पुणे िज हयातील सन्मानिनय खासदार/आमदार यांचे नावे व दुरध्वनी
अ.कर्.

नाव व प ा

ी. बारणे ीरं ग चं द ू ऊफर् आ पा,
1

2

कायार्लय दुरध्वनी /मोबाईल

9822004494, 9818117771

थे रगांव पुणे-33
ी.अिनल िशरोळे , गुलाब शिशकला

34 पुणे लोकसभा

बंगला घोले रोड, िशवाजीनगर पुणे 4

मतदार संघ

9890002250,

35 बारामती

020-25659191,02023515222

कायार्लय, माकट याडर् , पुणे -37

मे ल आयडी

नंबर
लोकसभा खासदार महोदयांची यादी
33 मावळ मतदार संघ 020-64110717,
sc.barne@sansad.nic.in

मा.लोकस
भा खासदार

ी.िशवाजीराव आढळराव पाटील,

020, 24462601,

team@anilshirole.in

supriyasule@gmail.com

लोकसभा मतदार संघ
36 िशरूर लोकसभा 020-25434777, 9420319944

100 बी , क पना अपाटर् मट , भात
4

मतदार संघ

ीिनवास पदमजी पेपरिमलजवळ,

ीमती सुि या सुळे, िनसगर् मंगल
3

पद

shivajirao@sansad.nic.in

मतदार संघ

रोड, लन कर्.9, एरं डवणा पुणे 4
राज्यसभा खासदार महोदयांची यादी

1
2
3

ी.शरद पवार, मोदीबाग पुणे 4

02025659797, 02025659191

ीमती अनु आगा, थ यार्क्स हाऊस ,

020-66051200

वाकडे वाडी, पुणे-5
ीमती वंदना च हाण,212/51
यशोधन, रामबाग कॉलनी, पुणे-30
ी.संजय काकडे , िललावती िनवास
, लॉट नं.9, यशवंत घाटगे नगर,

4

युिन हर् सीटी रोड, भोसले नगर पुणे-7

sharadpawar.sp@gmail.com

aaga@thermaxglobal.com

020-24333190
मा.राज्यस
भा खासदार

vandana.chavan@sansad.nic.in

020-25561555,02066232700
sanjaykakadegroup85@gmail.com

अ.कर्.

नाव व प ा

पद

मतदार संघ

6

1

अपाटर् मट, मयुर कॉलनी, कोथरूड

prakash.j@sansad.nic.in

पुणे 38
ी अमर साबळे , कोिहनूर योजना
अपाटर् मट, िंपपरी, पणे -18
ी.शरद सोनवणे , ता.जुन्नर, िज.पुणे

8600035330, 9600035330
िवधानसभा आमदार महोदयांची यादी
195 जुन्नर
9763777677

ी.िदलीपराव वळसे पाटील, िर हर

196 आंबेगांव

ु िबिं डग नंबर 2, लॉट नंबर
2
3

4
5

6
7

◌ेक्स, सासवड एस

टी टड
ँ समोर, सासवड, िज.पुणे

9881667654

9168341515 ,

मा.आमदार

199 द ड

sureshgore444@gmail.com

9763220600

baburaopacharne04@gmail.com

9822667799

rahulskool@gmail.com

9422511011

dattamama222@yahoo.com

200 इंदापूर

मु.भरणेवाडी,पो.अंथण
ु , ता.इंदापुर,

बारामती, िज. पुणे
ी.िवजय िशवतारे , िशवालय,

dilip.walsepatil@gmail.com

198 िशरूर

मु.पो.ताडोबाची वाडी, ता.िशरूर,

िदनकर कॉ
8

197 खे ड

िज.पुणे
ी.बाबुराव काशीनाथ पाचण ,

पुणे
ी.अिजत पवार,मु.पो.काटे वाडी, ता.

022-22024700
020-26697581

ी.सुरेश गोरे , मु.पो.चाकण , ता.खेड,

िज.पुणे
ी.द ातर्य भरणे,

sssharaddadaswabhiman@gmail.com

020-26684777

13/14,येरवडा नगर रोड ,पुणे

िज.पुणे
ी.राहु ल कुल, मु.पो.राहु , ता.द ड,

मे ल आयडी

नंबर
9899331117

ी. काश जावडे कर,11 सूवन
5

कायार्लय दुरध्वनी /मोबाईल

201 बारामती

9850051222

202 पुरंदर
9820081817

malvijayshivtare@gmail.com

अ.कर्.

नाव व प ा

पद

ी.संगर्ाम अनंतराव थोपटे ,
9

मतदार संघ
203 भोर

िशव ेरणा पंढरपूर-महाड मागर् ,
ता.भोर, िज.पुणे
ी.संजय (बाळा) िव वनाथराव
चाकण रोड, तळे गाव दाभाडे
( टे शन) ता.मावळ िज.पुणे.
ी.ल मण पांडुरंग जगताप,जगताप
पाटील कॉ

11

क्स, िशवाजी चौक,

िंपपळे गुरव पुणे 27

डीलक्स िसनेमा चौक, िंपपरी पुणे 18
ी महे श लांडगे ,िशतलबाग

13

14

पुणे नािशकरोड, भोसरी, पुणे411039
ी.जगदीश मुळीक, सेक्टर नं.13-ब ,

मा.आमदार

16

डहाणूकर कॉलनी ग ली नं 8,
कोथरूड पुणे 38

balabhegde@gmail.com

020-27285200

jagtaplaxman@gmail.com

9823143184

gautamchabukswar@gmail.com

7720093981

landge.mahesh.k@gmail.com

9890811111

jagdish_mulik@yahoo.com

020-25663663

vijayjaywantkale@gmail.com

020-25393559

medhaku@gmail.com

209 िशवाजीनगर

िशवाजीनगर, मॉडे ल कॉलनी, कॅ नाल
रोड पुणे- 16
ीमती मेधा कुलकणीर्, 5 नंदनवन ,

9822545218

208 वडगांव शेरी

िब डींग, लॅट नं.4,140/4
15

prdbhor@gmail.com

207 भोसरी

ितर्बंके वर सोसायटी, वडगं◌ाव शेरी
ी.िवजय काळे , रघुकुल

9922414245

206 िंपपरी

कॉ युटर सटर, 1 ला मजला,

कॉ लेक्स ,तुळजाभवानी मंिदरामागे,

नंबर

205 िंचचवड

ी.गौतम चाबुक वार, नालं दा

12

मे ल आयडी

204 मावळ

भेगडे , बालाजी चबसर्, तळे गाव 10

कायार्लय दुरध्वनी /मोबाईल

210 कोथरूड

अ.कर्.

नाव व प ा

पद

ी.िभमराव (आण्णा ) ध िडबा
17

18

211 खडकवासला

तापकीर,स.नं.37/1 ीनगर
लॉट,धनकवडी पुणे 43
ीमती माधुरी सितश िमसाळ,
र यनगरी, डी-6, िबबवेवाडी, पुणे 37

20

क ढवा गावठाण पुणे 48
ी.िदलीप कांबळे , परमार नगर
नगर वानवडी पुणे 13
ी.िगरीश बापट,144 कसबा
पेठ,कसबा गणपतीसमोर,पुणे 11

मे ल आयडी

नंबर
020-24369696

bhimraotapkir.bjp@gmail.com

020-64164540

madhurisatishmisal@gmail.com

9822813813

yogeshtilekar788@gmail.com

020-24265045 , 24442437

dilipkamble1@gmail.com

213 हडपसर

िनवास , छतर्पती िशवाजी चौक,

हौ.सोसायटी ,एच 251 , फातीमा

कायार्लय दुरध्वनी /मोबाईल

212 पवर्ती

ी.योगेश िटळे कर, 86/4 ध्दा
19

मतदार संघ

214 पुणे कॅ न्टोन्मट
मा.आमदार
215 कसबा पेठ

020-24455030
24574554

mlagirishbapat3@gmail.com

24454554 ,9823040400

21
मा.िवधानपिरषदआमदार
1

ी.अिनल िशवाजीराव भोसले , 94
अ संगीता मृती नरवीर तानाजी

2

वाडी, िशवाजीनगर पुणे 5
ीमती िद ती चौधरी, 102, वसंत
वैभव, मॉडे ल कॉलनी, लकाकी रोड,

3

25530501,
9822043000
info@anilbhosale.com

25665050,

िशवाजीनगर पुणे 16
ी.अनंत गाडगीळ,419 शिनवार पेठ
काकासाहे ब गाडगीळ पथ पुणे 30

diptichaudharipune@yahoo.com

24459494
gadgilarchitects@hotmail.com

अ.कर्.

नाव व प ा

4

ी.जयदे व मारूती गायकवाड,ए3/402, कुमार िपन ॅकल, रमाबाई
आंबेडकर नगर, ताडीवाला रोड पुणे

5

1

मतदार संघ

कायार्लय दुरध्वनी /मोबाईल

मे ल आयडी

नंबर
मा.आमदार
24430756,

ी.शरद रणिपसे, सी/2 , वृंदावन

पाकर्, नारं गी बाग रोड, बेाटक्लब
6

पद

एरीया पुणे 1
ीमती डॉ.िनलम गो-हे
िवधान पिरषद सद या,
घर नं.1105/1, िस वररॉक्स, हरे
क ण मंिदर पथ मॉडे ल कॉलनी

9822033687

25652172, 24225748, 02024394103

negorhe@gmail.com

