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ृ न्ुंब

बह
म ई्हहानगरपहाललिकहा्कर्मचहारारी्व्एपएप्रिलि-2011 नुंतर्सेवहाननवतृ ्त्झहालिेल््हा्कर्मचहा-्हाुंसहाठी
ृ न्ुंब
पवशेष्सच
ू नहा

बह
ृ न्मुंबई् हहानगरपहाललिककेच््हा् कहा्ार्यरत् कार्यचा-हा-्हाुंसहाठी् तसकेचा-् एप्रिलि, 2011 नुंतर् ननवतृ ्त

झहालिकेल््हा् कार्यचा-हा-्हाुंसहाठी् बह
ृ न्मुंबई् हहानगरपहाललिककेतरर् व वैद्किक्् पवहा् ्ा योजनहा् दिा. 1.8.2015

पहासून् कहा्हाार्यननवत् करण््हात् आलि आली् आहके. ्हा् ्ा योजनकेअुंतगार्यत् ्रित््केक् कार्यचा-हा-्हाुंच््हा् कमटमुंबहालिहा् रुप्के् 5

लिहाखहाच््हा् आरा योग््् पवम््हाचा-हा् लिहाभ् लळेकेलि. सार् ्ा योजनहा् ्मनहा्टकेड् इुंडी्हा् इन्मरन्स् कुंपनी् ललि.
हारार्यत् कहा्हाार्यननवत् करण््हात् आलि आली् आहके. ्ा योजनकेचा-ी् अधिक् हादिहती् त््हाुंच््हा् www.uiic.co.in ्हा
सुंककेतस्थळेहावर्उपलिब्ि्आहके. ्हा््ा योजनकेनमसहार्रुग््णसकेवहा्घकेण््हाबदलिचा-ी्कहा्ार्यपध्द्ाती्खहालि आलीलि्रिहा्णके-

सुंबुंिीत् कार्यचा-हा-्हाुंनी् आपलिके् ओळेखपत्र्तसकेचा-् आ्णखी् एक्सरकहार आली् ओळेखपत्र्म्ह्णजके् पणन

कहाडार्य् किकुंवहा्आिहार्कहाडार्य् हके् घकेऊन्सुंबुंिीत्रुग््णहालि्हाध्द््के् द्हाव्हाचा-के् आहके .
्ा योजनकेचा-हा् लिहाभ् घकेतहा् ्केईलि् त््हाुंचा-ी् ्हाा आली् ट आली .पी.ए.

(Third

Party

ज््हा्रुग््णहालि्हाुंध्द््के् ्हा

Administrator)

्हाुंच््हा

सुंककेतस्थळेहावर्उपलिब्ि्आहके.

सकेवहाननवतृ ्त् कार्यचा-हा-्हाुंसहाठी् ्रिनत् हाह् रु. 640/- त््हाुंच््हा् ननवतृ ्ती् वकेतनहातून् कहापून् घकेण््हात

्केतीलि् ्हाचा-ी् नोंा् घ््हावी.

सकेवहाननवतृ ्त् कार्यचा-हा-्हाुंनहा् ाकेखखलि् आपलि आली् ननवतृ ्ती् वकेतन् पमनसतकहा् तसकेचा-

आ्णखी्एक्सरकहार आली्ओळेखपत्र्रुग््णहालि्हाध्द््के्ाहाखवून््हा्रुग््णसकेवकेचा-हा्लिहाभ्घकेतहा््केईलि.

उपरा योक्त् ्ा योजनकेचा-हा् रहा्ाहा् ज््हा् सकेवहाननवतृ ्त् कार्यचा-हा-्हाुंनहा् घ््हाव्हाचा-हा् नहाह आली् त््हाुंनी् त््हाबदालि

दिा. 10 ऑगस्ट, 2015 प््यंत््रिमख्कार्यचा-हार आली्अधिकहार आली््हाुंनहा्लिकेखी्कळेवहावके.
तपललि
1) ए. बी. सी. डी. इ, एर/ाक्षि्ण, एर/उत्तर,

Name of Third Party Administrator
डकेडडककेटकेड्हकेल्थककेअर्सनरहार्यसकेस्ट आली.पी.ए.(इुंडी्हा)

जी/ाक्षि्ण, जी/उत्तर्ह आली्पवभहाग्कहा्हाार्यलि्के्व््हा् ्रिहा्र्हकेट्ललि. कुंबहाटहा्बबनलडुंग््(ईरॉस्धथएटर्
पवभहागहा्अुंतगार्यत््के्णहारके्पवभहाग्कहा्हाार्यलि्,
रुग््णहालि््असलिकेल््हा्कार्यचा-हा-्हाुंसहाठी.

2) एप्रिलि-2011 नुंतर्सकेवहाननवतृ ्त्झहालिकेल््हा्
कार्यचा-हा-्हाुंसहाठी.

बबनलडुंग), ास
म रहा्जलिहा, ईस्ट्पवुंग, 42, हप्ार्य्
कवर्रा योड, चा-चा-ार्यगकेट, ुंब
म ई-400 020.

सुंककेतस्थळे्–्www.dhs-india.com
ई-केलि्आ्डी्- mcgm@dhs-india.com
टा योलि्फ्री्क्रहाुंक्–्1800-209-0201

कॉलि्सेटर्क्रहाुंक्–्022-67354300
Contact Person -

1) Mr. Priyadarshan Kakodkare
022-66275966

Cell No. 9320354163

2) Mr. Chaitanya Gujrathi
Cell No. 9322341788

1) एचा-/पूवार्य, एचा-/पन्चा-, कके/पूवार्य, कके/पन्चा-,

पी/ाक्षि्ण, पी/उत्तर, आर/ाक्षि्ण, आर/ध्द््,

ए.डी.इुंडी्हा्हकेल्थककेअर्सनरहार्यसकेस्(दिट.पी.ए.)
्रिहा्र्हकेट्ललि., स.नुं. 46/1, ई-स्पकेस, ए-2 पवुंग,

आर/उत्तर, एलि, ए/पूवार्य, ए/पन्चा-, एन. एस. नतसरहा्जलिहा, पम्णके्नगर्रा योड, वडगहाुंव्केर आली,
ट आली्ह आली्पवभहाग्कहा्हाार्यलि्के्व््हा्पवभगहाुंतगार्यत््के्णहारके पम्णके-411 014.
पवभहाग्कहा्हाार्यलि्, रुग््णहालि््व्हहापहाललिककेच््हा्

टा योलि्फ्री्क्रहाुंक्1800-233-1166

इतर्कहा्हाार्यलि्हात्कहा्ार्यरत्असलिकेल््हा्कार्यचा-हा-

सुंककेतस्थळे्–्www.mdindiaonline.com

2) नगरबहाह््पवभहागहात्कहा्कर्णहा-्हा्

Contact Person -

्हाुंसहाठी.

हहानगरपहाकिकहा्कार्यचा-हा-्हाुंसहाठी.

ई-केलि्आ्डी- mcgm@mdindia.com
1) Lalit Sharma 020-25300000
Cell No. 9320019628

2) Mr. Rajesh Shrinivasan
Cell No. 9321301023
कार्यचा-हा-्हाुंनी् / ननवतृ ्ती् वकेतनिहारकहाुंनहा् ्http://renovisionmcgm.in ्हा् सुंककेतस्थळेहावर

असलिकेल््हा् नन
म हा् अजहाार्यध्द््के् आपलि आली् व् आपल््हा् कमटमुंबब्हाुंचा-ी् हादिहती् भरहावी .

त््हा् ्ा योगके् त््हाुंनहा

ट आली.पी.ए. चा-के्ओळेखपत्र्द्हाव्हाचा-ी्कहा्ार्यवहाह आली्प्ण
ू ार्य्करतहा््केईलि.

सह आली/-

्रिमख्कार्यचा-हार आली्अधिकहार आली

