
ખુબા માટીના શરત 

 

માટી એ કાબબનનક પદાર્થો, ખનનજો, વાયુઓ, પ્રવાહી અને જીવતંત્રનંુ નમશ્રણ છે જ ેએકસાર્થે જીવનને ટેકો આપે છે. 

પૃથ્વીની માટીનંુ શરીર, જનેે પેડોનફિયર કહેવામાં આવે છે, તેમાં છોડના નવકાસ માટેના માધ્યમ તરીકે ચાર 

મહત્વપૂણબ કાયો છે. સજીવના નનવાસફર્થાન તરીકે, પાણીનો સંગ્રહ, સપ્લાય અને શુનિકરણના અર્થબ તરીકે પૃથ્વીના 

વાતાવરણમાં િેરિાર કર ેછે. આ બધા કાયો, તેમના બદલામાં, જમીન અને તેના ગુણધમોને સુધાર ેછે. 

માટીને સામાન્ય રીતે પૃથ્વી અર્થવા ગંદકી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કેટલીક વૈજ્ .ાાનનક વ્યાખ્યાઓ ખાસ 

કરીને નવફર્થાનપત જમીન માટે ભૂતપૂવબ શબ્દ મયાબનદત કરીને ગંદકીને જમીનર્થી અલગ પાડે છે. 

પીડોનફિયર નલર્થોફિીઅર, હાઇડર ોનફિયર, વાતાવરણ અને બાયોનફિયર સાર્થે ઇન્ટરિેસો આપે છે. પેડોનલર્થ શબ્દ, 

સામાન્ય રીતે જમીનને સંદનભબત કરવા માટે વપરાય છે, તે પ્રાચીન ગ્રીક-જમીન, પૃથ્વી પરર્થી મૂળભૂત પથ્ર્થર અર્થબમાં 

જમીનના પથ્ર્થરમાં અનુવાદ કર ેછે. માટીમાં ખનનજો અને કાબબનનક પદાર્થો (માટી મેનટરક્સ) ના નક્કર તબક્કા, 

તેમજ નછદ્રાળુ તબક્કો હોય છે જ ેવાયુઓ (જમીનનંુ વાતાવરણ) અને પાણી (જમીનનો ઉકેલો) ધરાવે છે. તદનુસાર, 

ભૂનમ વૈજ્ .ાાનનકો જમીનને ઘન, પ્રવાહી અને વાયુઓની નત્ર-રાજ્ય નસફટમ તરીકે કલ્પના કરી શકે છે. 

માટી એ ઘણા પનરબળોનંુ ઉત્પાદન છે: આબોહવા, રાહત (ationાંચાઇ, અનભગમ અને ભૂપ્રદેશનો slાોળાવ), 

સજીવ અને જમીનની મૂળ સામગ્રી (મૂળ ખનીજ) નો પ્રભાવ સમય જતાં રહે છે. તે સતત અસંખ્ય શારીનરક, 

રાસાયનણક અને જનૈવક પ્રનિયાઓના નવકાસ દ્વારા આગળ વધે છે, જમેાં સંકળાયેલા ધોવાણ સાર્થે હવામાન શામેલ 

છે. તેની જનટલતા અને મજબૂત આંતનરક જોડાણને જોતાં, ભૂનમ ઇકોલોજીફટ જમીનને ઇકોનસફટમ તરીકે ગણે છે. 

પૃથ્વીની પૃથ્વીની ર્થોડી જમીન પ્લેઇફટોસીન કરતા જૂની છે અને સેનોઝોઇક કરતા વધુ જૂની નર્થી, જોકે અનમમભૂત 

જમીન આચીયન જટેલી પાછળર્થી સચવાયેલી છે. 
 

ખાદ્ય ઉત્પાદન માટે જમીનની યોગ્યતા 

 

માટીની િળદુ્રપતા એ છોડની વૃનિને ટેકો અને ટકાવી રાખવા માટે જમીનની ક્ષમતાનો સંદભબ આપે છે, જમેાં 

નાઇટર ોજન, િોફિરસ, સલ્િર અને છોડના વપરાશ માટે ઉપલબ્ધ અન્ય પોષક તત્વોનો સમાવેશ ર્થાય છે. આ 

પ્રનિયા દ્વારા આ સુનવધા આપવામાં આવી છે: i) માટી કાબબનનક પદાર્થોમાં પોષક સંગ્રહ ii) પોષક નરસાયન્લંગ 

કાબબનનકમાંર્થી છોડ-ઉપલબ્ધ ખનનજ ફવરૂપો સુધી; અને iii) શારીનરક અને રાસાયનણક પ્રનિયાઓ જ ેપોષક 

તત્વોનંુ નનવારણ, પ્રાપ્યતા, નવફર્થાપન અને વાતાવરણ અને પાણીને આખર ેનુકસાનને નનયંનત્રત કર ેછે. 

સંચાનલત જમીન ખૂબ ગનતશીલ નસફટમનંુ પ્રનતનનનધત્વ કર ેછે, અને તે આ જ ગનતશીલતા છે જ ેજમીનને કાયબ કર ે

છે અને ઇકોનસફટમ સેવાઓ પ્રદાન કર ેછે. એકંદર,ે જમીનની િળદુ્રપતા અને કામગીરી જમીનના ખનનજ મેનટરક્સ, 

છોડ અને સુક્ષ્મજીવાણુઓ વચ્ચેના નિયાપ્રનતનિયા પર આધાનરત છે. આ જમીનના કાબબનનક પદાર્થોના નનમાબણ 

અને નવઘટન માટે અને તેર્થી જમીનમાં પોષક તત્ત્વોની જાળવણી અને ઉપલબ્ધતા બંને માટે જવાબદાર છે. 

જમીનના કાયોને ટકાવવા માટે, જમીનમાં પોષક તત્વોનંુ સંતુનલત સાયકનલંગ જાળવવંુ આવમયક છે. 

અમે એક ઘર સંશોધન આધાનરત, જ્ -ાાન-સઘન અને નવીનતા આધાનરત છે જ ેકૃનષ ક્ષેત્રમાં મૂલ્ય સાંકળમાં 

પડકારોના નનરાકરણોનંુ પહેલ કરી રહંુ્ છે. સંસાધન-કાયબક્ષમ, લીલોતરી અને વધુ જીવંત ખેડૂત સમુદાયો માટે ટકાઉ 

નવકાસ પ્રાપ્ત કરવા માટે. 



 
 

લાભો 

 

ખુબા સોઇલ કનન્ડશનસબમાં ઉત્પાદનોના નવફતૃત અને નવનવધ િોર્મયુબલેશન શામેલ છે જ ેછોડને પોષક તત્વો પૂરા 

પાડે છે અને / અર્થવા જમીનમાં કાબબનનક પદાર્થોમાં સુધારો કર ેછે. જમીનની િળદુ્રપતા, છોડના ઉત્સાહમાં સુધારો, 

ગુણવત્તા અને ઉપજ ઉત્પન્ન કરવા માટે તે છોડ અને / અર્થવા જમીનમાં લાગુ પડે છે. અમારા ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ 

કાબબનનક અને પરંપરાગત કૃનષ બંનેમાં ર્થઈ શકે છે. 
 

ખુબા માટી કનન્ડશનસબમાં ત્રણ નવનશષ્ટ ઉત્પાદન કેટેગરીઝ શામેલ છે: કુદરતી પોષક તત્વો, કુદરતી ખનનજ અને 

જમીન સુધારણા. 
 

ખુબા માટી કનન્ડશનસબ મુખ્ય કાયબ એ કુદરતી, ખનનજ અને કાબબનનક પદાર્થોમાંર્થી કાબબનનક ફવરૂપો હેઠળ પોષક 

તત્વો પૂરા પાડવાનંુ છે. 
 

ખુબા માટી કનન્ડશનસબ એ એક જનટલ કનન્ડશનર કમ છે જ ેપાવડર ફવરૂપોમાં industrialદ્યોનગક સહ-રચના દ્વારા 

પ્રાપ્ત ર્થાય છે. 
 

ખુબા સોઇલ કનન્ડશનસબ પણ એક માટી સુધારક છે, જનંુે મુખ્ય કાયબ જમીનની જનૈવક પદાર્થોની સામગ્રીને જાળવવા 

અર્થવા વધારવાનંુ છે. 
 

તેઓ કેવી રીતે કામ કર ેછે અને તેઓ શ ું કર ેછે? 
 

ટકાઉ કૃષિમાું ખ બા માટીની ષથિષતનો ઉપયોગ ખેડ તો, ઉગાડનારાઓ, ગ્રાહકો અને પયાાવરણને અનેક રીતે 

ફાયદો કર ેછે. પ્રયોગમૂલક રીતે દશાાવ્યા મ જબ, કાબાષનક-આધાષરત ખષનજો જ ેઆમાું મદદ કર ેછે: 
 

The જમીનમાું પોિક કાયાક્ષમતા અને કાબાષનક પદાિોની સામગ્રી બુંનેને વેગ મળે છે. 

• અસરકારક ખર્ા. 

Ature પ્રકૃષત અને માનવ મૈત્રીપૂણા. 

Organic કાબાષનક પદાિો સાિે જમીનને પોિણ આપો જ ેરાસાયષણક ઇનપ ટ્સ પર ષનર્ારતા ઘટાડે છે. 

Plant છોડની વૃષિને પોિવા માટે જમીનની ફળદ્ર પતાને પ નથિાાષપત અને જાળવવા. 

Soil જમીનમાું ખાલી ષવટાષમન અને ખષનજ સામગ્રીને પ નoresથિાષપત કર ેછે. 
 

Bi જષૈવક પ્રવૃષિ અને જમીનની જવૈષવષવધતામાું વધારો. 



Produce ઉત્પાદનની ગ ણવિા તેમજ ગ ણધમો વધારવા. 

Rob વધ  મજબૂત પાક ઉત્પન્ન કરવા પોિક તત્વોના ઉપયોગની કાયાક્ષમતામાું સ ધારો. 

Of છોડની ગષતશીલ જરૂષરયાતોના જવાબમાું પોિક તત્વોની ધીમી પ્રકાશનની સ ષવધા. 

પાકને વધ  ષથિષતથિાપક અને દ ષ્કાળ પ્રષતરોધક બનાવવા માટે પાણીના ઉપયોગની કાયાક્ષમતામાું વધારો. 

Le ખેતી અને સલામતી ઇકોષસથટમ્સના પ્રર્ાવને લીષર્ુંગને ઘટાડીને ઘટાડે છે. 

The જમીનની જષૈવક પદાિોની સામગ્રીમાું સ ધારો કરીને પાકના પ્રષતકારને વધાર ેછે. 

Raw ક દરતી કાર્ી સામગ્રીનો સમાવેશ કરીને સુંસાધન ઉપયોગની કાયાક્ષમતામાું સ ધારો. 

Pest જુંત નાશકો, ની ુંદનાશકના અષતશય વપરાશને કારણે િતા માટીના ઝેરને ઘટાડે છે. 

Soil જમીનના કન્ડીશનરના ષવશાળ સપાટીવાળા ક્ષેત્રને કારણે ખેતરમાુંના બધા છોડને પણ લાગ  પડે છે. 

Apply લાગ  કરવા અને વાપરવા માટે સલામત. 

Rain અષતશય વરસાદ અિવા પવનને લીધે કોઈ સપાટી ઉપડતી નિી. જમે જમે ત ેજમીન પર તાળ ું માર ેછે. 

& બીજા અને ત્રીજા કાયાક્રમો પર માટીના કષન્ડશનરની જરૂષરયાત ઓછી િાય છે અને ખેતરમાું વધારાના 

સુંવધાનની જરૂર નિી. 

Soil જષૈવક વનથપષત અને પ્રાણીસૃષિિી જમીનને સમૃિ બનાવે છે, માટીમાું જન્મેલા / ફગૂના રોગો ઘટાડે છે 

અને વધ  પાક આપે છે. 

Heat અષતશય ગરમી અિવા પાણીના ર્રાવ ું અિવા ઠુંડા મોસમની ષથિષતમાું તાણ સમયે છોડ પર અસર ન 

કરો; જ્યાર ેરાસાયષણક ખાતરોને પોિક તત્વોના યોગ્ય સેવન માટે હવામાન પષરષથિષતઓને ષનયુંષત્રત 

કરવાની જરૂર હોય છે, જ ેશક્ય નિી. 

Grown છોડના ઉગાડવામાું આવતા લાુંબા અને ટૂુંકા ગાળાના પ્રર્ાવો પર ફાયદાકારક અસરો આસપાસના 

હવામાન પષરષથિષતઓમાું ષર્ન્નતા હોવા છતાું ફાયદાકારક yield ુંંર્ી ઉપજ, જ ેમાનવ ષનયુંત્રણની બહાર 

છે. 

Y થવથિ છોડ ઉચ્ર્ ગ ણવિાની પેદાશ ઉત્પન્ન કર ેછે, જણેે શેલ્ફ લાઇફ વધાય ું છે. 
 
 

******* 

ડેટા શીટ 

 

ખુબા માટીની કનન્ડશનર એક િીમીશ પાવડર માટેનો લાલ અને લાલ રંગનો એક નછદ્રાળુ આંતનરક માળખંુ દશાબવે 

છે જમેાં કૃનષ અને બાગાયતી કાયબિમો માટે યોગ્ય તમામ જરૂરી માઇિો અને મેિો પોષક તત્વો છે. 

આપણો સોઇલ કનન્ડશનર કાળજીપૂવબક નીચે સૂનચબિ રચના સાર્થે રચાયેલ છે: 

1. સીએ તરીકે કેનલ્શયમ ન્યૂનતમ 10% 

2. એમજી ન્યૂનતમ 2.5% તરીકે મેગ્નેનશયમ 

3. સલ્િર ન્યૂનતમ 2.5% 
 

કેનલ્શયમ, મેગ્નેનશયમ, સલ્િર. 

અનાજ, કઠોળ અને તેલના બીજ વધવા માટે જમીનની જરૂનરયાતો સાર્થે મેળ ખાવા માટે તમામ પોષક તત્વો 

કાળજીપૂવબક માટીના કનન્ડશનરમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તે બાગાયતી એનપ્લકેશન માટે પણ યોગ્ય છે. બધા પોષક 

તત્વો ગનતશીલ રીતે કેનલરટે કરવામાં આવે છે જરે્થી પોષક તત્વોર્થી કોઈ ઝેર ન આવે. 

વપરાશકતાબને હાર્થ પહેલાં ખેતરોની ચકાસણી કરવા અને ઘટક અને ઇનચ્છત પાકની જરૂનરયાતોને આધાર ેઅમારા 

ઉત્પાદનની અરજી નક્કી કરવા નનદેનશત કરવામાં આવે છે.  

દરજીએ માટીનંુ કનન્ડશનર બનાવ્યું 

અરજદાર દ્વારા નવનશષ્ટ પાક માટેના નવનશષ્ટ પ્રદેશોની નવનંતી પર પણ ઉત્પાદન કરી શકાય છે. વપરાશકતાબએ 

વાફતનવક ક્ષેત્ર ચકાસણી અહેવાલો, પાક ઉગાડવાનો હેતુ અને પાક માટે ઉત્પાદન સમયે સમયે માંગતી અન્ય 

માનહતી પૂરી પાડવાની રહેશે. 



 

કણ કદનંુ નવતરણ 

આપણો સોઇલ કનન્ડશનર પ્રકૃનતમાં ઠીક છે તે ટોચની જમીનમાં વળગી રહે છે અને જમીનમાં રહેલા બધા પોષક 

તત્વોને તાળંુ માર ેછે અને ભાર ેવરસાદ અર્થવા પવનને લીધે સપાટીને અટકાવવામાં આવે છે. ઉત્પાદન લગભગ 75 

ર્થી 100 માઇિોનનંુ છે, ખાસ કરીને છોડ દ્વારા વધુ સારા સેવન માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. 

શુષ્ક ફવરૂપમાં ટોચની જમીનમાં લાગુ પાડવા માટે. મહત્તમ લાભ મેળવવા માટે તે વાવણી પહેલાં અર્થવા પછીનો 

ઉપયોગ કરી શકાય છે. અમે પ્રર્થમ વષબ માટે એકર દીઠ 200 નકગ્રાની ભલામણ કરીએ છીએ અને ત્યારબાદ 

અનુરૂપ પાક માટે ખેતી અને પાકની જરૂનરયાતને આધાર ે150 નકગ્રા અર્થવા 100 નકલો ઘટાડીએ છીએ. 
 

જોડાણ. 

 

એપ્લિકેશન  રાસાયપ્ણક ખાતરો  ખુબા માટીના કપ્ડડશનર. 

પ્રવૃપ્િ / જીવન અવપ્િ  ટ ૂંકાગાળા  ખ બ િાૂંબો સમય 

ભાર ેવરસાદની અસર  શ ડયતા   ડય નતમ ફેરફાર 

ગરમીની અસર  છોડની નકારાત્મક અસર  છોડ ઉપર કોઈ અસર નહી ૂં 

લિાડટ દ્વારા પોષક તત્ત્વો   ક્ાૂં તો ઉપયોગ અથવા કા 

discardીી નાખો  

 કોઈપણ સમય ેસરળતાથી ઉપિબ્િ 

પોષક પ્રાલયતા  ફક્ત ટ ૂંકા ગાળા માટે જ  ઉપિબ્િ છે 

નાઇટર ોજન   ક્ાૂં તો ઉપયોગ અથવા કા 

discardીી નાખો 

 ઉપિબ્િ 

છોડની તાકાત  ફક્ત ત્યાર ેજ િાગ ુપડે છે  મજબ ત ટકાઉ શપ્ક્ત 

લિાડટ થાક .  ઉપિબ્િતાની પ્વપ્વિતા   સતત શપ્ક્ત ઉપિબ્િ છે 

વિાર ેનાઇટર ોજન  છોડને નરમાઇ તરફ દોરી જાય છે  સતત પુરવઠો 

નાઇટર ોજનનો પુરવઠો  જૂંતુના હુમિા માટે સૂંવેદનશીિ  સૂંવેદનશીિ નથી 

નાઇટર ોજનનો પુરવઠો  રોગો માટે સૂંવેદનશીિ   સૂંવેદનશીિ નથી 

નાઈટર ોજનની સમજણ   વૃપ્િને ઘટાડે છે   સતત ઉપિબ્િતા 

એપ્લિકેશન.   રાસાયપ્ણક ખાતરો .  ખુબા માટી કપ્ડડશનર. 

નાઇટર ોજનની નવનવધતા   પ્લાન્ટની નીચી શનિ  સતત વૃનિ 

નાઇટર ોજનની પ્વપ્વિતા   અૂંપ્તમ ઉપજ અસરગ્રસ્ત   અસરગ્રસ્ત નથી 

માટી સજીવ પદાથથ   ઘટાડો   ઘટાડો થયો નથી 

જપૈ્વક પદાથોમાૂં ઘટાડો.  નીચા ઉપજ  સતત ઉપજ 

ઓગેપ્નક મેટર  ફરીથી ભરવામાૂં નહી ૂં આવે   સતત ફરી ભરાય 

ઓગેપ્નક મેટર ઇફેક્ટ્સ .  ફળદુ્રપતા ગુમાવે છે   ફળદુ્રપતા મેળવે છે 

માઇક્રોપ્રઝા સાથે છોડના મ ળનુૂં 

વસાહતીકરણ 

 ઘટાડેિુૂં   પ્વસ્તૃત 

પોષક તત્વોનુૂં પ્વપ્નમય   ઘટાડેિુૂં   ઉન્નત 

સૂંતુપ્િત પોષક સલિાય  અપ્નયપ્મત  સૂંતુપ્િત 

જપૈ્વક પ્રવૃપ્િ   ઘટાડો   પોષક તત્વોની ગપ્તશીિતા 

ફોસ્ફરસ   ઇનટેક અપ્નયપ્મત છે   માયકોપ્રઝાઇના વસાહતીકરણને 

વિાર ેછે, જ ેછોડને પી સલિાયમાૂં 

સુિારો કર ેછે 

જમીનની રચના   ઉન્નત નથી   ઉન્નત મ ળની વિુ સારી વૃપ્િ તરફ 

દોરી જાય છે 



પાણી રીટેડશન  ઉન્નત નથી   ઉન્નત 

બફપ્રૂંગ એપ્સપ્ડટી  ના  બફસથ એપ્સપ્ડટી 

બફપ્રૂંગ આલ્કિાઇપ્નટી  ના  બફસથ આલ્કપ્િટીટી 

માઇિો પોષક તત્વો  ઉપલબ્ધ નર્થી  સેવન વધાર ેછે 

સ ક્ષ્મ પોષક તત્વોની રીટેડશન  ના  હા 

માઇક્રો સજીવ  ટકાવી શકતુૂં નથી  ટકાવી રાખે છે અને વિાર ેછે 

પૃથ્વી કૃપ્મ   ટકાવી શકતુૂં નથી  ટકાવી રાખે છે અને વિાર ેછે 

માટી દ્વારા થતા રોગો   મદદ કરતુૂં નથી   ઘટાડે છે 

હવામાૂં જડમેિા રોગો  મદદ કરતુૂં નથી  ઘટાડે છે 

ભ પ્મ દ ષણ   ઉચ્ચ   કોઈ અસર નહી ૂં 

પાણીનુૂં દ ષણ  ખ બ Veryીૂં ચુૂં  કોઈ અસર નહી ૂં 

પ્રાણીઓ દ્વારા ઇડજશેન.  ઝેરી  પ્બન ઝેરી 

પોષક પ્રકાશન  અસૂંગત  સુસૂંગત 

પ્કૂંમત  ઉચ્ચ  નીચી 

િાૂંબા ગાળાની અસર  માટી ફળદુ્રપતા ગુમાવે છે   જમીનની ફળદુ્રપતામાૂં વિારો થાય 

છે 

છોડનો પ્વકાસ  ચિ   સતત 

હવામાનમાૂં પપ્રવતથન   પ્વનાશક બની શકે છે   ડય નતમ અસર 

અદ્યતન પ્વકાસ  શક્   ડય નતમ અસર 

ઇપ્ચ્છત ઉત્પાદનની ઉપજ   પ્વપ્વિતાને આપ્િન  સતત 

ઉપજની ગુણવિા   સરરેાશ   ઉચ્ચ 

ઉત્પાદનનો જીવનકાળ   સરરેાશ  પ્વસ્તૃત 

 

ખુબા માટી કપ્ડડશનર પ્રોડક્ટટ પ્ડસક્િમેર 
 

બિી માપ્હતી આપણા શે્રષ્ઠ જ્ knowledgeીાનમાૂં આપવામાૂં આવે છે અને માનવામાૂં આવે છે કે 

તે સચોટ છે. સ ચવેિા ઉત્પાદનો અને ભિામણોની તમારી ઉપયોગની શરતો અને ઉપયોગો અમારા 

પ્નયૂંત્રણની બહાર છે.  
 

ખુબા માટીના કપ્ડડશનર પ્વપ્વિ કુદરતી ખનીજમાૂંથી બનાવવામાૂં આવે છે અને છોડના પ્વકાસ માટે 

અનુક ળ વાતાવરણ બનાવવા માટે સરરેાશ પ્મશ્રણ િવેામાૂં આવે છે.  
 

આપણો સોઇિ કપ્ડડશનર કાળજીપ વથક નીચે સ પ્ચબિ રચના સાથે રચાયિે છે: 

1. CaMinimum 10% તરીકે કેપ્લ્શયમ 

2. એમજી ડય નતમ 2.5% તરીકે મેગ્નેપ્શયમ 

3. સલ્ફર ડય નતમ 2.5% 

આ માપ્હતી ઉત્પાદન ખેતી / ખેતી માટેના પ્વપ્શષ્ટ ઉપયોગ માટેની અરજી પર કોઈપણ અપ્ભપ્રાયની 

અપ્ભવ્યપ્ક્ત સ પ્ચત કરતી નથી. પ્રદાન કરિેી માપ્હતી સ પ્ચત કરતી નથી કે આને સમથથન આપવામાૂં 

આવ્યુૂં છે અથવા ભિામણ કરવામાૂં આવી છે.  

વપરાશકતાથએ પોતાના ખચે પગિાૂં િેવાનાૂં છે તે ખેતરો અને પાકની વાસ્તપ્વક પ્સ્થપ્ત પર આિારીત 

ખુબા માટી કપ્ડડશનસથની અરજીની તપાસ કરવી પડશે જ્ાૂં તે અમારા ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરવાનો 

છે.  
 



ખુબા સોઇિ કૂં પ્ડશનર સ ચવેિ ઉત્પાદનો અને ભિામણોના ઉપયોગથી સૂંબૂંપ્િત કોઈપણ જવાબદારી 

અથવા જવાબદારીનો ખાસ કરીને અસ્વીકાર કર ેછે અને આવા ઉપયોગથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ 

પ્વશેષ, આકપ્સ્મક અથવા પપ્રણામિક્ષી નુકસાન માટે જવાબદાર હોય તેવા સૂંજોગોમાૂં રહેશે નહી ૂં.  
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