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पुणे महानगरपालिकेचे
लिक््क ‘कोरोना ड््ुटी' मुक्त

रदवाळी सुट््ीनंतर शालेय कामकाज होणार सुर्
पुणे : कोरोनाचय्ा कामकाजासाठी

नेमिेलय्ा लशक््कांना या  ‘ड्ु्टी’मिून
मुकत् करणय्ात आिे असून पुनह्ा
आपापलय्ा शाळांमधय्े पुवम्वत नेमणूका
देणय्ात आलय्ा आहेत. या लशक््कांना
लदवाळीची सुट््ी देणय्ात आिी आहे. मात््
ही सटु््ी सपंलय्ानतंर शाळेचय्ा कामकाजात
सहभागी होणय्ाचे आदेश अलतरीकत्
आयुकत् (ज.) रब्ि अगरवाि यांनी
काढिे आहेत. 

पुणे शहरात कोरोनाचा लशरकाव
झालय्ानंतर पालिकेिा कोरोनासंबंिी
कामांसाठी मनुषय्बळाची कमतरता भासू
िागिी होती. कोरोना लनयंत््ण, लवलवि
कोलवड सेट्र, सव््ेक््ण आदी कामांकलरता

बािवाडी लशल््कका, अंगणवाडी सेलवका,
आशा वक्कस्म तसेच प््ािलमक लवभागाचय्ा

उप लशक््कांची नेमणूक करणय्ात आिी
होती. पालिकेने तयार केिेलय्ा लवलवि

पिकांमधय्े या लशक््कांचा समावेश
करणय्ात आिा होता. 

सधय्ा कोरोनाची साि आटोकय्ात
आलय्ाचे सकारातम्क लचत्् लनमा्मण झािे
आहे. घरोघर सव्े्क््णाचय्ा २५ पेक््ा
अलिक फेऱय्ा झािेलय्ा असून
रग्ण्संखय्ाही घटिी आहे. राजय् शासनाने
नोवह्ेब्रचय्ा शेवटचय्ा आठवड््ात शाळा
सरु ्करणय्ाच ेसंकेत लदलय्ान ेपालिकेिाही
शाळा सुर ् करणय्ाची तयारी करावी
िागणार आहे. शाळा सुर ् झालय्ास
लशक््कांची आवशय्कता भासणार आहे.
तय्ामुळे या लशक््कांना कोरोना ड््ुटीमिून
मुकत् करणय्ाची मागणी लशक््ण लवभागाने
केिी होती.

बारामती :  बारामती नगर पालिकेचय्ा कम्मचाऱय्ांना दरवर््ी
लदवाळीमधय्े सानुग््ह अनुदान देणय्ात येते . मागीि वर््ी २०
हजार रप्ये अनुदान लदिे होते. यंदा कोरोना संसगा्मचय्ा काळात
सव्म अलिकारी व कम्मचाऱय्ांनी २५ हजार सानुग््ह अनुदान
लमळणय्ाची मागणी केिी आहे. तय्ािा नगराधय्क््ा पौलण्ममा तावरे
यांनी लहरवा कंलदि दाखलविा. मंगळवारी (लद १०) पालिकेत
याबाबत बैठक पार पडिी. यावेळी मात्् सानुग््ह अनुदान
देणय्ाचय्ा लवरयावरन् घुमजाव करत या लवरयावर माग्म काढू
अशी भूलमका घेणय्ात आिी. तय्ा लवरयावरन् सत््ािारी
नगरसेवक यांचय्ात जोरदार हमारीतुमरी झालय्ाची चचा्म आहे.

नगर पालिकेत झािेलय्ा सानुग््ह अनुदानाचय्ा बैठकीत मोठ््ा
संखय्ेने कम्मचारी अलिकारी उपसथ्ित होते.मागीि वर््ी वीस
हजार रप्ये सानुग््ह अनुदान लदिे होते. ते यंदा पंचवीस हजार
रप्ये लमळावे या मागणीिा नगराधय्क््ांनी होकार देखीि लदिा
होता .मात्् काि संधय्ाकाळी पालिकेत नगराधय्क्् व
मुखय्ालिकारी ,नगरसेवक यांचय्ा उपसथ्ितीत झािेलय्ा बैठकीत
आमह्ी काहीतरी माग्म काढतो असा सूर आळविा.तय्ामुळे
पालिकेचे कम्मचारी सानुग््ह अनुदानापासून वंलचत राहणार काय
अशी भीती कम्मचाऱय्ांमधय्े आहे. पालिकेतीि ३०० कम्मचाऱय्ांना
हे अनुदान लमळणार आहे. मात्् याबाबत लवचार कर ्असे
कम्मचाऱय्ांना सांगणय्ात आिे. कम्मचाऱय्ांनी लदवाळी दोन
लदवसांवर असलय्ाने सहायय्क अनुदान जमा असून तय्ातून
सानुग््ह अनुदान देणय्ात यावे. तर पुढीि मलहनय्ात पगार उलशरा
द््ावा, अशी कम्मचाऱय्ांनी लवनवणी केिी. तर यावेळी पालिकेचय्ा
कम्मचाऱय्ांचय्ा पतसंथिे्चय्ा वतीने  पालिकेचा ठराव करन् पैसे
देणय्ाची तयारी दाखविी.तय्ानंतर  देखीि हे पदालिकारी बघू
काही तरी माग्म काढू ,असे आश््ासन देणय्ात िनय्ता मानत
असलय्ाची चचा्म आहे.

मागीि काळात भाजपचे सरकार असताना देखीि दरवर््ी हे
सानुग््ह अनुदान लमळािे आहे. मात्् आता तर उपमुखय्मंत््ी
अलजत पवार सत््ेत असून व पालिकेत राष््््वादीची एक हाती
सत््ा आहे. यावेळी सफाई कम्मचारी ,पाणीपुरवठा ,उद््ानलवभाग
,लशपाई यांनी कोरोना संसगा्मचय्ा काळात लदवस रात्् काम केिे
आहे. तय्ांना तरी तव्लरत सानुग््ह अनुदान देऊन तय्ांची लदवाळी
गोड करावी. बाकी कम्मचाऱय्ांना काही लदवसांनी द््ा,अशी तयारी
कम्मचाऱय्ांनी दश्मलविी आहे.यावर देखीि सत््ािारी काही लनण्मय
देत नसलय्ाचे काही कम्मचाऱय्ांनी सांलगतिे.थि्ालनक
राजकारणात कम्मचाऱय्ांची लदवाळी गोड होणार का,असा प््शन्
कम्मचाऱय्ांना पडिा आहे.

दरमय्ान, या बैठकीवेळी काही सत््ािारी नगरसेवकांनी
अप््तय्क्् लवरोि केलय्ाने सानुग््ह अनुदान लवरय
िांबिा.यावरन्च नगरसेवकांमधय्े जोरदार हमरीतुमरी
झालय्ाचे समजिे.तर यालवरयावर कमम्चारी उपमुखय्मंत््ी
अलजत पवार यांना भेटून उद््ा भेटणार असून तय्ांना लनवेदन
देणार असलय्ाचे समजिे.

बारामतीत नगरपररषद 
कम्मचाऱय्ांचय्ा सानुग््ह अनुदानावरन् 

नगरसेवकांमध्ये
हमरी-तुमरी


