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ूित,
मा. +यवःथापक आःथापना
/वषय :- महारा कामगार क याण िनधी अिधिनयम १९५३ कलम ६ बब
अ3वये कामगार क याण िनधीचा ऑनलाइनAारे भरणा करणेबाबत
ाबत..
महोदय,
महारा कामगार क याण मंडळाकडू न आपणास नूतन वषा5या हा6द क शुभे5छा
आपणास कळ/व:यास आनंद होतो क;
क;, महारा कामगार क याण मंडळाने EASE OF
DOING BUSINESS अंतगत कामगार क याण िनिध भरणा कर:यासाठ= ऑनलाइन पेम@ट गेटवेAारे
कामगार/ मालक वगणीचा भरणा करणे सोपे व सोईचे हो:या5या [\ीकोनातून मंडळाचे संकेतःथळ/
वेबपोट ल ( https://public.mlwb.in ) तयार केले आहे . Pयामुळे सदर संकेतःथळाAारे महारा
कामगार क याण मंडळ अिधिनयम १९५३ 5या तरतूदD5या कलम ६ बब अ3वये राeयातील सव
आःथापनांना 6डस@बर २०१९ 5या कालावधी
कालावधीपासूनचा कामगार - मालक वगणी भरणा ऑनलाइन पेम@ट
गेटवेAारे

१ जानेवारD २०२० पासून कI शकणार आहे त. सव आःथापनांना याक]रता सदर

संकेतःथळावर ूथम ( एकदाच ) न_दणी कIन कामगार - मालक वगणीचे तपिश
तपिशल दे ऊन भरणा
करणे आवँयक आहे . सुरGHत पेम@ट गेटवे5या सु/वधेचा वापर कIन

डे /बट
/बट काड / बे6डट काड / नेट

बँ6कंग/ पेम@ट अॅLस/ एन.ई.एफ..टD./ आर.टD.जी.एस. वैगेरे5या मायमातून भरणा करता येणे शaय
होणार आहे .
संकेतःथळाबाबत
बाबत संGHO मागदशक मा6हती :१. सव आःथापनांना सदर संकेत
तःथळावर ूथम ( एकदाच ) न_दणीक]रता मा6हती सादर करावी
लागेल, Pयानं
नंतर Pयांना तपशीलात नमूद के ले या ॅमणवनीवर ओ.टD.पी. येईल तो
ओ.टD.पी. संके त ःथळावरDल तपशीलात घेऊन संकेतःथळाचा संकेतशdद (पासवड ) वापfन
अिधकृ तपणे उपयोग करता येईल
ल. सदर आःथापनेस दे :यात आलेला संकेतशdद (पासवड )
वेळोवेळD बदल:याची सु//वधा
वधा दे :यात आलेली आहे .

२. आःथापनांना संकेतःथळावर आःथापनेची न_दणी करताना पॅन बमांक ूथम ( एकदाच )
सादर करणे आवँयक आहे .
३. ूPयेक कमचा-याचे तपशील (उदा. नाव, ॅमणवनी ब, कमचा-याची ौेणी

वैगेरे)

संकेत

ःथळावरDल आःथापना5या तपशील सादर करतेवेळD hावी लागेल Pयामुळे मंडळामाफत
राब/व:यात येणा-या /व/वध क याणकारD योजनांचा कमचा-यांना लाभ घेणे सुलभ होईल.
४. वरDल ूमाणे आःथापनेने मा6हती सादर के यानंतर आःथापने5या ूPयेक कमचा-यास
कायमःवIपी सांकेतीक बमांक (एल.आय.एन.) (कमचारD ओळख बमांक) ःवfपात Pयांनी
सादर केले या ॅमणवनीवर मेसेजAारे कळ/व:यात येईल.
५. सदर पुर/व:यात आले या (एल.आय.एन.) Aारे आःथापने5या कमचारD वग मंडळा5या
क याणकारD /व/वध योजना, कायबम व उपबम

बाबतचे लाभ घेणेकरDता (जसे िशंयवृkी,

ब;डा िशंयवृkी, बुकबँक, असायरोग, एम.एस.सी.आय.टD. वैगेरे ) मंडळा5या संकेतःथळ/
मोबाईल अॅLस5या मायमातून ऑनलाइन अज ताPकाळ कI शकतील.
६. कमचारD Pयां5या कुटु ं /बयांनाहD मंडळा5या सोई सु/वधेचा लाभ मंडळा5या संकेतःथळ/
मोबाईल अॅLस5या मायमातून घेऊ शकतात.
७. कमचारD व Pयांचे कुटु ं /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 मायमातून संकेतःथळ/ मोबाईल अॅLसAारे भरणा करता येऊ शकेल.
८. आःथापने माफत भरणा कर:यात येणा-या कामगार/ मालक वगणी5या पावPया आःथापनेस
ताPकाळ पी.डD.एफ. ःवfपात डाऊनलोड कIन घेता येईल.
९. कमचारD व Pयांचे कुटु ं /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 कुटु ं /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

