
   जि�ल्हा व सत्र न्यायालय व सत्र न्यायालय सत्र न्यायालय न्या व सत्र न्यायालयया व सत्र न्यायालयलय, पणेु

.................................................................................................................................
प्रति�,

 सव सत्र न्यायालय� न्या व सत्र न्यायालयया व सत्र न्यायालयधीश,  पुणे जि�ल्हा व सत्र न्यायालय.
    सव सत्र न्यायालय� बा व सत्र न्यायालयर असोसिएशन पुणे जिल्हा असोजिसएशन पुणे जिल्हा पुणे जि�ल्हा व सत्र न्यायालय. 
 सव सत्र न्यायालय� आस्था व सत्र न्यायालयपन पुणे जिल्हाा व सत्र न्यायालय,  पुणे जि�ल्हा व सत्र न्यायालय. 
 सव सत्र न्यायालय� कर्म�चा व सत्र न्यायालयर असोसिएशन पुणे जिल्हाी,  पुणे जि�ल्हा व सत्र न्यायालय. 

विव सत्र न्यायालयषय –          व सत्र न्यायालयडगां व सत्र न्यायालयव सत्र न्यायालय र्मा व सत्र न्यायालयव सत्र न्यायालयळ व इंदापुर येथील नविन न्यायालयीन इमारतींच्या व सत्र न्यायालय इदंा व सत्र न्यायालयपुर असोसिएशन पुणे जिल्हा येथील न पुणे जिल्हाविव सत्र न्यायालयन पुणे जिल्हा न्या व सत्र न्यायालयया व सत्र न्यायालयलयीन पुणे जिल्हा इर्मा व सत्र न्यायालयर असोसिएशन पुणे जिल्हा�ींच्या व सत्र न्यायालय
     उद्घा व सत्र न्यायालयटन पुणे जिल्हाा व सत्र न्यायालयच्या व सत्र न्यायालय का व सत्र न्यायालयय�क्रर्मा व सत्र न्यायालयसा व सत्र न्यायालयठी आभा व सत्र न्यायालयसी पध्द�ीने पुणे जिल्हा उपस्थिस्थ�

… र असोसिएशन पुणे जिल्हाा व सत्र न्यायालयहणेबा व सत्र न्यायालयब�
र्मा व सत्र न्यायालय. र्महोदय,

 उपर असोसिएशन पुणे जिल्हाोक्त विव सत्र न्यायालयषयां व सत्र न्यायालयस      अन पुणे जिल्हाुसरुन पुणे जिल्हा आपणां व सत्र न्यायालयस कळ व इंदापुर येथील नविन न्यायालयीन इमारतींच्या विव सत्र न्यायालयण्या व सत्र न्यायालय� ये�े की,  अति�.   जि�ल्हा व सत्र न्यायालय न्या व सत्र न्यायालयया व सत्र न्यायालयलय,

      व सत्र न्यायालयडगां व सत्र न्यायालयव सत्र न्यायालय र्मा व सत्र न्यायालयव सत्र न्यायालयळ व इंदापुर येथील नविन न्यायालयीन इमारतींच्या व सत्र न्यायालय विदव सत्र न्यायालया व सत्र न्यायालयणी न्या व सत्र न्यायालयया व सत्र न्यायालयलय कविन पुणे जिल्हाष्ठ स्तर स्�र असोसिएशन पुणे जिल्हा,      इदंा व सत्र न्यायालयपुर असोसिएशन पुणे जिल्हा येथील न पुणे जिल्हाविव सत्र न्यायालयन पुणे जिल्हा न्या व सत्र न्यायालयया व सत्र न्यायालयलयीन पुणे जिल्हा इर्मा व सत्र न्यायालयर असोसिएशन पुणे जिल्हा�ींच्या व सत्र न्यायालय
           उद्घा व सत्र न्यायालयटन पुणे जिल्हाा व सत्र न्यायालयचा व सत्र न्यायालय का व सत्र न्यायालयय�क्रर्म विदन पुणे जिल्हाां व सत्र न्यायालयक ०६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेला असून सदरील फेब्रुव सत्र न्यायालया व सत्र न्यायालयर असोसिएशन पुणे जिल्हाी २०२२ र असोसिएशन पुणे जिल्हाो�ी आयोजि�� कर असोसिएशन पुणे जिल्हाण्या व सत्र न्यायालय� आलेला व सत्र न्यायालय असून पुणे जिल्हा सदर असोसिएशन पुणे जिल्हाील

  का व सत्र न्यायालयय�क्रर्मा व सत्र न्यायालयसा व सत्र न्यायालयठीचे यटुयूब (Youtube) Youtube) )     ला व सत्र न्यायालयईव्ह स्ट्र ीर्मींगची लिंलक खा व सत्र न्यायालयलीलप्रर्मा व सत्र न्यायालयणे आहे. 
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Name of
Establishment

Youtube Live Streaming Link Time

1 Addl.  District  Court,
Vadgaon Maval 

https://www.youtube.com/
watch?v=LOkcL3yGBKg 

11.00AM  to
12.00AM

2 Civil  and  Criminal
Court, Indapur

https://youtu.be/aEI-XfJ9r14 12.01PM  to
01.00PM

        सदर असोसिएशन पुणे जिल्हाील लिंलकद्वा व सत्र न्यायालयर असोसिएशन पुणे जिल्हाे आपण संबंधी� न्या व सत्र न्यायालयया व सत्र न्यायालयलया व सत्र न्यायालयचे का व सत्र न्यायालयय�क्रर्म आभा व सत्र न्यायालयसी पध्द�ीने पुणे जिल्हा पा व सत्र न्यायालयहा व सत्र न्यायालयव सत्र न्यायालया व सत्र न्यायालय. 
         पुणे जि�ल्हया व सत्र न्यायालय�ील सव सत्र न्यायालय� बा व सत्र न्यायालयर असोसिएशन पुणे जिल्हा असोजिसएशन पुणे जिल्हा यां व सत्र न्यायालयन पुणे जिल्हाा व सत्र न्यायालय विव सत्र न्यायालयन पुणे जिल्हां�ी कर असोसिएशन पुणे जिल्हाण्या व सत्र न्यायालय� ये�े की,  त्यां व सत्र न्यायालयन पुणे जिल्हाी आपल्या व सत्र न्यायालय

       बा व सत्र न्यायालयर असोसिएशन पुणे जिल्हार्मधील व सत्र न्यायालयकीलां व सत्र न्यायालयन पुणे जिल्हाा व सत्र न्यायालय उपर असोसिएशन पुणे जिल्हाोक्त लिंलक प्रसा व सत्र न्यायालयर असोसिएशन पुणे जिल्हाी� कर असोसिएशन पुणे जिल्हाणेबा व सत्र न्यायालयब� विव सत्र न्यायालयन पुणे जिल्हां�ी कर असोसिएशन पुणे जिल्हाा व सत्र न्यायालयव सत्र न्यायालयी. 
        �सेच पुणे जि�ल्हया व सत्र न्यायालय�ील सव सत्र न्यायालय� आस्था व सत्र न्यायालयपन पुणे जिल्हाां व सत्र न्यायालयन पुणे जिल्हाा व सत्र न्यायालय विव सत्र न्यायालयन पुणे जिल्हां�ी कर असोसिएशन पुणे जिल्हाण्या व सत्र न्यायालय� ये�े की,   उपर असोसिएशन पुणे जिल्हाोक्त लिंलक हया व सत्र न्यायालय

    आपण आपल्या व सत्र न्यायालय न्या व सत्र न्यायालयया व सत्र न्यायालयलया व सत्र न्यायालय�ील बा व सत्र न्यायालयर असोसिएशन पुणे जिल्हा असो.   यां व सत्र न्यायालयन पुणे जिल्हाा व सत्र न्यायालय देण्या व सत्र न्यायालय� या व सत्र न्यायालयव्या व सत्र न्यायालय�. 

              आपला व सत्र न्यायालय विव सत्र न्यायालयश्वा व सत्र न्यायालयसू
       सही/-

                 (स�ंय आ. देशरु्मख)
  प्ररु्मख जि�ल्हा व सत्र न्यायालय न्या व सत्र न्यायालयया व सत्र न्यायालयधीश,  पुणे.

 /home) /ubuntu/De) sktop/      उद्घा व सत्र न्यायालयटन पुणे जिल्हा सर्मा व सत्र न्यायालयर असोसिएशन पुणे जिल्हाभं इंदा व सत्र न्यायालयपूर असोसिएशन पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालय व सत्र न्यायालयडगा व सत्र न्यायालयवं सत्र न्यायालय र्मा व सत्र न्यायालयव सत्र न्यायालयळ व इंदापुर येथील नविन न्यायालयीन इमारतींच्या .odt

�ा व सत्र न्यायालय.क्र./सगंणक/      ११०७   /२०२२  विदन पुणे जिल्हाा व सत्र न्यायालयंक -०४/०२/२०२२

Email- mahpundc@mhstate.nic.in Phone - 020-29510072

https://www.youtube.com/watch?v=LOkcL3yGBKg
https://www.youtube.com/watch?v=LOkcL3yGBKg
https://youtu.be/aEI-XfJ9r14

