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ପଲିସଧିାରୀ� ଦ�ଖତ

�ାନD D M M Y Y Y Yତାରିଖ

ସ�କର୍ ବବିରଣୀେର ପରିବ�ର୍ନ / ସେିକୱାଇସ ି(େବଧୖ �-�ମାଣିତ �ମାଣ ଦାଖଲ କରାଯିବା ବା�ତାମଳୂକ) 

(ଦୟାକର ି�ଯୁଜ୍ୟ ଅନୁସାେର ଟକି୍ ଚ�ି ମାର�ୁ)

 “ଦୟାକରି ଆପଣ� ସଦ୍ୟତମ ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବବିରଣୀ ଆମ ସହତି ଅଦ୍ୟତନ କର�ୁ। ”

କାଯର୍୍ୟାଳୟ

ସା�ତକି

�ାୟୀ

େଯାଗାେଯାଗ ବବିରଣୀ ଭାେବ ନୂଆ ଠକିଣାକୁ 
ଅଦ୍ୟତନ କରେିବ କ?ି

ହଁ ନା

ପଲିସ ିସଂଖ୍ୟା:___________________________________________________________________________________         
                
ପଲିସଧିାରୀ� ନାମ:_____________________________________________________________________________ 
        
�ୀ ଲୁକ୍  ବାତଲିକରଣ ପାଇଁ କାରଣ (ଦୟାକର ିନମି� ଉପଯୁ� କାରଣରୁ ଟକି୍  ଚ�ି ମାର�ୁ):  
                ଉ�ାଦ / ପଲିସ ିେମାର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ                          ପଲିସ ିସ�ର୍ ଓ ନୟିମାବଳୀ ସହତି ସ�ୁ� ନୁେହଁ 
ଆଥ�କ କାରଣଗୁଡକି                                                ବ୍ୟ�ିଗତ କାରଣ 
େକୗଣସ ିଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ                                                         ଅନ୍ୟ, ଦୟାକର ିଉେ�ଖ କର�ୁ _______________________________________________

   

ଅନୁେରାଧ ତାରଖି D D M M Y Y Y Y

ଦାଖଲ େହାଇଥିବା 
ଦ�ାବଜିଗୁଡକି:

ମଳୂ ପଲିସ ିଦ�ାବଜି

ପଲିସ ିସଂଖ୍ୟା ଅନୁେରାଧ ସମୟ H H M M S S

�ମାଣକୁ ସମଥର୍ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବବିରଣୀ �ତପୂି�� ବ� (ଯଦ ିମଳୂ ପଲିସ ିଦ�ାବଜି ଉପଲ� ନାହିଁ)

�ାରା �ା� େହାଇଛ ି__________________________________  

ଅନୁେରାଧର �କାର  _________________________________  

ପଦବୀ  _________________________________________ 

ଦ�ଖତ _________________________________________ 

ଦୟାକର ିବ�େର ଟକି୍  ଚ�ି ମାର�ୁ, ଯଦ ିଆପଣ ଆେମ ଆପଣ�ୁ ଭବଷି୍ୟତର େଯାଗାେଯାଗ ଉେ�ଶ୍ୟେର ଉପେରା� ସ�କର୍ ନମ�ରେର 
ସ�କର୍ କରୁ େବାଲି ଚାହାଁ� ି।

ସେିକୱାଇସ ିନଂ.
* ବବିରଣୀ ପୂରଣ କରାଯିବା ବା�ତାମଳୂକ ଅେଟ ।
** ଯଦ ିେଦଶ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କଛି ିେହାଇଥାଏ ଦୟାକର ିଆମର େୱବସାଇଟ୍ େର ଉପଲ� ଏଫ୍ ଏଟସିଏି/ସଆିର୍  ଏସ୍  �ଶ�ାବଳୀ 
ଦାଖଲ କର�ୁ ।

ଠକିଣା

ସହର ରାଜ୍ୟ

େଦଶ ପିନ୍  େକାଡ୍ 

*େମାବାଇଲ୍ 

ବାସ�ାନ େଫାନ୍ 

ଏଥିପାଇଁ ଅଦ୍ୟତନ �ଯୁଜ୍ୟ ପଲିସଧିାରୀ େନାମିନିଜୀବନ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି
ନଯୁି� ବ୍ୟ�ି

*ଇେମଲ୍

େଘାଷଣା

ମୁଁ/ଆେମ େମାର େକୱାଇସ ି ବବିରଣୀକୁ ନେିମ�ା�� ଠାରୁ/ ସହତି ମାଗିବା/ ଗ�ତି କମି�ା/କମି�ା ଅଂଶୀଦାର କରବିାକୁ କ�ାନୀକୁ �ାଧିକାର �ଦାନ କରୁଛୁ (i) ସରକାରୀ ଏବଂ/କମି�ା ନୟିାମକ କ�ୃର୍ପ�, (ii) ବୀମା 
ସଂ�ହାଳୟଗୁଡକି (iii) ସଇିଆରଏସ୍ ଏ/ୟୁଆଇଡଏିଆଇ (iv) ମଲୂ୍ୟା�ନକୁ ଅ�ୀକାର, ଦାବ ି ବା େକ�ମ୍  ଅନୁସ�ାନ/ବେ�ାବ�, େକୱାଇସ ି �ମାଣୀକରଣ, ପଲିସ ି ସଭ�ସଂି ଉେ�ଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହଭିଳ ି ଉେ�ଶ୍ୟଗୁଡକି ପାଇଁ 
ପୁନଃ ବୀମା କ�ାନୀଗୁଡକି/େଗା�ୀ କ�ାନୀଗୁଡକି/ ଡା�ରଖାନା କମି�ା ନଦିାନମଳୂକ େକ�ଗୁଡକି/ଅନ୍ୟ ବୀମା କ�ାନୀଗୁଡକି କମି�ା ତୃତୀୟ ପ�ଗୁଡକି ।

�ୀ ଲୁକ୍  ବାତଲି୍ କରଣ 
ଅନୁେରାଧ ଫମର୍

ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ ମୁଁ େହଉଛ ିକାନାରା ଏଚଏସ୍ ବସି ିଓରଏି�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍  କମସର୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସରୁାନ� କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍ (କ�ାନୀ) ସହତି ଏକ ବୀମା ପଲିସରି ଧାରକ ଅେଟ । ମୁଁ ଉ� ପଲିସ ିଅଧୀନେର �ୀଲୁକ୍  
ବାତଲି୍ କରଣ �ାବଧାନକୁ େ��ାକୃତ ଭାେବ ବାତଲି୍  କରବିାକୁ ଚାହିଁବ ି। ମୁଁ ବୁଝଛି ିେଯ ପଲିସ ିଦ�ାବଜି �ା� େହବା ତାରଖି ଠାରୁ 15 ଦନି ମ�େର ଏବଂ େବଦୁୖ୍ୟତକି ପଲିସଗୁିଡକି ଓ ଦୂରବ�ର୍ୀ �ଣାଳୀ ମା�ମେର �ା� ପଲିସଗୁିଡକି 
େ��େର 30 ଦନିର ଅବଧି ମ�େର �ୀଲୁକ୍  ବାତଲି୍ କରଣ ସବୁଧିା େନଇପାରେିବ । େଦୟ େପଠୖ କଡାକଡ ିଭାେବ ପଲିସ ିସ�ର୍ାବଳୀ ଓ �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇଆର୍ ଡଏିଆଇ ନୟିମାବଳୀ ଅନୁସାେର େହବ । 

ମୁଁ ଆପଣ�ୁ ଦୟାକର ିେମା ପଲିସରି �ୀ ଲୁକ୍  ବାତଲି୍ କରଣ ଅନୁେରାଧ ��ିୟାକରଣ କରବିା ସହତି �ଯୁଜ୍ୟ ଶୁ�ଗୁଡକି ଓ କରଗୁଡକି, ଯଦ ିେକୗଣସ ିଥାଏ, ପଲିସରି ସ�ର୍ ଓ ନୟିମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସମେଯାଜନ କରବିା ପେର 
�ିମିୟମ୍  େଫର� କରବିାକୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଛ ି।

ମୁଁ ବୁଝଛି ିେଯ ଅନ୍ୟ ଲାଭଗୁଡକି ସହତି େମାର ବୀମା କଭର୍  ପଲିସ ିଚୁ�ି ଅନୁଯାୟୀ ବ� େହବ ଯାହାକ ିକ�ାନୀ �ାରା �ୀ ଲୁକ୍  ବାତଲି୍ କରଣ ଅନୁେରାଧ �ହଣ କରାଯିବା ତାରଖି ଠାରୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବ ।

ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ େମା �ାରା ପଲିସ ିବବିରଣୀ ଓ ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବବିରଣୀ ସତ୍ୟ ଓ ସଠକି ଅେଟ ଏବଂ ଏତ�ାରା େମାର ନଜି� ବପିଦ ଆଶ�ାେର, ଦଆିଯାଇଥିବା େମାର ବ୍ୟା� ଏକାଉ�୍ କୁ ଉପେରା� ପଲିସ ି
ଅ�ଗର୍ତ ଲ� ଅଥର୍କୁ େ�ଡଟି୍  କରବିାକୁ କ�ାନୀକୁ �ାଧିକାର �ଦାନ କରୁଛ ି। ମୁଁ ସନୁ�ିିତ କରୁଛ ିଏବଂ �ା� କରାଯାଇଥିବା େକୗଣସ ିଭୁଲ୍  େଫର� େଯାଗଁୁ ସ�ିୃ େହଉଥିବା ସମ� ହାନ/ି�ତ ିବପି�େର କ�ାନୀକୁ �ତପିୂ�� କରୁଛି

�ାହକ �ୀକାେରା�ି ସ�ପି୍  (ବ୍ୟା� ଶାଖା/ଏଚ୍ ୟୁବ ିଅଧିକାରୀ� �ାରା ପୂରଣ କରାଯିବ)

େମାହର ଓ ତାରଖି

�ହୀତା
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ନେି�ର୍ଶ ଓ ଅ�ୀକରଣ:

 

                 

ii) *ବାସ�ାନ େଦଶ (ବା�ତାମଳୂକ ଯଦ ିଅଣନବିାସୀ ଭାରତୀୟ େହାଇଥା�)ି

iii) ବୃ�ରି �କୃତି

iv)  ନଯୁି�ିଦାତା� ନାମ ଓ ଠକିଣା 

* ଯଦ ିଆବାସକି �ିତ ି"ଅଣନବିାସୀ" କମି�ା "ବାସ�ାନ େଦଶ " ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କଛି ିେହାଇଥାଏ େତେବ ଦୟାକର ିଦୟାକର ିଆମର େୱବସାଇଟ୍ େର ଉପଲ� ଏଫ୍ ଏଟସିଏି/ସଆିର୍  ଏସ୍  �ଶ�ାବଳୀ ଦାଖଲ କର�ୁ ।

1. ଡ�ିିବୁ୍ୟଟର ଆପ୍  ମା�ମେର ନଆିଯାଇଥିବା ଅନୁେରାଧ େ��େର �ାହକ�ୁ ମଳୂ ଫମର୍ ପୁଣି ଦାଖଲ କରାଯିବ
2. ମୁଁ ବୁଝଛି ିଏବଂ ରାଜ ିେଯ ଏହ ିଫମର୍ ଦାଖଲ କରବିାର ଅଥର୍ ନୁେହଁ େଯ ଅନୁେରାଧକୁ �ହଣ କରାଯିବ ।
3. ଦୟାକର ିଫମର୍କୁ େକବଳ ଓଡ଼ଆି େର ପରୂଣ କର�ୁ ।
4. ଭାଷାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରବିାେର େକୗଣସ ିଅସହମତ ିଘଟଣାେର, ଇଂରାଜୀ ସଂ�ରଣ ବଳବ�ର ରହବି ।
5. ଅନୁେରାଧଗୁଡକିର ��ିୟାକରଣ ଆମର େଯେକୗଣସ ିକ�ାନୀ କାଯର୍୍ୟାଳୟେର ଏହ ିଫମର୍ �ା� କରାଯିବା ଉପେର ଆର� କରାଯିବ । ୟୁନଟି୍  ଲି�୍ ଯୁ� ପଲିସଗୁିଡକି େ��େର, ଯଦ ିଆେବଦନ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଦନିେର ଅପରା�  
3:00 ପୂବର୍ରୁ �ା� କରାଯାଇଥାଏ, େସହ ିଦନିର ଏନ୍ ଏଭି �ଯୁଜ୍ୟ େହବ । ଯଦ ିଅପରା� 3:00 ପେର �ା� କରାଯାଇଥାଏ, ପରବ�ର୍ୀ ବ୍ୟବସାୟ ଦନିର ଏନ୍ ଏଭି ଲାଗୁ େହବ । 

       ନଃିଶୁ� 

େର ଆମକୁ ଇେମଲ୍  କର�ୁ

କୁ କଲ୍  କର�ୁ/1800-103-0003 1800-180-0003 ( / )BSNL MTNL        େର ଏସଏମଏସ୍  କର�ୁ

କୁ ଯାଆ�ୁ

9779030003 

       ଆମର େୱବସାଇଟ୍   www.canarahsbclife.com  customerservice@canarahsbclife.in

 

ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ନମ�ର

ବ୍ୟା� ନାମ

ବ୍ୟା� ଏକାଉ� �କାର େସଭି�ସ୍ କେର� ଏନଆର୍ ଇ ଏନଆର୍ ଓ

ବ୍ୟା� ଏକାଉ�େର େଦଖାଯାଉଥିବା ପର ିଏକାଉ�ଧାରୀ� ନାମ

ଶାଖା ନାମ

ଆବଶ୍ୟକ ଦ�ାବଜିଗୁଡକି
1)  ପଲିସ ିମଳୂ ଦ�ାବଜି (ବା�ତାମଳୂକ)*
2)  େବଦୁୖ୍ୟତକି ପା� ି�ାନା�ର ପାଇଁ ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବବିରଣୀ (ବାତଲି୍  େହାଇଥିବା େଚକ୍ / ପାସ୍ ବହ ିନକଲ/ବ୍ୟା� ବବିରଣୀ)#

*ମଳୂ ପଲି�ି ଦ�ାବଜି ଉପଲ� ନଥିବା େ��େର, ଦୟାକର ି�ତପିୂ�� ବ� �ଦାନ କର�ୁ ।
#ଯଦ ି�ାହକ ଏନଆର୍ ଇ ଏକାଉ�େର େଫର� ଚାହଁୁଥା� ିେତେବ �ିମିୟମ୍ ର ଉ� �ମାଣ (ତାହା େହଉଛ ିେଡବଟି୍  କାରବାର ଦଶର୍ାଉଥିବା ବ୍ୟା� ବବିରଣୀ କମି�ା ଏନଆର୍ ଇ ଏକାଉ�ରୁ େଡବଟି୍  େହାଇଥିବା �ିମିୟମ୍  ପାଇଁ 
ବ୍ୟା� ଠାରୁ େଘାଷଣା) ଆବଶ୍ୟକ େହବ ।
ଟ�ିଣୀ: �ାହକ� �ାରା ଦଆିଯାଇଥିବା ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବବିରଣୀ �-�ମାଣିତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆହୁରମି�, ଏକାଉ� ନମ�ଅ, ଏକାଉ� ଧାରକ� ନାମ, ଏକାଉ� �କାର ନ�ିିତ ରୂେପ �ମାଣ �ରୂପ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା 
ଦ�ାବଜିେର ମ�ିୁତ ଓ �� ଭାେବ େଦଖାଯିବା ଉଚତି । ଆପଣ� �ାରା �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅସ�ୂ�ର୍/ଭୁଲ୍  ସଚୂନା କାରଣରୁ ଆପଣ� ବ୍ୟା� ଏକାଉ�କୁ େ�ଡଟି୍  ହୁଏନାହିଁ କମି�ା ଯଦ ିକାରବାର ବଳିମ�ିତ ହୁଏ କମି�ା ଆେଦୗ 
କାଯର୍୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ କ�ାନୀକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ଫମର୍ ଅସ�ୂ�ର୍ କମି�ା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ�ାବଜି ବନିା �ା� କରାଯିବା େ��େର, କ�ାନୀ �ୀ ଲୁକ୍  ବାତଲି୍ କରଣ ଅନୁେରାଧ �ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରବିାର ଅଧିକାର ନଜି ପାଖେର ସଂର�ିତ ରଖିଥାଏ । ଏନ୍ ଏଭି �ଯୁଜ୍ୟତା ଏବଂ 
��ିୟାକରଣ ଅବଧି କ�ାନୀ �ାରା ସ�ୂ�ର୍ ଆବଶ୍ୟକତା/ଦ�ାବଜିଗୁଡକି �ା� କରାଯିବା ତାରଖିର/ତାରଖି ଠାରୁ େହବ । 

ବ୍ୟ�ିଗତ ବବିରଣୀ

ଦୟାକର ିଏହ ିବଭିାଗ ପୂରଣ କର�ୁ ଯଦ ିଏହ ିବବିରଣୀେର ଏକ ପରବି�ର୍ନ କ�ାନୀକୁ ପୂବର୍ରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇସାରଛି:ି

i)   ସା�ତକି ଆଥ�କ ବଷର୍େର ଆବାସକି �ିତ ି(ଦୟାକର ିଟକି୍  ଚ�ି ମାର�ୁ)            ନବିାସୀ*           ଅଣନିବାସୀ* (ଆୟକର ଆଇନ୍ , 1961 ଅନୁସାେର, ଜେଣ ବ��ିବିେଶଷ େହଉଛ�ି ଭାରତର ନିବାସୀ, ଯଦି 

     େସ ନି� �ଲିଖ �ତ ମ�ରୁ େକୗଣସିଟି ପରୂଣ କରୁଥା�ି:

i)   ସଂପ�ୃ ଆଥ�କ ବଷର୍େର ଭାରତେର 182 ଦନି କମି�ା ଅଧିକ ଦନି ରହଥିା�;ି କମି�ା ii) ସଂପ�ୃ ଆଥ�କ ବଷର୍େର ଭାରତେର 60 ଦନି କମି�ା ଅଧିକ ଦନି ରହଥିା� ିସଂପ�ୃ ଆଥ�କ ବଷର୍ର ଠକି୍  ପୂବର୍ 4 ବଷର୍ ଅବଧି ମ�େର 365 
     ଦନି କମି�ା ଅଧିକ ଦନି ରହଥିା� ି। ଭାରତର ନବିାସୀ େହାଇନଥିବା ଜେଣ ବ୍ୟ�ିବେିଶଷ ଜେଣ ଅଣନବିାସୀ ଅଟ�)ି

େଦୟ �ଦାନ ବବିରଣୀ (ବା�ତାମଳୂକ)

ଆଇଏଫଏସ୍ ସ ିେକାଡ୍ 

(ଏନଆର୍ ଇ#/ ଏନଆର୍ ଓ ଏକାଉ�େର େଦୟ �ଦାନ ନବିାସୀ �ାହକ� ପାଇଁ ଅନୁମତେିଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ । ନବିାସୀ �ାହକମାନ�ୁ େକବଳ େସଭି�ସ୍  ଓ କେର� ଏକାଉ�େର େଦୟ �ହଣ କରବିାକୁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇଥାଏ ।) 
ଅଣନବିାସୀ �ାହକ କମି�ା େମରାଇନର୍  �ାହକମାନ�ୁ େକବଳ ଏନଆର୍ ଇ# ଏନଆର୍ ଓ ଏକାଉ�େର େଦୟ �ହଣ କରବିାକୁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇଥାଏ । ଦୟାକର ିଆମର େୱବସାଇଟ୍ େର ଉପଲ� ଏଫ୍ ଏଟସିଏି/ସଆିର୍  ଏସ୍  �ଶ�ାବଳୀ 
ଦାଖଲ କର�ୁ ।

କାନାରା ଏଚଏସ୍ ବସି ିଓରିଏ�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍  କମସର୍ ଲାଇଫ୍  ଇନସରୁାନ� କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍  (IRDAI Regn. No. 136)
ପ�ିକୃତ କାଯର୍୍ୟାଳୟ:  ୟୁନଟି୍  ନଂ. 208, 2ୟ ମହଲା, କ�ନଜ�ା ବଲି�ିଂ, 18 ବରଖମ� େରାଡ୍ , ନୂଆ ଦ�ିୀ - 110001, ଭାରତ 

କେପର୍ାେରଟ୍  କାଯର୍୍ୟାଳୟ:  2ୟ ମହଲା, ଅଚ�ଡ ବଜିେିନସ ପାକର୍, େସକ�ର-48, େସାହନା େରାଡ୍ , ଗୁରୁ�ାମ-122018, ହରୟିାଣା, ଭାରତ 
 କେପର୍ାେରଟ୍  ପରିଚୟ ସଂ.:  U66010DL2007PLC248825

�ୀ ଲୁକ୍  ବାତଲି୍ କରଣ 
ଅନୁେରାଧ ଫମର୍
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ସହଜାତ ଭାଷାେର େଘାଷଣା (ପୂରଣ କରାଯିବ ଯଦ ି�ାହକ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର ଦ�ଖତ କରଥିା�/ିଟପି ଚ�ି ମାରଥିା�)ି

ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ ମୁଁ ଏହ ିଫମର୍ର ବଷିୟବ�ୁକୁ ପଲିସଧିାରୀ �ୀ/�ୀମତୀ/କୁମାରୀ ______________________________�ୁ ___________________ ଭାଷାେର ବୁଝାଇଛ ିଏବଂ 
ଏହା େଯ ପଲିସଧିାରୀ େସଗୁଡକିର ବଷିୟବ�ୁକୁ ସ�ୂ�ର୍ ରୂେପ ବୁଝବିା ପେର େମା ଉପ�ତିେିର ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର ଦ�ଖତ କରଛି�/ିଟପି ଚ�ି(ଗୁଡକି) େଦଇଛ� ି।

�ୀ ଲୁକ୍  ବାତଲି୍ କରଣ 
ଅନୁେରାଧ ଫମର୍

ତାରିଖ �ାନ

କାନାରା ଏଚଏସ୍ ବସି ିଓରିଏ�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍  କମସର୍ ଲାଇଫ୍  ଇନସରୁାନ� କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍  (IRDAI Regn. No. 136)
ପ�ିକୃତ କାଯର୍୍ୟାଳୟ:  ୟୁନଟି୍  ନଂ. 208, 2ୟ ମହଲା, କ�ନଜ�ା ବଲି�ିଂ, 18 ବରଖମ� େରାଡ୍ , ନୂଆ ଦ�ିୀ - 110001, ଭାରତ 

କେପର୍ାେରଟ୍  କାଯର୍୍ୟାଳୟ:  2ୟ ମହଲା, ଅଚ�ଡ ବଜିେିନସ ପାକର୍, େସକ�ର-48, େସାହନା େରାଡ୍ , ଗୁରୁ�ାମ-122018, ହରୟିାଣା, ଭାରତ 
 କେପର୍ାେରଟ୍  ପରିଚୟ ସଂ.:  U66010DL2007PLC248825

       ନଃିଶୁ� 

େର ଆମକୁ ଇେମଲ୍  କର�ୁ

କୁ କଲ୍  କର�ୁ/1800-103-0003 1800-180-0003 ( / )BSNL MTNL        େର ଏସଏମଏସ୍  କର�ୁ

କୁ ଯାଆ�ୁ

9779030003 

       ଆମର େୱବସାଇଟ୍   www.canarahsbclife.com  customerservice@canarahsbclife.in


