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गांधीसागर ऱगतच्या ‘खाऊ 
गल्ऱी’ ऱिकरच सुरू होणार! 

महाऩौरांनी केऱे 
ननरीऺण : ऩथददिे, फ्ऱोररगंदरुुस्तीसंदभाकत ददऱे ननदेश 

  

नागऩूर, ता. ७ : ळशयाच्मा रृदमस्थानी अवरेल्मा गाांधीवागय तरालाच्मा 
एका काठालयीर ‘खाऊ गल्री’ रलकयच नागरयकाांवाठी वुरू शोणाय 
आशे. गेल्मा अनेक लऴाांऩावून दरुलक्षषत अवरेल्मा खाऊ गल्रीचे ननयीषण 
भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ळननलायी (ता. ७) केरे आणण तातडीने 
दरुुस्तीवांदबालत वांफांधधताांना ननदेळ ददरे. 

भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी वकाऱी १० लाजता खाऊ गल्रीचे ननयीषण 
केरे. मालेऱी तमाांच्मावोफत क्रीडा वबाऩती प्रभोद धचखरे, नगयवेवलका 
शऴलरा वाफऱे, नगयवेलक वलजम चुटेरे, धांतोरी झोन वशामक आमुक्त 
ककयण फगड,े उद्मान अधीषक अभोर चौयऩगाय, भाजी नगयवेलक भनोज 
वाफऱे उऩस्स्थत शोते. 



भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ऩदबाय स्लीकायल्मानांतय याफवलरेल्मा ‘लॉक 
ॲण्ड टॉक वलथ भेमय’ आणण ‘बे्रकपास्ट वलथ भेमय’ मा उऩक्रभादयम्मान 
गाांधीवागय रगतच्मा खाऊ गल्रीवांदबालत अनेकाांनी वाांधगतरे. नागऩूय 
भशानगयऩालरकेने नागऩूयकयाांवाठी इतके वुांदय स्थऱ फनवलरे अवतानाशी 
तमाकड ेझारेल्मा दरुलषाभुऱे तथेे अवाभास्जक तततलाांचा लालय लाढल्माचे 
नागरयकाांनी तमाांच्मा रषात आणून ददरे. नागरयकाांच्मा मा तक्रायीची 
दखर घेत भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी १ डडवेंफय योजी भनऩा 
भुख्मारमाच्मा दशयलऱीलय आमोस्जत ‘बे्रकपास्ट वलथ भेमय’ मा 
कामलक्रभात १ जानेलायी योजी खाऊ गल्री नागरयकाांवाठी वुरू कयण्माचे 
आश्लावन ददरे शोत.े तमाच ऩाश्ललबूभीलय ळननलायी (ता. ७) वकाऱी १० 
लाजता तमाांनी खाऊ गल्रीचा ननयीषण दौया केरा. खाऊ गल्रीतीर 
ऩाककां गभधीर फ्रोरयांग तुटरेरे अवून तमावांदबालत ळॉटल टेंडय काढून वात 
ददलवाच्मा आत काभ कयण्माचे ननदेळ तमाांनी ददरे. ननयीषणादयम्मान 
उऩस्स्थत अवरेल्मा नगयवेलकाांच्मा ननधीतून प्रतमेकी दोन राख रुऩमे 
घेऊन तमातून आम ब्रॉक दरुुस्त कयण्माचे ठयवलण्मात आरे. माफाफत 
तलरयत कामललाशी कयण्माचे ननदेळशी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी वांफांधधत 
अधधकाऱमाांना ददरे. 

खाऊ गल्री ऩाककां ग स्थऱी ठऱक अषयात परक रालणे, तथेे मेणाऱमा 
नागरयकाांवाठी लॉटय ए.टी.एभ. वुरू कयणे, ऩरयवयातीर वलल ऩथददले 
तातडीने वुरू कयणे, तरालाच्मा येलरांगरा रागून अवरेरी झुडुऩे, गलत 
काढण्माचे ननदेळशी तमाांनी मालेऱी ददरे. ऩरयवयातीर दैनांददन 
वापवपाईची जफाफदायी प्रबागाचे आयोग्म अधधकायी श्री. गामधने 
माांच्माकड ेवोऩवलण्मात आरी. भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ददरेल्मा 
ननदेळाांची अांभरफजालणी तातडीने शोत ेअथला नाशी ह्मालय देखयेख 



ठेलण्माची जफाफदायी वशामक आमुक्त ककयण फागड ेआणण उद्मान 
अधीषक अभोर चौयऩगाय माांच्मालय ननस्श्चत कयण्मात आरी. मा कामालत 
शमगम कयणाऱमा अधधकाऱमाांलय कायलाई कयण्मात मेईर, अवा इळायाशी 
भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी मालेऱी ददरा. ददरेल्मा ननदेळानुवाय काभ 
झारे अथला नाशी माफाफत आढाला घेण्मावाठी त े२० डडवेंफय योजी ऩुन्शा 
खाऊ गल्रीचा ननयीषण दौया कयणाय अवल्माचे तमाांनी मालेऱी वाांधगतरे. 
  

 


