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தபால் ெபட்�
71, ப�.ஓ & ��ஸ்-ஜல்ைப��735
101

கிழக்� மண்டலம்

ஜல்ைப��

ஜி 405

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தபால் ெபட்�
71, ப�.ஓ & ��ஸ்-ஜல்ைப��735
101

கிழக்� மண்டலம்

அசன்ேசால்

ஜி 401

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 1வ�
தளம்,ெவஸ்ட் எண்ட், ஜி �
ேரா�, அசன்ேசால்
713304மாவட்டம்-�ர்�வான்

கிழக்� மண்டலம்

அசன்ேசால்

ஜி 401

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 1வ�
தளம்,ெவஸ்ட் எண்ட், ஜி �
ேரா�, அசன்ேசால்
713304மாவட்டம்-�ர்�வான்

கிழக்� மண்டலம்

அசன்ேசால்

ஜி 401

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 1வ�
தளம்,ெவஸ்ட் எண்ட், ஜி �
ேரா�, அசன்ேசால்
713304மாவட்டம்-�ர்�வான்

கிழக்� மண்டலம்

அசன்ேசால்

ஜி 401

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 1வ�
தளம்,ெவஸ்ட் எண்ட், ஜி �
ேரா�, அசன்ேசால்
713304மாவட்டம்-�ர்�வான்

கிழக்� மண்டலம்

அசன்ேசால்

ஜி 401

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 1வ�
தளம்,ெவஸ்ட் எண்ட், ஜி �
ேரா�, அசன்ேசால்
713304மாவட்டம்-�ர்�வான்

கிழக்� மண்டலம்

ஜல்ைப��

ஜி 405

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தபால் ெபட்�
71, ப�.ஓ & ��ஸ்-ஜல்ைப��735
101

கிழக்� மண்டலம்

ஜல்ைப��

ஜி 405

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தபால் ெபட்�
71, ப�.ஓ & ��ஸ்-ஜல்ைப��735
101

கிழக்� மண்டலம்

ஜல்ைப��

ஜி 405

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தபால் ெபட்�
71, ப�.ஓ & ��ஸ்-ஜல்ைப��735
101

கிழக்� மண்டலம்

ஜல்ைப��

ஜி 405

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தபால் ெபட்�

03561-255457

bo_g405@licindia.com

டார்ஜிலிங்

ேமற்� வங்காளம்

தி�. எ. பால்

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

ஜல்ைப��

ேமற்� வங்காளம்

தி�. எ. பால்

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

மல்தா

ேமற்� வங்காளம்

தி�. எ. பால்

9474592180

03561-255457

bo_g405@licindia.com

உத்தர் தினாஜ்�ர்

ேமற்� வங்காளம்

தி�. எ. பால்

9474592180

033-22126561

bo_g402@licindia.com

24 பார்கனாஸ் வடக்�

ேமற்� வங்காளம்

தி�. ப்ேராபல் தத்தா

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

24 பார்கனாஸ் ெதற்�

ேமற்� வங்காளம்

தி�. ப்ேராபல் தத்தா

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ஹூக்ள�

ேமற்� வங்காளம்

தி�. ப்ேராபல் தத்தா

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ெஹௗரா

ேமற்� வங்காளம்

தி�. ப்ேராபல் தத்தா

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

கல்கத்தா

ேமற்� வங்காளம்

தி�. ப்ேராபல் தத்தா

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

�ர்ஷிதாபாத்

ேமற்� வங்காளம்

தி�. ப்ேராபல் தத்தா

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

ந�யா

ேமற்� வங்காளம்

தி�. ப்ேராபல் தத்தா

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

பாஷிம் மித்னா�ர்

ேமற்� வங்காளம்

தி�. ப்ேராபல் தத்தா

9831959486

033-22126561

bo_g402@licindia.com

�ர்பா மித்னா�ர்

ேமற்� வங்காளம்

தி�. ப்ேராபல் தத்தா

9831959486

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ஆக்ரா

உத்திர ப�ரேதசம்

ஏேக அஸ்தனா,

9412567943

71, ப�.ஓ & ��ஸ்-ஜல்ைப��735
101
கிழக்� மண்டலம்

ஜல்ைப��

ஜி 405

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தபால் ெபட்�
71, ப�.ஓ & ��ஸ்-ஜல்ைப��735
101

கிழக்� மண்டலம்

ஜல்ைப��

ஜி 405

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தபால் ெபட்�
71, ப�.ஓ & ��ஸ்-ஜல்ைப��735
101

கிழக்� மண்டலம்

ஜல்ைப��

ஜி 405

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தபால் ெபட்�
71, ப�.ஓ & ��ஸ்-ஜல்ைப��735
101

கிழக்� மண்டலம்

ேகஎம்�ஓ I

ஜி 402

ஜ�வன் ப�ரகாஷ்' 8 வ� தளம்,
16, சி ஆர் அவன்�, கல்கத்தா–
700 072

கிழக்� மண்டலம்

ேகஎம்�ஓ I

ஜி 402

ஜ�வன் ப�ரகாஷ்' 8 வ� தளம்,
16, சி ஆர் அவன்�, கல்கத்தா–
700 072

கிழக்� மண்டலம்

ேகஎம்�ஓ I

ஜி 402

ஜ�வன் ப�ரகாஷ்' 8 வ� தளம்,
16, சி ஆர் அவன்�, கல்கத்தா–
700 072

கிழக்� மண்டலம்

ேகஎம்�ஓ I

ஜி 402

ஜ�வன் ப�ரகாஷ்' 8 வ� தளம்,
16, சி ஆர் அவன்�, கல்கத்தா–
700 072

கிழக்� மண்டலம்

ேகஎம்�ஓ I

ஜி 402

ஜ�வன் ப�ரகாஷ்' 8 வ� தளம்,
16, சி ஆர் அவன்�, கல்கத்தா–
700 072

கிழக்� மண்டலம்

ேகஎம்�ஓ I

ஜி 402

ஜ�வன் ப�ரகாஷ்' 8 வ� தளம்,
16, சி ஆர் அவன்�, கல்கத்தா–
700 072

கிழக்� மண்டலம்

ேகஎம்�ஓ I

ஜி 402

ஜ�வன் ப�ரகாஷ்' 8 வ� தளம்,
16, சி ஆர் அவன்�, கல்கத்தா–
700 072

கிழக்� மண்டலம்

ேகஎம்�ஓ I

ஜி 402

ஜ�வன் ப�ரகாஷ்' 8 வ� தளம்,
16, சி ஆர் அவன்�, கல்கத்தா–
700 072

கிழக்� மண்டலம்

ேகஎம்�ஓ I

ஜி 402

ஜ�வன் ப�ரகாஷ்' 8 வ� தளம்,
16, சி ஆர் அவன்�, கல்கத்தா–
700 072

வட மத்திய

ஆக்ரா

ஜி 201

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,
சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,

எஸ்ப�எம்

ஆக்ரா-282002
வட மத்திய

ஆக்ரா

ஜி 201

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

அலிகார்ஹ்

உத்திர ப�ரேதசம்

சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,

ஏேக அஸ்தனா,

9412567943

எஸ்ப�எம்

ஆக்ரா-282002
வட மத்திய

ஆக்ரா

ஜி 201

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

அ��யா

உத்திர ப�ரேதசம்

சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,

ஏேக அஸ்தனா,

9412567943

எஸ்ப�எம்

ஆக்ரா-282002
வட மத்திய

ஆக்ரா

ஜி 201

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

�லந்த்ஷகார்

உத்திர ப�ரேதசம்

சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,

ஏேக அஸ்தனா,

9412567943

எஸ்ப�எம்

ஆக்ரா-282002
வட மத்திய

ஆக்ரா

ஜி 201

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

எட்டாஹ்

உத்திர ப�ரேதசம்

சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,

ஏேக அஸ்தனா,

9412567943

எஸ்ப�எம்

ஆக்ரா-282002
வட மத்திய

ஆக்ரா

ஜி 201

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

எட்வாஹ்

உத்திர ப�ரேதசம்

சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,

ஏேக அஸ்தனா,

9412567943

எஸ்ப�எம்

ஆக்ரா-282002
வட மத்திய

ஆக்ரா

ஜி 201

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ஃப�க்காபாத்

உத்திர ப�ரேதசம்

சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,

ஏேக அஸ்தனா,

9412567943

எஸ்ப�எம்

ஆக்ரா-282002
வட மத்திய

ஆக்ரா

ஜி 201

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ஃப�ேராசாபாத்

உத்திர ப�ரேதசம்

சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,

ஏேக அஸ்தனா,

9412567943

எஸ்ப�எம்

ஆக்ரா-282002
வட மத்திய
மண்டலம்

ஆக்ரா

ஜி 201

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,
சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,
ஆக்ரா-282002

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ஹாத்ராஸ்

உத்திர ப�ரேதசம்

ஏேக அஸ்தனா,
எஸ்ப�எம்

9412567943

வட மத்திய

ஆக்ரா

ஜி 201

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

கன்ேனாஜ்

உத்திர ப�ரேதசம்

சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,

ஏேக அஸ்தனா,

9412567943

எஸ்ப�எம்

ஆக்ரா-282002
வட மத்திய

ஆக்ரா

ஜி 201

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

கஷ்கன்ஞ்

உத்திர ப�ரேதசம்

சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,

ஏேக அஸ்தனா,

9412567943

எஸ்ப�எம்

ஆக்ரா-282002
வட மத்திய

ஆக்ரா

ஜி 201

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

ெமய�ன்��

உத்திர ப�ரேதசம்

சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,

ஏேக அஸ்தனா,

9412567943

எஸ்ப�எம்

ஆக்ரா-282002
வட மத்திய

ஆக்ரா

ஜி 201

மண்டலம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 3வ� தளம்,

0562-2521418

bo_g201@licindia.com

மாத்ரா

உத்திர ப�ரேதசம்

சஞ்சய் ப்ேளஸ், எம், ஜி. ேரா�,

ஏேக அஸ்தனா,

9412567943

எஸ்ப�எம்

ஆக்ரா-282002
வட மத்திய

அலஹாபாத்

ஜி 202

மண்டலம்

5வ� தளம்,

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

அலஹாபாத்

உத்திர ப�ரேதசம்

எம்.ஜ்.மார்ஹ்,சிவ�ல் ைலன்ஸ்,

கலிந்தர் ப�ரசாத்,

8765179002

எஸ்ப�எம்

அலஹாபாத்-211002
வட மத்திய

அலஹாபாத்

ஜி 202

மண்டலம்

5வ� தளம்,

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

பண்டா

உத்திர ப�ரேதசம்

எம்.ஜ்.மார்ஹ்,சிவ�ல் ைலன்ஸ்,

கலிந்தர் ப�ரசாத்,

8765179002

எஸ்ப�எம்

அலஹாபாத்-211002
வட மத்திய

அலஹாபாத்

ஜி 202

மண்டலம்

5வ� தளம்,

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

சித்ர�த்

உத்திர ப�ரேதசம்

எம்.ஜ்.மார்ஹ்,சிவ�ல் ைலன்ஸ்,

கலிந்தர் ப�ரசாத்,

8765179002

எஸ்ப�எம்

அலஹாபாத்-211002
வட மத்திய

அலஹாபாத்

ஜி 202

மண்டலம்

5வ� தளம்,

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ஃபேத�ர்

உத்திர ப�ரேதசம்

எம்.ஜ்.மார்ஹ்,சிவ�ல் ைலன்ஸ்,

கலிந்தர் ப�ரசாத்,

8765179002

எஸ்ப�எம்

அலஹாபாத்-211002
வட மத்திய

அலஹாபாத்

ஜி 202

மண்டலம்

5வ� தளம்,

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ெகௗஷம்ப�

உத்திர ப�ரேதசம்

எம்.ஜ்.மார்ஹ்,சிவ�ல் ைலன்ஸ்,

கலிந்தர் ப�ரசாத்,

8765179002

எஸ்ப�எம்

அலஹாபாத்-211002
வட மத்திய

அலஹாபாத்

ஜி 202

மண்டலம்

5வ� தளம்,

0532-2402355

bo_g202@licindia.com

ப�ரதாப்கர்

உத்திர ப�ரேதசம்

எம்.ஜ்.மார்ஹ்,சிவ�ல் ைலன்ஸ்,

கலிந்தர் ப�ரசாத்,

8765179002

எஸ்ப�எம்

அலஹாபாத்-211002
வட மத்திய

பேரலி

ஜி 203

மண்டலம்
வட மத்திய

பேரலி

ஜி 203

மண்டலம்
வட மத்திய

பேரலி

ஜி 203

பேரலி

ஜி 203

பேரலி

ஜி 203

பேரலி

ஜி 203

ேகாரஹ்�ர்

ஜி 205

ேகாரஹ்�ர்

ஜி 205

ேகாரஹ்�ர்

ஜி 205

ேகாரஹ்�ர்

ஜி 205

ேகாரஹ்�ர்

ஜி 205

ேகாரஹ்�ர்

ஜி 205

ேகாரஹ்�ர்

ஜி 205

ேகாரஹ்�ர்

ஜி 205

ேகாரஹ்�ர்

ஜி 205

கான்�ர்

ஜி 206

வட மத்திய

ஹர்ேதாய்

உத்திர ப�ரேதசம்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், �.�.�ரம்,
�த் ப�கார், தாரா மண்டல்

எஸ்.ப�. உபாத்யாய்,

8004886700

ப�எம்
0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ப�லிப�ட்

உத்திர ப�ரேதசம்

எஸ்.ப�. உபாத்யாய்,

8004886700

ப�எம்
0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ராம்�ர்

உத்திர ப�ரேதசம்

எஸ்.ப�. உபாத்யாய்,

8004886700

ப�எம்
0581-2301249

bo_g203@licindia.com

ஷாஜஹான்�ர்

உத்திர ப�ரேதசம்

எஸ்.ப�. உபாத்யாய்,

8004886700

ப�எம்
0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ஆசம்கர்

உத்திர ப�ரேதசம்

�.சி. திவா�, எஸ்ப�எம்

9453413961

�த் ப�கார், தாரா மண்டல்

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

பாஸ்தி

உத்திர ப�ரேதசம்

�.சி. திவா�, எஸ்ப�எம்

9453413961

�த் ப�கார், தாரா மண்டல்

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

திேயா�யா

உத்திர ப�ரேதசம்

�.சி. திவா�, எஸ்ப�எம்

9453413961

�த் ப�கார், தாரா மண்டல்

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

ேகாரஹ்�ர்

உத்திர ப�ரேதசம்

�.சி. திவா�, எஸ்ப�எம்

9453413961

�த் ப�கார், தாரா மண்டல்

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

�ஷிநகர்

உத்திர ப�ரேதசம்

�.சி. திவா�, எஸ்ப�எம்

9453413961

�த் ப�கார், தாரா மண்டல்

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

மஹராஜ்கஞ்ச்

உத்திர ப�ரேதசம்

�.சி. திவா�, எஸ்ப�எம்

9453413961

�த் ப�கார், தாரா மண்டல்

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

மாவ்

உத்திர ப�ரேதசம்

�.சி. திவா�, எஸ்ப�எம்

9453413961

�த் ப�கார், தாரா மண்டல்

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

சந்த் கப�ர் நகர்

உத்திர ப�ரேதசம்

�.சி. திவா�, எஸ்ப�எம்

9453413961

�த் ப�கார், தாரா மண்டல்

0551-2337590

bo_g205@licindia.com

சித்தார்த்தா நகர்

உத்திர ப�ரேதசம்

�.சி. திவா�, எஸ்ப�எம்

9453413961

16/98 ஜ�வன் வ�காஸ்,

0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ஹமிர்�ர்

உத்திர ப�ரேதசம்

ெஜஎஸ் ெசௗஹான்,

9415158707

எம்.ஜி.மார்ஹ், கான்�ர்-208001
கான்�ர்

ஜி 206

மண்டலம்
மண்டலம்

bo_g203@licindia.com

ேரா�, ேகாரஹ்�ர்-273001

மண்டலம்
வட மத்திய

0581-2301249

ேரா�, ேகாரஹ்�ர்-273001

மண்டலம்
வட மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், �.�.�ரம்,

8004886700

ப�எம்

ேரா�, ேகாரஹ்�ர்-273001

மண்டலம்
வட மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், �.�.�ரம்,

எஸ்.ப�. உபாத்யாய்,

ேரா�, ேகாரஹ்�ர்-273001

மண்டலம்
வட மத்திய

உத்திர ப�ரேதசம்

ேரா�, ேகாரஹ்�ர்-273001

மண்டலம்
வட மத்திய

பேரலி

ேரா�, ேகாரஹ்�ர்-273001

மண்டலம்
வட மத்திய

bo_g203@licindia.com

ேரா�, ேகாரஹ்�ர்-273001

மண்டலம்
வட மத்திய

0581-2301249

ேரா�, ேகாரஹ்�ர்-273001

மண்டலம்
வட மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், �.�.�ரம்,

8004886700

ேரா�, ேகாரஹ்�ர்-273001

மண்டலம்
வட மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், �.�.�ரம்,

எஸ்.ப�. உபாத்யாய்,
ப�எம்

பேரலி-243122

மண்டலம்
வட மத்திய

உத்திர ப�ரேதசம்

பேரலி-243122

மண்டலம்
வட மத்திய

படா�ன்

பேரலி-243122

மண்டலம்
வட மத்திய

bo_g203@licindia.com

பேரலி-243122

மண்டலம்
வட மத்திய

0581-2301249

பேரலி-243122

மண்டலம்
வட மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், �.�.�ரம்,
பேரலி-243122

16/98 ஜ�வன் வ�காஸ்,

�எம்
0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ஜல�ன்

உத்திர ப�ரேதசம்

எம்.ஜி.மார்ஹ், கான்�ர்-208001
கான்�ர்

ஜி 206

16/98 ஜ�வன் வ�காஸ்,
எம்.ஜி.மார்ஹ், கான்�ர்-208001

ெஜஎஸ் ெசௗஹான்,

9415158707

�எம்
0512-2330843

bo_g206@licindia.com

ஜஹன்சி

உத்திர ப�ரேதசம்

ெஜஎஸ் ெசௗஹான்,
�எம்

9415158707

வட மத்திய

கான்�ர்

ஜி 206

மண்டலம்
வட மத்திய

கான்�ர்

ஜி 206

மண்டலம்
வட மத்திய

கான்�ர்

ஜி 206

கான்�ர்

ஜி 206

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

லக்ேனா

ஜி 207

ம� ரத்

ஜி 208

ம� ரத்

ஜி 208

ம� ரத்

ஜி 208

ம� ரத்

ஜி 208

ம� ரத்

ஜி 208

ம� ரத்

ஜி 208

ம� ரத்

ஜி 208

ம� ரத்

ஜி 208

ம� ரத்

ஜி 208

ம� ரத்

ஜி 208

ம� ரத்

ஜி 208

வாரணாசி

ஜி 209

வாரணாசி

ஜி 209

வட மத்திய

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

அேமதி

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

பஹ்ராய்க்

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

பல்ராம்�ர்

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

பராபான்கி

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ைபசாபாத்

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ேகாண்டா

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

லக்கிம்�ர் ெஹ�

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

லக்ேனா

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ேரபேரலி

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

ஷ்ரவாஸ்தி

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

சிதா�ர்

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

�ல்தான்�ர்

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

0522-2627225

bo_g207@licindia.com

உன்ேனாவ்

உத்திர ப�ரேதசம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

8765924945

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�ரபாத் நகர்,

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

அம்ேராகா

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சர்மா, எஸ்ப�எம்

9837427699

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�ரபாத் நகர்,

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

பாஹ்பாட்

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சர்மா, எஸ்ப�எம்

9837427699

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�ரபாத் நகர்,

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ப�ஜ்�ர்

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சர்மா, எஸ்ப�எம்

9837427699

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�ரபாத் நகர்,

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ெகௗதம்�த் நகர்

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சர்மா, எஸ்ப�எம்

9837427699

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�ரபாத் நகர்,

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

காசியாபாத்

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சர்மா, எஸ்ப�எம்

9837427699

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�ரபாத் நகர்,

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ஹப்�ர்

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சர்மா, எஸ்ப�எம்

9837427699

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�ரபாத் நகர்,

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ம� ரத்

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சர்மா, எஸ்ப�எம்

9837427699

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�ரபாத் நகர்,

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ெமார்தாபாத்

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சர்மா, எஸ்ப�எம்

9837427699

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�ரபாத் நகர்,

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

�சாஃபர்நகர்

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சர்மா, எஸ்ப�எம்

9837427699

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�ரபாத் நகர்,

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ஷாம்ப்லா

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சர்மா, எஸ்ப�எம்

9837427699

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�ரபாத் நகர்,

0121-2670224

bo_g208@licindia.com

ஷாம்லி

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சர்மா, எஸ்ப�எம்

9837427699

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�-12/120,

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

பாலியா

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சிங், எஸ்ப�எம்

9415255534

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�-12/120,

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

சந்தாலி

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சிங், எஸ்ப�எம்

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

காசியா�ர்

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சிங், எஸ்ப�எம்

9415255534

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

ஜவன்�ர்

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சிங், எஸ்ப�எம்

9415255534

ெகௗ�கஞ்ச், வாரணாசி-221001
வாரணாசி

ஜி 209

மண்டலம்
மண்டலம்

ப�மல் கிேஷார், �எம்

ெகௗ�கஞ்ச், வாரணாசி-221001

மண்டலம்
வட மத்திய

உத்திர ப�ரேதசம்

ம� ரத்-250001

மண்டலம்
வட மத்திய

அம்ேபத்கர் நகர்

ம� ரத்-250001

மண்டலம்
வட மத்திய

bo_g207@licindia.com

ம� ரத்-250001

மண்டலம்
வட மத்திய

0522-2627225

ம� ரத்-250001

மண்டலம்
வட மத்திய

9415158707

�எம்

ம� ரத்-250001

மண்டலம்
வட மத்திய

ெஜஎஸ் ெசௗஹான்,

ம� ரத்-250001

மண்டலம்
வட மத்திய

உத்திர ப�ரேதசம்

ம� ரத்-250001

மண்டலம்
வட மத்திய

மேஹாபா

ம� ரத்-250001

மண்டலம்
வட மத்திய

bo_g206@licindia.com

ம� ரத்-250001

மண்டலம்
வட மத்திய

0512-2330843

ம� ரத்-250001

மண்டலம்
வட மத்திய

9415158707

�எம்

ம� ரத்-250001

மண்டலம்
வட மத்திய

ெஜஎஸ் ெசௗஹான்,

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

உத்திர ப�ரேதசம்

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

லலிட்�ர்

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

bo_g206@licindia.com

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

0512-2330843

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

2வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ், 30,

9415158707

�எம்

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

16/98 ஜ�வன் வ�காஸ்,

ெஜஎஸ் ெசௗஹான்,

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

உத்திர ப�ரேதசம்

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

கான்�ர் நகர்

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

bo_g206@licindia.com

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

0512-2330843

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

16/98 ஜ�வன் வ�காஸ்,

9415158707

�எம்

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

16/98 ஜ�வன் வ�காஸ்,

ெஜஎஸ் ெசௗஹான்,

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

உத்திர ப�ரேதசம்

கஷாரத்கஞ்ச், லக்ேனா-226001

மண்டலம்
வட மத்திய

கான்�ர் ேதஹட்

எம்.ஜி.மார்ஹ், கான்�ர்-208001

மண்டலம்
வட மத்திய

bo_g206@licindia.com

எம்.ஜி.மார்ஹ், கான்�ர்-208001

மண்டலம்
வட மத்திய

0512-2330843

எம்.ஜி.மார்ஹ், கான்�ர்-208001

மண்டலம்
வட மத்திய

16/98 ஜ�வன் வ�காஸ்,
எம்.ஜி.மார்ஹ், கான்�ர்-208001

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�-12/120,
ெகௗ�கஞ்ச், வாரணாசி-221001

வாரணாசி

ஜி 209

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�-12/120,
ெகௗ�கஞ்ச், வாரணாசி-221001

வட மத்திய

வாரணாசி

ஜி 209

மண்டலம்
வட மத்திய

வாரணாசி

ஜி 209

மண்டலம்
வட மத்திய

வாரணாசி

ஜி 209

வாரணாசி

ஜி 209

ேடரா�ன்

ஜி 204

ேடரா�ன்

ஜி 204

ேடரா�ன்

ஜி 204

ேடரா�ன்

ஜி 204

ேடரா�ன்

ஜி 204

ேடரா�ன்

ஜி 204

ேடரா�ன்

ஜி 204

ேடரா�ன்

ஜி 204

ேடரா�ன்

ஜி 204

ேடரா�ன்

ஜி 204

ேடரா�ன்

ஜி 204

ேடரா�ன்

ஜி 204

ேடரா�ன்

ஜி 204

வடக்� மண்டலம்

bo_g209@licindia.com

ேசான்பத்ரா

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சிங், எஸ்ப�எம்

9415255534

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�-12/120,

0542-2451187

bo_g209@licindia.com

வாரணாசி

உத்திர ப�ரேதசம்

எ.ேக.சிங், எஸ்ப�எம்

9415255534

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

அல்ேமாரஹ்

உத்ரகாண்ட்

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,

�எம்
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

பேகஷ்வர்

உத்ரகாண்ட்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,

ேடரா�ன்

ஜி 204

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், தரம்�ர்,

0135-2715793

bo_g204@licindia.com

சேமாலி

உத்ரகாண்ட்

ெடல்லி

ப�&ஜிஎஸ் சண்�கர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெசக்டர் 17-ப�,

ஜி102

சண்�கர்

ப�&ஜிஎஸ் ெடல்லி ஜி106

6&7வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்

7579206668

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

�எம்
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

சம்பாவத்

உத்ரகாண்ட்

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

�எம்
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ேடரா�ன்

உத்ரகாண்ட்

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

�எம்
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ஹ��வார்

உத்ரகாண்ட்

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

�எம்
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ைநன�டால்

உத்ரகாண்ட்

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

�எம்
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ப�தா�ஹாத்

உத்ரகாண்ட்

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

�எம்
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ெபௗதிஹத்வால்

உத்ரகாண்ட்

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

�எம்
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

�த்ரப்ரயாஹ்

உத்ரகாண்ட்

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

�எம்
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ஷகரன்�ர்

உத்ரகாண்ட்

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

�எம்
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

ெதஹ்�கத்வால்

உத்ரகாண்ட்

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

�எம்
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

உதாம்சிங் நகர்

உத்ரகாண்ட்

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

�எம்
0135-2715793

bo_g204@licindia.com

உத்ராக்ஷி

உத்ரகாண்ட்

ேடரா�ன்-218001
சண்�கர்

வ�ேனாத் உன�யல்,
�எம்

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்

0542-2451187

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வட மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�-12/120,

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வட மத்திய

9415255534

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வட மத்திய

எ.ேக.சிங், எஸ்ப�எம்

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வட மத்திய

உத்திர ப�ரேதசம்

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வட மத்திய

சந்த் ரவ�தாஸ் நகர்

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வட மத்திய

bo_g209@licindia.com

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வட மத்திய

0542-2451187

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வட மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�-12/120,

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வட மத்திய

9415255534

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வட மத்திய

எ.ேக.சிங், எஸ்ப�எம்

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வட மத்திய

உத்திர ப�ரேதசம்

ேடரா�ன்-218001

மண்டலம்
வட மத்திய

மிர்சாஃ�ர்

ெகௗ�கஞ்ச், வாரணாசி-221001

மண்டலம்
வட மத்திய

bo_g209@licindia.com

ெகௗ�கஞ்ச், வாரணாசி-221001

மண்டலம்
வட மத்திய

0542-2451187

ெகௗ�கஞ்ச், வாரணாசி-221001

மண்டலம்
வட மத்திய

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�-12/120,
ெகௗ�கஞ்ச், வாரணாசி-221001

வ�ேனாத் உன�யல்,

7579206668

�எம்
0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

சண்�கர்

சண்�கர்

எஸ்.சி மா�ர், �எம்

9478734436

011-23354037

bo_g103@licindia.com

பாலாபார்ஹ்

ெடல்லி

�.என்.ஜா, �எம்

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ெடல்லி

ெடல்லி

�.என்.ஜா, �எம்

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ஃப�தாபாத்

ெடல்லி

�.என்.ஜா, �எம்

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

�ர்கான்

ெடல்லி

�.என்.ஜா, �எம்

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

பல்வால்

ெடல்லி

�.என்.ஜா, �எம்

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

ேசாஹ்னா

ெடல்லி

�.என்.ஜா, �எம்

9999631266

011-23354037

bo_g103@licindia.com

�வா�

ஹ�யானா

�.என்.ஜா, �எம்

9999631266

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

அம்பாலா

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

பஹாத்�ஹார்ஹ்

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ப்ஹிவான�

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

ப�லி�ங், 25, ேக.ஜி. மார்ஹ், ��
ெடல்லி-110001
வடக்� மண்டலம்

ெடல்லி

ப�&ஜிஎஸ் ெடல்லி ஜி103

6&7வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்
ப�லி�ங், 25, ேக.ஜி. மார்ஹ், ��
ெடல்லி-110001

வடக்� மண்டலம்

ெடல்லி

ப�&ஜிஎஸ் ெடல்லி ஜி105

6&7வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்
ப�லி�ங், 25, ேக.ஜி. மார்ஹ், ��
ெடல்லி-110001

வடக்� மண்டலம்

ெடல்லி

ப�&ஜிஎஸ் ெடல்லி ஜி104

6&7வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்
ப�லி�ங், 25, ேக.ஜி. மார்ஹ், ��
ெடல்லி-110001

வடக்� மண்டலம்

ெடல்லி

ப�&ஜிஎஸ் ெடல்லி ஜி107

6&7வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்
ப�லி�ங், 25, ேக.ஜி. மார்ஹ், ��
ெடல்லி-110001

வடக்� மண்டலம்

ெடல்லி

ப�&ஜிஎஸ் ெடல்லி ஜி108

6&7வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்
ப�லி�ங், 25, ேக.ஜி. மார்ஹ், ��
ெடல்லி-110001

வடக்� மண்டலம்

ெடல்லி

ப�&ஜிஎஸ் ெடல்லி ஜி109

6&7வ� தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்
ப�லி�ங், 25, ேக.ஜி. மார்ஹ், ��
ெடல்லி-110001

வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

சார்ஹி தாத்�

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ஃபேடஹாபாத்

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ஹிசார்

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ஜிந்த்

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ைகதல்

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

கர்னால்

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

கர்னால்

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

��ேஷக்த்ரா

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

மேகந்திரஹார்ஹ்

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

பஞ்ச்�லா

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

பான�பட்

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ேராஹ்தக்

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

சிர்சா

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ேசான்ெபட்

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0184-2265957

Bo_g107@licindia.com

ய�னா நகர்

ஹ�யானா

தலிப் பாக்ஷி,ப�எம்

9416296133

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ப�லாஸ்�ர்

ஹிமாச்சல் ப�ரேதசம்

எஸ்ெஹச்.கேணஷ்

9478011777

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

ப�&ஜிஎஸ் கர்னால்

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

ஜி107

ப�ரகாஷ், 489, மாடல் ட�ன்,

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

கர்னால்

கர்னால்-132001.
வடக்� மண்டலம்

ஷிம்லா

ப�&ஜிஎஸ் ஷிம்லா

பைழய ப�ல்�ங்(எஸ்ப�ஐ),

ஜி109

ஆக்ேலண்ட் ேஹாட்டல்

லால், �எம்

அ�கில், லக்காட் பஜார்,
ஷிம்லா
வடக்� மண்டலம்

ஷிம்லா

ப�&ஜிஎஸ் ஷிம்லா

பைழய ப�ல்�ங்(எஸ்ப�ஐ),

ஜி109

ஆக்ேலண்ட் ேஹாட்டல்

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

சம்பா

ஹிமாச்சல் ப�ரேதசம்

எஸ்ெஹச்.கேணஷ்

9478011777

லால், �எம்

அ�கில், லக்காட் பஜார்,
ஷிம்லா
வடக்� மண்டலம்

ஷிம்லா

ப�&ஜிஎஸ் ஷிம்லா

பைழய ப�ல்�ங்(எஸ்ப�ஐ),

ஜி109

ஆக்ேலண்ட் ேஹாட்டல்

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ஹமிர்�ர்

ஹிமாச்சல் ப�ரேதசம்

எஸ்ெஹச்.கேணஷ்

9478011777

லால், �எம்

அ�கில், லக்காட் பஜார்,
ஷிம்லா
வடக்� மண்டலம்

ஷிம்லா

ப�&ஜிஎஸ் ஷிம்லா

பைழய ப�ல்�ங்(எஸ்ப�ஐ),

ஜி109

ஆக்ேலண்ட் ேஹாட்டல்

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

கங்கரா

ஹிமாச்சல் ப�ரேதசம்

எஸ்ெஹச்.கேணஷ்

9478011777

லால், �எம்

அ�கில், லக்காட் பஜார்,
ஷிம்லா
வடக்� மண்டலம்

ஷிம்லா

ப�&ஜிஎஸ் ஷிம்லா

பைழய ப�ல்�ங்(எஸ்ப�ஐ),

ஜி109

ஆக்ேலண்ட் ேஹாட்டல்
அ�கில், லக்காட் பஜார்,

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

��

ஹிமாச்சல் ப�ரேதசம்

எஸ்ெஹச்.கேணஷ்
லால், �எம்

9478011777

ஷிம்லா
வடக்� மண்டலம்

ஷிம்லா

ப�&ஜிஎஸ் ஷிம்லா

பைழய ப�ல்�ங்(எஸ்ப�ஐ),

ஜி109

ஆக்ேலண்ட் ேஹாட்டல்

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

மண்�

ஹிமாச்சல் ப�ரேதசம்

எஸ்ெஹச்.கேணஷ்

9478011777

லால், �எம்

அ�கில், லக்காட் பஜார்,
ஷிம்லா
வடக்� மண்டலம்

ஷிம்லா

ப�&ஜிஎஸ் ஷிம்லா

பைழய ப�ல்�ங்(எஸ்ப�ஐ),

ஜி109

ஆக்ேலண்ட் ேஹாட்டல்

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ஷிம்லா

ஹிமாச்சல் ப�ரேதசம்

எஸ்ெஹச்.கேணஷ்

9478011777

லால், �எம்

அ�கில், லக்காட் பஜார்,
ஷிம்லா
வடக்� மண்டலம்

ஷிம்லா

ப�&ஜிஎஸ் ஷிம்லா

பைழய ப�ல்�ங்(எஸ்ப�ஐ),

ஜி109

ஆக்ேலண்ட் ேஹாட்டல்

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

சிரா�ர்

ஹிமாச்சல் ப�ரேதசம்

எஸ்ெஹச்.கேணஷ்

9478011777

லால், �எம்

அ�கில், லக்காட் பஜார்,
ஷிம்லா
வடக்� மண்டலம்

ஷிம்லா

ப�&ஜிஎஸ் ஷிம்லா

பைழய ப�ல்�ங்(எஸ்ப�ஐ),

ஜி109

ஆக்ேலண்ட் ேஹாட்டல்

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

ேசாலன்

ஹிமாச்சல் ப�ரேதசம்

எஸ்ெஹச்.கேணஷ்

9478011777

லால், �எம்

அ�கில், லக்காட் பஜார்,
ஷிம்லா
வடக்� மண்டலம்

ஷிம்லா

ப�&ஜிஎஸ் ஷிம்லா

பைழய ப�ல்�ங்(எஸ்ப�ஐ),

ஜி109

ஆக்ேலண்ட் ேஹாட்டல்

0177-2629231

Bo_g109@licindia.com

உனா

ஹிமாச்சல் ப�ரேதசம்

எஸ்ெஹச்.கேணஷ்

9478011777

லால், �எம்

அ�கில், லக்காட் பஜார்,
ஷிம்லா
வடக்� மண்டலம்

ஜம்�

ப�&ஜிஎஸ் ஜம்� ஜி110

ஜ�வன் ேஜாதி ப�ல்�ங், 18-எ,

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

பட்ஹம்

ஜ&கா

ெரய�ல் ெஹட் காம்ப்ளக்ஸ்,

ைசத்தன்யா சர்மா,

9419105325

ப�எம்

ஜம்�-180012.
வடக்� மண்டலம்

ஜம்�

ப�&ஜிஎஸ் ஜம்� ஜி110

ஜ�வன் ேஜாதி ப�ல்�ங், 18-எ,

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

பரா�லா

ஜ&கா

ெரய�ல் ெஹட் காம்ப்ளக்ஸ்,

ைசத்தன்யா சர்மா,

9419105325

ப�எம்

ஜம்�-180012.
வடக்� மண்டலம்

ஜம்�

ப�&ஜிஎஸ் ஜம்� ஜி110

ஜ�வன் ேஜாதி ப�ல்�ங், 18-எ,

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ேதாடா

ஜ&கா

ெரய�ல் ெஹட் காம்ப்ளக்ஸ்,

ைசத்தன்யா சர்மா,

9419105325

ப�எம்

ஜம்�-180012.
வடக்� மண்டலம்

ஜம்�

ப�&ஜிஎஸ் ஜம்� ஜி110

ஜ�வன் ேஜாதி ப�ல்�ங், 18-எ,

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ஜம்�

ஜ&கா

ெரய�ல் ெஹட் காம்ப்ளக்ஸ்,

ைசத்தன்யா சர்மா,

9419105325

ப�எம்

ஜம்�-180012.
வடக்� மண்டலம்

ஜம்�

ப�&ஜிஎஸ் ஜம்� ஜி110

ஜ�வன் ேஜாதி ப�ல்�ங், 18-எ,

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

ரஜ��

ஜ&கா

ெரய�ல் ெஹட் காம்ப்ளக்ஸ்,

ைசத்தன்யா சர்மா,

9419105325

ப�எம்

ஜம்�-180012.
வடக்� மண்டலம்

ஜம்�

ப�&ஜிஎஸ் ஜம்� ஜி110

ஜ�வன் ேஜாதி ப�ல்�ங், 18-எ,

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

சம்பா

ஜ&கா

ெரய�ல் ெஹட் காம்ப்ளக்ஸ்,

ைசத்தன்யா சர்மா,

9419105325

ப�எம்

ஜம்�-180012.
வடக்� மண்டலம்

ஜம்�

ப�&ஜிஎஸ் ஜம்� ஜி110

ஜ�வன் ேஜாதி ப�ல்�ங், 18-எ,

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

�நகர்

ஜ&கா

ெரய�ல் ெஹட் காம்ப்ளக்ஸ்,

ைசத்தன்யா சர்மா,

9419105325

ப�எம்

ஜம்�-180012.
வடக்� மண்டலம்

ஜம்�

ப�&ஜிஎஸ் ஜம்� ஜி110

ஜ�வன் ேஜாதி ப�ல்�ங், 18-எ,

0191-2474939

Bo_g110@licindia.com

உதம்�ர்

ஜ&கா

ெரய�ல் ெஹட் காம்ப்ளக்ஸ்,

ைசத்தன்யா சர்மா,

9419105325

ப�எம்

ஜம்�-180012.
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்

சண்�கர்
�தியானா
�தியானா
ஜலந்தர்
ஜலந்தர்
ஜலந்தர்
ஜலந்தர்
ஜலந்தர்
ஜலந்தர்
ஜலந்தர்
ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் சண்�கர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெசக்டர் 17-ப�,

ஜி102

சண்�கர்

ப�&ஜிஎஸ் �தியானா

அமர் ேபலச், ஷாம் நகர்,

ஜி108

�தியானா

ப�&ஜிஎஸ் �தியானா

அமர் ேபலச், ஷாம் நகர்,

ஜி108

�தியானா

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ஃபேடஹ்கார்ஹ் சகிப்

பஞ்சாப்

எஸ்.சி மா�ர், �எம்

9478734436

0161-2775138

Bo_g108@licindia.com

பதின்டா

பஞ்சாப்

அ�ண் கம்ப�ர், ப�எம்

8427294220

0161-2775138

Bo_g108@licindia.com

�தியானா

பஞ்சாப்

அ�ண் கம்ப�ர், ப�எம்

8427294220

0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

அமிர்தசர்

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

எஸ்ப�எம்
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ஃபஷில்கா

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

எஸ்ப�எம்
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ஃப்ேராஷி�ர்

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

எஸ்ப�எம்
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

�ர்தாஸ்�ர்

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

எஸ்ப�எம்
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ேஹாசிரா�ர்

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

எஸ்ப�எம்
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ஜலந்தர்

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

எஸ்ப�எம்
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

க�ர்தலா

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

எஸ்ப�எம்
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

மல்ெஹாட்

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்

ஜலந்தர்
ஜலந்தர்
ஜலந்தர்
ஜலந்தர்
ஜலந்தர்
சண்�கர்
சண்�கர்
சண்�கர்
சண்�கர்
சண்�கர்
அஜ்ம� ர்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் ஜலந்தர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், மாடல்

ஜி105

ட�ன் ேரா�, ஜலந்தர்

ப�&ஜிஎஸ் சண்�கர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெசக்டர் 17-ப�,

ஜி102

சண்�கர்

ப�&ஜிஎஸ் சண்�கர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெசக்டர் 17-ப�,

ஜி102

சண்�கர்

ப�&ஜிஎஸ் சண்�கர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெசக்டர் 17-ப�,

ஜி102

சண்�கர்

ப�&ஜிஎஸ் சண்�கர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெசக்டர் 17-ப�,

ஜி102

சண்�கர்

ப�&ஜிஎஸ் சண்�கர்

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ெசக்டர் 17-ப�,

ஜி102

சண்�கர்

ப�&ஜிஎஸ் அஜ்ம� ர் ஜி101

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்

எஸ்ப�எம்
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

ேமாகா

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

எஸ்ப�எம்
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

�க்ஸ்தர்

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

எஸ்ப�எம்
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

நவநஷாகர்

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

எஸ்ப�எம்
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

பதன்ேகாட்

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

எஸ்ப�எம்
0181-2224096

Bo_g105@licindia.com

தரன் தரன்

பஞ்சாப்

எஸ்.ேக.மஹாஜன்,

9417078588

எஸ்ப�எம்
0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

பர்னலா

பஞ்சாப் ஹ�யானா

எஸ்.சி மா�ர், �எம்

9478734436

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ெமாஹாலி

பஞ்சாப் ஹ�யானா

எஸ்.சி மா�ர், �எம்

9478734436

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

பட்�யாலா

பஞ்சாப் ஹ�யானா

எஸ்.சி மா�ர், �எம்

9478734436

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

ேராபர்

பஞ்சாப் ஹ�யானா

எஸ்.சி மா�ர், �எம்

9478734436

0172-2773554

Bo_g102@licindia.com

சங்க்�ர்

பஞ்சாப் ஹ�யானா

எஸ்.சி மா�ர், �எம்

9478734436

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

அஜ்ம� ர்

ராஜஸ்தான்

எம்.ேக. �ந்த்ரா, ப�எம்

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

பன்ஸ்வரா

ராஜஸ்தான்

எம்.ேக. �ந்த்ரா, ப�எம்

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

பரன்

ராஜஸ்தான்

எம்.ேக. �ந்த்ரா, ப�எம்

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ப�ஹில்வரா

ராஜஸ்தான்

எம்.ேக. �ந்த்ரா, ப�எம்

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

�ண்�

ராஜஸ்தான்

எம்.ேக. �ந்த்ரா, ப�எம்

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

சிட்ேடார்ஹர்க்

ராஜஸ்தான்

எம்.ேக. �ந்த்ரா, ப�எம்

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

�ங்கர்�ர்

ராஜஸ்தான்

எம்.ேக. �ந்த்ரா, ப�எம்

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ஜஹால்வர்

ராஜஸ்தான்

எம்.ேக. �ந்த்ரா, ப�எம்

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ேகாடா

ராஜஸ்தான்

எம்.ேக. �ந்த்ரா, ப�எம்

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

ராஜஸ்மண்ட்

ராஜஸ்தான்

எம்.ேக. �ந்த்ரா, ப�எம்

9413820911

0145-2663677

bo_g101@licindia.com

உதய்�ர்

ராஜஸ்தான்

எம்.ேக. �ந்த்ரா, ப�எம்

9413820911

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

அல்வார்

ராஜஸ்தான்

அன�ல் அேராரா,

9414261223

ப�ரகாஷ், ரனேட ேரா�, அஜ்ம� ர்305029
வடக்� மண்டலம்

அஜ்ம� ர்

ப�&ஜிஎஸ் அஜ்ம� ர் ஜி101

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்
ப�ரகாஷ், ரனேட ேரா�, அஜ்ம� ர்305029

வடக்� மண்டலம்

அஜ்ம� ர்

ப�&ஜிஎஸ் அஜ்ம� ர் ஜி101

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்
ப�ரகாஷ், ரனேட ேரா�, அஜ்ம� ர்305029

வடக்� மண்டலம்

அஜ்ம� ர்

ப�&ஜிஎஸ் அஜ்ம� ர் ஜி101

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்
ப�ரகாஷ், ரனேட ேரா�, அஜ்ம� ர்305029

வடக்� மண்டலம்

அஜ்ம� ர்

ப�&ஜிஎஸ் அஜ்ம� ர் ஜி101

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்
ப�ரகாஷ், ரனேட ேரா�, அஜ்ம� ர்305029

வடக்� மண்டலம்

அஜ்ம� ர்

ப�&ஜிஎஸ் அஜ்ம� ர் ஜி101

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்
ப�ரகாஷ், ரனேட ேரா�, அஜ்ம� ர்305029

வடக்� மண்டலம்

அஜ்ம� ர்

ப�&ஜிஎஸ் அஜ்ம� ர் ஜி101

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்
ப�ரகாஷ், ரனேட ேரா�, அஜ்ம� ர்305029

வடக்� மண்டலம்

அஜ்ம� ர்

ப�&ஜிஎஸ் அஜ்ம� ர் ஜி101

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்
ப�ரகாஷ், ரனேட ேரா�, அஜ்ம� ர்305029

வடக்� மண்டலம்

அஜ்ம� ர்

ப�&ஜிஎஸ் அஜ்ம� ர் ஜி101

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்
ப�ரகாஷ், ரனேட ேரா�, அஜ்ம� ர்305029

வடக்� மண்டலம்

அஜ்ம� ர்

ப�&ஜிஎஸ் அஜ்ம� ர் ஜி101

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்
ப�ரகாஷ், ரனேட ேரா�, அஜ்ம� ர்305029

வடக்� மண்டலம்

அஜ்ம� ர்

ப�&ஜிஎஸ் அஜ்ம� ர் ஜி101

மண்டல அ�வலகம், ஜ�வன்
ப�ரகாஷ், ரனேட ேரா�, அஜ்ம� ர்305029

வடக்� மண்டலம்

ெஜய்�ர்

ப�&ஜிஎஸ் ெஜய்�ர்

மண்டல அ�வலகம்-1, ஜ�வன்

ஜி104

ப�ரகாஷ், பவான� சிங் ேரா�,

எஸ்ப�எம்

ெஜய்�ர்-302005
வடக்� மண்டலம்

ெஜய்�ர்

ப�&ஜிஎஸ் ெஜய்�ர்

மண்டல அ�வலகம்-1, ஜ�வன்

ஜி104

ப�ரகாஷ், பவான� சிங் ேரா�,

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

பரத்�ர்

ராஜஸ்தான்

அன�ல் அேராரா,

9414261223

எஸ்ப�எம்

ெஜய்�ர்-302005
வடக்� மண்டலம்

ெஜய்�ர்

ப�&ஜிஎஸ் ெஜய்�ர்

மண்டல அ�வலகம்-1, ஜ�வன்

ஜி104

ப�ரகாஷ், பவான� சிங் ேரா�,

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

தஹ்சா

ராஜஸ்தான்

அன�ல் அேராரா,

9414261223

எஸ்ப�எம்

ெஜய்�ர்-302005
வடக்� மண்டலம்

ெஜய்�ர்

ப�&ஜிஎஸ் ெஜய்�ர்

மண்டல அ�வலகம்-1, ஜ�வன்

ஜி104

ப�ரகாஷ், பவான� சிங் ேரா�,
ெஜய்�ர்-302005

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ேதால்�ர்

ராஜஸ்தான்

அன�ல் அேராரா,
எஸ்ப�எம்

9414261223

வடக்� மண்டலம்

ெஜய்�ர்

ப�&ஜிஎஸ் ெஜய்�ர்

மண்டல அ�வலகம்-1, ஜ�வன்

ஜி104

ப�ரகாஷ், பவான� சிங் ேரா�,

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ெஜய்�ர்

ராஜஸ்தான்

அன�ல் அேராரா,

9414261223

எஸ்ப�எம்

ெஜய்�ர்-302005
வடக்� மண்டலம்

ெஜய்�ர்

ப�&ஜிஎஸ் ெஜய்�ர்

மண்டல அ�வலகம்-1, ஜ�வன்

ஜி104

ப�ரகாஷ், பவான� சிங் ேரா�,

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ஜு�ன்ஜு��

ராஜஸ்தான்

அன�ல் அேராரா,

9414261223

எஸ்ப�எம்

ெஜய்�ர்-302005
வடக்� மண்டலம்

ெஜய்�ர்

ப�&ஜிஎஸ் ெஜய்�ர்

மண்டல அ�வலகம்-1, ஜ�வன்

ஜி104

ப�ரகாஷ், பவான� சிங் ேரா�,

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

கராவ்லி

ராஜஸ்தான்

அன�ல் அேராரா,

9414261223

எஸ்ப�எம்

ெஜய்�ர்-302005
வடக்� மண்டலம்

ெஜய்�ர்

ப�&ஜிஎஸ் ெஜய்�ர்

மண்டல அ�வலகம்-1, ஜ�வன்

ஜி104

ப�ரகாஷ், பவான� சிங் ேரா�,

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ஷிகார்

ராஜஸ்தான்

அன�ல் அேராரா,

9414261223

எஸ்ப�எம்

ெஜய்�ர்-302005
வடக்� மண்டலம்

ெஜய்�ர்

ப�&ஜிஎஸ் ெஜய்�ர்

மண்டல அ�வலகம்-1, ஜ�வன்

ஜி104

ப�ரகாஷ், பவான� சிங் ேரா�,

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ஸ்ைவ மாேதா�ர்

ராஜஸ்தான்

அன�ல் அேராரா,

9414261223

எஸ்ப�எம்

ெஜய்�ர்-302005
வடக்� மண்டலம்

ெஜய்�ர்

ப�&ஜிஎஸ் ெஜய்�ர்

மண்டல அ�வலகம்-1, ஜ�வன்

ஜி104

ப�ரகாஷ், பவான� சிங் ேரா�,

0141-2745057

Bo_g104@licindia.com

ேடாங்க்

ராஜஸ்தான்

அன�ல் அேராரா,

9414261223

எஸ்ப�எம்

ெஜய்�ர்-302005
வடக்� மண்டலம்

ேஜாத்�ர்

ேஜாத்�ர், ஜி106

ப�&ஜிஎஸ், ேகாஸ் �ட்�ர்,

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

பர்ெமர்

ராஜஸ்தான்

ப�.சி. ேமத்தா, எஸ்ப�எம்

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ப�கான�ர்

ராஜஸ்தான்

ப�.சி. ேமத்தா, எஸ்ப�எம்

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

��

ராஜஸ்தான்

ப�.சி. ேமத்தா, எஸ்ப�எம்

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ஹ�மான்ஹார்க்

ராஜஸ்தான்

ப�.சி. ேமத்தா, எஸ்ப�எம்

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ெஜய்சால்மர்

ராஜஸ்தான்

ப�.சி. ேமத்தா, எஸ்ப�எம்

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ஜேலார்

ராஜஸ்தான்

ப�.சி. ேமத்தா, எஸ்ப�எம்

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ேஜாத்�ர்

ராஜஸ்தான்

ப�.சி. ேமத்தா, எஸ்ப�எம்

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

நகா�ர்

ராஜஸ்தான்

ப�.சி. ேமத்தா, எஸ்ப�எம்

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

பாலி

ராஜஸ்தான்

ப�.சி. ேமத்தா, எஸ்ப�எம்

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

ஷிேராஹி

ராஜஸ்தான்

ப�.சி. ேமத்தா, எஸ்ப�எம்

9468807096

0291-2772660

bo_g106@licindia.com

� கங்கா நகர்

ராஜஸ்தான்

ப�.சி. ேமத்தா, எஸ்ப�எம்

9468807096

08562-244680

bo_g502@licindia.com

அனந்தா�ர்

ஏ.ப�.

� �ன�வாசன் சி

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

சித்�ர்

ஏ.ப�.

� �ன�வாசன் சி

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

�ர்�ல்

ஏ.ப�.

� �ன�வாசன் சி

94448 55578

08562-244680

bo_g502@licindia.com

எஸ்.ப�.எஸ் ெநல்�ர்

ஏ.ப�.

� �ன�வாசன் சி

94448 55578

பர்காத்லா கான் ஸ்ேட�யம்
அ�கில், ேஜாத்�ர்
வடக்� மண்டலம்

ேஜாத்�ர்

ேஜாத்�ர், ஜி106

ப�&ஜிஎஸ், ேகாஸ் �ட்�ர்,
பர்காத்லா கான் ஸ்ேட�யம்
அ�கில், ேஜாத்�ர்

வடக்� மண்டலம்

ேஜாத்�ர்

ேஜாத்�ர், ஜி106

ப�&ஜிஎஸ், ேகாஸ் �ட்�ர்,
பர்காத்லா கான் ஸ்ேட�யம்
அ�கில், ேஜாத்�ர்

வடக்� மண்டலம்

ேஜாத்�ர்

ேஜாத்�ர், ஜி106

ப�&ஜிஎஸ், ேகாஸ் �ட்�ர்,
பர்காத்லா கான் ஸ்ேட�யம்
அ�கில், ேஜாத்�ர்

வடக்� மண்டலம்

ேஜாத்�ர்

ேஜாத்�ர், ஜி106

ப�&ஜிஎஸ், ேகாஸ் �ட்�ர்,
பர்காத்லா கான் ஸ்ேட�யம்
அ�கில், ேஜாத்�ர்

வடக்� மண்டலம்

ேஜாத்�ர்

ேஜாத்�ர், ஜி106

ப�&ஜிஎஸ், ேகாஸ் �ட்�ர்,
பர்காத்லா கான் ஸ்ேட�யம்
அ�கில், ேஜாத்�ர்

வடக்� மண்டலம்

ேஜாத்�ர்

ேஜாத்�ர், ஜி106

ப�&ஜிஎஸ், ேகாஸ் �ட்�ர்,
பர்காத்லா கான் ஸ்ேட�யம்
அ�கில், ேஜாத்�ர்

வடக்� மண்டலம்

ேஜாத்�ர்

ேஜாத்�ர், ஜி106

ப�&ஜிஎஸ், ேகாஸ் �ட்�ர்,
பர்காத்லா கான் ஸ்ேட�யம்
அ�கில், ேஜாத்�ர்

வடக்� மண்டலம்

ேஜாத்�ர்

ேஜாத்�ர், ஜி106

ப�&ஜிஎஸ், ேகாஸ் �ட்�ர்,
பர்காத்லா கான் ஸ்ேட�யம்
அ�கில், ேஜாத்�ர்

வடக்� மண்டலம்

ேஜாத்�ர்

ேஜாத்�ர், ஜி106

ப�&ஜிஎஸ், ேகாஸ் �ட்�ர்,
பர்காத்லா கான் ஸ்ேட�யம்
அ�கில், ேஜாத்�ர்

வடக்� மண்டலம்

ேஜாத்�ர்

ேஜாத்�ர், ஜி106

ப�&ஜிஎஸ், ேகாஸ் �ட்�ர்,
பர்காத்லா கான் ஸ்ேட�யம்
அ�கில், ேஜாத்�ர்

ெதற்� மத்திய

கடப்பா

கடப்பா-ஜி-502

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்
�ன�ட்சி/ஒ எல்ஐசி ஆஃப்
இந்தியாகாேலஜ் ேரா�கடப்பா516004

ெதற்� மத்திய

கடப்பா

கடப்பா-ஜி-502

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்
�ன�ட்சி/ஒ எல்ஐசி ஆஃப்
இந்தியாகாேலஜ் ேரா�கடப்பா516004

ெதற்� மத்திய

கடப்பா

கடப்பா-ஜி-502

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்
�ன�ட்சி/ஒ எல்ஐசி ஆஃப்
இந்தியாகாேலஜ் ேரா�கடப்பா516004

ெதற்� மத்திய

கடப்பா

கடப்பா-ஜி-502

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்
�ன�ட்சி/ஒ எல்ஐசி ஆஃப்
இந்தியாகாேலஜ் ேரா�கடப்பா-

516004
ெதற்� மத்திய

கடப்பா

கடப்பா-ஜி-502

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

08562-244680

bo_g502@licindia.com

ைவ.எஸ்.ஆர் (கடப்பா)

ஏ.ப�.

� �ன�வாசன் சி

94448 55578

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

கிழக்� ேகாதாவ�

ஏ.ப�.

� ேகாப� ப�ரசாத் ப�

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

�ண்�ர்

ஏ.ப�.

� ேகாப� ப�ரசாத் ப�

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

கி�ஷ்ணா

ஏ.ப�.

� ேகாப� ப�ரசாத் ப�

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ப�ரகாசம்

ஏ.ப�.

� ேகாப� ப�ரசாத் ப�

98663 60763

0866-2577007

bo_g505@licindia.com

ேமற்� ேகாதவ�

ஏ.ப�.

� ேகாப� ப�ரசாத் ப�

98663 60763

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

�கா�ளம்

ஏ.ப�.

� ேக.ரவ�காந்த்

89856 74970

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

வ�சாகப்பட்�னம்

ஏ.ப�.

� ேக.ரவ�காந்த்

89856 74970

0891-2746465

bo_g509@licindia.com

வ�சாஹ்நகரம்

ஏ.ப�.

� ேக.ரவ�காந்த்

89856 74970

022-248948

bo_g501@licindia.com

ெபங்க�ர்

கர்நாடகா

ஜி.என். கி�ஷ்ணா

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

ெபங்க�ர் கிராமம்

கர்நாடகா

ஜி.என். கி�ஷ்ணா

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

சிக்கபள்ள�ரா

கர்நாடகா

ஜி.என். கி�ஷ்ணா

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

ேகாலார்

கர்நாடகா

ஜி.என். கி�ஷ்ணா

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

ராம்நகரா

கர்நாடகா

ஜி.என். கி�ஷ்ணா

9886591967

022-248948

bo_g501@licindia.com

�ம்�ர்

கர்நாடகா

ஜி.என். கி�ஷ்ணா

9886591967

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ெபல்ஹாம்

கர்நாடகா

� எம் அர்ஜூணன்

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

தார்வாத்

கர்நாடகா

� எம் அர்ஜூணன்

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

கடாஹ்

கர்நாடகா

� எம் அர்ஜூணன்

82773 29393

�ன�ட்சி/ஒ எல்ஐசி ஆஃப்
இந்தியாகாேலஜ் ேரா�கடப்பா516004
ெதற்� மத்திய

மஜிலிப்பட்�

வ�ஜயவாடா ஜி-505

னம்

III
தளம்,"ஜ�வன்கி�ஷ்ணா"ெபசண்ட்
ேரா� கவர்னர்ெபட்
வ�ஜயவாடாப�ன்-520002

ெதற்� மத்திய

மஜிலிப்பட்�

வ�ஜயவாடா ஜி-505

னம்

III
தளம்,"ஜ�வன்கி�ஷ்ணா"ெபசண்ட்
ேரா� கவர்னர்ெபட்
வ�ஜயவாடாப�ன்-520002

ெதற்� மத்திய

மஜிலிப்பட்�

வ�ஜயவாடா ஜி-505

னம்

III
தளம்,"ஜ�வன்கி�ஷ்ணா"ெபசண்ட்
ேரா� கவர்னர்ெபட்
வ�ஜயவாடாப�ன்-520002

ெதற்� மத்திய

மஜிலிப்பட்�

வ�ஜயவாடா ஜி-505

னம்

III
தளம்,"ஜ�வன்கி�ஷ்ணா"ெபசண்ட்
ேரா� கவர்னர்ெபட்
வ�ஜயவாடாப�ன்-520002

ெதற்� மத்திய

மஜிலிப்பட்�

வ�ஜயவாடா ஜி-505

னம்

III
தளம்,"ஜ�வன்கி�ஷ்ணா"ெபசண்ட்
ேரா� கவர்னர்ெபட்
வ�ஜயவாடாப�ன்-520002

ெதற்� மத்திய

வ�சாகப்பட்�

வ�சாகப்பட்�னம் ஜி509

னம்

3வ� தளம்,
எல்.ஐ.சி.ப�ல்�ங்ஜ�வ�தா ப�மா
மார்ஹ்,�.ஒ, வ�சாக்-530 004

ெதற்� மத்திய

வ�சாகப்பட்�

வ�சாகப்பட்�னம் ஜி509

னம்

3வ� தளம்,
எல்.ஐ.சி.ப�ல்�ங்ஜ�வ�தா ப�மா
மார்ஹ்,�.ஒ, வ�சாக்-530 004

ெதற்� மத்திய

வ�சாகப்பட்�

வ�சாகப்பட்�னம் ஜி509

னம்

3வ� தளம்,
எல்.ஐ.சி.ப�ல்�ங்ஜ�வ�தா ப�மா
மார்ஹ்,�.ஒ, வ�சாக்-530 004

ெதற்� மத்திய

ெபங்க�ர்

ெபங்க�ர் G502

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா4வ�
தளம், "ஜ�வன் ப�ரகாஷ்",
ப�ல்�ங்ஸ், ெஜசி ேரா�,
ெபங்க�ர்ப�ன்-560002

ெதற்� மத்திய

ெபங்க�ர்

ெபங்க�ர் G504

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா4வ�
தளம், "ஜ�வன் ப�ரகாஷ்",
ப�ல்�ங்ஸ், ெஜசி ேரா�,
ெபங்க�ர்ப�ன்-560002

ெதற்� மத்திய

ெபங்க�ர்

ெபங்க�ர் G506

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா4வ�
தளம், "ஜ�வன் ப�ரகாஷ்",
ப�ல்�ங்ஸ், ெஜசி ேரா�,
ெபங்க�ர்ப�ன்-560002

ெதற்� மத்திய

ெபங்க�ர்

ெபங்க�ர் G503

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா4வ�
தளம், "ஜ�வன் ப�ரகாஷ்",
ப�ல்�ங்ஸ், ெஜசி ேரா�,
ெபங்க�ர்ப�ன்-560002

ெதற்� மத்திய

ெபங்க�ர்

ெபங்க�ர் G505

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா4வ�
தளம், "ஜ�வன் ப�ரகாஷ்",
ப�ல்�ங்ஸ், ெஜசி ேரா�,
ெபங்க�ர்ப�ன்-560002

ெதற்� மத்திய

ெபங்க�ர்

ெபங்க�ர் G501

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா4வ�
தளம், "ஜ�வன் ப�ரகாஷ்",
ப�ல்�ங்ஸ், ெஜசி ேரா�,
ெபங்க�ர்ப�ன்-560002

ெதற்� மத்திய

தர்வார்�

தர்வார்�–ஜி503

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாஜ�வன்
ப�ரகாஷ்காேலஜ் ேரா�ப�&ஜிஎஸ்
ெடப்ட்தார்வாத்-580001

ெதற்� மத்திய

தர்வார்�

தர்வார்�–ஜி503

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாஜ�வன்
ப�ரகாஷ்காேலஜ் ேரா�ப�&ஜிஎஸ்
ெடப்ட்தார்வாத்-580001

ெதற்� மத்திய

தர்வார்�

தர்வார்�–ஜி503

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாஜ�வன்
ப�ரகாஷ்காேலஜ் ேரா�ப�&ஜிஎஸ்
ெடப்ட்தார்வாத்-580001

ெதற்� மத்திய

தர்வார்�

தர்வார்�–ஜி503

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாஜ�வன்

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

ஹேவ�

கர்நாடகா

� எம் அர்ஜூணன்

82773 29393

0836-2745864

bo_g503@licindia.com

உத்தர கர்நாடகா

கர்நாடகா

� எம் அர்ஜூணன்

82773 29393

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

சாம்ராஜ்நகர்

கர்நாடகா

� எச். மஞ்�நாத்

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

ஹசன்

கர்நாடகா

� எச். மஞ்�நாத்

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

�ட�

கர்நாடகா

� எச். மஞ்�நாத்

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

மாண்�யா

கர்நாடகா

� எச். மஞ்�நாத்

94489 29828

0821-2516877

bo_g506@licindia.com

ைம�ர்

கர்நாடகா

� எச். மஞ்�நாத்

94489 29828

08532-230019

bo_g507@licindia.com

பகல்ேகாட்

கர்நாடகா

� வ��பக்ஷா �

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ெபல்லா�

கர்நாடகா

� வ��பக்ஷா �

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ப�தார்

கர்நாடகா

� வ��பக்ஷா �

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ப�ஜா�ர்

கர்நாடகா

� வ��பக்ஷா �

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

�ல்பர்கா

கர்நாடகா

� வ��பக்ஷா �

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ெகாப்பல்

கர்நாடகா

� வ��பக்ஷா �

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

ராய்ச்�ர்

கர்நாடகா

� வ��பக்ஷா �

94484 67199

08532-230019

bo_g507@licindia.com

யாத்கிர்

கர்நாடகா

� வ��பக்ஷா �

94484 67199

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

சிக்மக�ர்

கர்நாடகா

� சங்கர் வ� ெஹக்ேட

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

சித்ர�ர்கா

கர்நாடகா

� சங்கர் வ� ெஹக்ேட

94484 88158

ப�ரகாஷ்காேலஜ் ேரா�ப�&ஜிஎஸ்
ெடப்ட்தார்வாத்-580001
ெதற்� மத்திய

தர்வார்�

தர்வார்�–ஜி503

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாஜ�வன்
ப�ரகாஷ்காேலஜ் ேரா�ப�&ஜிஎஸ்
ெடப்ட்தார்வாத்-580001

ெதற்� மத்திய

ைம�ர்

ைம�ர் ஜி-506

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�. ப�.
எண். 26 கிைள 1 இைணப்�
ப�ல்�ங்ேக ஆர் எஸ் ேரா�,
யாதவாகி� ப�ஓைம�ர்-570020

ெதற்� மத்திய

ைம�ர்

ைம�ர் ஜி-506

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�. ப�.
எண். 26 கிைள 1 இைணப்�
ப�ல்�ங்ேக ஆர் எஸ் ேரா�,
யாதவாகி� ப�ஓைம�ர்-570020

ெதற்� மத்திய

ைம�ர்

ைம�ர் ஜி-506

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�. ப�.
எண். 26 கிைள 1 இைணப்�
ப�ல்�ங்ேக ஆர் எஸ் ேரா�,
யாதவாகி� ப�ஓைம�ர்-570020

ெதற்� மத்திய

ைம�ர்

ைம�ர் ஜி-506

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�. ப�.
எண். 26 கிைள 1 இைணப்�
ப�ல்�ங்ேக ஆர் எஸ் ேரா�,
யாதவாகி� ப�ஓைம�ர்-570020

ெதற்� மத்திய

ைம�ர்

ைம�ர் ஜி-506

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�. ப�.
எண். 26 கிைள 1 இைணப்�
ப�ல்�ங்ேக ஆர் எஸ் ேரா�,
யாதவாகி� ப�ஓைம�ர்-570020

ெதற்� மத்திய

ராய்ச்�ர்

ராய்ச்�ர் ஜி507

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாமண்டல
அ�வலம்ப�ஆர். ேகாட் ஜி507, I
தளம்ஜ�வன் ப�ரகாஷ்ஸ்ேடஷன்
ேரா�ராய்ச்�ர்ப�ன்-584101

ெதற்� மத்திய

ராய்ச்�ர்

ராய்ச்�ர் G512

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாமண்டல
அ�வலம்ப�ஆர். ேகாட் ஜி507, I
தளம்ஜ�வன் ப�ரகாஷ்ஸ்ேடஷன்
ேரா�ராய்ச்�ர்ப�ன்-584101

ெதற்� மத்திய

ராய்ச்�ர்

ராய்ச்�ர் ஜி509

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாமண்டல
அ�வலம்ப�ஆர். ேகாட் ஜி507, I
தளம்ஜ�வன் ப�ரகாஷ்ஸ்ேடஷன்
ேரா�ராய்ச்�ர்ப�ன்-584101

ெதற்� மத்திய

ராய்ச்�ர்

ராய்ச்�ர் ஜி508

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாமண்டல
அ�வலம்ப�ஆர். ேகாட் ஜி507, I
தளம்ஜ�வன் ப�ரகாஷ்ஸ்ேடஷன்
ேரா�ராய்ச்�ர்ப�ன்-584101

ெதற்� மத்திய

ராய்ச்�ர்

ராய்ச்�ர் G513

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாமண்டல
அ�வலம்ப�ஆர். ேகாட் ஜி507, I
தளம்ஜ�வன் ப�ரகாஷ்ஸ்ேடஷன்
ேரா�ராய்ச்�ர்ப�ன்-584101

ெதற்� மத்திய

ராய்ச்�ர்

ராய்ச்�ர் G511

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாமண்டல
அ�வலம்ப�ஆர். ேகாட் ஜி507, I
தளம்ஜ�வன் ப�ரகாஷ்ஸ்ேடஷன்
ேரா�ராய்ச்�ர்ப�ன்-584101

ெதற்� மத்திய

ராய்ச்�ர்

ராய்ச்�ர் G510

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாமண்டல
அ�வலம்ப�ஆர். ேகாட் ஜி507, I
தளம்ஜ�வன் ப�ரகாஷ்ஸ்ேடஷன்
ேரா�ராய்ச்�ர்ப�ன்-584101

ெதற்� மத்திய

ராய்ச்�ர்

ராய்ச்�ர் G514

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாமண்டல
அ�வலம்ப�ஆர். ேகாட் ஜி507, I
தளம்ஜ�வன் ப�ரகாஷ்ஸ்ேடஷன்
ேரா�ராய்ச்�ர்ப�ன்-584101

ெதற்� மத்திய

உ�ப்ப�

மங்க�ர் ஜி509

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, பாப்�லர்
ப�ல்�ங்,
ேபான்:2441281இரண்டாவ� தளம்
ேக.எஸ். ராவ் ேரா� மங்க�ர்
ப�ன்-575001

ெதற்� மத்திய

உ�ப்ப�

மங்க�ர் ஜி511

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, பாப்�லர்
ப�ல்�ங்,
ேபான்:2441281இரண்டாவ� தளம்
ேக.எஸ். ராவ் ேரா� மங்க�ர்

ப�ன்-575001
ெதற்� மத்திய

உ�ப்ப�

மங்க�ர் ஜி510

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, பாப்�லர்

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

தக்ஷின கன்னடா

கர்நாடகா

� சங்கர் வ� ெஹக்ேட

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

தாவனகேர

கர்நாடகா

� சங்கர் வ� ெஹக்ேட

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

சிேமாகா

கர்நாடகா

� சங்கர் வ� ெஹக்ேட

94484 88158

0824-2447248

bo_g508@licindia.com

உ�ப்ப�

கர்நாடகா

� சங்கர் வ� ெஹக்ேட

94484 88158

040-23420749

bo_g504@licindia.com

ைஹத்ராபாத்

ெத�ங்கானா

எஸ். தாமஸ்

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

மக�ப்நகர்

ெத�ங்கானா

எஸ். தாமஸ்

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

ேமடக்

ெத�ங்கானா

எஸ். தாமஸ்

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

நல்ேகாண்டா

ெத�ங்கானா

எஸ். தாமஸ்

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

நிசாமாபாத்

ெத�ங்கானா

எஸ். தாமஸ்

9441285588

040-23420749

bo_g504@licindia.com

ரங்காெரட்�

ெத�ங்கானா

எஸ். தாமஸ்

9441285588

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

அதிலாபாத்

ெத�ங்கானா

� ப�.சி. சாஸ்தி�

99498 52267

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

க�ம்நகர்

ெத�ங்கானா

� ப�.சி. சாஸ்தி�

99498 52268

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

கம்மம்

ெத�ங்கானா

� ப�.சி. சாஸ்தி�

99498 52269

0870-2579108

bo_g510@licindia.com

வாரங்கால்

ெத�ங்கானா

� ப�.சி. சாஸ்தி�

99498 52266

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0484-2360616 / 0484-

bo_g602@licindia.com

எர்ணா�ளம்

ேகரளா

ப�எஸ்ேகஎஸ்வ�.

8281929813

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், 4வ� தளம்,

2362427

ப�ல்�ங்,
ேபான்:2441281இரண்டாவ� தளம்
ேக.எஸ். ராவ் ேரா� மங்க�ர்
ப�ன்-575001
ெதற்� மத்திய

உ�ப்ப�

மங்க�ர் ஜி512

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, பாப்�லர்
ப�ல்�ங்,
ேபான்:2441281இரண்டாவ� தளம்
ேக.எஸ். ராவ் ேரா� மங்க�ர்
ப�ன்-575001

ெதற்� மத்திய

உ�ப்ப�

மங்க�ர் ஜி513

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, பாப்�லர்
ப�ல்�ங்,
ேபான்:2441281இரண்டாவ� தளம்
ேக.எஸ். ராவ் ேரா� மங்க�ர்
ப�ன்-575001

ெதற்� மத்திய

உ�ப்ப�

மங்க�ர் ஜி508

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, பாப்�லர்
ப�ல்�ங்,
ேபான்:2441281இரண்டாவ� தளம்
ேக.எஸ். ராவ் ேரா� மங்க�ர்
ப�ன்-575001

ெதற்� மத்திய

ைஹத்ராபாத்

ைஹத்ராபாத்- G504

II தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்மண்டல
அ�வலகம்ெசக்ரட்�ேயட் ேரா�
சஃபாபாத் ைஹத்ராபாத்500 063

ெதற்� மத்திய

ைஹத்ராபாத்

ைஹத்ராபாத்- G504

II தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்மண்டல
அ�வலகம்ெசக்ரட்�ேயட் ேரா�
சஃபாபாத் ைஹத்ராபாத்500 063

ெதற்� மத்திய

ைஹத்ராபாத்

ைஹத்ராபாத்- G504

II தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்மண்டல
அ�வலகம்ெசக்ரட்�ேயட் ேரா�
சஃபாபாத் ைஹத்ராபாத்500 063

ெதற்� மத்திய

ைஹத்ராபாத்

ைஹத்ராபாத்- G504

II தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்மண்டல
அ�வலகம்ெசக்ரட்�ேயட் ேரா�
சஃபாபாத் ைஹத்ராபாத்500 063

ெதற்� மத்திய

ைஹத்ராபாத்

ைஹத்ராபாத்- G504

II தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்மண்டல
அ�வலகம்ெசக்ரட்�ேயட் ேரா�
சஃபாபாத் ைஹத்ராபாத்500 063

ெதற்� மத்திய

ைஹத்ராபாத்

ைஹத்ராபாத்- G504

II தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்மண்டல
அ�வலகம்ெசக்ரட்�ேயட் ேரா�
சஃபாபாத் ைஹத்ராபாத்500 063

ெதற்� மத்திய

வாரங்கால்

வாரங்கால்–ஜி510

மண்டல அ�வலகம் ப� எண்
17, பாலச�த்திரம்
ஹன்ம்ேகாண்டா, மாவட்டம்
வாரங்கல்-ப�ன் 506001

ெதற்� மத்திய

வாரங்கால்

வாரங்கால்–ஜி510

மண்டல அ�வலகம் ப� எண்
17, பாலச�த்திரம்
ஹன்ம்ேகாண்டா, மாவட்டம்
வாரங்கல்-ப�ன் 506001

ெதற்� மத்திய

வாரங்கால்

வாரங்கால்–ஜி510

மண்டல அ�வலகம் ப� எண்
17, பாலச�த்திரம்
ஹன்ம்ேகாண்டா, மாவட்டம்
வாரங்கல்-ப�ன் 506001

ெதற்� மத்திய

வாரங்கால்

வாரங்கால்–ஜி510

மண்டல அ�வலகம் ப� எண்
17, பாலச�த்திரம்
ஹன்ம்ேகாண்டா, மாவட்டம்
வாரங்கல்-ப�ன் 506001

ெதற்� மண்டலம்

எர்ணா�ளம்

எர்ணா�ளம் ஜி602

�ப்ரமண�யம்

மண்டல அ�வலகம், "ஜ�வன்
ப�ரகாஷ்" ப�.ப�. எண். 1133, எம்.
ஜி. ேரா�, எர்ணா�ளம்-682011,
ேகரளா
ெதற்� மண்டலம்

எர்ணா�ளம்

எர்ணா�ளம் ஜி602

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0484-2360616 / 0484-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், 4வ� தளம்,

2362427

மண்டல அ�வலகம், "ஜ�வன்
ப�ரகாஷ்" ப�.ப�. எண். 1133, எம்.
ஜி. ேரா�, எர்ணா�ளம்-682011,
ேகரளா

bo_g602@licindia.com

பாலக்கா�

ேகரளா

ப�எஸ்ேகஎஸ்வ�.
�ப்ரமண�யம்

8281929813

ெதற்� மண்டலம்

எர்ணா�ளம்

எர்ணா�ளம் ஜி602

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0484-2360616 / 0484-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், 4வ� தளம்,

2362427

bo_g602@licindia.com

தி�ச்�ர்

ேகரளா

ப�எஸ்ேகஎஸ்வ�.

8281929813

�ப்ரமண�யம்

மண்டல அ�வலகம், "ஜ�வன்
ப�ரகாஷ்" ப�.ப�. எண். 1133, எம்.
ஜி. ேரா�, எர்ணா�ளம்-682011,
ேகரளா
ெதற்� மண்டலம்

ேகாட்டயம்

ேகாட்டயம் ஜி603

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0481-2566620 / 0481-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், மண்டல

2567611

bo_g603@licindia.com

ஆலப்�லா

ேகரளா

வ�.�.வ�ேனாத் �மார்

8281930583

bo_g603@licindia.com

இ�க்கி

ேகரளா

வ�.�.வ�ேனாத் �மார்

8281930583

bo_g603@licindia.com

ேகாட்டயம்

ேகரளா

வ�.�.வ�ேனாத் �மார்

8281930583

bo_g603@licindia.com

பத்தனம்திட்டா

ேகரளா

வ�.�.வ�ேனாத் �மார்

8281930583

bo-g604@licindia.com

கண்�ர்

ேகரளா

எ. ராஜேகாபால் கம்மத்

9847167946

bo-g604@licindia.com

காசர்ேகா�

ேகரளா

எ. ராஜேகாபால் கம்மத்

9847167946

bo-g604@licindia.com

ேகாழிக்ேகா�

ேகரளா

எ. ராஜேகாபால் கம்மத்

9847167946

bo-g604@licindia.com

மாஹ�

ேகரளா

எ. ராஜேகாபால் கம்மத்

9847167946

bo-g604@licindia.com

மலப்�ரம்

ேகரளா

எ. ராஜேகாபால் கம்மத்

9847167946

bo-g604@licindia.com

வயநா�

ேகரளா

எ. ராஜேகாபால் கம்மத்

9847167946

bo_g610@licindia.com

ெகால்லம்

ேகரளா

த�பா சிவதாசன்

9447488111

bo_g610@licindia.com

தி�வனந்த�ரம்

ேகரளா

த�பா சிவதாசன்

9447488111

bo_g611@licindia.com

�ட�ர்

��ச்ேச�/தநா

ேக.ஆனந்த்

9865811479

அ�வலகம், எம்.சி. ேரா�,
ஸ்டார் ஜங்க்ஷன், ேகாட்டயம்686001
ெதற்� மண்டலம்

ேகாட்டயம்

ேகாட்டயம் ஜி603

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0481-2566620 / 0481-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், மண்டல

2567611

அ�வலகம், எம்.சி. ேரா�,
ஸ்டார் ஜங்க்ஷன், ேகாட்டயம்686001
ெதற்� மண்டலம்

ேகாட்டயம்

ேகாட்டயம் ஜி603

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0481-2566620 / 0481-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், மண்டல

2567611

அ�வலகம், எம்.சி. ேரா�,
ஸ்டார் ஜங்க்ஷன், ேகாட்டயம்686001
ெதற்� மண்டலம்

ேகாட்டயம்

ேகாட்டயம் ஜி603

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0481-2566620 / 0481-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், மண்டல

2567611

அ�வலகம், எம்.சி. ேரா�,
ஸ்டார் ஜங்க்ஷன், ேகாட்டயம்686001
ெதற்� மண்டலம்

ேகாழிக்ேகா�

ேகாழிக்ேகா� ஜி604

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல

0495-2728747 / 0495-

அ�வலகம், ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட்,

2728748

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�.ப�.எண். 177,
எல்ஐசி ேரா�, ேகாழிக்ேகா�-673
001.
ெதற்� மண்டலம்

ேகாழிக்ேகா�

ேகாழிக்ேகா� ஜி604

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல

0495-2728747 / 0495-

அ�வலகம், ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட்,

2728748

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�.ப�.எண். 177,
எல்ஐசி ேரா�, ேகாழிக்ேகா�-673
001.
ெதற்� மண்டலம்

ேகாழிக்ேகா�

ேகாழிக்ேகா� ஜி604

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல

0495-2728747 / 0495-

அ�வலகம், ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட்,

2728748

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�.ப�.எண். 177,
எல்ஐசி ேரா�, ேகாழிக்ேகா�-673
001.
ெதற்� மண்டலம்

ேகாழிக்ேகா�

ேகாழிக்ேகா� ஜி604

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல

0495-2728747 / 0495-

அ�வலகம், ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட்,

2728748

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�.ப�.எண். 177,
எல்ஐசி ேரா�, ேகாழிக்ேகா�-673
001.
ெதற்� மண்டலம்

ேகாழிக்ேகா�

ேகாழிக்ேகா� ஜி604

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல

0495-2728747 / 0495-

அ�வலகம், ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட்,

2728748

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�.ப�.எண். 177,
எல்ஐசி ேரா�, ேகாழிக்ேகா�-673
001.
ெதற்� மண்டலம்

ேகாழிக்ேகா�

ேகாழிக்ேகா� ஜி604

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல

0495-2728747 / 0495-

அ�வலகம், ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட்,

2728748

ஜ�வன் ப�ரகாஷ், ப�.ப�.எண். 177,
எல்ஐசி ேரா�, ேகாழிக்ேகா�-673
001.
ெதற்� மண்டலம்

தி�வனந்த�ர

தி�வனந்த�ரம் ஜி610

ம்

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0471-2542347 / 0471-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், ஜ�வன்

2540906

ப�ரகாஷ்,மண்டல அ�வலகம்,
பட்ேடாம், தி�வனந்த�ரம்-695004
ெதற்� மண்டலம்

தி�வனந்த�ர

தி�வனந்த�ரம் ஜி610

ம்

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0471-2542347 / 0471-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், ஜ�வன்

2540906

ப�ரகாஷ்,மண்டல அ�வலகம்,
பட்ேடாம், தி�வனந்த�ரம்-695004
ெதற்� மண்டலம்

ேவ�ர்

ேவ�ர் ஜி611

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0416-2244543 / 0416-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், Iவ� தளம்,

2241938

30-எ, �தல் கிழக்� �தன்ைம

ேரா�, காந்தி நகர், ேவ�ர்632006
ெதற்� மண்டலம்

ேவ�ர்

ேவ�ர் ஜி611

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0416-2244543 / 0416-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், Iவ� தளம்,

2241938

bo_g611@licindia.com

பாண்�

��ச்ேச�/தநா

ேக.ஆனந்த்

9865811479

bo_g611@licindia.com

தி�வண்ணாமைல

��ச்ேச�/தநா

ேக.ஆனந்த்

9865811479

bo_g611@licindia.com

ேவ�ர்

��ச்ேச�/தநா

ேக.ஆனந்த்

9865811479

bo_g611@licindia.com

வ��ப்�ரம்

��ச்ேச�/தநா

ேக.ஆனந்த்

9865811479

bo_g605@licindia.com

ெசன்ைன

தமிழ்நா�

ைவ.எஸ்.அேசாக்

9940508203

bo_g605@licindia.com

காஞ்சி�ரம்

தமிழ்நா�

ைவ.எஸ்.அேசாக்

9940508203

bo_g605@licindia.com

தி�வள்�ர்

தமிழ்நா�

ைவ.எஸ்.அேசாக்

9940508203

bo_g601@licindia.com

ேகாயம்�த்�ர்

தமிழ்நா�

எம்.வரதராஜன்

8903855204

bo_g601@licindia.com

ஈேரா�

தமிழ்நா�

எம்.வரதராஜன்

8903855204

bo_g601@licindia.com

ந�லகி�

தமிழ்நா�

எம்.வரதராஜன்

8903855204

bo_g601@licindia.com

தி�ப்�ர்

தமிழ்நா�

எம்.வரதராஜன்

8903855204

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

திண்�க்கல்

தமிழ்நா�

எ.சங்கர்

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ம�ைர

தமிழ்நா�

எ.சங்கர்

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ராமநாத�ரம்

தமிழ்நா�

எ.சங்கர்

9443501678

30-எ, �தல் கிழக்� �தன்ைம
ேரா�, காந்தி நகர், ேவ�ர்632006
ெதற்� மண்டலம்

ேவ�ர்

ேவ�ர் ஜி611

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0416-2244543 / 0416-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், Iவ� தளம்,

2241938

30-எ, �தல் கிழக்� �தன்ைம
ேரா�, காந்தி நகர், ேவ�ர்632006
ெதற்� மண்டலம்

ேவ�ர்

ேவ�ர் ஜி611

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0416-2244543 / 0416-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், Iவ� தளம்,

2241938

30-எ, �தல் கிழக்� �தன்ைம
ேரா�, காந்தி நகர், ேவ�ர்632006
ெதற்� மண்டலம்

ேவ�ர்

ேவ�ர் ஜி611

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0416-2244543 / 0416-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், Iவ� தளம்,

2241938

30-எ, �தல் கிழக்� �தன்ைம
ேரா�, காந்தி நகர், ேவ�ர்632006
ெதற்� மண்டலம்

ெசன்ைன

ெசன்ைன ஜி605

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல்

044-28604030 / 044-

அ�வலகம், ெசன்ைன

28604263

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், IIIவ� தளம்,
153, அண்ணா சாைல,
ெசன்ைன-2
ெதற்� மண்டலம்

ெசன்ைன

ெசன்ைன ஜி605

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல்

044-28604030 / 044-

அ�வலகம், ெசன்ைன

28604263

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், IIIவ� தளம்,
153, அண்ணா சாைல,
ெசன்ைன-2
ெதற்� மண்டலம்

ெசன்ைன

ெசன்ைன ஜி605

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல்

044-28604030 / 044-

அ�வலகம், ெசன்ைன

28604263

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், IIIவ� தளம்,
153, அண்ணா சாைல,
ெசன்ைன-2
ெதற்� மண்டலம்

ேகாயம்�த்�ர்

ேகாயம்�த்�ர் ஜி601

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0422-2300839 / 0422-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், மண்டல

2301408

அ�வலகம், இந்தியா ைலஃப்
ப�ல்�ங், 1543/44, தி�ச்சி ேரா�,
ேகாயம்�த்�ர்.
ெதற்� மண்டலம்

ேகாயம்�த்�ர்

ேகாயம்�த்�ர் ஜி601

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0422-2300839 / 0422-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், மண்டல

2301408

அ�வலகம், இந்தியா ைலஃப்
ப�ல்�ங், 1543/44, தி�ச்சி ேரா�,
ேகாயம்�த்�ர்.
ெதற்� மண்டலம்

ேகாயம்�த்�ர்

ேகாயம்�த்�ர் ஜி601

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0422-2300839 / 0422-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், மண்டல

2301408

அ�வலகம், இந்தியா ைலஃப்
ப�ல்�ங், 1543/44, தி�ச்சி ேரா�,
ேகாயம்�த்�ர்.
ெதற்� மண்டலம்

ேகாயம்�த்�ர்

ேகாயம்�த்�ர் ஜி601

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,

0422-2300839 / 0422-

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், மண்டல

2301408

அ�வலகம், இந்தியா ைலஃப்
ப�ல்�ங், 1543/44, தி�ச்சி ேரா�,
ேகாயம்�த்�ர்.
ெதற்� மண்டலம்

ம�ைர

ம�ைர ஜி606

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, �ன�ட்,
மண்டல அ�வலகம் ப�ல்�ங்,
பாலம் ஸ்ேடஷன்
ேரா�,ெசல்�ர்,ம�ைர 625002

ெதற்� மண்டலம்

ம�ைர

ம�ைர ஜி606

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, �ன�ட்,
மண்டல அ�வலகம் ப�ல்�ங்,
பாலம் ஸ்ேடஷன்
ேரா�,ெசல்�ர்,ம�ைர 625002

ெதற்� மண்டலம்

ம�ைர

ம�ைர ஜி606

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, �ன�ட்,
மண்டல அ�வலகம் ப�ல்�ங்,

பாலம் ஸ்ேடஷன்
ேரா�,ெசல்�ர்,ம�ைர 625002
ெதற்� மண்டலம்

ம�ைர

ம�ைர ஜி606

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, �ன�ட்,

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

சிவகங்ைக

தமிழ்நா�

எ.சங்கர்

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

ேதன�

தமிழ்நா�

எ.சங்கர்

9443501678

0452-2525419

bo_g606@licindia.com

வ���நகர்

தமிழ்நா�

எ.சங்கர்

9443501678

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல

0427-2415996 / 0427-

bo_g607@licindia.com

தர்ம��

தமிழ்நா�

ஜி.ராஜ்ேமாகன்

9443116688

அ�வலகம், ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட்,

2414208

bo_g607@licindia.com

கி�ஷ்ணகி�

தமிழ்நா�

ஜி.ராஜ்ேமாகன்

9443116688

bo_g607@licindia.com

நாமக்கல்

தமிழ்நா�

ஜி.ராஜ்ேமாகன்

9443116688

bo_g607@licindia.com

ேசலம்

தமிழ்நா�

ஜி.ராஜ்ேமாகன்

9443116688

bo_g608@licindia.com

அ�ய�ர்

தமிழ்நா�

�.ராஜேசகர்

9444449485

bo_g608@licindia.com

காைரக்கால்

தமிழ்நா�

�.ராஜேசகர்

9444449485

bo_g608@licindia.com

க�ர்

தமிழ்நா�

�.ராஜேசகர்

9444449485

bo_g608@licindia.com

நாகப்பட்�னம்

தமிழ்நா�

�.ராஜேசகர்

9444449485

bo_g608@licindia.com

ெபரம்ப�ர்

தமிழ்நா�

�.ராஜேசகர்

9444449485

bo_g608@licindia.com

��க்ேகாட்ைட

தமிழ்நா�

�.ராஜேசகர்

9444449485

bo_g608@licindia.com

தஞ்சா�ர்

தமிழ்நா�

�.ராஜேசகர்

9444449485

bo_g608@licindia.com

தி�வா�ர்

தமிழ்நா�

�.ராஜேசகர்

9444449485

bo_g608@licindia.com

தி�ச்சி

தமிழ்நா�

�.ராஜேசகர்

9444449485

மண்டல அ�வலகம் ப�ல்�ங்,
பாலம் ஸ்ேடஷன்
ேரா�,ெசல்�ர்,ம�ைர 625002
ெதற்� மண்டலம்

ம�ைர

ம�ைர ஜி606

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, �ன�ட்,
மண்டல அ�வலகம் ப�ல்�ங்,
பாலம் ஸ்ேடஷன்
ேரா�,ெசல்�ர்,ம�ைர 625002

ெதற்� மண்டலம்

ம�ைர

ம�ைர ஜி606

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, �ன�ட்,
மண்டல அ�வலகம் ப�ல்�ங்,
பாலம் ஸ்ேடஷன்
ேரா�,ெசல்�ர்,ம�ைர 625002

ெதற்� மண்டலம்

ேசலம்

ேசலம் ஜி607

“ஜ�வன் ப�ரகாஷ்”, ஜான்சன்
ெபட், ப�.ப�.எண். 776, SALEM –
636007
ெதற்� மண்டலம்

ேசலம்

ேசலம் ஜி607

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல

0427-2415996 / 0427-

அ�வலகம், ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட்,

2414208

“ஜ�வன் ப�ரகாஷ்”, ஜான்சன்
ெபட், ப�.ப�.எண். 776, SALEM –
636007
ெதற்� மண்டலம்

ேசலம்

ேசலம் ஜி607

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல

0427-2415996 / 0427-

அ�வலகம், ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட்,

2414208

“ஜ�வன் ப�ரகாஷ்”, ஜான்சன்
ெபட், ப�.ப�.எண். 776, SALEM –
636007
ெதற்� மண்டலம்

ேசலம்

ேசலம் ஜி607

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா, மண்டல

0427-2415996 / 0427-

அ�வலகம், ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட்,

2414208

“ஜ�வன் ப�ரகாஷ்”, ஜான்சன்
ெபட், ப�.ப�.எண். 776, SALEM –
636007
ெதற்� மண்டலம்

தஞ்சா�ர்

தஞ்சா�ர் ஜி608

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

04362-279539 / 4362-

�ன�ட், மண்டல அ�வலகம்,

231402

IIவ� தளம்காந்திஜி ேரா�,
தஞ்சா�ர் 613001
ெதற்� மண்டலம்

தஞ்சா�ர்

தஞ்சா�ர் ஜி608

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

04362-279539 / 4362-

�ன�ட், மண்டல அ�வலகம்,

231402

IIவ� தளம்காந்திஜி ேரா�,
தஞ்சா�ர் 613001
ெதற்� மண்டலம்

தஞ்சா�ர்

தஞ்சா�ர் ஜி608

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

04362-279539 / 4362-

�ன�ட், மண்டல அ�வலகம்,

231402

IIவ� தளம்காந்திஜி ேரா�,
தஞ்சா�ர் 613001
ெதற்� மண்டலம்

தஞ்சா�ர்

தஞ்சா�ர் ஜி608

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

04362-279539 / 4362-

�ன�ட், மண்டல அ�வலகம்,

231402

IIவ� தளம்காந்திஜி ேரா�,
தஞ்சா�ர் 613001
ெதற்� மண்டலம்

தஞ்சா�ர்

தஞ்சா�ர் ஜி608

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

04362-279539 / 4362-

�ன�ட், மண்டல அ�வலகம்,

231402

IIவ� தளம்காந்திஜி ேரா�,
தஞ்சா�ர் 613001
ெதற்� மண்டலம்

தஞ்சா�ர்

தஞ்சா�ர் ஜி608

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

04362-279539 / 4362-

�ன�ட், மண்டல அ�வலகம்,

231402

IIவ� தளம்காந்திஜி ேரா�,
தஞ்சா�ர் 613001
ெதற்� மண்டலம்

தஞ்சா�ர்

தஞ்சா�ர் ஜி608

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

04362-279539 / 4362-

�ன�ட், மண்டல அ�வலகம்,

231402

IIவ� தளம்காந்திஜி ேரா�,
தஞ்சா�ர் 613001
ெதற்� மண்டலம்

தஞ்சா�ர்

தஞ்சா�ர் ஜி608

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

04362-279539 / 4362-

�ன�ட், மண்டல அ�வலகம்,

231402

IIவ� தளம்காந்திஜி ேரா�,
தஞ்சா�ர் 613001
ெதற்� மண்டலம்

தஞ்சா�ர்

தஞ்சா�ர் ஜி608

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

04362-279539 / 4362-

�ன�ட், மண்டல அ�வலகம்,

231402

IIவ� தளம்காந்திஜி ேரா�,
தஞ்சா�ர் 613001
ெதற்� மண்டலம்

தி�ெநல்ேவ

தி�ெநல்ேவலி ஜி609

லி

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

0462-2561728 / 0462-

�ன�ட், மண்டல அ�வலகம்,

2561729

bo_g609@licindia.com

கன்ன�யா�ம�

தமிழ்நா�

எஸ்எம்.ராம்நாத்

9789137191

bo_g609@licindia.com

தி�ெநல்ேவலி

தமிழ்நா�

எஸ்எம்.ராம்நாத்

9789137191

bo_g609@licindia.com

�த்�க்��

தமிழ்நா�

எஸ்எம்.ராம்நாத்

9789137191

08322438409/410

bo_g705@licindia.com

ேகாவா

ேகாவா

உஜ்வாலா நாயக்

9423882266

079-27475884

bo_g701@licindia.com

அஹமதாபாத்

�ஜராத்

தி� ெஜ ஆர் பர்மார்,

9925678957

9எ, �ன�தவதியார் ெத�,
பாைளயம்ேகாட்ைட,
தி�ெநல்ேவலிப�ன் ேகாட்-627
002
ெதற்� மண்டலம்

தி�ெநல்ேவ

தி�ெநல்ேவலி ஜி609

லி

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

0462-2561728 / 0462-

�ன�ட், மண்டல அ�வலகம்,

2561729

9எ, �ன�தவதியார் ெத�,
பாைளயம்ேகாட்ைட,
தி�ெநல்ேவலிப�ன் ேகாட்-627
002
ெதற்� மண்டலம்

தி�ெநல்ேவ

தி�ெநல்ேவலி ஜி609

லி

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப�&ஜிஎஸ்

0462-2561728 / 0462-

�ன�ட், மண்டல அ�வலகம்,

2561729

9எ, �ன�தவதியார் ெத�,
பாைளயம்ேகாட்ைட,
தி�ெநல்ேவலிப�ன் ேகாட்-627
002
வடக்� மண்டலம்

ேகாவா

ேகாவா ஜி 705

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாஜ�வன்
வ�ஷ்வாஸ் ப�ல்�ங்; பட்ேடா,
பான்ஜிம்ேகாவா

வடக்� மண்டலம்

அஹமதாபாத்

அஹமதாபாத்-ஜி701

ஜிெஹச்ப� காம்ப்ளக்ஸ், எதிர்.
�பல் பார்க், என்ஆர் அன்�ர்

ஏஏஓ (எ�எம்என்)

பஸ் ஸ்டாப், நரன்�ரா,
அஹமதாபாத்–380013
வடக்� மண்டலம்

காந்திநகர்

காந்திநகர் ஜி-704

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாஜ�வன்

7923225033

bo_g704@licindia.com

பனஸ்கந்தா

�ஜராத்

� ப� ப� பாக்ஷி

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

காந்திநகர்

�ஜராத்

� ப� ப� பாக்ஷி

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

ேமஹ்சனா

�ஜராத்

� ப� ப� பாக்ஷி

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

பதான்

�ஜராத்

� ப� ப� பாக்ஷி

9925012510

7923225033

bo_g704@licindia.com

சபர்கந்தா

�ஜராத்

� ப� ப� பாக்ஷி

9925012510

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

அம்ேரலி

�ஜராத்

� �.வ�. வ�ராண�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

பஹவ்நகர்

�ஜராத்

� �.வ�. வ�ராண�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

த்வார்கா

�ஜராத்

� �.வ�. வ�ராண�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

கிர் ேசாம்நாத்

�ஜராத்

� �.வ�. வ�ராண�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ஜாம்நகர்

�ஜராத்

� �.வ�. வ�ராண�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ஜுனாஹாத்

�ஜராத்

� �.வ�. வ�ராண�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

கட்�

�ஜராத்

� �.வ�. வ�ராண�

9825963292

ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங்4வ�
தளம்காந்திநகர் �ெசக்டார்11காந்திநகர்
வடக்� மண்டலம்

காந்திநகர்

காந்திநகர் ஜி-704

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாஜ�வன்
ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங்4வ�
தளம்காந்திநகர் �ெசக்டார்11காந்திநகர்

வடக்� மண்டலம்

காந்திநகர்

காந்திநகர் ஜி-704

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாஜ�வன்
ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங்4வ�
தளம்காந்திநகர் �ெசக்டார்11காந்திநகர்

வடக்� மண்டலம்

காந்திநகர்

காந்திநகர் ஜி-704

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாஜ�வன்
ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங்4வ�
தளம்காந்திநகர் �ெசக்டார்11காந்திநகர்

வடக்� மண்டலம்

காந்திநகர்

காந்திநகர் ஜி-704

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாஜ�வன்
ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங்4வ�
தளம்காந்திநகர் �ெசக்டார்11காந்திநகர்

வடக்� மண்டலம்

ராஜ்ேகாட்

ராஜ்ேகாட் �ன�ட் ஜி710

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், தைர தளம்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், தா�ர்
மார்ஹ், ராஜ்ேகாட்–360001

வடக்� மண்டலம்

ராஜ்ேகாட்

ராஜ்ேகாட் �ன�ட் ஜி710

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், தைர தளம்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், தா�ர்
மார்ஹ், ராஜ்ேகாட்–360001

வடக்� மண்டலம்

ராஜ்ேகாட்

ராஜ்ேகாட் �ன�ட் ஜி710

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், தைர தளம்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், தா�ர்
மார்ஹ், ராஜ்ேகாட்–360001

வடக்� மண்டலம்

ராஜ்ேகாட்

ராஜ்ேகாட் �ன�ட் ஜி710

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், தைர தளம்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், தா�ர்
மார்ஹ், ராஜ்ேகாட்–360001

வடக்� மண்டலம்

ராஜ்ேகாட்

ராஜ்ேகாட் �ன�ட் ஜி710

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், தைர தளம்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், தா�ர்
மார்ஹ், ராஜ்ேகாட்–360001

வடக்� மண்டலம்

ராஜ்ேகாட்

ராஜ்ேகாட் �ன�ட் ஜி710

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், தைர தளம்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், தா�ர்
மார்ஹ், ராஜ்ேகாட்–360001

வடக்� மண்டலம்

ராஜ்ேகாட்

ராஜ்ேகாட் �ன�ட் ஜி710

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், தைர தளம்,

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், தா�ர்
மார்ஹ், ராஜ்ேகாட்–360001
வடக்� மண்டலம்

ராஜ்ேகாட்

ராஜ்ேகாட் �ன�ட் ஜி710

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், தைர தளம்,

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ேமார்ப்ஹி

�ஜராத்

� �.வ�. வ�ராண�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ேபார்பந்தர்

�ஜராத்

� �.வ�. வ�ராண�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ராஜ்ேகாட்

�ஜராத்

� �.வ�. வ�ராண�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

ஸ்ேதவ் �மி

�ஜராத்

� �.வ�. வ�ராண�

9825963292

0281-2464864

bo_g710@licindia.com

�ேரந்திரா நகர்

�ஜராத்

� �.வ�. வ�ராண�

9825963292

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

தாமன்

�ஜராத்

ஆர்.எம். ரவால் ஏ.ஏ.ஓ

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

தாங்க்

�ஜராத்

ஆர்.எம். ரவால் ஏ.ஏ.ஓ

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

நவ்சா�

�ஜராத்

ஆர்.எம். ரவால் ஏ.ஏ.ஓ

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

சில்வாசா

�ஜராத்

ஆர்.எம். ரவால் ஏ.ஏ.ஓ

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

�ரத்

�ஜராத்

ஆர்.எம். ரவால் ஏ.ஏ.ஓ

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

தாப�

�ஜராத்

ஆர்.எம். ரவால் ஏ.ஏ.ஓ

9925909129

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

தாத்ரா & நாகர்

�ஜராத்

ஆர்.எம். ரவால் ஏ.ஏ.ஓ

9925909129

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், தா�ர்
மார்ஹ், ராஜ்ேகாட்–360001
வடக்� மண்டலம்

ராஜ்ேகாட்

ராஜ்ேகாட் �ன�ட் ஜி710

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், தைர தளம்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், தா�ர்
மார்ஹ், ராஜ்ேகாட்–360001

வடக்� மண்டலம்

ராஜ்ேகாட்

ராஜ்ேகாட் �ன�ட் ஜி710

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், தைர தளம்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், தா�ர்
மார்ஹ், ராஜ்ேகாட்–360001

வடக்� மண்டலம்

ராஜ்ேகாட்

ராஜ்ேகாட் �ன�ட் ஜி710

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், தைர தளம்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், தா�ர்
மார்ஹ், ராஜ்ேகாட்–360001

வடக்� மண்டலம்

ராஜ்ேகாட்

ராஜ்ேகாட் �ன�ட் ஜி710

ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், தைர தளம்,
ஜ�வன் ப�ரகாஷ் ப�ல்�ங், தா�ர்
மார்ஹ், ராஜ்ேகாட்–360001

வடக்� மண்டலம்

�ரத்

�ரத்/ஜி712

த.தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,
�க்ள�சாரா, �ரத்.

வடக்� மண்டலம்

�ரத்

�ரத்/ஜி712

த.தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,
�க்ள�சாரா, �ரத்.

வடக்� மண்டலம்

�ரத்

�ரத்/ஜி712

த.தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,
�க்ள�சாரா, �ரத்.

வடக்� மண்டலம்

�ரத்

�ரத்/ஜி712

த.தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,
�க்ள�சாரா, �ரத்.

வடக்� மண்டலம்

�ரத்

�ரத்/ஜி712

த.தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,
�க்ள�சாரா, �ரத்.

வடக்� மண்டலம்

�ரத்

�ரத்/ஜி712

த.தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,
�க்ள�சாரா, �ரத்.

வடக்� மண்டலம்

�ரத்

�ரத்/ஜி712

த.தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,
�க்ள�சாரா, �ரத்.

ஹேவலி �ன�யம்
ப�ரேதசம்

வடக்� மண்டலம்

�ரத்

�ரத்/ஜி712

த.தளம், ஜ�வன் ப�ரகாஷ்,

0261-2801016

bo_g712@licindia.com

வல்சாத்

�ஜராத்

ஆர்.எம். ரவால் ஏ.ஏ.ஓ

9925909129

எல்ஐசி ஆஃப்

0265 - 2352052 / 0265 -

bo_g714@licindia.com

ஆனந்த்

�ஜராத்

� எம். சி. ெகன்ஹர்

9825860747

இந்தியாவேதாதரா ப�&ஜிஎஸ்

2352025

bo_g714@licindia.com

ப�ச்

�ஜராத்

� எம். சி. ெகன்ஹர்

9825860747

bo_g714@licindia.com

ேசாட்டாதா�ர்

�ஜராத்

� எம். சி. ெகன்ஹர்

9825860747

bo_g714@licindia.com

தாேகாத்

�ஜராத்

� எம். சி. ெகன்ஹர்

9825860747

bo_g714@licindia.com

ேகதா

�ஜராத்

� எம். சி. ெகன்ஹர்

9825860747

bo_g714@licindia.com

மஹிசாகர்

�ஜராத்

� எம். சி. ெகன்ஹர்

9825860747

bo_g714@licindia.com

நர்மதா

�ஜராத்

� எம். சி. ெகன்ஹர்

9825860747

�க்ள�சாரா, �ரத்.
வடக்� மண்டலம்

வேதாதரா

வேதாதரா – ஜி714

�ன�ட்3வ� தளம், கன்ஞ்சன்
காம்ப்ளக்ஸ்ஓல்� பாட்ரா
ேரா�வேதாதரா – 390 020�ஜராத்
வடக்� மண்டலம்

வேதாதரா

வேதாதரா – ஜி714

எல்ஐசி ஆஃப்

0265 - 2352052 / 0265 -

இந்தியாவேதாதரா ப�&ஜிஎஸ்

2352025

�ன�ட்3வ� தளம், கன்ஞ்சன்
காம்ப்ளக்ஸ்ஓல்� பாட்ரா
ேரா�வேதாதரா – 390 020�ஜராத்
வடக்� மண்டலம்

வேதாதரா

வேதாதரா – ஜி714

எல்ஐசி ஆஃப்

0265 - 2352052 / 0265 -

இந்தியாவேதாதரா ப�&ஜிஎஸ்

2352025

�ன�ட்3வ� தளம், கன்ஞ்சன்
காம்ப்ளக்ஸ்ஓல்� பாட்ரா
ேரா�வேதாதரா – 390 020�ஜராத்
வடக்� மண்டலம்

வேதாதரா

வேதாதரா – ஜி714

எல்ஐசி ஆஃப்

0265 - 2352052 / 0265 -

இந்தியாவேதாதரா ப�&ஜிஎஸ்

2352025

�ன�ட்3வ� தளம், கன்ஞ்சன்
காம்ப்ளக்ஸ்ஓல்� பாட்ரா
ேரா�வேதாதரா – 390 020�ஜராத்
வடக்� மண்டலம்

வேதாதரா

வேதாதரா – ஜி714

எல்ஐசி ஆஃப்

0265 - 2352052 / 0265 -

இந்தியாவேதாதரா ப�&ஜிஎஸ்

2352025

�ன�ட்3வ� தளம், கன்ஞ்சன்
காம்ப்ளக்ஸ்ஓல்� பாட்ரா
ேரா�வேதாதரா – 390 020�ஜராத்
வடக்� மண்டலம்

வேதாதரா

வேதாதரா – ஜி714

எல்ஐசி ஆஃப்

0265 - 2352052 / 0265 -

இந்தியாவேதாதரா ப�&ஜிஎஸ்

2352025

�ன�ட்3வ� தளம், கன்ஞ்சன்
காம்ப்ளக்ஸ்ஓல்� பாட்ரா
ேரா�வேதாதரா – 390 020�ஜராத்
வடக்� மண்டலம்

வேதாதரா

வேதாதரா – ஜி714

எல்ஐசி ஆஃப்

0265 - 2352052 / 0265 -

இந்தியாவேதாதரா ப�&ஜிஎஸ்

2352025

�ன�ட்3வ� தளம், கன்ஞ்சன்
காம்ப்ளக்ஸ்ஓல்� பாட்ரா
ேரா�வேதாதரா – 390 020�ஜராத்
வடக்� மண்டலம்

வேதாதரா

வேதாதரா – ஜி714

எல்ஐசி ஆஃப்

0265 - 2352052 / 0265 -

இந்தியாவேதாதரா ப�&ஜிஎஸ்

2352025

bo_g714@licindia.com

பன்ஞ்மஹால்

�ஜராத்

� எம். சி. ெகன்ஹர்

9825860747

bo_g714@licindia.com

வேதாதரா

�ஜராத்

� எம். சி. ெகன்ஹர்

9825860747

bo_g702@licindia.com

அேகாலா

மஹாராஷ்�ரா

எம்எஸ் �ேல

8412054242

�ன�ட்3வ� தளம், கன்ஞ்சன்
காம்ப்ளக்ஸ்ஓல்� பாட்ரா
ேரா�வேதாதரா – 390 020�ஜராத்
வடக்� மண்டலம்

வேதாதரா

வேதாதரா – ஜி714

எல்ஐசி ஆஃப்

0265 - 2352052 / 0265 -

இந்தியாவேதாதரா ப�&ஜிஎஸ்

2352025

�ன�ட்3வ� தளம், கன்ஞ்சன்
காம்ப்ளக்ஸ்ஓல்� பாட்ரா
ேரா�வேதாதரா – 390 020�ஜராத்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்
வடக்� மண்டலம்

அமராவதி
அமராவதி
அமராவதி
அமராவதி
ஒளரங்காபாத்

அமராவதி ஜி702
அமராவதி ஜி702
அமராவதி ஜி702
அமராவதி ஜி702
ஔரங்காபாத்-ஜி703

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் � கி�ஷ்ணா

079-2666876 / 079-

ெபத் அமராவதி 444 601

2662967

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் � கி�ஷ்ணா

079-2666876 / 079-

ெபத் அமராவதி 444 601

2662967

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் � கி�ஷ்ணா

079-2666876 / 079-

ெபத் அமராவதி 444 601

2662967

ஜ�வன் ப�ரகாஷ் � கி�ஷ்ணா

079-2666876 / 079-

ெபத் அமராவதி 444 601

2662967

"ஜ�வன் ப�ரகாஷ்", அதாலத்

2402348534

bo_g703@licindia.com

ஒளரங்காபாத்

மஹாராஷ்�ரா

சஞ்சய் ேபார்ேட

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ப�ட்

மஹாராஷ்�ரா

சஞ்சய் ேபார்ேட

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ஹிங்ேகாலி

மஹாராஷ்�ரா

சஞ்சய் ேபார்ேட

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ஜல்னா

மஹாராஷ்�ரா

சஞ்சய் ேபார்ேட

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ல�ர்

மஹாராஷ்�ரா

சஞ்சய் ேபார்ேட

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

நாண்ேடட்

மஹாராஷ்�ரா

சஞ்சய் ேபார்ேட

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

ஒஸ்மானாபாத்

மஹாராஷ்�ரா

சஞ்சய் ேபார்ேட

9890660885

2402348534

bo_g703@licindia.com

பர்ப்ஹான�

மஹாராஷ்�ரா

சஞ்சய் ேபார்ேட

9890660885

24092233, 24079623

bo_g716@licindia.com

�ம்ைப

மஹாராஷ்�ரா

தி�மதி சஞ்� பேடட்

9324276410

24092233, 24079623

bo_g716@licindia.com

�ம்ைப

மஹாராஷ்�ரா

தி�மதி சஞ்� பேடட்

9324276410

67819450

bo_g715@licindia.com

�ம்ைப

மஹாராஷ்�ரா

தி�மதி ஸ்மிதா

9987123667

(ஏப�எம்{எஸ்})
bo_g702@licindia.com

அமராவதி

மஹாராஷ்�ரா

ஏ � காத்ேர (ப�எம்)

8275418267

bo_g702@licindia.com

�ல்தனா

மஹாராஷ்�ரா

எம்எஸ் �ேல

8412054242

(ஏப�எம்{எஸ்})
bo_g702@licindia.com

வாஷிம்

மஹாராஷ்�ரா

எம்எஸ் �ேல

8412054242

(ஏப�எம்{எஸ்})

ேரா�, ஔரங்காபாத்.
வடக்� மண்டலம்

ஒளரங்காபாத்

ஔரங்காபாத்-ஜி703

"ஜ�வன் ப�ரகாஷ்", அதாலத்
ேரா�, ஔரங்காபாத்.

வடக்� மண்டலம்

ஒளரங்காபாத்

ஔரங்காபாத்-ஜி703

"ஜ�வன் ப�ரகாஷ்", அதாலத்
ேரா�, ஔரங்காபாத்.

வடக்� மண்டலம்

ஒளரங்காபாத்

ஔரங்காபாத்-ஜி703

"ஜ�வன் ப�ரகாஷ்", அதாலத்
ேரா�, ஔரங்காபாத்.

வடக்� மண்டலம்

ஒளரங்காபாத்

ஔரங்காபாத்-ஜி703

"ஜ�வன் ப�ரகாஷ்", அதாலத்
ேரா�, ஔரங்காபாத்.

வடக்� மண்டலம்

ஒளரங்காபாத்

ஔரங்காபாத்-ஜி703

"ஜ�வன் ப�ரகாஷ்", அதாலத்
ேரா�, ஔரங்காபாத்.

வடக்� மண்டலம்

ஒளரங்காபாத்

ஔரங்காபாத்-ஜி703

"ஜ�வன் ப�ரகாஷ்", அதாலத்
ேரா�, ஔரங்காபாத்.

வடக்� மண்டலம்

ஒளரங்காபாத்

ஔரங்காபாத்-ஜி703

"ஜ�வன் ப�ரகாஷ்", அதாலத்
ேரா�, ஔரங்காபாத்.

வடக்� மண்டலம்

எம்�ஒ-I

சிேயான் �ன�ட்-2, ஜி716

1,2,3 லட்�மி நிவாஸ், சதானா
வ�த்யாலயா அ�கில், சிேயான்
ேமற்�, �ம்ைப-400022

வடக்� மண்டலம்

எம்�ஒ-I

சிேயான் �ன�ட்-2, ஜி716

1,2,3 லட்�மி நிவாஸ், சதானா
வ�த்யாலயா அ�கில், சிேயான்
ேமற்�, �ம்ைப-400022

வடக்� மண்டலம்

�ம்ைப

வ�ேல பார்ேல ஜி715

நி� இந்தியா ப�ல்�ங், எஸ். வ�
ேரா�, சாண்டாக்�ஷ் ேமற்�,

ேபாடாஸ்

�ம்ைப 400 054.
வடக்� மண்டலம்

நாக்�ர்

நாக்�ர்(ஜி-707)

நாக்�ர் �ஒ ேதசிய இன்ஸ்.

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

பந்த்ரா

மஹாராஷ்�ரா

ப�ல்�ங்., எஸ்வ� பேடல்

தி�. ஏ.ப�. பாண்ேட/�.

9422670090 / 9420879245

வ�சிஎஸ் ராவ்

மார்ஹ், ப�ஒ எண்.63, நாக்�ர்-01
வடக்� மண்டலம்

நாக்�ர்

நாக்�ர்(ஜி-707)

நாக்�ர் �ஒ ேதசிய இன்ஸ்.

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

சந்தரா�ர்

மஹாராஷ்�ரா

ப�ல்�ங்., எஸ்வ� பேடல்

தி�. ஏ.ப�. பாண்ேட/�.

9422670090 / 9420879245

வ�சிஎஸ் ராவ்

மார்ஹ், ப�ஒ எண்.63, நாக்�ர்-01
வடக்� மண்டலம்

நாக்�ர்

நாக்�ர்(ஜி-707)

நாக்�ர் �ஒ ேதசிய இன்ஸ்.

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

க�சிேராலி

மஹாராஷ்�ரா

ப�ல்�ங்., எஸ்வ� பேடல்

தி�. ஏ.ப�. பாண்ேட/�.

9422670090 / 9420879245

வ�சிஎஸ் ராவ்

மார்ஹ், ப�ஒ எண்.63, நாக்�ர்-01
வடக்� மண்டலம்

நாக்�ர்

நாக்�ர்(ஜி-707)

நாக்�ர் �ஒ ேதசிய இன்ஸ்.

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

நாக்�ர்

மஹாராஷ்�ரா

ப�ல்�ங்., எஸ்வ� பேடல்

தி�. ஏ.ப�. பாண்ேட/�.

9422670090 / 9420879245

வ�சிஎஸ் ராவ்

மார்ஹ், ப�ஒ எண்.63, நாக்�ர்-01
வடக்� மண்டலம்

நாக்�ர்

நாக்�ர்(ஜி-707)

நாக்�ர் �ஒ ேதசிய இன்ஸ்.

0712-2554630

bo_g707@licindia.com

வர்தா

மஹாராஷ்�ரா

ப�ல்�ங்., எஸ்வ� பேடல்

தி�. ஏ.ப�. பாண்ேட/�.

9422670090 / 9420879245

வ�சிஎஸ் ராவ்

மார்ஹ், ப�ஒ எண்.63, நாக்�ர்-01
வடக்� மண்டலம்

நாசிக்

நாசிக்-ஜி708

"ஜ�வன்-ப�ரகாஷ்", எல்ஐசி ஆஃப்

(0253) 2573520 /

இந்தியா, ேகால்ஃப் கிளப்

2581962

bo_g708@licindia.com

�ேல

மஹாராஷ்�ரா

தி�.ஏ.�. ஜாதவ் எ.எ.ஒ.

9422945874

bo_g708@licindia.com

ஜலகாவ்

மஹாராஷ்�ரா

தி�.ஏ.�. ஜாதவ் எ.எ.ஒ.

9422945874

கிர�ண்ட், நாசிக்-422002
வடக்� மண்டலம்

நாசிக்

நாசிக்-ஜி708

"ஜ�வன்-ப�ரகாஷ்", எல்ஐசி ஆஃப்

(0253) 2573520 /

இந்தியா, ேகால்ஃப் கிளப்

2581962

கிர�ண்ட், நாசிக்-422002
வடக்� மண்டலம்

நாசிக்

நாசிக்-ஜி708

"ஜ�வன்-ப�ரகாஷ்", எல்ஐசி ஆஃப்

(0253) 2573520 /

இந்தியா, ேகால்ஃப் கிளப்

2581962

bo_g708@licindia.com

நந்�ர்பார்

மஹாராஷ்�ரா

தி�.ஏ.�. ஜாதவ் எ.எ.ஒ.

9422945874

bo_g708@licindia.com

நாசிக்

மஹாராஷ்�ரா

தி�.ஏ.�. ஜாதவ் எ.எ.ஒ.

9422945874

bo_g709@licindia.com

�ேன

மஹாராஷ்�ரா

தி� ேக �

9763411487

கிர�ண்ட், நாசிக்-422002
வடக்� மண்டலம்

நாசிக்

நாசிக்-ஜி708

"ஜ�வன்-ப�ரகாஷ்", எல்ஐசி ஆஃப்

(0253) 2573520 /

இந்தியா, ேகால்ஃப் கிளப்

2581962

கிர�ண்ட், நாசிக்-422002
வடக்� மண்டலம்

�ேன-1

�ேன – ஜி-709

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப� & ஜி

020 25535339 / 020

எஸ், ஜி-709, ஜ�வன் ப�ரகாஷ்

25534149 / 020

ப�ல்�ங் சிவாஜி நகர், �ேன–

25535865

ேதஷ்பாண்ேட

411005
வடக்� மண்டலம்

�ேன-2

�ேன – ஜி-709

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப� & ஜி

020 25535339 / 020

எஸ், ஜி-709, ஜ�வன் ப�ரகாஷ்

25534149 / 020

ப�ல்�ங் சிவாஜி நகர், �ேன–

25535865

bo_g709@licindia.com

அஹ்மத்நகர்

மஹாராஷ்�ரா

தி� ேக �

9763411487

ேதஷ்பாண்ேட

411005
வடக்� மண்டலம்

�ேன-3

�ேன – ஜி-709

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாப� & ஜி

020 25535339 / 020

எஸ், ஜி-709, ஜ�வன் ப�ரகாஷ்

25534149 / 020

ப�ல்�ங் சிவாஜி நகர், �ேன–

25535865

bo_g709@licindia.com

ேசாலாப்�ர்

மஹாராஷ்�ரா

தி� ேக �

9763411487

ேதஷ்பாண்ேட

411005
வடக்� மண்டலம்

சத்தாரா

சத்தாரா ஜி711

ஜ�வன் தாராஎல்.ஐ.சி. ஆஃப்

2162238433

bo_g711@licindia.com

ேகாலாப்�ர்

மஹாராஷ்�ரா

தி�மதி ெஜ.எம்.வலாவ�

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

ரத்னகி�

மஹாராஷ்�ரா

தி�மதி ெஜ.எம்.வலாவ�

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

சங்கிலி

மஹாராஷ்�ரா

தி�மதி ெஜ.எம்.வலாவ�

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

சத்தாரா

மஹாராஷ்�ரா

தி�மதி ெஜ.எம்.வலாவ�

9175583860

2162238433

bo_g711@licindia.com

சிந்�ர்ஹ்

மஹாராஷ்�ரா

தி�மதி ெஜ.எம்.வலாவ�

9175583860

2225833928

bo_g713@licindia.com

ராய்ஹாட்

மஹாராஷ்�ரா

தி�மதி அஞ்சலி எ

9821370735

இந்தியாகெலக்டர் அ�வலகம்
எதி�ல்சத்தாரா
வடக்� மண்டலம்

சத்தாரா

சத்தாரா ஜி711

ஜ�வன் தாராஎல்.ஐ.சி. ஆஃப்
இந்தியாகெலக்டர் அ�வலகம்
எதி�ல்சத்தாரா

வடக்� மண்டலம்

சத்தாரா

சத்தாரா ஜி711

ஜ�வன் தாராஎல்.ஐ.சி. ஆஃப்
இந்தியாகெலக்டர் அ�வலகம்
எதி�ல்சத்தாரா

வடக்� மண்டலம்

சத்தாரா

சத்தாரா ஜி711

ஜ�வன் தாராஎல்.ஐ.சி. ஆஃப்
இந்தியாகெலக்டர் அ�வலகம்
எதி�ல்சத்தாரா

வடக்� மண்டலம்

சத்தாரா

சத்தாரா ஜி711

ஜ�வன் தாராஎல்.ஐ.சி. ஆஃப்
இந்தியாகெலக்டர் அ�வலகம்
எதி�ல்சத்தாரா

வடக்� மண்டலம்

தாேன

தாேன ஜி 713

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,
ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், ஜ�வன்

ைவன்கான்கர்

சிந்தாமண�, 7வ� தளம், வ�.என்,
மஹான்மார்ஹ்
வடக்� மண்டலம்

தாேன

தாேன ஜி 713

எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா,
ப�&ஜிஎஸ் �ன�ட், ஜ�வன்
சிந்தாமண�, 7வ� தளம், வ�.என்,
மஹான்மார்ஹ்

2225833928

bo_g713@licindia.com

தாேன

மஹாராஷ்�ரா

தி�மதி அஞ்சலி எ
ைவன்கான்கர்

9821370735

