
प्रती                                                                                              १३ जुलै, २०१९ 
सेके्रटरी  
अश्विनी-कुुं ज सहकारी सोसायटी  
४६४/ब/८, गणेश ख ुंड रोड, मफतलाल बुंगल्याजिळ, 
पुणे ४११०१६  
 

महाशय, 

                   विषय: २१ जुलै २०१९ रोजी होणारी िावषिक सििसाधारण सभा  

आम्ही १०३ नुंबरच्या flat च ेओनर आहोत.                   

माझ्या flat मध्ये दोन दरिाजे आहेत जे independent access देणारे आहेत.  एक मेन flatला ि दसुरा guest बेड रूम ला.  

आम्हाला सोसायटीच्या व्यिस्थापक सममतीने चचसेाठी बोलाविले होत.े सममतीने आम्हाला साुंगगतले आहे की प्लान प्रमाणे बाुंधकाम नसेल 
तर सोसायटीची मुंजुरी ममळणार नाही. आमची बाजू आम्हाला सििसाधारण सभेपुढे माुंडायची आहे.   

याबाबत माझी बाजू  ालीलप्रमाणे  

1. हे बाुंधकाम आम्ही केले नाही – 
2. हे बाुंधकाम बबल्डरनी आधीच केले होत.े  
3. आम्हाला ३ बेडरूम चा flat हिा होता. guest बेडरूम [ चौथी बेड रूम ] नको होती.  आम्ही बबल्डरला तीन बेडरूम साठी पैसे 

ददले होत.े   
4. बबल्डर चा प्लान guest बेडरूम [ चौथी बेड रूम ] दसुऱ्या कुणाला तरी विकण्याचा होता पण सोसायटीने विरोध दशिविल्यामुळे 

बबल्डरन ेही guest बेड रूम आम्हाला घ्यायला लािली. आमच ेपैसे अडकल्यामुळे आम्हाला flat च ेdeal रद्द करता आले नाही 
ि ही चौथी बेडरूम / guest बेड रूम घ्याियास लागली.  

5. यामुळे कारण नसताना आमचे बरेच पैसे नाहक अडकून पडले आहेत. त्यािर ना व्याज ममळत ेना ही बेडरूम भाड्याने देता येत े    
[ कारण आम्हाला त्यात ररस्क िाटत े]  

सोसायटीस िरील सिि बाबी मादहती आहेत. त्यामुळे सोसायटीने / व्यिस्थापक सममततने दोन दरिाज्यास objection घेऊ नये असे िाटत.े 
कारण यात सोसायटीस काहीच धोका नाही िा त्रासही होणार नाही.  

सोसायटीस, आम्ही स्ितुंत्र दोन दरिाजे असल्यामुळे तथेे ए ाद्या व्यािसातयकाला ऑफफससाठी  जागा देऊ फकुं िा भाड्याने राहण्यासाठी जागा 
देऊ  असे िाटत असािे. आम्ही “ जागा भाड्याने देणार नाही “  असे लीगल document करून देण्यास तयार आहोत. अगदी stamp पेपर 
िर दे ील.  

शेवटी पण अत्यंत महत्वाच े–  

 आम्ही निरा बायको दोघेच राहत आहोत. माझ ेिय ७५ आहे. आम्हाला ए ादा attendant ठेिाियास लागू शकतो. त्या attendant 
ला रहाण्यासाठी guest बेड रूम- –बाहेरून स्ितुंत्र दरिाजा असलेली --- िापरात आणण्याचा विचार आहे. attendant ला आमच्या 
मेन दरिाज्यातून access असू नये असे आम्ही ठरिले आहे.  

सबब सििसाधारण सभेने यास मुंजुरी ध्यािी अशी विनुंती आहे.  

आपला कृपामभलाषी   


