
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

વલજ્ઞાનની ભાહશવત આત ુું રલાજભ લગયન ુઇ-ભેગેજજન 

 

વુંકરન અને વમ્ાદન 

ચુંદન યાઠોડ 

 શ્રી ભોલાણ પ્રાથવભક ળાા 

તા- ખુંબાળમા જજ- દેલભવુભ 

દ્વાયકા 

મો- ૯૯૯૮૧ ૯૦૬૬૨  

આ અંકભા............... 

 પ્રાયુંબ 

 ફા પ્રમોગળાા  

 આ ભાવની ઘટના  

 આ ભાવના લૈજ્ઞાવનકો 

 

 લષ – ૧                                        અંક- ૧                               ભાચષ- ૨૦૧૬  

www.vigyan-vishwa.blogspot.in  દ્વાયા ફાકો અને વળક્ષકો ભાટે પ્રકાવળત થતી ઇ–સુ્તતકા 

http://www.vigyan-vishwa.blogspot.in/


  

 

 

નભતકાય વભત્રો  

આજ યોજ આની વભક્ષ આ પ્રથભ અંક મકુતા ખફુ જ આનુંદની રાગણી અનબુલી યહ્યો છુ.જ્માયે વલજ્ઞાન નો 
બ્રોગ ળરુ કમો ત્માયે એભ શત ુું કે અત્માયના આ હયત્રોના ભાશોરભા વલજ્ઞાન ને રગતો બ્રોગ કોઇ જોળે કે 
કેભ? યુંત ુઆ બ્રોગ રોકોને ખફુ જ ગમ્મો અને આજે ણ લધનેુ લધ ુવભત્રો આ બ્રોગ વાથે જોડાતા જામ છે. 
લગષખુંડ દયવભમાન ઉદ્દબ્લતી વભતમાઓના વનયાકયણ ભાતે રોકો બ્રોગની ભાહશવતનો ઉમોગ કયતા થમા છે 
તે ખયેખય ખફુ જ વાયી લાત છે. અહશ આ પ્રથભ અંક ભા ણ ફાકો ને ઉમોગી થામ તેલી જ ભાહશવત 
મકૂલાનો પ્રમાવ કયેર છે.  

આળા યાખ ુછુ કે જેલી યીતે આ વૌએ બ્રોગ ને લધાલી રીધો તેલા જ ઉત્વાશ વાથે આ પ્રથભ અંક્ને ણ 
લધાલી રેળો. આગના ાનેથી ળરુ થતી જ્ઞાન વલજ્ઞાન ની વપય આને ખફુ જ ઉમોગી નીલડે તેલી  
આળા  

ચુંદન યાઠોડ  

 

 

 

જ્ઞાન વલજ્ઞાન ની વપય ભાટે જોતા યશો અભાયો બ્રોગ  

www.vigyan-vishwa.blogspot.in  તેભજ અભાયી વાથે શભેળા જોડાઈ યશલેા ભાટે playstore 

યથી અભાયી એંડ્રોઇડ એપ્લરકેળન ડાઉનરોડ કયલા ભાટે vigyan vishwa રખી વચષ 

કયો............કયો............ 
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નભતકાય વભત્રો 
અશી અભે આના ભાટે વલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી ધોયણ -8 ના વેભ -2 ના પ્રથભ પ્રકયણ 
 "લાયનુી ફનાલટ બાગ-1 " ભાું આલતી પ્રવવૃતઓ રાવ્મા છીએ.જે વળક્ષક વભત્રો અને 
વલદ્યાથીઓને ઉમોગી થળે. 
                                                             "લાયનુી ફનાલટ " 
1-ઓસ્ક્વજન લાયનુી ફનાલટ 

વાધનો -કવની ,ટેતટ ટફુ શોલ્ડય,ભીણફતી,અગયફતી,દીલાવીની ેટી 
દાથષ -ોટેવળમભ ભેંગેનેટ (KMnO4) 

 

 

યીત - 

1-એક કવની રો. 
2-તેભાું ોટેવળમભ ભેંગેનેટ (KMnO4) નો થોડો ભકૂો નાખો 
3-તે કવનીને ટેતટ ટફુ શોલ્ડયલડે કડી ભીણફતી લડે તળમેથી ગયભ કયો  
4-કવનીભાુંનો ોટેવળમભ ભેંગેનેટ (KMnO4)  ગયભ થતા તડ તડ અલાજ આલે 
છે.ોટેવળમભ ભેંગેનેટ (KMnO4) નુું ગયભીથી વલઘટન થઇ ઓસ્ક્વજન લાય ુઉત્લન થામ છે. 
5-કવનીભાું ધભુાુંમભાન અગયફતી થોડા વભમ સધુી યાખી અલરોકન કયો  
 

અલરોકન -કવનીભાું ધભુાુંમભાન અગયફતી થોડા વભમ સધુી યાખતા તે જ્મોત વાથે વગે 
છે. 
 

વનણષમ -ોટેવળમભ ભેંગેનેટ (KMnO4) ને ગયભ કયતા તેનુું વલઘટન થઇ ઓસ્ક્વજન લાય ુ
ઉત્લન થામ છે.ઓક્વીજન લાય ુદશન ોક છે. 

ફા પ્રમોગળાા  

 



નોંધ -કવનીભાું ધભુાુંમભાન અગયફતી થોડા વભમ સધુી યાખતા તે જ્મોત વાથે વગે છે 
કાયણ કે ઓક્વીજન લાય ુવગતી લતતનુા દશનભાું ભદદરૂ થામ છે.ઓક્વીજન ની શાજયીભાું 
અગયફતી ઝડથી અને વયતાથી વગે છે.હયણાભે કવનીભાું ધભુાુંમભાન અગયફતી 
થોડા વભમ સધુી યાખતા તે જ્મોત વાથે વગે છે. 
 

* ઓક્વીજન લાયનુા બૌવતક ગણુધભો  
1-તે યુંગશીન,ગુંધશીન અને તલાદશીન લાય ુછે. 
2-તે ાણીભાું અલ્ દ્રાવ્મ છે. 
3-તે દશન ોક લાય ુછે. 
4-તે ભયૂા કે રાર રીટભવ ત્ર ય અવય કયતો નથી.તેથી તે રીટભવ ત્ર પ્રત્મે તટતથ છે. 
 

* ઓક્વીજન લાયનુા ઉમોગો  
1-લષતાયોશણ કયનાયા લષતાયોશકો અને ઊંડા ાણીભાું ડફૂકી ભાયનાયા ભયજીલા શ્વાવભાું 
રેલા ઓસ્ક્વજનના વવરીન્ડય વાથે યાખે છે. 
2-ન્યભુોવનમા અને પેપવાના યોગના દયદીઓને શ્વાવની તકરીપ દૂય કયલા ઓસ્ક્વજન 
લાલાભાું આલે છે. 
3-ઊચુું તાભાન ભેલી ળકામ તેલી ઓસ્ક્વ - શાઇડ્રોજન અને ઓસ્ક્વ - એવવહટળરન જ્મોત 
ઉત્ન્ન કયલા ભાટે ઓસ્ક્વજનનો ઉમોગ થામ છે .(આ જ્મોતની ભદદથી કાી તેભજ વુંધી 
ળકામ છે ) 
4-શલાભાું યશરેો ઓસ્ક્વજન વજીલોના શ્વવનભાું અને દાથોના દશાનભાું ઉમોગી થામ છે 
.(ાણીભાું ઓગેરો ઓસ્ક્વજન જચય પ્રાણીઓના શ્વવનભાું ઉમોગી છે.) 
5-નાઈટ્રીક એવીડ અને વલ્પરહુયક એવીડ જેલા યવામણો ના ઉત્ાદન ભાું ઓક્વીજન જરૂયી છે. 
 

ઉયની તભાભ ભાહશતી PDF ભાું ડાઉનરોડ કયલા ભાટે તેભજ ઉયના પ્રમોગનો વલડીમો જોલા 
ભાટે અભાયા બ્રોગની મરુાકાત રો  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

વભત્રો તા-09/03/2016 ના યોજ વુંણૂષ સમૂષ ગ્રશણ થલાનુું છે જે બાયતભાુંથી દેખાળે નહશ.આ 
ગ્રશણ એ ખગોીમ ઘટના છે અને ળાા કક્ષાએ વલદ્યાથીઓને આના વલે ભાહશતી આલી 
જરૂયી છે જેથી આજે હુું અશી સમૂષ ગ્રશણ વલે થોડી ભાહશતી યજુ કયી યહ્યો છુું.આ ભાહશતી નો 
ઉમોગ કયી તભે ળાા કક્ષાએ ફાકોને ગ્રશણ દેખાડી ળકળો અને લધ ુભાહશતી આી ળકળો 
વભત્રો સમૂષ ગ્રશણ શભેળા અભાવ ના હદલવે થામ છે જમાયે ચુંદ્ર ગ્રશણ નૂભ ના હદલવે.આભ 
છતાું ણ દય અભાવે અને દય નૂભે ગ્રશણ થત ુું નથી તેનુું કાયણ એ છે કે ગ્રશણ થલા ભાટે 
સમૂષ,ચુંદ્ર અને થૃ્લી એક વીધી યેખાભાું આલલા જરૂયી છે.અને આ ત્રણેમ એક જ વભતર ભાું 
શોલા ણ જરૂયી છે તો જ ગ્રશણ થામ.આવુું દય અભાવે અને નૂભે થત ુું નથી. 
 

સમૂષ ગ્રશણ-આ વભમે સમૂષ અને થૃ્લીની લચ્ચે ચુંદ્ર આલી જલાથી ચુંદ્ર નો ડછામો થૃ્લી ય 
ડે છે તેટરા બાગ ભાું સમૂષ દેખાતો નથી એટરે સમૂષ ગ્રશણ થયુું એભ કશલેામ 

 

ચુંદ્ર ગ્રશણ-આ વભમે સમૂષ અને ચુંદ્રની લચ્ચે થૃ્લી આલી જલાથી થૃ્લીનો ડછામો ચુંદ્ર ય 
ડે છે એટરે ચુંદ્રનો તેટરો બાગ દેખાતો નથી જેને ચુંદ્ર ગ્રશણ કશ ેછે.અશી આણે સમૂષ ગ્રશણ 
વલે વલગતે ભાહશતી ભેલીએ  

 

સમૂષ ગ્રશણ ના પ્રકાયો  
1-અંળત: સમૂષ ગ્રશણ  

2-કુંકણ આકાયનુું સમૂષ ગ્રશણ  

3-વુંણૂષ સમૂષ ગ્રશણ  

4-વભશ્ર પ્રકાય  

 

1-અંળત: સમૂષ ગ્રશણ  

જમાયે ચુંદ્ર નો થોડો બાગ કે અમકુ બાગ સમૂષ ને ઢાુંકે છે ત્માયે આ પ્રકાયનુું ગ્રશણ થામ છે અને 
નીચે મજુફ ના ળચત્ર ભાું આેર છે તેલો સમૂષ દેખામ છે  

 

 

આ પ્રકાયના ગ્રશણ લખતે ચુંદ્ર ની ભાત્ર પ્રછામા જ થૃ્લીના અમકુ બાગ ય ડે છે જે નીચે 
ની ઈભેજભાું જોઈ ળકામ છે. 

આ ભાવની ઘટના 

 



 

 

જમાયે આલા પ્રકાયનુું ગ્રશણ થામ છે ત્માયે ચુંદ્ર કેલી યીતે સમૂષને ઢાુંકે છે તે નીચેની ઈભેજભાું 
ફતાલેર છે  

 

 

2-કુંકણ આકાયનુું સમૂષ ગ્રશણ  

આ પ્રકાયના સમૂષ ગ્રશણ લખતે ચુંદ્રની છામા અને પ્રછામા ફુંને જ્માું બેગા થતા શોમ ત્માું આ 
પ્રકાયનુું ગ્રશણ જોલા ભે છે જેભાું ચુંદ્ર સમુષની ભોટા બાગની વાટીને ઢાુંકી દે છે અને ભાત્ર 
સમુષની હકનાયી પ્રકાવળત યશ ેછે જેથી કુંકણ જેલી આકૃવત ફને છે. 
3-વુંણૂષ સમૂષ ગ્રશણ  

જ્માયે ચુંદ્ર લડે વુંણૂષ યીતે સમૂષ ઢુંકાઈ જામ અને થૃ્લી યથી તે દેખાતો ફુંધ થઇ જામ ત્માયે 
આ પ્રકાયનુું ગ્રશણ ફને છે.જુઓ નીચેની ઈભેજ  

 

 

 
 



4-વભશ્ર પ્રકાય  

અશી આ પ્રકાય ના નાભ મજુફ અશી દયેક જગ્માએથી અરગ અરગ પ્રકાયના ગ્રશણ જોલા ભે 
છે એટરે તેને વભશ્ર પ્રકાય કશ ેછે જેભ કે બાયતભાુંથી કોઈ ગ્રશણ વુંણૂષ ગ્રશણ શોમ તો ફીજા 
દેળભાું તે ગ્રશણ વુંણૂષ ના ણ શોમ અને ફીજા જ કોઈ પ્રકાયનુું શોમ. 
અશી એક જ ગ્રશણ ફે અરગ અરગ જગ્માએ અરગ અરગ પ્રકાયનુું દેખામ છે. 
 

વભત્રો તા-09/03/2016 ના યોજ જે સમૂષ ગ્રશણ થલાનુું છે તેની થોડી ભાહશતી ભેલી રઈએ.આ 
હદલવે વુંણૂષ સમૂષ ગ્રશણ થલાનુું છે જે ઇન્ડોનેવળમાભાુંથી લધ ુવાયી યીતે દેખાળે.UTC વભમ 
મજુફ કેટરા લાગે ગ્રશણ ળરુ થળે અને કેટરા લાગે ણૂષ થળે તેભજ થૃ્લીના ક્ાું બાગ ભાુંથી 
જોઈ ળકાળે તે જોલા ભાટે નીચેની ળરિંક ય પ્ક્રક કયી ભાહશતી ભેલો  
 

થૃ્લીના ગોા ય ગ્રશણ જોલા ભાટે અને  નકળા ય ગ્રશણ જોલા ભાટે  બ્રોગની મરુાકાત રો  

 

 

દુવનમાના ક્ાું બાગો યથી આ ગ્રશણ ને જોઈ ળકાળે તેની ભાહશતી નીચેની ઈભેજ ભાું જુઓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

વભત્રો બ્રોગ ય તભાભ ઘટનાઓ એનીભેળન વાથે આલાભા આલેર છે તો લધ ુવલગત ભાટે બ્રોગની મરુાકાત રેજો  



 

 

 

ગે્રશાભ ફેરે                      

     જન્ભ-૩ ભાચષ- ૧૮૪૭ 

   ળોધ-ટેળરપોન  

 

 

 

                  આલ્ફટષ આઇનતટાઇન  

                 જન્ભ-૧૪ ભાચષ- ૧૮૭૯ 

                  ળોધ-વાેક્ષલાદ 

 

 

  વય આઇજેક ન્યટુન 

  મ્રતુ્ય-ુ ૨૦ ભાચષ-૧૭૨૬ 

  ળોધ-ગવતના વનમભો  

 

 

   વલળરમભ યોંજન  

  જન્ભ- ૨૭ ભાચષ-૧૮૪૫ 

   ળોધ- ક્ષ-હકયણો  

 

 આ ભાવના લૈજ્ઞાવનકો 

લૈજ્ઞાવનકો 

 


