नियम व अटी
islamdarshan.org ही वेबसाइट वापरतािा आपणास खालील नियम व अटी बंधिकारक आहे त.
 islamdarshan.org च्या सुनवधां चा वापर करण्याचे अनधकार त्याच्या ि द
ं णीकृत सदस्ां िाच असतील.
सदस्ां ची ि द
ं णी करतािा सदस्ाला या islamdarshan.org चे सवव नियम व अटी मान्य आहे त असे
गृहीत धरले जाईल. आपण islamdarshan.org चा वापर फक्त वैध कायाव साठीच कराल.
 सदस्ाची ि द
ं णी करतािा सदस्ािे वेबसाइटला नदलेली मानहती सत्य आहे याची संपूणव कायदे शीर
जबाबदारी त्या सदस्ाची राहील. या संकेतस्थळािे सदस्त्व दे तािा अथवा त्यािंतर वेळ वेळी मागवलेली
मानहती पुरवणे सदस्ास बंधिकारक राहील.
 आपण
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वगळता

क णत्याही प्रकारे सामग्रीत बदलाव्यनतररक्त इतरत्र वापरकरण्यास नलक्तखत परवािगी आवश्यक आहे .
 िद
ं णी झालेल्या सदस्ाचे खाते रद्द अथवा स्थनगत करण्याचे अनधकार वेबसाइटकडे राहतील. सदस्त्व
खालील पररक्तस्थतीमध्ये स्थनगत अथवा रद्द ह ऊ शकते.
 सदस्त्व घेतािा नदलेली क णतीही मानहती ख टी अथवा चुकीची आहे हे नदसूि आल्यास.
 सदस्ावर क णत्याही प्रकारचा फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यास.
 सदस्ािे अन्य सदस्/ वाचक अथवा क णीही सन्माििीय व्यक्ती अथवा क णतेही मंडळ, संस्था,
जाती, धमव , नवनवध धमाव तील दै वत, श्रद्धा, भारतीय संनवधाि व वेबसाइट याबाबत अवमािकारक अथवा
द्वे षमूलक नवंâवा भाविा भडकवणारे नलखाण केल्यास अथवा अशा प्रकारचे क णतेही कृत्य केल्यास
अथवा अशा कृत्यां िा प्र त्साहि नदल्यास.
 संकेतस्थळाची ध्येय, ध रणे, उनद्दष्टे व नियम यां च्याशी नवसंगत असे क णतेही वतवि करणे.
 आपण islamdarshan.org ला पाठवलेला मजकूर, ऑनडओ नकंवा क्तिनडओ क णतीही सामग्री क णत्याही
प्रकारचे मािधि ि दे ता अथवा त्यात सुधारणा करूि islamdarshan.org ते वापरु शकते आनण आपण त्यास
सहमत आहात असे गृहीत धरले जाईल.
 आपण पाठनवलेल्या सामग्रीबर बर आपले िाव प्रकानशत केले जाईल. संबंनधत लेखकाचे िाव संकेतस्थळावर
प्रकानशत करावयाचे िसल्यास तशी नविंती मान्य केली जाईल. आपण पाठवलेल्या सामग्रीचा तपशील जाणूि
घेण्यासाठी अथवा नवनशष्ट प्रकल्पासंबंधात islamdarshan.org आपल्याशी सं पकव साधू शकत .
 आपण islamdarshan.org पाठनवण्यासाठी सानहत्य ग ळा करतािा वैध मागाां चा अवलंब करावा. क णत्याही
कायद्याचे उल्लंघि ह णार िाही याची सं बंनधतां िी स्वत: काळजी घ्यावी.
 आपले मत व्यक्त करण्यासाठी नकंवा ब्लॉगमध्ये सामील ह ण्यासाठी ि द
ं णी करावी लागेल या प्रनियेत आपली
वैयक्तक्तक मानहती ग पिीयता ध रणाअंतगवत संरनित केली जाईल.
 स्वरनचत सानहत्याखेरीज इतर कुणाचेही लेखि, मूळ लेखकाच्या परवािगीनशवाय islamdarshan.org वर
प्रकानशत करता येणार िाही. एखाद्या लेखा/ चचेदरम्याि केवळ संदभाव कररता म्हणूि इतरां च्या लेखिातील द िचार
ओळी नकंवा एखादा लहािसा पररच्छे द द्यावा. इतरत्र प्रनसद्ध झालेले लेखि जर islamdarshan.org च्या सदस्ां िी
वाचावे व त्याच्यावर चचाव घडवूि आणावी असे जर लेखकाला वाटत असेल तर त्यािे/ नतिे संबंनधत लेखिाचा दु वा
(नलंक) द्यावा. सदस्ािे सादर/ प्रकानशत केलेल्या सानहत्याच्या सत्यतेची संपूणव जबाबदारी सदस्ाची असेल व
याबाबत islamdarshan.org जबाबदार िसेल.
 सदस्ां िी सादर केलेले सानहत्याचे मुद्रण अथवा पुिवमुद्रण/ क णत्याही प्रकारचे मालकी हक्क अथवा अन्य
क णत्याही प्रकारचे हक्क सदस्ां चे व केवळ त्या सदस्ां चे असणे आवश्यक आहे . तसे िसल्यास ते सानहत्य
वापरण्यासाठीचे हक्क संबंनधत सदस्ाकडे असणे आवश्यक आहे . ही जबाबदारी सदस्ां ची असेल व यासाठी
islamdarshan.org जबाबदार राहणार िाही.

 islamdarshan.org मधील सामूनहक कायविमामध्ये भाग घेण्याकररता खालील नियमां चे पालि करण्याकररता
आपण सहमत आहात.
 आपली सामग्री सुसंस्कृत हवी. सानहत्य नवधायक आनण नवियशील असेल, त्याचा उद्दे श समस्ा आनण दु भाव विा
निमाव ण करणे िसावा, बेकायदे शीर आनण आिेपाहव अवमाििा करणारा िसावा.
 वणवद्वेष नकंवा वणवभेद करणारी आनण इतर आिेपाहव सामग्री स्वीकारली जाणार िाही.
 islamdarshan.org चे सवव स शल मीनडया अकाउं ट्स, वैध वैयक्तक्तक ईमेलची ि द
ं करणे आवश्यक आहे
जेणेकरूि आपणास नवनशष्ट कायविमा संबंधी संपर्क साधता येऊ शकेल.
 कायद्याचे उल्लंघि ह णार िाही याची सं बंनधतां िी स्वत: काळजी घ्यावी.
 islamdarshan.org ला बेकायदे शीर सामग्री पाठवीणे प्रनतबंनधत आहे .
 islamdarshan.org वरील क णतीही सामग्री काढू ि टाकणे नकंवा क णत्याही कारणास्तव क णत्याही
खात्यानवरूद्ध कारवाई करण्याचा अनधकार islamdarshan.org िे राखूि ठे वला आहे .
 islamdarshan.org वर नदलेले दु वे, क णत्याही तृतीय पि वेबसाइटवरील सामग्रीची जबाबदारी
islamdarshan.org ची िाही नकंवा त्या वेबसाइटवर प्रकानशत सामग्रीचे अिुम दिसुद्धा islamdarshan.org
करीत िाही. आपण आपल्या स्वत:च्या जबाबदारीवर त्याचा वापर करावा.
 सदस्ािे सादर/ प्रकानशत केलेल्या सामग्रीच्या सत्यतेची व त्या सामग्रीमुळे होणाऱ्या कायदे शीर पररणामाची
संपूणव जबाबदारी संबंनधत सदस्ाची असेल. याबाबत संकेतस्थळाची कुठल्याही प्रकारे जबाबदारी िसेल.
 एखाद्या सदस्ाचे सदस्त्व जर रद्द अथवा स्थनगत झाले तर त्यािे प्रकानशत केलेले सानहत्य संकेतस्थळावर
तसेच राहील व सभासदत्व रद्द अथवा स्थनगत झाल्यावर संकेतस्थळावरील सानहत्य नमळवण्याचा सभासदाचा
अनधकारही रद्द अथवा स्थनगत करण्यात येईल.
 सदस्ां चे सानहत्य संकेतस्थळावर प्रनसध्द झाल्यािंतर सवव मुद्रणानधकार/ प्रतानधकार/ पुिमुवद्रण अनधकार आदी सवव
अनधकार त्या सभासदाचेच राहतील. मात्र islamdarshan.org च्या स्वत:च्या क णत्याही उपिमां साठी हे नलखाण
वापरण्याचे हक्क islamdarshan.org स्वत:कडे सुरनित ठे वत आहे . islamdarshan.org द्वारे प्रकानशत ह णारी
पुस्तके/ इ-बुक्स/ नियतकानलके/ इतर वेबसाईटस यामध्ये हे नलखाण वापरण्याची मुभा islamdarshan.org ला
असेल.
 या संकेतस्थळावर इतर मराठी संकेतस्थळावरील चचाव / वाद/ नवसंवाद/ मतभेद आदी बाबींचा संदभव घेऊि त्याची
नटप्पणी करणे व इथे त्यावरुि वादं ग माजवणे याला मिाई आहे . याच ध रणाला अिुसरुि इतर संकेतस्थळावरचे
अिावश्यक संदभव असलेले प्रनतसाद त्वररत अप्रकानशत करण्यात येतील.
 सदस्ां चे वरील सवव अनधकार लिात घेऊि सुद्धा क णतेही आिेपाहव सानहत्य क णत्याही आनण संबंनधत सदस्ाला
ि नवचारता अप्रकानशत करण्याचे अनधकार वेबसाइटकडे राहतील व याबाबतची कायवपद्धती निनित करण्याचे व
नतच्यामध्ये वेळ वेळी बदल करण्याचे सवव अनधकार वेबसाइटकडे असतील.
 वरील सवव नियम व अटी क णत्याही पररक्तस्थतीत व केिाही व क णत्याही प्रकारे बदलण्याचे हक्क वेबरसाइटच्या
व्यवस्थापकां चे कर्ंवा वेबसाइट टीमचे राहतील.
 islamdarshan.org ची मां डणी त्यावर वापरण्यात येणारी प्रणाली/ म ड्युल/ क्तिप्ट्स/ तां नत्रक व अन्य सुनवधा
वाढवण्याचे अथवा बंद करण्याचे सवव अनधकार islamdarshan.org कडे च राहतील.
 तां नत्रक कारणास्तव संकेतस्थळावरील सानहत्य िष्ट झाल्यास, गहाळ झाल्यास, गायब झाल्यास अथवा त्याचे
नवकृतीकरण झाल्यास islamdarshan.org जबाबदार राहणार िाही. तसेच संकेतस्थळावरील ताण नियंनत्रत
करण्यासाठी सानहत्य अथवा मानहती िष्ट करण्याचे अथवा ख डण्याचे सवव अनधकार islamdarshan.org कडे
राहतील, शक्यत असा क णताही निणवय घेण्यापूवी सदस्ां िा सूचिा दे ण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
 islamdarshan.org च्या मालकीचे टर े डमाकव/ ल ग / ब धनचन्हे व सुनवधा ह्ां चे सवाव नधकार संकेतस्थळाकडे राहतील
व त्यां च्या गैरवापराकरता कायदे शीर कायववाही करण्याचे सवाव नधकार islamdarshan.org कडे च राहतील.
व्यवस्थापक/ टीम व्यवस्थापक

