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ूित, 

मा. +यवःथापक आःथापना 
 

  /वषय :- महारा� कामगार क	याण िनधी अिधिनयम महारा� कामगार क	याण िनधी अिधिनयम महारा� कामगार क	याण िनधी अिधिनयम महारा� कामगार क	याण िनधी अिधिनयम 

                                                        अ3वयेअ3वयेअ3वयेअ3वये कामगारकामगारकामगारकामगार
महोदय, 

 महारा� कामगार क	याण मंडळाकडून आपणास नूतन वषा�5या हा6द�क शुभे5छा  

 आपणास कळ/व:यास आनंद होतो क;

DOING BUSINESS अंतग�त कामगार क	याण िनिध भरणा कर:यासाठ= ऑनलाइन पेम@ट गेटवAेारे 

कामगार/ मालक वग�णीचा भरणा करणे सोपे

वेबपोट�ल ( https://public.mlwb.in

कामगार क	याण मंडळ अिधिनयम 

आःथापनांना 6डस@बर २०१९ 5या कालावधी

गेटवेAारे १ जानेवारD २०२० पासून 

संकेतःथळावर ूथम ( एकदाच 

करणे आवँयक आहे. सुरGHत पेम@ट गेटवे5या सु/वधेचा वापर कIन  डे

बँ6कंग/ पेम@ट अॅLस/ एन.ई.एफ.

होणार आहे.  

संकेतःथळाबाबत संGHO माग�दश�क मा6हती 

१. सव� आःथापनांना सदर सकेंत

लागेल, Pयानतंर Pयांना तपशीलात नमूद केले	या ॅमण�वनीवर 

ओ.टD.पी. संकेत ःथळावरDल 

अिधकृतपणे उपयोग करता येईल

वेळोवेळD बदल:याची स/ुवधा 

महारा� कामगार क	याण मंडळ 

हु .बा.गे.मुंबई िगरणी कामगार ब;डा भवन  

सेनापती बापट माग�  ,एल6फ3ःटन ,मुंबई ४०००१३  

दरु�वनी बं.४३२२६८०७ / ४३२२६८११ / ४३२२६८१८   
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/४१३                          6दनांक

आःथापना  

महारा� कामगार क	याण िनधी अिधिनयम महारा� कामगार क	याण िनधी अिधिनयम महारा� कामगार क	याण िनधी अिधिनयम महारा� कामगार क	याण िनधी अिधिनयम १९५३ १९५३ १९५३ १९५३ 

कामगारकामगारकामगारकामगार    क	याण िनधीचा ऑनलाइनAारे भरणा करणेबाबतक	याण िनधीचा ऑनलाइनAारे भरणा करणेबाबतक	याण िनधीचा ऑनलाइनAारे भरणा करणेबाबतक	याण िनधीचा ऑनलाइनAारे भरणा करणेबाबत

महारा� कामगार क	याण मडंळाकडून आपणास नूतन वषा�5या हा6द�क शुभे5छा  

आपणास कळ/व:यास आनंद होतो क;, महारा� कामगार क	याण मडंळाने 

अंतग�त कामगार क	याण िनिध भरणा कर:यासाठ= ऑनलाइन पेम@ट गेटवेAारे 

मालक वग�णीचा भरणा करणे सोपे व सोईचे हो:या5या [\ीकोनातून 

https://public.mlwb.in )  तयार केले आहे. Pयामुळे सदर संकेतःथळाAारे

कामगार क	याण मंडळ अिधिनयम १९५३ 5या तरतूदD5या कलम ६ बब अ3वये 

5या कालावधीपासूनचा कामगार - मालक वग�णी भरणा ऑनलाइन पेम@ट 

पासून कI शकणार आहेत. सव� आःथापनांना याक]रता सदर 

एकदाच ) न_दणी कIन कामगार - मालक वग�णीचे तपिश

सुरGHत पेम@ट गेटवे5या सु/वधेचा वापर कIन  डे/बट काड�

.टD./ आर.टD.जी.एस. वैगेरे5या मा�यमातनू भरणा करता येणे शaय 

बाबत संGHO माग�दश�क मा6हती :-    

 आःथापनांना सदर सकेंतःथळावर ूथम ( एकदाच ) न_दणीक]रता मा6हती सादर

नतंर Pयांना तपशीलात नमूद केले	या ॅमण�वनीवर 

संकेत ःथळावरDल तपशीलात घेऊन संकेतःथळाचा संकेतशdद 

अिधकृतपणे उपयोग करता येईल. सदर आःथापनेस दे:यात आलेला संकेतशdद 

/वधा दे:यात आलेली आहे.  

  

mh@gov.in    

6दनांक १०.१२.२०१९  

१९५३ १९५३ १९५३ १९५३ कलम कलम कलम कलम ६ ६ ६ ६ बब बब बब बब     

क	याण िनधीचा ऑनलाइनAारे भरणा करणेबाबतक	याण िनधीचा ऑनलाइनAारे भरणा करणेबाबतक	याण िनधीचा ऑनलाइनAारे भरणा करणेबाबतक	याण िनधीचा ऑनलाइनAारे भरणा करणेबाबत....    

महारा� कामगार क	याण मडंळाकडून आपणास नूतन वषा�5या हा6द�क शुभे5छा   

महारा� कामगार क	याण मडंळाने EASE OF 

अंतग�त कामगार क	याण िनिध भरणा कर:यासाठ= ऑनलाइन पेम@ट गेटवेAारे 

हो:या5या [\ीकोनातून मडंळाचे संकेतःथळ/ 

सदर संकेतःथळाAारे महारा� 

बब अ3वये राeयातील सव� 

भरणा ऑनलाइन पेम@ट 

सव� आःथापनांना याक]रता सदर 

मालक वग�णीचे तपिशल देऊन भरणा 

/बट काड�/ बे6डट काड�/ नेट 

वैगेरे5या मा�यमातनू भरणा करता येणे शaय 

न_दणीक]रता मा6हती सादर करावी 

नतंर Pयांना तपशीलात नमूद केले	या ॅमण�वनीवर ओ.टD.पी. येईल तो 

संकेतशdद (पासवड�) वापfन 

सदर आःथापनेस दे:यात आलेला संकेतशdद (पासवड�) 



२. आःथापनांना संकेतःथळावर आःथापनेची न_दणी करताना पनॅ बमांक ूथम ( एकदाच ) 

सादर करणे आवँयक आहे.  

३. ूPयेक कम�चा-याचे तपशील (उदा. नाव, ॅमण�वनी ब, कम�चा-याची ौणेी  वगेैरे)  संकेत 

ःथळावरDल आःथापना5या तपशील सादर करतेवेळD hावी लागेल Pयामळेु मंडळामाफ� त 

राब/व:यात येणा-या /व/वध क	याणकारD योजनांचा कम�चा-यांना लाभ घेणे सुलभ होईल. 

४. वरDल ूमाणे आःथापनेने मा6हती सादर के	यानतंर आःथापने5या ूPयेक कम�चा-यास 

कायमःवIपी सांकेतीक बमांक (एल.आय.एन.) (कम�चारD ओळख बमांक) ःवfपात Pयांनी 

सादर केले	या ॅमण�वनीवर मेसेजAारे कळ/व:यात येईल.  

५. सदर परु/व:यात आले	या (एल.आय.एन.) Aारे आःथापने5या कम�चारD वग� मंडळा5या 

क	याणकारD /व/वध योजना, काय�बम व उपबम  बाबतचे लाभ घेणेकरDता (जसे िशंयवkृी, 

ब;डा िशंयवkृी, बुकबँक, असा�यरोग, एम.एस.सी.आय.टD. वगेैरे ) मंडळा5या सकेंतःथळ/ 

मोबाईल अॅLस5या मा�यमातनू ऑनलाइन अज� ताPकाळ कI शकतील.    

६. कम�चारD Pयां5या कुटंु/बयांनाहD मंडळा5या सोई सु/वधेचा लाभ मंडळा5या सकेंतःथळ/ 

मोबाईल अॅLस5या मा�यमातनू घेऊ शकतात.  

७. कम�चारD व Pयांचे कुटंु/बय मंडळा5या सोई सु/वधेचा लाभ घेणेकरDता वेळोवेळD आकर:यात 

येणारD सभासद फ; तसेच /व/वध सोई सु/वधां5याक]रता आकर:यात फ; ऑनलाइन पम@ट 

गेटवे5या मा�यमातून सकेंतःथळ/ मोबाईल अLॅसAारे भरणा करता येऊ शकेल.   

८. आःथापने माफ� त भरणा कर:यात येणा-या कामगार/ मालक वग�णी5या पावPया आःथापनेस 

ताPकाळ पी.डD.एफ. ःवfपात डाऊनलोड कIन घेता येईल.  

९. कम�चारD व Pयांचे कुटंु/बयांनी मंडळा5या सोई सु/वधेचा लाभ घेणेकरDता वेळोवेळो भरणा 

कर:यात आले	या फ;ची पावती ताPकाळ पी.डD.एफ. ःवfपात डाऊनलोड कIन घेता येईल.  

कोणPयाहD आःथापनेवर अित]रl बोजा न लादता, आmहD कामगार व कामगार कुटंु/बय यांना 

Pयां5या क	याणाथ� चांग	या दजnदार सोई सु/वधा जलद गतीने व ूभावीपणे दे:याकरDता आप	या 

सवाoचे सहकाय� अपेGHत आहे.    

 

         (मह@ि र. तायडे )  

                            ू. क	याण आयुl                  

   


