
अ.क्र. व्यवसायधारकाचे नाव पत्ता व्यवसायाचे स्वरुप / 

व्यवसायाचे प्रकार जा.क्र. /दिनाांक

१ श्री. राजाश्रय सुदामा प्रजापती डी/२, बालाजी इंड. इस्टेट, 

नवघर फाटक रोड, भाईंदर प्लेट ंग करणे

९९१  जा.क्र.मनपा/परवाना/६७/२०१७-

१८, दद.१५/०४/२०१७

२ श्री. धिरज सी. चौहान गाळा न.ं१७, प्रेमा इंड. इस्टेट, 

बंदरवाडी, भाईंदर (पु.) स्ट ल गॅलनी

९९२  जा.क्र.मनपा/परवाना/७९/२०१७-

१८, दद.१७/०४/२०१७

३ श्री. ककरण भ. चौहान / 

धचमणलाल एस. चौहान
गाळा न.ं०७, प्रेमा इंड. इस्टेट, 

खार गाव, भाईंदर (पु.) स्ट ल गॅलनी
९९३  जा.क्र.मनपा/परवाना/८०/२०१७-

१८, दद.१७/०४/२०१७

४ श्री. वंसत सी. चौहान / श्री. 
भरत सी. चौहान

गाळा न.ं०६, प्रेमा इंड. इस्टेट, 

खार गाव, भाईंदर (पु.) स्ट ल गॅलनी

९९४  जा.क्र.मनपा/परवाना/८१/२०१७-

१८, दद.१७/०४/२०१७

५ श्री. दहतेन मुलचदं गाडा गाळा न.ंई/१, जय अबंे इंड. 

इस्टेट, भाईंदर (पु.) स्ट ल डब्बा रोल ंग करणे

९९६  जा.क्र.मनपा/परवाना/८३/२०१७-

१८, दद.१७/०४/२०१७

६ श्री. शरद एस. प्रजापती

म.े ऋषिकेश इंजिनिअर ंग 

वर्क्स, ए/११, षिया इंड. 

इस्टेट, िय मातािी इंड 

िवळ, भाईंदर (पु.)

डाय बनववणे

९९७  जा.क्र.मनपा/परवाना/११२/२०१७-

१८, दद.२७/०४/२०१७

७ श्री. बबवपन ववरेंद्र जैन ए/१, मयुरेश्वर पाकक  इंड. 

इस्टेट, भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास वकक

९९८  जा.क्र.मनपा/परवाना/८४/२०१७-

१८, दद.१७/०४/२०१७

८ श्री. शंकरलाल जी. भानुशाल ए/८, जयश्री इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (पु.) स्ट ल जार रोललगं

९९९  जा.क्र.मनपा/परवाना/८५/२०१७-

१८, दद.१७/०४/२०१७

९ श्री. आर धचन्नास्वामी २, मेहता इंड. इस्टेट, बब.पी. 
रोड, भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास रोललगं

१०००  जा.क्र.मनपा/परवाना/८६/२०१७-

१८, दद.१७/०४/२०१७

१० श्री. सुननलकुमार महतो
म.े पुजा इंजजननअर ंग वर्कसक, 
गाळा न.ंसी/१२५, मुरल िर 
इंड. इस्टॆट, भाईंदर (प.)

एस. एस. प्लॉट बनववणे
१००१  

जा.क्र.मनपा/परवाना/११३/२०१७-१८, 

दद.२७/०४/२०१७

११ श्री. ॲथोनी स्कुपी परेरा म.े लसमॅर्कस कॉक्रीट, सर्व्हे 
न.ं०५, दहस्सा न.ं०१, घोडबंदर कॉक्रीट

१००२  
जा.क्र.मनपा/परवाना/१२४/२०१७-१८, 

दद.२७/०४/२०१७

मिरा भाईंिर िहानगरपामिका
कारखाना प्रथि परवाना (२०१७-१८) (ि.ु)



अ.क्र. व्यवसायधारकाचे नाव पत्ता व्यवसायाचे स्वरुप / 

व्यवसायाचे प्रकार जा.क्र. /दिनाांक

१२ श्री. ॲथोनी स्कुपी परेरा / 

रुबेन बुथेलो
प्लॉट न.ं३२/३, ADS पटेल, 

घोडबंदर, लमरा रोड (पु.) सेलमर्कस वेटॉन

१००३  जा.क्र.मनपा/परवाना/८८/२०१७-

१८, दद.१७/०४/२०१७

१३ श्री. पराग प्र. काळे
म.े श्रीकृष्ण इंटरप्रायजेस, आय-

७, स्वाजस्तक इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (पु.)
स्ट ल डाय वर्कसक

१००४  
जा.क्र.मनपा/परवाना/१३८/२०१७-१८, 

दद.०२/०५/२०१७

१४ श्री. ववलास शां. पाट ल एस/१०, अजस्मता इंड. इस्टेट, 

नवघर रोड, भाईंदर लेथ इंजज. वर्कसक
१००५  

जा.क्र.मनपा/परवाना/१३९/२०१७-१८, 

दद.०२/०५/२०१७

१५ श्रीम. सरस्वती गोववदं राणे
डी/६, पह ला आळा, बालाजी 

इंड. इस्टेट, बब. पी. रोड, भाईंदर 
(पू.)

लेथ वर्कसक ॲन्ड डाय 
वर्कसक

१००६  
जा.क्र.मनपा/परवाना/१४०/२०१७-१८, 

दद.०२/०५/२०१७

१६ श्री. केवललसगं मुल्लार न लसगं सी/१७, स्वाजस्तक इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (प.)

इंजजननअर ंग वर्कसक

१००७  
जा.क्र.मनपा/परवाना/१४१/२०१७-१८, 

दद.०२/०५/२०१७

१७ श्री. शहाबुद्दीन मो. युनुस खान म.े आर. एस. इंडस्र ज, ०३, 

रॉयल इंड. इस्टेट, भाईंदर (पु.)
केरोलसन स्टोर्व्ह बनकर 

बनववणे

१००८  
जा.क्र.मनपा/परवाना/२४१/२०१७-१८, 

दद.०३/०६/२०१७

१८ श्री. जजलाल ओमप्रकाश खन्ना

म.े जे.के. डाय ॲन्ड 
केलमकल्स, एस/०९, सर्व्हे 
क्र.१३९, दहस्सा न.ं०१, 

काशीगाव, नमकदा इमारत 
जवळ

मॅन्य.ु डाय ॲन्ड 

केममकल

१००९  
जा.क्र.मनपा/परवाना/२४२/२०१७-१८, 

दद.०३/०६/२०१७

१९ श्री. श्यामलाल तेजराम जांगीड २१, रववराज इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (प.)

ॲल्युलमननअम जाळी 
बनववणे

१०१०  
जा.क्र.मनपा/परवाना/१८८/२०१७-१८, 

दद.१७/०५/२०१७

२० श्री. श्यामलाल तेजराम जांगीड २२, रववराज इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (प.)

ॲल्युलमननअम जाळी 
बनववणे

१०११  
जा.क्र.मनपा/परवाना/१८९/२०१७-१८, 

दद.१७/०५/२०१७

२१ श्री. राजकुमार नायर
म.े नॉयलॉथन पॉललमसक प्रा. 
लल., ए/३, कस्तुर  इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (पु.)
नॉयलॉन प्लास्ट क लसट

१०१२  
जा.क्र.मनपा/परवाना/२४३/२०१७-१८, 

दद.०३/०६/२०१७

२२ श्री. अब्दलुला एम. चौिर ए/३, श्रीपाल इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास वर्कसक
१०१४  

जा.क्र.मनपा/परवाना/२४४/२०१७-१८, 

दद.०३/०६/२०१७

२३ श्री. मयुरबाला आर. शाह जे/१७, बालाजी इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास रोललगं

१०१५  
जा.क्र.मनपा/परवाना/२४५/२०१७-१८, 

दद.०३/०६/२०१७



अ.क्र. व्यवसायधारकाचे नाव पत्ता व्यवसायाचे स्वरुप / 

व्यवसायाचे प्रकार जा.क्र. /दिनाांक

२४ श्री. राजेश डी. मोटा
म.े अररहंत इंडस्र ज, ए-जी, बी-

९, एम. आय. उद्योगनगर, 

भाईंदर (पु.)
एस. एस. लसट मेटल

१०१८  
जा.क्र.मनपा/परवाना/२४६/२०१७-१८, 

दद.०३/०६/२०१७

२५ श्रीम. रुपल भरत पासद १२, मकाणी इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास रोललगं

१०१९  
जा.क्र.मनपा/परवाना/२४७/२०१७-१८, 

दद.०३/०६/२०१७

२६ श्री. शांतीभाई एम. राजपरा एफ-१७, स्वाजस्तक इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (पु.) स्ट ल वाट  वर्कसक

१०२०  
जा.क्र.मनपा/परवाना/२४८/२०१७-१८, 

दद.०३/०६/२०१७

२७ श्री. दहतेन मुलचदं गाडा
गाळा क्र.०१, अबंेमाता इंड. 

इस्टेट, पदहला माळा, भाईंदर 
(प.)

स्ट ल डडब्बा रोललगं
१०२१  

जा.क्र.मनपा/परवाना/२८९/२०१७-१८, 

दद.१५/०६/२०१७

२८ श्री. मन्सुर कपाडीया
म.े हायड्रोल क पॉवर पॅक, 

प्लॉट न.ं०२, एम. आय.डी.सी.,  
लमरा इंड इस्टेट

र्व्हॅन गाडक इंजजन वर्कसक

१०२२  
जा.क्र.मनपा/परवाना/२९०/२०१७-१८, 

दद.१५/०६/२०१७

२९ श्री. ववपुल मणीलाल दोशी
एफ-०९, ववनोकेम इंड. इस्टेट, 

पांचाल उद्योगनगर, भाईंदर 
(पु.)

स्ट ल कट ंग वर्कसक
१०२३  

जा.क्र.मनपा/परवाना/३१२/२०१७-१८, 

दद.२२/०६/२०१७

३० श्री. ववपुल मणीलाल दोशी र्कय-ु५, कस्तुर  इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (प.)

स्ट ल सकक ल कट ंग

१०२४  
जा.क्र.मनपा/परवाना/३१३/२०१७-१८, 

दद.२२/०६/२०१७

३१ श्री. परेश मननलाल दोशी
जी-१०, ववनोकेम इंड. इस्टेट, 

पांचाल उद्योगनगर, भाईंदर 
(पु.)

स्ट ल ग्लास वर्कसक

१०२५  जा.क्र.मनपा/परवाना/   /२०१७-

१८, दद.२९/०६/२०१७

३२ श्री. राणा एस. शखे ओ-६, कस्तुर  इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (पु.) स्ट ल इंजजननअर ंग वर्कसक
१०२६  

जा.क्र.मनपा/परवाना/३१६/२०१७-१८, 

दद.२९/०६/२०१७

३३ श्रीम. लमनल परेश दोशी एफ-१०, ववनोकेम इंड इस्टेट 
पांचाळ उद्योगनर, भाईंदर (पु.) स्ट ल पॅकींग वर्कसक

१०२७  
जा.क्र.मनपा/परवाना/३१७/२०१७-१८, 

दद.२९/०६/२०१७

३४ श्री. समीर मनोर लोहार 
अशफाक

म.े सुपर फ्रोजींग इंजजननअर ंग 
वर्कसक, १०३, महेश इंड. इस्टॆट, 

लसल्वर पाकक , लमरा रोड (पु.)
फेब्रीकेशन वर्कसक

१०२८  
जा.क्र.मनपा/परवाना/३१८/२०१७-१८, 

दद.२९/०६/२०१७

३५ श्री. साह ल ददनेश शाह जी-०७, मातछृाया इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (प.)

स्ट ल सकक ल कट ंग

१०२९  
जा.क्र.मनपा/परवाना/३१९/२०१७-१८, 

दद.२९/०६/२०१७



अ.क्र. व्यवसायधारकाचे नाव पत्ता व्यवसायाचे स्वरुप / 

व्यवसायाचे प्रकार जा.क्र. /दिनाांक

३६ श्री. हेमंत एम. गुप्ता / श्री. 
मनोज एस. गुप्ता / इतर

गाळा क्र.३१ए, पदहला माळा, 
तुळसीमाता इंड. इस्टेट, भाईंदर स्ट ल बॉटल वर्कसक

१०३०  
जा.क्र.मनपा/परवाना/३२०/२०१७-१८, 

दद.२९/०६/२०१७

३७ श्री. हेमंत एम. गुप्ता / श्री. 
मनोज एस. गुप्ता / इतर

गाळा क्र.३०ए, पदहला माळा, 
तुळसीमाता इंड. इस्टेट, भाईंदर स्ट ल बॉटल वर्कसक

१०३१  
जा.क्र.मनपा/परवाना/३२१/२०१७-१८, 

दद.२९/०६/२०१७

३८ म.े बेनर इंजजननअर ंग वर्कसक १, नववखाडी, फानतमा समाज 
मंद र, उत्तन, भाईंदर (प.)

टनकर कफटर वकक शॉप
१०३२  

जा.क्र.मनपा/परवाना/३११/२०१७-१८, 

दद.२२/०६/२०१७

३९ श्री. दयानंद रामचदं्र भोईर सी-३९, एम.आय. उद्योगनगर, 

भाईंदर (पु.) कारखाना (स्ट ल मेटल)

१०३३  
जा.क्र.मनपा/परवाना/४०८/२०१७-१८, 

दद.२९/०७/२०१७

४० श्री. राहुल जे. जैन / श्री. चतेन 
जे. जैन

गाळा न.ं एन/७, कस्तुर  इंड. 

इस्टेट, भाईंदर (पु.) स्ट ल भांडी उत्पादन
१०३४  

जा.क्र.मनपा/परवाना/३८७/२०१७-१८, 

दद.२६/०७/२०१७

४१ श्री. चतेन जयंतीलाल जैन गाळा क्र.एम/१, कस्तुर  इंड. 

इस्टेट, भाईंदर (पु.) स्ट ल भांडी उत्पादन
१०३५  

जा.क्र.मनपा/परवाना/३८७/२०१७-१८, 

दद.२६/०७/२०१७

४२ श्री. राजदेव / बलदेवलसहं 
चौहान

एस/१६, तुळशीमाता इंड. 

इस्टेट, बब.पी.रोड, भाईंदर (पु.) ग्लास बनववणे

१०३६  
जा.क्र.मनपा/परवाना/३८९/२०१७-१८, 

दद.२६/०७/२०१७

४३ श्री. लालसाहब / ओमकारनाथ 
लसहं

म.े इंडीया ग्लास बबड्स, 

एस/१२, तुळसी माता इंड. 

इस्टेट, भाईंदर (पु.)
ग्लास बनववणे

१०३७  
जा.क्र.मनपा/परवाना/३९०/२०१७-१८, 

दद.२६/०७/२०१७

४४ श्री. लललत र्व्ह . देवडा
म.े रोलेर्कस इंटरप्रायजेस, 

गाळा न.ं१५, बालाजी इंड. 

इस्टेट, बब.पी.रोड न.ं०५, 

भाईंदर (प.)

सकक ल कट ंग करणे

१०३८  
जा.क्र.मनपा/परवाना/३६५/२०१७-१८, 

दद.१९/०७/२०१७

४५ श्रीम. पोम बगवती माडस्वामी
म.े ॲटोमोबाईल पाटसक ॲन्ड 
मोल्ड, एस/३८, सहयोग इंड. 

इस्टेट, एस के स्टोन समोर, 

लमरा रोड (पू.)
मोल्ड मेकींग

१०४०  
जा.क्र.मनपा/परवाना/४०९/२०१७-१८, 

दद.२९/०७/२०१७

४६ श्री. माडास्वामी सुन्वीयाह
म.े ॲटोमोबाईल पाटसक ॲन्ड 
मोल्ड, एस/३८, सहयोग इंड. 

इस्टेट, एस के स्टोन समोर, 

लमरा रोड (पू.)
मोल्ड मेकींग

१०४१  
जा.क्र.मनपा/परवाना/४११/२०१७-१८, 

दद.३१/०७/२०१७

४७ श्री. ननलशत दद. शाह
म.े लमत इंटरप्रायजेस, एस/१३, 

ववश्वास इंड. इस्टेट, बब.पी.रोड, 

भाईंदर (पु.)
मोल्ड मेकींग

१०४२  
जा.क्र.मनपा/परवाना/४२४/२०१७-१८, 

दद.०२/०८/२०१७

४८ श्री. गुड्डु ॲन्ड सुननता राजभर एस/१४, दोशी उद्योगनगर, 

बब.पी. रोड न.ं०५, भाईंदर (पू.) स्ट ल भांडी उत्पादन

१०४३  
जा.क्र.मनपा/परवाना/४२५/२०१७-१८, 

दद.०२/०८/२०१७



अ.क्र. व्यवसायधारकाचे नाव पत्ता व्यवसायाचे स्वरुप / 

व्यवसायाचे प्रकार जा.क्र. /दिनाांक

४९ श्रीम. ररध्द  एच. शाह/ लमनल 
के. शाह

गाळा क्र.सी/०४, साईनाथ इंड. 

इस्टेट, भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास रोललगं
१०४४  

जा.क्र.मनपा/परवाना/४५३/२०१७-१८, 

दद.०७/०९/२०१७

५० श्री. रौनक अशोक शाह गाळा क्र.१६, काशीबाई इंड. 

इस्टेट, नवघर, भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास रोललगं

१०४५  
जा.क्र.मनपा/परवाना/४५४/२०१७-१८, 

दद.०७/०९/२०१७

५१ श्री. लसध्दाथक जे. लसल / रवव 
जे. लसल

गाळा क्र.०९, ननककशा इंड. 

इस्टेट, पांडुरंगवाडी लेथ मशीन वर्कसक

१०४६  
जा.क्र.मनपा/परवाना/४५५/२०१७-१८, 

दद.०७/०९/२०१७

५२ श्रीम. मंजू आर. लसल / रवव 
जे. लसल

गाळा क्र.१०, ननककशा इंड. 

इस्टेट, पांडुरंगवाडी ब्रास ॲन्ड स्ट ल वर्कसक

१०४७  
जा.क्र.मनपा/परवाना/४५६/२०१७-१८, 

दद.०७/०९/२०१७

५३ श्री. अववनाश एस. सोपारकर गाळा क्र.ए/१२, राजू इंड. 

इस्टेट, पेणकरपाडा मेटॅललकॉन ॲन्ड ड्राम

१०४८  
जा.क्र.मनपा/परवाना/४५७/२०१७-१८, 

दद.०७/०९/२०१७

५४ श्री. जजतेन जी. गोसर  / 

रलसला जी. गोसर
गाळा क्र.ए/२४ए, मकानी इंड 
इस्टेट, पदहला माला, भाईंदर 
(पु.)

स्ट ल वाट  रोल ंग
१०४९  

जा.क्र.मनपा/परवाना/४५८/२०१७-१८, 

दद.०७/०९/२०१७

५५ श्री. जजतेन जी. गोसर  / 

रलसला जी. गोसर
गाळा क्र.२४, मकानी इंड 
इस्टेट, पदहला माला, भाईंदर 
(पु.)

स्ट ल वाट  रोल ंग
१०५०  

जा.क्र.मनपा/परवाना/४५८/२०१७-१८, 

दद.०७/०९/२०१७

५६ श्रीम. मिबुाला पी. जैन / 

मननषकुमार जैन
गाळा क्र.१९, शास्री इंड 
इस्टेट, पदहला माला, भाईंदर 
(पु.)

स्ट ल ग्लास रोल ंग
१०५१  

जा.क्र.मनपा/परवाना/४५९/२०१७-१८, 

दद.०७/०९/२०१७

५७ म.े लसन्टेंच इंजीननअसक प्रा.लल.

गाळा क्र.३२४, महेश इंड. 

इस्टेट, लमरा रोड (पु.) इंजजननअर ंग वर्कसक
१०५२  

जा.क्र.मनपा/परवाना/५१७/२०१७-१८, 

दद.२७/०९/२०१७

५८ श्री. लसध्दाथक शरद खडंलेवाल
म.े लसध्दाथक पॅकेजजंग, गाळा 
क्र १६/१, बालाजी कंपाऊंड, 

दंडीया पेरोल पंपजवळ
पुठ्ठा, बॉर्कस बनाववणे

१०५३  
जा.क्र.मनपा/परवाना/५०२/२०१७-१८, 

दद.२६/०९/२०१७

५९ श्री. भदे्रश जयंतीलाल बरवेद 
म.े कृष्णा पेपर, ०१, बालाजी 
कंपाऊंड, दारा ढाबाजवळ, 

वेस्टनक एर्कसप्रेस हायवे
पेपर रेडींग

१०५४  
जा.क्र.मनपा/परवाना/५०३/२०१७-१८, 

दद.२६/०९/२०१७

६० श्री.  अरुणा प्रवीण देठीया गाळा न.ंई/१५, ववश्वास इंड. 

इस्टेट, दोशी उद्योगनगर स्ट ल ग्लास वर्कसक
१०५५  

जा.क्र.मनपा/परवाना/५०५/२०१७-१८, 

दद.२६/०९/२०१७

६१ श्री. वरुणकुमार डी. वसानी सी-०१ए, साईनाथ इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास रोललगं
१०५६  

जा.क्र.मनपा/परवाना/५०६/२०१७-१८, 

दद.२६/०९/२०१७

६२ श्रीम. भावना ददल प घरत
गाळा क्र.२३, श्री लशवशंकर 

इंड. इस्टेट, बब.पी.रोड, भाईंदर 
(पु.)

स्ट ल भांडी उत्पादन
१०५७  

जा.क्र.मनपा/परवाना/५०७/२०१७-१८, 

दद.२६/०९/२०१७

६३ श्रीम. भावनाबेन ददल पभाई 
घरत

गाळा क्र.२४, श्री लशवशंकर 
इंड. इस्टेट, बब.पी.रोड, भाईंदर 

(पु.)
स्ट ल भांडी उत्पादन

१०५८  
जा.क्र.मनपा/परवाना/५०८/२०१७-१८, 

दद.२६/०९/२०१७



अ.क्र. व्यवसायधारकाचे नाव पत्ता व्यवसायाचे स्वरुप / 

व्यवसायाचे प्रकार जा.क्र. /दिनाांक

६४ श्री. राजकुमार आर. यादव एस/१२, जय अबंे इंड. इस्टेट, 

बब.पी.रोड, भाईंदर (पु.) इंजीननअर ंग वर्कसक
१०६०  

जा.क्र.मनपा/परवाना/५६७/२०१७-१८, 

दद.१२/१०/२०१७

६५ श्रीम. प्रववणा भुपेंद्र ववसार या एच-०७, बालाजी इंड. इस्टेट, 

बब.पी. रोड, भाईंदर (पू.) स्ट ल भांडी उत्पादन
१०६१  

जा.क्र.मनपा/परवाना/५६८/२०१७-१८, 

दद.१२/१०/२०१७

६६ श्री. ककरण देवजी नागडा एस/१२, आरािना इंड. इस्टेट, 

नवघर रोड,  भाईंदर (पू.) स्ट ल वाट  रोललगं
१०६२  

जा.क्र.मनपा/परवाना/५६९/२०१७-१८, 

दद.१२/१०/२०१७

६७ श्री. अजजत राय म.े युनायटेड रबर इंडस्र  
इंडीया प्रा.लल.

रबर वस्तु बनववणे
१०६३  

जा.क्र.मनपा/परवाना/५७०/२०१७-१८, 

दद.१२/१०/२०१७

६८ श्री. सब्बान खान / तौकफक 
एम. खान

म.े लता इंड. इस्टेट, गाळा 
न.ं०१, लता इंड. इस्टेट, 

बब.पी.रोड, क्रॉस रोड, भाईंदर 
(पु.)

स्ट ल मेकींग
१०६४  

जा.क्र.मनपा/परवाना/५७१/२०१७-१८, 

दद.१२/१०/२०१७

६९ श्री. भरवलसगं वरदलसगं 
सोलंकी

म.े जय अबंे इंड. इस्टेट. गाळा 
क्र.ए/९, जय अबंे इंड. इस्टेट, 

बी.पी. क्रॉस रोड, भाईंदर (पु.)
स्ट ल सकक ल कट ंग

१०६५  
जा.क्र.मनपा/परवाना/५७२/२०१७-१८, 

दद.१२/१०/२०१७

७० श्री. जजतेंद्र अमतृलाल शहा
म.े न्य ुननमाकण इंड. इस्टेट, 

ठर्ककर इस्टेट पररसर, गाळा 
न.ं३२/३३, नवननमाकण इंड. 

इस्टेट, भाईंदर (पु.)
स्ट ल सामन बनववणे

१०६६  
जा.क्र.मनपा/परवाना/५८२/२०१७-१८, 

दद.१२/१०/२०१७

७१ श्रीम. मंजु प्रकाश जैन
 अबंे माता इंड. इस्टेट, गाळा 
न.ंलस.०४, बब.वप.रोड, भाईंदर 

(पु.)
स्ट ल भांडी उत्पादन

१०६७  
जा.क्र.मनपा/परवाना/५७३/२०१७-१८, 

दद.१२/१०/२०१७

७२ श्री. धगरिरलाल एस. अग्रवाल 
/ श्री. मुकेश एम. अग्रवाल

बी/८, मस्तान इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (प.)

स्ट ल अॅसेसर ज
१०६८  

जा.क्र.मनपा/परवाना/६२५/२०१७-१८, 

दद.२४/१०/२०१७

७३ श्री. तुफानी रामरुप चौिर २-ए, महावीर उद्योगनगर, 

भाईंदर (पु.) प्रेलसगं / पॅकींग
१०६९  

जा.क्र.मनपा/परवाना/६२६/२०१७-१८, 

दद.२४/१०/२०१७

७४ श्रीम. कुसुमदेवी जी. अग्रवाल बी/-१९, मस्तान इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (प.)

स्ट ल अॅसेसर ज
१०७०  

जा.क्र.मनपा/परवाना/६२७/२०१७-१८, 

दद.२४/१०/२०१७

७५ श्री. ववशाल अशोक लसहं जी-०५, गांिी इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (प.)

नटबोल्ड तयार करणे
१०७१  

जा.क्र.मनपा/परवाना/६२९/२०१७-१८, 

दद.२४/१०/२०१७

७६ श्री. राहुल धचतंामण वेलकर
म.े वेलकर अॅटो सववकस, 

स.क्र.२४/१, वसोवा जर्व्हलेज, 

न॒शनल हाय़व,े लमरा
पेरोल पंप अॅन्ड सी. 

एन.जी

१०७२  
जा.क्र.मनपा/परवाना/६३०/२०१७-१८, 

दद.२४/१०/२०१७

७७ श्री. जयंतीलाल पी. जैन ०३, कस्तुर  इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (पु.) स्ट ल वर्कसक
१०७३  

जा.क्र.मनपा/परवाना/६३१/२०१७-१८, 

दद.२४/१०/२०१७

७८ श्रीम. गुणवंती वव. गाला बी-११, साईनाथ इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (पु.) स्ट ल वाट  वर्कसक
१०७४  

जा.क्र.मनपा/परवाना/६३२/२०१७-१८, 

दद.२४/१०/२०१७

७९ श्री. रामसकल कु. यादव / श्री. 
रामलौट कु. यादव

एस/२०, संभव इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (प.)

स्ट ल उत्पादन
१०७५  

जा.क्र.मनपा/परवाना/६२७/२०१७-१८, 

दद.२४/१०/२०१७

८० श्री. भोपाललसगं एच. राजपुत गाळा क्र.०३, रेखा इंड. इस्टेट, 

नवघर रोड, भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास रोललगं
१०९६  

जा.क्र.मनपा/परवाना/८७०/२०१७-१८, 

दद.०४/०१/२०१८

८१ श्री. मनाराम र्व्ह . चौिर 
द.ुक्र.१२/०३/सी, जे.एम. पाट ल 
इंड. इस्टेट, बी.पी. रोड, भाईंदर 
(पु.)

स्ट ल कडी वर्कसक
१०८२  

जा.क्र.मनपा/परवाना/७६०/२०१७-१८, 

दद.२३/११/२०१७



अ.क्र. व्यवसायधारकाचे नाव पत्ता व्यवसायाचे स्वरुप / 

व्यवसायाचे प्रकार जा.क्र. /दिनाांक

८२ श्रीम. मोना अचल जैन द.ुक्र.१७, िीरज इंड. इस्टेट, 

बी.पी.क्रॉस रोड, भाईंदर (पु.). स्ट ल ग्लास रोललगं
१०८१  

जा.क्र.मनपा/परवाना/७५९/२०१७-१८, 

दद.२३/११/२०१७

८३ श्री. दयाशंकर लाललसगं / श्री. 
शैलेंद्र प्रताप लसगं

गाळा क्र.२ए, संभव इंड. इस्टेट, 

एम.आई. उद्योगनगर, गोडदेव 
फाटक रोड, भाईंदर (पु.)

स्ट ल भांडी
१०८६  

जा.क्र.मनपा/परवाना/८४७/२०१७-१८, 

दद.०२/०१/२०१८

८४ श्री. गणपती लसहं र्व्ह . 
राजपुत /  जेनी जी. राजपुत

गाळा क्र.डी-६, ठर्ककर इंड. 

इस्टेट, नवघर रोड, भाईंदर (पु.) लेथ इंजज. एस. एस. वर्कसक
१०७७  

जा.क्र.मनपा/परवाना/७०८/२०१७-१८, 

दद.१३/११/२०१७

८५ श्री. लक्ष्मीनारायण लालचदं 
गुप्ता

गाळा क्र.१०, पदहला माळा, 
मकानी इंड. इस्टेट, बब.पी.रोड, 

भाईंदर (पु.)
स्ट ल भांडी उत्पादन

१०९७  
जा.क्र.मनपा/परवाना/८७४/२०१७-१८, 

दद.०४/०१/२०१८

८६ श्री. कमलेश गणेश माल 
द.ुक्र.०४, श्रीपाल इंड. इस्टेट, 

अबंेमाता रोड, बब.वप. रोडच्या 
मागे, भाईंदर (पु.)

इंजजननअर ंग वर्कसक
१०८०  

जा.क्र.मनपा/परवाना/७५४/२०१७-१८, 

दद.२३/११/२०१७

८७ श्री. दहरेन झवेरचदं गाला / 

श्रीम. िारा एच. गाला
गाळा क्र.३०, अमर इंड. इस्टेट, 

नवघर रोड, भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास रोललगं
१२९८  

जा.क्र.मनपा/परवाना/८९७/२०१७-१८, 

दद.०८/०१/२०१८

८८ श्री. राजेंद्र शांतीलाल परमार
गाळा क्र.१७, सत्यम मेहता 
इंड. इस्टेट, बी. पी. क्रॉस रोड, 

भाईंदर (पु.)
स्ट ल डब्बा रोल ंग करणे

१०९२  
जा.क्र.मनपा/परवाना/८५३/२०१७-१८, 

दद.०२/०१/२०१८

८९ श्री. मोहम्मद अहमद शखे

गाळा क्र.३७, मकानी इंड. 

इस्टेट न.ं०२, बब.पी. क्रॉस रोड, 

भाईंदर (पु.)
स्ट ल वाट  वर्कसक

१२९९  
जा.क्र.मनपा/परवाना/८९८/२०१७-१८, 

दद.०८/०१/२०१८

९० श्रीम. संधगता आर परमार /  

श्रीम. ननता एम. परमार
गाळा क्र.१५, सत्यम मेहता 
इंड. इस्टेट, बी. पी. क्रॉस रोड, 

भाईंदर (पु.)
स्ट ल वाट  रोललगं

१०८८  
जा.क्र.मनपा/परवाना/८९८/२०१७-१८, 

दद.०२/०१/२०१८

९१ श्री. गमनाराम रुपाजी चौिर 
म.े गणेश स्ट ल, गाळा क्र.०४, 

भावना इंड. इस्टेट, बी. पी. 
क्रॉस रोड, भाईंदर (पु.)

स्ट ल लेबर जॉब
१०९९  

जा.क्र.मनपा/परवाना/८७६/२०१७-१८, 

दद.०४/०१/२०१८

९२ श्रीम. नमकदाबाई राजाराम म्हारे
गाळा क्र.बी-१५, आदशक इंड. 

इस्टेट, बी.पी. क्रॉस रोड, 

भाईंदर (पु.)
स्ट ल डब्बा रोल ंग करणे

१३००  
जा.क्र.मनपा/परवाना/८९९/२०१७-१८, 

दद.०८/०१/२०१८

९३ श्री. झवेरचदं पी. गाला/ श्रीम. 

वासंती झवेरचदं गाला
गाळा क्र.२९, अमर इंड. इस्टेट, 

नवघर रोड, भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास रोललगं
१२९७  

जा.क्र.मनपा/परवाना/८९६/२०१७-१८, 

दद.०८/०१/२०१८

९४ श्री. भोपाललसगं एच. राजपुत गाळा क्र.०४, रेखा इंड. इस्टेट, 

नवघर रोड, भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास रोललगं
१३०२  

जा.क्र.मनपा/परवाना/९०१/२०१७-१८, 

दद.०८/०१/२०१८

९५ श्री. सुरेश राजाराम म्हारे
गाळा क्र.बी-१९, आदशक इंड. 

इस्टेट, बी.पी. क्रॉस रोड, 

भाईंदर (पु.)
स्ट ल ग्लास रोललगं

१३०४  
जा.क्र.मनपा/परवाना/९०३/२०१७-१८, 

दद.०८/०१/२०१८

९६ श्री. ववशाल ववजय पांढरे
म.े पाढंरे अॅन्ड सन्स, गाळा 
क्र.एस/११, बालाजी इंड. इस्टेट, 

भाईंदर (पु.)
मॅन्युफॅर्कचर ंग अॅन्ड 
रेडींग स्ट ल प्रोडर्क्स

१०८३  
जा.क्र.मनपा/परवाना/७७१/२०१७-१८, 

दद.०२/१२/२०१७

९७ श्रीम. संधगता ददपककुमार शाह
म.े जनता इंडस्र ज, डी/६, 

दोषी उद्योगनगर, बी.पी. क्रॉस 
रोड न.ं५, भाईंदर (पु.)

स्ट ल उत्पादन
१०७९  

जा.क्र.मनपा/परवाना/७२१/२०१७-१८, 

दद.१५/११/२०१७

९८ श्री. तेजस ईश्वरलाल गांिी गाळा क्र.ए१/२, ठर्ककर इंड. 

इस्टेट, नवघर रोड, भाईंदर (पु.) स्ट ल सकक ल कट ंग
१०९४  

जा.क्र.मनपा/परवाना/८६३/२०१७-१८, 

दद.०२/०१/२०१८

९९ श्री. रववदं्रकुमार शांतीलाल 
परमार

गाळा क्र.१६, सत्यम मेहता 
इंड. इस्टेट, बी. पी. क्रॉस रोड, 

भाईंदर (पु.)
स्ट ल डब्बा रोल ंग करणे

१०८७  
जा.क्र.मनपा/परवाना/८४८/२०१७-१८, 

दद.०२/०१/२०१८



अ.क्र. व्यवसायधारकाचे नाव पत्ता व्यवसायाचे स्वरुप / 

व्यवसायाचे प्रकार जा.क्र. /दिनाांक

१०० श्री. िमेश लमठालाल शाह
गाळा क्र.०५, पदहला मजला, 
मेहता इंड. इस्टेट, बी. पी. क्रॉस 
रोड, भाईंदर (पु.)

स्ट ल ग्लास रोललगं
१०९१  

जा.क्र.मनपा/परवाना/८५२/२०१७-१८, 

दद.०२/०१/२०१८

१०१ श्री. िमेश लमठालाल शाह
गाळा क्र.०५, मेहता इंड. 

इस्टेट, बी. पी. क्रॉस रोड, 

भाईंदर (पु.)
स्ट ल ग्लास रोललगं

१०९०  
जा.क्र.मनपा/परवाना/८५१/२०१७-१८, 

दद.०२/०१/२०१८

१०२ श्री. भोपाललसगं एच. राजपुत गाळा क्र.०४ए, रेखा इंड. 

इस्टेट, नवघर रोड, भाईंदर (पु.) स्ट ल ग्लास रोललगं
१३०१  

जा.क्र.मनपा/परवाना/९००/२०१७-१८, 

दद.०८/०१/२०१८

१०३ श्री. गोपाललसगं जर्व्ह. पुरोदहत गाळा क्र.१७, पाट ल ब्रदसक इंड. 

इस्टेट, स्टेशन रोड, भाईंदर (पु.) स्ट ल वाट  रोललगं
१०९५  

जा.क्र.मनपा/परवाना/८६४/२०१७-१८, 

दद.०२/०१/२०१८

१०४ श्री. रामप्यारे प्रजापती / इतर गाळा क्र.४ए, सत्यसाई इंड. 

इस्टेट, भाईंदर (पु.) पावडर कोट ंग
१०७६  

जा.क्र.मनपा/परवाना/६८५/२०१७-१८, 

दद.०१/११/२०१७

१०५ श्री. ददनेश धचमणलाल शाह
गाळा क्र.के-२, पदहला मजला, 
दोशी इंड. इस्टेट, बी.पी.  क्रॉस 
रोड, भाईंदर (पु.)

स्ट ल डब्बा रोल ंग करणे
१२९६  

जा.क्र.मनपा/परवाना/८९५/२०१७-१८, 

दद.०८/०१/२०१८

१०६ श्री. आशुतोष ववजय दवुे
गाळा क्र.१५/१६, पूनम वंदना 
इंड. इस्टेट, नवघर फाटक रोड, 

भाईंदर (पु.)

मॅन्य ुऑफ एर्कस््युड 
अॅण्ड मोल्डडे रबर 
प्रोडर्कट

१०८५  
जा.क्र.मनपा/परवाना/४८६/२०१७-१८, 

दद.०२/०१/२०१८

१०७ श्री. जयकुमार डी. शटेे्ट / श्रीम. 

ररना सधचन वडके
गाळा क्र.२२१, रचना इंड. 

इस्टेट, लमरा रोड (पु.)
 आदटककल वास्तु 

मॅन्युफॅर्कचर ंग
१०९८  

जा.क्र.मनपा/परवाना/८७५/२०१७-१८, 

दद.०४/०१/२०१८

१०८
श्रीम. सुलशला मोहन कोठार  / 

कृष्णा रामा परब

म.े आर के. फेब्रीकेटसक, गाळा 
न.ं०९, सहयोग इंड. वप्रमायसेस 
सी.एच.एस.लल., कालशलमरा 
रोड, भाईंदर (पू.)

इलेर्कर क प्रोडर्कट 
मॅन्यफॅुर्कचर ंग

१०९३  
जा.क्र.मनपा/परवाना/८५७/२०१७-१८, 

दद.०२/०१/२०१८

१०९ श्रीम. आशा र्व्ह . जैन आणण 
इतर

गाळा क्र.ए/०५, स्वजस्तक इंड. 

इस्टेट, गोडदेव फाटक रोड, 

भाईंदर (पु.)
स्ट ल ग्लास रोललगं

१०७९  
जा.क्र.मनपा/परवाना/७०९/२०१७-१८, 

दद.१३/११/२०१७

११० श्रीम. मंजु चपंालाल वाणीगोटा
गाळा क्र.२४, केटेश्वर इंड. 

इस्टेट, कालशलमरा फाटक रोड, 

भाईंदर (पु.)
स्ट ल स्के्रर्व्ह अॅन्ड 

अॅसेसर ज

१०८९  
जा.क्र.मनपा/परवाना/८५०/२०१७-१८, 

दद.०२/०१/२०१८

१११ श्री. मोहनलाल जी. भानुशाल 

गाळा क्र.०४, नमकदा इंड. 

इस्टेट, गोडदेव फाटक रोड, 

एच.पी. गॅ् गोडावूि िवळ, 
भाईंदर (पु.)

स्ट ल जार रोललगं

१३०३  
जा.क्र.मनपा/परवाना/९०२/२०१७-१८, 

दद.०८/०१/२०१८


