
ఖుబా సాయిల్ కండిషనర్లు 
 

నేల అనేది సంద్రదియ పదారా్థలు, ఖనిజాలు, వాయువులు, ద్రరవాలు మరియు జీవుల 

మిద్రరమం. పెడోస్పి యర్ అని పిలువబడే భూమి యొకక  రరీరం, మొకక ల పెర్లగురలకు ఒక 

మాధ్య మంగా నాలుగు ముఖయ మైన విధులు ఉనాా యి. నీటి నిలవ , సరఫర్థ మరియు 

శుద్దీకరణ సాధ్నంగా జీవుల నివాసంగా, భూమి యొకక  వాతావరణం యొకక  మారి్ల . ఈ 

పనులనాీ , మటి ిమరియు దాని లక్షణాలను సవరించుకుంటాయి. 

నేలని సాధారణంగా భూమి లేదా ధూళి అని కూడా పిలుసాార్ల. కొనాి  శాస్త్రయా నిరవ చనాలు 

నేల నుండి ధూళిని వేర్లచేసాాయి, పూరవ పు పదానాి  ద్రపత్యయ కంగా స్థసాానద్రంంరం చందిన మటికిి 

పరిమితం చేయడం దావ ర్థ. 

పెడోస్పి యర్ లిథోస్పి యర్, హైద్రడోస్పి యర్, వాతావరణం మరియు జీవగోళంతో ఇంటర్ఫేస్ 

చేసా్ంది. మటినిి సూచంచడానికి సాధారణంగా ఉపయోగంచే పెడోలిత్ అనే పరం, ద్రాచీన 

ద్రీకు-భూమి, భూమి నుండి ద్రాథమిక ర్థయి అనే అరంాలో నేల ర్థయికి అనువదిసా్ంది. నేల 

ఖనిజాలు మరియు సంద్రదియ పదారా్థల (మటి ి మాతృక) యొకక  ఘన రరను కలిగ 

ఉంటంది, అలాగే వాయువులు (నేల వాతావరణం) మరియు నీర్ల (నేల పరిష్కక రం) కలిగ 

ఉండే పోరస్ రర. ద్దని ద్రపకారం, నేల శాస్త్సవాేతలాు నేలలను ఘనపదారా్థలు, ద్రరవాలు 

మరియు వాయువుల మూడు-ర్థస్త్ష ివయ వసగాా can హంచవచుు . 

నేల అనేక కారకాల యొకక  ఉతి త్త:ా వాతావరణం, ఉపరమనం (ఎతా్త, ధోరణి మరియు 

భూభాగం యొకక  వాలు), జీవులు మరియు నేల యొకక  మాతృ పదారా్థలు (అసలు 

ఖనిజాలు) కాలద్రకమేణా సంకర షణ చందుతాయి. ఇది అనేక భౌత్తక, రసాయన మరియు జీవ 

ద్రపద్రకియల దావ ర్థ నిరంతరం అభివృదిి చందుత్తంది, వీటిలో అనుబంధ్ కోతతో 

వాతావరణం ఉంటంది. దాని సంకి ుషతి మరియు బలమైన అంతర గత అనుసంధానం 

కారణంగా, నేల పర్థయ వరణ శాస్త్సవాేతలాు మటినిి పర్థయ వరణ వయ వసగాా భావిసాార్ల. 

భూమి యొకక  మటిలిో కొంత భాగం స్థ ుో ిర్ కంటే ాతది మరియు సెనోజాయిక్ కంటే 

ాతది కాదు, అయినపి టికీ శిలాజ నేలలు ఆరిక య్ కాలం నుండి సంరక్షంచబడతాయి. 
 

ఆహార ఉతి త్తకాి మటి ిఫెరిలిిటీ 

 

నేల సంతానోతి త్త ామొకక ల పెర్లగురలకు తోడి డటానికి మరియు నిలబెటడిానికి నేల 

సామరా్థయ నాి  సూచసా్ంది, వీటిలో నద్రతజని, భాసవ రం, సలఫ ర్ మరియు ఇతర పోషకాలను 

మొకక ల పెంపకానికి అందుబాటలో ఉంచడం దావ ర్థ. ఈ ద్రపద్రకియను స్లంతరం 

చేసా్ంది: i) నేల సంద్రదియ పదారంాలో పోషక నిలవ  ii) సంద్రద్దయ నుండి మొకక లకు 

లభించే ఖనిజ రూాలకు పోషక రీసైకి ుంగ్; మరియు iii) వాతావరణం మరియు నీటికి పోషక 

శోషణ, లంయ త, స్థసాానద్రంంరం మరియు చవరికి నషి్కలను నియంద్రత్తంచే భౌత్తక మరియు 

రసాయన ద్రపద్రకియలు. 

నిరవ హంచే నేలలు అతయ ంత డైనమిక్ వయ వసనాు సూచసాాయి, మరియు ఇది చాలా 

చైతనయ ం, నేలలు పని చేయడానికి మరియు పర్థయ వరణ వయ వస ాసవలను సరఫర్థ చేసా్ంది. 

మొతంామీర, నేలల సంతానోతి త్త ా మరియు పనితీర్ల నేల ఖనిజ మాతృక, మొకక లు 

మరియు సూక్షమ జీవుల మధ్య  పరసి ర చరయ లపై ఆధారపడి ఉంటంది. నేల సంద్రదియ 

పదారా్థలను నిరిమ ంచడం మరియు కుళిి పోవడం రండింటికీ ఇవి కారణమవుతాయి 



మరియు అందువలు నేలలోుని పోషకాల సంరక్షణ మరియు లంయ త. నేల పనితీర్లను 

కొనసాగంచడానికి, నేలలోుని పోషకాల సమత్తలయ  సైకి ుంగ్ను నిరవ హంచాలి. 

మేము గృహ పరిశోధ్న-ఆధారిత, స్థజాన న-ఇంటెనిి వ్ మరియు ఇనోా వేష్ నడిచేవి, ఇది 

వయ వసాయంలో విలువ గొలుస్ అంతటా సవాళుకు పరిష్కక ర మారగంగా ఉంది. స్స్పరా వృదిిని 

సాధంచడానికి, వనర్లల-సమరవాంతమైన, పచు రనం మరియు మరింత రకివాంతమైన 

వయ వసాయ సంఘాల కోసం. 

 
 

లాభాలు 

 

ఖుబా సాయిల్ కండిషనర ులో మొకక లకు పోషకాలను అందించే మరియు / లేదా నేలలో 

సంద్రదియ పదారా్థలను మెర్లగుపరిచే ఉతి తా్తల యొకక  విసృాత మరియు విభినా  

సూద్రతీకరణలు ఉనాా యి. నేల సంతానోతి త్తనాి మెర్లగుపరచడానికి, మొకక ల రకినాి, 

నాణయ తను మరియు దిగుబడిని ఉతి త్త ాచేయడానికి మొకక లు మరియు / లేదా నేలలకు 

ఇవి వరింాచబడతాయి. మా ఉతి తా్తలను సంద్రద్దయ మరియు సాంద్రపదాయ వయ వసాయం 

రండింటిలోనూ ఉపయోగంచవచుు . 
 

ఖుబా సాయిల్ కండీషనర ులో మూడు నిరిషీ ిఉతి త్త ావర్థగలు ఉనాా యి: సహజ పోషకాలు, 

సహజ ఖనిజ మరియు నేల మెర్లగురలలు. 
 

ఖుబా సాయిల్ కండీషనర్ి  ద్రపధాన పని సహజ, ఖనిజ మరియు సంద్రదియ పదారా్థల నుండి 

సంద్రదియ రూాలోు  పోషకాలను అందించడం. 
 

ఖుబా సాయిల్ కండీషనర్లు పొడి రూాలోు  ారిద్రశామిక సహ-సూద్రతీకరణ దావ ర్థ పొందిన 

సంకి ుష ికండీషనర్ కమ్. 
 

ఖుబా సాయిల్ కండిషనర్లు కూడా ఒక మటి ిమెర్లగురల, ద్దని ద్రపధాన పని నేల సంద్రదియ 

పదారా్థనాి  నిరవ హంచడం లేదా పెంచడం. 
 

వార్ల ఎలా పని చేసాార్ల మరియు వార్ల ఏమి చేసాార్ల? 
 



స్థస్పరామైన వయ వసాయంలో ఖుబా నేల పరిస్పతా్తని ఉపయోగంచడం వలు రైత్తలు, 

సాగుదార్లలు, వినియోగదార్లలు మరియు పర్థయ వరణం అనేక విధాలుగా ద్రపయోజనం 

పొందుతాయి. అనుంవపూరవ కంగా ద్రపరరిశ ంచనటుగా, సంద్రద్దయ-ఆధారిత ఖనిజాలు ద్దనికి 

సహాయపడతాయి: 
 

మటిలిో పోషక సామరాయ ం మరియు సంద్రదియ పదారంా రండింటినీ పెంచండి. 

• సమరవాంతమైన ధ్ర. 

• నేచర్ & హ్యయ మ్ ద్రఫెండీు. 

Chemical రసాయన ఇనిు టుపై ఆధారపడటానాి  తగ గంచే సంద్రదియ పదారంాతో మటినిి 

పెంచుకోండి. 

మొకక ల పెర్లగురలను పెంపొందించడానికి నేల సంతానోతి త్తనాి పునర్లరిరించండి 

మరియు నిరవ హంచండి. 

మటి ియొకక  క్షీణించన విటమి్ మరియు ఖనిజ పదారా్థలను పునర్లరిరిసా్ంది. 
 

నేలల జీవసంబంధ్ కారయ కలాాలు మరియు జీవవైవిధాయ నాి  మెర్లగుపరచండి. 

Products ఉతి త్త ాయొకక  నాణయ త లక్షణాలను అలాగే దిగుబడిని మెర్లగుపరచండి. 

More మరింత బలమైన పంటలను ఉతి త్త ా చేయడానికి పోషక వాడకం సామరా్థయ నాి  

మెర్లగుపరచండి. 

Of మొకక ల యొకక  డైనమిక్ అవసర్థలకు ద్రపత్తసి ంరనగా పోషకాలను నెమమ దిగా విడురల 

చేయడానికి వీలు కలిి ంచండి. 

పంటలను మరింత స్థస్పతా్తసాాపకంగా మరియు కర్లవు-నిరోధ్కతను అందించడానికి నీటి 

వినియోగం యొకక  సామరా్థయ నాి  పెంచండి. 

Ich వయ వసాయం యొకక  ద్రపభావానాి  తగ గంచండి మరియు లీచంగ్ను తగ గంచడం దావ ర్థ 

పర్థయ వరణ వయ వసలాను కాాడండి. 

Organ నేల యొకక  సంద్రదియ పదారా్థనాి  మెర్లగుపరచడం దావ ర్థ కోతకు పంట 

నిరోధ్కతను పెంచండి. 

ముడి ముడి పదారా్థలను చేరు డం దావ ర్థ వనర్లల వినియోగం యొకక  సామరా్థయ నాి  

మెర్లగుపరచండి. 

Pest పుర్లగుమందులు, కలుపు సంహారక మందుల అధక వినియోగం వలు కలిగే మటిి 

విష్కనాి  తగ గసా్ంది. 

Condition నేల కండీషనర్ యొకక  పెరీ ఉపరితల వైశాలయ ం కారణంగా పొలంలోని అనాి  

మొకక లకు కూడా రరఖాసా్. 

Applic రరఖాసా్ చేయడానికి మరియు ఉపయోగంచడానికి స్రక్షతం. 

అధక వర షం లేదా గాలుల కారణంగా ఉపరితలాలు ఏవీ పనిచేయవు. ఇది మటికిి తాళాలు 

వేస్పనపిు డు. 

Condition రండవ మరియు మూడవ అనువరనాాలపై మటి ికండీషనర్ అవసరం తగుగత్తంది 

మరియు వయ వసాయానికి అరనపు స్సంపనా ం అవసరం లేదు. 

Bi బయో స్థ ు ర్థ & జంత్తజాలంతో మటినిి స్సంపనా ం చేసా్ంది, పుటిని / శిలీంద్రధ్ 

వాయ ధులను తగ గసా్ంది మరియు అధక దిగుబడిని ఇసా్ంది. 



Heat అధక వేడి లేదా నీర్ల లాగంగ్ లేదా చలుని రజనులో ఒత్తడాి సమయంలో మొకక లపై 

ద్రపభావం చూపవదీు; రసాయన ఎర్లవులకు పోషకాలను సరైన రీత్తలో తీస్కోవటానికి 

నియంద్రత్తత వాతావరణ పరిస్పతా్తలు అవసరం, ఇది సాధ్య ం కాదు. 

Plant మొకక ల కోసం ద్దర ఘకాలిక మరియు సవ లి కాలిక ద్రపభావాలపై ద్రపయోజనకరమైన 

ద్రపభావాలు మానవ నియంద్రతణకు మించన పరిసర వాతావరణ పరిస్పతా్తలలో వైవిధాయ లు 

ఉనా పి టికీ ద్రపయోజనకరమైన అధక దిగుబడితో సహా. 

Plants ఆరోగయ కరమైన మొకక లు అధక నాణయ త కలిగన ఉతి తా్తలను ఇసాాయి, ఇవి షెల్ఫ  

జీవితానాి  పొడిగంచాయి. 
 

******* 

సమాచార పటికి 

 

ఖుబా సాయిల్ కండీషనర్ చకక టి, ఎద్రరటి నుండి ద్రకీమ్ పౌడర్, ఇది పోరస్ లోపలి 

నిర్థమ ణానాి  చూపిసా్ంది, ఇది వయ వసాయం మరియు ఉదాయ నవన అనువరనాాలకు అనువైన 

అనాి  సూక్షమ  మరియు స్థసాూల పోషకాలను కలిగ ఉంటంది.- 

మా సాయిల్ కండీషనర్ ద్రకింర జాబితా చేయబడిన కూరి్ల తో జాద్రగతగాా 

రూపొందించబడింది: 

1. కాలిషయం Ca కనిషంిగా 10% 

2. మెీా షియం Mg కనిషంిగా 2.5% 

3. సలఫ ర్ కనిష ి2.5% 
 

కాలిషయం, మెీా షియం, సలఫ ర్. 

ధానాయ లు, పపిు ధానాయ లు మరియు నూనె వితనాాలను పెంచడానికి నేల అవసర్థలకు 

సరిపోయే విధ్ంగా అనాి  పోషకాలను మటి ికండీషనర్లో జాద్రగతగాా సరీ్లబాట చేసాార్ల. ఇది 

హారికిలు ర్ అపిుకేష్కు కూడా అనుకూలంగా ఉంటంది. అనాి  పోషకాలు పోషకాల నుండి 

ఎలిమెంటల్ ాయిజనింగ్ లేని విధ్ంగా డైనమిక్ పరిత్తలో ద్రకమాంకనం చేయబడతాయి.- 

చేత్తకి ముందు పొలాలను పరీక్షంచడానికి మరియు భాగాలు మరియు ఉదీ్దశించన పంట 

అవసర్థలను బటిి మా ఉతి త్త ాయొకక  అనువరనాానాి  నిర ణయించమని వినియోగదార్లని 

నిర్దశీిసాార్ల. - 

టైలర్ మటి ికండీషనర్ తయార్ల చేస్పంది 

నిరిషీ ిపంటల కోసం నిరిషీ ిద్రాంతాల కోసం రరఖాసా్దార్ల అంయ రనా మేరకు కూడా తయార్ల 

చేయవచుు . వినియోగదార్ల వాసవా క్షేద్రత పరీక్ష నివేదికలు, పండించడానికి ఉదీ్దశించన 

పంట మరియు తయారీ కోసం ఎపి టికపిు డు కోరిన ఇతర సమాచార్థనాి  అందించాలి. 
 

కణ పరిమాణం పంపిణీ 

 

మన సాయిల్ కండీషనర్ ద్రపకృత్తలో చకక గా ఉండటం పై మటికిి కటిబడి, మటిలిోని అనాి  

పోషకాలను లాక్ చేసా్ంది మరియు భారీ వర్థషలు లేదా గాలి కారణంగా ఉపరితలం 

పర్లగెతకాుండా చేసా్ంది. ఉతి త్త ా75 నుండి 100 మైద్రకాను వరకు ద్రపత్యయ కంగా మొకక ల దావ ర్థ 

మంచ తీస్కోవడం కోసం రూపొందించబడింది. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ఎగువ నేలస్థలోు  పొడి రూపంలో వరింాచాలి. గరిష ి ద్రపయోజనాలను పొంరడానికి వితడాానికి 

ముందు లేదా తర్లవాత ద్దనిని ఉపయోగంచవచుు . మేము మొరటి సంవతి ర్థనికి 

ఎకర్థనికి 200 కిలోలు స్పఫారస్ చేసాాము మరియు తర్లవాత పంటలను 150 కిలోలు లేదా 100 

కిలోలకు తగ గంచండి. 

 

పోలిక. 
 

అపిుకేష్ రసాయన ఎర్లవులు ఖుబా నేల కండీషనర్. 

కార్థయ చరణ / జీవిత కాలం సవ లి  కాలం చాలా కాలం 

భారీ వర్థషల ద్రపభావం రదీు చేసా్ంది కనీస మారి్ల లు 

వేడి ద్రపభావం మొకక  యొకక  ద్రపత్తకూల 

ద్రపభావం 

మొకక పై ద్రపభావం ఉండదు 

మొకక  దావ ర్థ పోషకాలను 

తీస్కోవడం 

వాడండి లేదా విసమ రించండి ఎపిు డైనా స్లంంగా 

లభిసా్ంది 

పోషక లంయ త సవ లి  కాలానికి మాద్రతమే అంతటా లభిసా్ంది 

నద్రతజని వాడండి లేదా విసమ రించండి అంతటా లభిసా్ంది 

మొకక ల బలం వరింాచనపిు డు మాద్రతమే 

బలంగా ఉంటంది 

బలమైన నిరంతర బలం 

మొకక ల అలసట. లంయ త యొకక  వైవిధాయ లు స్థస్పరామైన బలం 

అందుబాటలో ఉంది 

అరనపు నద్రతజని మొకక  మృదువుగా 

ఉండటానికి దారితీసా్ంది 

స్థస్పరామైన సరఫర్థ 

నద్రతజని యొకక  అధక 

సరఫర్థ 

తెగులు దాడికి గురయేయ  

అవకారం ఉంది 

హాని కలిగంచదు 

నద్రతజని యొకక  అధక 

సరఫర్థ 

వాయ ధులకు హాని కలిగంచేది హాని కలిగంచదు 

నద్రతజని యొకక  తకుక వ 

సరఫర్థ 

వృదిిని తగ గంచడానికి 

దారితీసా్ంది 

స్థస్పరామైన లంయ త 

అపిుకేష్. రసాయన ఎర్లవులు. ఖుబా నేల కండీషనర్. 

నద్రతజని యొకక  వైవిధ్య ం తకుక వ మొకక ల బలం స్థస్పరామైన పెర్లగురల 

నద్రతజని యొకక  వైవిధ్య ం త్తది దిగుబడి 

ద్రపభావితమవుత్తంది 

ద్రపభావితం కాదు 

నేల సంద్రదియ పదారంా తగ గంచబడింది తగ గంచబడలేదు 

సంద్రదియ పదారా్థల తగ గంపు. తకుక వ దిగుబడి స్థస్పరామైన దిగుబడి 

సంద్రద్దయ పదారంా త్తరిగ నింపబడలేదు నిరంతరం త్తరిగ 

నింపబడుత్తంది 

సంద్రద్దయ పదార ా

ద్రపభావాలు. 

సంతానోతి త్తనాి కోలోి తాయి సంతానోతి త్తనాి 

పొందుత్తంది 



మైకోరైజేతో మొకక ల 

మూలాల వలసర్థజయ ం 

తగ గంచబడింది మెర్లగుపరచబడింది 

పోషకాల మారిి డి తగ గంచబడింది మెర్లగుపరచబడింది 

సమత్తలయ  పోషక సరఫర్థ అనియత సమత్తలయ త 

జీవ కారయ కలాాలు తగ గంచబడాాయి పోషకాల యొకక  మెర్లగైన 

సమీకరణ 

భాసవ రం తీస్కోవడం అనియత మైకోరైజ్ యొకక  

వలసర్థజాయ నాి  

మెర్లగుపర్లసా్ంది, ఇది 

మొకక కు పి సరఫర్థను 

మెర్లగుపర్లసా్ంది 

నేల నిర్థమ ణం మెర్లగుపరచబడలేదు మెర్లగైన రూట్ 

పెర్లగురలకు దారితీసా్ంది 

నీటి నిలుపురల మెర్లగుపరచబడలేదు మెర్లగుపరచబడింది 

బఫరింగ్ ఆముతవ ం లేదు బఫర్ి  ఆముతవ ం 

బఫరింగ్ క్షారత లేదు బఫర్ి  క్షారత 

సూక్షమ  పోషకాలు అందుబాటలో లేవు తీస్కోవడం పెంచుత్తంది 

సూక్షమ  పోషకాలను 

నిలుపుకోవడం 

లేదు అవును 

సూక్షమ  జీవి నిలబడదు నిలబెటికుంటంది 

మరియు పెంచుత్తంది 

భూమి పుర్లగు నిలబడదు నిలబెటికుంటంది 

మరియు పెంచుత్తంది 

నేల దావ ర్థ వచేు  వాయ ధులు సహాయం చేయవు కనిష్టకిరిసా్ంది 

గాలి దావ ర్థ వచేు  వాయ ధులు సహాయం చేయవు కనిష్టకిరిసా్ంది 

ద్రరండ్ కాలుషయ ం అధక ద్రపభావం లేదు 

నీటి కాలుషయ ం చాలా ఎకుక వ ద్రపభావం లేదు 

జంత్తవుల దావ ర్థ 

తీస్కోవడం. 

టాకిి క్ నా్ టాకిి క్ 

పోషక విడురల అస్పరామైన స్థస్పరామైన 

ఖర్లు  అధక తకుక వ 

ద్దర ఘకాలిక ద్రపభావం నేల సంతానోతి త్తనాి 

కోలిో త్తంది 

నేల సంతానోతి త్త ా

మెర్లగుపడుత్తంది 

మొకక ల పెర్లగురల వేరియబుల్ స్థస్పరామైనది 

వాతావరణంలో మారి్ల  వినారకరమైనది కావచుు  కనిష ిద్రపభావం 

కుంగపోయిన పెర్లగురల సాధ్య మే కనిష ిద్రపభావం 

కావలస్పన ఉతి త్త ాయొకక  

దిగుబడి 

వైవిధాయ నికి లోబడి స్థస్పరాంగా ఉంటంది 

దిగుబడి యొకక  నాణయ త సగట అధకం 



ఉతి త్త ాయొకక  జీవిత కాలం సగట విసరాించంది 

 

ఖుబా నేల కండీషనర్ ఉతి త్త ానిర్థకరణ 
 

అనాి  సమాచారం మా స్థజాన నం మేరకు ఇవవ బడింది మరియు ఇది ఖచు తమైనరని 

నముమ తార్ల. సూచంచన ఉతి తా్తలు మరియు స్పఫారస్ల యొకక  మీ ఉపయోగ 

పరిస్పతా్తలు మరియు అనువరనాం మా నియంద్రతణకు మించనవి.  
 

ఖుబా మటి ికండిషనర్లు వివిధ్ సహజ ఖనిజాల నుండి తయారవుతాయి మరియు మొకక ల 

పెర్లగురలకు అనుకూలమైన వాతావరణానాి  సృషింిచడానికి సగట కలయికను 

పొంరవచుు .  
 

మా సాయిల్ కండీషనర్ ద్రకింర జాబితా చేయబడిన కూరి్ల తో జాద్రగతగాా 

రూపొందించబడింది: 

1. కాలిషయం CaMinimum 10% 

2. మెీా షియం Mg కనిషంిగా 2.5% 

3. సలఫ ర్ కనిష ి2.5% 

ఈ సమాచార ఉతి త్త ా వయ వసాయం / వయ వసాయం కోసం నిరిషీ ి ఉపయోగం కోసం 

రరఖాసా్పై ఏదైనా అభిద్రాయం యొకక  వయ కీకారణను సూచంచదు. అందించన సమాచారం 

వీటిని ఆమోదించనటు లేదా స్పఫారి్ల  చేస్పనటు సూచంచదు. - 

వినియోగదార్లడు తన సవ ంత ఖర్లు తో టేక్ ద్రటయలి్  పరీక్షంచవలస్ప ఉంటంది, అతను 

మా ఉతి త్తనాి ఉపయోగంచాలనుకునే పొలాలు మరియు పంటల వాసవా పరిస్పతా్తని బటి ి

ఖుబా సాయిల్ కండిషనర ు అనువరనాానాి  నిరి్థరించాలి.  
 

ఖుబా సాయిల్ కండిషనర్లు సూచంచన ఉతి తా్తలు మరియు స్పఫారస్ల వాడకానికి 

సంబంధంచన ఏదైనా బాధ్య త లేదా బాధ్య తను ద్రపత్యయ కంగా నిర్థకరిసాాయి మరియు 

అటవంటి ఉపయోగం వలు తలెత్య ాఏదైనా ద్రపత్యయ కమైన, యారృచి క లేదా పరయ వసానంగా 

జరిగే నషి్కలకు ఎటవంటి పరిస్పతా్తలోునూ బాధ్య త వహంచదు.  
 
****************************************************************************** 
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