
अ.क्र. व्यवसायधारकाच ेनाव व्यवसायाच ेनाव पत्ता
व्यवसायाच ेस्वरुप 

/ व्यवसायाच ेप्रकार

प्रथम परवाना दिनाांक / 

क्रमाांक

१
श्रीम. स्ममता गजानन 

मोरे

म.े हर्ाा बेलली 

हॉस्मिटीललटी

०७, ब्राडवे अव्हेन्यु (बी-२१), आर. 

एन. ए. कॉम्ि., लमरा रोड
रेमटॉरंट

१७६८, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/४७/२०१७-

१८, दि.१०/०४/२०१७

२ श्री. िेवराज एन. गौडा
म.े गगता फामट फुड 

ॲन्ड मनॅक्स सेंटर

१७, आकाशगंगा को., जांगीड 

सका ल, लमरा रोड (िु.)

फामट फुड ज्युस 

ववक्री

१७६६, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/१०९/२०१७

-१८, दि.२०/०४/२०१७

३
श्रीम. सुिरी लालचिं 

गुप्ता
म.े लव्हली हेअर ड्रसेसा

६, वालचिं प्लाझा, फाटक रोड, 

भाईंिर (ि.)
सलून

१७६६, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/१०९/२०१७

-१८, दि.२०/०४/२०१७

४ श्री. जेरोम जी. सेराव म.े बॅफसी कोल्ड मटोरेज
५४, इंदिरा माकेट, मटेशन रोड, 

भाईंिर (ि.)

फ्रिजमध्ये 

गोठवलेले मांस 

ववक्री करणे

१७६९, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/११०/२०१७

-१८, दि.२७/०४/२०१७

५ श्रीम ननशा ववजय िारीख म.े नोबल कोिोरेशन
जी-१, जी-२, रुची टॉवर, भाईंिर 

(ि.)

एग्रीकल्चर 

इस्क्विमेंट

१७७०, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/१४३/२०१७

-१८, दि.०३/०५/२०१७

६ श्रीम. गुणवंती कु. जैन
श्री. भाग्यलक्ष्मी साडी 

सेंटर

०१, संभव बबल्डींग (ए), अबंे 

माता मंिीर जवळ
साडी सेंटर

१७७२, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/२३८/२०१७

-१८, दि.०३/०६/२०१७

७
श्री. रायन रोनाल्ड 

डडसोझा / जॅकी डडसोझा
म.े ॲक्वा फ्रकंग्ज्स

८९, अिाणा अिा., लेिोरा मरीट, 

भाईंिर (ि.)

िाणी शुध्िीकरण

१७७३, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/२३९/२०१७

-१८, दि.०३/०६/२०१७

८
श्री. इकबाल इममाईल 

जोगीया
म.े भारत मटोव्ह ररिेरींग

एस/०३, अस्ममता हाऊसजवळ, 

नयानगर, लमरा रोड (िु.)
मटोव्ह ररिेरींग

१७७४, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/१९०/२०१७

-१८, दि.१७/०५/२०१७

९ श्रीम. जैबुनबी अ ठाकूर म.े मटोन वडा माबाल
स.क्र.३९१/४, विन्स ररजन्सी, 

कनाफ्रकया, लमरा रोड (िू.)
माबाल

१७७५, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/२४०/२०१७

-१८, दि.०३/०६/२०१७

१० श्री. अनुि एस. लसहं
म.े लशवकृिा 

इंटरिायजेस

०७, न्यु सागर टॉवर को., शांती 

िाका , लमरा रोड
एजंट

१७७७, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/२८५/२०१७

-१८, दि.१५/०६/२०१७

११
श्रीम. शलाका श.ं 

तेंडुलकर
श्री गुरुिेव इंटरिायजेस

३, तेंडुलकर सिन, उत्तन रोड, 

भाईंिर (ि.)

टाईल्स/ववटा/लसमेंट 

ववक्री

१७७८, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/२८६/२०१७

-१८, दि.१५/०६/२०१७

ममरा भाईंिर महानगरपामिका

परवाना ववभाग

प्रथम परवाना २०१७-१८ (परवाना मु.)



अ.क्र. व्यवसायधारकाच ेनाव व्यवसायाच ेनाव पत्ता
व्यवसायाच ेस्वरुप 

/ व्यवसायाच ेप्रकार

प्रथम परवाना दिनाांक / 

क्रमाांक

१२ श्रीम. ववजया र. बडे श्रीम. ववजया र. बडे
११, कृष्णा अिाटा., शांती िाका , 

लमरा रोड (िु.)

फ्रकराणा जनरल 

मटोअसा

१७७९, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/२८७/२०१७

-१८, दि.१५/०६/२०१७

१३ श्री. अभयराज लस. चौबे म.े गोकुळ डअेरी
एस/०१, तुलसीिुजा को.हौ.सो. , 

तलाव रोड, नवघर, भाईंिर (िू.)
िधु ववक्री

१७८०, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/३२२/२०१७

-१८, दि.२९/०६/२०१७

१४ श्री. शौकत अली म.े समर बेकरी
गाळा क्र. ०९/१०, नमतान इंड. 

इमटेट, भाईंिर (िु.)
बेकरी

१७८१, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/३८६/२०१७

-१८, दि.२६/०७/२०१७

१५ श्री. स्जगर दह. शाह श्री. स्जगर दह. शाह

गाळा क्र.१/ए ववगं, गगता नगर 

को.हौ.सो.म िेवचिंनगर, भाईंिर 

(ि.)

विकननक िॉईंट 

(टुसा अॅन्ड रॅव्हल्स

१७८२, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/४०६/२०१७

-१८, दि.२९/०७/२०१७

१६ श्रीम. एफ. अतंाव
म.े  कटस व कवसा 

स्जमनेअम

६/िी-०१, लसध्िार्ानगर, 

लशतलनगर, लमरा रोड (िु.)
व्यायामशाळा

१७८३, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/४०७/२०१७

-१८, दि.२९/०७/२०१७

१७
श्री. िशांत बाळकृष्ण 

सामानी
म.े सुयाा कोळीवाडा

ए-३, जागतृी अिाटा., बब.िी. रोड, 

भाईंिर (िु.)

वेज-नॉनवेज 

फामटफुड

१७८७, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/५१५/२०१७

-१८, दि.२५/०९/२०१७

१८ श्री. सुबेिार जे. यािव
म.े श्री नारायण दहिं ु

हॉटेल

बी-सी/३६, एम.आय. उद्योगनगर, 

गोडिेव फाटाक रोड, भाईंिर (िु.)

फामट फुड 

चहा/नाश्ता

१७८८, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/४६८/२०१७

-१८, दि.१४/०९/२०१७

१९
लमरा भाईंिर िररवहन 

उिक्रम

लमरा भाईंिर िररवहन 

उिक्रम
मौजे घोडबंिर, स्ज. ठाणे बस डिेो

१७८९, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/४९४/२०१७

-१८, दि.२२/०९/२०१७

२० श्री. अकसर शलमम खान म.े बरकती इंटरिायजेस

शॉि क्र.०५, महारी मंझझल गेट 

न.ं९६, उत्तन, करईिाडा, भाईंिर 

(ि.)

फ्रफश सप्लायसा

१७९०, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/५१६/२०१७

-१८, दि.२७/०९/२०१७

२१
श्री. उमाकांत भाऊराव 

वैती

श्री. उमाकांत भाऊराव 

वैती

सव्हे क्र.३९/१, घोडबंिर, लमरा रोड 

(िु.)

ववल्डींग मटेरीयल 

सप्लायसा

१७९१, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/५१८/२०१७

-१८, दि.२७/०९/२०१७

२२
श्री. िफुल लशवलाल 

जयमवाल

म.े भगवती कोल्ड्रीक्स 

अ॒न्ड आईसक्रीम

०४, ओम श्री जी कृिा, केबीन 

क्रॉस रोड, भाईंिर (िू.)

आईसक्रीम अॅन्ड 

कोल्ड्रीक्स

१७९२, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/५१९/२०१७

-१८, दि.२७/०९/२०१७

२३
श्री. अमरबहािरु एम. 

लसह

म.े साई दिि फ्लोअर 

लमल

१४, रामलसध्िी अिाटा. कोहौ.सो., 

इंद्रलोक, भाईंिर (ि.)
धान्यिळण

१७९३, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/५२०/२०१७

-१८, दि.२७/०९/२०१७

२४ श्री. ररतेश अग्रवाल
म.े कॅटाबील ररटेल 

इंडडया िा.
जी-१९, मॅक्सेस मॉल, भाईंिर (ि.) रेडीमेड गारमेंट्स

१७९४, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/५७५/२०१७

-१८, दि.१२/१०/२०१७



अ.क्र. व्यवसायधारकाच ेनाव व्यवसायाच ेनाव पत्ता
व्यवसायाच ेस्वरुप 

/ व्यवसायाच ेप्रकार

प्रथम परवाना दिनाांक / 

क्रमाांक

२५
श्री. राजेश बजरंगलाल 

शमाा
म.े महालक्ष्मी फामट फुड

एस/०६, स-े११, बबल्डींग नं-१३, 

शांतीनगर, लमरा रोड (िु.)
फामट फुड

१७९५, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/५७६/२०१७

-१८, दि.१२/१०/२०१७

२६ श्रीम. ननता दिलीि मेहता
म.े श्री वैभवलक्ष्मी िुजा 

भांडार

सी/४, िेवदृष्टी टॉवर, ६० फुटी 

रोड, भाईंिर (ि.)
िुजेच ेसामान

१७९६, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/५७७/२०१७

-१८, दि.१२/१०/२०१७

२७ श्री. नंिलाल एस. गुप्ता श्री. नंिलाल एस. गुप्ता

ि.ुक्र.०७, मननर् क्रॉम्िलेक्स, 

तेजदिि प्लामटीकसमोर, गोडिेव, 

भाईंिर (िु.)

सफेि केरोलसन 

ववक्री

१७९७, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/५३७/२०१७

-१८, दि.०६/१०/२०१७

२८
श्री. करण लसहं आनंि / 

रौनक लसहं आनंि

म.े फाईव्हमटार 

हॉस्मिटॅललटी अॅन्ड 

रौनक िंजाब ग्रील

शॉि न.ं२,३,४,१२,१३,भैरव 

रेलसडन्सी, कनाफ्रकया रोड, लमरा 

रोड (िु.)

हॉटेल

१७९८, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/५३६/२०१७

-१८, दि.०६/१०/२०१७

२९ श्रीम. डडिंल हरेश सोनी म.े एच.िी. डडजीटल
शॉि न.ंए/१०२, लशतल शॉविगं 

सेंटर, बब.िी.रोड, भाईंिर (िु.)
विटींग फोटोग्राफी

८७५१, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/९९७/२०१७

-१८, दि.२३/०२/२०१८

३० श्रीम. सुवणाा सुहास रकवी
म.े सिगुरु 

अॅटोमोबाईल्स व गॅरेज

अमतृवाणी, सत्संग मागा, भाईंिर 

(ि.)
गॅरेज

८७५८, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/१०२९/२०१

७-१८, दि.१७/०३/२०१८

३१
श्री. जुनैि इस्म्तयाझ 

चौधरी
म.े गॅलेक्सी मवीट

शॉि न.ं०१, हॉटेल दिल्ली िरबार 

ईन कंिाऊंड, लक्ष्मीबाग, लमरा 

रोड (िु.)

मवीट व फरसाण

४९५४, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/४०९/२०१७

-१८, दि.२३/०२/२०१८

३२
श्री. आलशफ महबुब 

सेललया
म.े फाऊंटन स्मवट

ि.ुक्र.एस/२, घोडबंिर, ठाणे रोड, 

चनेा वसोवा, लमरा रोड (िू.)

फरसाण आझण 

स्मवट ववक्री

जा.क्र.मनिा/िरवाना/९९८/२०१७

-१८, दि.२३/०२/२०१८

३३ श्री. मसुि मेहबुब सेललया
म.े चॉकलेट ॲन्ड 

फूडमटफ

शॉि क्र.०७, हॉटेल फाऊंटन, 

नॅशनल हायवे न.ं८, कालशलमरा, 

लमरा रोड (िु.)

 चॉकलेट ॲन्ड 

बबस्मकट ववक्री

८७५४, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/१०००/२०१

७-१८, दि.२३/०२/२०१८

३४ श्री. तल्हा अे. मुखी म.े गॅलेक्सी रेमटॉरंट
शॉि क्र.०१, स.न.ं१८७/१८८, 

वेमटना एक्सिेस हायवे, िो. लमरा.
चहा नाश्ता

८७५३, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/९९९/२०१७

-१८, दि.२३/०२/२०१८

३५ श्री. तल्हा अे. मुखी
म.े फाईल जनरल 

मटोअसा

सव्हे क्र.२१, वसोवा, घोडबंिर 

नाका, िो. लमरा रोड

जनरल सामान 

ववक्री

८७५५, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/१००१/२०१

७-१८, दि.२३/०२/२०१८

३६
श्री. जुनैि इस्म्तयाझ 

चौधरी
म.े गॅलेक्सी शॉिसा िॉईंट

शॉि न.ं०२, हॉटेल दिल्ली िरबार 

ईन कंिाऊंड, लक्ष्मीबाग, लमरा 

रोड (िु.)

गगफ्ट शॉि

८७५६, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/१००२/२०१

७-१८, दि.२३/०२/२०१८

३७
श्री. ररझवान एम. 

लसललया
म.े िरफ्युम सेंटर

शॉि न.ं०४, नेशनल हायवे न.ं८, 

घोडबंिर, वसोवा
िरफ्युम ववक्री

८७५७, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/१००३/२०१

७-१८, दि.२३/०२/२०१८



अ.क्र. व्यवसायधारकाच ेनाव व्यवसायाच ेनाव पत्ता
व्यवसायाच ेस्वरुप 

/ व्यवसायाच ेप्रकार

प्रथम परवाना दिनाांक / 

क्रमाांक

३८
श्री. अकबर कािीर 

बलबले
म.े साहील हॉटेल

शॉि क्र.०६, िोमट उत्तन, उत्तन 

िाली रोड, ननयर अकबर बेकरी, 

भाईंिर (ि.)

रेमटॉरंट

८७४४, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/८७८/२०१७

-१८, दि.०४/०१/२०१८

३९
श्री. ववनायक कृष्णा 

जाधव
म.े हॉटेल कॉमट लाईन

शॉि क्र.०१, हररश्चदं्र्नगर 

झोिडिट्टी, बंिरवाडी, भाईंिर (िु.)

चायननज अॅन्ड 

इंडीयन फुड्स

८७३०, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/७५५अ/२०

१७-१८, दि.२३/११/२०१७

४०
श्री. लाल श्याम लसहं / 

श्री. संजय िडवळ

म.े एम. एस. िी वी जे 

कॅफे एमएस मॉमस 

इंटरिायजेस

शॉि क्र.०३, जीआर फ्लोअर, 

कृष्णा कंुज सीएचएस लल., 

बी.िी.रोड, साई बाबा  

हॉस्मिटलच्या मागे, भाईंिर (िु.)

मनॅक्स सेंटर

  ------ ,  

जा.क्र.मनिा/िरवाना/८६५/२०१७

-१८, दि.०२/२०/५०१८

४१ श्री. हरेश िभुिास सोनी म.े एच.िी. ग्राफ्रफक्स

शॉि न.ंए/१०२, लशतल शॉविगं 

सेंटर, फेज-२, साई बाबा मंिीर 

समोर, बब.िी.रोड, भाईंिर (िु.)

ग्राफ्रफक्स 

डडझाईननगं

 -----------, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/९२५/२०१७

-१८, दि.१०/०१/२०१८

४२ श्री. नरेंद्रकुमार आर. जैन -
शॉि न.ं०१,०२, तुळसी महल को., 

तलाव रोड, भाईंिर (िु.)
ज्वेलसा

८७१९, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/७११/२०१७

-१८, दि.१३/११/२०१७

४३ श्री. संिीि बालेमटर लसहं म.े भाईंिर वाईन्स
शॉि न.ं१२, लशडीनगर, नवघर 

फाटक रोड, भाईंिर (िु.)
मद्यववक्री

८७३६, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/८२२/२०१७

-१८, दि.१९/१२/२०१७

४४
श्री. भगवान सिानंि 

िाटील

म.े वाय. िी.िी. बबयर 

शॉि

शॉि न.ं४ए, मललता िाका , नवघर 

रोड, भाईंिर (िु.)
बबयर शॉि

८७१८, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/६८४/२०१७

-१८, दि.०१/११/२०१७

४५
श्री. ननकलेश मोहन 

बेलानी

म.े मकराना 

हॉस्मिटॅललटी एल.एल.िी.

शॉि न.ं१५, तळमजला, राज 

अस्न्टला बबल्डींग न.ं३, लनतफ 

िाका च्या मागे, िूनम गाडान, लमरा 

रोड (िु.)

रेमटॉरंट

८७३१, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/७५६/२०१७

-१८, दि.२३/११/२०१७

४६

श्री. फेरोझ चराननया , 

श्री. आरीफ मरिानी/ 

श्री. अमीन कजानी

म.े डी.जे. अलीआन्स, 

दि.वी. जे. कॅफे व 

मवाली भाई

शॉि न.ं११, ओमतवाल ऑरबबट 

को. ऑ, लमरा भाईंिर रोड, 

कनाफ्रकया जंक्शनच्या कोि-यावर, 

लमरा रोड (िु.)

मनॅक्स सेंटर

८७३८, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/८४३/२०१७

-१८, दि.०२/०१/२०१८

४७
श्री. हेमंत भगवानिास 

सोनी
म.े एन. िी. बबयर शॉि

शॉि न.ं१५, दहना रेलसडने्सी, लमरा 

रोड (िु.)
बबयर शॉि

८७१७, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/७१०/२०१७

-१८, दि.१३/११/२०१७

४८

श्री. फेरोझ चराननया, 

श्री. आरीफ मरिानी/ 

श्री. अमीन कजानी

म.े डी.जे. अलीआन्स, 

दि.वी. जे. कॅफे व 

मवाली भाई

शॉि न.ं१०, ओमतवाल ऑरबबट 

को. ऑ, लमरा भाईंिर रोड, 

कनाफ्रकया जंक्शनच्या कोि-यावर, 

लमरा रोड (िु.)

हॉटेल

८७३९, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/८४५/२०१७

-१८, दि.०२/०१/२०१८



अ.क्र. व्यवसायधारकाच ेनाव व्यवसायाच ेनाव पत्ता
व्यवसायाच ेस्वरुप 

/ व्यवसायाच ेप्रकार

प्रथम परवाना दिनाांक / 

क्रमाांक

४९ श्री. मोहम्मि आलशक
म.े क्यु मॅक्स 

इंटरनॅशनल

शॉि न.ं१८, अव्हेन्यु कॉम्िलेक्स, 

हटकेश, जी.सी.सी. क्लब जवळ, 

लमरा रोड (िु.)

फुड सप्लीमेंट ववक्री

८७३२, 

जा.क्र.मनिा/िरवाना/७५७/२०१७

-१८, दि.२३/११/२०१७

एकूण


