
 

 

വെയ്സ്മാൻ ഇംവെക്സ് സർെീ് എന്റർപ്രെ് ലിമിറ്റഡ് 

ഉൊധികള ം നിബന്ധനകള ം  

 

1. WEIZMANN IMPEX SERVICE ENTERPRISE LTD  

1. കമ്പനി നിയമം, 1956 പ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ 

കമ്പനിയാണ് പ്പെയ്സ്മാൻ ഇംപ്പരക്സ് സർെീ് എന്റർപ്പ്ര് 

ലിമിറ്റഡ് ("WISE"). ഇംഫയർ ഹൗ് (ബേ്പ്പമൻറ്), എ.പ്പക നായക്സ 

മാർഗ്ഗ്, ബ ാ.  ി.എൻ ബറാഡ്, ബഫാർട്ട്, മുംപ്േ 400001 

എന്നിെിടങ്ങളിൽ രജിബേർഡ് ഓഫീ് ഉണ്ട്. പ്പെയി്മാൻ 

ബഫാപ്പറക്സ് ലിമിറ്റഡ്, ആർേിഐ രജിേർ പ്പെയ്സത അംഗീകൃത 

 ീലർ െിഭാഗം -2 എന്നിെയും പ്പെബേൺ യൂണിയൻ ഫിനാൻഷ്യൽ 

സർെീസ് യുഎ്എയുപ്പട പ്രിൻസിെൽ ഏജന്റുകളും, 
ഇൻേൗണ്ട് മണി പ്ടാൻ്ഫർ, പ്പെ ാങ് ബഫാപ്പറക്സ് പ്പസാലയൂഷ്ൻ് 

ലിമിറ്റഡ്, രണപ്പമാഴുക്കുന്ന മണി െന്ദർ WISE അതിന്പ്പറ 

ഉടമസ്ഥതയ്സക്കും അതിന്പ്പറ പ്ഗൂെ് കമ്പനികൾക്കും ഉടമസ്ഥതബയാപ്പട 
രരിരാലിക്കുകയും പ്പെബ്പ്സറ്റിന്പ്പറ ഉരബയാഗെും ഉരബയാഗെും 
ൊഗ്ദാനം പ്പെയ്യുന്നു, ഒെം പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ പ്രദർശിെിച്ചിരിക്കുന്ന 

അപ്പലെങ്കിൽ ൊഗ്ദാനം പ്പെയ്യുന്ന ബസെനങ്ങളും ഉൽെന്നങ്ങളും 
ബസെനങ്ങളും പ്രബയാജനപ്പെടുത്താനുള്ള അെസരം നൽകുന്നു. താപ്പഴ 

നൽകിയിട്ടുള്ള നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ 

(ഇബൊൾ "നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും" എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു). 
പ്പെബ്പ്സറ്റ് ആക്സസ് പ്പെയ്യുന്നതിബനാ ഉരബയാഗിക്കുന്നതിബനാ 
മുമ്പ് പ്പെബ്പ്സറ്റിബലാ ഓഫർ പ്പെയ്സതിരിക്കുന്ന ഏപ്പതങ്കിലും 
ബസെനങ്ങൾ, ഉത്രന്നങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ ബസെനങ്ങൾ 

ലഭയമാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നയങ്ങളും നിേന്ധനകളും 
അനുസരിബക്കണ്ടതാണ് െിസിറ്റർ അംഗീകരിബക്കണ്ടത്. 

2. എലൊ സന്ദർശകരും നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും പ്ശദ്ധാരൂർവ്വം 
ൊയിച്ചിരിക്കണം. പ്പെബ്പ്സറ്റിന്പ്പറ പ്രബെശനെും ഉരബയാഗെും 
നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും രാലിക്കുന്നതിനുള്ള സവീകാരയതയും 
കരാറും സൂെിെിക്കും. നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും 
സവീകാരയമപ്പലെങ്കിൽ, സന്ദർശകൻ ഈ പ്പെബ്പ്സറ്റ് അപ്പലെങ്കിൽ 

അതിന്പ്പറ ഏപ്പതങ്കിലും ബരജുകൾ ഉരബയാഗിക്കുകബയാ 
ഉരബയാഗിക്കുകബയാ ഉരബയാഗിക്കുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ 

പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ അപ്പലെങ്കിൽ ബസെനത്തിൽ ൊഗ്ദാനം പ്പെയ്സത 



 

 

ഏപ്പതങ്കിലും ബസെനങ്ങൾ, ഉത്രന്നങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ ബസെനങ്ങൾ 

ലഭയമാെുകബയാ പ്പെയ്യിലെ.. 

 3. "SUBMIT" ക്ലിക്കുപ്പെയ്സത്, നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും 
ൊയിക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും പ്പെയ്സതതായി കരുതുകയും, 
െയെസ്ഥകളും നിേന്ധനകളും അംഗീകരിക്കുകയും 
അനുസരിക്കുകയും പ്പെയ്യുന്നതാപ്പണന്ന് സന്ദർശകനാപ്പണന്ന് ദയൊയി 
മനസിലാക്കുക. 

4. െിബെകം അതിന്പ്പറ െിബെെനാധികാരത്തിൽ മാറ്റം െരുത്താം, 
മുൻകൂട്ടി ബനാട്ടീ് കൂടാപ്പത കാലാകാലങ്ങളിൽ നിേന്ധനകളും 
െയെസ്ഥകളും ബെർക്കുക അപ്പലെങ്കിൽ ഇലൊതാക്കുക. സന്ദർശകര് 

എലൊ സന്ദര്ഭങ്ങളിലും കാലാകാലങ്ങളില് ഉറെു െരുത്തുന്ന 

സന്ദര്ഭം, സന്ദര്ശനം, അപ്പലെങ്കില് ബസെനം, അപ്പലെങ്കില് ഈ 

ബരജിബലക്ക് പ്രദര്ശിെിക്കപ്പെടുന്ന അപ്പലെങ്കില് പ്പെബ് പ്സറ്റില് 

ലഭയമായ ഏപ്പതങ്കിലും പ്പസൗകരയങ്ങള്, ഉല്െന്നങ്ങള് അപ്പലെങ്കില് 

ബസെനം എന്നിെ ഉരബയാഗിക്കുകബയാ മാറ്റം െരുത്തുൊനായി 
നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും അെബലാകനം പ്പെയ്യുകബയാ, 
കൂട്ടിബച്ചർക്കലുകൾ അപ്പലെങ്കിൽ നീക്കം പ്പെയ്യൽ. ജ്ഞാനത്തിൽ 

െയക്തമാക്കിയിട്ടിലൊത്ത രക്ഷം എലൊ തിരുത്തലുകളും 
കൂട്ടിബച്ചർക്കലുകളും ഇലൊതാക്കലും സവബപ്രരിതമായി 
പ്രാേലയത്തിലാകുകയും പ്സറ്റിൽ ബരാേുപ്പെയ്സതിരിക്കുന്ന 

സമയത്തുതപ്പന്ന േന്ധിക്കുകയും ബെണം. പ്പെബ്പ്സറ്റ് അപ്പലെങ്കിൽ 

ഓഫറിലുള്ള ബസെനങ്ങൾ, ഉൽെന്നങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ ബസെനങ്ങൾ 

എന്നിെ തുടർന്നും ആക്സസ് പ്പെയ്യുകബയാ ഉരബയാഗിക്കുകബയാ 
പ്പെയ്യുന്നതിലൂപ്പട, സന്ദർശകർക്ക് മാറ്റം െരുത്തിയതും കൂട്ടിബച്ചർക്കൽ 

അപ്പലെങ്കിൽ ഇലൊതാക്കിയ നിേന്ധനകൾക്കും െയെസ്ഥകൾക്കും 
െിബധയമായി അംഗീകരിക്കാനും സമ്മതിക്കാനും സമ്മതിക്കപ്പെടും. 
െയതയാസങ്ങൾ, കൂട്ടിബച്ചർക്കലുകൾ, നീക്കം പ്പെയ്യൽ എന്നിെയ്സക്ക് 
െിസിറ്റർ അംഗീകാരം നൽകിയിപ്പലെങ്കിൽ, പ്പെബ്പ്സറ്റ് 
സന്ദർശിക്കുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ഉരബയാഗിക്കാതിരിക്കുകബയാ 
അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും ബസെനങ്ങൾ, ഉത്രന്നങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ 

ബസെനങ്ങളിൽ ബസെനം ലഭയമാകുകബയാ (മുൻപ് സന്ദർശകർ മുൻപ് 

സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ, കൂട്ടിബച്ചർക്കൽ അപ്പലെങ്കിൽ 

നീക്കം പ്പെയ്യൽ). 

3. "SUBMIT" ക്ലിക്കുപ്പെയ്സത്, നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും 
ൊയിക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും പ്പെയ്സതതായി കരുതുകയും, 



 

 

െയെസ്ഥകളും നിേന്ധനകളും അംഗീകരിക്കുകയും 
അനുസരിക്കുകയും പ്പെയ്യുന്നതാപ്പണന്ന് സന്ദർശകനാപ്പണന്ന് ദയൊയി 
മനസിലാക്കുക. 

4. െിബെകം അതിന്പ്പറ െിബെെനാധികാരത്തിൽ മാറ്റം െരുത്താം, 
മുൻകൂട്ടി ബനാട്ടീ് കൂടാപ്പത കാലാകാലങ്ങളിൽ നിേന്ധനകളും 
െയെസ്ഥകളും ബെർക്കുക അപ്പലെങ്കിൽ ഇലൊതാക്കുക. സന്ദർശകര് 

എലൊ സന്ദര്ഭങ്ങളിലും കാലാകാലങ്ങളില് ഉറെു െരുത്തുന്ന 

സന്ദര്ഭം, സന്ദര്ശനം, അപ്പലെങ്കില് ബസെനം, അപ്പലെങ്കില് ഈ 

ബരജിബലക്ക് പ്രദര്ശിെിക്കപ്പെടുന്ന അപ്പലെങ്കില് പ്പെബ് പ്സറ്റില് 

ലഭയമായ ഏപ്പതങ്കിലും പ്പസൗകരയങ്ങള്, ഉല്െന്നങ്ങള് അപ്പലെങ്കില് 

ബസെനം എന്നിെ ഉരബയാഗിക്കുകബയാ മാറ്റം െരുത്തുൊനായി 
നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും അെബലാകനം പ്പെയ്യുകബയാ, 
കൂട്ടിബച്ചർക്കലുകൾ അപ്പലെങ്കിൽ നീക്കം പ്പെയ്യൽ. ജ്ഞാനത്തിൽ 

െയക്തമാക്കിയിട്ടിലൊത്ത രക്ഷം എലൊ തിരുത്തലുകളും 
കൂട്ടിബച്ചർക്കലുകളും ഇലൊതാക്കലും സവബപ്രരിതമായി 
പ്രാേലയത്തിലാകുകയും പ്സറ്റിൽ ബരാേുപ്പെയ്സതിരിക്കുന്ന 

സമയത്തുതപ്പന്ന േന്ധിക്കുകയും ബെണം. പ്പെബ്പ്സറ്റ് അപ്പലെങ്കിൽ 

ഓഫറിലുള്ള ബസെനങ്ങൾ, ഉൽെന്നങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ ബസെനങ്ങൾ 

എന്നിെ തുടർന്നും ആക്സസ് പ്പെയ്യുകബയാ ഉരബയാഗിക്കുകബയാ 
പ്പെയ്യുന്നതിലൂപ്പട, സന്ദർശകർക്ക് മാറ്റം െരുത്തിയതും കൂട്ടിബച്ചർക്കൽ 

അപ്പലെങ്കിൽ ഇലൊതാക്കിയ നിേന്ധനകൾക്കും െയെസ്ഥകൾക്കും 
െിബധയമായി അംഗീകരിക്കാനും സമ്മതിക്കാനും സമ്മതിക്കപ്പെടും. 
െയതയാസങ്ങൾ, കൂട്ടിബച്ചർക്കലുകൾ, നീക്കം പ്പെയ്യൽ എന്നിെയ്സക്ക് 
െിസിറ്റർ അംഗീകാരം നൽകിയിപ്പലെങ്കിൽ, പ്പെബ്പ്സറ്റ് 
സന്ദർശിക്കുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ഉരബയാഗിക്കാതിരിക്കുകബയാ 
അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും ബസെനങ്ങൾ, ഉത്രന്നങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ 

ബസെനങ്ങളിൽ ബസെനം ലഭയമാകുകബയാ (മുൻപ് സന്ദർശകർ മുൻപ് 

സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ, കൂട്ടിബച്ചർക്കൽ അപ്പലെങ്കിൽ 

നീക്കം പ്പെയ്യൽ).  

2. നിർെെനങ്ങൾ, സംൊദങ്ങൾ 

 

1. ഈ നിേന്ധനകളിലും െയെസ്ഥകളിലും (ബമൽെറഞ്ഞ ആമുഖം 
ഉൾപ്പെപ്പട), സന്ദർഭം മപ്പറ്റാരുെിധത്തിൽ ആെശയപ്പെടുന്നിപ്പലെങ്കിൽ, 

താപ്പഴ രറയുന്ന ൊക്കുകളും പ്ശലികളും അനുസരിച്ച് ഇെിപ്പട 



 

 

അെർക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, 
ജൽദിയുപ്പട കയാഷ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് െിെിധ രദെികൾ, എലൊ 
െിഭാഗീയതകളും, എലൊ െകബഭദങ്ങളും. 

 

"അബലർട്ടുകൾ" എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, സന്ദർശകന് നൽകുന്ന 

സമയാസമയങ്ങളിൽ നൽകുന്ന അപ്പലെങ്കിൽ നൽകപ്പെടുന്ന െിെിധ 

െിഷ്യങ്ങളുമായി േന്ധപ്പെട്ട അറിയിെുകൾ എന്നാണ്. ഉദാ. 
മാർക്കറ്റ് ബനാട്ടീ് അറിയിെുകൾ, േിൽ ബരയ്സപ്പമന്റുകൾക്കുള്ള 

ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ, ബരയ്സപ്പമന്റിന്പ്പറ അംഗീകാരം 
തുടങ്ങിയെ.  

 

"െിബെക രങ്കാളി" എന്നത് ഉരബദഷ്ടാക്കബളാ ഉരബദഷ്ടാപ്പെബന്നാ 
െസിസിന്പ്പറ േിസിന് അബസാസിബയറ്റ് ആയബതാ, ഉള്ളടക്കം 
പ്രദർശിെിക്കുന്നബതാ അപ്പലെങ്കിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ 

ജ്ഞാന്ബനഹം ൊഗ്ദാനം പ്പെയ്യുന്നബതാ ആയ െയക്തിപ്പയ 

അർഥമാക്കുന്നു. 
"പ്പേനിഫിഷ്യർ" എന്നാൽ ഫണ്ട് പ്കമാറ്റം പ്പെയ്യുന്നതിനായി രജിേർ 

പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് പ്പപ്ക ിറ്റ് നമ്പർ (പ്പെർെവൽ ൊലറ്റ്) 
അപ്പലെങ്കിൽ ോങ്ക് അക്കൗണ്ട് നന്രർ നൽകിയിട്ടുള്ള െയക്തിയാണ്. 

"ബകാൾ പ്പസന്റർ" എന്നതുപ്പകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സന്ദർശകർ 

അപ്പലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രദർശിെിച്ച അപ്പലെങ്കിൽ ൊഗ്ദാനം പ്പെയ്സത 

ബസെനങ്ങൾ ഉൾപ്പെപ്പടയുള്ള പ്പെബ്പ്സറ്റിലുള്ള സന്ദർശകപ്പര 

സഹായിക്കുന്നതിന് െിസീ് അപ്പലെങ്കിൽ അതിന്പ്പറ ബസെന 

ദായകൻ സ്ഥാരിക്കുന്ന ബകാൾ പ്പസന്റർ എന്നാണ്. അത്തരം 
ബസെനങ്ങളുപ്പട 

"പ്പഫസിലിറ്റി" എന്നതുപ്പകാണ്ട് പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ അപ്പലെങ്കിൽ 

പ്പെബ്പ്സറ്റിലൂപ്പട (അപ്പലെങ്കിൽ െിബെസിബനാ ഏപ്പതങ്കിലും 
പ്െ് രാർട്ണറിലൂപ്പടബയാ) പ്രദർശിെിക്കുന്ന അപ്പലെങ്കിൽ 

ൊഗ്ദാനം പ്പെയ്യുന്ന ഏപ്പതാരു, ഭാെി ഉൽരന്നെും ബസെനെും 
അപ്പലെങ്കിൽ സൗകരയെും എന്നാണ്. 

"െയക്തിയിൽ" ഒരു െയക്തി, ഒരു കമ്പനി, ഒരു ബോ ി ബകാർരബററ്റ്, 
െയക്തികളുപ്പട കൂട്ടായ്സമ (ഉൾപ്പെടുത്തബണാ ബെണ്ടബയാ അലെബയാ), 
പ്ടേ്, രങ്കാളിത്ത സ്ഥാരനം, ഒരു പ്പസാപ്സറ്റി, ഗെൺപ്പമന്റ് 

എന്നിെ ഉൾപ്പെടുന്നു. 
"രജിബേർഡ് യൂസർ" എന്നാൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിപ്പനാെം തപ്പന്ന 

രജിേർ പ്പെയ്സതിരിക്കുന്ന ഏപ്പതാരു സന്ദർശകപ്പരയും, 



 

 

പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ബസെനങ്ങളുപ്പടയും 
ഉൽെന്നങ്ങളുപ്പടയും കാരയത്തിൽ ഇടരാടുകൾ ഒന്നും പ്പെയ്സതിട്ടിലെ. 
"രജി്ബപ്ടഡ് ഉരബയാക്താവ്" എന്ന രദം ഓബരാ കേമറും 
ഉൾപ്പക്കാള്ളുന്നു. 

"രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്തൃ ഐ ി" എന്നാൽ രജിേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താെിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉരബയാക്തൃനാമം, രജിേർ 

പ്പെയ്സത ഉരബയാക്തൃ രാബസവഡ് സഹിതമുള്ള പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ 

രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് രജിേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താെിപ്പന ഇത് പ്രാപ്തമാക്കും:  
 

 ബസെനങ്ങളുപ്പട ആനുകൂലയം ലഭിക്കുകയും ബസെനങ്ങളിൽ 

ഇടരാടുകൾ പ്കമാറുകയും പ്പെയ്യുക, 

 

 ഒബന്നാ അതിലധികബമാ രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള ഉരബയാക്തൃ അക്കൗണ്ടുകൾ / 

കാർഡ് നൗ് (പ്പെർെവൽ ൊലറ്റുകൾ), ബസെനത്തിനായുള്ള അബരക്ഷാ 

ബഫാമുകൾ പ്പ ൗൺബലാഡ് പ്പെയ്യുക, െിലാസത്തിൽ ഒരു മാറ്റം രജിേർ 

പ്പെയ്യുക, രണം അടയ്സബക്കണ്ട തുക, േിൽ ബരയ്സപ്പമന്റ്, ബപ്ട ിംഗ്, 

ഓൺപ്ലൻ അബരക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കുക; ഒെം  
 

 പ്പെബ്പ്സറ്റ് അനുെദിബച്ചക്കാെുന്ന മറ്റു പ്രെർത്തികൾ. 

 

"രജിേർ പ്പെയ്സത യൂസർ രാബസവർഡ്" എന്നാൽ രജിേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താെിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന രഹസയൊക്ക്, രജിബേർഡ് യൂസർ 

ഐ ിപ്പക്കാെം രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിപ്പന ഈ പ്സറ്റിബലക്ക് 
രജിേർ പ്പെയ്യുന്നതിനായി പ്പെബ്പ്സറ്റ് ആക്സസ് പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള 

പ്സറ്റിപ്പന രജിേർ പ്പെയ്യുന്നു. 
പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ ൊഗ്ദാനം പ്പെയ്സതിരിക്കുന്ന ബസെനങ്ങളുപ്പട 
കാരയത്തിൽ ബസെനങ്ങളുപ്പട ഉരബയാഗെും ഇടരാടുകളും നൽകുക, 

ബസെനത്തിന്പ്പറ അബരക്ഷാ ബഫാമുകൾ പ്പ ൗൺബലാഡ് പ്പെയ്യുക, 

െിലാസത്തിൽ ഒരു മാറ്റം രജിേർ പ്പെയ്യുക, ബനാമിനിയുമായി േന്ധപ്പെട്ട 
െിശദാംശങ്ങളിൽ മാറ്റം െരുത്തുക, രണമടയ്സക്കലുകൾ, േിൽ 

ബരയ്സപ്പമന്റ്, ബപ്ട ിംഗ്, ഓൺപ്ലൻ അബരക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കുക, 

ഒന്നിലധികം രജിബേർഡ് യൂസർ അക്കൗണ്ടുകൾ / കാർഡ് നമ്പറുകൾ 

(പ്പെർെവൽ ൊലറ്റുകൾ) എന്നിെ ആക്സസസ്സ് പ്പെയ്യുക. ഒെം 
പ്പെബ്പ്സറ്റ് അനുെദിബച്ചക്കാെുന്ന മറ്റു പ്രെർത്തികൾ പ്പെയ്യുക. 

 

"ബസെന ദാതാവ്" എന്നതുപ്പകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു െിസ്സിന്പ്പറ 

രങ്കാളി അലെ, പ്പെബ്പ്സറ്റ് പ്രെർത്തിെിക്കുന്നതിനും കൂടാപ്പത / 

നിലനിർത്തുന്നതിനും ജ്ഞാനപ്പത്ത പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനായി, ഒരു 
പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ ഒരു ഫീച്ചർ നൽകുന്നതിനും ജ്ഞാനബത്താപ്പട നൽകുന്ന 



 

 

സംെിധാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ജ്ഞാന്ബനഹിക്കാൻ ഒരു ബസെനം 
നൽകുന്ന ഒരു െയക്തിയാണ്. 

 

"നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും" എന്നാൽ മുകളിൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ 

മപ്പറ്റെിപ്പടപ്പയങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മപ്പറ്റലൊ െയെസ്ഥകളും 
നിേന്ധനകളും ആണ്. 

 

"പ്പെയ്സ്മാൻ ഇംപ്പരക്സ് സർെീ് എന്റർപ്പ്ര് ലിമിറ്റഡ്" (WISE) എന്നാൽ 

കമ്പനീ് ആക്സട്, 1956 പ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്പെയ്സ്മാൻ ഇംപ്പരക്സ് 

സർെീ് എന്റർപ്പ്രസ് ലിമിറ്റഡ്, എംരയർ ഹൗ് (ബേ്പ്പമൻറ്), എ.പ്പക 

നായക്സ മാർഗ്, ബ ാ.  ി.എൻ ബറാഡ്, ബഫാർട്ട്, മുംപ്േ 400001 അതിൻപ്പറ 

രിൻഗാമികപ്പളയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. 
 

"െിബെസിൻപ്പറ അഫിലിബയറ്റുകൾ" എന്നതുപ്പകാണ്ട് നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നത്, 

നിയപ്ന്ത്ിക്കുകബയാ നിയപ്ന്ത്ിക്കുകബയാ പ്പെയ്യുന്ന പ്െരുദ്ധയമുള്ള 

മബറ്റപ്പതങ്കിലും ബോ ി ബകാർെബറഷ്ൻ എന്നാണ്. ഈ നിർവ്വെനത്തിൽ 

"നിയപ്ന്ത്ണം" എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഉടമസ്ഥതയുപ്പട ഉടമസ്ഥതയുപ്പട 
25% അപ്പലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രതയക്ഷബമാ രബരാക്ഷബമാ ആയ 

നിയപ്ന്ത്ണം, േന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാരനത്തിന്പ്പറ ബൊട്ടിംഗ് അെകാശങ്ങൾ 

അപ്പലെങ്കിൽ ഓഹരി മൂലധനം. 
"സന്ദർശകൻ" അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത്തരം െയക്തി ഒരു രജിബേർഡ് 

ഉരബയാക്താപ്പെന്ന നിലയിൽ സവയം രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുബണ്ടാ ഇലെബയാ 
എന്നതുമൂലം, പ്പെബ്പ്സറ്റ് ആക്സസ് പ്പെയ്യുന്നബതാ സന്ദർശിക്കുന്നബതാ 

ആയ ഏപ്പതാരു െയക്തിബയയും അർഥമാക്കുന്നു. അതിൽ െിസ്സിന്പ്പറയും 
പ്ഗൂെിന്പ്പറയും ഏജന്റുമാരും പ്ഫാപ്ൈസികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 

Www.jaldicash.com എന്ന പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ നിലെിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റ് ഉണ്ട്. 
പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ ഉള്ള ഏത് ആപ്പെറ്റുകളും ബസാഫ്റ്റപ്പറ്റവയറും ഉള്ളടക്കെും 
ഉൾപ്പക്കാള്ളുന്നു. 
 

ഈ നിേന്ധനകളിലും െയെസ്ഥകളിലും, സന്ദർബഭാെിതമായി 
ആെശയപ്പെടുന്നിപ്പലെങ്കിൽ: 

ഏപ്പതങ്കിലും ലിംഗത്തിലുള്ള ൊക്കുകപ്പള രര്രരം ലിംഗബഭദമിലൊപ്പത 

ഉൾപ്പെടുത്താപ്പമന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. 
ഒരു ഏകെെനബമാ േഹുെെനബമാ ഉരബയാഗിച്ച ൊക്കുകളും 
േഹുെെനരൂരബമാ േഹുെെനബമാ യഥാപ്കമം; 
ഇെിപ്പട", "ഇെിപ്പട", "ഇതിനാൽ", "ഇതിപ്പന", പ്പ റിബെറ്റീവ് അപ്പലെങ്കിൽ 

സമാനമായ രദങ്ങൾ ഈ മുഴുെൻ പ്പെബ്പ്സറ്റും സൂെിെിക്കുന്നു; 
"ആർട്ടിക്കിൾ" എന്നത് ഈ നിേന്ധനകളുപ്പടയും െയെസ്ഥകളുപ്പടയും 
നിർദ്ദിഷ്ട െയെസ്ഥപ്പയ സൂെിെിക്കുന്നു; 



 

 

ശീർഷ്കെും ബോൾഡ് പ്ടെ്പ്പഫയ്സസും സൗകരയപ്രദമാപ്പണങ്കിൽ 

െയാഖയാനത്തിന്പ്പറ ഉബദ്ദശയത്തിനായി അെ അെഗണിക്കപ്പെടും; 
 

ഏപ്പതങ്കിലും നിയമനിർമാണത്തിബനാ നിയമത്തിബനാ ഏപ്പതങ്കിലും 
നിയമെയെസ്ഥയുപ്പടബയാ രരാമർശം, കാലാെധി തീരുന്നതിന് ബശഷ്െും, 
ബഭദഗതി പ്പെയ്യുന്നബതാ, അനുേന്ധബമാ, രുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകബയാ, 

നിയമപ്രകാരമുള്ള െയെസ്ഥയ്സക്ക് എപ്പന്ത്ങ്കിലും രരാമർശം 
ഉണ്ടായിരിക്കുബമ്പാബഴാ, അത്തരം െയെസ്ഥയിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച 

ഏപ്പതങ്കിലും അബലാബക്കറ്റഡ് നിയമം; 
 

ഏപ്പതങ്കിലും രദബമാ രദപ്രബയാഗം ഉരബയാഗിക്കുന്നബതാ എന്നാൽ ഇതിൽ 

നിർെെിച്ചിട്ടിപ്പലെങ്കിൽ ോധകമായ നിയമപ്രകാരം അതിന് നിർെെിക്കപ്പെട്ട 
അബത അർത്ഥമുണ്ടായിരിക്കും; 

 "ഉൾപ്പെടുത്തു" അപ്പലെങ്കിൽ "ഉൾെപ്പട" എന്ന ൊക്കിൻപ്പറ അെലംേങ്ങൾ 

രരിമിതപ്പെടുത്താപ്പത െയാഖയാനിക്കപ്പെടും; 
3. െിബെക പ്പെബ്ബ്പ്സറ്റ് 
 

1) WISE രങ്കാളികൾ കൂടാപ്പത / അപ്പലെങ്കിൽ െിബെസിബനാട് യാപ്പതാരു 
ഉത്തരൊദിത്തെും ഉത്തരൊദിത്ത ഉത്തരൊദിത്തെും സംേന്ധിച്ച് 
പ്പെബ്പ്സറ്റ് പ്രാഥമികമായി പ്രദർശനങ്ങളും ബസെനങ്ങളും ൊഗ്ദാനം 
പ്പെയ്യുന്നു. പ്പെബ്പ്സറ്റിപ്പല െിെരെും ബസെനങ്ങളും 
ജ്ഞാന്ബനഹത്തിന്പ്പറ െിബെെനാധികാരത്തിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി 
പ്രദർശിെിക്കുകയും അെതരിെിക്കുകയും പ്പെയ്യാം. െിബെകം 
അപ്പലെങ്കിൽ പ്െ് രാർട്ണർക്ക് രുതിയ െിബെെനാധികാരത്തിൽ 

സമയാസമയങ്ങളിൽ, രുതിയ െിെരെും ബസെനങ്ങളും 
അെതരിെിക്കുകയും, മുൻകൂർ അറിയിെുകളിലൊപ്പത രൂർണമായും 
ഭാഗികമാബയാ ഏപ്പതങ്കിലും െിെരങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ ബസെനങ്ങൾ 

അപ്പലെങ്കിൽ െയെസ്ഥകൾ ബെർക്കുക, രരിഷ്ക്കരിക്കുക, 

താൽക്കാലികമായി നിർത്തുക അപ്പലെങ്കിൽ രിൻെലിക്കുക. 

2) സന്ദർശനത്തിബലാ സന്ദർശകബനാ സവീകാരയമപ്പലെങ്കിൽ സന്ദർശകബനാ 

അപ്പലെങ്കിൽ സന്ദർശകബനാ പ്പെബ്പ്സറ്റിപ്പല ഏപ്പതങ്കിലും െിഷ്യെുമായി 
ബയാജിക്കുന്നിപ്പലെങ്കിൽ, സന്ദർശകരുപ്പട ഏകെും എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രതിെിധി 
പ്പെബ്പ്സറ്റും ഉരബയാഗിക്കുന്നത് തുടരുകയാപ്പണങ്കിൽ, ഇെിപ്പട 
പ്ര്താെിച്ചിരുന്നതുബരാപ്പല. 

 

4. പ്പെബ്പ്സറ്റിന്പ്പറ ബയാഗയരായ ഉരബയാക്താക്കൾ 

 

1. പ്പെബ്പ്സറ്റ് ആക്സസ് പ്പെയ്യുന്നതിനും ഉരബയാഗിക്കുന്നതിനും 
ഉരബയാഗിക്കുന്നതിനും സന്ദർശകനുമായി പ്രായമായ 18 െയസ്സിന് താപ്പഴയുള്ള 

ഒരു െയക്തിയായിരിക്കണം സന്ദർശകന്, അപ്പലെങ്കിൽ സന്ദർശകന്, അപ്പലെങ്കിൽ 

ബകാർെബറഷ്ൻ, പ്ടേ്, െയക്തികൾ സഹകരിക്കുന്നതിന് നിയമപ്രകാരമുള്ള 



 

 

നിയമരരമായ കരാർ അപ്പലെങ്കിൽ ഉറച്ച നിയമരരമായി കരാർ ഒെിടാൻ 

കഴിയുന്ന ഉറച്ച, കരാറുകൾ അെരുപ്പട ഇൻബകാർെബറഷ്ൻ / ഭരണഘടനയിപ്പല 

ോധകമായ നിയമെും ബരഖകളും അനുസരിച്ച്, അതിൽ രരാമർശിക്കുന്നു. 
സന്ദർശകബനാ ബകാർരബറഷ്ൻ, പ്ടേ്, അബസാസിബയഷ്ൻ ഓഫ്റ്റ അബഫഴ്സ് 

അപ്പലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിബയാ ആപ്പണങ്കിൽ, സന്ദർശന െയെസ്ഥകൾക്കും 
െയെസ്ഥകൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം, 
ഒെം പ്പെബ്പ്സറ്റ്, ബസെനങ്ങൾ എന്നിെയുപ്പട ഉരബയാഗെും ഉരബയാഗെും 
പ്രബയാജനെും അബദ്ദഹത്തിൻപ്പറ ബകാർെബറഷ്ൻ, പ്ടേ്, അബസാസിബയഷ്ൻ ഒരു 
െയക്തിയുപ്പടബയാ അപ്പലെങ്കിൽ കമ്പനിയുബടബയാ, അപ്പലെങ്കിൽ മബറ്റപ്പതങ്കിലും 
ബകസുകളിബലാ. സന്ദർശകന് ബയാഗയത ലഭിക്കുന്നിപ്പലെങ്കിൽ, സന്ദർശകൻ 

ഉടൻതപ്പന്ന പ്പെബ്പ്സറ്റ് അപ്പലെങ്കിൽ സൗകരയപ്പത്ത പ്രബെശിക്കാബനാ അപ്പലെങ്കിൽ 

ഉരബയാഗിക്കാബനാ രാടിലെ. 
 

2. ഇന്ത്യപ്പയാഴിപ്പകയുള്ള രാജയങ്ങളിപ്പല രൗരന്മാരും താമസക്കാരും 
(പ്പരാതുൊയി "ബനാൺ പ്പറസി ന്റ്്"), ഇന്ത്യൻ 

ആഭയന്ത്രനിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മാപ്തബമ ആക്സസ് പ്പെയ്യാനും, 
ഉരബയാഗിക്കാനും, ഉരബയാഗപ്പെടുത്താനും സാധിക്കൂ. പ്പെബ്പ്സറ്റിലും 
ബസെനങ്ങളിലും ലഭയമാകുക. പ്പെബ്പ്സറ്റുകപ്പളയും ബസെനങ്ങപ്പളയും 
പ്രബെശിക്കുന്നതിനും ഉരബയാഗിക്കുന്നതിനും ഉരബയാഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും, 
അെർ ഇന്ത്യയിലും കൂടാപ്പത / അപ്പലെങ്കിൽ അത്തരം രാജയങ്ങളിലും പ്രാബദശിക 

നിയമങ്ങൾ ലംഘിബച്ചക്കാപ്പമന്ന എലൊ നിൊസികളും മനസിലാക്കുന്നു. ഈ 

സന്ദര്ഭത്തില് െന്ന സന്ദര്്കന് എപ്പന്ത്ങ്കിലും ോധയതയുപ്പണ്ടങ്കില്, സന്ദര്ശകര് 

മുഴുെന് ഉത്തരൊദിത്തെും മുഴുെനായും ോധിക്കുപ്പമന്ന് ഈ സന്ദര്ശകന് 

സമ്മതിക്കുന്നു, ഈ സന്ദര്ഭത്തില് ജ്ഞാനം നല്കുന്ന ോധയതയ്സപ്പക്കതിപ്പരയുള്ള 

സന്ദര്ശനപ്പത്ത െിസിറ്റര് നഷ്ടപ്പെടുത്തും. 

5. രജി്്രേഷൻ െിെരെ ം രഹസയാത്മക താത്െരയെ ം 

1) പ്പെബ്പ്സറ്റിബലക്കുള്ള രരിമിത പ്രബെശനം രജിേർ പ്പെയ്യാത്ത 

സന്ദർശകർക്ക് ലഭയമാണ്. ബസെനങ്ങൾ ഉരബയാഗിക്കാതിരിക്കാൻ രജിേർ 

പ്പെയ്സത സന്ദർശകപ്പര അനുെദിബച്ചക്കിലെ. പ്പെബ്പ്സറ്റിബലക്കുള്ള െർദ്ധിച്ച 

ആക്സസ് ബനടുന്നതിനും ബസെനം പ്രബയാജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സന്ദർശകനും 
ഒരു രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താപ്പെന്ന നിലയിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ രജിേർ 

പ്പെബയ്യണ്ടതാണ്. 

2) രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു: 

 പ്പെബ്പ്സറ്റിപ്പല രജി്ബപ്ടഷ്ൻ ബഫാമിലൂപ്പട ആെശയപ്പെടുന്നതുബരാപ്പല 

കൃതയമായ, കൃതയമായ, നിലെിലുള്ളതും രൂർണ്ണെുമായ െിെരങ്ങൾ നൽകാൻ 

 കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ െിെരം നിലനിർത്താനും അപ്ബ റ്റ് പ്പെയ്യാനും 
എലൊയ്സബൊഴും സതയസന്ധമായി, കൃതയമായതും, നിലെിലുള്ളതും, 
രൂർത്തീകരിക്കാനുമുള്ളതുമാണ്.  



 

 

രജി്ററ് പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് െിബെെനാധികാരെിഭാഗത്തിൽ 

രജിേർപ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് നൽകുന്ന െിെരങ്ങൾ നൽകുന്ന 

െിെരങ്ങൾക്ക് അസൽ, അസൽ, നിലെിപ്പല അലെ, അപ്പലെങ്കിൽ 

അരൂർണമായെബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും അരരയാപ്തതയിൽ 

രൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് യാപ്പതാരു ഉത്തരൊദിത്തത്തിനും WISE 

നഷ്ടരരിഹാരം നൽകുന്നതലെ രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് WISE നൽകുന്ന 

എലൊ െിെരങ്ങളും അസതയമായബതാ കൃതയമലൊത്തബതാ നിലെിലിലൊത്തബതാ 
അരൂർണ്ണമായബതാ ആയതുപ്പകാണ്ട് രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് കാരണം. 
രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് നൽകുന്ന െിെരങ്ങൾ പ്പതറ്റാപ്പണങ്കിൽ, 

കൃതയമലൊത്തതും നിലെിലുള്ളബതാ അരൂർണെുമലെ, രജിേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താെിന്പ്പറ രജി്ബപ്ടഷ്ൻ റദ്ദാക്കുകയും പ്പെബ്പ്സറ്റിബലാ അപ്പലെങ്കിൽ 

ഏപ്പതങ്കിലും ബസെനത്തിബലാ രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള ഉരബയാക്താവ് ആക്സസ് 

നിരസിക്കുകയും പ്പെയ്യുക.  

3) മറ്റ് നിേന്ധനകൾക്കും െയെസ്ഥകൾക്കും െിബധയമായി, റജിേർഡ് 

യൂബസർ് റജിേർ പ്പെയ്യൽ മുബഖന രജിബേർഡ് യൂസർ ഐ ി, രജിബേർഡ് 

യൂസർ രാബസ്സവർഡ് എന്നിെ പ്പരജിേർ പ്പെയ്യപ്പെടും. ഒരു ഉരബഭാക്താപ്പെന്ന 

നിലയിൽ രജി്ബപ്ടഷ്ൻ പ്പെയ്യുബമ്പാൾ പ്പെബ്പ്സറ്റ് പ്രസക്തമായ സീരിയൽ നം, 
രിൻ എന്നിെ രജിേർ പ്പെയ്യും. 

4) എലൊ ഐ ികളും രഹസയൊക്കുകളും രഹസയസവഭാെെും 

രഹസയസവഭാെെും നിലനിർത്തുന്നതിന് രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് 

രൂർണ്ണ ഉത്തരൊദിത്തെും രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താവ് രൂർണ്ണമായും 
ഉത്തരൊദിത്തെും ഉത്തരൊദിത്തെും കൂടാപ്പത രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള 

ഉരബയാക്താെിന്പ്പറ ഐ ിയും രാബസവ ും ഉൾപ്പെടുന്ന എലൊ 
ഇടരാടുകൾക്കും ഉത്തരൊദിത്തങ്ങൾക്കും ോധയതയുണ്ട്. 
തിരിച്ചറിയലിലൊത്ത ഉരബയാഗം അപ്പലെങ്കിൽ ഐ ി കൂടാപ്പത / അപ്പലെങ്കിൽ 

രഹസയൊക്കിന്പ്പറ ദുരുരബയാഗം. ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് ഐ ന്റിറ്റി 
അപ്പലെങ്കിൽ രഹസയൊക്ക് ഉരബയാഗിച്ചുപ്പകാണ്ടുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി 
പ്രബെശനം ബനടിയാൽ ഉത്തരൊദിത്തെും ഉത്തരൊദിത്തെും ആയിരിക്കും, 
കൂടാപ്പത രജി്ബറർഡ് ഉരബയാക്താെിന് ജ്ഞാനരൂർെം നഷ്ടരരിഹാരം 
നൽകാനും, ോധയതകൾ, പ്പെലെുകൾ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ, പ്പക്ലയിമുകൾ, ബകസുകൾ, 

നടരടികൾ എന്നിെ അത്തരം അംഗീകൃതമലൊത്ത ആക്സസ്, ഉരബയാഗം 
എന്നിെപ്പയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ബമൽെറഞ്ഞ മുൻെിധി കൂടാപ്പത, രജിേർ 

പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു: 

 

 ഇ-പ്പമയിലും രജിബേർഡ് ബരാേ് എ ിബൊ െഴിബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും 
ബകാൾ പ്പസന്റിലൂപ്പടബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും സംശയാ്രദമായ നഷ്ടം, 
ബമാഷ്ണം, ഐ ി അപ്പലെങ്കിൽ രഹസയൊക്കിന്പ്പറ അനധികൃത ഉരബയാഗം, 
മബറ്റപ്പതങ്കിലും സുരക്ഷാ ലംഘനം എന്നിെയിലൂപ്പടബയാ െിബെകം 



 

 

അറിയിക്കുക; രജി്ബപ്ടഡ് യൂസറുപ്പട അക്കൗണ്ട് ോലൻസിലുള്ള എപ്പന്ത്ങ്കിലും 
പ്പതറ്റായ െിെരങ്ങൾ. 

 ഓബരാ പ്പസഷ്ന്പ്പറയും അെസാനം രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താവ് അെരുപ്പട 
അപ്പക്കൗണ്ടിൽ നിന്നു രുറത്തിറക്കുന്നുപ്പെന്ന് ഉറൊക്കുക.  

5) രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന്പ്പറ ഐ ി അപ്പലെങ്കിൽ രാബസ്സവർഡ് 

ഉരബയാഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് എപ്പന്ത്ങ്കിലും ഇടരാട് അപ്പലെങ്കിൽ പ്രെർത്തനം 
രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള ഉരബയാക്താെിന്പ്പറ പ്ടാൻസാക്ഷൻ അപ്പലെങ്കിൽ 

പ്രെർത്തനമായി രരിഗണിക്കപ്പെടും, അത്തരത്തിലുള്ള ഇടരാട് അപ്പലെങ്കിൽ 

പ്രെർത്തനം സംേന്ധിച്ച ആധികാരികത ഉറൊക്കുന്നതിന് യാപ്പതാരു 
ഉത്തരൊദിത്തെും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതലെ. ഏപ്പതങ്കിലും െ്തുതകളിബലാ 

െയത്തങ്ങളിബലാ മബറ്റപ്പതങ്കിലുമാബയാ ഇടരാട് / പ്രെർത്തനത്തിന്പ്പറ 

സവഭാെപ്പത്തക്കുറിബച്ചാ, ഇടരാടിന്പ്പറബയാ പ്രെർത്തനത്തിബലാ ഉള്ള കീയിൽ 

രജിേ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് െരുത്തിയ ഏപ്പതങ്കിലും പ്പതറ്റ് അപ്പലെങ്കിൽ 

രിശക്സ സംേന്ധിച്ച് ജ്ഞാനം ഉത്തരൊദി ആയിരിക്കിലെ. 

6. രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താവ് തന്പ്പറ / അെളുപ്പട ഐ ി മറന്നുബരായാൽ 

രജിബേർഡ് യൂസർക്ക് ജനന തീയതിയിൽ അപ്പലെങ്കിൽ ഇ-പ്പമയിൽ അയയ്സക്കാൻ 

കഴിയും. രജിേർ പ്പെയ്സത യൂസർ ജനന തീയതി, ഇടരാടിൻപ്പറ െിശദാംശങ്ങൾ 

അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് െിെരങ്ങൾ എന്നിെ തൃപ്തികരമായി അബനവഷ്ിക്കും. ജ്ഞാനം. 
WISE രജിബേർഡ് യൂബസർ് ഐ ന്റിറ്റി (തൃപ്തിയനുസരിച്ച് രൂർണമായി 
െിബെകത്തിന്പ്പറ െിബെെനാധികാരം ആയിരിക്കും) തൃപ്തിയുപ്പണ്ടങ്കിൽ, WISE 

WISE ൽ രജിേർ പ്പെയ്സത രജിബേർഡ് യൂസർ ഇ-പ്പമയിൽ െിലാസത്തിബലക്ക് ID 

അയക്കും. ഈ ഇ-പ്പമയിൽ െിലാസം നിലനിർത്തുന്നതിൽ തുടർന്നു രജി്റ്റർ 

പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് ഉത്തരൊദി ആയിരിക്കും. രജിേർ പ്പെയ്സത 

െയക്തിയുപ്പട ഐ ന്റിറ്റി ബരാപ്പല അത് തൃപ്തികരമലൊത്തതിനാൽ ഐ ി 
സമർെിക്കാൻ െിസമ്മതിക്കുപ്പന്നങ്കിൽ ജ്ഞാനം ോധകമലെ. 

7) രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് അെന്പ്പറ / അെളുപ്പട രഹസയൊക്ക് മറന്നു 
കഴിഞ്ഞാൽ, അയാൾ www.jaldicash.com എന്ന പ്പെബ്പ്സറ്റിബലക്ക് ബലാഗിൻ 

പ്പെയ്യുകയും അെന്പ്പറ രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്തൃ ഐ ി, പ്പമാപ്േൽ നം., 
ജനനത്തീയതി എന്നിെ നൽകുകയും ബെണം. രജി്ബപ്ടഡ് യൂസര് നല്കിയ ഇ-

പ്പമയില് െിലാസത്തില് രജിേര്ഡ് യൂസര്ക്ക് WISE ആശയെിനിമയം പ്പെയ്യും. 
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ രജി്ബപ്ടഡ് ഉരബയാക്താവ് രജിബേർഡ് 

ഉരബയാക്താവ് സവീകരിച്ചയുടൻ തപ്പന്ന ഈ രാ് ബെഡ് മാറ്റണം, 
അതിനുരുറപ്പമ ഈ രാബസവർഡ് രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താെിന്പ്പറ 

രഹസയൊക്ക് ആയി കണക്കാക്കുകയും രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് 

അതിൻപ്പ റ എലൊ ഇടരാടുകൾക്കും ഉത്തരൊദിത്തെും 
െുമതലയുമായിരിക്കും. രുതിയ രഹസയൊക്കിൻപ്പറ തലമുറയിൽ WISE രഴയ 

രാ് ബെർഡ് ഉരബയാഗിക്കുന്നത് തുടരുകയും പ്പെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, രഴയ 

ഐ ന്റിറ്റി അപ്പലെങ്കിൽ രാബസ്സവർഡ് നിർത്തലാക്കുന്നതുെപ്പര, രഴയ 



 

 

രഹസയൊക്കിന്പ്പറ ഉരബയാഗം നടെിലാക്കുന്ന എലൊ ഇടരാടുകൾക്കും 
രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് ഉത്തരൊദിത്തെും ോധയതയുമായിരിക്കും. 

8) നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും മപ്പറ്റാരിടത്ത് െയക്തമാക്കിയിട്ടുപ്പണ്ടങ്കിലും, 
രജിേർ പ്പെയ്സത യൂസറുപ്പട ഐ ിയും രഹസയൊക്കും കൃതയമായി 
ഉരബയാഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുപ്പണ്ടങ്കിലും, െിബെകം അതിന്പ്പറ രൂർണ്ണ 

െിബെെനാധികാരത്തിൽ (എന്നാൽ രരിഗണിക്കിലെ) ഓപ്ൈൻ കൂടാപ്പത / 

അപ്പലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഴുതിയ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥിരീകരണം ബതടുന്നതിന് 

അർഹതയുണ്ട്. ഏപ്പതങ്കിലും നിർബദ്ദശങ്ങൾ, ഇടരാടുകൾ അപ്പലെങ്കിൽ 

പ്രെർത്തനത്തിന്പ്പറ രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിൽ നിന്ന് െിബെെനപ്പമന്ന് 
ബതാന്നാം. 

9) ഇൻഫർബമഷ്ൻ പ്പടക്സബനാളജി ആക്സട്, 2000, അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ, 

അതായത് സുരക്ഷിതമായ ഇലക്സബപ്ടാണിക്സ പ്പറബക്കാർ ുകൾ, സുരക്ഷിത 

 ിജിറ്റൽ സിബേച്ചറുകൾ എന്നിെ ഉറെുെരുത്തുന്നതിന്, േന്ധപ്പെട്ട 
അധികാരികൾ, അതുബരാപ്പല തപ്പന്ന സ്ഥാരിതമായ ഉരബയാക്താെിന് 

രജി്ബപ്ടറ്റഡ് ഉരബയാക്താെിപ്പന നിർബദ്ദശങ്ങൾ ആശയെിനിമയം 
നടത്തുന്നതിനും, ഇടരാടുകൾക്കും മറ്റ് പ്രെർത്തനങ്ങൾക്കും അത്തരം 
സുരക്ഷിത ഇലക്സബപ്ടാണിക്സ പ്പറബക്കാർ ുകൾ, സുരക്ഷിത  ിജിറ്റൽ 

സിബേച്ചറുകൾ എന്നിെ ഉരബയാഗിച്ച്, അപ്പലെങ്കിൽ രകരം, രാബസവഡ് (കൾ) 

ന്പ്പറ. 

6. െിദഗ്ധര വേ വെര മാറ്റം, രജിസ്റ്റർ വെയ്സത ഉെ് ാക്താക്കള ം 

ഉെ് ാക്താെ ം 

1) െിസിറ്റർ ഇലെ –  

 പ്പെബ്പ്സറ്റ് അപ്പലെങ്കിൽ ബസെനങ്ങൾ ആക്സസ് പ്പെയ്യുന്നതും 
ഉരബയാഗിക്കുന്നതും ആസവദിക്കുന്നതും മബറ്റപ്പതങ്കിലും െയക്തിപ്പയ 

നിയപ്ന്ത്ിക്കുക;  

 ഏപ്പതങ്കിലും അധികാര രരിധിയിൽ നിയമെിബധയമലൊത്തബതാ അപ്പലെങ്കിൽ 

നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും അനുെദിക്കാത്തബതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിലും 
ഉരബയാഗത്തിനായി പ്പെബ്പ്സറ്റ് ഉരബയാഗിക്കുക;  

 അനുെദനീയമായ അനുമതിയിലൊപ്പത, പ്പെബ്പ്സറ്റിലൂപ്പടബയാ അപ്പലെങ്കിൽ 

ലഭിച്ചബതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിലും െിെരങ്ങൾ, രൂരകല്രനകൾ, ബലാബഗാകൾ, 

െയാരാരമുപ്ദകൾ, ബസാഫ്റ്റപ്പറ്റവയർ, ബസെനങ്ങൾ, ഉത്രന്നങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ 

ബസെനങ്ങൾ എന്നിെയിൽ നിന്ന് പ്കമാറുക, രകർത്തുക, െിതരണം പ്പെയ്യുക, 

പ്രബക്ഷരണം പ്പെയ്യുക, പ്രദർശിെിക്കുക, നിർെഹിക്കുക, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, 

പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ, രകർെെകാശ ഉടമ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് ശരിയായ ഉടമസ്ഥൻ;  

 അനുെദനീയമായ അനുമതിയിലൊപ്പത, പ്പെബ്പ്സറ്റിലൂപ്പടബയാ അപ്പലെങ്കിൽ 

ലഭിച്ചബതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിലും െിെരങ്ങൾ, രൂരകല്രനകൾ, ബലാബഗാകൾ, 

െയാരാരമുപ്ദകൾ, ബസാഫ്റ്റപ്പറ്റവയർ, ബസെനങ്ങൾ, ഉത്രന്നങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ 



 

 

ബസെനങ്ങൾ എന്നിെയിൽ നിന്ന് പ്കമാറുക, രകർത്തുക, െിതരണം പ്പെയ്യുക, 

പ്രബക്ഷരണം പ്പെയ്യുക, പ്രദർശിെിക്കുക, നിർെഹിക്കുക, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, 

പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ, രകർെെകാശ ഉടമ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് ശരിയായ ഉടമസ്ഥൻ  

 ഏപ്പതങ്കിലും രരസയങ്ങൾ, അബരക്ഷകൾ, പ്പെയിൻ അക്ഷരങ്ങൾ, രിരമിഡ് 

്കീമുകബളാ മറ്റ് ആെശയപ്പെടാത്ത ൊണിജയ ആശയെിനിമയങ്ങബളാ (പ്െ് 

ബനരിബട്ടാ അലൊപ്പതബയാ ഒഴിപ്പക) ബരാേുപ്പെയ്യുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ പ്രബക്ഷരണം 
പ്പെയ്യുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ്രാമിംഗ് അപ്പലെങ്കിൽ പ്പെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 

ഏർപ്പെടുകബയാ പ്പെയ്യുക; 

 ബപ്ടാജൻ കുതിരബയാ, ബെം അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് ബദാഷ്കരമായ ഘടകം 
രരിമിതപ്പെടുത്താപ്പത പ്െറ് അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു 
െിെരബമാ ബസാഫ്റ്റപ്പറ്റവയബറാ ബരാേുപ്പെയ്യാബനാ പ്കമാറാബനാ; 

 ൊണിജയരരമായ ആെശയകതകൾക്കായി (അപ്പലെങ്കിൽ അത്തരം െിെരം, 
ബസാഫ്റ്റപ്പറ്റവയർ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്പമറ്റീരിയൽ പ്പപ്രാപ്െ ർമാർ ്രഷ്ടമായി 
അനുെദിച്ചിട്ടുള്ളെ) അലൊപ്പത ലഭിക്കുന്ന െിെരബമാ, ബസാഫ്റ്റപ്പറ്റവയബറാ 
അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് െ്തുക്കബളാ ഉരബയാഗിക്കുകബയാ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകബയാ, 
പ്രബക്ഷരണം പ്പെയ്യുകബയാ, രുനർനിർമ്മിക്കുകബയാ, െിതരണം പ്പെയ്യുകബയാ 
അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും െിധത്തിൽ ഉരബയാഗിക്കുകബയാ പ്പെയ്യുക; 

 രകർെെകാശം െഴി അനുെദിച്ചബതാ അലൊത്തബതാ ആയ രകർെെകാശം 
അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉടമസ്ഥാെകാശം, അപ്പലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള െയുൽെന്ന 

പ്രെർത്തനങ്ങൾ എന്നിെയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്പെബ്പ്സറ്റിലൂപ്പടബയാ 
അപ്പലെങ്കിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിലൂപ്പടബയാ ലഭിച്ച ഏപ്പതങ്കിലും െിധത്തിൽ, 

െിെരങ്ങൾ, ബസാഫ്റ്റപ്പറ്റവയർ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്പമറ്റീരിയലുകളിൽ 

അബൊ ുപ്പെയ്യൽ, ബരാേുപ്പെയ്യൽ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ, രുനർനിർമ്മാണം 
അപ്പലെങ്കിൽ െിതരണം പ്പെയ്യുക ഉടമസ്ഥാെകാശം അപ്പലെങ്കിൽ മബറ്റപ്പതങ്കിലും 
ശരിയായ ഉടമസ്ഥൻ; 

 പ്പെബ്പ്സറ്റ് അപ്പലെങ്കിൽ അതിന്പ്പറ െയെഹാരങ്ങൾ ഏപ്പതങ്കിലും െിധത്തിൽ 

അബൊ ുപ്പെയ്യൽ, ബരാേുപ്പെയ്യൽ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ, രുനർനിർമ്മാണം, 
പ്രബക്ഷരണം പ്പെയ്യുക, െിതരണം പ്പെയ്യുക അപ്പലെങ്കിൽ െിതരണം പ്പെയ്യുക, 

അതുമായി േന്ധപ്പെട്ട പ്െ്, രകർെെകാശ ഉടമ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് അെകാശ 

ഉടമ എന്നിെ അനുെദനീയമാപ്പണങ്കിൽ, 

 പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ ലഭയമായ ഏപ്പതങ്കിലും ബസാഫ്റ്റപ്പറ്റവയറുകപ്പള  ീകംപ്രൽ 

പ്പെയ്യാബനാ റിബെഴ്സ് എൈിനീയർ പ്പെയ്യാബനാ പ്ശമിക്കുന്നു.  

 പ്പെബ്പ്സറ്റിപ്പല ഹാക്ക് പ്പെയ്യുന്നതിബനാ അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും ഫയർൊൾ 

അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തകരാറിലാക്കുന്നതിബനാ സന്ദർശകബനാ 
യാപ്പതാരു പ്ശമെും നടത്തുകയിലെ. കൂടാപ്പത, സന്ദർശകന് പ്പെബ്പ്സറ്റിപ്പല 

സുരക്ഷയിൽ എപ്പന്ത്ങ്കിലും കുറെുകൾ ഉണ്ടാകുപ്പമന്ന് ബോധയപ്പെട്ടാൽ, അത് 

സന്ദർശകപ്പന അറിയിക്കും. ബരഖാമൂലം. 



 

 

2) പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ േുള്ളറ്റിൻ ബോർ ുകൾ, ൊറ്റ് റൂമുകൾ, പ്പമയിലിംഗ് 

ലിേുകൾ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് സബന്ദശങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ ആശയെിനിമയ 

ബസെനങ്ങൾ (പ്പമാത്തത്തിൽ, "ബഫാറങ്ങൾ") എന്നിെ ഉൾപ്പക്കാള്ളുന്നുപ്പെങ്കിൽ, 

ബഫാറങ്ങൾ പ്പഫൗബണ്ടഷ്പ്പന മാപ്തം അയയ്സക്കാനും സവീകരിക്കാനും സബന്ദശങ്ങൾ, 

പ്രബതയക ബഫാറം.  

3) പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഏത് ബസാഫ്റ്റപ്പറ്റവയറും സന്ദർശകർക്ക് 
നൽകിയിട്ടുള്ള ആെശയങ്ങൾക്കും മറ്റ് ലക്ഷയത്തിനും ബെണ്ടി മാപ്തമായിരിക്കും 
സന്ദർശകൻ ഉരബയാഗിക്കുന്നത്. 

 

7. മറ്റ് െയെസ്ഥകൾ 

1. െിബെെനാധികാരം െിലയിരുത്തുന്നതിന് യാപ്പതാരു ഉത്തരൊദിത്തെും 
ഇലെ, രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് നൽകിയിട്ടുള്ള അപ്പലെങ്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 

ഏപ്പതങ്കിലും നിർബദ്ദശം അപ്പലെങ്കിൽ ഇടരാട്. 

2. ഏപ്പതങ്കിലും കാരണത്താൽ തപ്പന്ന അപ്പലെങ്കിൽ എലൊ രജിബേർഡ് 

ഇൻഫർബമഷ്ൻ നിർബദ്ദശങ്ങബളയും അനുസരിക്കാൻ െിസമ്മതിക്കുന്നതിനുള്ള 

അതിന്പ്പറ രൂർണ്ണെും രൂർണ്ണെുമായ െിബെെനാശയത്തിൽ ജ്ഞാനം 
അർഹമാണ്. 

3. ഒരിക്കൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർബദ്ദശങ്ങൾ രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് 

റദ്ദാക്കാൻ കഴിയിലെ. കൂടാപ്പത, രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് രജിേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താെിന് അംഗീകാരമുള്ള ഒരു നിർബദ്ദശം അപ്പലെങ്കിൽ ഒരു പ്ടാൻസാക്ഷൻ 

റദ്ദാക്കാനുള്ള അഭയർത്ഥന നടത്തുബമ്പാൾ, അത്തരം റദ്ദാക്കൽ ഉറെ് നൽകുന്നിലെ. 
റദ്ദാക്കലിനായുള്ള രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിൻപ്പറ അഭയർത്ഥന 

സവീകരിച്ച് അപ്പലെങ്കിൽ നിർബദ്ദശം അപ്പലെങ്കിൽ ഇടരാട് നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 
പ്രെർത്തിച്ചാൽ അത്തരം നിർബദ്ദശങ്ങബളാ ഇടരാടുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെടും. 

4. െിബെെനെും െിബെക രങ്കാളിത്തകർക്കുമുള്ള അെകാശം, കൂടാപ്പത 

റജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താക്കൾക്കും WISE, WISE രങ്കാളികൾ എന്നിെയ്സക്ക് 
അംഗീകാരമുണ്ട്, രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് നൽകിയ െിെരങ്ങൾ 

രരിബശാധിക്കുക..  

5. െിബെെനാധികാരം, െിബെസി രങ്കാളികൾ, ബസെന ദാതാക്കൾ, 

ആർപ്പക്കങ്കിലും െിെരം നൽകുന്ന െയക്തികൾ എന്നിെപ്പയാഴിപ്പകയുള്ള 

മബറ്റപ്പതാരു െയക്തിക്കും രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള ഉരബയാക്താെിന്പ്പറ 

െയക്തിഗത െിെരങ്ങൾ പ്പെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടിപ്പലെങ്കിൽ, എൻപ്കിപ്ഷ്ൻ 

ഉൾപ്പെടുന്ന നയായമായ അളെുകൾ എടുക്കാൻ രരിപ്ശമിക്കും. WISE- ന്പ്പറ 

സവകാരയതാ നയം കൂടാപ്പത രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് െയക്തമാക്കിയ മറ്റ് 
െയക്തികൾ. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്റർപ്പനറ്റ് ഒരു തുറന്ന സംെിധാനമാണ്, 

കൂടാപ്പത രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന െയക്തിരരമായ 

െിെരങ്ങൾ മറ്റുള്ളെർക്ക് ആക്സസ് പ്പെയ്യാബനാ ആക്സസ് പ്പെയ്യാബനാ 



 

 

കഴിയിലെ എന്ന് ഉറെ് നൽകാനും കഴിയിലെ. WISE, WISE രങ്കാളികൾ, ബസെന 

ദാതാക്കൾ എന്നിെർ രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് നൽകിയ അപ്പലെങ്കിൽ 

അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രഹസയ സവഭാെമുള്ള അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് െിെരങ്ങൾ 

നൽകണം അപ്പലെങ്കിൽ ഉത്തരൊദിത്തമുണ്ടായിരിക്കിലെ (ജൽ ി കയാഷ് കാർഡ് 

സീരിയൽ നമ്പറുകൾ, പ്പമാപ്േൽ നമ്പറുകൾ, ോങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ, 

രാബസവ ുകൾ, െയക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറുകൾ, ഐ ി , ഇടരാട് 

െിശദാംശങ്ങൾ മുതലായെ) തടഞ്ഞുപ്പെയ്സക്കുകയും രിന്നീട് അനിയപ്ന്ത്ിതമായ 

സവീകർത്താക്കൾ ഉരബയാഗിക്കുകയും പ്പെയ്യും. 

6. ബസെനത്തിന് കീഴിലുള്ള നിർബദ്ദശങ്ങൾ നടെിലാക്കാൻ ജ്ഞാനം 
രരിപ്ശമിക്കും, എന്നിരുന്നാലും ജ്ഞാനം ഗാരന്റി നൽകുന്നു അപ്പലെങ്കിൽ ഇെിപ്പട 
പ്രകടനത്തിന് ഉത്തരൊദിത്തമുണ്ടായിരിക്കിലെ. 

7. പ്രെൃത്തി ദിെസത്തിനകം, താപ്പഴെറയുന്ന ദിെസത്തിനകം മാപ്തബമ 

ബസെനത്തിന് കീഴിലുള്ള എലൊ നിർബദ്ദശങ്ങളും െിബെകം രാലിക്കുകയുള്ളൂ. 

8. െിബെെനാധികാരെും രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ളതുമായ ഉരബഭാക്താെിന് 

അനിയപ്ന്ത്ിതമായ ഇടരാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുബെണ്ടിയും 
െിബെെനാധികാരത്തിന് െിബധയമാബയക്കാെുന്ന െിബെെനാധികാരെും 
ോധകമപ്പലെങ്കിൽ, യാപ്പതാരു പ്രെൃത്തിക്കും, ബകടുരാടിന് എതിരായി 
നടരടിപ്പയടുക്കബലാ, നഷ്ടപ്പെടുന്നതിബനാ, നഷ്ടത്തിബനാ, നഷ്ടപ്പെടുന്നതിബനാ 
അധിബക്ഷരിക്കുന്ന, അതിന്പ്പറ ഫലമായി. 

 

 

 

8. നിരാകരണം 

1) പ്പെബ്പ്സറ്റുകളുപ്പടയും ബസെനങ്ങളുപ്പടയും പ്രബെശനെും ഉരബയാഗെും 
രൂർണ്ണമായും രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിൻപ്പറ സവന്ത്ം റി്കിൽ ആണ്. 

പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ, അതിൽ ഏപ്പതങ്കിലും ഉള്ളടക്കബമാ അപ്പലെങ്കിൽ െിെരങ്ങബളാ, 

േന്ധപ്പെട്ടബതാ അപ്പലെങ്കിൽ ലിങ്കുപ്പെയ്സതബതാ ആയ എലൊ പ്സറ്റുകളും, എലൊ 
ബസെനങ്ങളും പ്രദർശിെിക്കുകയും, നൽകിയിട്ടുള്ളതും, പ്ലസൻസുള്ളതും 
അപ്പലെങ്കിൽ ൊങ്ങിയതുമായ, പ്പെബ്പ്സറ്റിലൂപ്പടയും അപ്പലെങ്കിൽ െഴിയും 
നൽകിയിട്ടുള്ള, "ബരാപ്പല," ഏപ്പതങ്കിലും പ്രാതിനിധയം അപ്പലെങ്കിൽ ൊറന്റി 
ഇലൊപ്പത കൃതയതബയാ, തുടർച്ചബയാ, തടസ്സമിലൊത്തബതാ ആയ ആക്സസ്, 

പ്ടംപ്ലൻ, സീകവൻ്, കവാളിറ്റി, പ്രകടനം, ഏപ്പതങ്കിലും പ്രബതയക 

ഉബദ്ദശയത്തിബനാ രൂർണ്ണതയ്സബക്കാ ഉള്ള ഫിറ്റ്ന് എന്നിെയ്സക്കായി ഏപ്പതങ്കിലും 
പ്രാതിനിധയബമാ ൊറന്റിബയാ ആയിരിക്കണം. പ്രബതയകിച്ച്, WISE 

നിരാകരിക്കുന്ന എലൊ ൊറന്റികളും നിരാകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിൽ 

മാപ്തമായി രരിമിതപ്പെടുത്താപ്പത –  



 

 

 ലഭയത, കൃതയത, പ്രബയാജന, അപ്പലെങ്കിൽ കൃതയത, കറൻസി അപ്പലെങ്കിൽ 

െിെരങ്ങൾ, സമ്പാദയമാബയാ ഉൽെന്നങ്ങബളാ ബസെനങ്ങബളാ രൂർണ്ണമായ 

 നിേന്ധനകളുപ്പട നിേന്ധനകൾക്ക് ോധകമായ നിയമങ്ങൾ ഒഴിൊക്കാബനാ 
നിയപ്ന്ത്ണബമാ രരിഷ്ക്കരിക്കബലാ കഴിയാത്ത ൊറണ്ടികൾ കൂടാപ്പത, കമ്പയൂട്ടർ 

പ്െറസിൽ നിന്നുള്ള സവാതപ്ന്ത്യം, െയാരാരബയാഗയതയുപ്പട ൊറണ്ടികൾ 

അപ്പലെങ്കിൽ ഒരു പ്രബതയക ഉബദ്ദശയത്തിനായുള്ള ൊറന്റി,.  

2) പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ അപ്പലെങ്കിൽ െിസുമായി േന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 

പ്പെബ്പ്സറ്റുകളിബലാ പ്പെബ് പ്സറ്റുകളിബലാ ഉള്ള ഏപ്പതങ്കിലും ഉള്ളടക്കം 
അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് െിെരങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം രരിബശാധിക്കാബനാ 
െുമതലപ്പെടുത്താബനാ കഴിയിലെ. പ്പെബ്പ്സറ്റ് അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് 
പ്പെബ്പ്സറ്റുകളുപ്പട പ്രകടനം, പ്രെർത്തനം, ഉള്ളടക്കം അപ്പലെങ്കിൽ ലഭയത 

എന്നിെപ്പയക്കുറിച്ച് യാപ്പതാരുെിധ സർട്ടിഫിബക്കഷ്നും ജ്ഞാനം നൽകുന്നിലെ. 
പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ ഉെിതമായി കരുതുന്ന സുരക്ഷാ നടരടികൾ െിബെകം 
സവീകരിക്കുന്നുപ്പണ്ടങ്കിലും, യാപ്പതാരു െയക്തിപ്പയയും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

മറികടക്കുന്നതിബനാ, കീഴടക്കുന്നതിബനാ പ്പെബ്പ്സറ്റ് അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും 
കേമർ അക്കൗണ്ടുകളിബലക്ക് അനധികൃത ആക്സസ് ബനടിപ്പയടുക്കുന്നിപ്പലെന്ന് 
ഉറെുനൽകുന്നിലെ. യാപ്പതാരു അംഗീകൃതമലൊത്ത ആൾക്കും പ്പെബ്പ്സറ്റ് 
ആക്സസ് പ്പെയ്യുന്നതിബനാ, പ്രബെശനബത്തബയാ രജിബേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താെിന്പ്പറ അപ്പക്കൗണ്ടിബലബക്കാ പ്രബെശനം ബനടിയാൽ, 

ഉത്തരൊദിത്തബമാ ോധയതബയാ ആയിരിക്കുന്നതലെ. കൂടാപ്പത രജിേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താെിന് ഉത്തരൊദിത്തെും ഉത്തരൊദിത്തെും െഹിക്കണം. 

3) പ്രെർത്തനത്തിന്പ്പറ ഈ നിരാകരണം, പ്രകടനം, രിശക്സ, ഒഴിൊക്കൽ, 

തടസ്സപ്പെടുത്തൽ, ഇലൊതാക്കൽ, അരകടം, ഓെബറഷ്ൻ അപ്പലെങ്കിൽ 

പ്ടാൻ്മിഷ്ൻ, കാലതാമസം, കമ്പയൂട്ടർ പ്െറ്, ആശയെിനിമയ പ്ലൻ 

രരാജയം, ബമാഷ്ണം അപ്പലെങ്കിൽ നശീകരണം അപ്പലെങ്കിൽ അനധികൃത ആക്സസ് 

കരാർ ലംഘനം, ദാരുണമായ പ്പരരുമാറ്റം, അപ്ശദ്ധ, അപ്പലെങ്കിൽ മബറ്റപ്പതങ്കിലും 

കാരണങ്ങളാൽ, പ്പറബക്കാഡ് ഉരബയാഗം, മാറ്റം െരുത്തുക അപ്പലെങ്കിൽ 

ഉരബയാഗിക്കൽ. 

4) അനുബയാജയത, കൃതയത, കൃതയത, െിശവാസയത അപ്പലെങ്കിൽ മബറ്റപ്പതങ്കിലും 
ഉൽരന്നം, ബസെനം അപ്പലെങ്കിൽ / അപ്പലെങ്കിൽ ബസെനങ്ങൾ 

ഉരബയാഗിക്കുന്നതിന്പ്പറ പ്രബയാജനപ്പത്തക്കുറിബച്ചാ ഉരബയാഗപ്പത്ത കുറിബച്ചാ 

ഏപ്പതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രാതിനിധയം ജ്ഞാനം നൽകരുത് അപ്പലെങ്കിൽ 

നൽകിലെ. രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താവ് പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ രജിേർ പ്പെയ്സതതും 
ആക്സസ് പ്പെയ്സതബതാ അപ്പലെങ്കിൽ ലഭയമാക്കിയിട്ടുള്ളബതാ ആയ പ്സറ്റിപ്പല 

രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താക്കളുപ്പട ആക്സസ്, ഉരബയാഗം, പ്സറ്റിന്പ്പറ 

േന്ധപ്പെട്ട ബസെനങ്ങൾ, എലൊ ബസെനങ്ങളും, അപ്പലെങ്കിൽ ഇെയിൽ 

സൂെിെിക്കുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ലഭയമാക്കുകബയാ പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള എലൊ 

ഉത്തരൊദിത്തങ്ങളും അരകടസാധയതയും കണക്കിപ്പലടുക്കുന്നു. 



 

 

5) ജ്ഞാനം ഒരു കേപ്മ് ആയി അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്പെബ്പ്സറ്റ് 
പ്രെർത്തിക്കുകയും നൽകുകയും, ബനരിബട്ടാ അലൊപ്പതബയാ, സാന്ദർഭികമായുള്ള, 

പ്രബതയക, മാതൃകാരരമായ, ശിക്ഷാെിധി, പ്രതയാഘാതരരമായ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് 
നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പ്പറജിേ്റഡ് യൂസർ അപ്പലെങ്കിൽ മബറ്റപ്പതങ്കിലും മൂന്നാം 
കക്ഷിക്ക് െിജ്ഞാരനം രാടിലെ (ഉൾപ്പെപ്പട ഏപ്പതാരു കരാർ, അപ്ശദ്ധ, 

കർശനമായ ോധയത അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് നിയമബമാ അപ്പലെങ്കിൽ സിദ്ധാന്ത്ങ്ങബളാ, 
അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് തർക്കങ്ങബളാ അപ്പലെങ്കിൽ രരിധിക്ക് രുറത്തുള്ളബതാ ആയ 

രരിധിെപ്പര നഷ്ടം, ലാഭം, നഷ്ടം അപ്പലെങ്കിൽ അഴിമതി, നഷ്ടം, ബജാലി നഷ്ടം, 
കമ്പയൂട്ടർ തകരാർ, അപ്പലെങ്കിൽ തകരാർ) പ്പെബ്പ്സറ്റിബലാ അപ്പലെങ്കിൽ 

ഏപ്പതങ്കിലും കരാർ അപ്പലെങ്കിൽ ഇടരാടുമായി േന്ധപ്പെട്ടബതാ അപ്പലെങ്കിൽ 

നടെിലാക്കുന്നബതാ ആയ (അപ്പലെങ്കിൽ, അപ്ശദ്ധമായി ഉൾപ്പക്കാള്ളുന്നെ 

ഉൾപ്പെപ്പട) ഉന്നയിക്കപ്പെടുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ഉരബയാഗിക്കാതിരിക്കുകബയാ 
അപ്പലെങ്കിൽ ആക്സസ് പ്പെയ്യാൻ കഴിയാത്തബതാ അപ്പലെങ്കിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റ്, 
ഏപ്പതങ്കിലും പ്പസൗകരയം, ബസെനം അപ്പലെങ്കിൽ ഉൽെന്നം അപ്പലെങ്കിൽ 

ഏപ്പതങ്കിലും ൊറണ്ടിയുപ്പട ഏപ്പതങ്കിലും ലംഘനം എന്നിെയിൽ നിന്ന് 
െരുമാനം, നിബക്ഷരം, ഉല്രാദനം, നന്മ, ലാഭം, േിസിനസ്സ് തടസ്സം അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് 
നഷ്ടം എന്നിെപ്പയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും പ്പക്ലയിം, ബനരിബട്ടാ 

അലൊപ്പതബയാ, സാന്ദർഭികമായുള്ള രരിണിതഫലമാബയാ അലൊത്തബതാ ആയ 

ഏതു നാശനഷ്ടത്തിനും ഒരു ഉത്തരൊദിത്തെും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതലെ. 
ഏപ്പതങ്കിലും സവഭാെത്തിലുള്ളബതാ സവഭാെമുള്ളബതാ രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള 

ഉരബയാക്താവ് അപ്പലെങ്കിൽ മബറ്റപ്പതങ്കിലും െയക്തിബയാ നിലനിൽക്കുന്നതും.  

6) നിേന്ധനകളിലും െയെസ്ഥകളിലും ഏപ്പതങ്കിലും നിരാകരണം അപ്പലെങ്കിൽ 

ോധയത രരിമിതപ്പെടുത്താനാകാത്തതാപ്പണന്ന് നിങ്ങൾ 

അംഗീകരിച്ചിട്ടുപ്പണ്ടങ്കിൽ, രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് WISE (അപ്പലെങ്കിൽ 

േന്ധുതവ രങ്കാളി അപ്പലെങ്കിൽ ബസെനദാതാെിന്, രരമാെധി ോധയത) 

രരമാെധി ോധയത തുക കെിയാൻ രാടിലെ. പ്പെബ്പ്സറ്റിബലാ അപ്പലെങ്കിൽ 

പ്പെബ്പ്സറ്റിബലാ രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള ഉരബയാക്താവ് ഓർ ർ പ്പെയ്സതബതാ 
ലഭയമാക്കിയബതാ ആയ ബസെനങ്ങൾ, ഉൽെന്നങ്ങൾ, ബസെനങ്ങൾ 

എന്നിെയ്സക്കായി WISE (അപ്പലെങ്കിൽ അഫിലിബയറ്റുകൾ രങ്കാളി അപ്പലെങ്കിൽ 

ബസെന ദാതാവ്) ആയി രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് അടച്ച ഫീ് / തുക. 

7) ഇടരാടുകൾ കാലതാമസം കൂടാപ്പത നഷ്ടങ്ങൾക്കും ോധയതകൾ. 

ജ്ഞാന്ബനഹം െരുബമ്പാൾ രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന്പ്പറ 

നിർബദ്ദശങ്ങൾ, കൂടാപ്പത രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബഭാക്താെിന് നൽകുന്ന 

െിനിമയങ്ങൾ, െിസിലൂപ്പട നൽകുന്ന ആശയെിനിമയങ്ങൾ, ആശയെിനിമയം, 
കൂടാപ്പത / അപ്പലെങ്കിൽ പ്പരപ്പട്ടന്നുതപ്പന്ന, ഏപ്പതങ്കിലും നിർബദ്ദശങ്ങൾ തീർച്ചയായും 
ആശയെിനിമയം നടത്തും അപ്പലെങ്കിൽ നടെിലാക്കും എന്ന് ഉറൊക്കുന്നിലെ 
അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും ഇടരാടുകൾ തീർച്ചയായും നിർവ്വഹിക്കപ്പെടും; 
കൂടാപ്പത പ്െറ് ആപ്കമണങ്ങൾക്ക് മാപ്തമായി രരിമിതപ്പെടുത്താത്തതും, 
കൂടാപ്പത ബരയ്സപ്പമന്റ് ബഗബറ്റവ, ോങ്കർമാർ, ഓെബററ്റിങ് സിേങ്ങൾ 

എന്നിെയുപ്പട രരാജയം ഉൾപ്പെപ്പടയുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും കാരണങ്ങളാലുള്ള 



 

 

ആശയെിനിമയങ്ങബളാ, ഇടരാടുകൾബക്കാ, ഇടപ്പരടബലാ എപ്പന്ത്ങ്കിലും 
കാലതാമസം ബനരിടുന്നതിന്, പ്രകൃതി ദുരന്ത്ങ്ങൾ, പ്പെള്ളപ്പൊക്കം, മറ്റ് 
പ്രകൃതിദത്ത ദുരന്ത്ങ്ങൾ, നിയമരരമായ നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ, 

പ്പടലികമയൂണിബക്കഷ്ൻ് പ്പനറ്റ് െർക്ക് അപ്പലെങ്കിൽ പ്പനറ്റവർക്ക് ശൃംഖലയിപ്പല 

രരാജയം, ബസാഫ്റ്റപ്പറ്റവയർ അപ്പലെങ്കിൽ ഹാർപ്പ വയർ പ്പതറ്റ്, പ്പതാഴിൽ പ്ര്നം, 
സമരം അപ്പലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നതിന് മബറ്റപ്പതാരു കാരണെും. 

8) പ്പെബ്പ്സറ്റ് ആക്സസ് പ്പെയ്യുന്നതിൽ യാപ്പതാരു പ്െകലയെുമിലൊപ്പത 

ജ്ഞാനം ഉത്തരൊദി ആയിരിക്കിലെ അപ്പലെങ്കിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിപ്പല ഏപ്പതങ്കിലും 
ഉരബയാഗബമാ ദുരുരബയാഗം പ്പെയ്യുകബയാ പ്പെയ്യുന്നതലെ. 

9) പ്പെബ്പ്സറ്റിബലാ പ്രദർശിെിച്ചബതാ ആയ ഏത് തിരയൽ ഫലങ്ങളും 
സവബപ്രരിതമാണ്, അതിനാൽ പ്രദർശിെിക്കാനാെിലെ. അതനുസരിച്ച്, തിരയൽ 

ഫലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏപ്പതങ്കിലും പ്സറ്റിന്പ്പറ ഉള്ളടക്കത്തിൽ 

അപ്പലെങ്കിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ ലിങ്കുപ്പെയ്സതിട്ടുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും തിരയൽ 

ഫലങ്ങളുപ്പട അപ്പലെങ്കിൽ കൃതയതയ്സക്കായി അപ്പലെങ്കിൽ യാപ്പതാരുെിധ 

ഉത്തരൊദിത്തത്തിനും ജ്ഞാനം ഒരു ഉത്തരൊദിത്തെും ഏപ്പറ്റടുക്കുന്നിലെ. 

10) ജ്ഞാനം അപ്പലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നിന്ന് ഇ-പ്പമയിൽ ഏപ്പതങ്കിലും 
അംഗീകൃതമലൊത്ത തടസ്സം കാരണം ജ്ഞാനം രാടിലെ. 

11) നിരാകരണം, നിേന്ധനകൾ, െയെസ്ഥകൾ എന്നിെ പ്രകാരം 
നിരാകരണങ്ങളായ ഉത്തരൊദിത്തങ്ങളും ോധയതകളും സംേന്ധിച്ച 

രരിമിതികൾ, മയൂച്ച്ടിറ്റ് മണ്ടൻ ി് എന്നിെ െയാരിെിക്കുകയും 

െിസ്സിന്പ്പറ രങ്കാളി, ബസെന ദാതാക്കൾ, അെരുപ്പട / അെരുപ്പട േന്ധപ്പെട്ട 
 യറക്സടർമാർ, ഓഫീസർമാർ, ജീെനക്കാർ, ഏജന്റുമാർ എന്നിെയ്സക്ക് 
ലഭയമാക്കുകയും പ്പെയ്യും. (അപ്പലെങ്കിൽ അതിൻപ്പറ ഏപ്പതങ്കിലും ഭാഗം) 
അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും സൗകരയത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും, 
ഉല്രാദിെിക്കുന്നതും, െിതരണം പ്പെയ്യുന്നതും നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്ന 

എലൊെപ്പരയും ഉൾപ്പക്കാള്ളുന്ന, രിന്ത്ുടരുന്നെർ, അപ്സൻ, കൺസൾട്ടൻസി, 
്ബരാൺസർമാർ, അഫിലിബയറ്റുകൾ, എന്നിരുന്നാലും ഈ നിർബദശം 
മുൻകരുതലുകപ്പള സംരക്ഷിക്കുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ അെർക്കു ബനപ്പര ഉള്ള 

െിബെകബമാ െിബെകബമാ ആയ അെകാശൊദങ്ങൾക്ക് അെരുപ്പട 
ോധയതകൾക്കും കടൊടുകൾക്കും ോധകമാകിലെ. 

12) പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ പ്പതറ്റുകൾ അപ്പലെങ്കിൽ രിശകുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താെുന്ന 

സാധയതയുണ്ട്. കൂടാപ്പത, മൂന്നാം കക്ഷി പ്പെബ്പ്സറ്റ് െഴി അനധികൃതമായ 

കൂട്ടിബച്ചർക്കലുകൾ, നീക്കം പ്പെയ്യലുകൾ അപ്പലെങ്കിൽ ബഭദഗതികൾ 

എന്നിെയുണ്ടാക്കാൻ സാധയതയുണ്ട്. ജ്ഞാനെും അതിന്പ്പറ 

ബസെനദാതാക്കളും പ്പെബ്പ്സറ്റ് സമപ്ഗത ഉറെ് െരുത്താൻ 

പ്ശമിക്കുന്നുപ്പെങ്കിലും, അതിന്പ്പറ പ്കമം, കാലരരിധി, രൂർണ്ണത, കൃതയത, 

കൃതയത എന്നിെപ്പയക്കുറിച്ച് യാപ്പതാരു ഉറെ് നൽകുന്നിലെ. അത്തരപ്പമാരു 



 

 

പ്പതറ്റിദ്ധാരണബയാ അരൂർണ്ണതബയാ ഉണ്ടാകുബമ്പാൾ, അത് ശരിയാക്കാൻ 

സഹായിക്കുക. 

9. ്സെനങ്ങള വേ സപ്ലയർ െയെസ്ഥകൾ - വൊത ൊയത് 

1) പ്പെബ്പ്സറ്റ് പ്രാഥമികമായി ജ്ഞാനം സംേന്ധിച്ച് ഒരു ോധയതയും 
ഉത്തരൊദിത്ത ഉത്തരൊദിത്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷികൾ ("പ്െ് 

രാർട്ബണഴ്സ്"), പ്െ് തുടങ്ങിയ ബസെനങ്ങളും പ്രദർശനെും നൽകും. 
പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ ഉെിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂെിെിച്ചതുബരാപ്പല അപ്പലെങ്കിൽ 

പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നബതാ ൊഗ്ദാനം പ്പെയ്യുന്നബതാ ആയ നിരെധി 
ബസെനങ്ങൾ WISE രങ്കാളികൾ നൽകുന്നു (കൂടാപ്പത െിബെസിബനാടലെ). WISE 

യാപ്പതാരു അബനവഷ്ണെും അപ്പലെങ്കിൽ ജാപ്ഗതബയാ നടത്തിയിട്ടിലെ, അെർക്ക് 
ൊറന്റി നൽകുന്നിലെ, WISE രങ്കാളികൾ അപ്പലെങ്കിൽ അെർ നൽകുന്ന 

ബസെനങ്ങൾ, കൂടാപ്പത ഏപ്പതങ്കിലും ഇടരാടുകൾ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന 

എപ്പതങ്കിലും നഷ്ടത്തിബനാ നാശനഷ്ടത്തിബനാ ഉത്തരൊദി ആയിരിക്കുന്നതലെ. 
അപ്പലെങ്കിൽ െിബെസി രങ്കാളികളുമായുള്ള ഇടരാടുകൾ. WISE രങ്കാളികൾ ഈ 

ബസെനത്തിനായി രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് േിൽ പ്പെയ്യാെുന്നതാണ്, 

കൂടാപ്പത WISE രാർട്ണർമാർക്ക് അെരുപ്പട സവന്ത്ം ഉടമ്പടികൾ, നിേന്ധനകൾ, 

െയെസ്ഥകൾ എന്നിെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്തരം ബസെനങ്ങളുമായി 
േന്ധപ്പെട്ട നിേന്ധനകളും ൊറന്റികളും െിബെക രങ്കാളി മുതൽ െിബെക 

രങ്കാളിത്തക്കും ബസെനങ്ങൾക്കും ബസെനങ്ങളിബലക്ക് മാറ്റിബയക്കാം. WISE 

രങ്കാളികളിൽ നിന്ന് അത്തരം നിേന്ധനകളുപ്പടയും ൊറന്റികളുപ്പടയും 
മുഴുെൻ പ്പടക്സേും രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താവ് ബനടണം. 

2) ജ്ഞാന്ബനഹം നൽകുന്ന ഏപ്പതങ്കിലും ബസെനങ്ങൾ എെിപ്പടയാണ്, അത് 

പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ െയക്തമായി സൂെിെിച്ചിരിക്കുന്നു. WISE അതിന്പ്പറ 

ബസെനങ്ങപ്പള കർശനമായി ഒരു ോധയത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ൊഗ്ദാനം 
പ്പെയ്യുന്നു. അതനുസരിച്ച്, െിസീ് അെരുപ്പട നിേന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് 
അത്തരം ബസെനങ്ങൾ അർെിക്കാൻ പ്ശമിക്കുബമ്പാൾ, പ്പക്ലയിമുകൾ 

െിബെകത്തിനു എതിരായി നിൽക്കുന്നിലെ, കൂടാപ്പത ഏപ്പതങ്കിലും ബസെനങ്ങൾ 

അപ്പലെങ്കിൽ കാലതാമസം അപ്പലെങ്കിൽ കാലതാമസം കൂടാപ്പത അപ്പലെങ്കിൽ രജിേർ 

പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും െയക്തിക്ക് െിജ്ഞാരനം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതലെ. ജ്ഞാന്ബനഹം അപ്പലെങ്കിൽ മബറ്റപ്പതങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ 

നൽകിയിട്ടുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും സംെിധാനത്തിന് അനുസൃതമായി എപ്പന്ത്ങ്കിലും 
പ്രെർത്തിക്കാൻ ഒഴിൊക്കൽ. രജി്ററ് പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് മുകളിൽ 

രറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുബരാപ്പല രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് WISE നൽകുന്ന 

ബസെനങ്ങൾ ഉരബയാഗിക്കണം. 

3) നിർദ്ദിഷ്ട ബസെനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് 

നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും കൂടാപ്പത മറ്റ് നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും 
അംഗീകരിബക്കണ്ടതാണ്. കൂടാപ്പത, കരാറുകൾ, അബറ്റാർണി അധികാരികൾ, മറ്റു 
ബരഖകൾ എന്നിെ നടൊക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ട നടരടിപ്കമങ്ങളിൽ 

അനുസരിക്കുകയും ബെണം. 



 

 

4) എലൊ രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താക്കളുപ്പട അെകാശങ്ങളും രരിഹാരങ്ങളും, 
എലൊ അറ്റകുറ്റെണികളും, അപ്ബ റ്റ്, ൊറന്റി, ോധയത അപ്പലെങ്കിൽ 

ഏപ്പതങ്കിലും ബസെനങ്ങളുമായി േന്ധപ്പെട്ട മബറ്റപ്പതങ്കിലും കടൊടുകൾ, 

അങ്ങപ്പനപ്പയങ്കിൽ, േന്ധപ്പെട്ട പ്െ് രാർട്ട്നർ, െിബെസിൻപ്പറ ോധകമായ 

നിേന്ധനകൾ, നയങ്ങൾ, നടരടിപ്കമങ്ങൾ എന്നിെ നിയപ്ന്ത്ിക്കും. ഏപ്പതങ്കിലും 
െിധത്തിൽ ഉത്തരൊദിത്തബമാ ഉത്തരൊദിതവബമാ ആയിരിക്കരുത്. 

ഏപ്പതങ്കിലും പ്െ് രാർട്നറിൽ നിന്ന് രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് 

പ്രബയാജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും ബസെനങ്ങൾ ആദരബൊ അപ്പലെങ്കിൽ 

ഏപ്പതങ്കിലും െിസമ്മതിക്കുബെണ്ടിയുള്ള പ്പക്ലയിമുകൾബക്കാ 

അെകാശങ്ങൾബക്കാ രരിഹാരങ്ങൾബക്കാ റജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള 

ഉരബയാക്താെിന് അെകാശമിലെ. 

5) രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് ഒരു ബസെനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ 

ആപ്ഗഹിക്കുപ്പന്നങ്കിൽ, െില െിെരങ്ങൾ െിതരണം പ്പെയ്യുന്നതിനായി രജിേർ 

പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് WISE രാർട്നർ അപ്പലെങ്കിൽ ജ്ഞാന്ബനഹം 
ആെശയപ്പെടാം, എന്നാൽ രരിമിതമായ കയാഷ് കാർഡ് സംെിധാന െിെരം 
അടങ്ങുന്നിലെ. രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് രജിബേർഡ് യൂസർ 

ഏപ്പതങ്കിലും പ്െ് രാർട്നർ അപ്പലെങ്കിൽ ജ്ഞാന്ബനഹം നൽകുന്ന എലൊ 
െിെരങ്ങളും കൃതയെും, രൂർണ്ണെും, കാലികെുമാപ്പണന്ന് രജിേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഏപ്പതങ്കിലും പ്െ് രാർട്നറുമായുള്ള 

അത്തരം ഇടരാടുകൾ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പതങ്കിലും നഷ്ടത്തിബനാ 
നാശനഷ്ടത്തിബനാ ഉള്ള ഉത്തരൊദിത്തം ബോധയപ്പെടാത്തതായി രജിേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു. 

6) ഏത് ഫീസും നൽകുന്ന WISE രാർട്ബണഴ്സ്, പ്െ് എന്നിെ സവന്ത്ം െിലകളും 
ഉരാധികളും സജ്ജമാക്കുകയും െിലക്കയറ്റബമാ നിേന്ധനകബളാ മാറ്റുകയും 
അപ്പലെങ്കിൽ രുതിയ െിലയും നിേന്ധനകളും എബൊൾ ബെണപ്പമങ്കിലും 
മാറ്റിബയക്കാം. പ്പെബ്പ്സറ്റിബലാ അപ്പലെങ്കിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിബലാ 

പ്രദർശിെിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പലെങ്കിൽ ൊഗ്ദാനം പ്പെയ്യുന്ന ബസെനങ്ങളുപ്പട 

െിലയും ലഭയതയും മുൻകൂർ അറിയിെ് കൂടാപ്പത മാറ്റങ്ങൾക്ക് െിബധയമാണ്. 

ഈ പ്പെബ്പ്സറ്റില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന യാപ്പതാന്നും ഏപ്പതങ്കിലും പ്രബതയക 

നിേന്ധനകളില് അനുെദിക്കുൊബനാ ൊഗ്ദാനം പ്പെയ്യുൊബനാ ഒരു ഓഫര്, 

ൊഗ്ദാനം അപ്പലെങ്കില് പ്രതിജ്ഞാേദ്ധതയുബണ്ടാ, അപ്പലെങ്കില് ഏപ്പതങ്കിലും 
പ്പസൗകരയത്തിന് അനുമതി നല്കുകബയാ അനുെദിക്കുകബയാ ഇലെ, കൂടാപ്പത 

െിബെസി രങ്കാളിയുപ്പടബയാ െിബെകിയുപ്പടബയാ രൂര്ണ്ണ െിബെെനാധികാരം 
ബക് ആയിരിക്കാം). WISE പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ കൃതയമായതും അപ്ബ റ്റ് 
പ്പെയ്സതതുമായ െിെരങ്ങൾ ബരാേുപ്പെയ്യാൻ രരിപ്ശമിക്കുബമ്പാൾ, രജിേർ 

പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് എപ്പന്ത്ങ്കിലും നടരടി പ്കപ്പക്കാള്ളുന്നതിബനാ 
ഏപ്പതങ്കിലും ഇടരാടുകൾബക്കാ നൽകുന്നതിബനാ മുമ്പ് തപ്പന്ന രരിബശാധിക്കും. 
രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് ഓർ ർ പ്പെയ്യാബനാ അപ്പലെങ്കിൽ 

പ്പെബ്പ്സറ്റിലൂപ്പട ലഭയമാക്കാൻ പ്ശമിക്കാബനാ കഴിയുന്ന ഏപ്പതങ്കിലും 



 

 

ബസെനങ്ങളുപ്പട ലഭയതക്കുറെിലൊപ്പത ജ്ഞാനത്തിന് ഉത്തരൊദി 
ആയിരിക്കുന്നതലെ.  

7) ആക്സസ്, നിർബദശങ്ങൾ, ഇടരാടുകൾ, അപ്പലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷി കമ്പയൂട്ടർ 

സംെിധാനത്തിലൂപ്പടബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ബടെിൻപ്പറബയാ മറ്റ് 
പ്പറബക്കാർ ിംഗിൻപ്പറബയാ സംഭരണ ഉരകരണത്തിലൂപ്പടബയാ 

രരിരാലിക്കുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ നിലനിർത്തുകബയാ പ്പെയ്യുന്ന 

പ്രെർത്തനങ്ങളുപ്പട പ്പറബക്കാർ ുകൾ, പ്പതളിെുകൾക്ക് സമ്മതിക്കാെുന്നതലെ. 
രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താെിന് ഒെം അതിന്പ്പറ റിബക്കാർ ിംഗ് ഉൾപ്പെപ്പട എലൊ 

ആെശയങ്ങൾക്കും യഥാർത്ഥെും കൃതയെും നിഗമനെുമായി 
േന്ധിെിക്കുകയും സവീകരിക്കുകയും പ്പെയ്യും. 

8) െിബെെനാധികാരം അപ്പലെങ്കിൽ േന്ധപ്പെട്ട െിസ്സിന്പ്പറ രങ്കാളി 
(എെിപ്പടയായിരുന്നാലും) പ്രെർത്തിെിക്കുന്നതും അത്തരം ബസെനങ്ങൾ 

ൊഗ്ദാനം പ്പെയ്യുന്നതും നൽകുന്നതുമായ രാജയങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന 

അപ്പലെങ്കിൽ രാജയങ്ങളിപ്പല രൗരൻമാബരാ അപ്പലെങ്കിൽ പ്പരൗരന്മാബരാ ആയ 

ആളുകൾക്കാണ് ബസെനങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്പെബ്പ്സറ്റ്, WISE 

അപ്പലെങ്കിൽ േന്ധപ്പെട്ട െിസ്സിന്പ്പറ രങ്കാളികൾ (ഉദാഹരണം) അംഗീകൃത 

രാജയങ്ങൾക്ക് അപ്പലെങ്കിൽ രാജയത്തിന് രുറത്തുള്ള ബസെനങ്ങൾ ൊഗ്ദാനം 
പ്പെയ്യുന്നതിബനാ അപ്പലെങ്കിൽ നൽകുന്നതിബനാ പ്ശമിക്കുന്നതിലൂപ്പട.  

 

10. ഉേമസ്ഥാെകാശെ ം ഇന്റ്രേറ്റഡ് സവത്ത് അെകാശങ്ങള ം 

പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ പ്രതയക്ഷപ്പെടുന്ന ഏപ്പതങ്കിലും െയാരാരമുപ്ദ, രജിേർ 

പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള െയാരാരമുപ്ദ കൂടാപ്പത / അപ്പലെങ്കിൽ ബസെന മാർക്കുകളുപ്പട 
ഉടമബയാ കൂടാപ്പത / അപ്പലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ഉരബയാക്താബൊ, കൂടാപ്പത 

ഉള്ളടക്കത്തിപ്പല ഉള്ളടക്കത്തിന്പ്പറ ഉടമസ്ഥനും അപ്പലെങ്കിൽ പ്ലസൻസുകാരനും 
അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും പ്പെബ്പ്സറ്റിന്പ്പറ രരിമിതപ്പെടുത്താപ്പത, 

പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ ദൃശയമാകുന്ന െിപ്തങ്ങളും െിപ്തങ്ങളും ഓ ിബയാ ക്ലിെുകളും 
െീ ിബയാ ക്ലിെുകളും ്പ്കീനുകളും. പ്പെബ്പ്സറ്റിപ്പല എലൊ അെകാശങ്ങളും 
സംെരണം പ്പെയ്യപ്പെടുകയും രജിേ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് പ്പ ൗൺബലാഡ് 

പ്പെയ്യുകബയാ കൂടാപ്പത / അപ്പലെങ്കിൽ അതിൻപ്പറ ഏപ്പതങ്കിലും ഭാഗബമാ 
്പ്കീനുകൾ അപ്പലെങ്കിൽ അതിന്പ്പറ ഏപ്പതങ്കിലും ഭാഗം ഉൾപ്പെപ്പടയുള്ള 

ഏപ്പതങ്കിലും ഭാഗം പ്പ ൗൺബലാഡ് പ്പെയ്യുകബയാ കൂടാപ്പത / അപ്പലെങ്കിൽ 

രുനർനിർമ്മാണം പ്പെയ്യുകബയാ, െീപ്പണ്ടടുക്കൽ സിേത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകബയാ 
അപ്പലെങ്കിൽ ഇതിബലക്ക് സംബപ്രഷ്ണം പ്പെയ്യുകബയാ പ്പെയ്യാം. ഏപ്പതങ്കിലും 
ബഫാമിബലാ ഏപ്പതങ്കിലും രീതിയിബലാ - ഇലക്സബപ്ടാണിക്സ, ഇലക്സബപ്ടാോറ്റിക്സ, 

കാന്ത്ിക ബടെ്, പ്പമക്കാനിക്കല് പ്രിന്റിംഗ്, ബഫാബട്ടാബകാെിംഗ്, പ്പറബക്കാര് ിംഗ്, 

അപ്പലെങ്കിൽ പ്െജ്ഞാനത്തിന്പ്പറ എക്സ്പ്ര് അനുൊദമിലൊപ്പത ഏപ്പതങ്കിലും 
ഭാഷ്യിലുള്ള രരിഭാഷ്യുപ്പട അെകാശം ഉൾപ്പെപ്പടയുള്ളെ (പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ 

അപ്പലെങ്കിൽ നിേന്ധനകളിൽ, ഏപ്പതങ്കിലും ഉബദ്ദശയത്തിനായി) അപ്പലെങ്കിൽ 

െയക്തികൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴെം അപ്പലെങ്കിൽ െൈന ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള 



 

 

അപ്പലെങ്കിൽ പ്െ് അപ്പലെങ്കിൽ പ്െ് രാർബനബണഴ്സ് അപ്പലെങ്കിൽ ബസെന 

ദാതാക്കൾ അരകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നബതാ അപ്പലെങ്കിൽ 

അരകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നബതാ ഏപ്പതങ്കിലും െിധത്തിൽ ഇത് ഉരബയാഗിക്കുക. 

എന്നിരുന്നാലും, രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് ഈ പ്സറ്റിപ്പല 

െിെരത്തിന്പ്പറ ഒരു രകർെ് റജിബേർഡ് യൂസറുപ്പട െയക്തിഗത ഉരബയാഗബമാ 

ബരഖകബളാ പ്രിന്റ് പ്പെയ്സബതക്കാം. ഈ പ്സറ്റ് രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള 

ഉരബയാക്താെിന്പ്പറ െയക്തിരരമായ ഉരബയാഗത്തിനുള്ളതാണ്. രജിബേർഡ് 

ഉരബയാക്താവ് ഈ പ്സറ്റിന്പ്പറ മറ്റ് ഉരബയാഗപ്പത്ത മുൻരിൽ 

ഉന്നയിക്കുന്നുപ്പണ്ടങ്കിൽ, രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് ഇന്ത്യയുബടയും മറ്റ് 
രാജയങ്ങളുബടയും രകർെെകാശെും മറ്റ് നിയമങ്ങളും ലംഘിബച്ചക്കാം, അത് 

പ്പരനാൽറ്റികൾക്ക് െിബധയമാകാം. WISE, WISE രങ്കാളികൾ കൂടാപ്പത / അപ്പലെങ്കിൽ 

ബസെന ദാതാക്കൾ യാപ്പതാരു ബപ്ടഡ്മാർക്കുകൾ, രജിേർ പ്പെയ്സത 

െയാരാരമുപ്ദകൾ, ബസെന മുപ്ദകൾ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് രകർെെകാശമുള്ള 

പ്പമറ്റീരിയലുകൾ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്പേൗദ്ധിക സവത്തെകാശം എന്നിെപ്പയ 

പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ െയ്സക്കുന്നതിലൂപ്പട ഏപ്പതങ്കിലും പ്ലസൻ് അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് 
അംഗീകാരബമാ ഉരബയാഗബമാ അനുെദിക്കുകയിലെ. 

11. ജ്ഞാനത്തിന ള്ള അധികാരം 

രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെുമായി 
േന്ധപ്പെട്ട എലൊ െിെരങ്ങളും (രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിൽ പ്രബെശിച്ച 

രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താവ്, പ്പെബ്പ്സറ്റ്, ബസെനങ്ങൾ എന്നിെയുപ്പട 
ഉരബയാഗെും ഉരബയാഗെും സംേന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ ഉൾപ്പെപ്പട) രജിേർ 

പ്പെയ്സത ഉരബഭാക്താവ് irrevocably ഉം രിൻെലിക്കാനാകാത്തതുമായി WISE 

അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. സവകാരയതാ പ്ര്താെനയ്സക്ക് െിബധയമായി, 
പ്പെബ്പ്സറ്റിബലാ അപ്പലെങ്കിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിബലാ സമർെിച്ച എലൊ 
െിെരങ്ങളും െിബെസിപ്പനയും അനുേന്ധ രങ്കാളികപ്പളയും ബസെന 

ദാതാക്കളുബടയും ഉടമസ്ഥരായി നിലനിർത്താനും നിലനിർത്താനും രാടിലെ; 
പ്െ്, അഫിലിബയറ്റ് രാർട്ബണഴ്സ്, സർെീ് പ്പപ്രാപ്െ ർമാർ എന്നിെ 

ഉരബയാഗിക്കുന്നത് പ്പസൗജനയമായിരിക്കും, ഏത് ഉബദ്ദശയത്തിനും ബെണ്ടി, 
ഏപ്പതങ്കിലും ആശയങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, അറിവ്, അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും 
രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താവ് പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും 
െിെരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാബങ്കതിക െിദയകൾ. WISE, Affiliate Partners, 

Service Providers എന്നിെ സമര്െി ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള െിെരങ്ങളുമായി ബനരിട്ട് 
പ്രകടമായിട്ടുള്ള രക്ഷം അലൊത്ത രക്ഷം, സമർെിച്ച െിെരങ്ങളുപ്പട 

രഹസയാത്മകതയ്സക്ക് െിബധയമായിരിക്കിലെ. െിസയുപ്പട ഉരബയാഗം, െിതരണം, 
രുനർനിർമ്മാണം, രരിഷ്കരിക്കൽ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ, െിെർത്തനം പ്പെയ്യുക, 

െയുത്രന്ന സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, െിതരണം, പ്രകടനം അപ്പലെങ്കിൽ പ്രദർശനം 
എന്നിെയിൽ രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള ഉരബയാക്താെിൽ നിന്നും ഒരു 
എക്സ്ക്ലൂസീവ്, ബലാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള, തിരിച്ചറിയൽ, രിൻെലിക്കാനാൊത്ത, 

ബറായൽറ്റി പ്ഫീ പ്ലസൻസിൽ നിന്ന് സവന്ത്മാക്കുന്നതിന് രരിഗണിക്കപ്പെടും. 
ആശയെിനിമയം, ആശയങ്ങൾ, അറിവ് അപ്പലെങ്കിൽ സാബങ്കതികെിദയകൾ 



 

 

എന്നിെ പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ അപ്പലെങ്കിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള 

ഉരബയാക്താവ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും െിെരങ്ങളിൽ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

12. ഏജൻസി 

നിേന്ധനകൾ അപ്പലെങ്കിൽ െയെസ്ഥകൾ, രജിേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താെിൻപ്പറബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും ബസെനങ്ങളിബലബക്കാ 
പ്രബെശനം അപ്പലെങ്കിൽ ആക്സസ് പ്പെയ്യുന്നത് ഒരു ഏജൻസി, രാർട്ണർഷ്ിെ്, 
ബജായിന്റ്-പ്പെന്റർ അപ്പലെങ്കിൽ എംബൊയർ-എംബൊയർ േന്ധം 
എന്നിെയ്സപ്പക്കാെം രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താെിനും പ്പെബ്പ്സറ്റ്, ജ്ഞാനം, 
ഏപ്പതങ്കിലും പ്െ് രാർട്നർ അപ്പലെങ്കിൽ െയക്തമായി അംഗീകരിച്ച 

അപ്പലെങ്കിൽ നിയുക്തനായിരുന്നിടത്ത് ഒഴിപ്പക ബസെന ദാതാവ്.  

13. സംരക്ഷണത്തിന ്െണ്ടിയ ള്ള ബാധയതയിലല 

പ്പെബ്പ്സറ്റിപ്പല പ്രെർത്തനപ്പത്ത നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് യാപ്പതാരു 
ഉത്തരൊദിത്തെും ജ്ഞാനികൾക്ക് ഇലെ. എന്നിരുന്നാലും, ഇലക്സബപ്ടാണിക്ക് 
അപ്പലെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിപ്പല പ്രെർത്തനം നിരീക്ഷിക്കാനും 
െിബെെനങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗെൺപ്പമൻറ് ആെശയങ്ങൾ 

നിറബെറ്റുന്നതിനായി ആെശയമുള്ളബതാ ഉെിതമായബതാ ആയ െിെരങ്ങൾ 

പ്പെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് െിബെെനാധികാരം 
അംഗീകരിക്കുന്നുപ്പെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും പ്പെയ്യുന്നു. 
പ്പെബ്പ്സറ്റ് ശരിയായി അപ്പലെങ്കിൽ സവയം അപ്പലെങ്കിൽ അതിൻപ്പറ ബസെന 

ദാതാക്കളായ WISE രങ്കാളികൾ, സന്ദർശകർ, രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് 

അപ്പലെങ്കിൽ ഉരബഭാക്താക്കൾ എന്നിെ രരിരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്. നിയമം 
ആെശയപ്പെടുന്നിപ്പലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് ഏപ്പതങ്കിലും സവകാരയ 
ഇലക്സബപ്ടാണിക്സ-പ്പമയിൽ സബന്ദശം മനഃരൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ 

പ്പെളിപ്പെടുത്തുകബയാ പ്പെയ്യിലെ.  

14. ക്ഷാമം 

രജി്ററ് പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് െിബെെനാധികാരം,  യറക്സടർമാർ, 
ഓഫീസർമാർ, ജീെനക്കാർ, അഫിലിബയറ്റുകൾ രങ്കാളികൾ, ഉള്ളടക്കെും 
ബസെന ദാതാക്കളും, എലൊ പ്പക്ലയിമുകൾ, ോധയതകൾ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ, 
പ്പെലെുകൾ, പ്പെലെുകൾ, നടരടികൾ എന്നിെയിൽ നിന്നും നയായമായ 
അബറ്റാർണി ഫീ് ഉൾപ്പെപ്പടയുള്ള, രജിബേർഡ് യൂസറുപ്പട ഐ ിയും 
രാ് ബെ ും രജിബേർഡ് യൂസറുപ്പടബയാ അപ്പലെങ്കിൽ രജിബേർഡ് യൂസർ 
ഐ ന്ബറാ രാബസവർ ിബലാ ഉരബയാക്താക്കൾ ഏപ്പതങ്കിലും പ്സറ്റിന്പ്പറ 
ഉരബയാഗം, െിെരങ്ങൾ, ബസാഫ്റ്റപ്പറ്റവയർ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്പമറ്റീരിയലുകൾ 
എന്നിെയുപ്പട ബെ്പ്പമന്റ് അപ്പലെങ്കിൽ പ്ടാൻ്മിഷ്ൻ അപ്പലെങ്കിൽ 
ഏപ്പതങ്കിലും ലംഘനം രജി്ബപ്ടഡ് യൂസറുപ്പട ഐ ിയും രാബസവ ും 
രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് അപ്പലെങ്കിൽ ഉരബയാക്താക്കൾ, കൂടാപ്പത 



 

 

ഏപ്പതങ്കിലും പ്പക്ലയിമുകൾ തർക്കം അപ്പലെങ്കിൽ രജിേർ പ്പെയ്സത 
ഉരബയാക്താെിനും െിതരണക്കാരും തമ്മിലുള്ള െയതയാസങ്ങളും.. 

15. നിർത്തലാക്കൽ 

1) WISE / പ്പെബ്പ്സറ്റ് െഴി റദ്ദാക്കൽ - രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് 

രജിബേർഡ് യൂബസർഡ് ഐ ി, രഹസയൊക്ക് അപ്പലെങ്കിൽ അപ്പക്കൗണ്ട് എന്നിെ 

ബനാട്ടീ് നൽകാപ്പത, പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ അപ്പലെങ്കിൽ ബസെനങ്ങളുപ്പട എലൊ 

ഭാഗങ്ങളിബലയും രജിബേർഡ് യൂസർ ആക്സസ് നിരസിച്ചതിനു മുൻപ്, 

ഏപ്പതങ്കിലും െയെഹാരത്തിബലാ, െിബെെനാധികാരത്തിലുള്ള 

പ്രെർത്തനങ്ങളിബലാ രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താവ് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുപ്പണ്ടങ്കിൽ 

ഏപ്പതങ്കിലും നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും ലംഘിക്കപ്പെടും, െിബെകത്തിന്പ്പറ 

അെകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുക, അപ്പലെങ്കിൽ തുടപ്പരയുള്ള പ്രബെശനത്തിന് 

മറ്റുതരത്തിൽ ഉെിതമലൊത്തബതാ, രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന്പ്പറ 

മരണപ്പത്തക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനം രഠിക്കുബമ്പാബഴാ, രാെരതവം അപ്പലെങ്കിൽ 

നിയമാനുസൃത ബശഷ്ി അപ്പലെങ്കിൽ രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താെിൻപ്പറ പ്പപ്ക ിറ്റ് 
മൂലയപ്പത്തയാണ് ോധിക്കുന്നത് (െിബെകത്തിന്പ്പറ െിബെെനാധികാരത്തിൽ 

നിർണ്ണയിക്കപ്പെബടണ്ടതാണ്) അപ്പലെങ്കിൽ ജ്ഞാനരൂർെെും ഉെിതെുമായ 

െിന്ത്ാഗതിക്ക് കാരണമായ മബറ്റപ്പതങ്കിലും കാരണങ്ങളുമായി 

2) രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താവ് നിർത്തലാക്കൽ - രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താവ് 

ഏതു സമയത്തും കുറഞ്ഞത് 15 ദിെസപ്പമങ്കിലും ബരഖാമൂലമുള്ള അറിയിെ് 
നൽകിപ്പക്കാണ്ട് ഈ പ്പസൗകരയം അെസാനിെിക്കുന്നതിന് 

അഭയർത്ഥിക്കാെുന്നതാണ്. ജ്ഞാന്നാനം ബനാട്ടീ് ലഭിച്ച തിയതി മുതൽ 

രതിനൈാം ദിെസത്തിൻപ്പറ രൂർത്തീകരണം അെസാനിെിക്കണം. രജിേർ 

പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും പ്ടാൻസാക്ഷന്പ്പറ രജിേർ 

പ്പെയ്സത ഉരബഭാക്താവ് ഉത്തരൊദിത്തമായി തുടരും, അത്തരം 
അെസാനിെിക്കലിനുള്ളിൽ രജിബേർഡ് യൂസർക്ക് ോധകമായ എലൊ 
ോധയതകളും.  

16. നിയമം, അധികാരെരിധി 

1) പ്പെബ്പ്സറ്റ് അപ്പലെങ്കിൽ നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും, പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ 

അപ്പലെങ്കിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിലൂപ്പടബയാ അപ്പലെങ്കിൽ രജിേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താെിനും െിബെസിനും തമ്മിലുള്ള േന്ധം ഇന്ത്യയുപ്പട നിയമങ്ങൾക്ക് 
െിബധയമാെുന്നതും മബറ്റപ്പതാരു രാപ്ഷ്ടത്തിനുമുന്നിൽ നിയമം മൂലം േന്ധപ്പെട്ട 
നിയമങ്ങൾ. 

2) പ്പെബ്പ്സറ്റ്, നിേന്ധനകൾ, െയെസ്ഥകൾ എന്നിെയുമായി േന്ധപ്പെട്ട് 
അപ്പലെങ്കിൽ അതിൻപ്പ റബയാ േന്ധപ്പെട്ട എലൊ പ്പക്ലയിമുകൾ, െയതയാസങ്ങൾ, 

തർക്കങ്ങൾ, അപ്പലെങ്കിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിലൂപ്പടബയാ അപ്പലെങ്കിൽ രജിേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താെിനും െിസയ്സക്കും തമ്മിലുള്ള േന്ധം മുംപ്േ, മഹാരാപ്ഷ്ട, ഇന്ത്യ 
എന്നിെിടങ്ങളിപ്പല നിയമാനുസൃത ബകാടതികളുപ്പട അധികാരരരിധിയിൽ 

െരുന്നതിന് െിബധയമായിരിക്കും. അത്തരം ബകാടതികളുപ്പട അധികാരരരിധി 



 

 

അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ബെണം. മുകളിൽ പ്ര്താെിച്ച 

കാരയങ്ങൾ എന്ത്ു തപ്പന്നയായാലും, ജ്ഞാനരൂർെമായ െിബെെനാധികാരം 
മപ്പറ്റാരു ബകാടതിയിബലാ പ്പ്ടേയൂണൽ അധികാരത്തിബലാ രജിബേർഡ് 

യൂസർക്ക് എതിരായി. 

3) ഇന്ത്യയിൽ അലൊപ്പത മബറ്റപ്പതാരു രാജയത്തിന്പ്പറയും നിയമങ്ങൾ 

രാലിക്കാപ്പതയുള്ള പ്രതയക്ഷബമാ രബരാക്ഷബമാ ആയ യാപ്പതാരു 
ഉത്തരൊദിത്തെും ജ്ഞാനം സവീകരിക്കിലെ. പ്പെബ്പ്സറ്റ് അലൊപ്പതബയാ 

െ്തുതപ്പയബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അലൊപ്പതയുള്ള ഒരു രാജയത്ത് 
ഏപ്പതങ്കിലും സൗകരയം ഉരബയാഗിക്കാം എന്നത് അത്തരം രാജയത്തിന്പ്പറ 

നിയമങ്ങൾ ോധകമാകുപ്പമന്നലെ. 

4) െിബദശ നിയമമണ്ഡലങ്ങളിൽ ബനാൺ റസി ന്റ് ഇൻ യൻസും 
(എൻആർഐ) ഉൾപ്പെപ്പടയുള്ള െിബദശ രൗരന്മാരുപ്പട രൂർണ്ണ 

ഉത്തരൊദിത്തമാണ് പ്പെബ്പ്സറ്റ്, ബസെനങ്ങൾ എന്നിെ അെരുപ്പട അധികാര 

രരിധിയിൽ ആക്സസ് പ്പെയ്യാനും ഉരബയാഗിക്കാനും രരിബശാധിബക്കണ്ടതുണ്ട്. 
ഏപ്പതങ്കിലും െയക്തിയുബടബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലുപ്പമാരു െയക്തിയുബടബയാ 
ഏപ്പതങ്കിലും െിൽരനയിൽ നിബന്നാ പ്പസകയൂരിറ്റികൾ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് 
ഉരകരണങ്ങൾ, ഉൽെന്നങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ ബസെനങ്ങൾ െിൽക്കുകബയാ 
ൊങ്ങുകബയാ നൽകുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ ൊങ്ങുകബയാ ൊഗ്ദാനം പ്പെയ്യുകബയാ 

ഓഫർ പ്പെയ്യുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ അത്തരം ഓഫർ ഉണ്ടാക്കുകബയാ അപ്പലെങ്കിൽ 

അഭയർത്ഥന. പ്പഫൗബണ്ടഷ്ന്പ്പറ ഭാഗമായ പ്പെബ്പ്സബറ്റാ കൂടാപ്പത / അപ്പലെങ്കിൽ 

ബസെനങ്ങബളാ ബസെനങ്ങബളാ നിബക്ഷര രൂരത്തിബലാ നിബക്ഷര നിബക്ഷരമാബയാ 
നിബക്ഷര ഇൻഫർബമഷ്ൻ െിെരബമാ ഏപ്പതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും 
ഒരു പ്പസകയൂരിറ്റീ് നിയമത്തിൻ കീഴിൽ റജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടിലെ, ഇന്ത്യൻ 

അപ്പലെങ്കിൽ െിബദശ, അത്തരപ്പമാരു ബസെനം നൽകുന്നതിന് 

നിയമാനുസൃതമാബയക്കാെുന്ന ഏപ്പതാരു നയായാധികാരത്തിലും ഏപ്പതങ്കിലും 
െയക്തിയുപ്പട െിെരങ്ങൾക്ക് മാപ്തമാണ് അത്. കൂടാപ്പത, പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ ഒരു 
െിെരെും അത്തരം ഓഹരികൾ, പ്പസകയൂരിറ്റികൾ അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് 
നിബക്ഷരങ്ങൾ എന്നിെയുമായി േന്ധപ്പെട്ട് രരാമർശിക്കപ്പെബടണ്ടതാണ്, 

അതിൽ േന്ധപ്പെട്ട നിബക്ഷരം അപ്പലെങ്കിൽ സമാനമായ നിയമങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ 

അതിൽ ഏപ്പതങ്കിലും െയക്തിയുപ്പടബയാ സ്ഥാരനത്തിന്പ്പറബയാ നിയമങ്ങൾ 

അപ്പലെങ്കിൽ നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ ഈ പ്പെബ്പ്സറ്റ്. 

17. െരിെർത്തനമിലല 

നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും ഏപ്പതങ്കിലും അെകാശബമാ െയെസ്ഥബയാ 

നടെിലാക്കുന്നതിബനാ പ്രബയാഗിക്കുന്നതിബനാ ഉള്ള ജ്ഞാനത്തിന്പ്പറ രരാജയം 
അപ്പലെങ്കിൽ കാലതാമസം അത്തരം അെകാശം അപ്പലെങ്കിൽ െയെസ്ഥയുപ്പട 

ഒഴിൊക്കൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതലെ. െിബെെനത്തിന്പ്പറ ഭാഗമായി 
അെഗണിക്കപ്പെടുകയിപ്പലെങ്കിൽ അത് ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഒെിടുകബയാ 
ബരഖാമൂലം പ്കമാറുകബയാ പ്പെയ്യാപ്പത തപ്പന്ന സാധുതയുള്ളതലെ. ഒരു പ്രബതയക 

അെസരത്തിൽ െിബെകത്തിലൂപ്പട ഏപ്പതങ്കിലും അെകാശം അപ്പലെങ്കിൽ 



 

 

െയെസ്ഥയുപ്പട ഒഴിൊക്കൽ, തുടർന്നുള്ള അെസരത്തിൽ അത്തരം അെകാശം 
അപ്പലെങ്കിൽ െയെസ്ഥ നടെിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് െിബെെനപ്പത്ത തടയുകയില്ല..  

18. െരമാധികാരം 

ഏപ്പതങ്കിലും ബകാടതി അപ്പലെങ്കിൽ ഏപ്പതങ്കിലും ബകാടതി, ടൂർേയൂൺ, 

പ്പറഗുബലറ്ററി അപ്പലെങ്കിൽ സവയം നിയപ്ന്ത്ിത ഏജൻസി അപ്പലെങ്കിൽ ബോ ി, 
ഏപ്പതങ്കിലും നിയമത്തിൻപ്പറ ഏപ്പതങ്കിലും ഉത്തരെിബലാ, ഉത്തരെിബലാ, െിധി, 
 ി  ിറി, അൊർഡ് അപ്പലെങ്കിൽ തീരുമാനം പ്പകാണ്ട് നിേന്ധനകബളാ 
നിേന്ധനകബളാ ഏപ്പതങ്കിലും െയെസ്ഥകൾ അസാധുൊബണാ അപ്പലെങ്കിൽ 

നടെിലാക്കാൻ രാടിലെ െൈന, അപ്പലെങ്കിൽ അധികാരപ്പെടുത്തൽ എന്നിെ മാപ്തം 
അത്തരം പ്പപ്രാെിഷ്നുൊബനാ ഉരാധിബയാ കൂട്ടിബച്ചർത്താൽ രജിേർ പ്പെയ്സത 

ഉരബയാക്താവ്, െിബെകം, ബകാടതി, പ്പ്ടേയൂണൽ അപ്പലെങ്കിൽ പ്പറഗുബലറ്ററി 
അപ്പലെങ്കിൽ സവയം നിയപ്ന്ത്ിത ഏജൻസി അപ്പലെങ്കിൽ ബോ ി, സാധയമാണ്. 

ോക്കിയുള്ള െയെസ്ഥകളുപ്പടയും െയെസ്ഥകളുപ്പടയും കാലതാമസം 
ോധിക്കപ്പെടിലെ, അത്തരം അസാധുൊയബതാ അംഗീകൃതമലൊത്തബതാ ആയ 

െയെസ്ഥബയാ െയെസ്ഥബയാ ഇെിപ്പട ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടിപ്പലെങ്കിൽ ഈ 

നിേന്ധനകൾ നടൊക്കപ്പെടും. 

19. െരിമിതി 

നിയമപ്രകാരം അനുെദനീയമായ രരിധിയിൽ അപ്പലെങ്കിൽ നിയമത്തിന് 

അനുസൃതമായി, പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ നിബന്നാ ഏപ്പതങ്കിലും സൗകരയത്തിനാബയാ 
അപ്പലെങ്കിൽ നിേന്ധനകളിബലാ െയെസ്ഥകളിൽ നിബന്നാ ഉണ്ടാകുന്നബതാ 

േന്ധപ്പെട്ടബതാ ആയ എപ്പന്ത്ങ്കിലും പ്പക്ലയിം അപ്പലെങ്കിൽ പ്പക്ലയിം 
ഉന്നയിക്കാെുന്നതാണ്. (2) ) അത്തരം പ്പക്ലയിം അപ്പലെങ്കിൽ പ്രെർത്തിയുപ്പട 
പ്രെർത്തനം മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ നീണ്ടുകിടക്കുന്നതാണ്.  

20. NOTICES 

1) രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് നൽകിയിട്ടുള്ള െിലാസത്തിബലക്ക് 
ജ്ഞാനിയാകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഇ-പ്പമയിൽ, കത്ത്, പ്പടലിബഫാൺ അപ്പലെങ്കിൽ 

മബറ്റപ്പതങ്കിലും മാർഗങ്ങളിലൂപ്പട രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് ജ്ഞാനം 
നൽകാം. നിേന്ധനകളും ഉരാധികളും അനുസരിച്ചുള്ള ബനാട്ടീസുകൾ രജിേർ 

പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് പ്കമാറ്റം പ്പെയ്സതുപ്പകാബണ്ടാ അപ്പലെങ്കിൽ 

പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന െിസീ് െിലാസത്തിബലക്ക് ബരാേ് 
പ്പെയ്സതുപ്പകാണ്ട് അയച്ചുപ്പകാബണ്ടാ അയച്ചുപ്പകാടുബത്തക്കാം. WISE, ഇ-പ്പമയിൽ, 

കത്ത്, പ്പടലബഫാൺ അപ്പലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം അനുബയാജയപ്പമന്ന് ബതാന്നുന്നതുപ്പകാണ്ട്, 
WISE ബലക്ക് രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് നൽകുന്ന ബനാട്ടീസുകളും 
നിർബദശങ്ങളും അനുസരിക്കുന്നതിന് നിർേന്ധിതമാകരുത്. 

കൂടാപ്പത, ഇന്ത്യയിപ്പലബയാ അതിന്പ്പറ പ്പെബ്പ്സറ്റിപ്പലബയാ ഒരു രപ്തത്തിൽ 

എലൊ സന്ദർശകരും രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താക്കളും അപ്പലെങ്കിൽ 

ഉരബഭാക്താക്കൾക്കും ോധകമായ പ്പരാതുൊയ സവഭാെമുള്ള ബനാട്ടീ് 

പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും (രബക്ഷ അതിനാല് കഴിയിലെ). ഓബരാ സന്ദർശകനും, 



 

 

റജിേർഡ് യൂസർ അപ്പലെങ്കിൽ കേമർമാർക്കും ബനാട്ടീ് നൽകുബമ്പാൾ അത്തരം 
അറിയിെുകൾക്ക് സമാനമായ ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും. 

3) കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഇലക്സബപ്ടാണിക്സ ആശയെിനിമയം െഴി അയയ്സക്കാൻ 

കഴിയുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഒരു ഇലക്സബപ്ടാണിക്സ പ്പമയിൽ, ഇലക്സബപ്ടാണിക്സ പ്പമയിൽ 

അറ്റാച്ച്പ്പമന്റ് അപ്പലെങ്കിൽ പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ ലഭയമായ പ്പ ൗൺബലാ ിംഗ് 

രൂരത്തിൽ ആയിരിക്കാം. WISE രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് ഇ-പ്പമയിൽ 

െിലാസത്തിബലക്ക് ഇലക്സബപ്ടാണിക്സ പ്പമയിൽ (ഇ-പ്പമയിൽ) െഴി 
അയച്ചിട്ടുപ്പണ്ടങ്കിൽ, രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് എപ്പന്ത്ങ്കിലും 
ആശയെിനിമയബമാ ബരഖബയാ നൽകുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ഇ-പ്പമയിലിൽ 

അപ്പലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇലക്സബപ്ടാണിക്സ മാർഗങ്ങൾ മുബഖനബയാ ഇൻറർപ്പനറ്റിപ്പനാെം 
രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനശീബതാൻ സവീകരിച്ച 

ഏപ്പതങ്കിലും നിർബദ്ദശങ്ങളുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രെർത്തിക്കാനും ജ്ഞാനം 
അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. െിജ്ഞാരനെും ആശയെിനിമയങ്ങളും 

രാലിക്കാൻ ജ്ഞാൻ അർഹതയുണ്ട് (എന്നാൽ േന്ധിതമലെ).  

21. മിസ്ലനിവയ് 

1) െിസയുപ്പട സബ് കൺബപ്ടാളർ അപ്പലെങ്കിൽ അപ്സൻപ്പമൻറ് ഏജന്റുമാർക്ക് 
പ്പെബ്പ്സറ്റിന് എപ്പന്ത്ങ്കിലും നിേന്ധനകബളാ ബസെനങ്ങബളാ നടെിലാക്കാൻ 

കഴിയും അപ്പലെങ്കിൽ നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും അനുസരിച്ചുള്ള 

ഉത്തരൊദിത്തങ്ങൾ ഏപ്പറ്റടുക്കാെുന്നതാണ്. 

2) രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താവ് രജിബേർഡ് ഉരബയാക്താക്കളുപ്പട സവന്ത്ം 
പ്പെലെിൽ ബെണം: (a) ബെൾഡ് പ്െഡ് പ്പെേിൽ രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള 

ഉരബയാക്താവ് സവന്ത്മായി ആക്സസ് നൽകുന്നത് കൂടാപ്പത അത്തരം 
പ്രബെശനെുമായി േന്ധപ്പെട്ട ഏപ്പതങ്കിലും ബസെന ഫീ്, പ്പടലിബഫാൺ ൊർജ്, 

ഓൺപ്ലൻ ബസെന ഉരബയാഗം എന്നിെ നൽകണം, കൂടാപ്പത (േി) ഒരു 
കമ്പയൂട്ടറും ബമാ ംസും ഉൾപ്പെപ്പട ബെൾഡ് പ്െഡ് പ്പെേിൽ അത്തരം കണക്ഷൻ 

ഉണ്ടാക്കാൻ രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് ആെശയമായ എലൊ 
ഉരകരണങ്ങളും ആെശയമാണ്. 

3) രജിേ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താക്കളുപ്പട പ്േൗസർ രരിധികൾ അനുസരിച്ച് 
പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ അെതരിെിച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം െയതയാസപ്പെട്ടിരിക്കും. 

4) ഈ നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് എലൊ 

ആശയെിനിമയങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്യിൽ പ്പെയ്യപ്പെടും. 

22. ഓപ്ൈൻ രജി്്രേഷന കൾ 

Www.jaldicash.com എന്ന പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ www.jaldicash.com എന്ന പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ 

പ്രതയക്ഷപ്പെടുത്തുബമ്പാൾ www.jaldicash.com എന്നതിന് ോധകമാകുന്ന 

നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും www.jaldicash.com എന്ന പ്പെബ്പ്സറ്റിൽ നിന്ന് 
ലഭിക്കുന്ന എലൊ ബസെനങ്ങളും നിയപ്ന്ത്ിക്കപ്പെടും. ഈ നിേന്ധനകൾ കൂടാപ്പത, 

ബമൽെറഞ്ഞ നിേന്ധനകൾക്കും െയെസ്ഥകൾക്കും രുറബമയുള്ളതലെ. 



 

 

2) കേമർ ഓപ്ൈൻ രജി്ബപ്ടഷ്ൻ അബരക്ഷാ ബഫാമിൽ ഒെുെച്ചുപ്പകാണ്ട്, 
അതിൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും അംഗീകരിച്ചതായി 
രരിഗണിക്കപ്പെടും. 

3) ആദയ പ്രബെശനത്തിനായുള്ള നിർബദ്ദശങ്ങൾ (ഓപ്ൈൻ രജി്ബപ്ടഷ്ന്പ്പറ 

കാരയത്തിൽ) അബരക്ഷകന് അയച്ചുപ്പകാടുക്കും. ആദയ പ്രബെശനത്തിനു ബശഷ്ം, 
ഉരബഭാക്താവ് രാബസവഡ് മാറ്റിപ്പയഴുതണം. 

4) ഓപ്ൈൻ രജി്ബപ്ടഷ്ൻ അബരക്ഷാ ബഫാമിപ്പല ഉരബഭാക്താവ് നൽകുന്ന എലൊ 
െിെരങ്ങളും യഥാർഥെും കൃതയെും ആയി കണക്കാക്കും. Www.jaldicash.com 

നായി ഓപ്ൈൻ രജി്ബപ്ടഷ്ൻ െിജയകരമായി രൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുപ്പണ്ടന്ന് 
ഉറെുെരുത്തുന്നതിന് ഉരബഭാക്തൃ രരിബശാധനാ സംെിധാനത്തിന് 

അനുബയാജയമായ െിധത്തിൽ WISE ഉരബഭാക്താെിൻപ്പറ കൂടുതൽ െിെരങ്ങൾ 

ആെശയപ്പെടുന്നതിനുള്ള അെകാശം നൽകുന്നു. 

5) അത്തരം കേമർമാർക്ക് നൽകുന്ന രാബസവർഡ് www.jaldicash.com എന്നതിനുള്ള 

ആക്സസ് നൽകുപ്പമന്ന് ഉരബഭാക്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നു, പ്രതിനിധാനം 
പ്പെയ്യുകയും ഉറെുനൽകുന്നു, കൂടാപ്പത ഉരബഭാക്താവ് ഏക ഉടമസ്ഥൻ 

ആപ്പണന്നും ഉടമ മാപ്തമാണ്, കൂടാപ്പത രഹസയൊക്കിന്പ്പറ ഏക 

അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഉരബയാക്താൊപ്പണന്നും അംഗീകരിക്കുന്നു. 
രഹസയൊക്കിന്പ്പറ ഉരബയാഗം, രഹസയാത്മകത, സംരക്ഷണത്തിന്പ്പറ 

ഉത്തരൊദിത്തം, അതുബരാപ്പല തപ്പന്ന www.jaldicash.com സിേത്തിൽ 

പ്രബെശിച്ചിരിക്കുന്ന എലൊ ഓർ റുകളും െിെര മാറ്റങ്ങളും.  

6) ഉരബഭാക്താവ് രഹസയ സവഭാെം സംേന്ധിച്ച എലൊ രഹസയങ്ങളുപ്പടയും 

രഹസയാത്മകത രാലിക്കുകയും, അത് സവബമധയാ അപ്പലെങ്കിൽ 

അപ്രതീക്ഷിതമാബയാ അേദ്ധത്തിൽബൊ ഏപ്പതങ്കിലും െയക്തിക്ക് 
പ്പെളിപ്പെടുത്തിലെ എന്ന് ഉറെുെരുത്തുകയും പ്പെയ്യും. രാബസവർ ിനുള്ള 

സമയത്ത് കാലാകാലങ്ങളിൽ WISE നിർബദശിച്ചതുബരാപ്പല കേമർമാർ അത്തരം 
മാർഗനിർബദ്ദശങ്ങൾ, നിർബദ്ദശങ്ങൾ അപ്പലെങ്കിൽ നിേന്ധനകൾ 

രാലിബക്കണ്ടതാണ്. 

ഈ നിേന്ധനകളിലും െയെസ്ഥകളിലും രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന െയെസ്ഥകൾ 

പ്പെബ്പ്സറ്റിപ്പല മപ്പറ്റെിപ്പടപ്പയങ്കിലും രറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റ് നിേന്ധനകൾക്കും 
െയെസ്ഥകൾക്കും രുറബമയാണ്. പ്രബതയകമായി, മുകളിൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

മുൻെിധി കൂടാപ്പത, ഈ നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും ഓബരാ ബസെനത്തിനും 
അപ്പലെങ്കിൽ ഓബരാ കരാറിനും അനുസൃതമായി ഉെിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

പ്ര്താെിച്ചിരിക്കുന്ന ഓബരാ പ്പഫസിലിറ്റിയും ോധകമായ നിേന്ധനകൾ, 

െയെസ്ഥകൾ, നടരടിപ്കമങ്ങൾ, ഓബരാ ബസെനത്തിനും െിസ്സിന്പ്പറയും 
റജിേർഡ് യൂസർ / േന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്കും ഇടയിൽ പ്രബെശിച്ചു. 

അധിക നിബന്ധനകള ം 



 

 

ഈ നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും ("അധിക നിേന്ധനകൾ") പ്പെബ്പ്സറ്റ് 
ഉരബയാഗത്തിന്പ്പറ മറ്റ് നിേന്ധനകൾക്കും െയെസ്ഥകൾക്കും രുറപ്പമ. 

23. "www.jaldicash.com" ബസെനം ഇന്ത്യയിപ്പല ഒരു സാബങ്കതികെിദയാ 

ൊറ്റ്ബഫാമാണ്. ഇബൊൾ ജൽ ി കാഷ് കാർഡ് ഉടമയ്സക്ക് ജൽ ി കയാഷ് 

കാർ ിൽ നിന്നും ോങ്ക് അക്കൗണ്ടിബലബക്കാ മപ്പറ്റാരു ജൽ ി കയാഷ് 

കാർ യിബലബക്കാ രണം നൽകാനായി ഒരു മാ്റർ നൽകുന്നു. ) പ്കെശമുള്ളത് 

മാപ്തം. 

24. "www.jaldicash.com" ജാൽ ി കാഷ് കാർഡ് ഉടമയ്സക്കായി ഇന്റർ പ്പെർെവൽ 

ൊലറ്റ് മണി പ്ടാൻ്മിഷ്ൻ ബസെനങ്ങൾക്ക് സാബങ്കതിക ജ്ഞാനം 
കപ്പണ്ടത്തുന്നതിന് ഉബദ്ദശിച്ച ജ്ഞാന്ബനഹത്തിന്പ്പറ ഒരു രജിേർ പ്പെയ്സത ബപ്ടഡ് 

മാർക്കാണ്. ജ്ഞാന്ബനഹത്തിലൂപ്പട രണം പ്കമാറ്റം പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു 
അഭയർത്ഥനയായി ജാൽ ി കയാഷ് ബസെനം ഒരുതരത്തിൽ 

പ്രബയാഗിക്കപ്പെടരുത്. 

25. ജ്ഞാനം ഒരു ഉത്തരൊദിത്തെും കൂടാപ്പത / അപ്പലെങ്കിൽ ബെപ്പറ എപ്പന്ത്ങ്കിലും 
ബൊദയം, പ്പക്ലയിം അപ്പലെങ്കിൽ തർക്കത്തിനായി ഉത്തരൊദിത്തമുണ്ടായിരിക്കിലെ, 
മറ്റുെിധത്തിൽ പ്രബതയകം രറഞ്ഞതുബരാപ്പല. 

26. ജൽ ി കയാഷ് സർെീസുകബളാ അപ്പലെങ്കിൽ െിബെസിൻപ്പറ മബറ്റപ്പതങ്കിലും 

ബസെനങ്ങബളാ പ്രബയാജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് 

സമ്മതിച്ചിട്ടുപ്പണ്ടങ്കിബലാ സമ്മതിച്ച് അംഗീകരിച്ചതാബയാ മബറ്റപ്പതങ്കിലും 
നിേന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും കൂടാപ്പത ഈ അധിക നിേന്ധനകൾ 

ോധകമായിരിക്കും. . 

27. രജി്ററ് പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താെിന് ഫീ് അടയ്സബക്കണ്ട കാലയളെിലുള്ള 

താത്രരയത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കിലെ, അത് ജ്ഞാനരൂർെമായ 

അപ്പലെങ്കിൽ രണമടയ്സക്കൽ രണമടയ്സക്കൽ അപ്പലെങ്കിൽ രണമടയ്സക്കൽ 

കാലഘട്ടത്തിബലാ അപ്പലെങ്കിൽ മബറ്റപ്പതങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിബലാ ആണ്. 

28. രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള ഉരബയാക്താവ് ഒന്നിലധികം (1) പ്രബെശന ഐ ി 
ഇപ്പലെന്ന് രജിേർ പ്പെയ്സത ഉരബയാക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു. 

29. രജിബേർഡ് യൂസറുമായി േന്ധപ്പെട്ട് രജിേർ പ്പെയ്സതിട്ടുള്ള 

ഉരബഭാക്താെിൻപ്പറ പ്പപ്ക ിറ്റ് ഹിേറി രരിബശാധിക്കുന്നതിബനാ മുൻപ് 

അപ്പലെങ്കിൽ അതിനുരുറബമ അപ്പലെങ്കിൽ എൻബറാൾ പ്പെയ്യുന്നതിനു ബശഷ്ബമാ 

രജിേർ പ്പെയ്സത പ്പപ്ക ിറ്റ് റിബക്കാർ ുകൾ രരിബശാധിക്കുന്നതിലൂപ്പടയും 
രജി്ബറർഡ് ഉരബയാക്താവ് അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. 

30. െിബെെനാധികാരെും ആെശയകതബയാ നിർദ്ദിഷ്ടബമാ പ്പെയ്യുന്നിടത്ത്, 
െിബെസിൻപ്പറ രണം പ്ടാൻ്ഫർ പ്പെയ്യാനുള്ള സാധാരണ സമയബത്തക്കാൾ 

നീണ്ട തുകയ്സക്ക് (ഏപ്പതങ്കിലും ജൾ ി കയാഷ് കാർഡ് ഉടമ അപ്പലെങ്കിൽ ോങ്ക് 
അപ്പക്കൗണ്ടിബലക്ക് പ്കമാറ്റം പ്പെയ്യുന്നതിന്) . 



 

 

31. ഇന്ത്യയിബലാ മപ്പറ്റെിപ്പടപ്പയങ്കിലുബമാ തർജ്ജമ പ്പെയ്സത ഏപ്പതങ്കിലും 
ഉബദ്ദശയത്തിനായി പ്കമാറ്റം ഉബദ്ദശിച്ചിട്ടിപ്പലെന്ന് രജി്ബപ്ടഡ് ഉരബയാക്താവ് 

സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 


