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� याय�नण�य 

  
1.   सा.वाले हे आर.एन.ए. पाक� गहृ�नमा�ण स�ं था या नांवाने न�दणीकृत गहृ�नमा�ण सं� था            



असनू सदर गहृ�नमा�ण सं� थेची इमारत च�बरु, मुबंई येथे आहे. 
2.   त�ारदार �. 1 व 2 हे पती प� नी असनू सदर गहृ�नमा�ण स�ं थेत सद�नका �मांक               

702 अ व 703 अ या ना� याने सद�नका धारक असनू ते सा.वाले यांचे सभासद आहेत.               

त�ारदार यां� या वर�ल सद�नका इमारती� या सवा�त वर� या मज� यावर असनू टेरेसवर�ल          

गळतीमळेु त�ारदारांना गळतीचा �ास सहन करावा लागत आहे. सदर गळती� या �ासामळेु           

त�ारदार यां� या वर�ल सद�नकेत गळती� या �ासामळेु बरेच नकुसान होऊन � याबाबत          

सा.वाले गहृ�नमा�ण स�ं थेस वेळोवेळी वारंवार कथन क�न देखील सा.वाले   � याकडे दलु��           

केले. त�ारदार यांचे असे � हणणे आहे क�, � यां� या वर�ल सद�नका बाबत सा.वाले गहृ�नमा�ण             

सं� थेस वेळोवेळी �यावया� या करां� या र� कमा देखभाल खच� व इतर देय खच� हा � यांनी             

वेळेवर देऊन देखील सद�नकेम� ये होणा-या गळती� या �ासाकडे सा.वाले यांनी ल� न           

�द� यामळेु त�ारदारां� या सद�नकांम� ये अतोनात नकुसान झाले. त�ारदारांनी सदर        

गळती� या �ासापासनू द�ु� ती कर� यासाठ� सा.वाले यांचेकडे समुारे �.12,65,000/- येवडया         

र� कमेचे अदंाजप�क �दले. परंतु सा.वाले यांनी � याकडे दलु�� केले व त�ारदारांना गळती� या            

�ासापासनू कोणतीह� मदत केलेल� नाह� . 
3.   त�ारदार यांचे असे देखील � हणणे आहे क�, गहृ�नमा�ण स�ं थेचे सभासद या ना� याने             

त�ारदारांना गहृ�नमा�ण स�ं थे� या सभासदांची सेवा घे� याचा ह� क आहे व � यांनी गहृ�नमा�ण           

सं� थेची देय असलेल� सव� देयके देऊनस�ु दा त�ारदारांना � लब हाऊस सबंधंी उपभोग           

घे� यापासनू नाकार� यात आलेले आहे व � लब हाऊस सबंधंीचे देणे त�ारदारांनी �दले नाह�            

असे सांगून त�ारदारांकडे � लब हाऊसची फ� माग� यात आलेल� आहे. � यामळेु सा.वाले यांची            

वर�ल कृती सेवा स�ुवधा परु�व� यात कसरु या कृतीत मोडत.े � यामळेु त�ारदारांनी सदर त�ार             

दाखल क�न सा.वाले यांचे कडून �. 12,65,000/- गळती� या द�ु� तीचा खच� तसेच           

�.50,000/- मान�सक �ासाब�दलची नकुसान भरपाई व त�ार�� या खचा�ची मागणी केलेल�          

आहे. 
4.   सा.वाले गहृ�नमा�ण स�ं थेने आपल� कैफ�यत दाखल क�न त�ारदारांचे � हणणे व           

मागणे तसेच त�ार�तील कथने नाकारल�. सा.वाले यांचे असे � हणणे आहे क�, त�ारदारां� या            

त�ार�तील कथने � हणणे व मागणे खोटे व लबाडपणाचे असनू गहृ�नमा�ण स�ं थेस �ास            

दे� याचे उ�देशाने व पसेै कम�व� याचे �� ट�ने सदर �वधाने केलेल� आहेत. सा.वाले यांनी            



�� ततु मंचाचे अ�धकार �े�ास आ� हान देऊन सदर त�ार व त�ार�तील कथने ह� या             

मंचासमोर चालु शकत नाह� असे �वधान क�न त�ारदारांनी सदर त�ार ह� सहकार            

� यायालयात दाखल करावयास हवी असे कथन केले. सा.वाले यांचे असे देखील � हणणे आहे             

क�, त�ारदारांनी स� य प�रि�थती मचंासमोर लपवनू सा.वाले यांचे �व�� द खोट� त�ार दाखल            

केलेल� आहे. 
5.   त�ारदार हे सा.वाले गहृ�नमा�ण स�ं थेचे सभासद अस� याबाबत सा.वाले नाकारत          

नाह�त. परंतु सदर त�ार दाखल क�न त�ारदार हे सा.वाले यांचे �व�� द आप� या वयैि�तक             

�वेशापोट� सा.वाले यांचे �व�� द खोट� �वधाने कर�त आहेत असे सा.वाले यांचे � हणणे आहे.             

तसेच त�ारदार �. 1 व 2 हे गहृ�नमा�ण स�ं थे� या �हता� या �वरोधात वागत अस� यामळेु             

गहृ�नमा�ण स�ं थे� या वा�ष�क सव�साधारण सभेत � या बाबत ठराव पास कर� यात आला व            

त�ारदार �. 1 व 2 यांचे �व�� द कायदेशीर कारवाई कर� याचे �नण�य घे� यात आले.             

 सा.वाले यांचे असे देखील � हणणे आहे क�, त�ारदार �.1 या सा.वाले गहृ�नमा�ण स�ं थे� या             

तीन वष� पय�त �चटणीस � हणनू काय�रत हो� या. � या काळाम� ये ��त म�हना �.350/- अशी             

� लब हाऊसची फ� � यांनी न �द� यामळेु � यांची वर�ल कृती गहृ�नमा�ण स�ं थे� या �वरोधात होती             

व � यामळेु त�ारदार �. 1 यांना � यां� या पदाव�न दरू कर� यात आले. 

6.   त�ारदार �. 1 व 2 यां� या सद�नकेतील गळती� या बाबत सा.वाले कथन करतात क�,              

गहृ�नमा�ण स�ं थे� या इमारतींमधील गळती बाबत त�ारदार �.1 हे � या �चटणीस          

अस� यापासनू � याची � यांना जाणीव आहे. � या बाबत मे. रॅाकलाईन क� � �� शन यां� या कडून            

क�न घे� यात आलेले द�ु� तीचे काम हे �नकृ� ट � व�पाचे होत.े तसेच गहृ�नमा�ण स�ं थे� या            

इमारतीम� ये महानगर पा�लकेचे पाणी उपल� ध नस� यामळेु �वह�र�� या पा� याचा वापर करावा          

लागला व � यामळेु सद�नकांम� ये गळतीचा �ास �नमा�ण झाला. सा.वाले यांचे असे � हणणे            

आहे क�, गहृ�नमा�ण स�ं थे� या इमारती या 15 ते 16 वषा�पवू�� या अस� यामळेु � यात            

लाव� यात आले� या पाईप हया ज�ु या झा� या अस� यामळेु सद�नकांम� ये गळतीचा �ास आहे.           

� या संबंधी सा.वाले यांनी वा�ष�क सव�साधारण सभेत गहृ�नमा�ण स�ं थे� या इमारतीम� ये          

गळतीचा �ास थांब�व� याचे �� ट�ने �.15 लाख मजंरू क�न घेऊन � या सबंधंी � �� चरल            

ऑडीट देखील तयंार केलेले आहे. तसेच मे.अर�वदं �सगं यांची द�ु� ती कामासाठ� नेमणकू            

देखील केलेल� आहे. मे. अर�वदं �सगं यांनी � यां� या तपासणीचा अहवाल सा.वाले गहृ�नमा�ण            



सं� थेस 2010 साल� देऊन द�ु� ती सबंधंी सचूना देखील �दले� या आहेत. � यामळेु सा.वाले            

यांनी त�ारदार यां� या सद�नकेतील घर गळतीकडे दलु�� केले आहे हे त�ारदार यांचे � हणणे             

खोटे आहे. सा.वाले पढेु असे कथन करतात क�, सा.वाले यां� या वा�ष�क सव�साधारण सभेत             

ठर� या �माणे गहृ�नमा�ण स�ं थे� या द�ु� तीचे काम गगन�गर� क� � �� शन या �वकासकाला          

दे� यात आलेले आहे व � या �माणे काह� इमारतीं� या द�ु� तीचे काम पणू� देखील झालेले आहे.              

 इमारत द�ु� तीं� या दसु-या टं� याम� ये गहृ�नमा�ण स�ं थे� या इमारतींची द�ु� ती कर� यास         

समुारे �.50 लाख येवढया र� कमेचा खच� अपे��त आहे. असे असतानास�ु दा त�ारदार यांनी            

केवळ गहृ�नमा�ण स�ं थेस �ास दे� याचे उ�देशाने सदरची खोट� त�ार दाखल केलेल� आहे.            

� यामळेु सा.वलो यांचे असे � हणणे आहे क�, त�ारदारांची त�ार खचा�सह र�द कर� यात            

यावी. 
7.   त�ारदार यांनी आप� या त�ार�सोबत आपले परुावा शपथप�, लेखी य�ु तीवाद,          

सद�नकांम� ये घर गळतीचा �ास दश��व� यासाठ� सद�नकांची व� तिु�थती दश��वणार�        

छाया�च�,े तसेच गहृ�नमा�ण स�ं थे बरोबर झाले� या प� � यवहारां� या �ती, त�ारदारां� या          

सद�नकां� या द�ु� ती साई क� � �� शन यांनी �दलेले खचा�चे अदंाजप�क यां� या �ती,          

त�ारदारां� या सद�नकाबाबत सा.वाले यांनी त�ारदारांना �दले� या �बला� या पाव� या दाखल         

केले� या आहेत. 

8.   या उलट सा.वाले यांनी आप� या कैफ�यती सोबत आपले परुावा शपथप�, लेखी            

य�ु तीवाद, त�ारदारांसोबत झाले� या प�� यवहारां� या �ती, तसेच गगन�गर� क� � �� शन        

यांना इमारत द�ु� ती� या कामा सबंधंी झाले� या प� � यवहारां� या �ती, दाखल केले� या           

आहेत. 

9.   �� ततु मचंाने त�ार, कैफ�यत, कागदप�,े शपथप� व लेखी य�ु तीवाद यांचे वाचन            

केले. उभय प�कारांचा त�डी य�ु तीवाद एैक� यात आला. � यानसुार त�ार�चे �नकालाकामी          

खाल�ल म�ुदे कायम कर� यात येतात. 

�. म�ुदे उ� तर 
 1 सा.वाले यांनी त�ारदार यां� या सद�नकेतील     

� यांना होणा-या गळती� या �ासाबाबत दलु��     

क�न सेवा स�ुवधा परु�व� यात कसरु केल� ह�       

बाब त�ारदार �स�ं द करतात काय  ? 

होय. 

 2 त�ारदार त�ार�त मागीतले� या माग� या    

�मळ� यास पा� आहेत काय 

होय. अशतः 



 3 अतंीम आदेश  ? त�ार अशंतः मजंरू   

 कर� यात येत.े 

  

कारण �ममांसा 
मा� य म�ुदेः- त�ारदार �. 1 व 2 हे सा.वाले गहृ�नमा�ण स�ं थेचे सद�नका �मांक ए1              

702 व ए1 703 या दोन सद�नकाबाबत सभासद आहेत व वर�ल सद�नका या त�ारदार              

यां� या मालक�� या आहेत ह� बाब सा.वाले नाकारत नाह�त. त�ारदार यांना होणा-या           

सद�नकेतील गळती� या �ासाबाबत त�ारदार यांनी सा.वाले यांचे �व�� द दाखल केलेले          

अतंर�म आदेशाचे अज� व � यावर झालेले आदेश उभय प�कारांना मा� य आहेत. त�ारदार            

यां� या वर�ल वण�नां� या सद�नका सवा�त वर� या मज� यावर ह� बाब उभय प�कार नाकारत            

नाह�त.   

10.  त�ारदार यांना होणा-या वर�ल �मांका� या सद�नकेतील गळतीचा �ास व � यामळेु           

सद�नकांचे होणारे नकुसान व � या सबंधंी सा.वाले यांना वारंवार कळवनू देखील सा.वाले यांनी             

� याकडे दलु�� क�न सेवा स�ुवधा परु�व� यात कसरु केल� ह� बाब �स� द कर� यासाठ� त�ारदार             

यांनी आप� या परुावा शपथप�ात म�ु य� वे क�न सद�नकांची प�र� थती दाख�वणार� छाया�च�े          

दाखल क�न गळतीमळेु होणा-या �ासामळेु सद�नकां� या �भतींचे तसेच फन�चरचे अतोनात          

नकुसान झालेले आहे असे दाख�व� याचा �य� न केलेला आहे.   
11.  त�ारदारांतफ� असा य�ु तीवाद कर� यात आला क�, सा.वाले गहृ�नमा�ण स�ं थे� या          

सभासदांपकै� काह� सभासद �� टाचार कर�त अस� यामळेु सदर �� टाचारास आळा         

घाल� यासाठ� मोह�म उघड� यात आल� व � याचा राग मनात ध�न त�ारदार �.2 यांना            

काय�कारणी मधनू हुसकाव� यात आले. सा.वाले यांची वर�ल कृती सहकार� काय�या� या कलम           

35 � या �वरोधात आहे. त�ारदारांचे वतीने असे देखील कथन कर� यात आले क�, �दनांक             

6.8.2006 � या वा�ष�क सव�साधारण सभेत जर� गळती� या कामाबाबत द�ु� ती कर� याचे          

न� क� कर� यात आले असले तर� सा.वाले यांनी � या बाबत कोणतीह� पावले उचललेल� नाह�त             

व त�ारदार यां� या सद�नकांम� ये सद�नका गळतीचा �ास कायम राह�ला. सा.वाले यांनी           

इमारती� या द�ु� तीवर खच� क�न देखील त�ारदारांना गळती� या �ासापासनू सटुका         

�मळालेल� नाह�. � यामळेु त�ारदार यांचे असे � हणणे आहे क�, द�ु� ती� या नावाखाल� खच�            



कर� यात आलेला पसैा हा �वनाकारण खच� कर� यात आला. � यामळेु सरकार �नय�ु त           

लेखापर��कांनी  यांनी सदर कामावर ताशरेे ओढलेले आहेत. सा.वाले यांनी जर� बांधकाम           

द�ु� तीसाठ� त�ंांची �नय�ु ती केलेल� आहे असे सा.वाले � हणत असले तर� सदर द�ु� तीमळेु            

त�ारदारां� या सद�नकेम� ये होणारा गळतीचा �ास �न� चीतपणे थांबेल अशी कोणतीह� हमी          

त�ांनी �दलेल� नाह�. सा.वाले � हणतात � या �माणे गहृ�नमा�ण स�ं थे� या इमारतींम� ये          

होणारा गळतीचा �ास हा पाईप लाईन� या नाद�ु� तीमळेु होणारा नसनू �नकृ� ट दजा�� या           

बांधकाम सा�ह� यामळेु होत आहे. त�ारदार यां� या सद�नकेतील पाईपलाईन बदलनू स�ु दा          

� यांना होणारा गळतीचा �ास थांबलेला नाह�. त�ारदार यांनी जर� सद�नकां� या द�ु� तीसाठ� व            

इतर इमारतीं� या द�ु� तीसाठ� �.50 लाख येवढया र� कमेचे अदंाजप�क तयंार केले असले           

तर� � या सबंंधी द�ु� ती� या कामाचे कोणतहे� �नि�चत वेळाप�क तंयार केलेले नाह�.           

गहृ�नमा�ण स�ं थे� या मागील स�मतीने �.25 लाख येवढा खच� क�न देखील गळतीचा �ास            

थांबलेला नाह� व � याबाबत वेळोवेळी सा.वाले यांचेकडे त�ार� के� या असता त�ारदारांना           

केवळ बदनाम कर� याचे �� ट�ने सा.वाले त�ारदारांना �ास देत आहेत व त�ारदारांकडून           

अनाव� यक र� कमांची मागणी कर�त आहेत. वा� त�वक त�ारदार गहृ�नमा�ण स�ं थेचे � लब          

हाऊस व इतर स�ुवधांचा उपयोग घेत नाह�त. � यामळेु � या सबंधंीचे देणे त�ारदार दे� यास             

बांधील नाह�त. सा.वाले यां� या वर�ल कृतीमळेु त�ारदारांना मान�सक �ास सहन करावा           

लागत आहे व सद�नकांम� ये होणा-या गळती बाबत कायम � व�पाचे नकुसान होत आहे.            

� यामळेु सा.वाले यांची वर�ल कृती सेवा स�ुवधा परु�व� यात कसरु आहे. 
12.  सा.वाले यांनी �तीउ� तरा दाखल आपला य�ु तीवाद करताना असे कथन केले क�,            

गहृ�नमा�ण स�ं थे� या पाच इमारतींचे द�ु� तीचे काम व गळतीचे काम थांब�व� यासाठ� सा.वाले           

यांनी वेळोवेळी �य� न केले. तसेच गहृ�नमा�ण स�ं थे� या इमारतीतील पाईप लाईनमळेु होणार�           

गळती थांब�व� यासाठ� इमारतीमधील पाईप लाईन देखील बदलल� व हर �कारे गळतीचा �ास            

थांब�व� याचा �य� न केला. तसेच गहृ�नमा�ण स�ं थे� या इमारतींचे बाहे�न � ला� टर करणे,          

टेरेस द�ु� त करणे वगरेै कामे वेळोवेळी केलेल� आहेत. � या सबंधंी गहृ�नमा�ण स�ं थे� या            

वा�ष�क सव�साधारण सभेत गळती� या �ासाब�दल होणा-या �वषया ब�दल व � यावर�ल उपाया           

बाबत वेळोवेळी चचा� केल�. तसेच 6.8.2006 � या वा�ष�क सव�साधारण सभेत गळतीचा �ास            

थांब�व� यासाठ� मॅनिंजंग क�मट�ने �.15 लाखाचा �नधी उपल� ध क�न �दला व टे� नो           



�स� ह�ल इंजी�नय�रगं क� सलटंट यांना द�ु� तीचा ठेका देखील �दला. तसेच 2010 साल� मे.            

अर�वदं �सगं या त�ांची नेमणकू क�न गळतीचा �ास थांब�व� यासाठ� गहृ�नमा�ण स�ं थे� या           

इमारतींची पहाणी क�न अर�वदं �सगं यांचे कडून द�ु� ती बाबतचा अहवाल �ा� त केला.            

सा.वाले यांचे असे � हणणे आहे क�, गहृ�नमा�ण स�ं थे� या इमारतीतील इतर सभासदांना           

देखील �ाम�ु याने जे टेरेस खाल�ल सद�नकांम� ये राहातात � यांना जाणवत आहे. परंतु           

त�ारदारां खेर�ज इतर सभासदांनी गळती� या �ासाबाबत कधी त�ार केलेल� नाह�. परंतु           

त�ारदार यांना गहृ�नमा�ण स�ं थे� या सथासदांना �ास दे� याचे उ�देशाने केवळ गहृ�नमा�ण          

सं� थे� या सभासदां�व�� द त�ारदारांनी काह� �वधवसंक �व�ृ ती� या सभासदांना हाताशी ध�न         

सा.वाले यांचे �व�� द खोटया त�ार� दाखल केले� या आहेत. अगद� अल�कडे देखील सा.वाले            

यांनी गगन�गर� क� �� शन यांना द�ु� तीचा ठेका �दला असनू गगन�गर� क� �� शन यांनी           

द�ु� तीचे काम पणू� केलेले आहे. तसेच पाचवष� गळती न हो� याची हमी �दलेल� आहे. � यामळेु              

त�ारदार यांनी दाखल केले� या त�ार�त व कथनांम� ये कोणतहे� � वार� य नाह�. त�ारदार           

यां� या �ासदायक �व�ृ तीमळेु गहृ�नमा�ण स�ं थे� या वा�ष�क सव�साधारण सभेत ठराव पास          

क�न � यांचे सभासद� व र�द करावे लागले. याची आढ� मनात ध�न त�ारदारांनी खोट� त�ार             

दाखल केलेल� आहे. 
13.  उभय प�कारांचे य�ु तीवाद व अ�भलेखाचे अवलोकन के� यानतंर �ाम�ु याने असे          

आढळून येते क�, गहृ�नमा�ण स�ं थे� या पाच इमारती या 15 ते 16 वषा�पवू� बांधले� या असनू              

ब-याच ज�ु या आहेत. त�ारदार यांनी � यां� या सद�नकांमधील गळती� या �ासाब�दल होणार�          

नकुसानी दश��व� यासाठ� दाखल केले� या छाया�च�ाव�न सद�नकेतील गळतीचा �ास हा         

त�ारदार यांना जाणवत आहे असे �दसनू येत.े सदर �करण �लबंीत असताना अतंर�म            

आदेशा� या अजा�वर हुकुम करताना त�ारदारां� या घरातील टेरेस व�न होणार� गळती          

थांब�व� याठ� ता� परु� या � व�पाचे आदेश दे� यात आले होत.े � या �माणे सा.वाले यांनी टेरेसचे            

काम क�न देखील त�ारदारां� या घरातील गळती थांबल� नाह� असे त�ारदारांनी दाखल           

कले� या छाया�च�ातील तारखाव�न आढळून येत.े त�ारदारांना होणारा गळतीचा �ार � यांनी          

दाखल केले� या �दनांक 16.6.2010, 24.7.2010, 17.4.2011 या प� � यवहाराव�न         

�दसनू येत.े सद�नकांमधील तसेच इतर इमारतीमधील होणा-या गळती बाबत सा.वाले          

नाकारत नाह�त. सा.वाले यांनी � या बाबत गळती थाब�व� यासाठ� वेळोवेळी �य� न के� याचे           



�दसनू येत.े � यामळेु गळती� या �ासाबाबत सा.वाले हे �नवां� त बसनू राह�ले अथवा � यांनी            

त�ारदारांना होणा-या गळती� या �ासाबाबत सपंणू� दलु�� केले असे � हणता येणार नाह�.           

त�ारदार गहृ�नमा�ण स�ं थे� या वा�ष�क सव�साधारण सभेतील �दनांक 6.8.2006 � या टे� नो          

�स� ह�ल इंजी�नयर�ंग यांची केलेल� नेमणकू तसेच गगन�गर� क� � �� शन यांना �दलेले          

द�ु� तीचे काम याव�न वर�ल बाबी आढळून येतात. असे असताना देखील त�ारदार यां� या            

घरातील होणारा गळतीचा �ास संपणू�पणे थांबलेला नाह�. वा� त�वकपणे सा.वाले यांनी          

गगन�गर� क� �शन यांना �दलेला द�ु� ती� या कामाचा ठेका व द�ु� तीचे काम 2012 साल�            

पणू� झाले होत.े तसेच गगन�गर� क� �� शन यांनी द�ु� ती� या कामाबाबत 5 वषा�ची हमी            

देखील �दल� होती असे असनू देखील त�ारदारां� या सद�नकेम� ये होणारा गळतीचा �ास जो            

2013 साल� �दसनू येतो तो का �नमा�ण झाला या बाबत सा.वाले यांचे तफ� कोणताह�              

समाधानकारक खलुासा नाह�. तसेच गगन�गर� क� � �� शन यांनी जर� द�ु� ती कामा बाबत 5            

वषा�ची हमी �दल� होती तर� गळतीचा �ास का झाला या बाबत गगन�कगर� क� � �� शन             

यांचेकडे कोणताह� खलुासा सा.वाले यांनी मागीतलेला नाह�. तो न माग� याबाबत सा.वाले           

यांनी कोणतहे� समाधानकारक उ� तर �दलेले नाह�. � यामळेु सा.वाले यांनी गळती� या          

�ासापासनू केलेले उपचार हे सपंणू�पणे गळती थांबऊ शकलेले नाह�त. � यामळेु सा.वाले यांची            

वर�ल कृती �नि�चतच सेवा स�ुवधा परु�व� यात कसनु या कृतीत मोडत ेअसे मचंाचे मत आहे. 
14.  त�ारदार व सा.वाले यां� यातील सबंधंी �नि�चतच समाधारकारक नाह�त कारण          

त�ारदार व सा.वाले यांनी एकमेका �व�� द दाखल केले� या त�ार� व�न वर�ल बाब �दसनू             

येत.े �कंबहुना � यासाठ� त�ारदार यांना सा.वाले  यांनी � यां� या वा�ष�क सव�साधारण सभेत           

सभासद� व र�द क�न बाहेर काढले आहे. परंतु असे असले तर� सा.वाले यां� या सेवा स�ुवधा              

परु�व� यात कसरु या कृतीत फरक पडणार नाह� असे मचंाचे मत झाले आहे. 
15.  त�ारदार यांनी सा.वाले यांचे कडून जर� �.12,60,000/- ची मागणी केलेल� असल�            

तर� ती रा� त नाह� असे मचंाचे मत आहे. कारण त�ारदार यांनी दाखल केलेले �सबानी              

क� � �� शन व साई क� � �� शन यांचे फ� त अदंाजप�क दाखल केलेले आहे. त�ारदार यांनी            

द�ु� ती कामासाठ� केलेला कोणतह� खच� व � या सबंधंीची �बले त�ारदारांनी दाखल केलेल�            

नाह�त. � या बाबत त�ारदारांनी कोणताह� परुावा दाखल केलेला नाह�. � यामळेु त�ारदारांना           

सा.वाले यांचे कडून �.12,60,000/-  �मळ� यास त ेपा� नाह�त. 



16.  त�ारदार यांनी सहकार � यायालया� या � याय�नण�याची �त दाखल क�न सा.वाले यांनी           

त�ारदार यांचे कडून � लबहास व तरण तलाव या सोईसाठ� आकारलेले पसेै जर� अवधै             

ठर�वले असले तर� त�ारदार हे � या कारणाव�न सा.वाले यांची कृती सेवा स�ुवधा परु�व� यात             

कसरु अशी त�ार कर�त नाह�त. �� ततु� या त�ार�त त�ारदारांचा म�ु य आ�ेप हा गळती� या            

�ासाबाबत आहे व तो त�ारदार यांनी काह� अशंी �स� द के� यामळेु म�ुदा �. 1 होकाराथ�              

ठर�व� यात येतो. त�ारदार यांनी जर� नकुसान भरपाई मागीतल� असल� तर� सा.वाले यांचे            

�व�� द नकुसान भरपाईचा आदेश करणे � हणजे गहृ�नमा�ण स�ं थे� या इतर सभासदांवर �वना           

कारण आ�थ�क बोजा टाक� यासारखे होईल. तसेच गहृ�नमा�ण स�ं थे� या इमारती हया ज�ु या           

अस� यामळेु व इतर इमारतीम� ये देखील गळतीचा �ास होत होता या गो� ट�चा �वचार क�न             

त�ारदारांना नकुसान भरपाई देणे यो� य ठरणार नाह� असे मंचाचे मत झाले आहे. 
17.  सबब म�ुदा �. 1 होकाराथ� ठर�व� यात येत आहे. � यानसुार मचं खाल�ल �माणे             

आदेश पार�त कर�त आहे. 
               आदेश 

1.    त�ार �मांक 348 /2011 अशंतः मजंरू  कर� यात येत.े 

2.    सा.वाले यांनी त�ारदार यांना सद�नका �मांक 702 अ  व 703 अ. 

     यात होणा-या गळती� या �ासाब�दल संपणू� द�ु� ती न क�न सेवा 
     स�ुवधा परु�व� यात कसरु केल� असे जाह�र कर� यात येत.े 

3.    सा.वाले यांनी सदर आदेशाची �त �मळा� यापासनू चार म�ह� याचे 

     आत त�ारदारां� या सद�नकेत होणा-या गळती� या �ासाबाबत संपणू� 
     द�ु� ती क�न �यावी असा आदेश मचं पार�त कर�त आहे. � याच 

     �माणे मचं असाह� आदेश पार�त कर�त आहे क�, सदरहू द�ु� ती 
     चार म�ह� याचे आत न के� यास सा.वाले यांनी त�ारदारांना दरमहा 
     �.4,000/- दंडापोट� अदा करावेत.    

4.    सा.वाले यांनी त�ारदारांना त�ार�� या खचा�ब�दल �.5,000/- अदा 
     करावेत असाह� आदेश मचं पार�त कर�त आहे. 
5.    सा.वाले यांनी सदर आदेशाची पतु�ता/नापतु�ता करणेबाबत शपथप� 

     दाखल करणेकामी नेम� यात येत े�दनांक 19.1.2015     



6.    आदेशा� या �मा�णत �ती उभय प�कारांना �वनाम�ु य  पाठ�व� यात 

     या� यात. 

�ठकाणः  मुबंई. 
�दनांकः  03/12/2014 

  
  

   ( स. व. कलाल  )           ( एस.एस.� यवहारे  ) 

       सद� य                    अ� य� 

साधाप/ 

 

-- 
 
-- 
 
DISCLAIMER:- 
 
"It's My Right" Google Group, is an open public-forum for Free-Information-Sharing its among 
members. 
 
  
 
The "It's My Right" Google Group, assumes no responsibility for the accuracy of the information 
provided or for the consequences of its use.Nothing in this email is intended to encourage illegal 
action in whatever manner may it be interpreted ny the reader. "It's My Right" Google Group 
does not engage in, nor supports, any form of harassment or unlawful activity. Nothing in this 
Posting is intended to promote such conduct and "It's My Right" Google Group assumes no 
responsibility for the content of this Email or the missuse of this information, which is provided 
solely for the purposes of lawful advice. "It's My Right" Google Group actively encourages all 
recipients to act responsibly but neither assume nor accept any responsibility for the actions of 
its members or others. 
 
  
 
Invite Friends Link 
 
https://groups.google.com/group/its-my-right/subscribe?hl=en¬e=1 
 
--- 
 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "It's My Right" 
group. 
 
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to 
its-my-right+unsubscribe@googlegroups.com. 
 

https://groups.google.com/group/its-my-right/subscribe?hl=en&note=1
https://groups.google.com/group/its-my-right/subscribe?hl=en&note=1
mailto:its-my-right+unsubscribe@googlegroups.com


For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. 

https://groups.google.com/d/optout

