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नेहमी उपस्थित होऊ शकणारे प्रश्न व त्याबाबतची माहहती  

1. वार्षिक सविसाधारण सभा कधी घेणे अपेक्षित आहे ? 

 

 ३० सप्टेंबर पूर्वी र्वार्षिक सर्विसाधारण सभा घेणे अनिर्वार्ि आहे / बंधिकारक 
आहे.   

 िर्वीि निर्माप्रमाणे – ज्र्ादा र्वेळ ममळणार िाही.  
 

2. मी मीह िंग ला हजर राहू शकत नाही – माझ्या ऐवजी माझी पत्नी / माझा मुलगा / 
मुलगी /  जवळचा नातेवाईक हजर राहू शकेल का ? 

 

 प्रत्रे्क मताधधकार व्र्क्तीशः बजर्वार्वा लागतो. [ अध्र्ादेश ०९ मार्ि, २०१९—
कलम १५४ ब—११ ] 

 सभासदामशर्वार् दसुऱर्ांिा हजर राहण्र्ासाठी परर्वािगी देता रे्त िाही.  
 

3. वार्षिक सविसाधारण सभेत जर समसमान मते पडली तर ...... 
 

 अध्र्क्ांर् ेमत [कास्टंग र्वोट] हे निणािर्क मत समजले जाईल. [अध्र्ादेश ०९ 
मार्ि, २०१९—कलम १५४ ब -११ ] 

 

4. सहयोगी सदथयास एखाद्या सदथयाच्या लेखी पूवि सिंमतीने मतदान करण्याचा हक्क 
असेल का  
 

 असा अधधकार आहे. [अध्र्ादेश ०९ मार्ि, २०१९—कलम १५४ ब -११ ]  

                     

5. तात्पुरत्या सदथयास करता येते का ? 
 

 तात्पुरत्र्ा सद्र्ास मतदािार्ा हक्क असेल. [अध्र्ादेश ०९ मार्ि, २०१९—
कलम १५४ ब -११ ] 
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6. सहसदथयाच्या बाबतीत –--मतदानाबाबत --काय ननयम आहे ?  
 

 सजर् ेिार्व भाग प्रमाणपत्रामध्रे् प्रथम ्थािी असेल अशा व्र्क्तीला 
मतदािार्ा हक्क असेल. नतच्र्ा अिुपस्थतीत दसुऱर्ा ्थािार्वरील व्र्क्तीस 
मतदािार्ा हक्क असेल. [अध्र्ादेश ०९ मार्ि, २०१९—कलम १५४ ब -११[४]  

 

7. मी माझ ेमत इमेल / मेसेज द्वारे देऊ शकेन का ? 

 

  िाही. प्रत्रे्क मताधधकार ्र्वतः हजर राहूिर् बजर्वार्वा लागतो.  
 

8. श्री सकुिं ड ेव श्री साने यािंनी आपल्या सोसाय ीस भे  देऊन खालील flat ची प्रत्यि 
पाहणी केली होती. [ तारीख १३ जून २०१९ रोजी ] एक महहना होऊन गेला. पण 
अजून काही दरुुथती झाली नाही.  
 

 १०२—२०१—२०३—३०१-–३०२—४०१—५०१—५०२-–६०१—६०२- 
 

र्ाबाबत श्री सकंुड ेर्ांच्र्ाबरोबर श्री नतकोटेकर र्ांच्र्ाकडूि सतत follow up सुरु 
आहे. त्र्ांच्र्ा कडूि प्रनतसाद िाही असे िाही पण ही बाब खरी आहे की प्रश्ि आहे 
तसार् आहे. बबल्डरिी आपल्र्ाला आतापर्तं खपू सहकार्ि केले आहे—हे िाकारता रे्त 
िाही.  
 

आपल्र्ापुढे तीि मागि आहेत  
  

a) follow up करत राहणे [ जो सुरूर् आहे –तीि ददर्वसातूि एकदा –सरासरी ] 
b) बबल्डर िा शरे्वटर्ा र्ान्स देणे र्व त्र्ािंतर र्ोग्र् ते पाऊल उर्लणे  
c) सोसार्टीच्र्ा खर्ाििे –ममनिमम दरुु्ती करूि घेणे  

 

आपण हा र्र्वषर् २१ जुलै च्र्ा मीदटगं मध्रे् अजेंडा र्वर घेत आहोत.   
 

9. सोसाय ीस ऑडी  दजाि कोणता ममळाला आहे ?  
 

 आपल्र्ा सोसार्टीस ब दजाि ममळाला आहे.  
 काही पूतिता केल्र्ास अ दजाि ममळू शकतो.  
 साल २०१९-२० साठी अ दजाि ममळर्वार्र्ा प्रर्त्ि असेल.  
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10. मी माझ ेघर भाड ेतत्वातर देऊ शकतो का ? त्यासाठी सिंथिेच्या परवानगीची गरज 
आहे का ? 

 

 Bye Law ४३[अ] र्व ४३[ब] मध्रे् र्ा संदभाित उपर्ुक्त मादहती आहे  
 ४३अ 

o सद्र् , सं्थेला आपली सदनिका पोटभाडर्ािे र्व संमती िी परर्वािा 
पद्धतीिे ककंर्वा काळजीर्वाहक तत्र्वार्वर ककंर्वा कोणत्र्ाही अन्र्प्रकारे 
पेइंगगे्ट तत्र्वार्वर ददल्र्ार् ेलेखी कळर्वेल. तथार्प सद्र् संमती िी 
परर्वािगी करारार्ी र्व सं्थेस ददलेल्र्ा लेखी पत्रार्ी प्रत संबधधत 
पोलीस ्टेशि मध्रे् सदर करील.  

 ४३ब   
o सदनिका / दकुाि पोटभाड्र्ािे देण्र्ासाठी सं्थेच्र्ा परर्वािगीर्ी गरज 

िाही. तथार्प ते पोटभाडर्ािे देण्र्ापूर्वी ८ ददर्वस अगोदर सं्थेला अशा 
प्रकारर्ी सूर्िा देण्र्ात र्ार्वी.  
 

11. कॉपिस एवढा मशल्लक असताना थवतिंत्र पणे देखभाल खचि का मागगतला जातो ? 

 कॉपिस सहकारी बँकेत गुंतर्वला आहे.  
 त्र्ातूि रे्णारे व्र्ाज त्र्ा त्र्ा सभासदांच्र्ा िार्वे जमा केले जाते  
 िंतरर् maintainance र्ी रक्कम काढली जाते.  

 उदाहरण 

o आपण ४ लाख ददले आहेत  
o त्र्ार्वर दरर्वषी ७.२% दरािे व्र्ाज ममळते.[हा दर सरासरी काढला आहे ] 
o अस ेरे्णारे व्र्ाज २८८००/*- असते [ सर्विसाधारणपणे ] 
o जर आपण maintainance रुपरे् ४००००/*-घ्र्ार्र्ा असे ठरर्वले तर 

४००००/* मधिू २८८००/*- ही रक्कम र्वजा होते र्व आपण 
maintainance ११२००/*- इतकार् मागतो.  

o थोडक्र्ात दरर्वषी आपण कॉपिस र्वापरत आहोतर्.  

महत्वाच े

 कॉपिस मधिूर् सर्वि maintainance घ्र्ार्वर्ार्ा असे ठरर्वले तर खालील 
पररस्थती निमािण होऊ शकते.  
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o [१] उदाहरणाथि ४०००० maintainance कॉपिस  प्रमाणे मधिू 
घेतला तर १० र्वषाित आपली ४ लाख रक्कम संपूि जाईल.  

o [२] अडीअडर्णीस उपर्ोगी पडार्वी असा देखील उद्देश ४ लाख 
कॉपिस घेण्र्ामागे होता. तो उद्देश सफल होण्र्ात अडर्ण निमािण 
होईल.  

12. मी नामािंकन केले आहे. माझ्या वारसदारास माझी प्राप ी र्वनासायास ममळेल का ? 

 

 िर्वीि अध्र्ादेश जरी झाला आहे ९ मार्ि, २०१९ रोजी – 
 त्र्ातील 154[b-13]—तरतुदीप्रमाणे   

 

 एखाद्र्ा सद्र्ाच्र्ा मतृ्र्ूिंतर कार्देशीर र्वारसाला ककंर्वा उत्तराधधकार कार्द्र्ािुसार 
अथर्वा मतृ्र्ूपत्रीर् द्तऐर्वज िुसार जी त्र्ा सदनिकेर्ी आणण भागार्ी हक्कदार 
असेल अशा व्र्क्तीला अशा मतृ सद्र्ाच्र्ा जागी सद्र्ाच्र्ा जागी सद्र् म्हणूि 
दाखल करूि घेईपर्तं , िामनिदेमशत व्र्क्तीला सोसार्टी तात्पुरता सद्र् म्हणूि 
दाखल करूि घेईल.[ अध्र्ादेश ०९ मार्ि, २०१९—कलम 154[b-13]— 

 

 

13. सोसाय ीची हक्काची जागा ममळण्यासाठी काय प्रयत्न झाले आहेत / होत आहेत ? 
 

 र्वेळोर्वेळी र्वेगर्वेगळ्र्ा मादहतगार व्र्क्तींशी र्र्ाि केल्र्ािंतर असे निदशििास 
आले आहे की िजीकच्र्ा कालार्वधीमध्रे् हा प्रश्ि सुटणार िाही.  

 र्ा क्ेत्रातील र्वकील िेमूि कार्देशीर उपार् अगंीकारणे हार् एक उपार् ददसतो.  
 पण र्ाबाबत सोसार्टीिे व्र्र्व्थापक सममती / अध्र्क् / सेके्रटरी / खसजिदार 

र्ांिा खर्ि करण्र्ास परर्वािगी देणे आर्वश्र्क आहे. 
 खर्ािर्ा आकडा सांगू शकत िाही, ही एक अडर्ण आहे.  
 तसेर् कार्देशीर उपार् र्ोजिा करूि देखील हा प्रश्ि सुटेल र्ार्ी कोणी खात्री 

देऊ शकत िाही.    

14. मलफ्  मध्ये मी ककिं वा माझ ेनातेवाईक अडकलो तर काय मदत ममळणार आहे ? 

 

 िुकतार् असा प्रसंग श्री हेलेकर र्व श्री तुळजापुरकर र्ांर्ी कन्र्ा सौ अस्मता 
र्ांच्र्ार्वर हा प्रसंग ओढर्वला होता. काही इजा ि होता , दोघांर्ी सुटका झाली.  

 परत असा प्रसंग आला तर कार् ? र्ाबाबत बरीर् र्र्ाि झाली.  



5 
 

 तीि पर्ािर् उपलब्ध आहेत  
 

o [१] ERD –Emgergency Rescue Device बसर्वणे. त्र्ा दृष्टीिे 
कंपिी तफे प्रनतनिधी आले होते त्र्ांिी मादहती सांधगतली तसेर् सर्वि 
प्रश्िांिा उत्तरे ददली. Quotation पाठर्वणार आहेत. ज्र्ार्वेळेस असे 
quotation रे्ईल त्र्ार्वळेेस पुढील कारर्वाई करण्र्ार्ा र्र्वर्ार आहे.   

o दसुरे मत 

o [२] ERD फारसे उपर्ुक्त िाही. Kone कंपिीिे आतापर्तं अदंाझ े
९०००० मलफ्ट बसर्वल्र्ा आहेत र्व र्ापैकी १०% मलफ्ट साठी ERD 
व्र्र्व्था माधगतली गेली आहे. तसेर् ERD फक्त electrical failure 
असेल तरर् उपर्ोगी आहे. मलफ्ट बंद पडण्र्ार्ी दसुरी काही करणे 
असतील तर त्र्ासाठी ERD उपर्ोगी िाही. त्र्ाऐर्वजी जेिसेट पर्ािर्  
असु शकतो. त्र्ार्ा खर्ि र्व उपर्ुक्तता र्ार्ा र्र्वर्ार झाला िाही.  
ERD पेक्ा जेिसेट पर्ािर् र्ांगला आहे असे र्वाटल्र्ास तो पर्ािर् 
्र्वीकारण्र्ार्ा र्र्वर्ार होईल.   

नतसरे मत 

o Kone कंपिी र्ा टोल फ्री िंबर लार्वल्र्ास र्व त्र्ांिा equipment 

िंबर सांधगतल्र्ास, मलफ्ट मध्रे् कुणी अडकले असल्र्ास त्र्ांिा 
सोडर्वण्र्ासाठी कंपिीर्ा प्रनतनिधी लर्वकरात लर्वकर रे्तो.  तसेर् 
oxygen पुरर्वठा shaft र्ालूर् असल्र्ामुळे, जीर्र्वताला धोका िाही, 
अस ेकंपिीर् ेम्हणणे आहे. कंपिीच्र्ा मदतीर्ा अिुभर्व र्ा घडीस िाही 
इतर दठकाणी र्ौकशी करार्वर्ास हरकत िाही.   

   
15. सोसाय ी भोवती मभिंत का बािंधली गेली नाही ? 

 बबल्डर मभतं बांधण्र्ास तर्ार होते पण Redevelopment च्र्ा र्वेळेस र्ाबाबत 
बबल्डर िा काहीतरी अडर्ण आली होती.  

 समजूि उमजूि मभतं त्र्ार्वेळेस ि बांधण्र्ार्ा निणिर् झाला आहे अशी मादहती 
आहे. 

 र्ार्ा मभतं बांधली जाणारर् िाही असे िाही. त्र्ा दृष्टीिे बबल्डर बरोबर र्र्ाि 
र्ालू आहे.  
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16. सोसाय ीला बबल्डर कडून कधी ताबा ममळणार आहे ? 

 रादहलेला गाळा िंबर ४०३ िजीकच्र्ा काळात र्र्वकला जाईल.  
 त्र्ािंतर बबल्डर सोसार्टीस formal possession देतील.  
 बबल्डर र्ांिी individual possession ददले आहेर्.   

17. बोरवेल साठी का प्रयत्न केले जात नाहीत ?      

 आपल्र्ाकड ेएकूण ३ बोरर्वेल आहेत. त्र्ापैकी एक non functional आहे.            
[ watchman cabin समोरील ] 

 दोि बोरर्वेल मध्रे् भरपूर पाणी रे्त आहे. बऱर्ार् र्वेळेस ज्र्ादा पाण्र्ार् े
निर्ोजि कसे करार्र् ेहा प्रश्ि सध्र्ा पडत आहे.  

 पण ही पररस्थती ऑक्टोबर पासूि बदलू शकते –र्व बोरर्वेल र् ेपाणी बंद होते 
ककंर्वा िाममात्र रे्ते. अशा र्वेळेस PMC च्र्ा पाण्र्ार्वर अर्वलंबूि राहार्वे लागते. 
–र्व जर PMC र् ेपाणी व्र्र्वस्थत िाही आले तर tankar मागर्वार्वा लागतो. 
मागील र्वषी तसा अिुभर्व आला आहे.  

 अशा पररस्थिती मध्ये काय करता येईल याबाबतची कृती झाली आहे.  
o पाण्र्ार् ेpressure र्ोग्र् आहे असे PMC अधधकाऱर्ांर् ेम्हणणे आहे.  
o त्र्ांर् ेम्हणणे आहे की आपली pipe line लांबूि र्व र्वळसे घेऊि रे्ते 

आहे त्र्ामुळे अनंतमतः कमी pressure िे पाणी रे्ते आहे. िर्वीि 
pipe line---जी कमीत कमी बेंड घेईल र्व कमीत कमी लांबीर्ी असेल 
र्ार्ा र्र्वर्ार करणे शे्रर््कर राहील. र्ाबाबत खर्ािर्ा अदंाज र्व 
उपार्र्ोजिा करण्र्ासाठी व्र्र्व्थापि सममतीला परर्वािगी ध्र्ार्वी –असा 
एक र्र्वर्ार आहे.  

o बोरर्वेल बाबत िर्वीि निर्म रे्त आहेत त्र्ार्ा र्र्वर्ार व्र्र्व्थापि 
सममतीिे करार्वा असाही र्र्वर्ार आहे.    

18. रेन वा र हावेस्थ िंग साठी काय प्रयत्न केले जात आहेत ? 

 

 र्ासाठी श्री पतके र्व श्री र्वैद्र् र्ांिी प्रर्त्ि केले आहेत.  
 िर्वीि निर्म रे्ऊ घातले आहेत 

 त्र्ािंतर अशा प्रर्त्िांिा र्वेग रे्ईल र्व फलनिष्पत्ती होईल.  
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19. सोसाय ी ज्यादा नळजोडसाठी काय प्रयत्न करत आहे / करणार आहे       

 १० ऑक्टोबर १९ पर्तं िर्वीि िळजोड देण्र्ास महािगरपामलका तर्ार िाही. 
 त्र्ा सुमारास / ककंर्वा थोड ेआधी –ज्र्ादा िळजोड घेता रे्ते का ते पाहार्र् े

आहे.  
 असे connection मीटर र्वर आधाररत असेल.  
 PMC कडूि जेव्हढे पाणी रे्ईल तेव्हढे घ्र्ार्र् ेर्व ज्र्ादा पाणी मीटर र्वर 

आधाररक घ्र्ार्र्.े ज्र्ादा बबल जेव्हढे पाणी---मीटर र्वर आधाररत-- र्वापरू 
तेव्हढेर् भरार्र् ेआहे.  

 र्ाबाबत श्री नतकोटेकर प्रर्त्ि करत आहेत.  

================================================== 


