
 
 

 

వీజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ 

నిబంధనలు మరియు షరతులు  

 

1. వీజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్  

1. వీజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ ("WISE") అనేది కంపెనీ కంపెనీ చటటం 1956 క్రంద 
ఒక భారతీయ సంసథ . ఇద ి ఎంపెైర్ హౌస్ (బేసెాంట్), ఎకప నాయక్స మార్్, డాకటర్ DN ర్ోడ్, ఫో ర్ట, 
మ ంబాయి 400001 వదద  ర్ిజిసట ర్్ కార్ాాలయం ఉంది. వెయిజ్మాన్ ఫో ర్స్ లిమిటెడ్, ఆర్ిిఐ ర్ిజిసట ర్్ 
అధీకృత డీలర్ వర్-2 మర్ియ  ఇంటర్నేషనల్ ఇన్ిండ్ మనీ టాాన్ఫర్, వేదాంగ్ ఫార్పక్స్ సొ లయాషన్్ 
లిమిటెడ్కస సంబంధించి వసెట రన్ యూనియన్ ఫెైనానిియల్ సర్వీసెస్ USA యొకస పరాని్పల్ ఎజ్పంటల లో 
ఒకదానిని కలిగి ఉనే వీజ్మాన్ గ్ూర పో్ల  భాగ్ం, ఆర్ిిఐ ర్ిజిసట ర్్ పూర్ిి డ్బ ి సంప్ాదించేవాడ్క. WISE 
తనకు మర్ియ  దాని గ్ూర ప్ కంపనీలకు వెబ్ై్టనే సొ ంతం చేసుకుంట ంది మర్ియ  నిరీహిసుి ంది 
మర్ియ  వెబ్ సెైట్ యొకస ఉపయోగ్ం మర్ియ  వినియోగించే సందరశకుడిని (ఇకసడ్ పేర్కసనేట ల ) 
అందిసుి ంది మర్ియ  సేవలు, ఉతపతతి లు మర్ియ  సేవలను వెబ్ై్టలల  పదార్ిశంచబడే లేదా అందించే 
సేవలను ఉపయోగించుకునే అవకాశానిే అందిసుి ంది. నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలు వెబ్ై్టలల  
దిగ్ వన మర్ియ  మర్పకసడ ైనా సెట్ చేయబడా్ యి (ఇకపెై "నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలు" గా 
సూచిసాి రు). వెబ్ై్ట ను యాకప్స్ చేయడానిక్ లేదా ఉపయోగించుకోవడానిక్ మ ందుగానే వెబ్ై్టలల  
అందించబడిన సేవలు, ఉతపతతి లు లేదా సేవలను ఉపయోగించుకోవడ్ంలో మ ందుగానే నిబంధనలు 
మర్ియ  షరతతల పకాారం కట ట బడి ఉండాలని విజిటర్ అంగవకరి్ంచాలి.  

2. సందరశకులు తపపనిసర్ిగా నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలను జ్మగ్రతిగా చదవాలి. వెబ్ై్ట్ యొకస 
ఆకప్స్ మర్ియ  ఉపయోగ్ం నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలు ప్ాటనంచటానిక్ ఆమోదం మర్ియ  
ఒపపందంను సూచిసాి యి. నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలు ఆమోదయోగ్ాం కాకప్ో తే, సందరశకులు 
ఈ వెబ్ై్ట ే లేదా దాని యొకస ఏ పేజీలను ఉపయోగించరు లేదా ఉపయోగించరు మర్ియ  వెబ్ 
సెైటలల  లేదా అందించే సేవలలో, ఉతపతతి లు లేదా సేవలోల  దేనినెైనా ప్ొ ందరు. 



 
 

 

3. దయచేసర "SUBMIT" పెై క్లక్స చేసర, నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలు చదివి, అరథం 
చేసుకునాేయని, మర్ియ  నిబంధనలు మర్ియ  షరతతల దాీర్ా అంగవకరి్ంచడానిక్ మర్ియ  
కట ట బడి ఉండాలని వికటర్ అంగవకర్ిసాి నని గ్మనించండి.  

4. WISE దాని అభీష్ాట నుసారం మారచవచుచ, ఎట వంటన మ ందసుి  నోటీసు లేకుండా ఎపపటనకపపపడ్క 
నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలను జ్ోడించండి లేదా తొలగించండి. ఇద ిసందరశకులకు అందుబాట లో 
ఉండే వెబ్ై్ట్ లేదా ఏద ైనా సదుప్ాయం, ఉతపతి్త లేదా సేవను పదార్ిశంచే లేదా అందించే పతా్త 
సందరభంలో కాలానుగ్ ణంగా నిర్ాా ర్ించే సందరశకుడి బాధాత, సందరశకుడిక్ ఈ పేజీక్ త్తర్ిగి వచిచ, ఏ 
మారుపలు కోసం నిబంధనలు మర్ియ  నిబంధనలను సమీక్ించండి, జ్ోడింపపలు లేదా తొలగింపపలు. 
లేకప్ో తే వెైఫలాాల దాీర్ా పేర్కసనబడినంత వరకు అనిే మారుపలు, చేరుపలు మర్ియ  తొలగింపపలు 
సీయంచాలకంగా పభాావానిే చూపపతాయి మర్ియ  అవి సెైటలల  ప్ో స్ట చేయబడిన సమయం నుండి 
మర్ియ  వాటనపెై కట ట బడి ఉంటాయి. వెబ్ై్ట  లేదా వెబ్ సెైట్ లో అందించబడిన ఏ సేవలు, ఉతపతతి లు 
లేదా సేవలను యాకప్స్ చ యాడ్ం లేదా ఉపయోగించడ్ం కొనసాగించడ్ం దాీర్ా, సందరశకుడిని 
మారచడానిక్, జ్ోడించిన లేదా తొలగించిన నిబంధనలను అంగవకర్ించడానిక్ మర్ియ  
అంగవకర్ించడానిక్ అంగవకరి్ంచినట ల  భావించబడ్కతతంది. సందరశకుడిక్ మారుపలు, చేరుపలు లేదా 
తొలగింపపలకు అంగవకర్ిసేి , వెబ్ై్టలల  యాకప్స్ చేయడ్ం లేదా ఉపయోగించడ్ం లేదా వెబ్ై్టలల  ఏద ైనా 
సేవలు, ఉతపతతి లు లేదా సేవలను ప్ొ ందడ్ం వంటనవి విజిటర్ నిలిపరవేయబడాలి (ఇపపటనకన 
సందరశకుడిక్ ఇట వంటన మారుపలు, చేరుపలు లేదా తొలగింపపలు).  

2. నిరీచనాలు మర్ియ  సమావేశాలు  

 

1. ఈ నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలు (పెైన పర్ిచయం సహా), సందరభం అవసరం లేకప్ో తే, క్ంది 
పదాలు మర్ియ  పదబంధాలు జ్పల్లల కాాష్ క్ంద ఇకసడ్ వారి్క్ కనటాయించిన అర్ాథ లు కలిగి ఉండాలి 
కారు్  (అంటే ఒక వాసివిక జ్నబ ) WISE దాీర్ా ఆవిషసర్ించారు వివిధ త గ్ల మర్ియ  అనిే 
వివిధ త గ్ల మర్ియ  అదే అనిే రూప్ాంతరం.  

 



 
 

 

"హెచ్చరికలు" అనగా ఎపపటనకపపపడ్క సందరశకులక్ జ్మర్వచేసరన లేదా జ్మర్వ చేయబడిన వివిధ 
అంశాలకు సంబంధించి నోటీసులు అనగా ఉదా. మార్పసట్ సమాచారం యొకస నోటీసులు, బిలుల  
చ లిలంపపలకు ర్ిమ  ండ్రుల , అందుకు చ లిలంపప కోసం రసీదు  

 
"WISE పారటనర్" అనగా సునిేతమ  న లేదా ఉప పతా్తనిధి లేదా వెైస్ యొకస వాాప్ార సహచరుడ్క 

మర్ియ  కంటెంట ే పదార్ిశసుి ంది లేదా వెబ్ై్టలల  వెైస్ యొకస ఏద ైనా సేవలను అందించే వాక్ి.  
"లబి్దదారుడు" అనగా వాక్ి కారు్  నంబర్ (వర్పపల్ వాలెట్) లేదా బాాంక్స ఖాతా సంఖా నిధులను బదిల్ల 

చేయడానిక్ WISE కు ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ చేత అందించబడిన వాక్ి.  
"కాల్ స ంటర్" అని పరలుసాి రు కాల్ సెంటర్ అంటే WISE లేదా దాని సర్వీస్ ప్ొా వెైడ్ర్ దాీర్ా వెబ్ై్టలి  

సంబంధం ఉనే సందరశకులకు సంబంధించిన సేవలు, దానిపెై పదార్ిశంచబడ ే లేదా అందించే 
సేవలకు సహాయపడ్టానిక్ మర్ియ  సందరశకులకు నమోదు చేయబడిన లేదా నమోదు చేసరన 
ఏద ైనా లావాదేవీలు అట వంటన సేవలు.  

"ఫ సిలిట"ీ అనగా పసాుి తం మర్ియ  భవిషాత్ ఉతపతి్త, సేవ లేదా సౌకరాం పదార్ిశంచబడ్కతతంది లేదా 
అందించబడ్కతతంది లేదా వెబ్ సెైట్ దాీర్ా అందించబడ్కతతంది (వెైజ్ లేదా ఏద ైనా WISE 
భాగ్సాీమి దాీర్ా). 

"వ్యకతి" లో ఒక వాక్ి, ఒక సంసథ , ఒక శర్వర కార్కపర్నట్, వాకుి ల సంఘం (విల్లనం లేదా లేదో), టసా్ట, 
భాగ్సాీమా సంసథ , సమాజ్ం మర్ియ  పభా తాీనిే కలిగి ఉంట ంది.  

"రిజిస్ట ర్్ యూజర్" అనగా వెబ్ై్టలల  తాను నమోదు చేసుకునే ఏ సందరశకుడ్క అయినా, వెబ్ై్టలల  
ఇచిచన సేవలు మర్ియ  ఉతపతతి లకు సంబంధించి ఎట వంటన లావాదేవీలను నమోదు 
చేయలేదు. "ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్" అనే పదం పతా్త వినియోగ్దారుని కలిగి ఉంట ంది.  

"రిజిస్ట ర్్ యూజర్ ఐడి" అనగా ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ కు అందించబడిన యూజ్ర్ పేరు మర్ియ  ర్ిజిసట ర్్ 
యూజ్ర్ ప్ాసీర్ోతో ప్ాట  ర్ిజిసటర్ చేయబడిన వాడ్కకదారునిక్ వీలు కలిపంచే వెబ్ై్ట్ దాీర్ా ర్ిజిసటర్ 
చేయబడ్కతతంది.  

 

 సేవలను ప్ొ ందడ్ం మర్ియ  సేవల విషయంలో లావాదేవీలు లోక ్పవాేశంచడ్ం, 
 



 
 

 

 యాకప్స్ ఒకటన లేదా ఎకుసవ ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ ఖాతాలు / వరుచవల్ నో (వరుచవల్ పరు్లు), సవేల కొరకు 
దరఖాసుి  ఫారమల ను డౌనోల డ్ చేయండ,ి చిరునామాలో మారుపను నమోదు చేయండ,ి చ లిలంపపలు, చ లిలంపపల 
చ లిలంపప, బిలుల  చ లిలంపపలు, వరికం మర్యి  ఆన్ లెైన్ అపరల కనషనుల  చేయండ;ి మర్ియ   

 
 వెబ్ై్ట్ అనుమత్తంచ ేఇతర చరాలు చయేండ.ి  

 
"రిజిస్టర్్ యూజర్ పాస్ వ్ర్్" అంట ే ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్ిక ్ అందించిన ప్ాస్ వర్్ మర్యి  వెబ్ై్ట్ దాీర్ా ర్ిజిసట ర్్ 
యూజ్ర్ ఐడతిో ప్ాట  ర్ిజిసటర్ చేయబడిన వినియోగ్దారునిక ్వీలు కలిపంచ ేవబె్ై్ట స నమోదు చసేుకోవాలి.  
  సవేలను ప్ొ ందటం మర్ియ  వెబ్ై్టలల  అందించ ేసేవల విషయంలో లావాదవేీలు నమోదు చయేడ్ం,  
 ఒకటన లేదా అంతకనాే ఎకుసవ ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ అక ంట్్ / కార్్ సంఖా (వరుచవల్ పరు్లు) యాకప్స్, 

సేవల కొరకు దరఖాసుి  ఫారమల ను డౌనోల డ్ చేయండ,ి చిరునామాలో మారుపను నమోదు చేయండ,ి నామినీ 
వివర్ాలు, చ లిలంపపలు, చ లిలంపపల చ లిలంపప, బిల్ చ లిలంపపలు, వరికం మర్ియ  ఆన్ లెైన్ అపరల కనషనుల  చయేడ్ం; 
మర్ియ   

 వెబ్ై్ట్ వంటన ఇతర చరాలు అనుమత్తంచవచుచ. 
 
"స్రవీస్ పరొ వ ైడర్" అనదే ిఒక వాక్ి, WISE వబె్ై్ట ే నిరీహించడానిక ్మర్ియ  / లేదా నిరీహించడానిక ్WISE 
ను అందించడానిక ్WISE ఒక సేవను అందించ ేవాక్ి కాదు, వెబ్ై్టలల  ఏద నైా లక్షణానిే అందించడ్ం లేదా జ్మా నం 
దాీర్ా అందించబడిన సౌకరాం అందించడ్ం. 
 
"నిబంధనలు మరియు షరతులు" అనగా ఎగ్ వ మర్ియ  దిగ్ వ పేర్కసనే నిబంధనలు మర్యి  షరతతలు 
మర్ియ  ఎపపటనకపపపడ్క వెబ్ై్ టలల  ఉనే మిగిలిన అనిే నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలు.  
 
"వీజమన్ ఇంప క్స్ స్రవీస్ ఎంటరప్రైజపస్ లిమిటెడ్" (WISE) అనగా వయెిజ్మాన్ ఇంపకె్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటడె్, 
కంపెనీస్ యాక్సట, 1956 క్ంద విల్లనం చయేబడని ఒక కంపనెీ, ఎంపెైర్ హౌస్ (బసేెాంట్), ఎకప నాయక్స మార్్, డాకటర్ 
DN ర్ోడ్, ఫో ర్ట, మ ంబాయి 400001 దాని వారసులు మర్యి  కనటాయింపపలను కలిగ ిఉండాలి.  
 
"WISE యొకక అనుబంధాలు" అంట ేఏ ఇతర శర్వర కార్కపర్నట్ అంట ేనియంత్తసాుి ంద,ి నియంత్తాసుి ంద ిలేదా సాధారణ 
నియంతణాలో WISE తో ఉంట ంద.ి ఈ నిరీచనంలో "నియంతణా" అంట ేయాజ్మానాం, ఓటనంగ్ హకుసలు లేదా 
సంబంధతి సంసథ యొకస ఈక్ీట ీర్ాజ్ధాని యొకస 25% లేదా అంతకంట ేఎకుసవ పతాాక్ష లేదా పర్ోక్ష నియంతణా.  



 
 

 

"స్ందరశకుడు" అనగా వెబ్ై్ట ే యాకప్స్ చేసుి నే లేదా సందర్ిశంచ ేఏ వాక్ి అయినా అలాంటన వాక్ి తనను తాను 
ర్ిజిసట ర్్ ర్ిజిసటర్ా్  నమోదు చసేుకుని, WISE మర్యి  దాని గ్ూర ప్ కంపెనీల ఏజ్పంట్ లు మర్యి  ఫాాంఛ జైీలను కలిగ ి
ఉనాేడ్క.  
"వ బ్ స ైట్" వబె్ై్ట్ www.jaldicash.com లో పసాుి తం WISE చ ేనిరీహించబడ్కతతందని మర్యి  వెబ్ై్ట లో 
ఉనే ఏ అపరల కనషనుల , సాఫ్టట వేర్ మర్ియ  కంటెంట్ కలిగ ిఉంట ంద.ి 
 

2. ఈ నిబంధనలు మర్యి  షరతతలోల , సందరభం అవసరం లేకప్ో తే:  
 ఏ లింగ్ పదాలు పతా్త ఇతర లింగాలను కలిగ ిఉండ్టానిే భావించబడ్తాయి;  
 ఏకవచనం లేదా బహువచనంతో పదాలు కయడా వరుసగా బహువచనం లేదా ఏకవచనం ఉంటాయి;  
 నిబంధనలు "ఇకసడ్", "ఇకసడ్", "ఇందుకోసం", "ఇకసడ్" మర్ియ  వపాతపనే లేదా సారూపా పదాలు 

ఈ మొతిం వబె్ై్ట ే సూచిసాి యి;  
 పదం "ఆర్ిటకల్" ఈ నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలు పరే్కసనే నిబంధన సూచిసుి ంద;ి  
 శీర్ిిక మర్యి  బో ల్్ టెపైేేస్ సౌలభాం కోసం మాతమా ేమర్యి  వాాఖాానాలకు పయాోజ్నం కోసం నిరలక్షాం 

చేయబడ్కతతంద;ి  
 ఏ చటటం లేదా చటటం లేదా దాని నియమానిక ్ సంబంధించి ఎట వంటన నియమావళిక ్ సంబంధించి, 

ఎపపటనకపపపడ్క, సవర్ించిన, అనుబంధం లేదా పపనఃప్ాారంభంచబడ,ి చటటబదామ  న నియమానిక ్ఏ సూచన 
అయినా, ఆ నియమం పకాారం ఎపపటనకపపపడ్క చేసరన ఏద ైనా అధీకృత శాసనం;  

 ఏ పదం లేదా వాకతికరణ కానీ ఇకసడ్ నిరీచించబడ్లేదు ఇద ి వర్ిించ ే చటటం క్ంద దాఖలు అద ే అరాం 
ఉంట ంద;ి 

 పదం యొకస "సూచనలు" లేదా "సహా" సూచనలు పర్మిిత్త లేకుండా అనీయించబడ్తాయి;  
 
3. WISE వ బ్ స ైట్  
 
1) వెబ్ై్ట్ ప్ాాథమికంగా వెైస్ ప్ారటనర్్ మర్యి  / లేదా జ్మా నం దాీర్ా సవేల యొకస పదారశన మర్ియ  అందించటం 
జ్మా నం సంబంధించి ఎట వంటన బాధాత మర్ియ  ఎట వంటన బాధాత ఆధారంగా. వబె్ై్టలల  సమాచారం మర్ియ  సేవలు 
పదార్ిశంచబడ్తాయి మర్యి  జ్మా నం యొకస విచక్షణతో దశలవార్వగా అందించబడ్తాయి. WISE లేదా WISE 
ప్ారటనర్ ఎపపటనకపపపడ్క దాని అభీష్ాట నుసారం, కొతి సమాచారం మర్ియ  సవేలను పవాశేపెటనట , మ ందసుి  నోటీసు 
లేకుండా మొతిం లేదా కొంత భాగ్ంలో ఏద ైనా సమాచారం లేదా సేవలు లేదా నిబంధనలను జ్ోడించి, సవర్ించండ,ి 
ససపెండ్ లేదా వనెక్స తీసుకోవాలి.  



 
 

 

2) సందరశకుల లేదా సందరశకులకు ఏవెైనా నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలు అంగవకర్ింపబడ్కప్ో తే, వబె్ై్టలల  ఏద ైనా 
విషయానిే అంగవకర్ించకప్ో త,ే సందరశకుల ఏకప్క మర్ియ  పతాేాకమ  న పర్ిష్ాసరం ఇకసడ్ పరే్కసనేట ల  తపప, 
వెబ్ై్ట ే ఉపయోగించకుండా నిలిపరవయేడ్ం.  
 
4. వ బ్ స ైట్ యొకక అరహత వినియోగదారులు  
 
1. వెబ్ై్ట ే ప్ాాపరి  చయేడానిక ్మర్యి  ఉపయోగించడానిక ్మర్యి  ఏద నైా సేవలను ఉపయోగించుకోవటానిక,్ 
సందరశకుడ్క తపపనిసర్గిా 18 సంవత్ర్ాల వయసు్ గ్ల ఒక వాక్ిగా ఉండాలి, వీరు విజిటరుస వర్ిించ ే చటట 
పర్ధిలిోని చటటబదామ  న ఒపపంద ఒపపందాలలో లేదా కార్కపర్నషన్, టసా్ట, వాకుి ల సంఘం లేదా సంసథ చటటపరంగా 
చటటబదదమ  న ఒపపందాలలోక ్ పవాశేంచగ్లదు, మర్యి  ఒపపందాలను నిర్ిదషటంగా, వర్ిించ ే చటటం మర్ియ  వార్ ి
సంకలనం / ర్ాజ్మాంగ్ం యొకస పతాాల పకాారం ఇకసడ్ పర్ిశీలించబడా్ యి. సందరశకుల సంఘం, టసా్ట, వాకుి ల 
సంఘం లేదా ఒక సంసథ ఉంట,ే సందరశకుల నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలకు అంగవకర్సిుి నాేరు మర్ియ  వెబ్ై్ట్ 
మర్ియ  సేవలను ఉపయోగించుకోవడ్ం, ఉపయోగించడ్ం మర్ియ  ఉపయోగించడ్ం మర్ియ  అతని కార్కపర్నషన్, 
టసా్ట, అసో సరయిషేన్ కనసు కావచుచ వాకుి లు లేదా సంసథ , మొదలెైనవి. సందరశకుడిక ్ అరహత సాధించకప్ో త,ే 
సందరశకుడ్క తక్షణమ ేవబె్ై్ట ే లేదా సౌకరాంను ఉపయోగంిచుకోవడ్ం లేదా ఉపయోగించడ్ం నిలిపరవయేాలి. 
 
2. భారతదేశంలోని ఇతర దశేాల ప్ౌరులు మర్ియ  నివాసరతతలు (సమిష్రటగా, "నివాసరతతలు") భారతదేశం యొకస 
దేశీయ చటాట లు మర్ియ  అట వంటన దేశాలకు యాకప్స్, వాడ్కం మర్ియ  వినియోగ్ం, వబె్ై్ ట్ మర్ియ  సవేలను 
ప్ొ ందటం. వెబ్ై్ట్ మర్యి  సవేలను ఉపయోగించడ్ం, ఉపయోగించడ్ం మర్ియ  ఉపయోగించడ్ం దాీర్ా, వారు 
భారతదేశంలో మర్యి  / లేదా ఇట వంటన దశేాలోల ని సాథ నిక చటాట లను ఉలల ంఘించవచచని అందరూ నాన్-
నివాసరతతలు అరథం చసేుకుంటారు. ఈ విషయంలో సందరశకుడ ి వలల  కలిగన ఏద ైనా బాధాత కోసం సందరశకుడ ి
మాతమా ే పూర్ిిగా మర్యి  పూర్ిిగా బాధాత వహించాలని, సందరశకుడకి ్ ఈ విషయంలో వెఫైలాం వలల  ఏవెనైా 
బాధాత వాయిదా వయేడానిక ్వీలవపతతంద.ి 

5. రిజిస్ట ేషన్ ఇనఫరమమషన్ అండ్ గోప్యం థీఫ్  

1) వబె్ సెటై స పర్మిిత ప్ాాపరి  మాతమా ేనమోదు కాని సందరశకులకు అందుబాట లో ఉంద.ి సవేలు ప్ొ ందకుండా 
నమోదుకాని సందరశకులు అనుమత్తంచబడ్రు. వెబ్ై్టనస అధిక ప్ాాపరిని ప్ొ ందటానిక ్మర్యి  సేవలు ప్ొ ందటానిక,్ 
సందరశకుల ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారుడిగా వెబ్ై్టలల  నమోదు చేసుకోవలసర ఉంట ంద.ి  

2) ర్ిజిసటర్్ వాడ్కకర్ ిఅంగవకర్ిసాి డ్క:  



 
 

 

 వెబ్ సెైట్ లో ర్ిజిసేట రషన్ రూపం దాీర్ా ప్ాాంప్ట చేయబడిన నిజ్మ  న, ఖచిచతమ  న, పసాుి త మర్ియ  పూర్ిి 
సమాచార్ానిే అందించడానిక,్ మర్యి  

 ఎపపటనకపపపడ్క ఇద ి ఎలలపపపడ్ూ నిజ్ం, ఖచిచతమ  న, పసాుి త మర్యి  సంపూరణంగా ఉంచడానిక ్ ఈ 
సమాచార్ానిే నిరీహించడానిక ్మర్ియ  నవీకర్ించడానిక.్ 

WISE ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ అందంిచిన ఏద ైనా సమాచారం వలల  నిజ్ం, సర్కిానిద ికాదు, పసాుి త కాదు మర్ియ  / లేదా 
అసంపూరణంగా ఉండ్టం వలల  ర్జిిసటర్్ వాడ్కకదారునిక ్WISE నషటపర్ిహారం చ లిలంచాలి్ ఉంట ంద ిమర్ియ  WISE 
ఏ విధమ  న నష్ాట లకు బాధాత వహించదు. ర్జిిసటర్్ వాడ్కకదారుడ్క WISE కు అందించిన ఏ సమాచారం వలన నిజ్ం 
కాని, సర్ికానిద ికాదు, పసాుి త లేదా అసంపూర్ిిగా ఉండ్టం వలన నమోదు చేసరన వాడ్కకర్.ి ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ 
అందించిన ఏద ైనా సమాచారం నిజ్ం కాదు, సర్కిాదు, పసాుి త లేదా అసంపూరణమ  నద ికాదు, ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారుల 
ర్ిజిసేట రషనుే రదుద  చేయటానిక ్ మర్యి  వెబ్ సెటై్ లేదా ఏద ైనా సేవల యొకస ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ యాకప్సుే 
త్తరససర్ించ ేహకుస ఉంద.ి  

3) ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారుడిగా ర్జిిసేట రషన్ చేసుకునేపపపడ్క ఇతర ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ ఐడ ిమర్ియ  ర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ 
ప్ాస్ వర్్ ను ర్జిిసటర్ చసేుకోవాలి. మర్యి  కసటమర్ా్  ర్ిజిసేట రషన్ చేసుకోవడ్ం దాీర్ా వెబ్ై్ట్ సంబంధతి సీర్యిల్ 
నంబర్ మర్యి  పరన్ నమోదు చసేుి ంద.ి  

4) ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ అనిే ID లు మర్ియ  ప్ాసీరుతు యొకస గోపాతను మర్ియ  గోపాతని నిరీహించడానిక్ 
పూర్ిిగా బాధాత వహిసాి డ్క మర్ియ  ర్జిిసటర్్ వాడ్కకర్ ిఏ ర్జిిసేట రటడె్ యూజ్ర్ యొకస ఐడ ిమర్ియ  ప్ాస్ వర్్ క్రంద 
జ్రుగ్ తతనే అనిే లావాదేవీలు మర్ియ  కారాకలాప్ాలకు పూర్ిిగా మర్ియ  పూర్ిిగా బాధాత వహించాలి. ID 
మర్ియ  / లేదా ప్ాసీర్్ యొకస అనధకిార ఉపయోగ్ం లేదా దుర్ిీనియోగ్ం. ఏ మూడ్వ పక్షం వెబ్ై్ట్ లేదా ఏ 
ఫెసరలిటీని వార్ ి ID లేదా ప్ాస్ వర్్ వాడ్కం దాీర్ా యాకప్స్ చేసేి  ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కక బాధాత మర్ియ  బాధాత 
వహసిుి ంద ిమర్యి  ర్ిజిసటర్్ వాడ్కకదారుడ్క దానితో ప్ాట  వెైస్ నషటపర్ిహార్ానిే అంగవకర్సిాి డ్క మర్ియ  ఏద ైనా 
బాధాత, ఖరుచలు, నష్ాట లు, వాదనలు, సూట ల  మర్ియ  విచారణలు అట వంటన అనధకిార్ిక యాకప్స్ మర్ియ  
ఉపయోగ్ం మీద ఆధారపడ ిఉంటాయి. మ ందు చ పరపనదానిక ్పక్షప్ాతం లేకుండా ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్ ిఅంగవకర్ిసాి డ్క:  

 తక్షణమ ే ఇ-మ యిల్ దాీర్ా మర్యి  ర్ిజిసట ర్్ ప్ో స్ట AD దాీర్ా లేదా కాల్ సెంటర్ దాీర్ా, ఏద ైనా 
అనుమానిత నషటం, ద ంగ్తనం, ID లేదా ప్ాసీర్్ యొకస అనధికార్ిక ఉపయోగ్ం, ఏద ైనా ఇతర ఉలల ంఘన 
యొకస భదతాకు అనుమత్త ఇవీలేదు; లేదా ర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ యొకస ఖాతా బాాలెనోలు ఏద ైనా సర్ికాని 
సమాచారం.  

 పతా్త సెషన్ మ గింపపలో ర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ వార్ ిఖాతా నుండ ిలాగ్ అవపట్ చేసాి రని నిర్ాా ర్ించుకోండ.ి 

5) ఏద నైా లావాదేవీ లేదా కారాకలాప్ాలు ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ యొకస ఐడ ిలేదా ప్ాస్ వర్్ ను ఉపయోగించుకోవడ్ంతో 
ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ యొకస లావాదేవీ లేదా కారాకలాపంగా పర్గి్ణ ంచబడాలి మర్యి  అట వంటన లావాదేవీ లేదా 



 
 

 

కార్ాాచరణ యొకస ప్ాామాణ కతను ధృవీకర్ించడానిక ్ఎట వంటన బాధాత ఉండ్దు. లావాదేవీలు లేదా వాకుి ల దాీర్ా 
లేదా లావాదవేీ / కార్ాాచరణ యొకస సీభావానిక ్ సంబంధించిన లావాదేవీ లేదా కారాకలాప్ాలోల  కతలకమ  న 
నమోదు చేసరన వినియోగ్దారు చేసరన ఏద నైా ప్ొ రప్ాట  లేదా దోష్ానిక ్WISE బాధాత వహించదు.  

6) ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్ ిఅతని / ఆమ  ID ను మరచిప్ో త,ే ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్ ియొకస పపటనటన తేద ీమర్యి  లావాదేవీ 
వివర్ాలు లేదా ఇతర సమాచారం అందించిన వెబ్ై్టలల  అందించిన చిరునామాలో WISE కు వాాతపూరీక అభారథన 
లేదా ఇ-మ యిల్ పంపవచుచ లేదా ఇతర సమాచారం సంతృపరి కరంగా WISE. WISE ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ యొకస 
గ్ ర్ిింపప (ఇద ిసంతృపరి  పూర్ిిగా WISE అభీష్ాట నుసారం ఉంట ంద)ి సంతృపరి  చ ందుతతంద,ి WISE తో నమోదు 
ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ యొకస ఇ-మ యిల్ చిరునామాకు ID పంపపతతంద.ి ఈ ఇ-మ యిల్ చిరునామాను 
కొనసాగించడానిక ్ ర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ బాధాత వహించాలి. ర్ిజిసటర్్ వాడ్కకర్ ి యొకస గ్ ర్ిింపపకు సంతృపరి  చ ందక 
కారణంగా ID ని అందించడానిక ్ఇద ివిఫలమ  త ేWISE బాధాత వహించదు.  

7) ర్జిిసటర్్ వాడ్కకర్ ిఅతని / ఆమ  ప్ాస్ వర్్ ను మర్ిచప్ో యి ఉంట,ే www.jaldicash.com వెబ్ై్ట స లాగిన్ అవాీలి 
మర్ియ  తన నమోదతి వినియోగ్దారు ID, మొబ్లై్ నెంబరు, మర్ియ  పపటనటన తేద.ి ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ అందించిన 
ఇ-మ యిల్ చిరునామాలో ర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ కు WISE కమూానికనట్ అవపతతంద.ి భదతాా కారణాల వలల  ర్ిజిసట ర్్ 
వాడ్కకర్ ిర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ అందుకునే వెంటన ేఈ ప్ాస్ వర్్ ను మార్ాచలి, అపపటన వరకు ఈ ప్ాస్ వర్్ ర్ిజిసట ర్్ 
యూజ్ర్ యొకస ప్ాస్ వర్్ గా పర్ిగ్ణ ంపబడాలి మర్ియ  ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారుడ్క దాని లావాదవేీలకు బాధాత 
వహించాలి మర్యి  బాధాత వహించాలి. కొర తి ప్ాసీర్్ యొకస తర్ానిక ్ తరువాత, WISE ప్ాత ప్ాసీరు్ న 
ఉపయోగించడానిే నిలిపరవసేుి ంద.ి అయిత,ే ప్ాత ప్ాసీరు్ న ఉపయోగించడ్ం దాీర్ా ప్ాత లావాదవేీ లేదా ప్ాసీరు్ న 
నిలిపరవసే ేసమయం వరకు నమోదు చేయబడిన వాడ్కకదారు బాధాత మర్ియ  బాధాత వహించాలి.  

8) నియమ నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలలో ఎకసడ నైా పరే్కసనబడినపపటనకత, ర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ యొకస ID 
మర్ియ  ప్ాసీర్్ సర్పన్ వాడ్కానిే ఉనేపపటనకత, WISE దాని సీంత అభీష్ాట నుసారం (కానీ కట ట బడ ిఉండ్దు) ఆఫ్ 
లెైన్ మర్యి  / లేదా అదనపప వాాత లేదా ఇతర నిర్ాా రణ ఏద నైా బో ధనా, లావాదవేీ లేదా కారాకలాప్ాలకు నమోదు 
చేసరన వాడ్కకదారుడ్క, వెజై్మ్  పర్ిగ్ణ ంచబడ్వచుచ. 

9) సమాచార సాంకనత్తక పర్జి్మా న చటటం, 2000 లేదా అమలులో వపనే ఏ ఇతర చటటం పకాారం సురక్ిత ఎలకాటా నిక్స 
ర్ికారు్ లను మర్ియ  సురక్తి డిజిటల్ సంతకాలకు భర్ోసా ఇచచే ధృవీకరణ అధకిారులు మర్ియ  ఇతర మౌలిక 
సదుప్ాయాలు, ఇద ే సాథ నంలో ఉంద,ి ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారు సూచనలను కమూానికనట్ చయేడానిక ్ మర్ియ  
లావాదవేీలు మర్యి  ఇతర కారాకలాప్ాలను నిరీహించడ్ం మర్ియ  అలాంటన సురక్తి ఎలకాటా నిక్స ర్ికారు్ ల దాీర్ా 
మర్ియ  సురక్తి డిజిటల్ సంతకాలు దాీర్ా అమలు చయేడానిక ్హకుస కలిగ ిఉంట ంద,ి లేదా సాథ నంలో, ప్ాస్ 
వర్్ (లు). 

6. స్ందరశకులు నిరీహ ంచ్డం, రిజిస్ట ర్్ వినియోగదారులు మరియు వినియోగదారులు  



 
 

 

1) సందరశకుల ర్ాకయడ్దు -  

 ఏ ఇతర వాక్ిని ఆకప్స్ చ యాడ్ం, ఉపయోగించడ్ం మర్ియ  వెబ్ై్ట్ లేదా సవేలు ఆనందించలేా 
నిర్ోధించడ్ం లేదా నిర్ోధించడ్ం;  

 ఏద ైనా అధికార పర్ధిలిో చటటవిరుదాం లేదా నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలోల  అనుమత్తంచబడ్ని వెబ్ై్ట్ 
కోసం ఏద ైనా వెబ్ై్ట ే ఉపయోగించండ;ి  

 అనుమత్తంచబడని మినహా, వెబ్ై్టలల  లేదా దాీర్ా ప్ొ ందబడిన ఏద ైనా సమాచారం, డిజ్పనైుల , లోగోలు, 
టేడాాారులు, సాఫ్టేటేర్, సవేలు, ఉతపతతి లు లేదా సేవలను బదిల్ల చయేడ్ం లేదా పంపరణ ీచయేడ్ం, పంపరణ ీ
చేయడ్ం లేదా పంపరణ ీచయేడ్ం, పంపరణ ీచేయడ్ం, పంపరణ ీచేయడ్ం, కాపీర్పట్్ యజ్మాని లేదా ఇతర 
హకుస హో ల్ర్ దాీర్ా;  

 పర్మిిత్త లేకుండా, ఏవెైనా సమాచారం లేదా సేటటెా ంట్ పకాటనలో ఉనే లేదా పవారినను ప్ో ా త్హించ ేఏద నైా 
అశాసీి యీ, మోసపూర్తి, దూషణ, అపవాదు, అశీలలమ  న, అశీలలమ  న, అపవితమా  న, భయపెటేట, అసంబదాం, 
దేీషపూర్తి, అపరాయమ  న లేదా ఏద నైా అభాంతరకరమ  న సమాచారం లేదా పకాటన ఒక క్రమినల్ నేరం, 
ప్ౌర బాధాతకు దార్ ి తీసుి ంద,ి లేదా ఏద నైా సాథ నిక, ర్ాషట ర, జ్మతీయ, విదశేీ లేదా ఇతర చటాట లను 
ఉలల ంఘిసుి ంద;ి  

 ఏ పకాటనలను, అభారథనలు, గకలుసు అక్షర్ాలు, పరరమిడ్ పథకాలు లేదా ఇతర అయాచిత వాణ జ్ా పసాారం 
(సపషటంగా అనుమత్తంచకుండాన ేకాకుండా) అనుమత్తంచడ్ం లేదా సాపమింగ్ లేదా వరదలు చయేడ్ం;  

 టలా జ్న్ హార్్, వార్ా లేదా ఇతర హానికరమ  న అంశానిక ్పర్మిితం కాకుండా వెైరస్ లేదా ఏద ైనా రూప్ానిే 
కలిగ ిఉనే ఏద నైా సమాచార్ానిే లేదా సాఫ్టేటేరుే ప్ో స్ట చయేండ ిలేదా పసాారం చేయండ;ి  

 వాాప్ార పయాోజ్నాల కోసం (వెబ్ై్ట్ సమాచారం లేదా సాఫ్టట వేర్ లేదా ఇతర సమాచార్ానిే అందజ్నయడ్ం 
దాీర్ా అనుమత్తంచకుండా కాకుండా) ఏద ైనా సమాచారం, సాఫ్టట వేర్ లేదా వెబ్ై్ట్ దాీర్ా ప్ొ ందిన ఏద నైా 
సమాచార్ానిే, ప్ో స్ట, పచాురణ, పసాారం, పంపరణ ీచయేడ్ం లేదా పంపరణ ీచయేడ్ం;  

 కాపరీ్పట్్ లేదా ఇతర యాజ్మానా హకుసల దాీర్ా రక్ించబడని వెబ్ై్ట్ దాీర్ా లేదా దాీర్ా ప్ొ ందబడిన ఏ 
విధంగా, సమాచారం, సాఫ్టేటేర్ లేదా ఇతర అంశాలపె ైఅప్ోల డ్, ప్ో స్ట, పచాురణ, పసాారం, పసాారం, పసాారం, 
పంపరణ ీలేదా పంపరణ ీచేయడ్ం, కాపీర్పట్్ దాీర్ా అనుమత్తంచబడని మినహా, యజ్మాని లేదా ఇతర కుడ ి
హో ల్ర్;  

 వెబ్ సెటై్ యొకస ఏద ైనా భాగ్ం లేదా దాని యొకస గ రవంతో వపాతపనే పనులను ఏ విధంగానెనైా అప్ోల డ్ 
చేసర, పచాుర్ించడ్ం, పచాుర్ించడ్ం, పచాుర్ించడ్ం, పచాుర్ించడ్ం, పసాారం లేదా పంపరణ ీచయేడ్ం, WISE 
లేదా కాపరీ్ప్ట్ యజ్మాని లేదా ఇతర హకుస హో ల్రల దాీర్ా అనుమత్తంచబడని మినహా, సంబంధతి చటాట ల 
పకాారం కాపీర్పట్్ చేయబడని వబె్ై్ట్  



 
 

 

 వెబ్ై్టలల  అందుబాట లో ఉనే ఏ సాఫ్టట వేరుే ఇంజ్నీరుే విచిినేం చయేడానిక ్ లేదా ర్ివర్్ చసే ే
పయాతేం.  

 వెబ్ సెటైలల  హాక్స చేస ే పయాతేం లేదా వెబ్ై్ట్ యొకస ఏద ైనా ఫెరై్ాీల్ లేదా ఇతర భదతాా కొలతను 
అణచివయేడానిక ్పయాత్తేంచ ేవీలుకాదు. సందరశకుల వబె్ై్ టలల  భదతాలో ఎట వంటన అవగాహన లేదని 
త లుసుకుంట,ే సందరశకుడిని వెంటన ేసందర్ిశంచండ.ి వాాయటం లో.  

2) బ లెటనన్ బో రు్ లు, చాట్ గ్దులు, మ యిలింగ్ జ్మబితాలు లేదా ఇతర సందశే లేదా సమాచార సేవలు (సమిష్రటగా, 
"ఫో రమ ల ") కలిగ ిఉనేటలయిత,ే సందరశకులు సంభాషణలు మర్ియ  సంబంధతి మర్యి  సందశేాలు మర్ియ  
సమాచార్ానిే పంపేందుకు మర్ియ  సీీకర్ించడానిక ్మాతమాే ఫో రమల ను ఉపయోగించడానిక ్అంగవకర్ిసాి రు. పతాేాక 
ఫో రమ స.  

3) వబె్ సెైట్ దాీర్ా లేదా అందంిచిన ఏ సాఫ్టట వేరుే సందరశకుడిక ్అందించారు, ఇద ిఅందించిన పయాోజ్నాల కోసం 
మర్ియ  ఇతర పయాోజ్నం కోసం మాతమా.ే 

 

7. ఇతర నిబంధనలు  

1. వివేకం లేదా ఇతర సూచనల లేదా లావాదేవీల దాీర్ా నమోదు చేయబడని లేదా నమోదు చసేరన 
వాడ్కకదారులచ ేనమోదు చయేబడని జ్మా నానిే అంచనా వయేడానిక ్ఏ విధమ  న బాధాత వహించదు.  

2. ఏద ైనా కారణం కనటాయించకుండాన ే లేదా ఏద ైనా నమోదు చసేరన వాడ్కకర్ ి సూచనలతో ప్ాటనంచటానిక్ 
త్తరససర్ించడానిక ్దాని ఏకప్క మర్ియ  సంపూరణ విచక్షణలో జ్మా నం ఉంట ంద.ి  

3. ర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ ఒకసార్ ిఇచిచన సూచనలను రదుద  చ యాలేరు, భదపారచండ ిమర్యి  వెబ్ై్టలల  పతాేా కంగా 
వివర్ించబడనిద ితపప. అదనంగా, ర్జిిసటర్్ వాడ్కకదారు ఒక ర్ిజిసటర్్ వాడ్కకర్చి ేఅధికారం ఇచిచన ఒక సూచన లేదా 
లావాదవేీని రదుద  చేయడానిక ్అభారథనను ఉంచినపపపడ్క, అలాంటన రదుద  వీసా దాీర్ా రదుద  చేయబడ్దు. ర్ిజిసేట రషన్ 
యూజ్ర్ యొకస అభారథన రదుద  చేయబడ్టం మర్యి  సూచన లేదా లావాదవేీ అమలు జ్రగ్డానిక ్మ ందు చరా 
తీసుకోబడతి ేఅలాంటన సూచన లేదా లావాదవేీ రదుద  చేయబడ్కతతంద.ి  

4. WISE మర్యి  WISE భాగ్సాీమ లు హకుస కలిగ ిఉంటారు, మర్యి  ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారుడ్క అందించిన ఏ 
సమాచారంనెైనా ధృవీకర్ించడానిక ్WISE మర్ియ  WISE భాగ్సాీమ లు అనుమత్తసాి రు.  

5. WISE, WISE భాగ్సాీమ లు, సర్వీస్ ప్ొ ా వెైడ్ర్్, ఇతర వాకుి లకు సమాచారం అందంిచిన వీర్కి ్మినహా ఏ 
వాక్ిక ్ ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ యొకస వాక్ిగ్త సమాచారం వలెలడించబడ్దని నిర్ాా ర్ించడానిక ్ సహతేతక చరాలు 
తీసుకోవడానిక ్సహతేతకమ  న చరాలు తీసుకోవడానిక ్పయాత్తేసాి రు. WISE యొకస గోపాతా విధానం మర్యి  



 
 

 

ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్నచ పేర్కసనే ఇతర వాకుి లు. అయినపపటనకత, ఇంటర్పే ట్ అనేద ి ఓపనె్ సరసటం మర్యి  ర్జిిసటర్్ 
వాడ్కకర్ిని అందించ ేవాక్ిగ్త సమాచారం ఇతరులకు అడ్్గించబడ్దు లేదా ప్ాాపరి  చేయబడ్దని మర్యి  డిక్రపెటడ్ 
చేయబడ్దని హామీ ఇవీదు, మర్ియ  కాదు. WISE, WISE భాగ్సాీమ లు మర్యి  సర్వీస్ ప్ొ ా వెైడ్రుల  బాధాత 
వహించరు లేదా బాధాత వహించకయడ్దు లేదా ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ (జ్ల్్ల కాాష్ కార్్ సీర్ియల్ నంబరుల , మొబ్ైల్ 
నంబరుల , బాాంక్స ఎక ంట్ నంబరుల , ప్ాసీరుతు, వాక్ిగ్త గ్ ర్ిింపప సంఖాలు, ఐడలిు, లావాదేవీల వివరమ లు, 
మొదలెైనవి) అంతర్ాయం కలిగించి గ్రహీత గ్రహీతచ ేఉపయోగించబడ్కతతంద.ి  

6. సర్వీసులు క్ంద ఇవీబడని సూచనలను నిరీర్ిించేందుకు కృష్ర చేయాలి్న అవసరం ఉంద,ి అయిత ేWISE 
హామీ ఇవీదు లేదా పనితీరు కోసం బాధాత వహించదు.  

7. వర్స ర్ోజున సేవలను అందుకునే అనిే సూచనలను WISE ప్ాాససె్ చసేుి ంద.ి  

8. సౌకరాం మర్యి  ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ దాీర్ా సంభవించ ేఏ అనధికార్కి లావాదేవీలకు, WISE మర్ియ  అనుబంధ 
సంసథలు ఏ చరాకు, దావాక,్ దానిపె ైఎట వంటన చరాలు, ఖరుచలు లేదా నషటపర్ిహార్ాలు, దీని ఫలితంగా. 

 

 

 

8. డిస ైలైమర్్  

1) వెబ్ై్ట్ మర్యి  సవేలు యాకప్స్ మర్ియ  ఉపయోగ్ం పూర్ిిగా ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ యొకస సొ ంత ర్ిస్స వదద 
ఉంద.ి వబె్ సెటై్ దాీర్ా, దానిలోని ఏద నైా కంటెంట్ లేదా సమాచారంతో సహా, ఏవెైనా సంబంధతి లేదా లింక్స 
చేయబడిన సెటై్ మర్ియ  పదార్ిశంచబడిన అనిే సేవలు, అందించబడనివి, లభామవపతాయి, లెైసనె్్ లేదా 
కొనుగోలు చేయబడా్ యి, వెబ్ై్ ట్ దాీర్ా లేదా దాీర్ా అందించబడ్తాయి ఖచిచతతీం, కొనసాగింపప, నిరంతర్ాయ 
యాకప్స్, సమయప్ాలన, కరమం, నాణాత, పనితీరు, నిర్ిదషట పయాోజ్నం లేదా పర్పిూరణత కోసం ఫరటెేస్ కోసం ఏద ైనా 
ప్ాాత్తనిధా లేదా వార్పంటతీో సహా, ఏద ైనా వాకతికరణ లేదా వార్పంట.ీ మ ఖాంగా, WISE ఏ మర్ియ  అనిే వార్పంటలీు 
సహా, కానీ పర్ిమితం కాదు -  

 లభాత, కచిచతతీం, ఉపయోగ్కరం లేదా సవాత, కర్పనీ్ లేదా సమాచార పర్ిపూరణత, సేవలు, ఉతపతతి లు 
లేదా సవేలు మర్యి   

 నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలకు వర్ిించ ే చటాట ల క్రంద మినహాయించలేని, పర్ిమిత్త లేదా మారుప 
చేయలేని అభయపతాాలు కాకుండా, ఇతర వెైరసుల , ఉలల ంఘన యొకస అభయపతంా, కంపూాటర్ వెైరస్ 
నుండ ిసేీచి, వాణ జ్ా పయాోజ్నం లేదా నిర్ిదషట పయాోజ్నం యొకస అభయపతాాలు. 



 
 

 

2) WISE ధృవీకర్ించలేదు మర్ియ  వెబ్ై్టలల  లేదా వెబ్ సెైట ల  లేదా WISE తో లింక్స చయేబడని ఏద నైా కంటెంట్ 
లేదా ఇతర సమాచారం కోసం బాధాత వహించదు లేదా బాధాత వహించదు. WISE ఏ విధంగానెనైా, వెబ్ై్ట్ యొకస 
పనితీరు, ఆపర్నషన్, కంటెంట్ లేదా లభాత లేదా ఇతర వెబ్ై్ట ల  ధృవీకర్ించడ్ం లేదా హామీ ఇవీదు. WISE వబె్ై్ట్ 
కోసం సమ చితమ  నదిగా భావించ ేభదతాా పమాాణాలను సీీకర్ించినపపటనకత, అద ిఏ వాక్ి అయినా భదతాా చరాలను 
అధగి్మించలేదని లేదా అణచివేసర, వెబ్ై్ట్ లేదా ఏద నైా కసటమర్ ఖాతాలకు అనధకిార ప్ాాపాతను ప్ొ ందగ్లదని 
హామీ ఇవీదు లేదా హామీ ఇవీదు. ఏద ైనా అనధికార్ిక వాక్ి వెబ్ై్టనస, ఏ ఫెసరలిట ీలేదా ర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ యొకస 
ఖాతాలకు వెళిలనా లేదా సంప్ాదించినటలయిత,ే WISE బాధాత లేదా బాధాత వహించదు; మర్ియ  ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ 
బాధాత వహించాలి మర్యి  అద ేబాధాత వహించాలి.  

3) బాధాత యొకస ఈ డిసెైలుమర్ పనితీరు, లోపం, విరమణ, అంతర్ాయం, తొలగింపప, లోపం, ఆపర్నషన్ లేదా 
పసాారం ఆలసాం, కంపూాటర్ వెైరస్, కమూానికనషన్ లెైన్ వెైఫలాం, ద ంగ్తనం లేదా విధీంసం లేదా అనధకిార 
యాకప్స్ ఏ వెైఫలాం వలన ఏ నషటం లేదా గాయం కయడా వర్ిిసుి ంద ిఒపపంద ఉలల ంఘన, కఠనిమ  న పవారిన, నిరలక్షాం 
లేదా ఏ ఇతర చరాల వలన అయినా, ర్ికారు్ ను ఉపయోగించడ్ం, మారచడ్ం లేదా ఉపయోగించడ్ం.  

4) దాని అనుకయలత, సవాత, ఖచిచతతీం, విశీసనీయత లేదా పరంగా ఏ ఉతపతి్త, సేవ మర్ియ  / లేదా సేవలను 
ఉపయోగించడ్ం యొకస ఉపయోగ్ం లేదా ఫలితాల గ్ ర్ించి ఏవెైనా ప్ాాత్తనిధాాలు ఇవీడానిక ్ లేదా 
ధుావీకర్ించడానిక ్WISE లేదు. ర్జిిసటర్్ వాడ్కకర్ ివెబ్ సెైట్ లో నమోదు చేయబడని వాడ్కకదారుల యొకస యాకప్స్ 
మర్ియ  వినియోగ్ం, అనిే సెైట్-సంబంధిత సేవలు మర్యి  వబె్ సెైట్ లో లేదా పవాేశాన లేదా ప్ాాపరి  చేయబడ్్ 
లేదా వినియోగించబడ్్ లేదా పచాారం చసేరన అనిే సవేలకు మొతిం బాధాత మర్ియ  పమాాదానిే ఊహిసుి ంద.ి  

5) WISE నిరీహించదే ిమర్యి  వబె్ై్ట్ ఖచిచతంగా ఒక నోటనఫరకనషన్ ఆధారంగా మర్యి  అందసిుి ంద ిWISE ఏ 
పతాాక్ష, పర్ోక్ష, యాదృచిిక, పతాేా క, శరరషటమ  న, శక్ాతాక, పర్ిణామాతాక లేదా ఇతర నష్ాట లకు (ర్ిజిసటర్్ వాడ్కకర్ ి
లేదా ఏ ఇతర మూడ్వ పక్షం బాధాత ఉండ్దు ఏద ైనా ఒపపందం, నిరలక్షాం, కఠనిమ  న బాధాత లేదా ఇతర చటటం 
లేదా సరదాద ంతంతో సంబంధం లేకుండా లేదా సంభందతి సంబంధం లేకుండా, లాభాల నషటం, నషటం లేదా అవినీత్తక ్
నషటం, గ్ డిీల్ నషటం, పని ఆపటం, కంపూాటర్ వెఫైలాం లేదా వెైఫలాం లేదా వాాప్ార ఆటంకం) వెబ్ై్ట , లేదా 
ఏద ైనా వబె్ై్ట్ లేదా ఏద ైనా ఒపపంద లేదా లావాదేవీల దాీర్ా నమోదు చయేబడని లేదా అమలు చేయబడని లేదా 
పకాటన చేయబడని లేదా పచాారం చేయబడని లేదా అందుకునే ఏ సేవలను అయినా (అనగా, నిరలక్షాంతో సహా) 
లేదా ఉపయోగ్ం, యాకప్స్ లేదా వెబ్ సెైట్, ఏ ఫెసరలిట,ీ సవే లేదా ఉతపతి్త లేదా వార్పంట ీయొకస ఏద ైనా ఉలల ంఘన 
నుండ ిబయటపడ్టం. అట వంటన నష్ాట లు పతాాక్ష, పర్ోక్ష, యాదృచిిక పరావసానంగా మర్యి  సంబంధం లేకుండా 
ఏ దావా ర్ాబడ,ి పటె ట బడ,ి ఉతపతి్త, గ్ డిీల్, లాభం, వాాప్ార అంతర్ాయం లేదా ఏ ఇతర నష్ాట నిే కోలోపతతందో  
అనదేానిపె ైఏ విధమ  న నష్ాట లకు గానీ ఎట వంటన నష్ాట లకు బాధాత వహించాలి. ఏద నైా సీభావం లేదా సీభావం 
మర్ియ  ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారు లేదా ఏ వాక్ి అయినా తాలయకు ఉందా.  



 
 

 

6) నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలోల  బాధాత ఏద ైనా పర్మిిత్త లేదా పర్మిిత్త అమలుకాని సరథత్తలో ఉనేటలయిత,ే 
ర్ిజిసట ర్్ వినియోగ్దారుకు WISE యొకస గ్ర్ిషట బాధాత (లేదా సంబంధిత అనుబంధ భాగ్సాీమి లేదా సర్వీస్ 
ప్ొ ా వెైడ్ర్, కనసు కావచుచ) ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ వెబ్ై్టలల  లేదా దాీర్ా ప్ొ ందబడని సేవలు లేదా సవేలను అందించిన 
సేవలకు, ఉతపతతి లకు లేదా సేవలకు WISE (లేదా అనుబంధ భాగ్సాీమి లేదా సర్వీస్ ప్ొ ా వెైడ్ర్, కనసు వంటనద)ి 
ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ దాీర్ా చ లిలంచిన / చ లిలంచవలసరన రుసుమ .  

7) లావాదవేీలు ఆలసాం మర్ియ  నషటం కోసం నాన్-బాధాత. WISE ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ యొకస సూచనలను 
మర్ియ  WISE దాీర్ా అందంిచబడని సేవలకు సంబంధించిన ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ యొకస లావాదవేీలను వెంటన,ే 
నిరీహించిన మర్యి  / లేదా నిరీహిసాి రు, WISE ఎలాంటన సూచనలు ఖచిచతంగా త లియజ్నయబడ్తాయని లేదా 
అమలు చేయబడ్తాయని హామీ ఇవీదు లేదా ఏ లావాదేవీలు ఖచిచతంగా నిరీహిసాి రు; మర్యి  వెైఫల్ 
దాడ్కలకు మాతమా ే పర్ిమితం కాకుండా, చ లిలంపప గనటేీ, బాాంకరుల , ఆపర్నటనంగ్ సరసటంల వెఫైలాంతో సహా ఏవెనైా 
కారణాలవలల  ఏ విధమ  న సూచనలను లేదా లావాదవేీలను కమూానికనట్ చయేడ్ం, నిరీహించడ్ం లేదా అమలు 
చేయడ్ంలో ఏద ైనా ఆలసాం బాధాత వహించదు, పకాృత్త వెైపర్వతాాలు, వరదలు, అగిే మర్ియ  ఇతర పకాృత్త 
వెైపర్వతాాలు, చటటపరమ  న పర్మిితతలు, టలెికమూానికనషన్ నెటీర్స లేదా నెటీర్స వెైఫలాం, సాఫ్టట వేర్ లేదా హార్న్ేర్ 
లోపం, కార్ిాక సమసా, సమ ా లేదా వెైస్ నియంతణాకు మించిన ఇతర కారణాల లోప్ాలు.  

8) వెబ్ై్ట ను యాకప్స్ చయేలేని అసమరథతకు లేదా వెబ్ సెైట్ యొకస ఏద ైనా ఉపయోగ్ం లేదా దుర్ిీనియోగ్ం 
కోసం WISE బాధాత వహించదు.  

9) వబె్ై్టలల  పదార్ిశంచబడ ే ఏద ైనా శోధన ఫలితాలు ఆటలమేటడె్ మర్ియ  పర్వక్ించబడ్వప. దీని పకాారం, శోధన 
ఫలితాలోల  చేరచబడని లేదా వబె్ై్ట స లింక్స చయేబడని ఏద ైనా శోధన ఫలితాల యొకస ఖచిచతతాీనిక ్ లేదా 
వెర్ఫిరకనషనుస WISE బాధాత వహించదు.  

10) WISE కు లేదా ఇ-మ యిల్ యొకస ఏద నైా అనధకిార అంతర్ాయానిక ్జ్మా నం బాధాత వహించదు.  

11) వీలెైనంతవరకయ, నిభంధనలు, నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలలో WISE కు సంబంధించి బాధాత మర్ియ  
నషటపర్ిహార్ాలపె ై పర్ిమితతలు మారచబడిన మారుపలు విసిర్ించబడ్తాయి మర్ియ  WISE భాగ్సాీమ లు 
మర్ియ  సర్వీస్ ప్ొ ా వెైడ్ర్్ మర్ియ  దాని / వార్ ిసంబంధతి డ రై్పకటరుల , అధికారులు, ఉదోాగ్ లు, ఏజ్పంట ల  వెబ్ సెైట్ 
(లేదా దాని భాగానిే) లేదా ఏ ఫెసరలిటీని రూప్ొ ందించడ్ం, ఉతపతి్త చేయడ్ం, పంపరణ ీచయేడ్ం లేదా నిరీహించడ్ం 
వంటనవాటనలో ప్ాలగ్ నేవార్కి,్ వారసులను, కనటాయింపపలను, సలహాదారులను, సాపన్రుల , అనుబంధ సంసథలు, 
అయినపపటనకత, ఈ నిబంధన ఈ వాకుి లని రక్ించదు లేదా వార్కి ్వాత్తర్నకంగా విజ్్ లేదా WISE యొకస దావాలకు 
వార్ ిబాధాతలను మర్యి  బాధాతలను విసిర్ించదు.  



 
 

 

12) వబె్ై్ట్ దోష్ాలను లేదా లోప్ాలను కలిగ ి ఉండ్గ్ల అవకాశం ఉంద.ి అదనంగా, అనధికార జ్ోడింపపలు, 
తొలగింపపలు లేదా వబె్ై్టల కు మూడ్వ పక్ాల దాీర్ా మారుపలు చయేగ్ల అవకాశం ఉంద.ి WISE మర్ియ  దాని 
సర్వీస్ ప్ొ ా వెైడ్రుల  వెబ్ై్ట్ యొకస సమగ్రతను నిర్ాా ర్ించడానిక ్పయాత్తేంచినపపటనకత, దాని కరమానిే, సమయప్ాలన, 
పర్పిూరణత, సవాత లేదా ఖచిచతతీం వంటన వాటనక ్ హామీ ఇవీదు. అట వంటన దోషమ  లేదా అసంపూరణత 
తలెతతి తతనే సందరభంలో, దయచసేర దానిని సర్దిదిదటానిక ్వీలెైత ేదయచసేర వెైజుస త లియజ్నయండ.ి 

9. స్వ్ల స్రఫరా నిబంధనలు - సాధారణ  

1) వెబ్ై్ట్ ప్ాాధమికంగా మూడ్వ ప్ార్వటలు ("WISE ప్ారటనర్్") మర్ియ  వెసై్ యొకస సేవలను పదార్ిశంచటం 
మర్ియ  సేవలను అందిసాి యి. వబె్ై్ట లో సూచించిన లేదా ఇచిచన అనకే సేవలు WISE భాగ్సాీమ లు 
(మర్ియ  WISE దాీర్ా కాదు) వబె్ై్టలల  తగని పదాేశాలలో సూచించబడా్ యి. WISE ఏ విధమ  న లావాదవేీలు 
ఫలితంగా సంభవించిన ఏ విధమ  న నషటం లేదా నష్ాట నిక ్బాధాత వహించదు, WISE భాగ్సాీమ లు లేదా వార్ిక ్
అందించిన సేవలకు, ఏ విధమ  న విచారణను లేదా శరదా లేకుండా నిరీహించడ్ం లేదు, లేదా వెైస్ ప్ారటనర్ోలో 
వావహర్సిుి ంద.ి WISE భాగ్సాీమ లు ఈ సవేలకు ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్కి ్ బిలుల  ఇవీవచుచ, మర్ియ  WISE 
భాగ్సాీమ లు వార్కి ్ అందసిుి నే అట వంటన సేవలను నిరీహసిుి నే తమ సీంత ఒపపందాలు, షరతతలు 
మర్ియ  షరతతలు ఉండ్వచుచ. WISE భాగ్సాీమి నుండ ి WISE భాగ్సాీమి మర్యి  సేవలకు సేవలకు 
సంబంధించిన సవేలకు సంబంధించిన నిబంధనలు మర్యి  వార్పంటలీు మారవచుచ. ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ WISE 
ప్ారటనర్్ నుండ ిఅట వంటన నిబంధనల మర్ియ  వారంటలీ పూర్ిి ప్ాఠానిే ప్ొ ందాలి.  

2) వెైస ేదాీర్ా అందించబడని ఏద ైనా సవేలు, ఇద ివెబ్ై్టలల  సపషటంగా పేర్కసనబడింద.ి WISE దాని యొకస సేవలు 
ఖచిచతంగా బాధాత ఆధారంగా అందించబడ్కతతంద.ి దీని పకాారం, WISE వార్ ి నిబంధనల పకాారం అట వంటన 
సేవలను అందించడానిక ్పయాత్తేసుి ండ్గా, ఏ కపలయిమ ే WISE కు వాత్తర్నక్ంచదు మర్యి  WISE ర్ిజిసటర్ చసేరన 
వాడ్కకదారునిక ్లేదా ఏ వాక్ిక ్అయినా సేవలకు లేదా ఆలసాం కాని లేదా WISE లేదా ఏద ైనా ఇతర ఖాతాలో 
అందించిన ఏ ఫెసరలిటనీి అనుసర్ించి ఏద ైనా చరా తీసుకోవటానిక ్ మినహాయింపప. ర్జిిసట ర్్ వాడ్కకదారు పెైన 
పేర్కసనే సమాత్త ఉనేటలయిత ేమాతమా ేWISE దాీర్ా అందించబడిన సేవలు ప్ొ ందాలి.  

3) నిర్ిదషట సేవలను ప్ొ ందాలంట,ే ర్ిజిసటర్్ వాడ్కకర్ ినిబంధనలు మర్ియ  షరతతలతో ప్ాట గా ఇతర నిబంధనలకు 
మర్ియ  నిబంధనలకు అంగవకర్ించి, ఒపపందాలు, నాాయవాదుల అధకిార్ాలు మర్ియ  ఇతర రచనలను అమలు 
చేయవలసర ఉంట ంద ిమర్ియ  పేర్కసనే విధానాల పకాారం కట ట బడ ిఉండ్వచుచ.  

4) ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ యొకస హకుసలు మర్యి  నివారణలు మర్యి  అనిే నిరీహణ, అపే్ట్, వారంట,ీ బాధాత 
లేదా ఏ ఇతర సవేలకు సంబంధించి ఏవెనైా ఇతర బాధాతలు, సంబంధతి వెసై్ భాగ్సాీమి మర్ియ  WISE యొకస 
వర్ిించ ే నిబంధనలు, విధానాలు మర్ియ  విధానాలు నిరీహించబడ్తాయి. ఏ విధమ  నదానికప్నా బాధాత లేదా 
బాధాత వహించదు. ఏద ైనా WISE ప్ారటనర్ నుండ ిర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ దాీర్ా వాడ్బడిన లేదా కొనుగోలు చేయబడ్్ 



 
 

 

ఏ సవేలకు సంబంధించి WISE కు వాత్తర్నకంగా ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారునిక ్ హకుస, హకుసలు లేదా నివారణలు 
ఉండ్వప.  

5) ర్జిిసటర్్ వాడ్కకర్ ిసేవలను ఉపయోగించుకోవాలనుకుంట,ే ర్ిజిసటర్ చేసుకునే వాడ్కకర్కి ్కొంత సమాచార్ానిే 
అందించడానిక ్ WISE భాగ్సాీమి లేదా WISE దాీర్ా అడ్గ్వచుచ, కానీ పర్ిమిత నగ్దు కారు్  విధానం 
సమాచారంతో సహా. ర్జిిసటర్్ వాడ్కకదారులందర్ికత ఏద ైనా WISE భాగ్సాీమి లేదా జ్మా నానిక ్సంబంధించిన అనిే 
సమాచారం ఖచిచతమ  నద,ి సంపూరణమ  నద ి మర్యి  పసాుి తమవపతతందని నమోదు చేసుకునే వాడ్కకర్ ి
అంగవకర్ిసాి డ్క. ఏద ైనా WISE భాగ్సాీమితో ఇట వంటన లావాదేవీల ఫలితంగా ఏద నైా నష్ాట నిక ్లేదా నష్ాట నిక ్గాను 
WISE బాధాత వహించకయడ్దని నమోదు చసేుకునే వాడ్కకర్ ిఅంగవకర్ిసాి డ్క.  

6) ఏ ఫెసరలిటీని అందించ ే WISE భాగ్సాీమ లు మర్యి  WISE వార్ ి ధరలను మర్ియ  నిబంధనలను 
నిరణయించడ్ంతోప్ాట , ధరలు లేదా నిబంధనలను మారచవచుచ లేదా కొతి ధరలను లేదా నిబంధనలను ఎపపపడ నైా 
మారచవచుచ. వెబ్ై్ట లో లేదా దాని దాీర్ా పదార్ిశంచబడ ేలేదా అందించ ేసేవల ధరలు మర్ియ  లభాత మ ందసుి  
నోటసీు లేకుండా మారచడానిక ్కట ట బడ ిఉంటాయి. ఈ వెబ్ సెటై్ లో ఏద ీఏ ఆఫర్, వాగాద నం లేదా నిబదాత కలిపంచడ్ం 
లేదా ఏద నైా నిర్ిదషట నిబంధనలలో ఏద ైనా సౌకరాం కలిపంచడ్ం లేదా ఇతర సదుప్ాయానిే మంజూరు చయేడ్ం లేదా 
మంజూరు చేయడ్ం వంటనవి హామీ ఇవీలేదు మర్ియ  WISE భాగ్సాీమి లేదా WISE యొకస పూర్ిి 
అభీష్ాట నుసారం కనసు కావచుచ). వబె్ై్టలల  ఖచిచతమ  న మర్యి  నవీకర్ించబడిన సమాచార్ానిే ప్ో స్ట చేయడానిక ్
WISE పయాతాేలు చేసుి నేపపపడ్క, ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ ఏద ైనా చరా తీసుకోవడానిక ్ మ ందు లేదా ఏద ైనా 
లావాదవేీలోక ్పవాేశంచ ేమ ందు అద ేధృవీకర్ిసుి ంద.ి వెబ్ై్ట్ దాీర్ా లభామయిేా ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారులకు ఏద నైా 
సేవల లభాత లేకప్ో వడ్ం వలన WISE బాధాత వహించదు.  

7) యాకప్స్, సూచనలు, లావాదవేీలు మర్ియ  ఇతర కారాకలాప్ాలు, దాని దాీర్ా లేదా మూడ్వ పక్షం కంపూాటర్ 
వావసథల దాీర్ా లేదా టేప్ లేదా ఇతర ర్ికార్ి్ంగ్ లేదా నిలీ పర్ికరం దాీర్ా నిరీహించబడ ేలేదా నిరీహించబడ ే
ఇతర కారాకలాప్ాలు లేదా సాక్షాంలో అనుమత్తంచబడ్వప ర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ దాీర్ా మర్యి  దాని యొకస ర్ికార్ి్ంగ్ 
సహా అనిే పయాోజ్నాల కోసం నిజ్మ  న, ఖచిచతమ  న, నిశచయాతాక మర్ియ  బ్ైండింగ్ అంగవకర్ించబడ్కతతంద.ి  

8) WISE లేదా సంబంధతి WISE భాగ్సాీమ లు (కనసు వంటనవి) పనిచసేుి నే మర్యి  ఇట వంటన సవేలు 
అందించ ేమర్ియ  అందించ ేదశేాల ప్ౌరులు మర్ియ  దశేాల ప్ౌరులు మాతమా ేసేవలను అందిసాి రు. ఈ వెబ్ సెటై్, 
WISE లేదా సంబంధిత WISE ప్ారటనర్్ (కనసు వంటనవి) సవేలను అందించడ్ం దాీర్ా అట వంటన అధకిార దేశాల 
లేదా దశేం వెలుపల సేవలను అందించడానిక ్లేదా అందించడానిక ్పయాత్తేంచడ్ం లేదు.  

 

10. పరొ ప ైైటరవ మరియు ఇంటెలుకువ్ల్ పాొప్రవట హకుకలు  



 
 

 

WISE యజ్మాని మర్యి  / లేదా ఏద ైనా టేడాాార్స అధీకృత వినియోగ్దారు, నమోదతి వాాప్ారగ్ రుి  మర్ియ  
/ లేదా వబె్ సెటై్ లో కనిపరంచ ేసేవా గ్ రుి , మర్ియ  సహా వెబ్ై్ ట్ కంటెంట్ మర్యి  / లేదా సమాచార్ానిే కాపరీ్ప్ట్ 
యజ్మాని లేదా లెైసనెీ్ కానీ ఏ టెక్సల్ పర్మిితమ   ఉండ్దు, చితాాలు, దృష్ాట ంతాలు, ఆడయిో క్లపపల , వీడయిో క్లపపల  
మర్ియ  త రలు వెబ్ై్టలల  కనిపరసాి యి. వెబ్ై్ట లోని అనిే హకుసలు ర్ిజ్ర్ీ చేయబడ ిఉంటాయి మర్ియ  ర్ిజిసట ర్్ 
వాడ్కకర్ ివబె్ై్ట్ యొకస ఒక నకలును లేదా దానిలోని ఏద నైా భాగానిే లేదా దాని యొకస భాగ్ం లేదా వాటనలో 
భాగ్ంగా లేదా / లేదా పపనరుతపతి్త, దానిని త్తర్గి ివెలికత్ీస ేవావసథలో భదపారచడ్ం లేదా దానిని ఏ రూపం లేదా ఏ 
దాీర్ా - ఎలకాటా నిక్స, ఎలెకోటా , మాగపేటనక్స టపే్, యాంత్తాక పరంాటనంగ్, ఫో టల ర్ికార్ి్ంగ్ లేదా లేకప్ో త ేWISE ఎకప్రాస్ 
అనుమత్త లేకుండా ఏ భాషలో అనువాదం హకుసను (విధంగానెనైా వబె్ై్ట్ అందించిన తపప లేదా నియమాలు 
మర్ియ  నిబంధనలు సహా ఏ ఉదేదశానికపన్ా) లేదా వాకుి లలో గ్ందరగోళం లేదా మోసానిే కలిగించ ేలేదా ఏ విధమ  న 
వివక్ష లేదా వెఫైలా భాగ్సాీమ లు లేదా సర్వీసు ప్ొ ా వెైడ్ర్్ యొకస అసమానతలను లేదా అసమరథతలను కలిగించ ే
ఏ విధమ  న ర్వత్తలోనూ ఉపయోగించుకోండ.ి అయిత,ే ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్ ివాడ్కకర్ ిలేదా ర్ికారు్ ల కోసం ఈ సెటైలల  ఉనే 
సమాచార కాపీని ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ మ దింాచవచుచ. ఈ సెటై్ ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ యొకస వాక్ిగ్త ఉపయోగ్ం కోసం. 
నమోదతి వాడ్కకదారు ఈ సెటై్ యొకస ఇతర ఉపయోగాలను చేసేి , పెైన పరే్కసనేట ల  కాకుండా, ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్ి 
కాపరీ్పట్్ మర్ియ  భారతదశేం మర్యి  ఇతర దేశాల యొకస ఇతర చటాట లను ఉలల ంఘించవచుచ, మర్ియ  
జ్ర్మిానాలు విధించవచుచ. WISE, WISE భాగ్సాీమ లు మర్యి  / లేదా సర్వీస్ ప్ొ ా వెైడ్ర్్ వెబ్ై్ట్ వాటనని 
ఉంచడ్ం దాీర్ా దాని టేడాాారులు, నమోదతి వాాప్ార, సేవా గ్ రుి లు, లేదా ఇతర కాపీర్పట్్ పదారథం లేదా ఇతర మేధో 
ఆసరి  ఏ లెైసనె్్ లేదా ఇతర అధికార లేదా ఉపయోగ్ం మంజూరు లేదు. 

11. తెలివినిచ్చచ అధికారం  

ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారుడ్క ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ (ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ చ ేనమోదు చేయబడని వాడ్కకదారుల దాీర్ా మర్ియ  
వెబ్ై్ట్ మర్యి  సేవలు యాకప్స్ మర్ియ  వాడ్కంకు సంబంధించిన సమాచారం మర్ియ  ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్నచ 
పవాశేంచిన లావాదవేీలతో సహా) ర్ిజిసటర్్ యూజ్రుస సంబంధించిన అనిే సమాచార్ానిే యాకప్స్ చేయడానిక ్
WISE ను ర్జిిసటర్్ ర్ిజిసేట రషన్ త్తరససర్ించకుండా మర్యి  బేషరతతగా ఆమోదించింద.ి గోపాతా పకాటనకు 
సంబంధించి, వెబ్ై్టలల  లేదా సమర్ిపంచిన మొతిం సమాచారం WISE మర్ియ  అనుబంధ భాగ్సాీమ లు మర్యి  
సర్వీస్ ప్ొ ా వెైడ్ర్్ యొకస ఆసరి గా పర్ిగ్ణ ంచబడ్దు మర్యి  ఉంచబడ్కతతంద;ి మర్యి  WISE, అనుబంధ 
భాగ్సాీమ లు మర్యి  సర్వీ స్ ప్ొ ా వెైడ్రుల  ఏద నైా ఉదేదశాంతో, ఏ ఉదేదశానికపన్ా, ఉచితమ  నవి, ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ 
వెబ్ై్టనస లేదా వబె్ై్ట్ దాీర్ా అందించ ేఏవెనైా సమాచార్ానిే కలిగ ిఉనే ఏద నైా ఆలోచనలు, భావనలు, త లిప ే
లేదా పదాతతలు. WISE, అనుబంధ భాగ్సాీమ లు మర్ియ  సర్వీస్ ప్ొ ా వెైడ్రుల  నమోదు చేసరన వాడ్కకదారులతో 
పతాాక్షంగా అంగవకర్ించినట ల  తపప, సమర్పించిన సమాచార్ానిక ్సంబంధించి గోపాత యొకస ఏ బాధాతలకు లోబడ ి
ఉండ్దు. ఉపయోగ్ం, సీీకర్ించడ్ం, పపనరుతపతి్త, సవర్ించడ్ం, పచాుర్ించడ్ం, అనువదించడ్ం, ఉతపనే పనులను 
సృష్రటంచడ్ం, పంపరణ ీచయేడ్ం, పదార్ిశంచడ్ం లేదా పదార్ిశంచడ్ం వంటన నమోదు చేయని వినియోగ్దారు నుండ ిఒక 



 
 

 

పతాేా కమ  న, పపాంచవాాపి, గ్రహణశీల, పపనర్ిీనియోగ్పరచలేని, ర్ాయల్లట రహిత లెైసెను్న ప్ొ ందేందుకు WISE 
ఆలోచనలు, భావనలు, త లియజ్నయండ ిలేదా వెబ్ై్ట్ దాీర్ా లేదా ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ అందించిన ఏ సమాచార్ానిే 
కలిగ ిఉంట ంద.ి  

12. ఏజపన్స్ లేదు 

నిబంధనలు మర్యి  షరతతలు మర్ియ  ర్ిజిసటర్్ వాడ్కకదారు యొకస వెబ్ై్ట్ లేదా ఏద ైనా సవేలకు ఉపయోగ్ం 
లేదా వినియోగ్ం ఏజ్పనీ్, భాగ్సాీమాం, జ్మయింట్ వెంచర్ లేదా ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ మర్యి  వెబ్ై్ట్, WISE, ఏద ైనా 
WISE భాగ్సాీమి లేదా సర్వీస్ ప్ొ ా వెైడ్ర్, లేకప్ో త ేపతాేాకంగా అంగవకర్ించిన లేదా నియమించిన తపప.  

13. స్ంరక్షణ కోస్ం ఎటువ్ంటి బాధయత  

వెబ్ై్ట్ పనితీరును పరావకే్ించడానిక ్ ఎట వంటన బాధాత లేదు. ఏదేమ  నా, ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్ ి త లియజ్నసుి ంద ి
మర్ియ  WISE వెబ్ై్ట్ యొకస పనితీరును ఎపపటనకపపపడ్క ఎలకాటా నికా్  లేదా ఎపపటనకపపపడ్క పరావకే్ించటానిక ్
మర్ియ  ఏద ైనా చటటం, నియంతణా లేదా ఇతర పభా తీ అభారథనను సంతృపరి  పరచడానిక ్అవసరమ  న లేదా తగని 
విధంగా ఏద ైనా సమాచార్ానిే బహర్ితం చేసేందుకు వెబ్ సెటై్ సర్గిా లేదా దాని సర్వీస్ ప్ొ ా వెడై్ర్్, WISE ప్ారటనర్్, 
విజిటర్్, ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్ ిలేదా కసటమరలను రక్ించడానిక.్ చటటం పకాారం తపపనిసర్ిగా ఏ మూడ్వ పక్ానిక ్ఏద నైా 
వాక్ిగ్త ఎలకాటా నిక్స-మ యిల్ సందేశానిే WISE ఉదేదశపూరీకంగా పరావకే్ించదు లేదా బహర్ితం చయేదు.  

14. మినహాయంప్ు  

ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్,ి నాాయవాదులు, అధకిారులు, ఉదోాగ్ లు, అనుబంధ భాగ్సాీమ లు మర్యి  కంటెంట్ మర్ియ  
సర్వీస్ ప్ొ ా వెైడ్రుల , సహతేతకమ  న అటార్వేల రుసుమ లతో సహా ఏవెైనా మర్యి  అనిే దావాలు, బాధాతలు, 
నష్ాట లు, ఖరుచలు, ఖరుచలు మర్ియ  విచారణల నుండ ిహాని చేయని, ర్ిజిసటర్్ వాడ్కకర్ ియొకస ఐడ ిమర్యి  
ప్ాస్ వర్్ యొకస ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్ ియొకస ఉపయోగ్ం నుండ ిలేదా ర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ యొకస ID లేదా ప్ాస్ వర్్ 
యూజ్రల దాీర్ా ఏద ైనా సందశేం, సమాచారం, సాఫ్టట వేర్ లేదా ఇతర పదార్ాథ ల యొకస పేలసెాంట్ లేదా టాాని్ిషన్, 
లేదా ఏద నైా ఉలల ంఘనకు సంబంధించిన ర్జిిసటర్్ వినియోగ్దారు యొకస ID మర్ియ  ప్ాస్ వర్్ యొకస ర్ిజిసట ర్్ 
యూజ్ర్ లేదా వినియోగ్దారులచ ేనియమ నిబంధనలు మర్ియ  ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ మర్యి  ఏ సరఫర్ాదారుల 
మధా ఏవెైనా దావాలు వివాదం లేదా వాతాాసాలు. 

15. తొలగింప్ు  

1) WISE / వెబ్ సెటై్ దాీర్ా తొలగింపప - ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్ ిత లియజ్నయడ్ం మర్ియ  అంగవకర్ిసేి  WISE ర్జిిసేట రటడె్ 
యూజ్ర్ యొకస ID, ప్ాస్ వర్్ లేదా అక ంట ే తాతాసలికంగా నిలిపరవసేుి ంద ిలేదా మ గించవచచని లేదా వబె్ై్ట్ 
లేదా అనిే సవేల యొకస అనిే లేదా భాగాలకు ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ యాకప్సుే త్తరససర్ించడ్ం ర్ిజిసట ర్్ 
వాడ్కకదారుడ్క ఏద ైనా పవారిన లేదా కారాకలాప్ాలలో ప్ాలగ్ నడానిే ఏద ైనా నిబంధన మర్ియ  నిబంధనలను 



 
 

 

ఉలల ంఘిసేి , WISE యొకస హకుసలను ఉలల ంఘిసిో ందని లేదా నిరంతర ప్ాాపాతకు అనుచితంగా లేకప్ో యినా, లేదా 
WISE ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ యొకస మరణం గ్ ర్ించి త లుసుకుంట,ే దివాలా లేదా చటటపరమ  న సామరాయం లేకప్ో వడ్ం 
లేదా నమోద నై వాడ్కకదారు యొకస కపరడిట్ మంచితనం (ఇద ి జ్మా నం యొకస ఏకప్క అభీష్ాట నుసారంగా 
నిరణయించబడ్తాయి) లేదా వెైస్ యోగ్ామ  నద ి మర్ియ  సర్ప్నదిగా భావించ ే ఇతర కారణాలపె ై పభాావం 
చూపపతతంద.ి  

2) ర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ దాీర్ా రదుద  - ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్ ికనీసం 15 ర్ోజులు వాాతపూరీక నోటసీు ఇవీడ్ం దాీర్ా ఏ 
సమయంలో ఈ సౌకరాం రదుద  కోసం అభార్ిథంచవచుచ. WISE దాీర్ా నోటసీు అందుకునే తేద ీనుండ ిపదహిేనవ 
ర్ోజు పూర్ిి అయిన తర్ాీత ఈ ఫలితం అమలులోక ్ వసుి ంద.ి ర్జిిసటర్్ వాడ్కకర్చి ే నమోదు చేయబడని ఏ 
లావాదవేీలకు మర్ియ  ర్జిిసట ర్్ యూజ్ర్ చతే అలాంటన రదుద  సమయం వరకు నమోదు చేయబడిన అనిే 
బాధాతలకు ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కక బాధాత వహసిుి ంద.ి  

16. చ్టటం మరియు అధికార శాస్నం 

1) వెబ్ై్ట , నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలు, వెబ్ై్ట్ దాీర్ా లేదా నమోదు చేసరన అనిే లావాదవేీలు మర్ియ  
ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ మర్యి  WISE మధా ఉనే సంబంధానిే భారతదశేం మర్ియ  ఇతర దేశాల చటాట లకు 
అనుగ్ ణంగా నిరీహించబడ్తాయి చటటం యొకస వివాదాలకు సంబంధించిన చటాట లు.  

2) వెబ్ై్ట ల , నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలతో కనకె్షనోి  లేదా అనుబంధంగా ఉనే అనిే దావాలు, వెైవిధాాలు 
మర్ియ  వివాదాలు, ఆన్ లేదా దాీర్ా లేదా వెబ్ై్ట్ దాీర్ా లేదా ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ మర్యి  WISE మ ంబయి, 
మహార్ాషట ర, భారతదశేం మర్యి  ర్ిజిసటర్్ వాడ్కకదారుల యొకస నాాయసాథ నాలకు పతాేా క నాాయపర్ధిిక ్లోబడ ి
ఉండాలి, అట వంటన నాాయసాథ నాల అధకిార పర్ధిిని అంగవకర్ంిచాలి. WISE కాబటనట WISE సర్ిప్ో యి ేఏ ఇతర కోరుట  
లేదా టనబా ానల్ అధకిార పర్ధిలిో ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ వాత్తర్నకంగా విచారణ ఏర్ాపట  చేయవచుచ, పెైన పేర్కసనే ఏమి 
ఉనేపపటనకత, అందించిన. 

3) భారతదశేం కంట ేఇతర దశేాల చటాట లకు అనుగ్ ణంగా ఉండ్టానిక ్ పతాాక్షంగా లేదా పర్ోక్షంగా ఏ విధమ  న 
బాధాత లేదని WISE అంగవకర్ిసుి ంద.ి వెబ్ై్ట్ అందుబాట లో ఉండ్డ్ం లేదా ఉపయోగించడ్ం లేదా భారతదేశం 
కాకుండా వేర్కక దేశానిక ్ఏ సౌకరాం కలిపంచాలనదే ికనవలం అట వంటన దేశం యొకస చటాట లు వర్ిించవని కాదు.  

4) విదశేీ అధికార పర్ధిిలో ఉనే నాన్ ర్పసరడ ంట్ ఇండియన్్ (ఎన్.ఆర్.ఐ.లు) సహా విదశేీ నివాసరతతల యొకస 
ఏకప్క బాధాత, వెబ్ై్ట్ మర్యి  సేవలు వార్ ి సంబంధతి అధకిార పర్ధిిలో వినియోగంిచబడ్తాయా మర్ియ  
ఉపయోగించవచాచ అని ధుావీకర్ించడ్ం. సవేలు ఏ ఆఫర్ లేదా అట వంటన ఆఫర్ చయేడానిక ్చటటవిరుదామ  న ఏవెైనా 
అధకిార పర్ిధలిో ఉనే ఏ వాక్ిక ్అయినా లేదా దాని నుండ ిఏ ష్ేరలను, సెకయార్టిలీు లేదా ఇతర సాధన, ఉతపతతి లు 
లేదా సేవలను వికరయించడానిక,్ కొనుగోలు చేయడానిక,్ అందించడానిక ్ లేదా అందించడానిక ్ ఒక ఆఫర్ లేదా 



 
 

 

వినేప్ానిే అందసిుి ంద ివినేప్ాలు. సౌకరాం యొకస భాగ్ం అయిన వబె్ై్ట్ మర్ియ  / లేదా సేవలు లేదా సేవలు 
పెట ట బడ ిరూపంలో ఏ రూపంలో ఉండాలన ేఉదేదశాం కాదు, పెట ట బడ ిమార్దరశకతీం లేదా ఇనెీసెట ింట్ సమాచారం 
మర్ియ  ఏద నైా సెకయార్టిలీ చటటంలో ఏ భారతీయ లేదా విదేశీ, మర్యి  అద ిఏ విధమ  న అధకిార పర్ధిలిోనెనైా 
ఒక వాక్ి యొకస సమాచారం కోసం మాతమా ేఉంట ంద.ి అంతేకాదు, వెబ్ సెైట్ లో ఏ సమాచారం, వర్ిించదగిన 
పెట ట బడ్కలు లేదా సారూపా చటాట లు లేదా ఏ వాక్ి యొకస వాక్ి లేదా ఎంటనట ీయాకప్స్ యొకస చటాట లు లేదా 
నిబంధనల క్రంద పెట ట బడ ి యొకస చటటబదాతకు సంబంధించి, ష్రేుల , సకెయార్ిటలీు లేదా ఇతర పటె ట బడ్కలకు 
సంబంధించి ప్ాాత్తనిధాం వహించాలి. ఈ వబె్ై్ట్.  

17. ఏవిధంగా లేదు 

నియమాలు మర్ియ  నిబంధనల యొకస ఏద నైా హకుస లేదా నియమానిే అమలు చయేడానిక ్లేదా అమలు 
చేయడానిక ్వెైస్ యొకస వెైఫలాం లేదా ఆలసాం అట వంటన హకుస లేదా నిబంధన యొకస మినహాయింపపను కలిగ ి
ఉండ్దు. WISE తరపపన సంతకం చ యాకప్ో త ేలేదా WISE తరఫపన సంతకం చేయకుండా తపప, WISE భాగ్ంగా 
మినహాయించకయడ్దు. ఒక పతాేాక సందరభంలో వెసై్ దాీర్ా ఏద ైనా హకుస లేదా నియమం యొకస మినహాయింపప 
అనదే ితరువాత్త సందరభంలో ఇట వంటన హకుసను లేదా నియమానిే అమలు చేయకుండా WISE ని నిర్ోధించదు.  

18. బలహీనత  

నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలు ఏ నియమావళిని ఏ చటటం లేదా ఏద నైా కోరుట , ఆర్ర్, తీరుప, డికతర, అవారు్  లేదా ఏ 
కోరుట , టనబా ానల్ లేదా ర్పగ్ ాలేటర్వ లేదా సీీయ-నియంతణా ఏజ్పనీ్ లేదా సంసథ యొకస నిరణయం దాీర్ా అయినా, 
అశీలలత లేదా శక్ి లేకప్ో వపట అలాంటన నియమం లేదా షరతతలకు మాతమా ేఅటాచ్ చయేబడ్కతతంద ిమర్యి  
ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకర్,ి జ్మా నం, నాాయసాథ నం, టనబా ానల్ లేదా ర్పగ్ ాలేటర్వ లేదా సీీయ-నియంతణా సంసథ లేదా మంచినీటన 
చటటం యొకస పర్ిధలిో పతా్తబింబించేలా ప్ార్వట ఉదేదశాలకు పభాావమ  ఇవాీలని పయాత్తేంచాలి. సాధాం. మిగలిిన 
నిబంధనల యొకస షరతతలు మర్ియ  పర్సిరథతతలు దీనివలల  పభాావితం కావప మర్ియ  అట వంటన చ లలని లేదా 
అమలుకాని నియమం లేదా నిబంధన ఇకసడ్ ఉండ్నటలయిత ేఈ నిబంధనలు అమలు చయేబడ్తాయి. 

19. ప్రిమితి  

విరుదాంగా ఏద నైా శాసనం లేదా శాసనానిక ్సంబంధించి, కానీ చటటం దాీర్ా అనుమత్తంచబడని మేరకు, వబె్ై్ట్ 
లేదా ఏద ైనా సదుప్ాయం లేదా నిబంధనలు మర్యి  షరతతలను యాకప్స్ లేదా వాడ్కంతో సంబంధించి ఏవెైనా 
కపలయిమ ల  లేదా చరాలు తీసుకోవాలి. కొనిే నలెలు అట వంటన దావా లేదా చరా యొకస కారణం ఎపపటనకత 
విఫలమయిాంద,ి అద ిఎపపటనకత నిష్ధేించబడాలి. 

20. నోటీస్ులు 



 
 

 

1) WISE ర్ిజిసటర్్ యూజ్ర్ దాీర్ా ఇచిచన చిరునామాకు తగనిట ల గా ఇ-మ యిల్, లెటర్, టెలిఫో న్ లేదా ఇతర 
మార్ా్ లచ ే నమోదు చేయబడని వాడ్కకదారులకు నోటీసు ఇవీవచుచ. నియమాలు మర్ియ  షరతతల క్రంద 
నోటసీులు ర్జిిసటర్్ యూజ్ర్ చతే చతే్తతో అందజ్నయడ్ం దాీర్ా లేదా వబె్ై్టలల  పరే్కసనే WISE చిరునామాకు ప్ో స్ట 
దాీర్ా పంపడ్ం దాీర్ా ర్ాయడ్ం దాీర్ా ఇవీవచుచ. WISE మేలెైనద,ి కానీ నోటీసులు మర్ియ  సూచనల మీద 
చరాలు తీసుకోవాలి, ర్జిిసటర్్ వాడ్కకదారులకు WISE దాీర్ా ఇ-మ యిల్, లెటర్, టెలిఫో న్ లేదా WISE సర్ిప్ో వప 
అని భావించ ేఇతర మార్ా్ ల దాీర్ా సూచించవచుచ.  

2) అదనంగా, భారతదశేంలో లేదా దాని వెబ్ై్టలల  పసాారమయిేా ఒక వార్ాి పత్తకాలో అనిే విజిటర్్, ర్ిజిసటర్్ యూజ్రుల  
లేదా కసటమరలకు వర్ిించ ేసాధారణ సీభావం యొకస నోటీసులను కయడా (WISE కట ట బడ ిఉండ్దు). పతా్త నోటసీు, 
నో ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ లేదా కసటమరలకు వాక్ిగ్తంగా సేవలు అందసిుి నేట ల గాన ే నోటసీులు ఒకన పభాావానిే కలిగి 
ఉంటాయి.  

3) ప్ార్వటల మధా ఎలకాటా నిక్స కమూానికనషన్ దాీర్ా పంపబడ ేపతాాలు ఒక ఎలకాటా నిక్స మ యిల్, ఎలకాటా నిక్స మ యిల్ 
అటాచ ాంట్ లేదా వెబ్ై్ట్ నుంచి అందుబాట లో ఉండ ే రూపంలో రూపంలో ఉండ్వచుచ. WISE ర్జిిసటర్్ 
వాడ్కకదారునిక ్ అందించిన ఇ-మ యిల్ చిరునామాకు ఎలకాటా నిక్స మ యిల్ (ఈమ యిల్) దాీర్ా పంపరనటలయిత ే
ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారునిక ్ఏద నైా కమూానికనషన్ లేదా డాకుామ ంటనే త లియచేసుి ంద.ి WISE ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ నుండి 
ఈమ యిల్ లేదా ఇతర ఎలకాటా నిక్స మార్ా్ ల దాీర్ా లేదా ఇంటర్పేట్ దాీర్ా WISE దాీర్ా ప్ొ ందబడిన లేదా 
అందుకునే ఏద నైా సూచనలు ఆధారంగా పని చేయడానిక ్అరుహ లు. ఫాాక్స్ సూచనలు మర్ియ  సమాచార్ాలపెై 
పనిచేయడానిక ్WISE కయడా (కానీ కట ట బడ ిఉండ్దు) కలిగ ిఉంట ంద.ి 

21. మిసాకలయనాయస్  

1) WISE ఉప-ఒపపందం లేదా ఉదోాగ్ ల ఏజ్పంట ల , నిబంధనలు మర్యి  షరతతల క్రంద వబె్ై్ట్ లేదా దాని యొకస 
ఏవెైనా బాధాతలకు సంబంధించి ఏద ైనా విధులు లేదా సవేలను నిరీహించవచుచ.  

2) ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ యొకస సొ ంత ధరలో నమోదు చేయాలి: (ఎ) పపాంచవాాపి వబె స ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారుని 
ప్ాాపరిని అందించడానిక ్ మర్యి  ఏద నైా సేవ ఫీజు, టెలిఫో న్ ఛార్వ్లు మర్ియ  అట వంటన యాకప్సోి  
అనుబంధించబడని ఆనెలల న్ సవేా వినియోగ్ం మర్ియ  (బి) కంపూాటర్ మర్ియ  మోడ మిో సహా పపాంచవాాపి వెబిస 
అలాంటన అనుసంధానానిే నమోదు చసేుకునే వాడ్కకదారులకు అవసరమ  న అనిే పర్కిర్ాలు.  

3) వెబ్ై్టలల  సమర్పించబడిన కంటెంట్ ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ యొకస బరాజ్ర్ పర్మిితతలపె ైఆధారపడ ిమారవచుచ.  

4) ఈ నిబంధనల క్రంద అనిే సమాచారమ లు ఆంగ్ల భాషలో చయేబడ్తాయి. 

22. ఆఫ లై న్ రిజిస్ట ేషనుై   



 
 

 

1) www.jaldicash.com దాీర్ా ప్ొ ందబడని అనిే సవేలు www.jaldicash.com వెబ్ై్ టలల  కనిపరంచ ే విధంగా 
www.jaldicash.com కు వర్ిించ ేషరతతలు మర్యి  నిబంధనల దాీర్ా నియంత్తాంచబడ్తాయి. ఈ నిబంధనలు 
అదనంగా మర్ియ  పెైన పేర్కసనే నిబంధనలు మర్యి  షరతతలకు సంబంధించి కాదు.  

2) కసటమర్ ఆఫ్టెలల న్ ర్ిజిసేట రషన్ అపరల కనషన్ రూపంలో సంతకం చేయడ్ం దాీర్ా, పేర్కసనే నిబంధనలు మర్ియ  
షరతతలను అంగవకర్ించినట ల  భావించాలి.  

3) మొదటన లాగ్-ఇన్ కోసం సూచనలు (ఆఫ్టెలల న్ ర్జిిసేట రషన్ విషయంలో) దరఖాసుి దారునిక ్ మ యిల్ 
చేయబడ్కతతంద.ి మొదటన లాగ్-ఇన్ తర్ాీత, కసటమర్ తపపనిసర్గిా ప్ాసీరు్ న మార్ాచలి.  

4) ఆఫ్టెలల న్ ర్జిిసేట రషన్ దరఖాసుి  రూపంలో కసటమర్ అందించిన మొతిం సమాచారం నిజ్మ  న మర్యి  
ఖచిచతమ  నదిగా పర్ిగ్ణ ంపబడ్కతతంద.ి www.jaldicash.com కోసం ఆఫ్టెలల న్ ర్ిజిసేట రషన్ విజ్యవంతంగా పూర్ిి 
చేయబడిందని కసటమర్ వెర్ఫిరకనషన్ పయాోజ్నం కోసం, WISE కసటమర్ నుండ ి మర్ింత సమాచారం కోసం కాల్ 
హకుసను కలిగ ిఉంద,ి దాని సీంత అభీష్ాట నుసారం WISE సర్ిప్ో తతందని భావిసుి ంద.ి  

5) వినియోగ్దారుడ్క అట వంటన వినియోగ్దారునిక ్జ్మర్వ చేయబడ్కతతనే ప్ాసీరు్ న www.jaldicash.com కు 
యాకప్స్ చేసాి డ్ని మర్ియ  కసటమర్ ఏకప్క మర్ియ  పతాేాకమ  న యజ్మాని మర్ియ  ప్ాస్ వర్్ యొకస ఏకప్క 
అధకీృత యూజ్ర్ మాతమా ేఅని అంగవకర్ిసాి డ్క ప్ాస్ వర్్ ఉపయోగ్ం, గోపాత మర్యి  రక్షణ యొకస బాధాత, 
అలాంటన ప్ాసీరు్ న ఉపయోగంిచి www.jaldicash.com వావసథలో పవాేశంచిన అనిే ఆర్రుల  మర్ియ  సమాచార 
మారుపలకు.  

6) కసటమర్ రహసా సీభావం యొకస అనిే సమాచారం యొకస గోపాతను నిరీహించడానిక ్మర్యి  అద ేవాక్ి 
సీచిందంగా, అనుకోకుండా లేదా ప్ొ రప్ాట న వెలలడించబడ్దని నిర్ాా ర్ించుకోవాలి. వినియోగ్దారుడ్క ఇట వంటన 
మార్దరశకాలను, సూచనలను లేదా నిబంధనలకు అనుగ్ ణంగా ఉండాలి, వీలెైత ేWISE ప్ాసీరు్ ు సంబంధించి 
ఎపపటనకపపపడ్క సూచించవచుచ.  

ఈ నిబంధనలు మర్యి  షరతతలోల  పేర్కసనే షరతతలు వెబ్ై్టలల  ఎకసడ నైా పరే్కసనబడని ఇతర నిబంధనలకు 
అదనంగా ఉనాేయి. పతాేాక్ంచి, పెైన పేర్కసనే పక్షప్ాతం లేకుండా, ఈ నిబంధనలు మర్ియ  షరతతలు పతా్త 
సేవలకు సంబంధించి వర్ిించదగిన నియమాలు, షరతతలు, విధానాలు మర్ియ  ఒపపందాలకు అదనంగా ఉంటాయి, 
ఇవి పతా్త సేవలకు సంబంధించి తగని పదాేశాలలో లేదా ఒపపందాలలో పతా్త సవేలకు సంబంధించి WISE మర్ియ  
ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ / సంబంధిత ప్ార్వటల మధా పవాశేంచింద.ి 

అదనప్ు నిబంధనలు  

ఈ నిబంధనలు మర్యి  షరతతలు ("అదనపప నిబంధనలు") వబె్ై్ట్ యొకస ఇతర ఉపయోగ్ నిబంధనలకు 
అదనంగా ఉంటాయి.  



 
 

 

23. "www.jaldicash.com" అనదే ిభారతదశేంలో ఒక టెకాేలజీ ప్ాల టాేం. ఇకసడ్ తన జ్ల్్ల కాాష్ కారు్  నుండ ి
డ్బ ిను బదిల్ల చయేడానిక ్జ్ల్్ల కాాష్ కారు్ కు భారతదశేం లేదా మర్కక జ్ల్ి కాాష్ కార్్ (వర్ిలస్ వాలెట్) హో ల్ర్ 
మాతమా.ే  

24. "www.jaldicash.com" అనదే ిజ్పల్లల కాాష్ కార్్ హో ల్రుస ఇంటర్ వరుచయవల్ వాలెట్ మనీ టాాని్ిషన్ సవేలకు 
టెకాేలజీ ప్ాల టాేరమ ే గ్ ర్ిించడ్ం కోసం ఉదేదశంచిన WISE యొకస ఒక నమోదిత టేడాాార్స మర్యి  WISE 
అందించిన భారతదశేంలో ఒక బాాంక్స ఖాతా. జ్పల్లల కాాష్ సర్వీస్ అనేద ి WISE దాీర్ా డ్బ ి బదిల్ల కోసం ఏ 
విధంగానూ చ పపలేమ .  

25. వేర్న పతాేాకంగా పేర్కసనేట ల  మినహా, ఏ ఇతర పశాే, కపలయిమ్ లేదా వివాదాలకు బాధాత వహించదు మర్ియ  
/ లేదా బాధాత వహించదు.  

26. జ్పల్లల కాాష్ సర్వీసెస్ లేదా WISE యొకస ఏ ఇతర సర్వీ సుల ఉపయోగ్ం కోసం ఎపపటనకపపపడ్క అంగవకర్ించి, 
అంగవకర్ించినట ల  లేదా అంగవకర్ంిచినట ల గా నమోదు చేసరన వాడ్కకర్ ిఏ ఇతర నియమాలకు మర్ియ  షరతతలతో 
ప్ాట గా ఈ అదనపప నిబంధనలు వర్ిిసాి యి. .  

27. ర్ిజిసట ర్్ యూజ్ర్ చ లిలంచాలి్న నిధుల వావధిలో WISE లేదా చ లిలంపప చ లిలంపపలు లేదా చ లిలంపపల వావధలిో 
లేదా ఏ ఇతర కాల వావధలిో అయినా ఎట వంటన ఆసక్ిని కలిగ ిఉండ్దు.  

28. ర్ిజిసటర్్ వాడ్కకదారుడ్క ఒకటన కంట ే ఎకుసవ (1) లాగని్ ఐడిని కలిగ ి ఉండ్ర్ాదని ర్ిజిసటర్్ వాడ్కకదారుడ్క 
అంగవకర్ిసాి డ్క.  

29. ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారునిక ్ సంబంధించిన ర్ిజిసట ర్్ వాడ్కకదారు యొకస కపరడటి్ చర్తినాు నమోదు చయేటానిక ్
మర్ియ  / లేదా మ ందసుి గా లేదా నమోదు చేసరన తరువాత నమోదు చేయబడని వినియోగ్దారునిక ్
సంబంధించిన తదుపర్ ి కపరడటి్ ర్ిప్ో రుట లను ప్ొ ందటానిక ్ నమోదు చేసుకునే వినియోగ్దారుడ్క WISE ను 
అనుమత్తసాి రు.  

30. నమోదతి వినియోగ్దారు దీనిే ఇందుమూలమ గా WISE బదలి్ల కోసం సాధారణ సమయం కంట ేఎకుసవసపేప 
(ఏ జ్ల్లద కాాష్ కార్్ హో ల్ర్ లేదా బాాంక్స ఖాతాకు బదలి్ల) డ్బ ి పట ట కోవచుచ, మర్యి  బదలి్ల ఆలసాం ఉండ్వచుచ, 
WISE కాబటనట మంచిద ిలేదా అవసరమ  న ఉండటేట ట , అంగవకర్ిసాి డ్క.  

31. భారతదశేంలో లేదా ఇతర చటాట నిక ్విరుదాంగా ఉనే ఏద నైా పయాోజ్నం కోసం బదలి్ల ఉదేదశంచబడ్దని ర్జిిసటర్్ 
యూజ్ర్ నిర్ాా ర్సిుి ంద.ి 


