
Terms of Use 

IIff  yyoouu  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbrroowwssee  aanndd  uussee  tthhiiss  wweebbssiittee,,  yyoouu  aarree  aaggrreeeeiinngg  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aanndd  bbee  bboouunndd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  uussee,,  wwhhiicchh  ttooggeetthheerr  wwiitthh  oouurr  pprriivvaaccyy  

ppoolliiccyy  ggoovveerrnn  TThhee  TTiicckkeettss  NN  TTrriippss  PPrriivvaattee..  LLiimmiitteedd’’ss    rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  yyoouu  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhiiss  wweebbssiittee..  IIff  yyoouu  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthheessee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss,,  pplleeaassee  ddoo  

nnoott  uussee  oouurr  wweebbssiittee..  

TThhee  tteerrmm  ‘‘TTiicckkeettss  NN  TTrriippss’’  oorr  ‘‘uuss’’  oorr  ‘‘wwee’’  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  wweebbssiittee  wwhhoossee  rreeggiisstteerreedd  ooffffiiccee  iiss    aatt  ““PPlloott  22008888,,  SSaassttrrii  NNaaggaarr,,  NNaayyaaggaarrhh,,  OOddiisshhaa,,  IInnddiiaa,,  PPIINN--  775522007700..  

TThhee  tteerrmm  ‘‘yyoouu’’  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  uusseerr  oorr  vviieewweerr  ooff  oouurr  wweebbssiittee..  

TThhee  uussee  ooff  tthhiiss  wweebbssiittee  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteerrmmss  ooff  uussee::  

TThhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  ppaaggeess  ooff  tthhiiss  wweebbssiittee  iiss  ffoorr  yyoouurr  ggeenneerraall  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  uussee  oonnllyy..  IItt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee  wwiitthhoouutt  nnoottiiccee..  

TThhiiss  wweebbssiittee  uusseess  ccooookkiieess  ttoo  mmoonniittoorr  bbrroowwssiinngg  pprreeffeerreenncceess..  

NNeeiitthheerr  wwee  nnoorr  aannyy  tthhiirrdd  ppaarrttiieess  pprroovviiddee  aannyy  wwaarrrraannttyy  oorr  gguuaarraanntteeee  aass  ttoo  tthhee  aaccccuurraaccyy,,  ttiimmeelliinneessss,,  ppeerrffoorrmmaannccee,,  ccoommpplleetteenneessss  oorr  ssuuiittaabbiilliittyy  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  mmaatteerriiaallss  

ffoouunndd  oorr  ooffffeerreedd  oonn  tthhiiss  wweebbssiittee  ffoorr  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  ppuurrppoossee..  YYoouu  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  mmaatteerriiaallss  mmaayy  ccoonnttaaiinn  iinnaaccccuurraacciieess  oorr  eerrrroorrss  aanndd  wwee  eexxpprreessssllyy  

eexxcclluuddee  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  aannyy  ssuucchh  iinnaaccccuurraacciieess  oorr  eerrrroorrss  ttoo  tthhee  ffuulllleesstt  eexxtteenntt  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  llaaww..  

YYoouurr  uussee  ooff  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  mmaatteerriiaallss  oonn  tthhiiss  wweebbssiittee  iiss  eennttiirreellyy  aatt  yyoouurr  oowwnn  rriisskk,,  ffoorr  wwhhiicchh  wwee  sshhaallll  nnoott  bbee  lliiaabbllee..  IItt  sshhaallll  bbee  yyoouurr  oowwnn  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aannyy  

pprroodduuccttss,,  sseerrvviicceess  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  tthhiiss  wweebbssiittee  mmeeeett  yyoouurr  ssppeecciiffiicc  rreeqquuiirreemmeennttss..  

TThhiiss  wweebbssiittee  ccoonnttaaiinnss  mmaatteerriiaall  wwhhiicchh  iiss  oowwnneedd  bbyy  oorr  lliicceennsseedd  ttoo  uuss..  TThhiiss  mmaatteerriiaall  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ddeessiiggnn,,  llaayyoouutt,,  llooookk,,  aappppeeaarraannccee  aanndd  ggrraapphhiiccss..  

RReepprroodduuccttiioonn  iiss  pprroohhiibbiitteedd  ootthheerr  tthhaann  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ccooppyyrriigghhtt  nnoottiiccee,,  wwhhiicchh  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthheessee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss..  

AAllll  ttrraaddeemmaarrkkss  rreepprroodduucceedd  iinn  tthhiiss  wweebbssiittee,,  wwhhiicchh  aarree  nnoott  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff,,  oorr  lliicceennsseedd  ttoo  tthhee  ooppeerraattoorr,,  aarree  aacckknnoowwlleeddggeedd  oonn  tthhee  wweebbssiittee..  

UUnnaauutthhoorriizzeedd  uussee  ooff  tthhiiss  wweebbssiittee  mmaayy  ggiivvee  rriissee  ttoo  aa  ccllaaiimm  ffoorr  ddaammaaggeess  aanndd//oorr  bbee  aa  ccrriimmiinnaall  ooffffeennccee..  

FFrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  tthhiiss  wweebbssiittee  mmaayy  aallssoo  iinncclluuddee  lliinnkkss  ttoo  ootthheerr  wweebbssiitteess..  TThheessee  lliinnkkss  aarree  pprroovviiddeedd  ffoorr  yyoouurr  ccoonnvveenniieennccee  ttoo  pprroovviiddee  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThheeyy  ddoo  nnoott  ssiiggnniiffyy  

tthhaatt  wwee  eennddoorrssee  tthhee  wweebbssiittee((ss))..  WWee  hhaavvee  nnoo  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  lliinnkkeedd  wweebbssiittee((ss))..  

YYoouurr  uussee  ooff  tthhiiss  wweebbssiittee  aanndd  aannyy  ddiissppuuttee  aarriissiinngg  oouutt  ooff  ssuucchh  uussee  ooff  tthhee  wweebbssiittee  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  llaawwss  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  IITTDDII..  

 


