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വെയ്സ്മാൻ ഇംവെക്സ് സർെീ് 

എന്റർപ്രെ് ലിമിറ്റഡ് 

 
ഉെയ ാഗ നിബന്ധനകൾ 

 

ഈ വെബ്സൈറ്റിന്വെ ഉപയ ോഗെ ും അതിൽ അടങ്ങി ിരിക്ക ന്ന 

ഉള്ളടക്കെ ും ഉപയ ോഗിക്ക ന്നത് ഇനിപ്പെ  ന്ന ഉപയ ോഗനിബന്ധനകളോൽ 

നി ന്ത്രിക്കവപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന . നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് ഉപയ ോഗിക്ക യപോൾ 

നിങ്ങൾ ഉപയ ോഗ നിബന്ധനകൾ െോ ിച്ചുവെന്ന ും നിങ്ങൾ 

അുംഗീകരിക്ക ക  ും അതിനന ൈൃതമോ ി നിബന്ധനകളുും െയെസ്ഥകളുും 

അന ൈരിക്ക വമന്ന ും നിങ്ങൾ അുംഗീകരിക്ക ന്ന . നിങ്ങൾ 

അുംഗീകരിക്ക ന്നിവലെങ്കിയലോ ഉപയ ോഗ നിബന്ധനകളോൽ 

നി ന്ത്രിക്കവപ്പട ന്നിവലെങ്കിയലോ, നിങ്ങൾക്ക് വെബ് സൈറ്റിൽ 

ന്ത്പയെശിക്കോയനോ അവലെങ്കിൽ ഉപയ ോഗിക്കോയനോ കഴി ിലെ. ഈ 

നിബന്ധനകൾ കോലോകോലങ്ങളിൽ പരിഷ്കരിയച്ചക്കോും. 

"Www.jaldicash.com" ൽ കോണവപ്പട ന്ന യൈെനങ്ങൾ വെയ്സ്മോൻ ഇുംവപക്സ് 

ൈർെീ് എന്െർസന്ത്പൈ് ലിമിറ്റഡിന്വെ "സെ്" എന്ന് 
െിളിക്കവപ്പട ന്നതിന് യെണ്ടി ന്ത്പെർത്തിക്ക ന്ന . ഈ സൈറ്റിന് 

ഉപയ ോക്തോെിന് തോത്പരയമ ള്ള െിെരങ്ങൾ നൽകോൻ 

ഉയേശിച്ചുള്ളതോണ് ഈ സൈറ്റ്. ഇരയ ില ള്ള ഒര  വടക്സയനോളജി 

പ്ലോറ്റ്യഫോമോണ് വെബ്സൈറ്റ്. ഇെിവട, ഇരയ ിവല ഉപയ ോക്തോക്കൾക്ക് 
യെണ്ടി ബോങ്ക് അക്കൗണ്ടിയലക്ക് പണും സകമോറ്റും വെയ്യുന്നതിന ള്ള ഒര  ന്ത്ഫും 

കിൈീ് അവലെങ്കിൽ െീവട്ട ിൽ ഔവട്ട്ലറ്റുകളിൽ WISE ഒര  ഇടനിലക്കോരൻ 

നൽക ന്ന , ജോൽഡി െോഷ് െോലറ്റിൽ (വെർെവൽ െോലറ്റ്) നിന്ന് മവറ്റോര  

ജൽഡി കോഷ് െോലറ്റിൽ (വെർെവൽ െോലറ്റ്) അവലെങ്കിൽ ഇരയ ിവല ബോങ്ക് 
അക്കൗണ്ട്, കോലോകോലങ്ങളിൽ അന െദനീ മോ   ൂട്ടിലിറ്റി ബിലെുകൾ, 

വമോസബൽ െീെോർജ് അവലെങ്കിൽ മറ്റ് യൈെനങ്ങൾ എന്നിെയ്സക്കോ ി 

പണമടയ്സക്ക ന്ന . ഈ പ്ലോറ്റ്യഫോമോയലോ അവലെങ്കിൽ ഈ 

പ്ലോറ്റ്യഫോമിലൂവടയ ോ ഇടപോട കൾ നടത്തോൻ ഞങ്ങളുവട െോനൽ 

പങ്കോളികവള കവണ്ടത്ത ന്നതിലൂവട  ും െോങ്ങ ന്നതിന ും െിൽക്ക ന്നതിന ും 

മറ്റ് ബിൈിനസ്സ് യൈെനങ്ങൾക്ക മോ  ള്ള െർച്ചകൾക്ക ും 

ആശ െിനിമ ങ്ങൾക്ക മോ ി വപോത  ഉപയ ോക്തോക്കൾ / 
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വപോത ജനങ്ങൾക്ക് ഒര  യെദി / പ്ലോറ്റ്യഫോമോ ി ന്ത്പെർത്തിക്ക ന്ന . 

െോങ്ങ ന്നെര ും െിൽക്ക ന്നെര ും തമ്മില ള്ള  ഥോർഥ ഇടപോടി ിൽ നോും 

പങ്കോളികളോക ന്നിലെ, അതിനോൽ െോങ്ങല കോര ും െിൽക്ക ന്നെര ും 

തമ്മില ള്ള കൂടി ോയലോെന ിൽ അത്തരവമോര  കരോെിന് െിൽക്ക ന്ന ഒര  

കക്ഷി ലെ ഞങ്ങളുയടത്. എലെോ ഇടപോട കൾ ഉപയ ോക്തോക്കൾ / 

ഉപയ ോക്തോക്കൾക്ക ും ഉപയ ോക്തോക്കൾക്ക മ ള്ള 

ഉത്തരെോദിത്തമോ ിരിക്ക ും. ഈ സൈറ്റിവല ഉള്ളടക്കങ്ങൾ, അെ  വട 

ഉള്ളടക്കും, അെ  വട ന്ത്കമീകരണങ്ങൾ എന്നിെ ഉൾവപ്പവട  ള്ളെ ടക്കും 

എന്നോൽ അെ  യടയ ോ പരിമിതവപ്പട ത്തോത്തയതോ ആ  പകർപ്പെകോശും 

മ ഴ െനോ  ും ഈ സൈറ്റിന്വെ മ ഴ െൻ  ോഗെ ും െിവൈയ്സൈോണ്, അലെോവത 

ൈൂെിപ്പിച്ചിവലെങ്കിൽ, ഉപയ ോഗിക്കവപ്പടോവത, സലൈൻ്, പകർത്തി 

അവലെങ്കിൽ പ നർനിർമ്മോണും ത ടങ്ങി െയ ോ അവലെങ്കിൽ ഏവതങ്കില ും 

രീതി ിയലോ യഫോമിയലോ അവലെങ്കിൽ ഏവതങ്കില ും മോധ്യമത്തിയലോ അവലെങ്കിൽ 

ഏവതങ്കില ും െയക്തി  യടയ ോ ഏവതങ്കില ും മ ൻകൂർ യരഖോമൂലമ ള്ള 

ൈമ്മതമിലെോവത. 

ജോൽഡി കോഷ ും ജോൽഡിഷ്ക്സ.യകോും യലോയഗോ  ും ഞങ്ങളുവട രജിസ്റ്റർ 

വെയ്സത െയോപോരമ ന്ത്ദകളോണ്. ഈ സൈറ്റിൽ അടങ്ങി ിട്ടുള്ള മറ്റ് 
െയോപോരമ ന്ത്ദകൾ, യൈെന അട ോളങ്ങൾ, യലോയഗോകൾ, കലോൈൃഷ്ടികൾ, 

ഐക്കണ കൾ എന്നിെ ില ും അെകോശങ്ങൾ ക്ലി ർ വെയ്യോും. 

ഈ സൈറ്റിൽ കോണ ന്നയതോ െോ ിക്ക ന്നയതോ ആ  എലെോും പകർപ്പെകോശ 

നി മത്തിൻകീഴിൽ ൈുംരക്ഷിക്കവപ്പട്ടിട്ടുള്ളതോവണന്ന ും െയോഖയോനത്തിന്വെ 

മ ൻകൂട്ടി യരഖോമൂലമ ള്ള അന െോദും ഒഴിവക  ള്ളെ ഉപയ ോഗിക്കര ത് 

എന്ന  നിങ്ങൾ കര തണും. 

വെബ് പ്സറ്റ്  ൂസർ നിബന്ധനകൾ (ങ്ങൾ) യ ാഗയത:  

ഈ വെബ്സൈറ്റിവല െിയെൈി നൽക ന്ന യൈെനങ്ങൾ 

ഉപയ ോഗിക്ക ന്നതിന് നി മപരമോ ി ഇരയ ിയലോ മറ്റ് രോജയങ്ങളിയലോ 

നി മപരമോ ി ന്ത്പെർത്തിക്ക ന്ന ഏവതങ്കില ും െയക്തി  യടയ ോ ബിൈിന് 

സ്ഥോപനമോയ ോ അവലെങ്കിൽ ഉപയ ോക്തോെിവന (ങ്ങൾ) ൈൂെിപ്പിക്ക ന്ന . 

ബോധ്കമോ  നി മന്ത്പകോരും നി മപരമോ  കരോെ കൾ ഉണ്ടോക്ക ന്ന 

െയക്തികൾയക്കോ കപനികൾയക്കോ മോന്ത്തയമ ഞങ്ങളുവട യൈെനങ്ങൾ 

ല യമോകൂ. അത വകോണ്ട്, ഇരയൻ നി മും അന ൈരിച്ച് ഉപയ ോക്തോെിന് 

(ങ്ങളുവട) ഒര  ന്ത്പോ പൂർത്തി ോ യതോ മയറ്റവതങ്കില ും കഴിെിലെോയ്സമയ ോ 

ആ ിരിക്കര ത്; അതോ ത്, ഞങ്ങളുവട ഓൺസലൻ യൈെനങ്ങൾ 
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ഉപയ ോഗിക്ക ന്നതിന് അർഹരോ ിരിക്കണും ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) 18 

െ സ്സുെവര  ള്ള ന്ത്പോ ും പൂർത്തി ോക്കി ത്. 

WISE അതിന്വെ ഉപയ ോക്തോക്കവള വെബ് സൈറ്റ് ആക്സൈ് വെയ്യുയപോൾ, 

അെർ ബോധ്കമോ  നി മങ്ങൾ പോലിക്കണും. നിങ്ങളുവട വെബ്സൈറ്റിൽ 

ഉപയ ോഗിക്ക യപോൾ നിങ്ങളുവട ന്ത്പെൃത്തി / വപര മോറ്റും മൂലമ ണ്ടോക ന്ന 

ന്ത്പതയോഘോതങ്ങൾക്ക് ജ്ഞോനും ഉത്തരെോദി ലെ. ജ്ഞോനും, ൈവരും 

െിയെെനോധ്ികോരത്തിൽ, ഏത  കോരണെ ും നൽകോവത തവന്ന എയപ്പോൾ 

യെണവമങ്കില ും ആ യൈെനവത്ത നിരൈിക്ക ും. 

രെീവെയ്സഡ് വെയ്സഡ് ഇൻ്രരുവമന്റുകളുവര ഉെയ ാഗ നിബന്ധനകളും 

െയെസ്ഥകളും: 

1. ഈ ന്ത്പീവപയ്സ് യപയ്സവമന്് ഉപകരണും, ജോൽഡി െഷ് െോലറ്റ് ഒര  

െിർെവൽ െോലറ്റ് ആണ് (അവക്കൗണ്ട്). യപയ്സവമന്് ആൻ് 

വൈറ്റിൽവമന്് ൈിസ്റ്റും ആക്സ്, 2007, വെഗ യലഷൻ് ഉണ്ടോക്കി, ന്ത്പീ-
വപയ്സ് യപയ്സവമന്് ഇൻ്ന്ത്ട വമന്െ കളുവട ഇരയ (െിൈർവ് ബോങ്ക്) 
ദിശോൈൂെനകൾ, 2017 ("ആർ ബി ഐ മോർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ") കൂടോവത 

െിൈർവ് ബോങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (ആർ ബി ഐ) നൽക ന്ന െിയെഴ്സ് / 

നിർയേശങ്ങൾക്ക ും െിയധ് മോ ി, െിഡുംപ്വമന്്, തിരിച്ചടവ്, 

ഉപയ ോഗും മ തലോ െ ില ും വെയ്സ്മോൻ ഇുംവപക്സ് ൈർെീ് 

എന്െർസന്ത്പ് ലിമിറ്റ് (WISE) അത്തരും ൈോഹെരയങ്ങളിൽ െോലറ്റ് 
ഉടമയ്സക്ക് എവരങ്കില ും ഉത്തരെോദിത്തും ഉണ്ടോ ിരിക്കണും. 

2. ഈ െോലറ്റ് 18 െ സ്സിന് യമവല  ള്ള െയക്തികൾ 

ഉപയ ോഗവപ്പട ത്തണും. 

3. ബോങ്ക കൾ അക്കൗണ്ട കൾക്ക ും മറ്റ് ജൽദിഷ് െോലറ്റ് ഉടമകൾക്ക ും 

ഫണ്ട് ന്ത്ടോൻ്ഫർ വെയ്യോൻ ഈ െോലറ്റ് ഉപയ ോഗിയച്ചക്കോും. 

4. െോലറ്റ് പരമോെധ്ി മൂലയും 50,000 / - ന്ത്പതിമോൈും െോലറ്റ് യലോഡിുംഗ് 

പരിധ്ിയ്സക്ക് 100,000 രൂപ ോണ്. 

5. രജി്യന്ത്ടഷൻ ന്ത്പന്ത്കി  പൂർത്തി ോക്ക ന്നതിനോ ി െോലറ്റ് ഉടമയ്സക്ക് 
ആധ്ോർ ഇ-വകസെൈി സകെശും െയ്സയക്കണ്ടത ണ്ട്. ന്ത്പതിെർഷും 

50,000 രൂപ ിൽ കൂട തൽ ൈും്കരണ ഇടപോട കൾക്കോ ി തന്വെ 

പോനൽ നപർ ൈമർപ്പിയക്കണ്ടത ും ആെശയോന ൈരണും വകസെൈി 

മോർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ പോലിയക്കണ്ടത മോണ്. 

6. ബിൈിനസ്സ് ആെശയങ്ങൾക്കോ ി നിങ്ങൾ നൽക ന്ന െിെരങ്ങൾ 

ജ്ഞോനികൾ ഉപയ ോഗിയച്ചക്കോും. (I) ഇ-നയൂവെറ്റെ ും അത യപോല ള്ള 
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മറ്റ് ആശ െിനിമ ങ്ങളുും ല ിക്ക ന്നതിന് (i) ഓഫെ കളുും കൂടോവത / 

അവലെങ്കിൽ നിങ്ങളുവട ്യപോൺൈയെോവടയ ോ നിങ്ങളുവട 

കപനികൾയക്കോ / അവലെങ്കിൽ ഓഫെ കയളോ നൽകിവക്കോയണ്ടോ നിങ്ങൾ 

ബന്ധവപ്പട്ട കപനികളുമോ ി നൽക ന്ന െിെരങ്ങൾ നൽക ന്ന . 

െിെരും. 

7. െയോപോരികൾ അെര വട വെബ്സൈറ്റിൽ പരോമർശിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 

/ യൈെനങ്ങൾക്കോ ി എലെോ െയോപോരികൾക്ക ും ഇടപോട കൾക്ക് ഈ 

െോലറ്റ് ഉപയ ോഗിക്ക ന്നതിന് നിങ്ങൾ ൈമ്മതിക്ക ന്ന  കൂടോവത 

നി മെിര ദ്ധമോ  ഉയേശയങ്ങൾയക്കോ ന്ത്പെർത്തനങ്ങൾയക്കോ അത് 

ഉപയ ോഗിക്കോതിരിക്ക ന്നതിന് നിങ്ങൾ ൈമ്മതിക്ക ന്ന . ഈ െോലറ്റ് 
ഉപയ ോഗിച്ചുവകോണ്ട് നടത്ത ന്ന അനധ്ികൃത / ന്ത്കിമിനൽ / പണും 

വപോളിച്ച് / തീന്ത്െെോദ ന്ത്പെർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒര  പോർട്ടിവ  

നിയരോധ്ിക്ക കയ ോ ഒര  പോർട്ടി ോക കയ ോ വെയ്യിലെ. 
8. കസ്റ്റമർമോർ അെര വട െോലറ്റ് െിെരങ്ങൾ ഏവതങ്കില ും മൂന്നോും 

കക്ഷി  മോ ി പങ്കിടര ത് എന്ന് നിർയേശിച്ചിരിക്ക ന്ന . െോലറ്റ് 
സകെശമ ള്ള തന്വെ െോലറ്റ് െിെരങ്ങൾ പങ്ക െച്ച 

ൈോഹെരയത്തിൽ, ഈ െോലറ്റിൽ ഏവതങ്കില ും തട്ടിപ്പ് അവലെങ്കിൽ 

ദ ര പയ ോഗും നടത്ത ന്നതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരെോദികളോ ിരിക്കിലെ, 
ഏവതങ്കില ും തരത്തില ള്ള എലെോ വെലെ കൾക്ക ും നിക തികൾ, 

നിരക്ക കൾ, വക്ല ിമ കൾ അവലെങ്കിൽ ബോധ്യതകൾ എന്നിെയ്സക്കോ ി 

നിങ്ങൾ െയക്തിപരമോ ി ഉത്തരെോദിത്തമ വണ്ടന്ന് ൈമ്മതിക്ക ന്ന . 

അത്തരും െഞ്ചന അവലെങ്കിൽ െോലറ്റ് ദ ര പയ ോഗും മൂലമോണ്. 

9. നിങ്ങളുവട യപര് എയപ്പോൾ യെണവമങ്കില ും ആർ ബി ഐ ആർ 

ന്ത്ടിബയൂണ് ന്ത്പകോരും വടെെിസ്റ്റ് െയക്തികൾ / ൈുംഘടനകളുവട 

ഏകീകൃത പട്ടിക ിൽ ന്ത്പതയക്ഷവപ്പട ന്നിലെ എന്ന് നിങ്ങൾ 

ന്ത്പഖയോപിക്ക ന്ന . 

10. ഈ െോലറ്റ് ഉപയ ോഗിച്ച് െോങ്ങി  / െോങ്ങ ന്ന ഉൽപ്പന്നും / കച്ചെട / 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവലെങ്കിൽ യൈെനങ്ങളിവല ഏവതങ്കില ും 

ക െെ കൾക്ക് െിജ്ഞോപനും / ഉത്തരെോദിത്തമ ണ്ടോ ിരിക്കിലെ. ഈ 

െോലറ്റ് ഉപയ ോഗിച്ച് െയോപോരി  വട വെബ്സൈറ്റിൽ െോങ്ങി  / 

ല യമോക്കി  ഉത്പന്നങ്ങൾ / കച്ചെട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ / യൈെനങ്ങൾ 

അവലെങ്കിൽ യൈെനങ്ങവള ൈുംബന്ധിച്ചുള്ള ഏവതങ്കില ും തർക്കും 

അവലെങ്കിൽ വക്ല ിും നിർണ ിക്കവപ്പട്ട െയോപോരികളുമോ ി 

പരിഹരിയക്കണ്ടത ണ്ട്. അത്തരും ൈോഹെരയങ്ങളിൽ െോലറ്റ് 
ഉടമയ്സക്ക്  ോവതോര  ഉത്തരെോദിത്തെ ും ജ്ഞോനമലെ. 
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11.ആര് ബി ഐ  വട നിര്യേശിത നിര്യദശങ്ങള്ക്ക്കന ൈരിച്ചലെോവത,      

െിരമിക്കല കയളോ ഫണ്ട കയളോ പണും പിൻെലിക്കല കയളോ 

അന െദിക്ക ന്നില്ല. 

12. െോലറ്റ് െിതരണും ഒര  തീ തി മ തൽ ഒര  െർഷയത്തക്ക് ൈോധ് െോണ്. 

െോലറ്റ് ഒയരോ െീയലോഡില ും, െോലറ്റ് സലഫ് െീയലോ് വെയ്സത 

തീ തി ിൽ നിന്ന് ഒര  െർഷയത്തയ്സക്ക് കൂടി നീണ്ട . െോലറ്റ് 
െിതരണും ഒര  െർഷത്തിന  യശഷും െീയലോ് വെയ്യിവലെങ്കിൽ, െോലറ്റ് 
ഒര  െർഷത്തിൻവെ അെൈോനത്തിൽ കണക്കോക്കവപ്പട ും, െോലറ്റിൽ 

ൈൂക്ഷിച്ചിരിക്ക ന്ന ബോലൻ് ൈവരും ബോങ്ക് അക്കൗണ്ട്, വകസെൈി 

െിശദോുംശങ്ങൾ എന്നിെ നൽകിവക്കോണ്ട് െോലറ്റ് ഉടമയ്സക്ക് 
സകമോെ ും. 

13. െോലറ്റ് കോലോെധ്ിക്ക ള്ള ൈമ ത്ത് െോലറ്റ് കോലോെധ്ിവ  ക െിച്ച് 
യബോധ്പൂർവ്വും 30, 15, 3, 2, 1 ദിെൈങ്ങളിൽ എ്എുംഎൈിലൂവട 

കോലഹരണവപ്പട ും. ഉപയ ോക്തോെിന് െോലറ്റ് കോലോെധ്ി 

അെി  വമന്ന് ഉെപ്പുെര ത്ത ക  ും ൈോധ് ത െർദ്ധിപ്പിക്കോൻ നടപടി 

എട ക്ക ക  ും വെയ്യുന്ന . 

14. െോലറ്റിൽ പണും പിൻെലിക്കൽ അന െദനീ മലെ. ഉെിതമോ  

ബോലൻ് ഉപയ ോക്തോെിന് െിഡീും വെയ്യോനോെിലെ. എന്നിര ന്നോല ും 

െോലറ്റ് യൈെനും / ്കീും പിൻെലിക്ക കയ ോ അവലെങ്കിൽ 

അെൈോനിപ്പിക്ക കയ ോ വെയ്സത കഴിഞ്ഞോൽ ഉപയ ോക്തോവ് 

മ ൻകൂർ അെി ിയക്കണ്ടതോണ്. ഞങ്ങളുവട അുംഗീകൃത ന്ത്ഫോസഞ്ചൈി / 

െീവട്ട ിൽ ഔവട്ട്ലറ്റ് ൈന്ദർശിച്ച് ഈ ത ക ബോങ്ക് അവക്കൗണ്ടിയലക്ക് 
സകമോറ്റും വെയ്സത വകോണ്ട് ഉെിതമോ  ബോലൻ് 

െീവണ്ടട ക്കോെ ന്നതോണ്. 

15. ഈ െോലറ്റില ള്ള യന്ത്പോപ്പർട്ടി െിസ്സിന്വെ െക ോണ്. 

കവണ്ടത്ത ക ോവണങ്കിൽ, അത് തിരിച്ചുെിളിക്ക ക: വെ്മോൻമോൻ 

ഇുംവപക്സ് ൈർെീ് എന്െർസന്ത്പ് ലിമിറ്റ്, എുംപ ർ ഹൗ് 

(യബ്വമൻ്), 214 യഡോ ഡി ഡി യെോ്, എ വക നോ ക്സ മോർഗ്ഗ്, യഫോർട്ട്, 
മ ുംസബ 400001. 

16. െോലറ്റ് െിശദോുംശങ്ങൾ നഷ്ടവപ്പട്ടോൽ, നിങ്ങൾ കൃതയമോ ി എഴ തി 

നൽകോും (കത്ത് / ഇ-വമ ിൽ) അവലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുവട ന്ത്ഫോസഞ്ചൈി 

ൈന്ദർശിക്ക ക. െോലറ്റ് ൈീരി ല് നപെ ും പിന് പിവന്ന വമോസബല് 

അ യ്സക്കവപ്പട ും. െോലറ്റ് ഉടമസ്ഥന്വെ. 
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17. ഈ െോലറ്റിവല ഏവതങ്കില ും തനിപ്പകർപ്പ് െേോക്കലിന് 

െിയധ് മോ ിരിക്ക ും. 

18. അതിൽ അടങ്ങി ിരിക്ക ന്ന െോലറ്റ് ൈീരി ൽ നപര ും ബൗദ്ധിക 

ൈവത്തെകോശെ ും ജ്ഞോനത്തിന്വെ ൈപൂർണ ൈവത്തോണ്. 

19. ഈ െോലറ്റ് െിയദശ കെൻൈി ിൽ ഇടപോട കൾക്ക് ഉപയ ോഗിക്കോൻ 

പോടിലെ. 
20. ഒര  ഇടപോടിന ും ഉപയ ോഗിച്ചിര ന്ന ഈ െോലറ്റ് ഒരിക്കൽ 

തിരിച്ചുപിടിക്കോൻ കഴി ിലെ. 
21. ഈ െോലറ്റ് സകമോറ്റും വെയ്യോനോെിലെ. 
22. െോലറ്റ് ഉപയ ോഗും എയപ്പോൾ യെണവമങ്കില ും എയപ്പോൾ 

യെണവമങ്കില ും നിരൈിക്കോന ള്ള അെകോശും െൈിഷ്ഠോണ്. 

23. നിങ്ങളുവട യപര കൾ, വമ ിലിുംഗ് െിലോൈും, ഇ-വമ ിൽ െിലോൈും 

അവലെങ്കിൽ ഈ െോലറ്റ് െിതരണും വെയ്യുന്നതിനോ ി ആെശയമോ  മറ്റ് 
ഡോറ്റ എന്നിെ മോറ്റുന്നതിലൂവട അത്തരും മോറ്റങ്ങളുമോ ി പ തി  KYC 

യരഖകൾ ൈമര്പ്പി ക്കണും. ജ്ഞോനും. 

24. ഏവതങ്കില ും തർക്ക പരിഹോരത്തിനോ ി െിൈീ് "കസ്റ്റമർ ആെലോതി 

പരിഹോര ന ും" ഔയദയോഗികമോ ി ല യമോക്കി ിട്ടുണ്ട്. ഈ െോലറ്റ് 
ഉപയ ോഗിക്ക ന്നതിന് എവരങ്കില ും ഇടപോ് ഉണ്ടോക ന്ന എലെോ 

തർക്കങ്ങളുും ഈ ന ത്തിന് െിയധ് മോ ിരിക്ക ും. മ ുംസബ ിവല 

യകോടതികളുവട പൂർണ്ണ അധ്ികോര പരിധ്ി എരിന യെണ്ടി ോ ോല ും 

നി മലുംഘനമ ണ്ടോക്ക ും. 

25.  ഈ െോലറ്റ് ഉപയ ോഗിക്ക ന്ന എലെോ ഇടപോട കൾക്ക ും ബോധ്കമോ  

ഇരയൻ നി മങ്ങൾക്ക് െിയധ് മോ ിരിക്ക ും. 

26. ഉപയ ോക്തോെിന് മ ൻകൂർ അെി ിപ്പ് / അെി ിപ്പ് കൂടോവത ഈ 

നിബന്ധനകളുും െയെസ്ഥകളുും പരിഷ്കരിക്ക ന്നതിയനോ, മോറ്റും 

െര ത്ത ന്നതിയനോ, ഇലെോതോക്ക ന്നതിയനോ, പരിഷ്കരിക്ക ന്നതിയനോ 

ഉള്ള അെകോശും നൽക ന്ന . 

 

െീണ്ും ഉെയ ാഗിയേണ്തിനുള്ള നിബന്ധനകൾ: 

a. ഈ െീയലോഡിവന ോണ് വപയ്സു ുുംവമന്് വൈറ്റിൽവമന്് ൈിസ്റ്റും 

ആക്സ് 2007 ഉും ന്ത്പീ-വപയ്സ് ഇൻവെൻഷൻ ഇൻ്ന്ത്ട വമന്് 

ഇൻഡയ ിൽ (െിൈർവ് ബോങ്ക്) ദിശകൾ, െിൈർവ് ബോങ്ക് ദിശകൾ, 

2017 ("ആർബിഐ മോർഗനിർയേശങ്ങൾ") ന്വെ കീഴിൽ 
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നൽകി ിട്ടുള്ളത ും, കോലോകോലങ്ങളിൽ െിൈർവ് ബോങ്ക് ഓഫ് 

ഇരയ (ആർ ബി ഐ) നൽക ന്ന നിർയേശങ്ങൾ / നിർയേശങ്ങൾ. 

b. 18 െ സ്സിന  മ കളില ളള െയക്തികൾ മോന്ത്തയമ െീയലോ് യനടോൻ 

കഴി ൂ. 

c. െോലറ്റ് െീയലോ് എന്നത് "മ കളിൽ നൽകി ിരിക്ക ന്ന 

ന്ത്പീവപയ്സ് വപയ്സ് ഇൻ്ന്ത്ട വമന്െ കളുവട ഉപയ ോഗ 

നിബന്ധനകൾക്ക ും െയെസ്ഥകൾക്ക ും" െയക്തമോക്കി  എലെോ 

െയെസ്ഥകൾക്ക ും െിയധ് മോണ്. 

d. െീയലോ് ന്ത്പന്ത്കി  ിൽ വെളിവപ്പട്ട െോലറ്റ് ൈീരി ൽ നപെ ും 

വബൗദ്ധിക ൈവത്തെകോശെ ും ജ്ഞോനത്തിന്വെ ൈപൂർണ 

ൈവത്തോണ്. 

e. ന്ത്ഫോസഞ്ചൈി അവലെങ്കിൽ െോലറ്റ് ഉടമ ിൽ നിന്ന് 
വൈൗകരയന്ത്പദമോ  / ഇടപോടിന ള്ള െോർജ് ഈടോക്കോൻ 

കോലോകോലങ്ങളിൽ നിർയേശിക്കവപ്പട ന്നത  യപോവല െീയലോ് 

വെയ്യുക. 

f. ഇടപോടിന്വെ പരമോെധ്ി 1.5% അവലെങ്കിൽ 10 രൂപ - ന്ത്ഫോഞ്ചയ്സ് 

നിരക്ക് ഈടോക്കോും. ഓയരോ ഇടപോടിന ും ഉതക ന്ന "കസ്റ്റമർ 

ന്ത്ടോൻൈോക്ഷൻ രൈീത്" ൽ പരമോെധ്ി ഇടപോട കൾ െോർജ് 

കോണോും. 

g. െോലറ്റ് ഉടമ ന്ത്ഫണ്ടീൈി / െീവട്ടന്ത് ിൽ നിന്ന ും ഓയരോ ഇടപോടിന ും 

"ഉപയ ോക്തോെിൻവെ ന്ത്ടോൻൈോക്ഷൻ രൈീത്" ആെശയവപ്പടണും. 

h. െോലറ്റ് െീയലോ് വെയ്യോന ള്ള എലെോ ഇടപോട കൾക്ക ും 

ബോധ്കമോ  ഇരയൻ നി മങ്ങൾക്ക് െിയധ് മോ ിരിക്ക ും. 

i. ഉപയ ോക്തോെിന് മ ൻകൂർ അെി ിപ്പ് / അെി ിപ്പ് കൂടോവത ഈ 

നിബന്ധനകളുും െയെസ്ഥകളുും പരിഷ്കരിക്ക ന്നതിയനോ, മോറ്റും 

െര ത്ത ന്നതിയനോ, ഇലെോതോക്ക ന്നതിയനോ, 

പരിഷ്കരിക്ക ന്നതിയനോ ഉള്ള അെകോശും WISE നൽക ന്ന . 

യകാൾ വസന്റർ െിെരങ്ങൾ: 

1. കൂട തൽ െിശദോുംശങ്ങൾക്ക ും അയനവഷണങ്ങൾക്ക ും, ഞങ്ങളുവട 

യകോൾ വൈന്െർ നപർ 022-22035171 / 5173/6171 എന്ന െിലോൈത്തിൽ 

ബന്ധവപ്പട ക. 

2. യകോൾ വൈന്െർ രോെിവല 7.00 മ തൽ 11.00 െവര ന്ത്പെർത്തിക്ക ന്ന . 

3. നിങ്ങൾക്ക് jaldicash@weizmannimpex.com ൽ ഇവമ ിൽ അ യ്സക്കോും  
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എ്യരകാ ബാങ്ക്: 

ന്ത്പീവപയ്സ് യപയ്സവമന്് ഇൻ്ന്ത്ട വമന്് (പിപിഐ) അുംഗീകോരയത്തോവട 

എ് യന്ത്കോും ബോങ്ക് ൈർെീ് ല യമോക്ക ന്നതിനോ ി സെബ് ലോൽ ബോങ്ക് 
ലിമിറ്റഡ മോ ി യെർന്ന് WISE ബന്ധവപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന . െോലറ്റ് ഉടമ ആർബിഎൽ 

ബോങ്കിന്വെ എ്യന്ത്കോ അവക്കൗണ്ടിൽ ൈൂക്ഷിക്ക ന്നതോണ്. ന്ത്പീവപയ്സ് 

യപയ്സവമന്് ഇൻ്ന്ത്ട വമന്്് പ െവപ്പട െില ും ന്ത്പെർത്തനത്തില ും 

ആർബിഐ മോർഗനിർയദശങ്ങൾ അന ൈരിച്ച് പവങ്കട ക്ക ന്ന 

െയോപോരികൾക്ക ും യപയ്സവമന്െ കൾക്ക ും യപയ്സവമന്െ കൾക്കോ ി 

എ്യന്ത്കോ അക്കൗണ്ടിൽ ൈൂക്ഷിക്ക ന്ന ത ക മോന്ത്തയമ ഉപയ ോഗിക്കൂ. 

വെയ്സ്മാൻ യ ാർ യ ാക്സ് ലിമിറ്റഡിന്വറ രഗൂപ്പ് എന്പ്ററ്റിന്വറ മണി 
രരാൻ് ർ സംബന്ധിച്ച ഏജന്് െിെരം ആക്സസ് വെയ്യുന്നതിന്വറ 

നിബന്ധനകളും െയെസ്ഥകളും: 

1. ഉപയ ോക്തോെിന് (WFL ഏജൻ്) തന്വെ ജോൽഡിഷോക്ക് യലോഗിൻ 

ഐഡി  ും പോയൈവഡ ും ഉപയ ോഗിച്ച് യലോഗിൻ വെയയ്യണ്ടതോണ്. 

2. WFL ഇടപോട  െിെരങ്ങൾ കോണ ന്നതിന് ഉപയ ോക്തോെിന് "WFL 

ഏജന്് യപോർട്ടൽ" എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് വെയ്യണും. 

3. ലിങ്ക് WFL നല് കല്പ്പിച്ച ഇടപോട കവളക്ക െിച്ചുും 

ഡബ്ല്യ .എഫ്.എലെില് നിന്ന ും അ ോള്ക് ൈപോദിച്ച കമ്മീഷന്വെ  ും 

െിെരങ്ങള്ക് നല്ക ന്ന ഒര  പ തി  െിന്യഡോ ത െക്ക ും, വെബ് 

യപജിവല നിശ്ചിത ടോബ കളിലൂവട ൈോധ്ോരണ ഓപ്പയെറ്റിങ് 

യന്ത്പോൈസ്സിന്വെ സഗ്. 

വെബ്പ്സറ്റിവല ഡാറ്റ ുവര കൃതയതയ്സേ് WISE ഉത്തരൊദി ആ ിരിേിലല, 
കൂരാവത ഉെയ ാക്താേൾേ് വെ ി്മാൻ യ ാർ യ ാക്സ് ലിമിറ്റഡ് 022-

22051778 എന്ന െിലാസത്തിൽ ബന്ധവപ്പരണം. 

ബാധ്യത ുവര ും ഉത്തരൊദിത്തത്തിന്വറ ും െരിമിതി  

വെബ് സൈറ്റിവല ൈെിയശഷതകളുും യൈെനങ്ങളുും "ഇത  യപോവല", 

"ല യമോ ി" അടിസ്ഥോനമോക്കി നൽകി ിരിക്ക ന്ന , കൂടോവത വെബ് 

സൈറ്റിന്വെ ന്ത്പകടനമന ൈരിച്ച്, ന്ത്പകടിപ്പിക്ക ന്ന അവലെങ്കിൽ 
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ൈൂെിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എലെോ െോെന്െികളുും, സ്ഥിരത, ന്ത്പകടനും, കൃതയത, 

െിശവോൈയത, െയോപോരയ ോഗയത, ഒര  ന്ത്പയതയക ഉയേശയത്തിനോ  ള്ള 

ഫിറ്റ്ന്. അത്തരും െോെന്െികളുും ന്ത്പോതിനിധ്യങ്ങളുും െയെസ്ഥകളുും 

സ്ഥോപനങ്ങളുും നിബന്ധനകളുും ഇതിനോൽ ഒഴിെോക്കി ിരിക്ക ന്ന . ൈോധ് ത, 

കൃതയത, കൃതയത, െിശവോൈയത, ഗ ണനിലെോരും, ൈ സ്ഥിരത, വെബ് 

സൈറ്റിൽ നൽകി ിട്ടുള്ള ഏവതങ്കില ും െിെരങ്ങളുവട പൂർണത 

എന്നിെവ ക്ക െിച്ച് ജ്ഞോനും നൽക ന്നിലെ. WISE ന്ത്പതിനിധ്ി അവലെങ്കിൽ വെബ് 

സൈറ്റിൽ ന്ത്പദർശിപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന അവലെങ്കിൽ ന്ത്പദർശിപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന 

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുവട അവലെങ്കിൽ യൈെനങ്ങളുവട ഉപയ ോഗും, ഇെക്ക മതി, 

െിതരണും, ഓഫർ, ന്ത്പദർശനും അവലെങ്കിൽ മൂന്നോും കക്ഷി അെകോശങ്ങൾ 

ലുംഘിക്ക ന്നിലെ എന്നതിന്വെ ന്ത്പതിനിധ്ോനും അവലെങ്കിൽ െോെന്െി അലെ; 
കൂടോവത വെബ് സൈറ്റിൽ െോഗ്ദോനും വെയ്യുന്ന അവലെങ്കിൽ 

ന്ത്പദർശിപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന ഏവതങ്കില ും ഉൽപ്പന്നവത്തയ ോ യൈെനവത്തയ ോ 

ൈുംബന്ധിച്ച ഏവതങ്കില ും തരത്തില ള്ള ന്ത്പോതിനിധ്യും അവലെങ്കിൽ 

െോെൻൈസ്സ് വെയ്യിലെ. വെബ് സൈറ്റ് െഴി വഡൗൺയലോ് വെയ്സതയതോ 

ല യമോെ ന്നയതോ ആ  കോരയങ്ങൾ നിങ്ങളുവട പൂർണ്ണ 

െിയെെനോധ്ികോരുംവകോണ്ട ും അപകടൈോധ്യത ില മോണ് വെയ്യുക. 

അത്തരും െിെരങ്ങൾ വഡൗൺയലോ് വെയ്സയതക്കോെ ന്ന നിങ്ങളുവട 

കപയൂട്ടർ ൈിസ്റ്റത്തിൻവെ നഷ്ടത്തിയനോ നഷ്ടത്തിയനോ നിങ്ങൾ പൂർണമോ  ും 

ഉത്തരെോദികളോ ിരിക്ക ും. വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്ന ും അവലെങ്കിൽ വെബ് 

സൈറ്റിൽ നിന്ന ും നിങ്ങൾ ൈവീകരിച്ച െോക്കോയലോ യരഖയ ോ ഒന്ന ും തവന്ന, 

ഇെിവട െയക്തമോ ി പെഞ്ഞിട്ടിലെോത്ത ഏവതങ്കില ും െോെന്െി ൈൃഷ്ടിക്ക ും. 

വെബ് സൈറ്റിലൂവട യനരിയട്ടോ അലെോവതയ ോ യനരിട്ട് അവലെങ്കിൽ 

പയരോക്ഷമോ ി ന്ത്പകൃതി, ന്ത്പെർത്തനങ്ങൾ, അവലെങ്കിൽ അതിന്വെ 

നയോ മോ  നി ന്ത്രണങ്ങൾക്കപ്പുെും, പരിധ്ി ിലെോവത  ും, ഇന്െർവനറ്റ് 
പരോജ ും, വതോഴിൽ, െ്ത ക്കളുവട ദൗർല യും, തീവപ്പോള്ളൽ, 

വെള്ളവപ്പോക്കും, വകോട ങ്കോറ്റുകൾ, ്യഫോടനങ്ങൾ, ന്ത്പകൃതിദത്ത ദ രരങ്ങൾ, 

  ദ്ധും, ഗെൺവമന്് നടപടികൾ ആ യരര, െിയദശ യകോടതികളുവടയ ോ 

സന്ത്ടബയൂണല കളുവടയ ോ മൂന്നോും കക്ഷി  വട ന്ത്പകടനയമോ അലെ. നിങ്ങളുവട 

ഉപയ ോഗത്തിൽ നിയന്നോ ഉണ്ടോക ന്ന എവരങ്കില ും നഷ്ടും, വക്ല ിമ കൾ, 

ബോധ്യതകൾ (പൂർണ്ണമോ  നഷ്ടപരിഹോര അടിസ്ഥോനത്തിൽ നി മോന ൈൃത 

വെലെ കൾ ഉൾവപ്പവട) എന്നിെ ിൽ നിന്ന്, വെബ് സൈറ്റ്, അതിന്വെ 

അഫിലിയ റ്റുകൾ, ഡ െക്സടർമോർ, ഓഫീൈർമോർ, ജീെനക്കോർ എന്നിെവര 

അെഗണിക്കോന ും ൈുംരക്ഷിക്കോന ും വെബ് സൈറ്റ് (വെബ് സൈറ്റിവല 
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നിങ്ങളുവട െിെരങ്ങളുവട ന്ത്പദർശനും ഉൾവപ്പവട എന്നോൽ അതിൽ മോന്ത്തും 

പരിമിതവപ്പട ത്തോവത) അവലെങ്കിൽ ഈ ഉപയ ോഗത്തിന്വെ ഏവതങ്കില ും 

നിബന്ധനകളുും െയെസ്ഥകളുും നിങ്ങളുവട ലുംഘനെ മോണ്. നിങ്ങളുവട 

നഷ്ടപരിഹോരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടോയ ക്കോെ ന്ന ഏവതോര  നഷ്ടും, വക്ല ിമ കൾ, 

ബോധ്യതകൾ (പൂർണ്ണമോ  നഷ്ടപരിഹോര അടിസ്ഥോനത്തിൽ നി മോന ൈൃത 

വെലെ കൾ ഉൾവപ്പവട) എന്നിെ ിൽ നിന്ന്, വെബ് സൈറ്റ്, അതിന്വെ 

അഫിലിയ റ്റുകൾ, ഡ െക്സടർമോർ, ഓഫീൈർമോർ, യജോലിക്കോർ എന്നിെവര 

അനോ ോൈും പരിഗണിച്ച് ൈുംരക്ഷിക്ക ന്നതിന ും വെബ് സൈറ്റിയലക്ക് 
നിങ്ങൾ നടത്തി  ഏവതങ്കില ും ന്ത്പതിനിധ്ോനങ്ങളുും െോെന്െികളുും. 

യനരിയട്ടോ പയരോക്ഷമോയ ോ ഉണ്ടോയ ക്കോെ ന്ന ഏവതോര  നഷ്ടും, വക്ല ിമ കൾ, 

ബോധ്യതകൾ (പൂർണ്ണമോ  നഷ്ടപരിഹോര അടിസ്ഥോനത്തിൽ നി മോന ൈൃത 

വെലെ കൾ ഉൾവപ്പവട) എന്നിെ ിൽ നിന്ന്, വെബ് സൈറ്റ്, അതിന്വെ 

അഫിലിയ റ്റുകൾ, ഡ െക്സടർമോർ, ഓഫീൈർമോർ, യജോലിക്കോർ എന്നിെവര 

അനോ ോൈും പരിഗണിച്ച് ൈുംരക്ഷിക്ക ന്നതിന ും മൂന്നോും കക്ഷി 

അെകോശികൾ അവലെങ്കിൽ വെബ് സൈറ്റിൽ െോഗ്ദോനും വെയ്യുന്ന 

അവലെങ്കിൽ ന്ത്പദർശിപ്പിക്ക ന്ന ഉൽപ്പന്നെ മോ ി ബന്ധവപ്പട്ട മൂന്നോും കക്ഷികൾ 

നൽക ന്ന ഏവതങ്കില ും വക്ല ിമ കളുവട ഫലമോ ി. മറ്റുള്ളെർ 

യപോസ്റ്റുവെയ്സതിരിക്ക ന്ന ഏത  വമറ്റീരി ലിന ും, ആ വെബ്സൈറ്റ് 
ന്ത്പതികരിക്കോത്തതോണ്, ഇതിന്  ോവതോര  ഉത്തരെോദിത്തെ ും 

ഉണ്ടോകിവലെന്ന് ഉപയ ോക്തോവ് (അുംഗങ്ങൾ) ൈമ്മതിക്ക ന്ന ; 

അപകീർത്തികരയമോ, അപകീർത്തിക്ക റ്റയമോ അവലെങ്കിൽ നി മെിര ദ്ധയമോ 

ആ  വമറ്റീരി ൽ ഉൾവപ്പവട, അത്തരും െ്ത ക്കളിവല യകട പോട കളുവട 

അപകടൈോധ്യത പൂർണ്ണമോ  ും നിങ്ങയളോവടോപ്പമ ണ്ട്. ഏവതങ്കില ും 

തരത്തില ള്ള നഷ്ടപരിഹോരത്തിന് െിയധ് മോ ി ഏവതങ്കില ും 

െിധ്ത്തില ള്ള പരിരക്ഷ  ും നി ന്ത്രണെ ും ഏവറ്റട ക്ക ന്നതിന് വെബ് 

സൈറ്റിന് അതിന്വെ ൈവരും വെലെിൽ അെകോശും ഉണ്ടോ ിരിക്ക ും. ഏത് 

ൈോഹെരയത്തില ും നിങ്ങൾക്ക് ല യമോ  എലെോ ന്ത്പതിയരോധ്ങ്ങളുും 

ഉെപ്പോക്ക ന്നതിൽ വെബ് സൈറ്റുമോ ി ൈഹകരിയക്കണ്ടതോണ്. 

ഒര  ന്ത്പയതയക, യനരിയട്ടോ, പയരോക്ഷമോയ ോ, ശിക്ഷോെിധ്ിക്ക്, 
ൈോന്ദർ ികമോയ ോ അവലെങ്കിൽ പരിണിതഫലമോയ ോ അവലെങ്കിൽ 

ഏവതങ്കില ും നഷ്ടത്തിയനോ, ലോ ത്തിയലോ നഷ്ടവപ്പടലിയനോ നഷ്ടും, ബിൈിന് 

ഇടവപടൽ, െിെര നഷ്ടും എന്നിെയ്സക്ക് മോന്ത്തും പരിമിതവപ്പട ത്തോവത), വെബ് 

സൈറ്റുകൾ, അന്ത്ശദ്ധ, ഉപന്ത്ദെിക്കൽ, കർശനമോ  ബോധ്യത അവലെങ്കിൽ 



  ഉപയ ോഗനിബന്ധനകൾ 

 

11 

 

തോവഴപ്പെ  ന്നെ ിൽ ഏവതങ്കില ും കോരണത്തോല ണ്ടോക ന്ന മയറ്റവതങ്കില ും 

നോശനഷ്ടങ്ങൾ: 

ഉപയ ോഗും അവലെങ്കിൽ വെബ് സൈറ്റ് ഉപയ ോഗിക്കോന ള്ള കഴിെിലെ; 

 വെബ് സൈറ്റിലൂവട ഒര  ഉപയ ോക്തോവ് (കള്ക്) അവലെങ്കില് ഒര  മൂന്നോും 

പോര്ട്ടി യൈെന ദോതോെില് നിന്ന് െോങ്ങി  അവലെങ്കില് സകെശും 

െയ്സക്കവപ്പട്ട ൈോധ്നങ്ങള്ക്, ൈോപിളുകൾ, ഡോറ്റ, െിെരങ്ങൾ അവലെങ്കിൽ 

യൈെനങ്ങളിവല ഏവതങ്കില ും ക െവ്; 

 മൂന്നോും കക്ഷി അെകോശങ്ങളുവട ലുംഘനും അവലെങ്കിൽ വെബ് 

സൈറ്റുകളിൽ ന്ത്പദർശിപ്പിച്ചിരിക്ക ന്നയതോ ന്ത്പദർശിപ്പിക്ക ന്നയതോ ആ  

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുവട അവലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുവട അവലെങ്കിൽ 

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുവട അവലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്വെ ഉപയ ോഗും, 

ഇെക്ക മതി, െിതരണും, ഓഫർ, ന്ത്പദർശനും, െോങ്ങൽ, െിൽപ്പന 

അവലെങ്കിൽ ഉപയ ോഗും എന്നിെ ലുംഘിക്ക ന്ന അവലെങ്കിൽ മൂന്നോും 

കക്ഷി അെകോശങ്ങൾ; അെകോശങ്ങൾ, അെകോശങ്ങൾ, ആെശയങ്ങൾ 

അവലെങ്കിൽ അെകോശെോദങ്ങൾ എന്നിെ  മോ ി ബന്ധവപ്പട്ട് 
ഏവതങ്കില ും മൂന്നോും കക്ഷി അെകോശ അെകോശെോദികൾ 

ആെശയവപ്പട ന്ന ഏവതങ്കില ും ന്ത്പതിയരോധ്ും അവലെങ്കിൽ 

നഷ്ടപരിഹോരത്തിന് അർഹത  ള്ള ഏവതങ്കില ും കക്ഷി  വട 

അെകോശെോദങ്ങൾ; 

 ഏവതങ്കില ും ഉപയ ോക്തോവ് (കളുവട) ഡോറ്റ അവലെങ്കിൽ ൈവകോരയ 

െിെരങ്ങളിയലക്ക് മൂന്നോും കക്ഷികൾ നൽക ന്ന അുംഗീകൃതമലെോത്ത 

ന്ത്പയെശനും; 

 വെബ്സൈറ്റിന്വെ ഏവതങ്കില ും ഉപയ ോക്തോവ് (കൾ) 

ന്ത്പ്തോെനകളുും വപര മോറ്റെ ും; അഥെോ 

 ന്ത്പീമി ും യൈെനങ്ങളുമോ ി ബന്ധവപ്പട്ട് ഏവതലെോും െിഷ ങ്ങളിൽ, 

അന്ത്ശദ്ധമൂലയും ഉൾവപ്പവട. 

 

 

മൂന്നാം കക്ഷി പ്സറ്റുകളിയലേുള്ള ലിങ്കുകൾ:  
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മൂന്നോും കക്ഷി സൈറ്റുകളിയലക്ക ള്ള ലിങ്ക കൾ ഉപയ ോക്തോെിന് (കള്ക്ക്ക്) 
ൈൗകരയും ആ ി വെബ് സൈറ്റുകള്ക് നല്ക ന്ന , മോന്ത്തമലെ അെര് നല്ക ന്ന 

ഉള്ളടക്കെ ും ഉെെിടങ്ങളുും യപോല ള്ള സൈറ്റുകളില്  ോവതോര  

നി ന്ത്രണെ മിലെ. 

മൂന്നോും കക്ഷി  വട വെബ് സൈറ്റിയലക്ക ള്ള സഹപ്പർലിങ്ക കൾ 

(െോക്കിന്വെ ലിങ്ക്, ബോനെ കൾ, െോനല കൾ അവലെങ്കിൽ മയറ്റവതങ്കില ും 

രൂപത്തിൽ) െഴി മൂന്നോും കക്ഷികൾ നൽക ന്ന ഉള്ളടക്കത്തിയലയക്കോ 

ഉൽപ്പന്നത്തിയലയക്കോ യൈെനങ്ങളിയലയക്കോ ഉപയ ോക്തൃ (ആക്സൈ്) 

ആക്സൈ് അന െദിയച്ചക്കോും. അത്തരും സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ 

ഉപയ ോഗവപ്പട ത്ത ന്നതിന ള്ള നിബന്ധനകളുും െയെസ്ഥകളുും 

അെിഞ്ഞിരിയക്കണ്ടതിന് അത്തരും സൈറ്റുകൾ ഉപയ ോഗിക്ക ന്നതിന് മ ൻപ് 

അത്തരും സൈറ്റുകളുവട നിബന്ധനകളുും െയെസ്ഥകളുും കൂടോവത / 

അവലെങ്കിൽ ൈവകോരയതോ ന ങ്ങളുും നിങ്ങൾ െോ ിച്ചിട്ടുവണ്ടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 
മ ന്നെി ിപ്പ് നൽക ന്ന . WISE അത്തരും മൂന്നോും കക്ഷി സൈറ്റിന് WISE- ന് 

നി ന്ത്രണും ഇലെ എന്ന് ൈമ്മതിക്ക ന്ന , അത്തരും സൈറ്റുകൾ 

നിരീക്ഷിക്ക ന്നിലെ, കൂടോവത അത്തരും മൂന്നോും കക്ഷി സൈറ്റിന് അവലെങ്കിൽ 

ഏവതങ്കില ും ഉള്ളടക്കും, ഉത്പന്നങ്ങൾ അവലെങ്കിൽ യൈെനങ്ങൾ 

ല യമോക്ക ന്നെർക്ക് WISE ഉത്തരെോദിത്തയമോ ബോധ്യതയ ോ ആ ിരിക്കിലെ 
അത്തരവമോര  സൈറ്റിൽ. 

ഡാറ്റ െരിരക്ഷ:   

വെബ് സൈറ്റ് ഉപയ ോഗിക്ക യപോൾ ഉപയ ോക്തോവ് (കൾ) െിതരണും 

വെയ്യുന്ന ൈവകോരയ െിെരങ്ങൾ ഞങ്ങളുവട ൈവകോരയത ന ത്തോൽ 

നി ന്ത്രിക്കവപ്പട ന്ന . ഞങ്ങളുവട ൈവകോരയത ന വത്തക്ക െിച്ച് അെി ോൻ 

ബന്ധവപ്പട്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക വെയ്യുക. 

വെബ്പ്സറ്റിൽ നിങ്ങളുവര ഉള്ളരേം യൊസ്റ്റുവെയ്യുന്നു: 

വെബ്സൈറ്റിൽ ന്ത്പദർശിപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന െില ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മൂന്നോും 

കക്ഷികൾ നൽക ന്നതോണ് അവലെങ്കിൽ യപോസ്റ്റുവെയ്സതതോണ്. 

ഉപയ ോക്തോെിന് (അുംഗങ്ങൾക്ക്) അെര വട സൈറ്റിന് നൽയകണ്ടതോണ്. 

അതോത് െി ോഗങ്ങളിൽ നൽകി ിരിക്ക ന്ന ഉപകരണങ്ങളുും 

ൈഹോ ങ്ങളുും തിര ത്തലിലൂവട ൈവ ും ൈമർപ്പിക്ക ക ോണ്. ഈ 

യൈെനങ്ങളിൽ െിലതിന് രജിസ്റ്റർ വെയ്യുകയ ോ കൂടോവത / അവലെങ്കിൽ പണും 

നൽയകണ്ടയതോ ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) ആെശയവപ്പടോും. അത്തരും 



  ഉപയ ോഗനിബന്ധനകൾ 

 

13 

 

കോരയങ്ങളിൽ ജ്ഞോനും എഴ ത്ത കോരനലെ. അജ്ഞോതമോ , രജിസ്റ്റർ 

വെയ്സതയതോ പണമടച്ചയതോ ആ  ഉപയ ോക്തോവ് (കൾ) ൈും ോെന വെയ്യുന്ന 

ഉള്ളടക്കും ഇെിവട നൽക ന്ന . വെബ്സൈറ്റിയലോ ഞങ്ങളുവട മൂന്നോും കക്ഷി 

ഉള്ളടക്കത്തിന്വെ ന്ത്പദർശനത്തിയലോ, മൂന്നോും കക്ഷികളുമോ  ള്ള 

െിജ്ഞോപനും, ഡ െക്സടർമോർ, ഓഫീൈർമോർ, ജീെനക്കോർ എന്നിെർക്ക് 
ഏജൻൈി ബന്ധും െിനയൈിച്ചിട്ടിലെ. ഉള്ളടക്കും മൂന്നോും കക്ഷിക്ക് നൽക ന്ന 

പോർട്ടി  വട പൂർണ്ണ ഉത്തരെോദിത്തമോണ് മൂന്നോും കക്ഷി ഉള്ളടക്കും. 

ഏവതോര  മൂന്നോും കക്ഷി ഉള്ളടക്കത്തിന്വെ കൃതയതയ്സക്ക ും, 

ആധ്ികോരികതയ്സക്ക ും, നി മോന ൈരണത്തിന ും, 

ൈതയൈന്ധതയ്സക്ക മോ  ള്ള ഉത്തരെോദിത്തമലെ ജ്ഞോനും. അത്തരത്തില ള്ള 

മൂന്നോും കക്ഷി ഉള്ളടക്കവത്ത ആന്ത്ശ ിച്ചുള്ള ഏവതങ്കില ും ഉപയ ോക്തോെിന് 

അത് ബോധ്യത ലെ. ഇത കൂടോവത, വെബ് സൈറ്റിവല ഉപയ ോക്തൃ 

(ന്ത്പെർത്തി) ന്ത്പെർത്തനങ്ങളുവട നടത്തിപ്പ് ഉത്തരെോദിത്തമലെ, കൂടോവത 

അത്തരത്തില ള്ള ഒര  ഉപയ ോക്തോെിന്വെ വപര മോറ്റത്തിൻവെ ഫലമോ ി 

ഏവതങ്കില ും െയക്തിക്ക് അന  െിച്ച യകട പോട കളുമോ ി ബന്ധവപ്പട്ട് ഒര  

െയക്തിക്ക ും ബോധ്യത ഉണ്ടോ ിരിക്ക ന്നതലെ. 

ഉപയ ോക്തോവ് (കൾ) പൂർണ്ണമോ ി ന്ത്പതിനിധ്ീകരിക്ക ക  ും െോെന്െ മോ ി 

ൈമ്മതിക്ക ക  ും അുംഗീകരിക്ക ക  ും വെയ്യുന്ന : - 

(a) വെബ്സൈറ്റിൽ ന്ത്പദർശിപ്പിക്കോൻ ൈതയെ ും കൃതയെ ും കോലികെ ും 

പൂർണ്ണെ മോ  െിെരങ്ങയളോവട ജ്ഞോന്യനഹും നൽക ക 

(b) ൈതയെ ും കൃതയെ ും കോലികെ ും പൂർണ്ണെ ും നിലനിർത്തോൻ എലെോ 

െിെരങ്ങളുും ൈുംരക്ഷിക്ക ക  ും ഉടൻ യ ദഗതി െര ത്ത ക  ും 

വെയ്യുക. 

ഉപയ ോക്തോവ് (കൾ) യലോകെയോപകമോ ി ഒര  പ നരോഖയോനും വെയ്യോത്ത, 

ശോശവതമോ , യലോകെയോപകമോ , യെോ ൽറ്റി-ന്ത്ഫീ, ൈബ് സലൈൻൈബിൾ 

(ഒന്നിലധ്ികും തലങ്ങളിലൂവട) സലൈൻ് നൽക ന്ന , അെർ 

നൽകി ിരിക്ക ന്ന എലെോ െിെരങ്ങളുും ന്ത്പദർശിപ്പിക്ക ക  ും 

ഉപയ ോഗിക്ക ക  ും വെയ്യുന്ന . പകർപ്പെകോശും, ന്ത്പൈിദ്ധീകരണും, 

െിെരങ്ങൾ എന്നിെ ിൽ ഏവതങ്കില ും തരത്തില ള്ള മോധ്യമത്തിയലോ 

മൂന്നോും കക്ഷി പകർപ്പോെകോശങ്ങൾ, െയോപോരമ ന്ത്ദകൾ, െയോപോര രഹൈയ 

അെകോശങ്ങൾ, യപറ്റന്െ കൾ, വെബ് സൈറ്റുകളിൽ ദൃശയമോക ന്ന 

വമറ്റീരി ൽ അവലെങ്കിൽ െിെരങ്ങൾ എന്നിെ  മോ ി ബന്ധവപ്പട്ടയതോ ആ  

െയക്തിപരമോ  അവലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥോെകോശമ ള്ള അെകോശങ്ങൾ, 



  ഉപയ ോഗനിബന്ധനകൾ 

 

14 

 

െയക്തി  വട അെകോശങ്ങൾക്ക ും െയക്തിപരമോ  അെകോശങ്ങൾക്ക ും 

മോന്ത്തമോ ി എന്നോൽ അെ ിൽ മോന്ത്തും പരിമിതവപ്പട ത്തോവതയ ോ അവലെങ്കിൽ 

വെബ് സൈറ്റിൽ െോഗ്ദോനും വെയ്സതിരിക്ക ന്നയതോ ന്ത്പദർശിപ്പിക്ക ന്നയതോ 

ആ  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ബോധ്കമോെ കയ ോ അെ  മോ ി ബന്ധവപ്പട്ടയതോ 

ആകോും ("മൂന്നോും കക്ഷി അെകോശങ്ങൾ" എന്ന് പിന്നീ് െിളിക്കവപ്പട ന്ന ). 

വെബ് സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ യപോസ്റ്റുവെയ്യുന്ന ഏവതങ്കില ും വമറ്റീരി ൽ 

അവലെങ്കിൽ െിെരങ്ങൾ വെബ് സൈറ്റിന് നൽക കയ ോ അവലെങ്കിൽ വെബ് 

സൈറ്റിവന ന്ത്പദർശിപ്പിക്ക ന്നതിന് അുംഗീകോരും നൽക കയ ോ ഇലെയ ോ 

ഇലെയ ോ എന്ന ള്ളത് ഉപയ ോക്തോെിൻവെ (െോ) ന്ത്പതിനിധ്ി, െോെന്െ കൾ 

കൂടോവത അുംഗീകരിക്ക ന്ന . അത െഴി ന്ത്പതിനിധ്ോനും വെയ്യവപ്പട ന്ന 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏവതങ്കില ും മൂന്നോും കക്ഷി അെകോശങ്ങൾ ലുംഘിക്ക കയ ോ 

അവലെങ്കിൽ അത്തരും അെകോശങ്ങളുവട ഉടമസ്ഥന്വെ അന മതിയ ോവട 

യപോസ്റ്റുവെയ്യുകയ ോ വെയ്യര ത്. വെബ് സൈറ്റുകളിൽ ന്ത്പദർശിപ്പിക്ക ക  ും 

ന്ത്പദർശിപ്പിക്ക ക  ും വെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പോദിപ്പിക്കോന ും, ഓഫർ 

വെയ്യോന ും, െിൽക്കോന ും, ഇെക്ക മതിവെയ്യോന ും, െിതരണും വെയ്യോന ും ഉള്ള 

അെകോശും ഉന്ന ിക്ക ന്നത ും, അത്തരും ഉത്പോദനും, ഓഫർ, െിൽപ്പന, 

ഇെക്ക മതി, കൂടോവത / അവലെങ്കിൽ െിതരണും വെയ്യുന്നതിന ള്ള 

അെകോശെ ും അെർ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മൂന്നോും കക്ഷി അെകോശങ്ങൾ 

ലുംഘിക്ക ന്നിലെ. 

വെബ്സൈറ്റിൽ ന്ത്പദർശിപ്പിക്ക ന്നതിന് WISE- ൽ ൈമർപ്പിച്ച െിെരങ്ങൾ 

ഇനിപ്പെ  ന്നെ ലെ: 

 

 െഞ്ചനോപരമോ  െിെരങ്ങൾ ഉൾവക്കോള്ളുക അവലെങ്കിൽ 

െഞ്ചനോപരമോ  ഓഫെ കൾ ഉണ്ടോക്ക ക അവലെങ്കിൽ െയോജയമോ 

യമോഷ്ടിച്ചയതോ ആ  ൈോധ്നങ്ങൾ െിൽക്ക ന്നയതോ െിൽക്ക ന്നയതോ 

െിൽപന നടത്ത ന്നയതോ െിൽപന നടത്ത ന്നയതോ െിൽക്ക ന്നയതോ ആ  

െിലകൾ കൂടോവത / അവലെങ്കിൽ മോർക്കറ്റിവന നി മപരമോ ി 

നിയരോധ്ിക്ക കയ ോ അവലെങ്കിൽ മറ്റ് നി മെിര ദ്ധ ന്ത്പെർത്തനങ്ങൾ 

യന്ത്പോത്സോഹിപ്പിക്ക കയ ോ വെയ്യുക; 

• വെബ് സൈറ്റിന്വെ മറ്റ്  ൂൈർ (കൾ) െഞ്ചിക്കോയനോ അവലെങ്കിൽ 

മയറ്റവതങ്കില ും നി മെിര ദ്ധമോ  ഉയേശയത്തിയനോ യെണ്ടി ഒര  

പദ്ധതി  വട  ോഗമോെ ക; 
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• ഏവതങ്കില ും മൂന്നോും കക്ഷി  വട പകർപ്പെകോശും, യപറ്റന്്, യന്ത്ട് 

മോർക്ക്, െയോപോര രഹൈയും അവലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉടമസ്ഥോെകോശോെകോശും 

അവലെങ്കിൽ വപോത ജനങ്ങളുവട ൈവകോരയത അവലെങ്കിൽ അെകോശങ്ങൾ, 

അവലെങ്കിൽ മയറ്റവതങ്കില ും മൂന്നോും കക്ഷി അെകോശങ്ങൾ ലുംഘനും 

അവലെങ്കിൽ ലുംഘനും അവലെങ്കിൽ യന്ത്പോത്സോഹിപ്പിക്ക ന്ന അവലെങ്കിൽ 

യന്ത്പോത്സോഹിപ്പിക്ക ന്ന അവലെങ്കിൽ യന്ത്പോത്സോഹിപ്പിക്ക ന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 

അവലെങ്കിൽ യൈെനങ്ങളുവട െിൽപനയ്സക്ക്; 
• ബോധ്കമോ  നി മയമോ, െട്ടയമോ, ഓർഡിനൻയൈയോ, നി ന്ത്രണയമോ 

(അത്തരും നി ന്ത്രണോധ്ികോരമ ള്ള ക റ്റുമതി നി ന്ത്രണും, ഉപയ ോക്തൃ 

ൈുംരക്ഷണും, അനി ന്ത്രിത മത്സരും, െിര ദ്ധ സെര ദ്ധയും അവലെങ്കിൽ 

വതറ്റോ  പരൈയും വെയ്യൽ എന്നിെ  ൾവപ്പവട); 

• അപകീർത്തിവപ്പട ത്ത ന്നയതോ അപകീർത്തിവപ്പട ത്ത ന്നയതോ 

 ീഷണിവപ്പട ത്ത ന്നയതോ അവലെങ്കിൽ നി മെിര ദ്ധമോ ി 

ഉപന്ത്ദെിക്ക ന്നയതോ ആ ിരിക്ക ക; 

 അശ്ലീലതയ ോ അവലെങ്കിൽ അശ്ലീലൈോഹിതയത്തിയനോ സലുംഗികത  മോ ി 

ബന്ധവപ്പട്ട െയോപോരി അവലെങ്കിൽ മയറ്റവതങ്കില ും ഉള്ളടക്കും 

അടങ്ങി ിരിക്കോയനോ അവലെങ്കിൽ സലുംഗികത ്പഷ്ടമോക്ക ന്ന 

െ്ത ക്കൾ യന്ത്പോത്സോഹിപ്പിക്ക കയ ോ അവലെങ്കിൽ 

ന്ത്പോ പൂർത്തി ോകോത്തെർക്ക് ഉപന്ത്ദെയമോ വെയ്യുകയ ോ 

ഉണ്ടോെ കയ ോ അവലെങ്കിൽ അശ്ലീലമോക്ക കയ ോ വെയ്യുക; 

 െർഗും, സലുംഗികത, മതും, യദശീ ത, സെകലയും, സലുംഗിക ആ ിമ ഖയും 

അവലെങ്കിൽ ന്ത്പോ ും എന്നിെ അടിസ്ഥോനമോക്കി  ള്ള െിയെെനും 

യന്ത്പോത്സോഹിപ്പിക്ക ക. 

• അനധ്ികൃതമോ  പരൈയും അവലെങ്കിൽ ഉപന്ത്ദെിക്കൽ (്മോുംമിുംഗിൽ 

ഉൾവപ്പട ന്നത ും എന്നോൽ അതിൽ മോന്ത്തും പരിമിതവപ്പടിലെ) ഉൾവക്കോള്ളുന്ന 

ഏവതങ്കില ും ഉള്ളടക്കും ഉൾവക്കോള്ളുന്ന , ആര വട ൈവകോരയത ിൽ 

കടന്ന ക െ കയ ോ ന്ത്കിമിനൽ ക റ്റകൃതയും ഉണ്ടോക്ക കയ ോ, ൈിെിൽ 

ബോദ്ധയത ഉണ്ടോക കയ ോ അവലെങ്കിൽ ഏവതങ്കില ും നി മയമോ 

നി ന്ത്രണയമോ ലുംഘിക്ക കയ ോ വെയ്യുന്ന രീതി ിൽ 

യന്ത്പോത്സോഹിപ്പിക്ക ക  ും വെയ്യുക; 

• െിയെകയത്തോവട മത്സരിക്ക ന്ന ഒര  െോണിജയ ന്ത്പെർത്തനെ മോ ി 

ബന്ധവപ്പട്ട് ഏവതങ്കില ും ഉപയ ോക്തോവ് (കളിൽ) നിന്ന് യനരിട ന്ന 

ബിൈിനസ്സ്; 
• യൈോഫ്വറ്റവ യെോ ഹോർ് വെ ർ ൈുംെിധ്ോനയമോ ഡോറ്റയ ോ 

െയക്തിപരമോ  െിെരങ്ങയളോ നശിപ്പിക്ക ന്നയതോ, ഇടവപട ന്നയതോ, 
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തടസ്സവപ്പട ത്ത ന്നയതോ, സകപ്പറ്റുന്നയതോ ആ  എവരങ്കില ും കപയൂട്ടർ 

സെെ് അവലെങ്കിൽ മറ്റ് െിനോശകരമോ  ഉപകരണങ്ങളുും യകോഡ കളുും 

അടങ്ങി ിരിക്കണും; 

 നിലെില ള്ള നി മും അന ൈരിച്ച് നിയരോധ്ിച്ചിട്ടുള്ള 

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുവട  ും യൈെനങ്ങളുവട  ും െിെരങ്ങയളോ യനരിയട്ടോ 

അവലെങ്കിൽ പയരോക്ഷമോയ ോ ലിങ്ക വെയ്യുക; അഥെോ 

 അവലെങ്കിൽ െിൈീ് അവലെങ്കിൽ അഫിലിയ റ്റുകൾക്ക് ഏവതങ്കില ും 

ബോധ്യത ഉണ്ടോക്ക ക. 

 

െിയെെനോധ്ികോരത്തിന് െിയധ് മോയ ക്കോെ ന്ന, െിജ്ഞോപനത്തിന  

െിയധ് മോ , നിബന്ധനകൾക്ക ും െയെസ്ഥകൾക്ക ും അവലെങ്കിൽ / അവലെങ്കിൽ 

ഉപയ ോഗത്തിന്വെ കോലോെധ്ി അവലെങ്കിൽ അ ോവള ബോധ്ിക്ക ന്ന വെബ് 

സൈറ്റുകളിൽ ന്ത്പദർശിപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന ഏവതങ്കില ും െ്ത ക്കൾ / 

ഉള്ളടക്കങ്ങൾ / യഫോയട്ടോകൾ / ഓഫെ കൾ എന്നിെ നീക്കും വെയ്യുന്നതിന ള്ള 

െിയെെനോധ്ികോരും ജ്ഞോനവത്ത െിയെെനോധ്ികോരത്തിൽ നിലനിർത്ത ന്ന . 

ജ്ഞോന്യനഹത്തിൽ അന െിതവമന്ന് കവണ്ടത്തി. ന്ത്കിമിനൽ അവലെങ്കിൽ 

ആ യരര ക റ്റെോളികളിവല അയനവഷണങ്ങളിൽ ൈർക്കോർ ഉയദയോഗസ്ഥർ, 

ൈവകോരയ അയനവഷകർ, അവലെങ്കിൽ പരിയക്കറ്റ മൂന്നോും കക്ഷികളുമോ ി 

പൂർണ്ണമോ ി ൈഹകരിക്കോൻ വെബ് സൈറ്റിന് അെകോശമ ണ്ട്. 

മ കളിൽ പെഞ്ഞ ഏവതങ്കില ും കോരയങ്ങളുമോ ി ബന്ധവപ്പട്ട്, വെബ് സൈറ്റ് 
പൂർണ്ണമോ  ും ൈവരും െിയെെനോധ്ികോരത്തിൽ നിർെെിക്ക ന്നത് യപോവല 

ഏവതോര  ഉപയ ോക്തോെിന്വെ അവക്കൗണ്ടിന്വെ  ും അക്കൗണ്ട് 
തോൽക്കോലികമോ ി നിർത്തലോക്ക കയ ോ അെൈോനിപ്പിക്ക കയ ോ വെയ്യോും. 

ഫലകും അവലെങ്കിൽ വെബ് സൈറ്റുകൾ ഈ െി ോഗത്തിൽ 

പരോമർശിച്ചിരിക്ക ന്ന ഏവതങ്കില ും ന്ത്പെർത്തനങ്ങൾ എട ക്ക ക  ും, 

മവറ്റവരങ്കില ും നോശനഷ്ടങ്ങൾക്ക്  ോവതോര  ബോധ്യത  മിലെോവത  ോവതോര  

ഉപയ ോക്തോെിന ും  ോവതോര  ഉത്തരെോദിത്തെ ും ഉണ്ടോ ിരിക്ക ന്നതലെ, 
വെബ് സൈറ്റിന് അത്തരും ന്ത്പെൃത്തികൾ എട യക്കണ്ട അപകടൈോധ്യത. 

വെബ് സൈറ്റ് ഒര  ഉള്ളടക്ക ഇന്െയന്ത്ഗറ്റർ ആ ി ന്ത്പെർത്തിക്ക ക  ും വെബ് 

സൈറ്റിൽ ന്ത്പദർശിപ്പിക്കോൻ ഉപയ ോക്തോവ് (കൾ) നൽക ന്ന െിെരങ്ങൾക്ക് 
ഉത്തരെോദിത്തമ ള്ളതലെ. ഉള്ളടക്കും െികൈിപ്പിക്ക ന്നതിൽ ജ്ഞോനും ഒര  

പങ്ക മിലെ. 

ഉെയ ാക്താേളുവര ഇരവെരൽ: 
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WISE ഉൽപ്പന്നങ്ങളുവട  ും യൈെനങ്ങളുവട  ും െോങ്ങല കോര ും 

െിതരണക്കോര ും തമ്മില ള്ള െിെരങ്ങൾ സകമോെ ന്നതിന് ഓൺ -സലൻ 

പ്ലോറ്റ്യഫോും ല യമോക്ക ന്നതിന ള്ള ലിങ്ക കൾ നൽക ും. ഒര  ഇടപോടില് 

െില്പ്പര് അവലെങ്കില് െോങ്ങ ന്ന ോവള വെബ്സൈറ്റ് ന്ത്പതിനിധ്ോനും 

വെയ്യുന്നിലെ, ഏവതങ്കില ും ഇടപോടില് ന്ത്പോപ്തമോക്ക ന്നതിന് കമ്മീഷന് 

 ോവതോര  ഉത്തരെോദിത്തെ ും ഈടോക്ക ന്നിലെ. വെബ് സൈറ്റ് നി ന്ത്രിക്കോൻ 

ഇലെ മൂലയമോ ഗ ണനിലെോര, ൈ രക്ഷ, ലവ്ഫ ല്വനഷ് അവലെങ്കിൽ െില്പന 

അവലെങ്കിൽ പൂർത്തി ോക്കോൻ ഉപയ ോക്തോക്കളുവട കഴിവ് 

പൂർത്തി ോക്കോൻ വെബ് സൈറ്റ് അവലെങ്കിൽ െിതരണക്കോർക്ക ും കഴിവ് 

െില്പനയ്സക്ക് ഓഫർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവലെങ്കിൽ യൈെനങ്ങൾ ല യത 

ഉത്തരെോദി ലെ ഒര  െോങ്ങൽ. െിയദശവത്തോഴിലോളികളുമോയ ോ അവലെങ്കിൽ 

വതറ്റോ  നടപടിയ ോവട ന്ത്പെർത്തിക്ക ന്ന ആളുകളുമോയ ോ ഉണ്ടോക ന്ന 

അപകട ൈോധ്യതകൾ ഉണ്ടോയ ക്കോവമന്ന് ഉപയ ോക്തോവ് (കൾ) മ ന്നെി ിപ്പ് 
നൽക ന്ന . ഞങ്ങളുവട ഉപയ ോക്തോവ് (കൾ) ഞങ്ങൾക്ക് നൽക ന്ന 

െിെരത്തിന്വെ കൃതയത  ും ആധ്ികോരികത  ും സ്ഥിരീകരിക്ക ന്നതിന് 

വെബ് സൈറ്റ് നിരെധ്ി ൈോയങ്കതിക െിദയകൾ (VeriSign, Trust Seal യപോല ള്ളെ) 

ഉപയ ോഗിക്ക ന്ന . എന്നോൽ, എലെോ യകൈ കളിൽ ൈോധ്യമലെ 100% നിസ്സോരമോ  

അലെ യശഷും, ബ ദ്ധി  ള്ളെർ കഴി  ും (, പരിമിതവപ്പട ത്തോവത, 

വെരിസൈൻ ന്ത്ടസ്റ്റ് മ ന്ത്ദ അുംഗങ്ങൾ ഉൾവപ്പവട) ഓയരോ ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) 

നിർയേശമോ ിര ന്ന  ഐഡൻെിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്ക ന്നതിന് ഇലെ. െിൈീ് 

ഉപയ ോക്തോെിന് (കൾ) വെബ് സൈറ്റിൽ ല യമോ  മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുും, 

അത യപോവല ൈോമോനയബ ദ്ധി  ും, അെർ സകകോരയും 

വെയ്യോനോന്ത്ഗഹിക്ക ന്ന രീതി ിൽ ഉപയ ോക്തോെിവന (ങ്ങൾ) മൂലയനിർണ്ണ ും 

വെയ്യോൻ യന്ത്പോത്സോഹിപ്പിക്ക ന്ന . 

ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) ഇടപോട കൾ നടത്തോൻ വെബ് സൈറ്റ് 
ഉപയ ോഗിക്ക യപോൾ ആ ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) പൂർണ്ണമോ ി െോങ്ങല ും 

െിൽപന  ും ഇടപോട കളുവട ബോധ്യത ആ ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) 

പൂർണ്ണമോ ി ത ടർന്ന ള്ള ന്ത്പെർത്തനും ബന്ധവപ്പട്ട് ബോധ്യത അവലെങ്കിൽ 

ഏവതങ്കില ും തരത്തില ള്ള ഉപന്ത്ദെും ബോധ്യത അുംഗീകരിക്ക ക  ും വെബ് 

സൈറ്റ് ഉപയ ോഗിച്ചുള്ള ഇടപോട കളുവട െിഷ ങ്ങളോ  

ഉത്പന്നങ്ങയളോട ും യൈെനങ്ങളുമോ ി ബന്ധവപ്പട്ട ഏവതങ്കില ും 

തരത്തില ള്ളെ. 

അത്തരും അപകട യെണും എന്നോൽ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുും യൈെനങ്ങളുും .ഇ.എും 

െഞ്ചനോപരമോ  ്കീമ കൾ, തൃപ്തികരമലെോത്ത ഗ ണയമന്മ  ള്ള, 
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ൈെിയശഷതകളുും എതിയരറ്റു പരോജ ും, െികലമോ  അവലെങ്കിൽ 

അപകടകരമോ  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, നി മെിര ദ്ധമോ  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, 

വഡലിെെി അവലെങ്കിൽ യപയ്സവമന്് കോലതോമൈും ഡിയഫോൾട്ട് 
പരിമിതവപ്പട ത്തി ിട്ടിലെ, ക െഞ്ഞ മി്െല്െ ലതിഒും്, െോെന്െി 

ലുംഘനും, കരോർ, ന്ത്ടോൻ്യപോർട്ട് അപകടങ്ങളുവട ലുംഘനും. അത്തരും 

അപകട പ െയമ നിര്മ്മോണും, ഇെക്ക മതി, െിതരണും, ഓഫർ, ഡി്യപ്ല, 

െോങ്ങൽ, വെബ് സൈറ്റിൽ നൽക ന്ന അവലെങ്കിൽ ന്ത്പദർശിപ്പിക്ക ന്ന 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവലെങ്കിൽ യൈെനങ്ങൾ െിൽപ്പന കൂടോവത / അവലെങ്കിൽ 

ഉപയ ോഗും ലുംഘിക്ക ന്ന അവലെങ്കിൽ മൂന്നോും കക്ഷി അെകോശങ്ങയളോ 

ലുംഘിക്ക ന്നിവലെന്ന് ആന്ത്ശ െ ും വെയ്സയതക്കോും െി്ക്സ ല യമോണ ് നിങ്ങൾ 

മൂന്നോും കക്ഷി അെകോശങ്ങൾ മൂന്നോും കക്ഷിക്ക് അെകോശെോദും ബന്ധവപ്പട്ട്, 
അവലെങ്കിൽ അെർ അെകോശങ്ങൾ അവഷര്തിഒും് ബന്ധവപ്പട്ട് ന്ത്പതിയരോധ് 

അവലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹോരത്തിന് അർഹത  ണ്ട് ഏവതങ്കില ും കക്ഷി 

ഏവതങ്കില ും വക്ല ിമ കൾ ബന്ധവപ്പട്ട് ന്ത്പതിയരോധ് വെലെ കൾ മറ്റ് വെലവ് 

ഇട ോക്കോും െി്ക്സ, ആെശയങ്ങൾ അവലെങ്കിൽ അെകോശെോദങ്ങൾ മൂന്നോും 

കക്ഷി അെകോശെോദികൾ മ യഖന. അത്തരും അപകട പ െയമ അപകട ആ 

ഉപയ ോക്തോക്കൾ, മറ്റ് െോങ്ങ ന്നെർ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബന്ധവപ്പട്ട് െോങ്ങല ും 

െിൽപന  ും ഇടപോട കളുവട ഫലമോ ി ആദയും വെബ് സൈറ്റിന്വെ 

ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) ല ിച്ച ഉൽപ്പന്നും ബന്ധവപ്പട്ട പരിയക്കൽക്ക ക  ും 

അവലെങ്കിൽ അന്ത്പകോരും കഷ്ടവപ്പയടണ്ടി െന്ന  അെകോശവപ്പട ന്ന 

മറ്റുള്ളെര വട അെൈോനും-ഉപയ ോക്തോക്കവള അത്തരും ഉത്പന്നങ്ങൾ 

ഉപയ ോഗിക്ക ന്നതിൽ നിന്ന ും ഉണ്ടോക ന്ന തർക്കങ്ങൾ കൂടോവത / അവലെങ്കിൽ 

അനർഹമോ  അെകോശെോദങ്ങൾ ൈഹിതും വെബ് സൈറ്റുകൾ 

ഉപയ ോഗിയച്ചക്കോും. മ കളിൽ പെഞ്ഞ എലെോ അപകടങ്ങളുും ഇെിവട 

"ഇടപോട കൾ അപകടൈോധ്യത" എന്ന് പരോമർശിക്ക ന്ന . 

ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) ജ്ഞോനപൂർെും നിങ്ങൾയക്കോ അവലെങ്കിൽ 

യകട പോട കൾ, ബോധ്യതകൾ, വെലവ്, അന്ത്പകോരും, അൈൗകരയങ്ങൾ, 

ബിൈിനസ്സ് ൈും െിക്കോനിട  ള്ള / ഫലമോ ി അവലെങ്കിൽ ഏവതങ്കില ും 

ഇടപോ് അപകടെ ും ബന്ധവപ്പട്ട് എഴ യന്നറ്റു ഏവതങ്കില ും തരത്തില ള്ള 

തടസ്സങ്ങൾ അവലെങ്കിൽ വെലെ കൾ ഉത്തരെോദിതവും െരിക ിലെ 
ൈമ്മതിക്ക ന്ന . ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) നടത്തി  ഇടപോട കളുവട 

നിബന്ധനകളുും െയെസ്ഥകളുും എലെോ പൂർണ്ണ ഉത്തരെോദിത്തും, 

പരിമിതവപ്പട ത്തോവത, യപയ്സവമന്്, െര മോനും എന്നിെ, ഷിപ്പിുംഗ്, 

ഇൻഷ െൻ്, ഫീ് ൈുംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ ഉൾവപ്പവട, െഴി അവലെങ്കിൽ 
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വെബ് സൈറ്റിന്വെ ഉപയ ോഗ ഫലമോണ് , നിക തി, സടറ്റിൽ, സലൈൻ്, 

പിഴകൾ, വപർമിറ്റ്, സകകോരയും, ഗതോഗതും, ൈും രണും. ഒര  ഇടപോ് 

ഏവതോര  പോർട്ടി ഒര  തർക്കും നടക്ക ക ോവണങ്കിൽ, ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) 

െിലീ്   ക്തിമോന മോക ന്ന  ഹർജികൾ ൈമ്മതിക്ക ന്ന  (നമ്മ വട 

ഏജന്െ മോർ അഫിലിയ റ്റുകളിൽ, ൈുംെിധ്ോ കർ, ഉയദയോഗസ്ഥര ും 

ജീെനക്കോർ) എലെോ അെകോശെോദങ്ങളുും, ആെശയങ്ങൾ, ന്ത്പെൃത്തികൾ, 

നടപടികൾ, വെലവ്, വെലവ് നിന്ന ും നോശനഷ്ടങ്ങളുവട അവലെങ്കിൽ അത്തരും 

ഇടപോ് ബന്ധവപ്പട്ട (ഏവതങ്കില ും,  ഥോർത്ഥ ന്ത്പയതയക, ആക്മികമോയ ോ 

യകട പോട കളുവട പരിധ്ികൾ ഉൾവപ്പവട). ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) മോന്ത്തും 

അെര വട െയക്തിപരമോ , ആ യരര ആെശയങ്ങൾക്കോ ി വെബ് 

സൈറ്റിൽ ഉള്ളടക്കും / ൈെിയശഷതകൾ ഉപയ ോഗിക്കോും. ഉപയ ോക്തോവ് 

(ങ്ങൾ) അെർ ജങ്ക് വമ ിൽ, വെ ിൻ വലറ്റെ കൾ അവലെങ്കിൽ ്പോമിുംഗ് 

അവലെങ്കിൽ ഏവതങ്കില ും നി മെിര ദ്ധ, ഉപന്ത്ദെകരമോ  ഉണ്ടോക്ക ന്ന, 

അധ്ിയക്ഷപിക്ക ന്ന,  ീഷണി, യദോഷകരമോ , അൈ യും, അശ്ലീലും അവലെങ്കിൽ 

ആയക്ഷപകരമോ  വമറ്റീരി ൽ ന്ത്ടോൻ്മിഷൻ അ യ്സക്കോൻ ജ്ഞോനപൂർെും 

ഡോറ്റോയബ് / അവലെങ്കിൽ യൈെനങ്ങൾ ഉപയ ോഗിക്കോൻ നിങ്ങൾ 

ൈമ്മതിക്ക ന്ന  ഏവതങ്കില ും തരത്തില ള്ള ന്ത്പകൃതി. കൂടോവത, ഒര  രജിസ്റ്റർ 

യപോവല, ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) ഇവമ ിൽ അക്കൗണ്ട്, ന്ത്പൈിദ്ധീകരിക്കോൻ 

െിതരണും, ൈുംയന്ത്പഷണും വെയ്യുകയ ോ ന്ത്പെരിപ്പിക്ക കയ ോ 

ആെശയവപ്പട്ടിട്ടിലെോത്ത പരൈയും ന്ത്പയമോഷണൽ െിെരങ്ങൾ അവലെങ്കിൽ 

അശ്ലീല ഏവതങ്കില ും ഉള്ളടക്കും,,,, ഉപയ ോഗിക്കോയനോ അശ്ലീല, 

രോജയയന്ത്ദോഹികളോ ി ക റ്റകരമോ  മോനനഷ്ടും  ീഷണി, അവലെങ്കിൽ 

െുംശീ മോ  െിയദവഷും, െിയെെനും, ആ യരര  ീഷണി അവലെങ്കിൽ 

ആത്മെിശവോൈും ലുംഘനും കോരണമോക ന്ന ൽ യന്ത്പരിപ്പിക്ക കയ ോ ഫലങ്ങൾ. 

ബൗദ്ധിക സവത്തെകാശങ്ങൾ: 

മവറ്റലെോ െയോപോരമ ന്ത്ദകളുും യലോയഗോകളുും അവലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ കവണ്ടത്തി 

രജിസ്റ്റർ െയോപോരമ ന്ത്ദകളുും യലോയഗോകളുും ഇതോ ിര ന്ന  ന്ത്പകോരും, 

അന െദിക്കൽ എന്നിെ കര യതണ്ടതോണ് യെണും, നോശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക , 

അവലെങ്കിൽ, ഏവതങ്കില ും യന്ത്ട്മോർക്ക് ഉപയ ോഗിക്കോൻ സലൈൻ് 

അവലെങ്കിൽ െലത് ജ്ഞോനികളുവട യരഖോമൂലമ ള്ള അന മതി അവലെങ്കിൽ 

അത്തരും മൂന്നോും കക്ഷി ഇലെോവത സൈറ്റിൽ അത് ഈ സൈറ്റിൽ 

ന്ത്പദർശിപ്പിക്ക ന്ന െയോപോരമ ന്ത്ദ ോണ്. 
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ജ്ഞോനെ ും അതിന്വെ യലോയഗോകളുും ഞങ്ങളുവട െയോപോരമ ന്ത്ദകയളോ 

രജിസ്റ്റർ വെയ്സത െയോപോരമ ന്ത്ദകയളോ ആണ്. വെബ്സൈറ്റ് ഉള്ളടക്കും എന്നത് 

അതിന്വെ രൂപകൽപ്പന, യലഔട്ട്, െോെകും, ഇയമജ കൾ, ന്ത്ഗോഫിക്സ്, ശബ്ദും, 

െീഡിയ ോ മ തലോ െ ോണ്. പകർപ്പെകോശും, മറ്റ് നി മങ്ങൾക്കന ൈരിച്ച് 
ൈുംരക്ഷിതമോ  െയോപോര രഹൈയങ്ങളുും വബൗദ്ധിക ൈവത്തെകോശങ്ങളുും 

വെബ് സൈറ്റിന്വെ ഉള്ളടക്ക ന്ത്പതീകങ്ങൾ. പരോതി ിയലോ വെബ് സൈറ്റ് 
അതിന്വെ ഉള്ളടക്കും എലെോ തലവക്കട്ട്, ഉടമസ്ഥോെകോശും ബൗദ്ധിക 

ൈവത്തെകോശ, െീ്മോൻ ഇുംവപക്സൈ ൈർെീ് എന്െർസന്ത്പ് ലിമിറ്റ് 

അതിന്വെ അന ബന്ധങ്ങളുും ബ ദ്ധിമോനോവണന്ന് വെബ്സൈറ്റിവല 

ഉള്ളടക്കത്തിന്വെ സലൈൻൈെ വട നിലനിൽക്ക വമന്ന ും. 

ഈ നിബന്ധനകളുും െയെസ്ഥകളുും അവലെങ്കിൽ െിയെൈിദ്ധോരത്തിന്വെ 

കീഴിൽ എലെോ അെകോശങ്ങളുും അെകോശവപ്പടോത്തതോണ്. ഈ വെബ് 

സൈറ്റിൽ െിെരങ്ങൾ അതിന്വെ ഉപയ ോഗും മ ഴ െൻ ഉത്തരെോദിതവും 

പെ ോനോക ും െീഡർ െയക്തിപരമോ  ഉപയ ോഗത്തിന് വപോത െോ  

െിെരങ്ങൾ നൽകോൻ മോന്ത്തും, ഉയേശിച്ചുള്ളതോണ്. ജ്ഞോനപൂർെും 

ന്ത്പതിനിധ്ീകരിക്ക ന്നിലെ അവലെങ്കിൽ അുംഗീകരിക്ക കയ ോ എവരങ്കില ും 

െിെരങ്ങളുവട കൃതയത അവലെങ്കിൽ െിശവോൈയത, അവലെങ്കിൽ പരൈയങ്ങൾ 

(ഒന്നിച്ച് "ഉള്ളടക്കും") ഉൾവപ്പട ത്തി , ഈ വെബ് സൈറ്റിൽ 

അടങ്ങി ിരിക്ക ന്ന ഏവതങ്കില ും യൈെനങ്ങളിൽ നിന്ന ും ഡൗൺയലോ് 

അവലെങ്കിൽ ആക്സൈ് െഴി െിതരണും, ലിങ്ക വെയ്യവപ്പട ന്ന,, ഗ ണനിലെോര 

ഏവതങ്കില ും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, െിെരങ്ങൾ അവലെങ്കിൽ മറ്റ് െ്ത ക്കൾ 

ന്ത്പദർശിപ്പിക്കോൻ, അവലെങ്കിൽ അവലെങ്കിൽ യൈെനെ മോ ി ബന്ധവപ്പട്ട് ഒര  

പരൈയും അവലെങ്കിൽ മയറ്റവതങ്കില ും െിെരങ്ങയളോ ഓഫർ ഫലമോ ി നിങ്ങൾ 

യനടിവ ട ക്ക ന്ന. 

എവരങ്കില ും പിശക കയളോ ഒഴിെോക്കല കയളോ അവലെങ്കിൽ ഈ 

െിെരങ്ങളുവട ഉപയ ോഗത്തിൽ നിന്ന് ല ിക്ക ന്ന ഫലങ്ങൾയക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് 
 ോവതോര  ഉത്തരെോദിത്തെ ും ൈവീകരിക്കിലെ. ഈ വെബ് സൈറ്റിൽ എലെോ 

െിെരങ്ങളുും അടിസ്ഥോനും "യപോവല തവന്ന" ന് എന്നോൽ പൂർണത, കൃതയത, 

കൃതയൈമ ും അവലെങ്കിൽ ഈ െിെരും ഉപയ ോഗും നിന്ന ും ല ിച്ച, 

ഏവതങ്കില ും തരത്തില ള്ള ഗ ണയമന്മ ഉത്തരെോദിതവെ ും, ആ  

ഏത തരത്തില ള്ള ഉൾവപ്പവട ഫലങ്ങൾ ഉെപ്പിലെ നൽകി ിരിക്ക ന്ന, എന്നോൽ 

ന്ത്പകടനും, െയോപോരയ ോഗയത, ഒര  ന്ത്പയതയക ആെശയത്തിനോ ി ഫിറ്റ്ന് 

എന്നിെയ്സക്ക് മോന്ത്തമോ ി പരിമിതവപ്പട ത്തി ിട്ടിലെ. ൈവതന്ത്ര 

അയനവഷണത്തിന ും ഉപയ ോക്തോെിന ള്ള (ശബ്ദ) ൈോയങ്കതിക ൈോയങ്കതിക 
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െയെഹോരത്തിന ും  ോവതോര  െിധ്ത്തില ള്ള മോറ്റെ ും ഇെിവട ിലെ. ഒര  

കോരണെശോല ും ജ്ഞോനി  ും യനരിയട്ടോ അലെോവതയ ോ,  ോദൃശ്ചികമോ  ും 

ശിക്ഷല ിക്കോെ ന്നത മോ  അവലെങ്കിൽ യൈെനും പരിഗണിച്ച് ഏത് 

തരത്തില ള്ള യകട പോട കളുവട, ൈോമന്ത്ഗികളുും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉത്തരെോദി 

ആ ിരിക്ക ും. ഏവതങ്കില ും ഉള്ളടക്കവത്ത ആന്ത്ശ ിച്ച് അെര വട ൈവരും 

െി്ക്സ ഉണ്ടോ ിരിക്ക വമന്ന് ഈ സൈറ്റിന്വെ ഉപയ ോക്തോവ് (കള്ക്) 

അെിഞ്ഞിരിക്കണും. 

ഇെിവട അെതരിപ്പിച്ച െിെരങ്ങൾ പരൈയമോ ി ന്ത്പയക്ഷപണും 

വെയ്യുന്നത ും ന്ത്പൈിദ്ധീകരിച്ചത മോ  യന്ത്ൈോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് 
ൈമോഹരിച്ചതോണ്. ഈ യന്ത്ൈോതസ്സുകവള WISE ബഹ മോനിക്ക ന്ന , കൂടോവത ഈ 

എന്റ്റീറ്റികളുവട ന്ത്പൈക്തമോ  പകർപ്പെകോശവത്ത അവലെങ്കിൽ 

ബിൈിനസ്സിവന ലുംഘിക്ക െോൻ ന്ത്ശമിക്ക ന്നിലെ. ജ്ഞോനപൂർെും അെകോശും, 

വമച്ചവപ്പട യത്തണ്ടത ണ്ട്, ൈവരും െിയെെനോധ്ികോരും ഉപയ ോഗിച്ച് 
 ോവതോര  ബോധ്യത ഇലെോവത നിക്ഷിപ്തമോണ്, അവലെങ്കിൽ യൈെനും 

അവലെങ്കിൽ െ്ത ക്കൾ ഏവതങ്കില ും  ോഗും ൽ എവരങ്കില ും പിശയകോ 

ശരി ോക്ക ക. 

എവരങ്കില ും പിശക കയളോ ഒഴിെോക്കല കയളോ അവലെങ്കിൽ ഈ 

െിെരങ്ങളുവട ഉപയ ോഗത്തിൽ നിന്ന് ല ിക്ക ന്ന ഫലങ്ങൾയക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് 
 ോവതോര  ഉത്തരെോദിത്തെ ും ൈവീകരിക്കിലെ. ഈ വെബ് സൈറ്റിൽ എലെോ 

െിെരങ്ങളുും അടിസ്ഥോനും "യപോവല തവന്ന" ന് എന്നോൽ പൂർണത, കൃതയത, 

കൃതയൈമ ും അവലെങ്കിൽ ഈ െിെരും ഉപയ ോഗും നിന്ന ും ല ിച്ച, 

ഏവതങ്കില ും തരത്തില ള്ള ഗ ണയമന്മ ഉത്തരെോദിതവെ ും, ആ  

ഏത തരത്തില ള്ള ഉൾവപ്പവട ഫലങ്ങൾ ഉെപ്പിലെ നൽകി ിരിക്ക ന്ന, എന്നോൽ 

ന്ത്പകടനും, െയോപോരയ ോഗയത, ഒര  ന്ത്പയതയക ആെശയത്തിനോ ി ഫിറ്റ്ന് 

എന്നിെയ്സക്ക് മോന്ത്തമോ ി പരിമിതവപ്പട ത്തി ിട്ടിലെ. ൈവതന്ത്ര 

അയനവഷണത്തിന ും ഉപയ ോക്തോെിന ള്ള (ശബ്ദ) ൈോയങ്കതിക ൈോയങ്കതിക 

െയെഹോരത്തിന ും  ോവതോര  െിധ്ത്തില ള്ള മോറ്റെ ും ഇെിവട ിലെ. ഒര  

കോരണെശോല ും ജ്ഞോനി  ും യനരിയട്ടോ അലെോവതയ ോ,  ോദൃശ്ചികമോ  ും 

ശിക്ഷല ിക്കോെ ന്നത മോ  അവലെങ്കിൽ യൈെനും പരിഗണിച്ച് ഏത് 

തരത്തില ള്ള യകട പോട കളുവട, ൈോമന്ത്ഗികളുും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉത്തരെോദി 

ആ ിരിക്ക ും. ഏവതങ്കില ും ഉള്ളടക്കവത്ത ആന്ത്ശ ിച്ച് അെര വട ൈവരും 

െി്ക്സ ഉണ്ടോ ിരിക്ക വമന്ന് ഈ സൈറ്റിന്വെ ഉപയ ോക്തോവ് (കള്ക്) 

അെിഞ്ഞിരിക്കണും. 
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ഇെിവട അെതരിപ്പിച്ച െിെരങ്ങൾ പരൈയമോ ി ന്ത്പയക്ഷപണും 

വെയ്യുന്നത ും ന്ത്പൈിദ്ധീകരിച്ചത മോ  യന്ത്ൈോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് 
ൈമോഹരിച്ചതോണ്. ഈ യന്ത്ൈോതസ്സുകവള WISE ബഹ മോനിക്ക ന്ന , കൂടോവത ഈ 

എന്റ്റീറ്റികളുവട ന്ത്പൈക്തമോ  പകർപ്പെകോശവത്ത അവലെങ്കിൽ 

ബിൈിനസ്സിവന ലുംഘിക്ക െോൻ ന്ത്ശമിക്ക ന്നിലെ. ജ്ഞോനപൂർെും അെകോശും, 

വമച്ചവപ്പട യത്തണ്ടത ണ്ട്, ൈവരും െിയെെനോധ്ികോരും ഉപയ ോഗിച്ച് 
 ോവതോര  ബോധ്യത ഇലെോവത നിക്ഷിപ്തമോണ്, അവലെങ്കിൽ യൈെനും 

അവലെങ്കിൽ െ്ത ക്കൾ ഏവതങ്കില ും  ോഗും ൽ എവരങ്കില ും പിശയകോ 

ശരി ോക്ക ക. 

മറ്റുള്ളെര വട ബൗദ്ധിക ൈവത്തെകോശവത്ത ജ്ഞോനികൾ ബഹ മോനിക്ക ന്ന , 

ഞങ്ങളുവട ഉപയ ോക്തൃ (കൾ) അത യപോവല വെയ്യണവമന്ന് ഞങ്ങൾ 

ന്ത്പതീക്ഷിക്ക ന്ന . നോും (ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ), അെർ പകർത്ത ക, 

ഡൗൺയലോ് & പ നർനിർമ്മോണും ഏവതങ്കില ും െിെരും ൈമ്മതിക്ക ന്ന  

വടക്സസ്റ്റ്, െിന്ത്തങ്ങൾ, െീഡിയ ോ ക്ലിപ്പുകൾ, ഡ െക്സടെികൾ, ഫ ല കൾ 

ഡോറ്റോയബൈ ും അവലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിുംഗ കൾ ല യമോ  അവലെങ്കിൽ വെബ് സൈറ്റ് 
െിശവൈിക്ക ന്ന "www.jaldicash.com" ) ഓൺസലൻ ഇടപോ് െീണ്ട ും 

െിൽക്ക കയ ോ െീണ്ട ും െിതരണും, ബഹ ജന വമ ിലിുംഗ് (ഇവമ ിൽ െഴി, 

െ ർവല് വടക്സസ്റ്റ് ൈയന്ദശങ്ങൾ, ഫിൈിക്കൽ വമ ിൽ അവലെങ്കിൽ 

മവറ്റവരങ്കില ും)   ക്തിമോന ും മത്സരിച്ച് ഒര  ബിൈിന് ഓപ്പയെറ്റിങ്, 

അവലെങ്കിൽ െോണിജയപരമോ ി ജ്ഞോനപൂർെും ഉള്ളടക്കും െൂഷണും ഉയേശയും 

യെണ്ടി. ജ്ഞോനപൂർെും എഴ തി  അന മതി ഇലെോവത യനരിയട്ടോ 

അലെോവതയ ോ ൈൃഷ്ടിക്കോൻ അവലെങ്കിൽ കുംസപൽ   ക്തിമോന മോ  

ഉള്ളടക്കത്തിന്വെ ൈിസ്റ്റമോറ്റിക്സ െീവണ്ടട ക്കൽ, ഒര  യശഖരും, 

ൈമോഹോരമോണ്, ഡോറ്റോയബ് അവലെങ്കിൽ ഡ െക്സടെി (എന്ന് 
യെോയബോട്ടുകൾ, െിലരികൾ, ഓയട്ടോമോറ്റിക്സ ഉപകരണങ്ങൾ അവലെങ്കിൽ 

മോന െൽ ന്ത്പന്ത്കി കൾ െഴി) നിയരോധ്ിച്ചിരിക്ക ന്ന . 

കൂടോവത, ഈ ഉപയ ോഗത്തിനോ  ള്ള അയപക്ഷ ിൽ ന്ത്പകടമോ ി 

അന െദിക്കോത്ത ഉള്ളടക്കത്തിന്വെ ഉപയ ോഗും നിയരോധ്ിച്ചിരിക്ക ന്ന , 

കൂടോവത നി മ നടപടി ൈവീകരിക്ക ക  ും വെയ്യോും. നിങ്ങളുവട ആക്സൈ് 

  ക്തിമോന മോക ന്ന  യൈെനങ്ങൾ ഉപയ ോഗും ഒര  െയെസ്ഥ എന്ന 

നില ിൽ നിങ്ങൾ എവരങ്കില ും െിധ്ത്തിൽ മറ്റുള്ളെര വട വബൗദ്ധിക 

ൈവത്തെകോശ ലുംഘനും വെബ് സൈറ്റ് യൈെനും ഉപയ ോഗിക്കോൻ നിങ്ങൾ 

ൈമ്മതിക്ക ന്ന . ജ്ഞോനപൂർെും കര തൽ ജ്ഞോനപൂർെും യൈെനും 

ഉപയ ോഗും ൈുംയ ോജിച്ച് മറ്റുള്ളെര വട അെകോശങ്ങൾ ഏവതങ്കില ും 
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ലുംഘന ഒര  ഉപയ ോക്തോവ് (ങ്ങൾ) എന്ന അക്കൗണ്ട് അെൈോനിപ്പിക്കോന ള്ള 

അെകോശും ജ്ഞോനി  വട ഉപയ ോക്തൃ വപര മോറ്റും (ങ്ങൾ) ജ്ഞോനികളുവട 

തോൽപ്പരയങ്ങൾക്ക് ഹോനികരമോ  െിശവൈിക്ക ന്ന പക്ഷും അതിന്വെ 

അഫിലിയ റ്റുകൾ, അവലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉപയ ോക്തോക്കൾ, അവലെങ്കിൽ 

െിയെൈിൻവെ െിയെെനോധ്ികോരത്തിൽ മയറ്റവതങ്കില ും കോരണും, കോരണും 

അവലെങ്കിൽ ഇലെോവത. 

ഉെയ ാക്തൃ (കൾ) െയെസ്ഥകളും ഉൊധ്ികളും യേദഗതി:  

െിൈീ് ഉപയ ോക്തോക്കൾക്ക് മ ൻകൂർ അെി ിപ്പ് നൽകോവത 

കോലോകോലങ്ങളിൽ ഈ നിബന്ധനകളുും െയെസ്ഥകളുും മോറ്റുകയ ോ 

പരിഷ്ക്കരിക്ക കയ ോ, യ ദഗതി െര ത്ത കയ ോ, നീക്കും വെയ്യുകയ ോ, 

പരിഷ്കരിക്ക കയ ോ, യ ദഗതി വെയ്സതയതോ പരിഷ്ക്കരിച്ചയതോ ആ  

നിബന്ധനകളുും െയെസ്ഥകളുും ഉടൻ തവന്ന യപോസ്റ്റ് വെയ്യുയപോൾ 

ന്ത്പോബലയത്തിൽ െര ും. മോറ്റങ്ങൾ അന ൈരിക്ക ന്നിവലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൈെനും 

ഉപയ ോഗിക്ക ന്നത് അെൈോനിയക്കണ്ടതോണ്. യൈെനത്തിന്വെ നിങ്ങളുവട 

ത ടർച്ച ോ  ഉപയ ോഗത്തിന് മോറ്റും െര ത്തി  നിബന്ധനകവള നിങ്ങൾ 

അുംഗീകരിക്ക ന്ന . 

NOTICES: 

തോവഴ പെ  ന്ന െിലോൈത്തിൽ വെയ്സ്മോൻ ഇുംവപക്സ് ൈർെീ് 

എന്െർസന്ത്പൈ് ലിമിറ്റിയലക്ക് അ ച്ചയപ്പോൾ എഴ തി യതോ യഡോൾയ ോ 

വെയ്സതയതോ ആ  എലെോ യനോട്ടുകളുും ന്ത്പ്തോെനകളുും അവലെങ്കിൽ 

വെബ്സൈറ്റിൽ ഫലന്ത്പദമോ ിരിക്ക ും. 

ഇതിയലേ്:   

വെയ്സ്മോൻ ഇുംവപക്സ് ൈർെീ് എന്െർസന്ത്പ് ലിമിറ്റ്Managing  

 
ൈുംെിധ്ോ കൻ 

ൈോന്ത്മോജയും, 

എ.വക നോ ക്സ മോർഗ് 

യഡോ ഡിഎൻ യെോ്, 

യകോട്ട 

മ ുംസബ 400001 
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ഉപയ ോക്തോവ് (കൾ) നൽകി  അെൈോനവത്ത കെ്യപോണ്ടൈിൻവെ 

ഫോക്സ് അവലെങ്കിൽ ഇവമ ിൽ െിലോൈത്തിയലക്ക ള്ള ഫോക്സ്മോലി 

അവലെങ്കിൽ ഇ-വമ ിൽ െഴി വകോെി ർ, ൈർട്ടിഫിയക്കറ്റ് വമ ിൽ െഴി 

അ യ്സക്ക ന്ന െയക്തി യനരിട്ട് സകമോെ ക ോവണങ്കിൽ ഉപയ ോക്തൃ 

യനോട്ടീൈ കളിയലയക്കോ അെി ിപ്പുകളിയലയക്കോ എലെോ യനോട്ടുകളുും 

ന്ത്പ്തോെനകളുും ഫലന്ത്പദമോ ിരിക്ക ും. വെബ് സൈറ്റ്, അവലെങ്കിൽ ഒര  

െോർജ് കൂടോവത വപോത െോ ി ആക്സൈ് വെയ്യോൻ കഴി  ന്ന ഒര  വെബ് 

സൈറ്റിന്വെ അത്തരും യനോട്ടീ് അവലെങ്കിൽ ഡിമോൻ് 

യപോസ്റ്റുവെയ്യുന്നതിലൂവട. 

ഒര  ഉപയ ോക്തോവ് (കൾ) യനോ്, അവലെങ്കിൽ ആ സൈറ്റിവന 

ൈൂെിപ്പിക്ക ന്നതിന്  ൗതിക അവലെങ്കിൽ ഇലക്സയന്ത്ടോണിക്സ രൂപത്തിൽ 

ന്ത്പകടിപ്പിക്കോൻ കഴി  യപോൾ അത്തരും ഉപയ ോക്തോെിയലക്ക് വെബ് 

സൈറ്റിന് അത്തരവമോര  യനോട്ടീൈിനോ ി  ോവതോര  െിധ് മ ൻകൂട്ടി 

ല യമലെോത്ത വെബ് സൈറ്റിവല യപോസ്റ്റിുംഗിൽ. 

നി രരിേുന്ന നി മം:  

ഇരയൻ വടെിട്ടെി  വട നി മങ്ങളന ൈരിച്ചുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക ും 

െയെസ്ഥകൾക്ക ും അന ൈൃതമോ  െയെസ്ഥകൾ എലെോ ിടത്ത ും 

നി ന്ത്രിക്കവപ്പട ും. ജ്ഞോന്യനഹും ൈവ ും പരിഗണിച്ച്, മ ുംസബ, മ ുംസബ, 

ഇൻഡയൻ യകോടതികളുവട അധ്ികോരപരിധ്ി ിൽ െര ന്നതിന് 

െിയധ് മോ ിരിക്കണും. ഈ ഉപയ ോഗനിബന്ധനകളിവല കക്ഷികൾ 

മ ുംസബ, മഹോരോന്ത്ഷ്ട, ഇരയ എന്നീ യകോടതികളുവട അധ്ികോരപരിധ്ിക്ക് 
കീഴ്സവപട ന്ന . 

 


