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            दद.६.२.२०२१    

 
प्रतर्त,  
मा.सुंपादक महोदय 

 
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मुंडळार्तरे्फ गुणवुंर्त कामगार पुरस्कार ववर्तरण सोहळा दद.९ रे्फबु्रवारी 

२०२१ रोजी आयोजजर्त करण्यार्त आला आहे. त्या सुंबुंधीचे वतृ्त आपल्या लोकवप्रय वतृ्तवादहनीवर प्रससद्ध 
करावे, ही ववनुंर्ती.  
 

आपला ववश्वासू  
 

(मनोज बागल)े 
प्रससद्धी व जनसुंपका  अगधकारी  
    मोबा - ९४२३७२६९२५ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
गुणवंत कामगार पुरस्कारांच े

मंगळवारी ववतरण 
 
मुुंबई - महाराष्ट्र कामगार कल्याण मुंडळार्तरे्फ गुणवुंर्त कामगार पुरस्कार ववर्तरण सोहळ्याचे मुंगळवार, 
दिनांक ९ फेबु्रवारी २०२१ रोजी सायंकाळी ४.०० वाजता हुर्तात्मा बाबू गेनू गगरणी कामगार क्रीडा भवन, 
सेनापर्ती बापट मागा, प्रभादेवी, मुुंबई येथे आयोजन करण्यार्त आल ेआहे. सन २०१५ आणण २०१७ मधील 
एकूण १०६ कामगाराुंना पुरस्कार प्रदान केल ेजाणार आहेर्त. यार्त २ कामगार भूषण आणण १०४ गुणवुंर्त 
कामगार कल्याण पुरस्काथींचा समावेश असेल.  

मा॰ उप मुख्यमुंत्री श्री.अजजर्त पवार, मा. कामगार मुंत्री श्री. ददलीप वळसे-पाटील, मा. कामगार 
राज्यमुंत्री श्री. ओमप्रकाश ऊर्फा  बच्चू कडू, खासदार श्री. राहुल शेवाळे, आमदार श्री. कासलदास कोळुंबकर, 
प्रधान सगचव (कामगार) श्रीमर्ती ववतनर्ता वेद-ससुंघल, कामगार आयुक्र्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, कल्याण 
आयुक्र्त श्री. रववराज इळव ेया मान्यवराुंच्या हस्र्ते पुरस्कार प्रदान करण्यार्त येणार आहेर्त.  

महाराष्ट्र कामगार कल्याण तनधी अगधतनयम १९५३ अुंर्तगार्त मुंडळाकडे नोंददर्त आस्थापनाुंर्त काम 
करणाऱ्या र्तसेच सामाजजक, साुंस्कृतर्तक, शकै्षणणक, क्रीडा, सादहत्य, सुंघटन आदी क्षेत्रार्त उल्लेखतनय काया 
करणाऱ्या कामगार/कमाचाऱ्याुंची सदर पुरस्कारासाठी तनवड करण्यार्त येर्त.े सन २०१५ चा कामगार भूषण 



पुरस्कार श्री.महेश यशवुंर्तराव सेवलीकर (बजाज ऑटो सल.बजाजनगर, वाळूज, औरुंगाबाद) र्तर सन २०१७ 
चा कामगार भूषण पुरस्कार श्री.ववजय भूपाल वपस े(ककलोस्कर ब्रदसा सल. र्ता.पलुस.जज.साुंगली) याुंना प्रदान 
केला जाणार आहे. र्तसेच सन २०१५ मधील ५१ आणण सन २०१७ मधील ५३ कामगाराुंना गुणवुंर्त कामगार 
कल्याण पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेर्त.  

कोरोना सुंसगााच्या पाश्वाभूमीवर शासनाच्या मागादशाक र्तत्वाुंनुसार कायाक्रमस्थळी प्रत्यक्षार्त उपजस्थर्त 

राहण्यासाठी मयााददर्त तनमुंत्रणे देण्याचे शासनाच े तनदेश आहेर्त. त्यामुळे पुरस्काथी व त्याुंची कुटुुंबबय व्यक्र्ती, 
तनमुंबत्रर्त आस्थापना प्रतर्ततनधी, माध्यम प्रतर्ततनधी या व्यतर्तररक्र्त इर्तर व्यक्र्तीुंना कायाक्रमासाठी तनमुंबत्रर्त करण्यावर 

मयाादा आल्या आहेर्त. र्तथापी सोहळ्याच्या आनुंदापासून कुणी वुंगचर्त राहू नये म्हणून सदर सोहळ्याचे थटे प्रक्षेपण 

युट्युब (https://youtube.com/channel/UC0WkFB-hAsaRNLTwGxYjXiQ)  र्तसेच रे्फसबुकद्वारे 

(https://www.facebook.com/mahalabourwelfare)  या समाज माध्यमाुंवर करण्यार्त येणार आहे. र्तसेच 

मुंडळाच्या www.mlwb.in आणण www.mlwb.public.in या सुंकेर्तस्थळाुंवर सदर सलुंक आणण सवा पुरस्काथींची 
सववस्र्तर यादी उपलब्ध करुन देण्यार्त आली आहे. सवाांनी थेट प्रक्षेपण सुववधचेा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंडळार्तरे्फ 

करण्यार्त आल ेआहे.  

https://youtube.com/channel/UC0WkFB-hAsaRNLTwGxYjXiQ
https://www.facebook.com/mahalabourwelfare
http://www.mlwb.in/
http://www.mlwb.public.in/



























