
बृहन्मुंबई विद्यमत पमरिठा आवि पररिहन उपक्र् 

(बहृन्मुंबई ्हानगरपाविका) 

ग्राहकसिेा ‘ब’ विभाग 

रोख भरिा कें द्र (द) 

                                                                                                                                                  ददनाक – 27.02.2019 
 

अ.क्र. रोख भरिा कें द्राच े

नाि 

रोख भरिा कें द्राचा पत्ता  का्काजाची िळे  

सो्िार त े

शमक्रिार 

शवनिार रवििार  

1 कमिाबा ्मख्य 

कायाािय 

निीन प्रशासदकय इ्ारत तळ ्जिा, 

बेस्ट ्ागा, कम िाबा बस आगार, 

कमिाबा, ्मुंबई –400 001 

8.00 ते 12.45 

9.15 ते 14.30 

13.00 त े17.45 

14.45 त े20.00 

9.15 ते 16.00 

9.15 ते 16.00  

बुंद 

बुंद 

बुंद 

9.30 ते 15.00 

बुंद 

बुंद 

2 पिोरा फाउुं टन हुतात््ा चौक, ्. गाुंधी ्ागा, 

ए्.टी.एन.एि. कायााियाजिळ, 

 ्मुंबई – 400 023 

9.00 ते 13.15 

9.30 ते 14.00 

8.00 ते 12.30 

13.30 त े18.00 

13.15 त े18.00 

बुंद बुंद 

3 बँकबे बँकब ेआगार 

कॅप्टन प्रकाश पेठे ्ागा,  

्मुंबई – 400 005 

9.30 ते 14.30 बुंद बुंद 

4 फोटा ्ाकेट म्ुंट ्ागा, जनरि पोस्ट ऑदफस 

स्ोर, ्मुंबई – 400 001 

9.00 ते 13.30 9.00 ते 13.30 बुंद 

5 कमिाबा बस 

स्थानक 

कमिाबा बस स्थानक,  

्मुंबई – 400 005 

9.00 ते 13.30 बुंद बुंद 

6 बोरी बुंदर बृहन्मुंबई ्हानगरपाविका ्मख्य 

कायााियास्ोर, आझाद ्ैदान जिळ, 

नगर चौक,  ्मुंबई – 400 001 

9.00 ते 13.30 

9.30 ते 14.00 

बुंद बुंद 

7 क्रॉफर्ा ्ाकेट िोक्ानय रटळक ्ागा, ्मुंबई पोविस 

आयमक्त कायााियाजिळ,  

्मुंबई – 400 002 

8.00 ते 12.30 

1.00 ते 18.00 

बुंद बुंद 

8 पायधूनी विजय िल्िभ चौक, पायधूनी पोविस 

ठािे स्ोर, बापू खोटे ्ागा,  

्मुंबई - 400 003 

8.00 ते 12.30 

8.30 ते 13.00 

8.00 ते 12.30 

13.00 त े18.00 

13.00 त े18.00 

13.00 त े18.00 

 

8.00 ते 12.30 

8.00 ते 12.30 

8.00 ते 12.30 

 

बुंद 

बुंद 

बुंद 



अ.क्र. रोख भरिा कें द्राच े

नाि 

रोख भरिा कें द्राचा पत्ता  का्काजाची िळे  

   सो्िार त े

शमक्रिार 

शवनिार रवििार  

9 खेतिार्ी अिुंकार वसने्ा जिळ, 

एस.व्ही.पी.्ागा, खेतिार्ी,  

्मुंबई – 400 004  

 

8.00 ते 12.30 8.00 ते 12.30 बुंद 

10 का्ाठीपमरा पुंचवशि वबल्र्ींगस्ोर, ्नाजी राजू 

्ागा, का्ाठीपमरा, ्मुंबई – 400 008 

8.00 ते 12.30 8.00 ते 12.30 बुंद 

11 तार्दिे पाुंरे् 

कुं पाऊुं र् 

िसुंतराि नाईक चौक, सरदार पाि 

भाजी स्ोर, तार्दिे पाुंरे् कुं पाऊुं र्, 

तार्दिे ्ागा, ्मुंबई – 400 034 

7.45 ते 12.15 

8.15 ते 12.45 

12.45 त े18.00 

बुंद बुंद 

12 नाना चौक जोबनपमत्र कुं पाऊुं र् ्मुंबई, 

्हानागरपाविका ‘र्ी’ िॉर्ा, नाना 

चौक, ग्रॅनर् रोर्, ्मुंबई – 400 007 

7.45 ते 12.15 

8.15 ते 12.45 

12.45 त े18.00 

8.00 ते 12.30 बुंद 

13 ग्रँनट रोर् समपर वसने्ाजिळ, शौकतअल्िी ्ागा, 

्मुंबई – 400 004 

8.00 ते 12.30 बुंद बुंद 

14 जे. जे. हॉस्पीटि जे.जे. हॉस्पीटि ्मुंबई 

्हानगरपाविका कायााियस्ोर ‘बी’ 

िॉर्ा, आर.भट्ट ्ागा, ्मुंबई - 400 008 

8.00 ते 12.30 

13.00 त े18.00 

बुंद बुंद 

15 चुंदनिार्ी ्मुंबई ्हानगरपाविका कायाािय 

जिळ, सी िार्ा, चुंदनिार्ी, वगरगाि, 

्मुंबई – 400 002 

8.00 ते 12.30 बुंद बुंद 

16 गोि देऊळ सुंत सेना ्हाराज ्ागा, दमसरा 

कमुं भारिार्ा, ्मुंबई – 400 004 

8.00 ते 12.30 

13.00 त े18.00 

बुंद बुंद 

17 तार्दिे बस 

स्थानक 

निजीिन सोसायटीजिळ, 

आर.एस.वन्कर ्ागा, तार्देि बस 

स्थानक, ्मुंबई – 400 008 

8.00 ते 12.30 

8.30 ते 13.00 

13.00 त े18.00 

13.30 त े18.00 

8.00 ते 12.30 

8.00 ते 12.30 

-- 

-- 

बुंद 

18 मचुंचबुंदर 110 केशिजी नाईक ्ागा, ्वस्जद 

स्टेशनजिळ, ्मुंबई – 400 009 

8.00 ते 12.30 बुंद बुंद 

19 फिसिार्ी वसतारा् पोद्दार ्ागा, 

्हानगरपाविका अवतक्र्ि 

कायााियजिळ, वगरगाि,   

्मुंबई - 400 002 

 

 

8.00 ते 12.30 बुंद बुंद 



अ.क्र. रोख भरिा कें द्राच े

नाि 

रोख भरिा कें द्राचा पत्ता  का्काजाची        

       िळे 
 

   सो्िार त े

शमक्रिार 

शवनिार रवििार  

20                                                                                                                                                ्ॅजेस्टीक ्ॅजेवस्टक शॉमपुंग सेंटर, जे. 

एस.एस.्ागा. वगरगाि,  

्मुंबई – 400 004 

8.00 ते 12.30 

13.00 त े18.00 

बुंद बुंद 

21 प्राथानास्ाज व्ही.पी.्ागा, हरदकशनदास 

हॉस्पीटिजिळ, ्मुंबई – 400 004 

8.00 ते 12.30 

 

बुंद बुंद 

22 झािबािार्ी िगळ हॉस्पीटिजिळ, जे.एस. एस. 

्ागा, ठाकूरद्वार, वगरगाि,  

्मुंबई – 400 002 

8.00 ते 12.30 

13.00 त े17.30 

8.00 ते 12.30 बुंद 

23 िाळकेश्वर बेस्ट हाऊस, तीन बत्ती, राजभिन 

जिळ, िाळकेश्वर, ्मुंबई – 400 006 

8.00 ते 12.30 

 

बुंद बुंद 

24 पाठकिार्ी विद्यमत इ्ारत, बेस्ट कायाािय अुंतगात, 

जी.टी. हॉस्पीटिस्ोर, पाठकिार्ी, 

्मुंबई – 400 002 

8.30 ते 13.00 

13.30 त े18.00 

बुंद बुंद 

25 दोन टाकी बेस्ट अवधकारी िसाहत ्ौिाना 

आझाद ्ागा, दोन टाकी,  

्मुंबई – 400 008. 

9.00 ते 13.30 

 

बुंद बुंद 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


