पुणे िज हयातील मा.आमदारसो यांचे नांव ,प ा व मोबाईल कर्मांक
अ
कर्
1

िवधानसभा मतदार
संघाचे नांव
195- जुन्नर

2

196- आंबेगाव

3

4

मा.आमदार सो यांचे पुणर्
नांव
ी.शरद िभमाजी सोनवणे

पुणर् प ा

मोबाईल कर्मांक

1347
कवळे मळा, 9867404567
चाळकेवाडी िंपपळवाडी ताजुन्नर िज-पुणे

ी.िदलीप द ातर्य वळसे मु.पो.िनरगुडसर ता-आंबेगाव 9820223923
पाटील
िज-पुणे
197-खेड-आंळदी
ी.सुरेश नामदे व गोरे
मु.पो.चाकण ( नामदे व सदन ) 9404009228
आंबेठाण रोड ता-खेड िज-पुणे

5

198-िशरुरहवेली
199- दौड

ी. बाबुराव कािशनाथ मु.पो.तरडोबाचीवाडी ता-िशरुर 9960001920
पाचण
िज-पुणे
ी.राहु ल सुभाषराव कुल मु.पो.राहु ता-दौड िज-पुणे
9822667799

6

200-इंदापुर

7

201-बारामती

8

202-पुरंधर

9

203-भोर

10

204-मावळ

ी.संजय ( बाळा
िव वनाथ भेगडे

11

205-िचचवड

ी.ल मण
जगताप

12

206-िंपपरी

ी.गौतम
चाबुक वार

13

207-भोसरी

ी.महे श ( दादा ) िकसन ल ॅट नं.102 िब.नं.5 िशतल 9922609666
लांडगे
बाग कॉ लेक्स भोसरी पुणे
411039

14

208-वडगाव शेरी

ी.जगदीश
मुळीक

ी.द ातर्य िवठोबा भरणे

मु.पो.भरणेवाडी ता-इंदापुर िज- 9422511001
पुणे
ी.अिजत अंनतराव पवार मु.पो.काटे वाडी
ता-बारामती 02112-234444
िज-पुणे
मु.पो.हरगुडे ता-पुरंधर िज-पुणे
9820181817
ी.िवजय बापु िशवतरे ,
राज्यमंतर्ी, जलसंपदा व
जलसधारण
ी.संगर्ाम अनंतराव थोपटे मु.पो.िशव ेरणा पंढरपुर महाड 9922414245
रोड भोर ता-भोर िज-पुणे
) 279/5
रामकृ ण
िनवास 9822545418
शिनवार
पेठ
भेगडे आळी
तळे गाव दाभाडे ता-मावळ िजपुणे
पांडुरंग जगताप पाटील कॉ लेक्स 9822059459
िशवाजी चौक िपपळे गुरव पुणे
411061

सुखदे व आ वत बंगला स नं 11 लॉट 9823143184
नंबर 3 िंपपरी पुणे 411018

तुकाराम सं.नं.13
बी
िंतर्बके वर 9890811111
सोसायटी जवळ वडगाव शेरी
पुणे 411014

15

209- िशवाजीनगर

16

210- कोथरुड

ीमती मेघा
कुलकणीर्

17

211खडकवासला

ी.िभमराव
तापकीर

18
19

20

21

ी.िवजय जयवंत काळे

218 शिनवार पेठ पुणे 411030

9623717171

िव ाम 5 नंदनवन डहाणुकर कॉलनी 9422037306
लेन नं 8 कोथरुड पुणे 411038

धोिडबा मातृकृपा िनवास फाई ह टार
सोसायटी स.न.37/1 धनकवडी
पुणे 411043
212- पवर्ती
ीमती माधुरी सतीश डी -6 र यनगरी स.नं.574
िमसाळ
िबबवेवाडी पुणे 411037
213- हडपसर
ी.योगेश
कंु डिलक 86/4 ध्दा िनवास िशवाजी
िटळे कर
चौक कोढवा बु गावठाण पुणे
411048
54 एच पी 855 लोिहयानगर
214पुणे
ी.िदलीप कांबळे ,
कॅ न्टोमेन्ट
राज्यमंतर्ी,
आिदवासी गंजपेठ पुणे 411042
िवकास व सामािजक न्याय
215- कसबा पेठ
ी.िगरीष भालचं दर् बापट, 212 शिनवार पेठ अमेया
कॅ िबनेट मंतर्ी, अन्न व अपाटर् मेट पुणे 411030
नागरी पुरवठा गर्ाहक
संरक्षण, अन्न व औषधे
शासन,संसदीय कायर् व
पालकमंतर्ी पुणे िज हा

9422003070

9422020617
9822813513

9850222491

9823040400

