नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक विभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. ९ जानेिारी २०२०

...आणि ना. गडकरींनी सांगगतऱी
सांभार िडीची रे लसपी
‘ऑरें ज लसटी फूड प्ऱाझा’ (खाऊ गल्ऱी)चे केंद्रीय मंत्री
ननतीन गडकरी यांच्या हस्ते ऱोकापकि

नागपूर, ता. ९ : अस्वर खलय्मा म्शणून ओऱख अवरेल्मा केंद्रीम भंत्री
ननतीन गडकयी मांच्मा खलय्मेगीयीवश तमांच्मातीर एक कूकशी आज
ऩाशामरा मभऱारा. ननमभतत शोते ना. गडकयी मांच्माच वंकल्ऩनेतीर
भशतलाकांषी

‘ऑयें ज

रोकाऩाणाचे.

गरू
ु लायी

मवटी
(ता.९)

पूड

प्राझा’ अथाात

गांधीवागय

‘खाऊ गल्री’च्मा

तरालारगत

अवरेल्मा

‘खाऊ गल्री’च्मा रोकाऩाणावाठी केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी मांची एंट्रीच
झारी ती स्टॉल्व वभोरून. तमांनी एकेका स्टॉल्वची भाहशती घेत भंचाकडे

कूच केरी. भध्मेच एका स्टॉरलय वांबाय लडी ऩाशून तमांनी ती खामरा
घेतरी. वांबाय लडी खातानाच तमांना ऩण्
ु माच्मा वांबायलडीची आठलण
झारी, भग काम, ना. गडकयींनी स्टारधायकारा ऩुणेयी ऩद्धतीने वांबाय लडी
कळी तमाय कयामची माची ये मवऩीच वांगगतरी. खुद्द

केंद्रीम भंत्री ननतीन

गडकयी

वांबाय

लडीची

ये मवऩी

वांगताना

ऩाशून अनेकांच्मा बल
ू मा
उं चालल्मा. ना. गडकयी एका खलय्मावश उततभ कूकशी अवल्माची प्रगचती
आज उऩस्स्थत वलाांनाच आरी.

ततऩल
ू ी फपत काऩून केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी मांनी ‘ऑयें ज मवटी पूड

प्राझा’ (खाऊ गल्री)चे रोकाऩाण केरे. माप्रवंगी भशाऩौय वंदीऩ जोळी,
उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे , स्थामी वमभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वतताऩष
नेते वंदीऩ जाधल, भध्म नागऩयू चे आभदाय वलकाव कंु बाये , भाजी ऊजाा
भंत्री

चंद्रळेखय

फालनकुऱे , ज्मेष्ठ

नगयवेलक

प्रलीण

दटके, ज्मेष्ठ

नगयवेलक दमाळंकय नतलायी, धंतोरी झोन वबाऩती रता काडगामे ,
स्थाऩतम वमभती वबाऩती अबम गोटे कय, क्रीडा वमभती वबाऩती प्रभोद
गचखरे, नगयवेलक वलजम चट
ु े रे, नगयवेवलका शऴारा वाफऱे , वलधी वमभती

वबाऩती धभाऩार भेश्राभ, जरप्रदाम वमभती वबाऩती वलजम (वऩंटू)
झरके, नेशरूनगय झोन वबाऩती वमभता चकोरे, नगयवेलक भनोज चाऩरे,

बगलान भें ढे, नगयवेवलका उज्ज्लरा ळभाा, अनतरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी,
उऩामुक्त याजेळ भोहशते, धंतोरी झोनच्मा वशामक आमुक्त फकयण फगडे,
उद्मान अधीषक अभोर चौयऩगाय, भाजी भशाऩौय अचाना डेशनकय, भाजी
नगयवेलक वुधीय (फंडू) याउत, भनोज वाफऱे आदी उऩस्स्थत शोते.

‘खाऊ गल्री’ शा नागऩयू ळशयातीर भशतलकांषी प्रकल्ऩ आशे . वध
ु ीय (फंडू)
याउत

स्थामी

वमभती

वबाऩती

अवताना

मा

प्रकल्ऩाची

वंकल्ऩना

भांडण्मात आरी. भशार, गचटणीवऩूया, गंजीऩेठ ल भध्म नागऩूयातीर अळा

अनेक हठकाणच्मा शॉटे र फकंला ये स्टायें टभध्मे जाउन जेलण करू न
ळकणा-मा आगथाकदृष््मा कभकुलत रोकांवाठी एक उततभ दजााचे अगदी
भापक

दयात

अन्न

मभऱाले

मा

शे तूने

‘खाऊ गल्री’ची

वंकल्ऩना

भांडण्मात

आरी.

ती

वंकल्ऩना

आज

प्रतमषात

उतयत

आशे .

‘खाऊ गल्री’भध्मे स्लच्छता, ळद्ध
ु ऩाणी माकडे वलळेऴ रष द्माले, नागऩयू
ळशयातीर नागरयकांवाठी शा फशुप्रनतक्षषत प्रकल्ऩ आशे . मेथीर ऩाकींगचीशी
वुवलधा उततभ आशे . वला वुवलधांनी ऩरयऩूणा ‘खाऊ गल्री’ शे मेतमा काऱात

भध्म नागऩयु ातीर ऩमाटनाचे भोठे केंद्र ठयणाय आशे , अवा वलश्लाव केंद्रीम
भंत्री ननतीन गडकयी मांनी व्मक्त केरा.
‘खाऊ गल्री’भध्मे

नागरयकांना

वऩण्माचे

ळद्ध
ऩाणी
ु

मभऱाले, मावाठी

खावदाय ननधीभधून ळुद्ध ऩाण्माची व्मलस्था कयण्मात मेणाय आशे .
ऩरयवयात

नेशभी

स्लच्छता

याशणे

आलश्मक

आशे .

ती

पक्त

भशाऩामरकेचीच जफाफदायी नवून मेणा-मा प्रतमेक नागरयकाची जफाफदायी
आशे . तमाभुऱे प्रतमेकाने स्लच्छता शे आऩरे कताव्म आशे माच बालनेने

ऩरयवयात स्लच्छता ठे लाली. ‘खाऊ गल्री’भध्मे अवरेल्मा ३२ स्टॉल्वना
एकाच हठकाणाशून गॅव कनेक्ळन दे ता माले, अळी व्मलस्था कयण्माचेशी
तमांनी वच
ू वलरे.
‘खाऊ गल्ऱी’ शहराच्या िैभिात भर
नागऩयू कयांवाठी फशुप्रनतक्षषत ठयरेरी ‘खाऊ गल्री’ ळशयाच्मा लैबलात बय
घारणायी ठयणाय आशे , अवा वलश्लाव भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी व्मक्त
केरा. ‘खाऊ गल्री’भध्मे एकूण ३२ स्टॉल्व आशे त. ३२ स्टॉल्ववाठी
ननवलदा प्रफक्रमा याफवलण्मात आरी. तमात ७८ जणांनी वशबाग घेतरा.
रकी ड्रॉ द्लाये ३२ जणांची ननलड कयण्मात आरी. मेतमा काऱात
रलकयच ८ नलीन स्टॉल्व मेथे तमाय केरे जाणाय आशे त. वुयषेच्मा
दृष्टीने वंऩूणा ऩरयवयाभध्मे वीवीटीव्शी कॅभेये तैनात आशे त. मामळलाम

वयु षा यषकांचीशी ननमक्
ु ती केरी अवल्माचे भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी
वांगगतरे.

कामाक्रभाचे वंचारन भाजी नगयवेलक वुधीय (फंडू) याउत मांनी केरे तय
आबाय क्रीडा वमभती वबाऩती प्रभोद गचखरे मांनी भानरे.
इडऱी, पािीपुरी, बटाटे िडा, िडापाि आणि बरं च काही...

रोकाऩाणप्रवंगी ‘खाऊ गल्री’भध्मे वलवलध प्रकायच्मा व्मंजनांचे स्टॉल्व
रालण्मात आरे शोते. इडरी, ऩाणीऩुयी, फटाटे लडा, लडाऩाल, वांबाय लडी, अंडी,
गचकन अळा ना ना प्रकायच्मा व्मंजनांच्मा स्टॉल्वनी ‘खाऊ गल्री’ पुररी
शोती. अगदी २० रूऩमांऩावून ते २०० रूऩमांऩमांत अनेक व्मंजन
‘खाऊ गल्री’भध्मे वजरे शोते.
बऱ
ु ेट दे शी बार्बकक्यू

अभयालतीच्मा ळमळकांत बफवऱकय मा तरूणाने ‘फुरेट दे ळी फाबफाक्मू’ची
फ्रेंचामवी ‘खाऊ गल्री’भध्मे वुरू केरी. गचकनवश ळाकाशायी व्मंजने
आणण वभुद्री व्मंजन इथरी वलळेऴता आशे . भुऱ अभयालतीच्मा

अवरेल्मा फर
ु ेट दे ळी फाबफाक्मच
ू ी ळाखा मलतभाऱ, अकोरा, अभयालती नंतय
नागऩूयभध्मेशी वुरू झारी आशे .
सोऱापरू ी थाट

भुऱचे वोराऩूयचे अवरेल्मा ल नागऩूयभध्मे स्थामीक झारेल्मा भुकंु द

वाऩनेकय ल भण
ृ ार वाऩनेकय मा दाम्ऩतमाचे ‘खाऊ गल्री’भध्मे ‘वोराऩूयी
थाट’ नालाने स्टॉर रालरे आशे . फटाटे लडा, लडाऩाल, ळेंग चटणी, बाग्मश्री
गचलडा, डडंक राडू मा वलाांचा आस्लाद ‘वोराऩूयी थाट’भध्मे घेता मेईर.

ननमकऱ साई फूड कॉनकर

धम्भनगय भहशरा फचत गटातपे ननभार वाई पूड कॉनाय नालाने स्टॉर

‘खाऊ गल्री’भध्मे रालण्मात आरे आशे . मा स्टॉरलय भोभोज ् मावश वला
प्रकायच्मा व्शे ज-नॉनव्शे ज चामननज व्मंजनांचा आस्लाद घेता मेईर.
ओमसाई पािभाजी, पुऱाि सेंटर

अश्लीन फांते मा तरूणाने आई ज्मोती फांते मांच्मावश ओभवाई ऩालबाजी,
ऩर
ु ाल वेंटय ‘खाऊ गल्री’भध्मे वरू
ु केरा आशे . मा स्टॉरलय ऩालबाजी
आणण ऩुराल उऩरब्ध आशे .
घग
ु रे नाश्ता पॉईंट

नागऩूयभध्मे ऩहशल्मांदा लडाऩाल वुरू कयणा-मा प्रभोद घुगये ल भुरगा

प्रणल घुगये मांचा घुगये नाश्ता ऩॉईंट ‘खाऊ गल्री’भध्मे उऩरब्ध आशे .

लडाऩाल, वाफुदाना लडा, वांबाय लडी मा तमांच्मा स्ऩेळर व्मंजनांचा आश्लाद
मा स्टॉरलय घेता मेईर.
एगजॅ कऱी
पक्त अंडमांच्माच व्मंजनांचे ‘एगजॅ करी’ शे स्टॉर बक्ती आभटे
मांनी ‘खाऊ गल्री’भध्मे रालरे आशे . अंडमांचे १० ते १५ प्रकायची व्मंजने
‘एगजॅ करी’ भध्मे उऩरब्ध आशे त. बक्ती आभटे मांना भनऩाच्मा भहशरा
उद्मोस्जका भेऱाव्मात भहशरा उद्मोस्जका ऩयु स्कायाने वन्भाननत कयण्मात
आरे आशे .

नॉथक इंडडयन फूड कॅफे

याकेळ बोमय मा तरूणाने रालरेल्मा नॉथा इंडडमन पूड कॅपे भध्मे छोरा

ऩाल, मभवऱ स्ऩोकी ऩाल, ऩप आणण भोभोज मा शटके व्मंजनांचा आस्लाद
घेता मेईर.
ि-हाडी व्हीऱेज, भगिती फूड्स
अस्वर भशायाष्ट्रीम व्मंजनांचे अभोर जोळी ल तनश्र
ु ी जोळी मांचे ल-शाडी
व्शीरेज ल कुभाय ये डडी आणण प्रलीण वोनी मांचे बगलती पूडव शे ७०
प्रकायच्मा इडरींचे स्टॉल्वशी ‘खाऊ गल्री’भध्मे आशे त.

