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आभार : 

जाणकार ,चोखदंळ पणेुकरानंी आप�या च�व�ट आवडी�नवडी चोखपणे �लहून खास नव-पणेुकरासंाठ# तयार 

केलेले एक चटकदार प&ुतक आप�या समोर सादर करताना मला आनदं होत आहे....मी फ*त दवुा आहे 

खमगं म,हती दद- लोकांपय.त पोहचावी यासाठ#चा..  

अनेका0या न1दव2या, नोटस ् ,प&ुतके ,अनभुव ,5लॉग लेखन,7वास वण8न ,म,हतीपर सा,ह9य याचे 

माग8दश8न घेवनू 7े<रत होऊन सव8 खा>य सा,ह9य व खा>य या?ा एक@?तरA9या बांधDयाचा 7यEत या 

प&ुतका0या माफ8 त करDयात आला आहे. 

&वतः अनभुतूी घेऊन, नवीन खा>य &थळे शोधून काढून, जुEया पदाथा8तील सधुारणा जाणून , टे&ट 

मधील बदल पाहून मग सवा8ना उपयकु पडले असे हे म,हती प&ुतक बोलएमजे 7काशनामाफ8 त मोफत 

सादर करताना मी तKृत होत आहे ! 

धEयवाद : Nात, अNात ,अगOणक खा>य 7ेमींच े.. Pयांनी अनेक ,ठकाणे आOण पदाथ8 यांची न1द कQन 

9यांना आजहA अजरामर कQन ठेवले आहे..  

धEयवाद ..एकमेकां0या मखुावाटे 7�सR झालेले आOण अनेक पणेुकरांना पोट तKृतचा आनदं देणारे 

खा>यपदाथ8 सTाट गाडवेाले ,टपरAवाले , हॉटेल वाले.. 

धEयवाद ...मला माग8दश8न कQन खायला घेवनू जाणारे ,नवीन खाय0या जागा शोधणारे �म?मडंळ.  

धEयवाद ...जुने पणेुकर त ेनवीन पणेुकर यांना बाधंून ठेवDयाचे काम करणारे टे&ट कारागीर आOण िजभेच े

चोचले परुवणारे खा>य कलाकार.. 

धEयवाद ...पणेु आOण पणेुकर... 
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""""चहा ना
टा पासून थाळी जेवण ते मटण र�सा 

पय�त अखंड पु यातील खास खा या"या जागा !!”    

    

 

“  खास खा>य7ेमी पुणेकरांसाठ# “    

 “Locating Best Food places @Pune !!!”                       
 

 

 

 

 

१) 'मसळ : 
 

• eीकृ�ण भवन :तुळशी बाग 0या जवळ : जोशांची आहे  

• बेडकेर �मसळ :श�नवार पेठ ,शगुन चौकाकडून रमण बागेकड ेजाताना डावीकड े

बोळात..तोडी गोड असते �मसळ पुणेरA टाईप  

• लPजत : सदा�शव पेठ ,एस पी कडून अलका टोकhजकड ेजाताना ,टळक &मारक चौकात 

उजवीकड ेवळायच े�तसiया चौकात उजवीकड े 

• श�नपार बस &थानक जवळ eी उपहार गहृ   

• eी उपहार गहृ :रमेश डाjग जवळ श�नपार  

• रामनाथ : सा,ह9य 7साद जवळ , ,टळक रोड. 

•  काटा kकर8र8 �मसळ: कवl रोड रंका जेmलर 0या चौकातून आत :�तखट को�हपुरA �मसळ. 
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• खासबाग �मसळ बाणेर रोड  

 

2) भेळ 

• पु�करणी ; �वeामबाग वडा बन8च ,इंिpलश &कूल रमण बागेजवळ. 

• क�याण भेळ :७ लmहस8 चौक शंकर पेठ रोड आOण @बबेवाडी रोड 

क�पना भेळ :संभाजी बाग 

• चतुeुगंी फrटन  

• क�पना भेळ :,टळक रोड काका हलवाई0या जवळ  ,टळक रोड  

• कॅनल रोड ,7भात रोड त ेलॉ कॉलेज यांना जोडणाiया र&9यावर संtयाकाळी गाडी असते.. 

• क�याण भेळ सातारा रोड..बाहेर आहे थोड ेपुDया0या पण खास भेळ खायला uहणून जावा. 

• सांगलA भेळ :झडे vीज0या चौकात एक नंबर टे&ट चमचमीत. 

3) बफा*चा गोळा : 

• टपरA  :झडे vीज 0या सुरवातीला जे एम रोड वर  

• क<रwमाचा �पझा हात शेजारA...बफा8चा गोळा पान इथे xhज झालेला दधुाचा गोळा �मळतो 

,गोळा तयार करDयाची 7ोसेस बघDयासारखी आहे जQर भेट >या  

• कढाई औधं :सोफेि&टकेटेड @बसलरA 0या पाDयातनू बनवलेला गोळा  

• एफ सी रोड :गुडलक चौकातून वैशालA कड ेजाताना र&9यात गाडा. 

 

  

 

4)बटाटा वडा :  

• हॉटेल {पा शजेारA सहकार नगर  

• SS से�फ सिmह8स अ�टांग आयुवlद 0या समोर एस पी कॉलेज जवळ. 

• केशरA वा|या0या समोर एक दकुान आहे  

• जोशी वडवेाले दगडूशठे समोर,बालगंधव8 जवळ. 
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5) बे,ड -हेज 

• सुभ}ा :जे एम रोड मtये,म&त टे&ट आहे ,काहA उकडले�या भाPया ,~hम ओmहन मधनू 

काढून जे काहA आयटम तयार होते 9याला बे*ड mहेज uहणतात बाकh हॉटेल पे�ा सुभ}ा 

बे&ट आहे 

 

 

 

 

 

 

6) .बया*णी   

• Blue Nile:केuप ,बी जे मे�डकल �ाउंड 0या जवळ म&त @बया8णीचा सुगंधचा आपणास 

र&ता दाखवेल..  

• दगुा8 :,टळक रोड . 

• SPs @बया8णी हाउस :एस पी कॉलेज0या मेन गेट समोर,�चकन @बया8णी आOण मटण 

@बया8णी वर एक pलास सोलकढA ..आ9मा तKृत.. 

• �तरंगा : पसो|या �वठोबा मं,दराशजेारA ए.ब चौकात ,�सटA 7ाईड0या शजेारA 

बोळात,कोथQड उ|डाणपूल उतQन पुढे डाmया हाताला. 

• टे�को 0या मेन गेट जवळ एक हॉटेल आहे दम @बया8णी &पेशल गु{वार आOण र�ववार.  

 हैदराबादA @बया8णी हाउस . 

7) /ेड पेट0स ् 

• ,टळक :बेहेरे *लास जवळ,डले शोQम 0या �तथे ,टळक रोड,इथे चहा नाwता पण म&त 

�मळतो. 

• Nान 7बोधनी0या बाहेर उभा असतो तो गाडा. 
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8) बग*र  

• बग8र kकंग : केuप काढून प�टालून कड ेजाताना डावीकड ेकॉन8र ला आहे ..�चकन आOण 

mहेज बग8र एक नंबर ..&वत म&त फार जुने आहे हे बग8र हाउस.. 

• औधंला ~ॉस वड8 समोर एक गाडा असतो. 

• Mc donald : आपणस हे मा,हत असेलच.. 

 

9) चहा आ2ण 34म रोल : 

• अशोक :पुणे मुंबई जुना हायवे दापोलA.  

• �चटूं कh चाय : झडे vीज कॉन8र ला जे एम रोड वर. 

• हॉटेल �गरAधर औधं बाणेर :चहा म&त असतो. 

• हॉटेल 7ाईड 0या बाजूला �स�R�वनायक नावाचा चहाचा गाडा असतो.  

• ,टळक हॉटेल ,टळक रोड. 

• मंगला �च?पटगहृ जवळ, मनापा vीज ~ॉस कQन चौकात,डावीकड ेदकुान आहे चहा 

&पेशल.. 

• तसे पुDयात कुठे पण जावा  xxwवर \देव चहा kकंवा अमतृतु�य नावा0या ,ठकाणचा चहा 

अ7�तमच आOण �तथलA चहावा�याची बसून चहा सmह8 करायची ,ट�पकल पRत,&टAलचा 

चहा करायचा क�ा आOण सगळा सेटअप म&त असतो..   

• गुडलकला जावून चहा आOण म&का पाव खाणे uहणजे पुDयाच ेकाम.. 

 

 

 

 

11)  छोला भटुरे  

• मोनाज फूड :एम जी रोड.  

• दश8न :ड*ेकन पोलAस चौकhशजेारA  

• कढाई हॉटेल :औधं, एफ सी रोड. 
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12) कॉफ4   

• को�ड कॉफh  

• दगुा8 आनंद नगर ,MIT कॉलेज जवळ.Durga   

• Oझ&ट :आनंद नगर कोथQड MIT जवळ Zest  

• ए&7े&सो कॉफh 

• रAले*स कॉन8र :@बबेवाडी भारत Pयोती बस &टोप जवळ.  

• रAले*स कॉन8र  शखेर नगर  

• कhत� Pयूस स�टर :वैशालA समोर. 

• फोण8 0या कपी  

• ब<र&ता ,सी सी डी या0या शाखा  

• हॉटेल बालगंधव8 :बालगंधव8 �च?मं,दर जवळ :गरम कॉफh 
 

13)  दाबेल0  

• टपरA :जे एम रोड ड*ेकन चौकात  

• गाडा : जे एम रोडवर मॉडण8 कॉलेजला जाताना0या चौकात,बेकारA समोर. 

• संभाजी गाड8नमtये बाहेर पडताना गाड8न0या गेट जवळ  

 

14)  9ूट :डश: 

• ,टळक रोड एस पी 0या बस &टोप शजेारA रा?ी  

• कमला नेहQ पाक8  0या बाहेर.  

•  झडे vीज0या खालA 

• जे एम रोड वर सुरभी हॉटेल जवळ. 

 

15)  कांदा भाजी  

• �सहंगड माथा  

• �चतळे बंध ूड*ेकन 0या बाहेर एक गाडी उभी असते.  
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16) कट0 कबाब   

• हॉटेल क�पल 0या बाहेरची टपरA ढोले पाटAल रोड {बी हॉल 0या बोळात TDS कड े

जाताना. पनीर कटA कबाब पण �मळतात शाहकारA लोकांसाठ#. 

• ओलिuपया :ई&ट &�Aट वर िmह*टरA टाँकhज जवळ. 

• कबाब :�चकन स�टर ,कवl पुत�याला जवळ डहाणूकर कॉलनी कड ेजाताना उजवीकड े   

 

• 17)  2खचडी  

• &वीट होम : केळकर रोड ,श�नपार जवळ. 

• बापट उपहारगहृ,केळकर सं�हालय जवळ.  

• ,टळक : बेहेरे *लास जवळ ,टळक रोड  

• डकेन टे�नस *लब 0या बाहेर टपरA आहे आKपाज चाय Oखचडी.  

• �गरAधर हॉटेल औधं \बाणेर(गु{वारA आOण श�नवारA). 
 

18)  कु<फ4  

• टपरA :झडे vीज 0या सुरवातीला जे एम रोड वर  

• एफ सी रोड :आईस बग8. 

• हॉटेल �शवसागर औधं 0या समोर पंजाबी कु�फh चा गाडा असतो संtयाकाळी 

• प<रहार चौक औधं तुलसी कु�फh  

 

• 19)  मसाला जोडी  

• कhत� Pयूस स�टर :वैशालA समोर 

• रAले*स कॉन8र :@बबेवाडी ,भारत Pयोती &टोप जवळ, सहकार नगर.  
  

20)  म�तानी  

• कावरे को�ड ��*ंस : तुळशी बाग  

• गुजर म&तानी :तुळशी बाग दोEहA जुनी दकुाने आहेत..     

• कवl रोड कावरे :टायटा�नक खावा.  

• सुजाता को�ड��*ंस :श�नपार चौक आOण इतर शाखा 

• डी पी रोड औधं, डी mहA पी &कूल जवळ एक गाडा असतो संtयाकाळी . 

•  दगडूशठे मं,दरासमोर जोशी वडवेाले जवळ.ल&सी पण म&त �मळते. 
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21) अडंा भुज=    

• कवl रोडवर कोथQड कड ेजाताना SNDT कॉलेज चा आधी डाmया बाजूला हातगाडी 

:संtयाकाळी. 

• दगुा8  :आनंद नगर ,कोथQड MIT जवळ 

• अडं ेका फंडा :�वजय �च?पटगहृ0या बोलत ,ल�ी रोडवQन नारायण पेठ कड ेजाताना 

उजmया बाजूस ,अ|ंयाच ेअनेक 7कार. 

• ड*ेकन बस &टोप समोर0या बाजूला एक गाडी थांबते संtयाकाळी.  

• गुडलक केफ�  :ओuलेट ,भुज� 

• ~ोमा औधं0या समोर हॉटेल . 
   

22)  पराठा  

• नंदसु : डी पी रोड क�पला आOण TDS जवळ.  

एफ सी रोड वर मनमीत चाट मtये :मेस आहे पण पराठा म&त �मळतो. 

•  जे एम रोड वर जंगलA महाराज मं,दराजवळ गाडा. 

• एफ सी रोड वर चतैEय पराठा स�टर  

 

23)  पे�?0ज 

• बेकस8 बा&केट :भांडारकर रोड PYC जवळ  

• मोEजीनीस 0या शाखा 

• चॉपर चो*स :Copper Chocs - Wanorie Sacred Heart टाऊन �शप मtये  

 

24)  पाव भाजी 
       

• �शव सागर :जे एम रोड, औधं. 

• रAले*स :@बबेवाडी आOण सहकारनगर  

• वाडwेवर एफ सी रोड  
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25)  @पठलं भाकर0  

• बाळूचा धाबा �सहंगड माथा  

• शबरA : घोले रोड ,एफ सी रोड 0या बाजूला 

•  सोहम हॉटेल ड*ेकन चौकात झडे vीज कड ेजाताना. 

• �सहंगड माथा वर कुठेहA खावा एक नंबर असते. 
•  

26)  समोसा  

• इंदोरA समोसा : रानड ेइिE&ट�यूट समोर ,एफ सी रोड  

• नाझ कँफ�   

• SS :से�फ सmह-स : SP कॉलेजच ेअन ऑkफ�शयल कँटAन  - 

• Nान 7बोधानी0या समोर बाहेर गाडा टाकून बसलेला असतो.गुजराती टे&ट  

• अनरसे समोसा वाले :दवुा.कुर जवळ ,,टळक रोड  

 

• 27)  सँड@वच 

•  A1- सँड�वच :एस पी कॉलेज 0या बाहेर गाडी असते तीथे.-  

• Oझ&ट :MIT जवळ कोथQड :�ी�ड सँड�वचम&त असते.   

•  माझ�रAन :एम जी रोड चटणी सँड�वच म&त असते  

• क�याणी :इ&ट&�Aट एम जी रोड 

•  सु7ीम सँड�वच ,जे एम रोड. 
 

28)  SPDP  (शवे पोटँटो पुर0 दह0 पुर0 ) 

• वैशालA हॉटेल एफ सी रोड  
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29)  थाळी  

• दवुा.कुर : ,टळक रोड ह9ती गणपती जवळ मराठ# जेवण  

• रसोई : श�नवार पेठ ,देवी हाईट0या मागे ,बालगंधव8 पूल ,औधं शाखा  

• दप8ण :गुजराती जेवण ,माकl ट याड8 जवळ ,�शवाजी पुत�या मागे         

• कोकण ए*स7ेस :मासे आOण समु}A फूड ,डहाणूकर कॉलनी         

• ऋतुगंध :ड*ेकन ,झडे vीज जवळ           

• अ�तथी :,ट�पकल मारहA जेवण :�शवसागर मागे ,जे एम रोड 

• आशा बो�ड 8ग हाउस : आपटे रोड ,धनराज अपाट8म�ट,eेयस हॉटेल समोर ,कारवारA जेवण 

,जुने आह एपण अजूनहA म&त जेवण देतात kकंमत हA तुलनेने ठ#क आहे.  

• eेयस हॉटेल : आपटे रोड ,ड*ेकन जवळ  

• बादशाहA हॉटेल ,एस पी रोड एस पी कॉलेज जवळ. 

• मुरलAधर थाळी झडे vीज च ेदसुरे टोक  

• ,हदंवी &वराPय मेस ,जे एम रोड ,गावठाण मtये, पांचालA0या मागे . 

• पुना बो�ड 8ग हाउस ,पे{गेट पोलAस चौकh ,सदा�शव पेठ. 
 

30) थाल0पीठ  

      

• बादशाहA :,टळक रोड    

• सु{ची : इं>सेच8 लेन ,लॉ कॉलेज रोड  

  

31)  उसाचा रस  

• शैलेश रसविEत गहृ : एस पी कॉलेज समोर0या बोळात  

• केuप मtये 5लू नील कडून वे&ट एEड कड ेजाताना          

• �शवाजीनगर हॉटेल 7ाईड जवळ बोळात �शवाजीनगर. 

• लाकडी रस काढणारे गाडे घेवून kफरतात 9यां0या कड ेपण चांगला रस �मळतो. 
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32)  वडा पाव  

• जोशी वडवेाले ; बालगंधव8 vीज ,दगडूशठे समोर ,एफ सी रोड रोड 

• भारती वडवेाले :बालगंधव8  जोशी वडवेाले0या जवळ        

• से�फ सिmह8स :एस पी कॉलेज 

  

33) अEपे डोसा उFतपा.:- 

• म�याळी &टाईल :खडकh रे�वे &थानकाजवळ  

• �नलायम चौक एस पी कड ेजाताना,कला7साद  

• वैशालA हॉटेल ,{पालA हॉटेल,एफ सी रोड, 

• इडलA�शयस बाणेर रोड  

• केरळीयन हॉटेल पाषण रोड  

 

 

34. साबुदाणा वड े

• uहा? ेपुलावQन लोकमाEय नगर कड ेजाणाiया र&9यावर द9तवाडी कड ेजाणाiया रोड0या 

चौकात 

• जंगलA महाराज मं,दरसमोर तुपातील साबुदाणा वड.े[,हदंवी &वराPय] 
•  

35 रो<स  

• मोती बागेसमोर,ड*ेकन टोयाटो शो Qम समोरAल र&9यावर  

• इटसम रोल. 

• औधं प<रहार ते vेमन चौक मtये �चकन रोल. 
 

36 पाणी पुर0  

• �ग<रजा ,टळक रोड. 

• कुठला पण भ या पकडा आOण हाणा पाणी पुरA.. 
•  

37 औदांबर : 

• �ग<रजा जवळ ,टळक रोड.  
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• 38 उपमा सांजा: 

• {पालA  

• कामात हॉटेल 

• जनसेवा हॉटेल 

 

39 इडल0 डोसा : 

• वाडwेवर :बाजीराव रोड. 

• अनोखा क� } श�नपार ते मंडईरोड वर 

•  मानकर डोसा  @बबेवाडी आOण कुठे कुठे आहे. 

• {पालA ,वैशालA ,कढाई एफ सी रोड , 

• जे एम रोड वर लोणी डोसा स�टर  

�शवसागर हॉटेल जे एम रोड ,औधं. 

• कमला नेहQ पाक8  जवळ लोणी डोसा 
 

 40 मटार कारंजी :  

• �चतळे बंधू 
 

४१: पान (खाऊच ेपान) 

• गणेश :ड*ेकन चौकात, 

• एस पी @बया8णी 0या समोर. 
 

४२. मोमोज  

• फूड बझार बाणेर. 

• चांदणी चौकाजवळ गाडा. 
 

४३ .पँट0स 

• आपटे रोड वरAल बेकारA.गरम गरम xेश पँटAस 

• जे एम रोड वर मॉडण8 कॉलेज चौकातील बेकारA. 

• मंगला �च?पटगहृसमोर मनपा चौकातीअल बेकारA.  

 

४४. शगेावची कचोर0 : 

• ड*ेकन बस &टोप चाय मागे vीज कड ेजाताना.  

• शगुन चौकाजवळ 
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४५. ल�सी: 

• eी कृ�ण ,नारायण पेठ. 

• सरदारजी ,प<रहार चौक औधं मtये   

• 7भात �च?मं,दर 0या बाहेर ,जोशी वड ेजवळ. 

• दगडूशठे मं,दरा0या मागे :डअेरA आहे �तथे नरसोबावाडी ची बासंुदA पण �मळते.  
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झ*कास जेवDयासाठ#.......... 

 

 

 

 

 

 

 

१. सुगर स को<हापुर0 - पुणे-३० 

 

झ*कास को�हापुरA थाळी �मळDयाच े,ठकाण. 

मटण/्�चकन सोबत तांबडा पांढरा र&सा, दहAकांदा, भाकरA एकदम टकाटक चव Smile 

प9ता: सदा�शवपेठेत, भरत ना�य मंदAराव{न ,टळक र&9यावर ,टळक &मारक मंदAराकड ेयेताना 

लागणाi या शडेगेवाडीत हे सुगरDस को�हापुरA आहे.  
 

२. आवारे लंच होम - पुणे ३० 

 

�चकन/मटण थाळी. 

सन १९०१ पासुन सात9याने गद- खेचणारA हA मांसाहारA खानावळ केवळ अ7�तम चवीच े�चकन मटण 

देते. एका हाताने नाक डोळे पुसत आOण दसुi या हाताने र&सा भुरकत जेवDयाची इथलA मजा औरच. 

प9ता: अलका टॉkकज0या चौकातून कुमठेकर र&9यावर आ�यानंतर काहAस ंपुढे येऊन उजmया हाताला 
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पहात जाव,ं कुलकण� पे�ोल पंपा0या पुढे आ�यावर ताबडतोब ,दसेल, ज1धळे चौक  

 

३. Qनसग* [मासे] 
 

प9ता: कवl र&9यावर नळ&टॉप ला डावीकड ेवळा�यावर एक सक8 ल लागते �तथे उजmया हाताला  
 

४. गोमंतक 

 

प9ता: ड*ेकन िजमखाना प<रसर. पुनम हॉटेल 0या लगत0या (उजmया हाताला) इमारती मधे एकदम 

वर0या मज�यावर  

 

५. मालवण समुT [मासे] 
 

मोरA मसाला आOण भरलेले पापलेट. 

प9ता: �पपंरA �चचंवड ना�यगहृा0या शजेारA. �चचंवड टे�को समोर. (टाटा मोटस8)  
 

६. हॉटेल आ'शवा*द, पुणे 

 

मासे आOण कोळंबी थाळी साठ# चांगलेच 7�सR आहे. 

प9ता: ड*ेकन व{न कुमठेकर र&9यावर या. �स,ट 7ाईड शुज0या चौकात उजवीकड ेवळा. उजवीकडची 

दसुरA इमारत. 

गु{वार बंद.  
 

७. �वराWय 

 

मालवणी जेवण खासच 

प9ता: ,टळक रोड वQन, एसपी कॉलेज0या चौकात, �नलायम टॉकhज0या ,दशनेे वळा. 
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�नलायम टॉकhज0या चौकात कुणालाहA �वचारा.  
 

८. जनसेवा  : 

ड*ेकन चौकात ,वर0या मज�यावर ,संभाजी पुत�याजवळ ,थाळी जेवण . 

९. जयZी  

१०. दगुा* [.बया*2ण] 
 

प9ता: ,टळक &मारक मं,दरासमोर0या बोळात आOण दसुरे मंडईत आहे कुठेतरA  
 

११. कलकFता बो:ड�ग हाउस [मासे] 
 

प9ता: जंगलA महाराज र&ता  
 

१२. क'लगंा [मासे] 
 

म9&यावतारांसाठ# बे�ट... लाल करA अKपम kकंवा नीर डोसा याबरोबर झकास लागते. 

प9ता: नळ&टॉप चौका0या माग0या बाजूला, जुने टेक म,ह}ंा - शारदा स�टर 0या समोर kकंवा नवीन 

प�स8&टंट 0या बाजूला.  
 

१३. हॉटेल स[दय* 
 

मटण केशरA @बया8णी 

पुणेरA मटण (पुणेरA मटण uहणजे गावरान ,हरवे मटण. लाल �तखटाऐवजी �मरची आOण इतर 

,हरmया पदाथा.चा वापर कQन हे मटण तयार केले जाते. ,हरवी �मरची, ओला नारळ, खसखस, धने व 

तीळ यापासून तयार केले�या मसा�या0या जोडीला को�थबंीर व पु,दना यांचे वाटण वापरले जाते. लाल 

�तखट कमी आOण सां�गतले तर तेलाचा वापरहA कमी, या गो�टA tयानात ठेवून हे मटण घरगुती 

पRतीने तयार करतात. ) 

प9ता: ड*ेकनवर रानड ेइिE&ट�युट समोर 
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ओ<रिजनल, लालबहा¦ूर शा&?ी र&9यावरAल  

 

१४. हॉटेल सजा* [हे लता मंगेशकरांच ेआहे.] 
 

�चकन थाई, �चकन मंगो�लयन, �चकन कॅw यू, �चकन mहो�कॅनो, "7ॉEस �वथ �म* स mहेिजटेब�स 

हॉगंकॉगं &टाईल', गो�डन xाईड kफश, पुदAन म0छ#, kफश अमतृसरA, बो�हाई0या मटणाच ेचायनीज 

पRतीने केलेले पदाथ8 व कबाब0या पंचवीसहून अ�धक"mहरायटA' येथे आहेत. 

"&टाट8स8'मtये "kफश तवा' अनेकांना आवडतो. तmयावर करAमtये मासा टाकून ती करA माशामtये 

पूण8पणे �मसळून तवा कोरडा होईपय.त मासा �शज�वतात. 

(औधंसार¨या उ0च©ू व&तीमtये अस�यामुळे येथील पदाथा.च ेदर साहिजकपणे इतर ,ठकाणपे�ा थोड े

अ�धक आहेत) 

प9ता: "सजा8 रे&तरॉ'ं, 127-2 सानेवाडी, आयटAआय र&ता, औधं,पुणे - 411007  

 

१५. समुTा रे�तरॉ ं
 

गोवन तसेच मालवणी पRतीने बन�वलेले मासे व को�हापुरA पRतीने बन�वलेले पदाथ8. 

म9&य7ेमींसाठ# इथे गोवन आOण मालवणी अशा दोEहA पRतीने तयार केलेले मासे. 

kफश Kलॅटर 

kफश करA 

Oखमा गोलA पुलाव 

प9ता: uहा? ेपुलाजवळ, कवlनगर, पुणे - 411052. 09422943742 (uहा? ेपूल संपला, कh डावीकड ेवळून 

डीपी रोड)  
 

१६. वाघोल0 गावातील हॉटेल कावेर0 
 

बो�हाईच ेमटण 

प9ता: एकूण पाच शाखा आहेत. माकl ट याड8 (कृषी उ>योग भवन), पुणे-सोलापूर र&ता 

(शवेाळेवाडी), कोथQड (चांदणी चौक),देहूरोड- का?ज बा2यवळण माग8 (बालेवाडी जकात ना* याजवळ) 

येथेहA "कावेरA'च ेब&तान बसले आहे.  
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१७. दोराबजी अडँ स]स 

 

इथे �चकन @बया8णी जबरा 

दालगोश, �चकन kकंवा मटण सालAगोश, मटण kकंवा �चकन धनसाक, पा?ा kफश, शामी कबाब 

आOण "क&टड8' हे पारशी पदाथ8 

प9ता: वे&ट साइड शजेारच ंआOण जुनं इ&ट &�Aट वरच ं

845, द&तूर मेहेर माग8, सरबतवाला चौकाजवळ, पुणे 411001. 020-26145955, 020-26834595  

 

१८. 'सगर0 रे�तरॉ 
 

कबाब, उ9तर भारतीय पदाथ8- अमतृसरA मछलA, दª�णी मुग8, बुiहा कबाब, रान-ए-�सगरA यां0यासह 

जवळपास पंधरा "नॉनmहेज'कबाब 

प9ता: "�सटA टॉवस8' इमारत, ढोले-पाटAल र&ता,पुणे - 411001. 

वेळ- सकाळी ११.३० ते दपुारA ३.३० आOण सायंकाळी ७.३० ते रा?ी ११  

 

१९. "बोरावकेज .बया*णी हाउस' 

 

पाया सूप, मटण दालचा व राइस, �चकन Oखचडा, �चकन दम @बया8णी, रमजान &पेशल 

�चकन, Oखचडा, mहाइट गोश, जंगबादA गोश,�चकन-मटण हंडी, �चकन-मटण मसाला, Oखमा पराठा, च�ुहा 

मटण 

प9ता: 254, �चरंजीव अपाट8म�ट, शॉप न. 7, कवl रोड, कोथQड, पुणे-411029, 020-25442279  

 

२०. हॉटेल वाझवान 

 

'ऑड8र' ,द�यानंतरच पदाथ8 तयार करDयाची पRत. 

तबकमाझ, गुw ताबा, मुग8 याखनी, रवा, सवा.त शवेटA- दधू, केशर आOण सुकामेmयापासून 

बन�वलेला "kफरनी' हA खास कािw मरA खीर. 
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प9ता: बाणेर र&9यावर "पॅनकाड8' * लबकड ेजाणारा फाटा सोडला, कh थोडसेे पुढे गेलात कh वाझवान.  
 

२१. हॉटेल अ'भषेक 

 

प9ता: uहा? ेपूलाकडून संत गुळवणी महाराज चौकातून &वKन�श�प सोसायटAकड ेजाणारा र&ता.  
 

२२. चायनीज aम 

 

प9ता: चायनीज साठ#, कवl र&9यावरAल  

 

२३. ऑफ बीट 

 

प9ता: कवl र&9यावQन झाला कॉuKले*स 0या चौकात डावीकड े�पPझा हट कड ेवळालं (&वKन�श�प 

सोसायटA0या र&9याला/कोथQड �स,ट7ाईड �थएटर कड)े कh उजmया बाजूस आहे १�या मज�यावर.  
 

२४. हॉटेल सदानंद 

 

प9ता: कवl र&9यावरच ंमॅ*डोन�ड 0या आधी आहे, यांचच ंपुणे-मुंबई बा2यवळण मागा8वर बाणेरपाशी 

दसुरं आहे.  
 

२५. हॉटेल गुडलक 

 

प9ता: ड*ेकन गुडलक चौक  

{मालA रोटA ,�चकन ,म&का पाव आOण चहा ,अडंा आuलेट. 

२६. हॉटेल खबैर, हॉटेल पूनम 
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प9ता: दोEहA, ड*ेकन  

 

२७. हॉटेल Qनमंdण 

 

प9ता: @बबवेवाडी र&9यावरच,ं पु�पमंगल काया8लयाजवळचं  
 

२८. हॉटेल स
ृट0 [मासे] 
 

प9ता: सदा�शव पेठेतलं. 

,टळक &मारक मं,दरासमोर एक र&ता जातो पेQगेट(पो.चौ.)कड.े.. 

१. जर तुuहA स.प महा�व>यालया0या मु¨य 7वेश>वारा0या uहणजेच ,टळक र&9याने आलात, अलका 

टॉkकज0या ,दशने,े तर तuुहाला उजवीकड ेवळता येणार नाहA (,ट.&मा. चौकात)... 

२. 9यामुळे स.प महा�व>यालयावQन थोड ंपुढे आलात कh डाmया बाजूला महारा�� बँक आहे 9याला 

लागूनच एक छोटA ग�लA ,ट. &मा कड ेजाते...9यातून पुढे जा आOण उजmया हाताला वळा, जसा र&ता 

जातो तसं...मग तुuहA आपोआप �सpनल पाशी याल.्..�सpनल ओलांडून सरळ जा. 

३. उजmया हाताला दगुा8 हॉटेल आहे...9याच लायनीत उजmया बाजूलाच 'स�ृटA' आहे...�सpनल पासून 

हाड8लA १०० मी.  
 

२९. हॉटेल कोयला [द हैTाबाद हाउस] 
 

हैदराबादA @बया8णी, एकदम �नजामी थाटाचं 

प9ता: कोरेगाव पाक8 , नॉथ8 मेन रोड  

 

३०. कोकण ए,�gेस 

 

प9ता: कोथ{ड, दशभुजा गणपती व{न सरळ महष� कवl पुत�याकड ेया[२kकमी], दोन र&ते 

फुटतात, डावीकडचा र&ता या, तेथनु १kकमी वर आहे. र&9याला लागुनच आहे.  
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३१. 'मच* मसाला 
 

प9ता: इथलA सोलकढA पण चांगलA असते, कोथ{ड  

 

३२. ]यु मराठा को<हापुर दरबार 

 

एकदम झकास मटण थाळी. सोलकढA खलास असते. 

प9ता: यां0या पुDयात दोन शाखा आहेत. एक सदा�शव पेठेत, Nान7बो�धनी 0या समोर0या बोळात 

आOण दसुरA मोरे �व>यालय बस-&टॉप 0या थोड आधी.  
 

३३. शीश महल 

 

इराणी पtदतीच ेखा>यपदाथ8 �मळतात. चलेो कबाब �वशषे छान. हवा अस�यास हु*का पण 

�मळतो (�नर�नरा�या &वादांमधे) 

प9ता: ए.बी.सी. फाuस8, कोरेगाव पाक8   
 

३४. 'सहंगडावर जवळपास सगळे ढाबे (@वशषे कiन बाळुचा ढाबा) 
 

इथे म&त पैकh गावरान �चकन आOण भाकरA हाणायची  
 

३५. पुरेपुर को<हापुर 

 

को�हापुरA पRतीने बनवलेल मटण 

प9ता: पे{गेट पो�लस चौकhजवळ आOण दसुरे मेह�दळे गैरेज जवळ, अ�भषेक हॉटेल शजेारA, कोथ{ड  
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३६. शतेकर0 नॉन-हेज 

 

सु*कं मटण , कडक भाकरA, Oखमा xाय, पांढरा आOण तांबडा र&सा 

हवे असेल तर जोडीला सुरमई xाय. 

तांब|या र&wयात कडक भाकरA चQुन वQन सु*के मटण हाणा इथे. 

*[याची एक खा�सयत: लता मंगेशकर, आशा भोसले, eीकांत मोघे वगैरे सारखे मोठे लो*स इथे 

जेवायला आले 9याचा एक छोटासा अ�बमहA बघायला �मळेल. 

आशा भोसल�चा एक छानसा अ�भ7ाय सुRा वाच�याचा आठवतोय. 

तसेच, 'यहां शराब पीना मना है' सार¨या ,ट�पकल ढा5या0या सुचना हA .. Smile] 

प9ता: �नलय कॉuले*स शजेारAल ग�लA, संतोष हॉल जवळ, 

आनंदनगर, नरवीर तानाजी र&ता,(�सहंगड रोड), पुणे.  
 

३७. रानमळा 
 

गरम गरम चलुAवरच ेnon veg �मळते.....khup sahi asate..... 

प9ता: चाफेकर चौकाजवल जो जकात नाका आहे , �तथनु सरळ गे�यावर जो क0चा र&ता लागतो, �तथे 

आहे  

 

३८. हॉटेल नागपुर 

 

इथले मटण र&सा, पुलाव, अ 7 �त म. @बया8णी अनेक ,ठकाणी �मळते पण 

मटण पुलाव मा? इथे सुरेख �मळतो. अजून एक खा�सयत uहणजे इथला भेजा xाय. 

प9ता: ,टळक &मारक मिEदराकडून पे{गेट पो�लस चौकhकड ेजावे. 

साधारण शEभर कदम चाल�यावर (पEचनामा) डावीकड ेहे हॉटेल आहे. 

हॉटेल ओळखायची खणू uहणजे इथे �भEतीकड ेतोEड क{न जेवणारे लोक 

,दसतील. आOण बाहेर kकमान १०-१५ जण आशाळभूत नजरेने 9याE0याकड े

पहात असलेले असतील!!!!!  
 

३९. जंिजरा 
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एक मासे खाDया साठ# चांगले हॉटेल आहे.. 

प9ता: अलका टॉkकज व{न खालA गांजवे चौकात आला kक हे हॉटेल लागते....  
 

४०. यkकम* उपहारगहृ 

 

चमचमीत �नरा�मष आOण चटकदार सा�मष पदाथा.ची रेलचले 

प9ता: सहवास कॉन8र, कवlनगर, पुणे ४११ ०३८.  

१) �सहगड र&9यावQन राजाराम पुलावQन येताना येताना: समोर 'मातोeी' वRृाeम आहे. वRृाeमाची 

ह¦ संप�यावर डाmया हाताला जो र&ता जातो 9या र&9याने आ�यावर डाmया हाताला '�व±ल 

मं,दर' लागते, 9याच र&9याने पुढे आ�यावर डाmया हाताला 

'&पेEसस8 डलेA' नांवाच ेसुपरमाकl ट लागते, तसेच पुढे आ�यावर पुढ0याच चौकात उजmया 

हाताला 'गुलाबराव ताठे �म? मंडळा'चा गणपती आहे. 9या गणपतीला टेकूनचह 'यNकम8 

उपहारगहृ' आहे.  

२) कवl र&9याने येताना कोथQड बस &टँड नंतर डाmया हाताला (�सpनलपाशी) 'कोकण 

ए*&7ेस' उपहारगहृ आहे, �तथनू तसेच पुढे आले कh डाmया हाताला 'कामत उपहारगहृ' आहे, तसेच पुढे 

गे�यावर डहाणूकर कॉलनी नंतर डाmया हाताला 'प²ृवी उपहारगहृ' आहे.'प²ृवी उपहारगहृा' नंतर डाmया 

हाताला एक लहानसा र&ता खालA उतरतो. काहAशा झोपडप�ीतून (पण र&ता चांगला आOण सुरª�त 

आहे) 'भुजबळ बंग�या'वQन सरळ पुढे आ�यावर एका <र�ा &टँड0या छो�याशा चौकात आपण येतो 

�तथे र&ता जसा वळतो तसे उजmया हातास वळ�यावर सरळ जात राहायच े9या र&9या0या 

शवेटास 'ª�7ा सह�नवास' नांवाची सोसायटA आहे. पुEहा र&9याबरोबरच उजmया हातास वळ�यावर 

kकंचीत पुढे उजmया हातास 'ह1डा' सिmह8स &टेशन आहे, तसेच सरळ जात रा,हले शवेटA'T' जं*शन येत े

9या जं�नवरच आपले 'यNकम8 उपहारगहृ आहे. (शजेारAच 'क1बडी-वड'े नांवाच ेउपहारगहृ आहे, पण 

आप�याला �तथे जायच ेनाहAए.)  

३) ख¦ु कवlनगरात '7�तNा हॉल' हा 7�सR &पॉट आहे. '7�तNा हॉल' समोरAल र&9या0या एका 

बाजूस 'अलंकार पोलAस चौकh' आहे तर �वQR बाजूस 'T' जं*शनवर 'सोलकढA' नांवाच ेउपहारगहृ आहे. 

(हा र&ता राजाराम पुलाकडून येतो) 9या जं*शन वर उजmया हातास वळ�यावर दसुi या 

चौकात 'गुलाबराव ताठे �म?मंडळाचा' गणपती आOण 9याला लागूनच 'यNकम8 उपहारगहृ' आहे. 

प9ता इतका mयवि&थत देवुनहA चकुलात तर याद राखा.  
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४१. मालवणी सोलकढ0 
 

प9ता: कवl नगर मधे, 'मातोeी' वRृाeमा0या पुढे  

 

४२. म<लाका �पाइस 

 

प9ता: कोरेगाव पाका8त 'ओशो' आeमाशजेारA (थाई)  
 

४३. बाँबे /ाझर0 
 

प9ता: बोट *लब रोडवर  

 

४४. मेन लँड चायना 
 

प9ता: बोट *लब रोडवर  

 

४५. gेlस 

 

प9ता: कोरेगाव पाका8त 'ओशो' आeमाशजेारA  
 

४६. ल मेmर:डयन 

 

इथलं 'अगंारे' (बहुतेक) हे भार�तय रे&तराँ फारच जबरA आहे ... तंदरु 7ॉEस तर एकदम जबरA .. 

प9ता: पुणे &टेशन0या माग0या बाजुला.  
 

४७.आथ*स* nथम 
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प9ता: कोरेगाव पाका8त 'ओशो' आeमाशजेारA [x� च]  
 

४८. nचगंार0 
 

प9ता: ए बी सी फाम8 शेजारA, कोरगाव पाक8  जवळ  

 

४९. 'सझलस* साठo - 
 

योको - ढोले पाटAल रोड वर 

झामुज - ढोले पाटAल रोड वर  

५०. आशा डायQनगं  

 

आपटे रोज वर जे एम रोड आOण फे सी जवळ एक नंबर थाळी  

५१. मेpनो'लया बाणेर 

 

चायनीज �चकन आOण चायनीज फूड. 

५२. राजवाडा हॉटेल बाणेर  

 

थाळी जेवण आOण थाटमाट  

५३. पांचाल0 हॉटेल 

 

जंगलA महाराज मं,दरासमोर ,पंजाबी �डश 

५४. सुकांता - 
 

गुजराती थाळी  अन�ल�मटेड ..म&त &वी�स आOण गजुराती पदाथ8. 
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५५.हॉन* ओक Eल0ज  

 

 पंजाबी �क धाबा फhल, एफ सी रोड.  

५६. चTंमा हॉटेल - 
 

प<रहार चौक औधं ,नॉनmहेज साठ# म&त आहे. 

 

५७. हॉटेल rेट पंजाब - 
 

बाणेर रोड .नॉनmहेज आOण पंजाबी �डशसे. 

५८. राजधानी हॉटेल - 
 

राज&थानी थाळी ,बालगंधव8 जवळ :म&त नवनवीन पदाथ8 आOण राजेशाहA थाट.. 

५९. मथरुा- 
 

महारा�टAयन जेवण ,जे एम रोड पे�ोल पंपाजवळ,पुरणपोळी थाळी, गावरान भाकरA थाळी. 

६०.बापट मेस. 
केळकर स�ंहालय जवळ, सी लाई जवळ ,सदा�शव पेठ , Oखचडी आOण उपवासाच ेपदाथ8 ,परुणपोळी 

जेवण.  

 

 



 

 

�का�शत पु
तके: 

�लन�स �ड	हाईस ाय	हर मराठ�तून. 
• �लन�स सुरवातीपासून ते �ो�ामर पय�त. 

• �ड	हाईस ाय	हर�या क!से"ट स$या भाषेत. 

• �ो�ामची सखोल मा)हती सव* +टे"ससह मा)हती.  

• सव* �ो�ॅम व आउटपुट यांची छाया1च2े एक42तपणे. 
• Link :http://books.google.co.in/books?id=gF5AOSM8gM4C&source=gbs_navlinks_s 

 

 

 
 

झटपट जम*न �शका मराठ�तनू. 

• जम*न भाषेची मुळा:रे व आकडे यांची ओळख.  

• जम*न वा�ये , 	याकरण यांचा समावेश. 

• जम*न श<दांचा उ�चार व >याचा इंगजी व मराठ�तून अथ*. 

• जम*न रंग, आकार, )दवस यांचा जम*न श<द सं�ह. 

• Link :http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5261019411688801698.htm?Book=Zatpat-German-Shika-Marathitun 

 

आगामी आकष*ण , 
• पेटंDस हEच �ॉपटG. 

• Easy Linux Device Driver [English Version] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
“Knowledge across the world should be Open to all, Free of cost ,  

Easy to adopt and should available in our mother tongue.” --BOLMJ                

-------------------------------------------------------------------------------------- 

मराठ� आव>ृती 

Jमांक : 1.० 

पुणेरE 

खाMयपदाथ* : 

मराठ� आव>ृती 

BOLMJ  

�काशन 

Sान आTण 

तं2Sान 

आपUयासाठ� 

आपUया भाषेत 

लेखक : महेश संभाजी जाधव 

संपक*  : 
• Email : mahesh7197@gmail.com 

• www.bolmj.wordpress.com 

 


