
 

वापरासाठी भाडे करार स्वतंत्रता वररष्ठ नागररक आणि समुदाय कें द्र 

कें द्र ही एक धूम्रपान सुणवधा नाही (णवश्ांतीखोलयांसमवेत) 

 तारीख: ______________________ 

 हा भाडे करार स्वातंत्र्य ज्येष्ठ नागररक आणि समुदाय कें द्र, 2001 जॅक वुड्स पाकक वे, स्वातंत्र्य, कें टकी 41051 (“कें द्र”) 

आणि त्यानंतर “भाडेकरू” दरम्यान आह;े  

नाव: __________________________________________________  

पत्ता: _________________________________________________ 

________________________________________________________  

दरूध्वनी क्रमांक: (ददवसाचा वेळ) _________________ (संध्याकाळी) ________________  

खालील अटी व शतींचे पालन करून: १. भाडेकरू स्वतंत्र स्वातंत्र्य ज्येष्ठ आणि समुदाय कें द्रात खालील क्षेते्र भाड्यान े

घेण्याची इच्छा ठेवतातः हॉल ए – (६० लोकांपयंत अपवाद नाणहत ) खोलया ११० आणि १०९ हॉल बी (९० लोकांपयंत 

अपवाद नाणहत) खोलया १०८,१०७ आणि १०६  

हॉल सी - (१५० लोक अपवाद नाहीत) सवक खोलया  

इव्हेंटचे आयोजन केले जाईल होय ____ नाही ____ प्रारंणभक ____  

बीअर सव्हक केले जाईल होय ____नाही ____ प्रारंणभक _____  

वाईन सव्हक केले जाईल होय ____नाही ____ प्रारंणभक _____  

शुद्ध णस्पररट सेवा ददली जाईल होय___ नाही___ प्रारंणभक _____  

प्रसंग: ______________________________________________________  

अणतथींची संख्या: _____________________                               
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२. भाड्यान ेदेिारा पेरायड व फी: भाड्यान ेघेतलेलया भागाचा उपयोग ______________२०___ रोजी _______ 

तासांच्या दरम्यान असेल. _____. एम. आणि _____. एम. या कालावधीत सेट अप वेळ समाणवष्ट असावा. बेस भाड्याचा 

दर चार (४) तास आणि एक तास सेट अप टाइम पयंत कव्हर करतो. २ तासांपयंत उपलब्ध असलयास अणतररक्त वेळ 

आवश्यक असललेया प्रत्येक अणतररक्त तासासाठी रू. १००.०० च्या ताशी दराने णवनंती केली जाऊ शकते. सोमवार ते 

गुरुवार चार तासांच्या भाडे कालावधीपेक्षा कमी काहीही पार्कसक आणि मनोरंजन संचालकांच्या णनिकयावर अवलंबून आह.े 

 आठवड्याचे ददवस आणि रणववारसाठी जागा रात्री १० वाजता आणि आठवड्याच्या अखेरीस दपुारी १२:०० वाजता ररक्त 

केलया पाणहजेत. नवीन वर्ाकच्या संध्याकाळ, नवीन वर्ाकचा ददवस, इस्टर, ४ जुलै, थँर्कसणगवव्हगं, णिसमस संध्याकाळ आणि 

णिसमस डे ही सुणवधा भाड्याने उपलब्ध नाही. 

भाडे शुलक: भाडे शुलक रू.______________ ची बेरीज असेल.अशा शुलकामध्ये भाड्यान ेघतेललेया जागेचा फक्त भाड्याचा 

भाग (भाड्यान ेहॉल / मीटटंग रूम, एन्ट्री प्रशस्त खोली, टॉयलेट्स आणि अंगि / डेक) असेल. भाडेकरू आणि कायकक्रमात 

येिाऱ्या व्यक्तींना इमारतीचे इतर भाग ककंवा उपकरिे वापरण्याची परवानगी ददली जािार नाही. 

भाडे शुलक खालीलप्रमािे आहःे हॉल ए – रू. १६० णनवासी आणि रू.  २०० अणनवासी; हॉल बी - रू. २४० रणहवासी आणि 

रू.  ३०० अणनवासी आणि हॉल सी -  रू. ४०० णनवासी आणि  रू. ५०० अणनवासी. आवश्यक खोलयांची संख्या टेबल आणि 

खुचीच्या सेटअपसह णभन्न अस ूशकते. 

भाडे शुलकामध्य ेटेबल आणि खुच्यांचा सेटअप आणि कायकक्रमानंतर साफसफाई समाणवष्ट होते. भाडेकरंूनी सुणवधा आणि 

ज्या कारिास्तव त्यांना ज्या णस्थतीत आढळले त्या णस्थतीत मैदान सोडले पाणहजे. णवलक्षि र्कलीन अप करिे आवश्यक 

असलयास, सुरक्षा ठेव परत केली जाऊ शकत नाही. अलौदकक स्वच्छता ही कें द्राच्या णनिकयावरुन आह.े 

२. णसर्कयुररटी णडपॉणिट: जागेवर ककंवा त्यातील सामग्रीचे नुकसान होऊ शकते आणि सुणवधा भाड्याने देण्याचा हतेू 

सुरणक्षत ठेवण्यासाठी आणि अजाकसणहत अणतररक्त शुलक आकारले जाईल आणि त्याद्वारे णनणित केलयावरच कें द्राने अस े

सांणगतले की इमारतीच्या इमारतीचे कोितेही नुकसान िाले नाही ककंवा त्या घटनेत त्याचे नुकसान िाले तर त ेपरत केले 

जाईल. ठेवीचा दर कायकक्रमासाठी वापरलया जािार  ्या  
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जागेच्या प्रमािानुसार णनणित केले जाईल. हॉल ए भाडे = रू. १००, हॉल बी भाडे = रू. १५०, हॉल सी भाडे = रू. २००. 

ठेव भाड्याच्या तारखेनंतर चार (४) आठवड्यांपयंत ठेवली जाऊ शकते. इमारतीची णस्थती आणि त्यातील सामग्री 

सत्याणपत करण्यासाठी भाडेकरू इमारतीच्या फेरफटका आणि कायकक्रमाच्या आधीच्या घटनेच्या पुनरावलोकनाची णवनंती 

करु शकतात. इमारतीत ककंवा त्यातील सामग्रीस कोितेही नुकसान ककंवा नुकसान िालयास ती भाड्याने देण्याची 

जबाबदारी असेल. आवश्यक मयाकदेपयंत, णडपॉणिटचे नुकसान कोित्याही नुकसानीची दरुुस्ती करण्यासाठी ककंवा 

कोित्याही नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी वापरली जाईल. ठेवीपेक्षा जास्तीत जास्त नुकसान ककंवा नुकसानीची मागिी 

कें द्र सरकारला त्वररत करावी. यामध्ये कोित्याही कें द्राचे कमकचारी, स्वयंसेवक ककंवा कंत्राटदाराने पररसर स्वच्छ करिे 

ककंवा दरुुस्ती करण्यासाठी ककंवा गटाला पांगवण्यासाठी ककंवा गोंधळाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असललेया वेळेच्या 

ककंमतीचा समावेश अस ूशकतो. या परवान्ट्यावर स्वाक्षरी करिारे लोक अशा कोित्याही साफसफाई, तोटा, मोडतोड 

इत्यादींसाठी त्वररत तोडगा काढण्यास सहमत आहते. 

चेक (चे) ककंवा मनी ऑडकरद्वारे भरललेया पेमेंटसह योग्यररत्या सही केलेला हा भाडे करार फॉमक सबणमट करुन अजक केला 

जािे आवश्यक आह.े घटनेच्या कमीतकमी ३० ददवस आधी भरिासह अजक आणि णवमा प्रमािपत्र भरिे आवश्यक आह.े जर 

करारावर ३० ददवसांच्या मुदतीत स्वाक्षरी केली गेली असले तर करारावर स्वाक्षरी िालयावर संपूिक भाडे शुलक आणि ठेव 

बाकी आह.े धनादेश स्वतंत्रता शहराला देय असिे आवश्यक आह.े कोित्याही तृतीय पक्षाचे धनादेश शहर स्वीकारले जािार 

नाहीत. सवक देयकासाठी जारी केलेलया धनादशेाचे नाव व पत्ता भाडे करारावर ददसेल तस ेअसेल. 

४. कें द्राच्या णनयंत्रिाबाहरेचे कायदे: देव ककंवा इतर दघुकटनेमुळे सभागृह उपलब्ध नसलयास भाड्याने घेतलेले शुलक व 

कोितीही रक्कम पूिक परत केली जाईल. देवाच्या कृत्यामुळे ककंवा अन्ट्य दघुकटनेमुळे पररसराच्या अनुपलब्धतेसाठी कें द्र 

जबाबदार असिार नाही. भाडेकराराचा एकमात्र आणि अनन्ट्य उपाय म्हिजे भाडे शुलक आणि सुरक्षा ठेवीचा परतावा. 

५. हस्तांतरि: पररसराचा वापर करण्याचा हक्क हस्तांतरिीय नाही. 

६. धोरि / सुरक्षा: कें द्राने पोणलस / सुरक्षा (शहर ककंवा परगिा) असिे आवश्यक असलयाचे समजलयास 
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कायक, भाडेकरंूच्या खचाकवर अशा कमकचार  ्यांना गुंतविे ही भाडेकरूची जबाबदारी असेल. 

७. भाड्याचे परतावाः इव्हेंटच्या तारखेपूवी चौदा (१४) ददवसांपेक्षा जास्त काळ रद्द िालयाणशवाय ददलेली खोली भाडे फी 

परत केली जािार नाही. णसर्कयुररटी णडपॉणिट रद्द िालयावर परत णमळिार नाही. 

८. अलकोहोणलक पेय:े दारू परवाना कें द्र राखत नाही. एखाद्या कायकक्रमात मद्यपान करण्यास लागिारे कोितेही परवाने 

ककंवा परवानगी घेिे ही भाड्याने देण्याची जबाबदारी आह.े दारूचे णवतरि करण्यासाठी, पॉणलसीवरील अणतररक्त णवमा 

म्हिून शहराचे नाव देिार  ्या शहराला रू.५,००,००० च्या रकमेचा योग्य यजमान (भाडेकरू) देय णवमा प्रदान करिे 

आवश्यक आह.े कोित्याही पररणस्थतीत कोित्याही अलपवयीन मुलांना मद्यपान करण्यास परवानगी नाही. 

९. जुगार: भाडेकरूला कें द्रामध्य ेजुगार ककंवा जुगार खेळण्याच्या कामात भाग घेण्याची परवानगी नाही. 

१०. केटटरंग: भाड्यान ेदिेारा स्वत: चा कॅटरर देऊ शकतो. शहरातील स्वयंपाकघरातील इतर सवांनाच संपूिक दकचन 

क्षेत्रावर कडक णनणर्द्ध केले जाईल. 

केटररने खाली नमूद केलयाप्रमािे कें द्राकडे रू.५,००,००० च्या रकमेचे स्वतःच ेउत्तरदाणयत्व णवमा पॉणलसीचे प्रमािपत्र 

सादर करिे आवश्यक आह.े 

११. उपकरिे व पुरवठा: या करारावर नमूद केलेलया व्यक्तींची संख्या पुरेशी ठेवण्यासाठी कें द्राकडून टेबलस व खुच्याक सादर 

केलया जातील. भाडेकरंूनी कप, णलनन, चीन, फ्लॅटवेअर इत्यादींचा पुरवठा करिे आवश्यक आह ेआणि त ेअन्न, पेय, स्नॅर्कस, 

सजावट इत्यादींसाठी जबाबदार आह.े 

केवळ टेबल सजावट ककंवा मुक्त उभे सजावट परवानगी आह े(मेिबत्त्या वापरलयास त्या काचेच्या पात्रात असलया 

पाणहजेत). वभंती ककंवा छतावर सजावट लावली जाऊ शकत नाही. 

चकाकी, तांदळू, कन्ट्फेटी, पक्षी बी ककंवा इतर कोित्याही सामग्रीस परवानगी नाही. तसेच इमारतीत मासे आणि 

जनावरांना परवानगी नाही. सवक सजावट काढण्यासाठी आणि योग्यररत्या णवलहवेाट लावण्यासाठी भाड्याने घेिे आवश्यक 

आह.े 
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१२. णवमा आणि दाणयत्व: स्वतंत्रता शहर ककंवा स्वातंत्र्य ज्येष्ठ नागररक व समुदाय कें द्र, इन्ट्क. यांचा कोिताही णवमा 

भाडेकरू ककंवा भाडेकरूचे पाहुिे, कमकचारी, एजंट, नोकर ककंवा केटर यांना भाडेकरुच्या वापरामुळे उद्भविार  ्या 

दाव्यांपासून संरक्षि करिार नाही. भाड्यान ेददलेली जागा. जर मादक पेय ेददली गेली ककंवा ददली गलेी नाहीत तर ह े

भाडेकरू असेल जेिेकरुन हा पररसर भाड्यान ेघेतला जात असेल तर ह ेखरे असले तर रेन्ट्टरला देय देण्याचे प्रदशकन व णवमा 

संरक्षि दोन्ट्ही णनणित करण्यासाठी रेंटरला कायदेशीर सलला आणि णवमा एजंटचा सलला घ्या. 

१३. कायद्यांसह अनुपालनः भाडेकरू कें टकी आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेररकाच्या सवक कायद्यांचे पालन करण्यास 

सहमत आहते आणि भाडेकरू बेकायदेशीर हतेूंसाठी पररसराचा वापर करण्यास ककंवा व्यापू नयेत ककंवा इतरांना 

बेकायदेशीर हतेूंसाठी पररसराचा वापर करण्यास परवानगी देत नाहीत. , आणि कोित्याही सरकारी संस्था ककंवा एजन्ट्सीचे 

सवक कायद ेआणि णनयम यांचे पालन करेल आणि त्यानुसार ककंवा त्या वापरासंदभाकत कें द्राचे णनयम व णनयम पाळेल. 

१४. नुकसानः भाडेकरू, या कराराचा णवचार करून आणि इतर चांगलया आणि मौलयवान णवचारांवर, ज्यांची पावती आणि 

पुरविी याद्वारे णनणित केली आह,े त्याद्वारे शहर, त्याची पररर्द, कमकचारी, अणधकारी आणि स्वातंत्र्य हानी पोहचणवण्यास 

आणि धरून ठेवण्यास मान्ट्य आह ेकाय? ज्येष्ठ नागररक आणि समुदाय कें द्र, इ., त्याचे अणधकारी आणि सदस्य, कोित्याही 

आणि सवक मागण्यांणवना मोफत व णनरुपद्रवी, कारवाईचे कारि ककंवा मालमते्तचे नुकसान, ककंवा एखाद्या व्यक्तीला दखुापत 

ककंवा मृत्यू, ज्यामुळे उद्भवलेलया ककंवा त्यांच्याशी जोडलेले असलयाचा दावा , भाडेकरू आणि भाड्याने देिे आणि भाड्यान े

घेतललेया भाड्यान ेजागेचा भाडेकराराद्वारे आणि कायकक्रमात उपणस्थत असलेलया सवक व्यक्ती. 

१५. पार्कंग: पार्कंगमध्ये अंदाजे १५० णनयणमत पार्कंगची जागा आणि सात अपगं पार्कंगची व्यवस्था आह.े मेमोररयल 

पाककसह पार्कंग सामाणयक केली आह.े इव्हेंटमध्ये भाग घिेार  ्या अपुऱ्या पार्कंगसाठी ककंवा कोित्याही वाहनांचे ककंवा 

त्यातील सामग्रीचे नुकसान िालयास शहर आणि कें द्राचे कोितेही उत्तरदाणयत्व ककंवा जबाबदारी गृणहत धरली जात नाही. 

१६. जोरदार आपत्ती: शहराच्या मालमते्तवर अत्याणधक आवाजाची परवानगी ददली जािार नाही. संगीत, स्पीकसक, उते्तजक 

सहभागी इत्यादी गोष्टी णनयंणत्रत करिे ही भाडेकरंूची जबाबदारी आह.े णनयंत्रिास अयशस्वी िालयास पररिामी 

कोित्याही गुन्ट्हगेारी शुलकाव्यणतररक्त कायकक्रम बंद होऊ शकतो. 
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१७. स्वाक्षरीची अणधकृतताः ही कराराची अंमलबजाविी करिार  ्या व्यक्ती (भाडे) भाडेकरूच्या वतीने आणि त्याद्वारे, 

याची हमी देते की त्याला / णतला अशा क्षमतेमध्ये कायक करण्यास अणधकृत केले गलेे आह ेआणि अशा संस्थेद्वारे त्याचे 

अणधकृतपिे अणधकृत केले गेले आह ेआणि याद्वारे वैयणक्तक गृणहत धरले जाईल जागेची अती सफाई, भाडे तोडिे ककंवा 

भाडेकरू ककंवा इतर कोित्याही सदस्यांद्वारे ककंवा त्यातील अणतथींकडून कें द्राची मालमत्ता हटणविे या खचाकची जबाबदारी. 

जर ही परवानगी २१ वर्ांखालील व्यक्तींच्या गटाला ददली गेली असेल तर दकमान २१ वर्े ककंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या 

व्यक्तींनी नेहमी उपणस्थत असिे आवश्यक आह.े या करारावर कमीतकमी २१ वर्े वयाच्या व्यक्तीची स्वाक्षरी असिे 

आवश्यक आह ेजे उपणस्थत असले. स्वातंत्र्य शहर ककंवा कें द्र दोन्ट्हीही वैयणक्तक मालमते्तचे नुकसान ककंवा हानीसाठी 

जबाबदार नाहीत. 

मी याद्वारे ह ेणसद्ध करतो की मी वरील कराराच्या तरतुदींचे पुनरावलोकन केले आह ेआणि याद्वारे या अटी व शतींशी सहमत 

आह.े णनयम व कायद्यांची एक प्रत मला णमळाली असलयाचेही मी प्रमाणित करतो 

_____________________________________ 

भाड्यान ेदेिाऱ्याची सही 

___________________________________ 

स्वतंत्र 

पार्कसक आणि मनोरंजन णनदेशक 

 
 

 

 


