
 

 
Government of West Bengal 

Finance Department 

 

__________________________________NOTICE_______________________________ 

 
CASHLESS MEDICAL TREATMENT FOR STATE GOVERNMENT EMPLOYEES 

& PENSIOERS 

 

The State Government has decided to introduce the “West Bengal Health for All 

Employees and Pensioners Cashless Medical Treatment Scheme, 2014” from 

15.09.2014 for the benefit of the State Government Employees, State 

Government Pensioners including family Pensioners and the dependents who 

have opted for the scheme in lieu of Medical Allowance. All India Service 

(A.I.S.) Officers and Pensioners of West Bengal Cadre and their dependents 

who have opted for the existing scheme are also covered under the new 

scheme. 

 

To avail the benefit of the Cashless Medical Treatment under the Scheme, a 

Government Employee or Government Pensioner already enrolled under the 

West Bengal Health Scheme, 2008 shall have to enroll afresh through the link 

West Bengal Health Scheme provided in the Finance Department’s website 

http://wbfin.nic.in. The link will be operational from 15-09-2014. 

 

Employees/Pensioners not enrolled in the earlier scheme but are desirous of 

enrolment under West Bengal Health Scheme will also have to enroll online. 

Manual enrolment will be discontinued from 15th September, 2015. 

 

In case Employees/Pensioners face any problem in online enrolment they may 

seek the help of the concerned DDOs/Pension Sanctioning Authority (PSA). 

 

GPF Account No. and Date of Birth in respect of Government Employees and P. 

P. O. No. and Date of Birth in respect of Government Pensioners will be used 

for online enrollment. For further details, log on to the link West Bengal Health 

Scheme provided in the Finance Department’s website http://wbfin.nic.in. 

 
 

  



 

 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
অর্থ দপ্তর 

 

------------------------------------------------------------------------------------------শ্চবজ্ঞশ্চপ্ত-------------------------------------------------------------------------------_---- 

 

 

রাজ্য সরকারী কমথচারী ও রাজ্য সরকারী পপনশনভ াগীভদর  
নগদ বযশ্চিভরভক শ্চচশ্চকৎসা  

 

পশ্চিমবঙ্গ সরকাররর যে সকল কমথচারী, সরকারী পপনশনভ াগী, পাশ্চরবাশ্চরক ও শ্চির্ভ রশীল সরকারী 
যপিশিরর্াগী সদসয/সদসযা শ্চিশ্চকৎসা-র্াতা গ্রহণ কররি িা, তাাঁরদর সশু্চবধারথভ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী 
১৫ই যসরেম্বর ২০১৪ যথরক “ওরেস্ট যবঙ্গল যহলথ ফর অল এমপ্লশ্চেজ এযান্ড যপিশিাসভ কযাশরলস যমশ্চিরকল 
শ্চিটরমন্ট শ্চিম -২০১৪” লাগু কররত িরলরে। সবভর্ারতীে কৃতযক এবং পশ্চিমবঙ্গ কৃতযরকর আশ্চধকাশ্চরক, 
যপিশিরর্াগী  এবং তাাঁরদর পশ্চরবাররর শ্চির্ভ রশীল সদসয/সদসযা োাঁরা ইরতামরধযই িাল ুপ্রকরের আওতারু্ক্ত 
আরেি, তাাঁরা-ও এই িতুি প্রকরের সুশ্চবধা পারবি। 

২) এই কযাশরলস শ্চিশ্চকৎসা-প্রকরের সুশ্চবধা উপলব্ধ কররত িাইরল যসই সমস্ত  সরকারী কমভিারী ও 
সরকারী যপিশিরর্াগী োাঁরা ইরতামরধযই “ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকে-২০০৮” এর আওতারু্ক্ত  আরেি, 
তাাঁরদর-ও নিুন কভর অথভ দপ্তররর ওরেবসাইট (http://wbfin.nic.in) -এ িাম িাশ্চিকা ুক্ত করভি হভব। 
ওরেবসাইরটর সংরোগ (শ্চলঙ্ক) ১৫-০৯-২০১৪ যথরক কােভকর হরব। 

৩) যে সমস্ত সরকারী কমভিারী ও সরকারী যপিশিরর্াগী পূরবভকার িাল ুপশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকে-২০০৮ 
এর আওতারু্ক্ত  শ্চেরলি িা, ইচ্ছকু হভি তাাঁরাও অিলাইরি নাম িাশ্চিকা ুক্ত করভি পারভবন। ১৫ই 
যসরেম্বর ২০১৪ যথরক অিলাইি োড়া হারত কলরম িাম তাশ্চলকারু্ক্ত করা োরব িা।  

৪) সরকারী কমথচারী ও সরকারী পপনশনভ াগীরা অনিাইভন নাম নশ্চর্ ুশ্চক্তকরভে যশ্চদ পকান 
সমসযার সম্মুখীন হন িাহভি িাাঁরা সংশ্চিষ্ট আহরে ও বযয়ন আশ্চিকাশ্চরক (শ্চি.শ্চি.ও) অর্বা পপনশন 
অনুভমাদন কিতথ পক্ষ ( শ্চপ.এস.এ)-এর সহায়িা শ্চনভি পাভরন।     
 

৫) অিলাইি তাশ্চলকারু্শ্চক্তর প্ররোজরি সরকারী কমভিারীরদর র্শ্চবষ্যশ্চিশ্চধ সংখ্যা (শ্চজ.শ্চপ.এফ িম্বর) ও 
জন্ম তাশ্চরখ্ এবং সরকারী যপিশিরর্াগীরদর যেরে  উওর যবতি প্রদাি সংক্রান্ত আরদশিামা সংখ্যা 
(শ্চপ.শ্চপ.ও িম্বর) ও জন্ম তাশ্চরখ্ শ্চলশ্চপবদ্ধ কররত হরব। শ্চবশদ জ্ানার জ্নয অথভ দপ্তররর শ্চিদ্ধভ াশ্চরত 
পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকে-এর ওরেবসাইট (http://wbfin.nic.in)-এ লগ অি করুি। 
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