´ÉºÉ<Ç Ê´É®úÉ®ú ¶É½þ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ
xÉ´ÉPÉ®ú ¨ÉÉÊhÉEò{ÉÚ®ú Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ
|É¦ÉÉMÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ( BSÉ)
VÉÉ½þÒ®ú ºÉÖSÉxÉÉ
´ÉºÉ<Ç Ê´É®úÉ®ú ¶É½þ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäò EòbÚ÷xÉ {ÉÉ{Éb÷ËJÉb÷, {Éä±½þÉ®ú, =ºÉMÉÉ´É, ºÉÖªÉÉÇ
]õ{{ÉÉ -1,´É ºÉÖªÉÉÇ ]õ{{ÉÉ -3 ªÉÉ ºÉ´ÉÇ º\ÉÉäiÉÉiÉÖxÉ Ê¨É³ÚýxÉ 231 nù.±É.Ê±É |ÉÊiÉÊnùxÉ {ÉÉhÉÒ
={É±É¤vÉ ½þÉäiÉ +É½äþ. ºÉnù®ú ={É±É¤vÉ ½þÉähÉÉ®äú {ÉÉhÉÒ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉä\ÉÉiÉ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ
Eò®úhªÉÉSªÉÉ nßù¹]õÒxÉä |É¦ÉÉMÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ -BSÉ ¨ÉvªÉä |ÉiªÉäEò ºÉÉä¨É´ÉÉ®úÒ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ ¤ÉÆnù ®úÉ½þÒ±É
´ÉÉ®ú
ºÉÉä¨É´ÉÉ®ú

|É¦ÉÉMÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ
|É¦ÉÉMÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ -BSÉ

ZÉÉäxÉ ¤ÉÆnù
xÉ´ÉPÉ®ú, Ênù´ÉÉhÉ¨ÉÉxÉ, ¨ÉÉÊhÉEò{ÉÚ®ú,
¤É®úÉ¨É{ÉÚ®ú, SÉÖ³ýhÉä, =¨Éä³ý¨ÉÉxÉ, xÉ´ÉPÉ®ú
({ÉÚ´ÉÇ), ´ÉºÉÆiÉxÉMÉ®úÒ B´½þ®ú¶ÉÉ<ÇxÉ.

|É¦ÉÉMÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ -BSÉ ¨ÉvÉÒ±É {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhÉÉ®äú ´Éä³ýÉ{É\ÉEò JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä .

02)

03)

मािणकपु र
टाकी बायपास

चुळणा कौल
नगर टाकी

ते रा ी.10.30

04)

05)

दु पारी.2.30 ते 4.30
06)

शा ीनगर,गु नानक
नगर,ठाकरे नगर

सकाळी .2.00 ते 4.00
सकाळी.6.00 ते 7.30
सकाळी.4.00 ते 5.30

07)

दु पारी 1.00 ते 3.00

08)

09)

10)

11)

7)

रा ी 9.30 ते 11.00
रा ी 11.00 ते 12.30
रा ी12.30 ते 2.00
सकाळी 3.00 ते 4.30
सकाळी 4.30 ते 6.00
रा ी 7.30 ते 9.00
सकाळी 6.00 ते 7.15
सकाळी 7.15 ते 8.30
दु पारी 3.30 ते 4.30
सं ाकाळी 4.30 ते 6.00

12) उमेळमान
टाकी
1)उमेळमान घरत आळी मेन रोड
2)उमे ळमान ा ण आळी केसरी
पाटील प रसर
3)ब-हामपुर मेनरोड फादर ॲ ोलो
रोड
4)उमे ळमान िकणी आळी,
गं गाबाव प रसर
5)उमे ळमान रायगड तापगड
कैलास धाम प रसर

सकाळी 8.00 ते 9.00
सकाळी 10.30 ते 11.30

1)िदनदयाळ नगर भाजी माकट
प रसर
2)िदनदयाळ नगर पो ऑिफस
प रसर
3)साईनगर गो न पाक हॉ ीटल
प रसर

सकाळी 3.30 ते 5.00

सकाळी 11.30 ते 12.30
दु पारी 12.30 ते 1.30
दु पारी 1.30 ते 2.30

13) िदनदयाळ नगर
टाकी

सकाळी 5.00 ते 6.30
सं ाकाळी 6.00 ते 7.15

14) िवदयामंदीर
टाकी
1)लाभकॉ ले
िदवाण हाऊिसंग
2)साई नगर आकांशा प रसर
3)साईनगर केटी नगर हरीओम
नगर
4)केटीवाडी ि वेणी िव कमा नगर
वंसत नगरी
5)िमना नगर अ िवनायक ले न
6)ऐ र शाईन इं े ट िवदयामंदीर
माग
7)मानव िमंदीर गोकुळ कॉ ले
जयराज नगर
टीप :- व रल नोंद असले

दु पारी 3.30 ते 5.00
सं ाकाळी 7.30 ते 9.00
रा ी 11 ते 12.30
सकाळी 1.30 ते 3.00

ा पाणी पु रवठा िवतरण वेळेत सु या धरणा

आिण धुकटन जलशु दीकरण क

ा मासवण पं पीग

े शन

पालघर ये थे म.रा.िव.म.(M.S.E.B) चा िवदयु त पु रवठा

खं डीत हाणे , काही तांि क िबघाड होणे
नादु

सकाळी 5.00 ते 6.30
सकाळी 8.30 ते 10.00
दु पारी 12.00 ते 1.30

ा

ितरी

सु या धरणाची पाईप लाईन

होणे अथवा शहरात काही ता ीक िबघाड होणे हया कारणा

व पाणी पु रवठा

वे ळेत बदल होऊ शकतो.

8888864287
¸ÉÒ. |ÉEòÉ¶É ºÉÉ]õ¨É
={É. +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ

8888864307
¸ÉÒ. EäòiÉxÉ ®úÉ>ðiÉ
EòÊxÉ¹`ö +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ (`äöEòÉ)

9011868505
®úÉVÉä¶É ´ÉèiÉÒ
ºÉÖ{É®ú´ÉÉªÉZÉ®ú

