
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

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 ભાવનો પ્રોજેક્ટ  

 આ લૈજ્ઞાવનક વલળે જાણીએ 

 વલસ્તયત ુું વલજ્ઞાન વલશ્વ 

 

 લષ – ૧                                        અંક- ૨                               એવપ્રર - ૨૦૧૬  

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

http://1.bp.blogspot.com/-1wI3vhnVLTo/Vo_uEJAa6OI/AAAAAAAAJPc/OP9S4yTN34Y/s1600/8.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Izcd2VjaqOo/Vo_uEDI3svI/AAAAAAAAJPY/w9uGwcD_2Mg/s1600/9.jpg
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નભસ્કાય વભત્રો  

આજ યોજ આની વભક્ષ આ દ્વદ્વવતમ અંક મકુતા ખફુ જ આનુંદની રાગણી અનબુલી યહ્યો છુ.પ્રથભ અંક 
વલળેના આના ભુંતવ્મો ખફુ જ પે્રયણાદામી યહ્યા.વભત્રો આ અંકભા આલાભા આલેર પ્રોજેક્ટ આના 
લગષખુંડભા જરુય કયાલજો કેભ કે આ પ્રોજેક્્ભા ફારકોને ખફુ જ આનુંદ આલળે. છે. અહશ આ દ્વદ્વવતમ 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 દ્વદ્વવતમ 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............ 

 

 

પ્રાયુંબ 
 

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


   

 

  

 

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

 

1-કાફષન ડામોકવાઈડ  લાયનુી ફનાલટ 

વાધનો- ાયદળષક કાચની ફોટર,અગયફતી  
દાથષ - આયવ શાણ ના ટુકડા,શાઈડ્રોક્રોહયક એવીડ  

 

 
 

યીત -  

1-ાયદળષક કાચની એક ફોટર રો  

ફા પ્રમોગળાા  

 



2-તેભાું આયવ શાણ ના નાના નાના ટુકડા બયો  
3-તેભાું થોડો શામડ્રોક્રોહયક એવીડ ઉભેયો  
4-આયવ શાણ ના ટુકડા અને શામડ્રોક્રોહયક એવીડ લચ્ચે યવામળણક પ્રહિમા થઇ કાફષન 
ડાઈઓક્વાઈડ લાય ુફને છે  

5-કાચની ફોટરભાું વગતી અગયફતી ઉતાયો અને થોડી લાય સધુી તેનુું અલરોકન કયો  
 

અલરોકન - જ્મોત વાથે વગતી અગયફતી બઝુાઈ જામ છે. 
 

નોંધ- જ્મોત વાથે વગતી અગયફતી બઝુાઈ જામ છે કાયણ કે કાફષન ડાઈઓક્વાઈડ દશન 
ળીર નથી કે દશન ોક નથી તે ભાત્ર દશન ળાભક છે.આથી કાફષન ડાઈઓક્વાઈડ વગતી 
લસ્તનેુ ઓરલી નાખે છે. 
 

* કાફષન ડાઈઓક્વાઈડ લાયનુા બૌવતક ગણુધભો  
1-તે યુંગશીન,ગુંધ શીન,સ્લાદશીન લાય ુછે  

2-તે ાણીભાું અલ્ દ્રાવ્મ છે.તેને લધ ુદફાણ આી ાણીભાું લધ ુદ્રાવ્મ કયી ળકામ છે  

3-તે શલા કયતા બાયે છે  

4-દશન ળીર નથી કે દશન ોક નથી તે ભાત્ર દશન ળાભક છે. 
5-તે બીના ભયૂા રીટભવ ત્ર ને રાર ફનાલે છે,તેથી તે એવીડીક ઓક્વાઈડ છે. 
 

* કાફષન ડાઈઓક્વાઈડ લાયનુા ઉમોગો  
1-વોડા લોટય જેલા ઠુંડા ીણા ની ફનાલટભાું  
2-આગ ઓરલલા અસ્નનળાભક ભાું  
3-કાફષન ડાઈઓક્વાઈડ લાયનુ ુું ઘન સ્લરૂ ઠુંડક ઉત્લન કયલા ભાટે  

4-ધોલાનો અને ખાલાનો વોડા ફનાલલા ભાટે  

5-ઈડરી,ઢોંવા લગેયે ના ખીયાભાું આથો રાલલા ભાટે  

6-લનસ્વતની પ્રકાળવુંશ્રેણ ની હિમાભાું  
 

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

 
 

 

 

 



 

 

નભસ્કાય વભત્રો  
આજે અશી એક વયવ ભજાનો પ્રોજેક્ટ રાવ્મા છીએ.જે આ ઘય ય એક દભ વસ્તાભાું અને 
વય યીતે ફનાલી ળકળો.પ્રોજેક્ટ ફનાલલાની લાત કયીએ તે શરેા થોડી આ ટેકનોરોજી 
વલે લાત કયી રઈએ. 
3D Holographic Projector એટરે આના ભોફાઈરભાું જે દ્રશ્મ આલી યહ્ુું છે તેને 
ભોફાઈરની સ્િીન ની ફશાય શલાભાું રાલીને યજુ કયવુું.આ એક અદભતુ  ટેકનોરોજી 
છે.ભનોયુંજન વાથે જ્ઞાન આલા ભાટે નો આ ઉત્તભ યસ્તો છે.આના અભ્માવ િભભાું આલતા 
મદુ્દાઓને વય ફનાલલા અને આફેહુફ યીતે યજુ કયલા ભાટે આ  ટેકનોરોજી ખફુ જ 
અવયકાયક છે. 
આલો આવુું પ્રોજેક્ટય કેલી યીતે ફનાલવુું તે જોઈએ જેના ભાટે આને નીચે મજુફની લસ્તનુી 
જરૂય ડળે  

1-વપેદ વાદો કાગ  

2-ફૂટ ટ્ટી  
3-ેસ્સવર  

4-કાતય  

5-પેવલકોર કે વેરોટે  

6-ાયદળષક લરાસ્સ્ટક ેય (જે ઓલય શડે પ્રોજેક્ટય ભાું transparent લરાસ્સ્ટક લયામ છે તે ) 
7-ભોફાઈર  

શલે આ પ્રોજેક્ટય ફનાલલાની યીત વલે લાત કયીએ  

 

1-વૌ પ્રથભ નીચેની આકૃવત ભાું ફતાવ્મા મજુફ વપેદ વાદા કાગ ય ભા મજુફ રાઈનો 
ફનાલો  
 

 

આ ભાવનો પ્રોજેક્ટ  

 

http://1.bp.blogspot.com/-TgMrHB4g65E/Vo_qisAxzSI/AAAAAAAAJOU/os49rNaqQis/s1600/1.png


 

2-શલે કાતય લડે આ કાગને કાી રો.જેથી તે નીચેની આકૃવતભાું ફતાવ્મા મજુફ દેખાળે  

 

 

 

3-શલે આ ભા રઈને આણે તે ભાના લરાસ્સ્ટક ના ેયના ચાય વયખા ટુકડા કાલાના છે 
જે નીચે મજુફ દેખાળે.અશી કાગ નો જે ટુકડો કયેર છે તે ભાત્ર લરાસ્સ્ટક ના ટુકડાનુું ભા 
રેલા ભાટે જ ઉમોગભાું રેલાનો છે ફીજે ક્યામ તેનો કઈ ઉમોગ નથી. 
 

 

 

4-શલે આ લરાસ્ટીકના ચાય વયખા ટુકડાને પેવલકોર કે વેરોટે લડે નીચેની આકૃવત મજુફ 
ચોટાડો  
 

 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/-GFPM5fWC9jI/Vo_q8UllfNI/AAAAAAAAJOc/FFZ2qKrzgC8/s1600/2.png
http://4.bp.blogspot.com/-NanwaPHiVaY/Vo_rqGmLz-I/AAAAAAAAJOo/QMbls0PzrAo/s1600/3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Y7eH9DqMyAo/Vo_so0wvORI/AAAAAAAAJO0/B1hsYRjGRbA/s1600/4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Efddgps9Tmc/Vo_svCwWj6I/AAAAAAAAJO8/LvkrGEgnLpg/s1600/5.jpg


 

5-શલે આનુું પ્રોજેક્ટય તૈમાય થઇ ગયુું છે અને તેને કેલી યીતે ચાલ ુકયવુું તે શરેા તભે 
તભાયા ભોફાઈરભાું નીચેની ઈભેજ ડાઉનરોડ કયી રો  
 

 
 

 

 

6-શલે તભાયા ભોફાઈર ભાું આ ઈભેજ ને યાખી નીચેની આકૃવત ભાું ફતાવ્મા મજુફ ભોફાઈર 
અને તભે ફનાલેર પ્રોજેક્ટય ને ગોઠલો  
 

 
 

 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Ca8RXraO1Og/Vo_tYP2oWsI/AAAAAAAAJPE/tRvGToi7c7M/s1600/6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vsVF5i75RTs/Vo_tYDbpB2I/AAAAAAAAJPI/P4vwYSB5LWo/s1600/7.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1wI3vhnVLTo/Vo_uEJAa6OI/AAAAAAAAJPc/OP9S4yTN34Y/s1600/8.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Izcd2VjaqOo/Vo_uEDI3svI/AAAAAAAAJPY/w9uGwcD_2Mg/s1600/9.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vzfYbbq9nr8/Vo_uEAGD9YI/AAAAAAAAJPU/j7Hx4adOD6c/s1600/10.jpg


 

જોયુું વભત્રો ? છેને અદભતુ? શલે તભને એભ થત ુું શળે કે ભાત્ર એક ઈભેજ કયતા આલો આખો 
વલડીમો શોમ તો કેટરી ભજા ડી જામ? 

 

ળચિંતા ના કયો.તેના વલે ણ ભાહશતી આી દલ છુું.અશી નમનુા ભાટે થોડા વલડીમો ની ળરિંક 
આુું છુું જે Youtube યથી તભે જાતે ડાઉનરોડ કયી ભોફાઈરભાું લરે કયી ળકળો અને 3D 

Holographic Video નો આનુંદ ભાણી ળકળો અને આના વલદ્યાથીઓ ને ણ રાબ આી 
ળકળો  
 

નીચેની રીંક ય પ્ક્રક કયી વલડીમો જુઓ  

વલડીમો-1 અશી પ્ક્રક કયો 
વલડીમો-2 અશી પ્ક્રક કયો 
વલડીમો-3 અશી પ્ક્રક કયો 
 

ઉયની તભાભ ભાહશતી PDF ભાું ડાઉનરોડ કયલા ભાટે તેભજ વલહડમો જોલ ભાટે બ્રોગની 
મરુાકાત રો  

 

 

 

નભસ્કાય વભત્રો  

આજે અશી આણે ડીઝર એસજીન ના ળોધ નો ઈવતશાવ જાણીશુું. 

 
 

ડીઝર એસજીનના ળોધક રુડોલ્પ ડીઝર શતા.ભાચષ-18,1858 ના યોજ એક દહયદ્ર કુટુુંફ ભાું તેભનો 
જસભ થમો શતો.ફચણ ભાું તેભને ખફુ જ ગયીફીનો વાભનો કયલો ડયો શતો.એટલુું જ નહશ 

 આ લૈજ્ઞાવનક વલળે જાણીએ 

લૈજ્ઞાવનકો 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ciAbpXiMWo
https://www.youtube.com/watch?v=9oSHeGHyztE
https://www.youtube.com/watch?v=tciKNGPZ9mg


ણ તેભનો જસભ એક ખોટા દેળભાું થમો શતો તેભના ભાતા-વતા જભષન શતા,જમાયે તેભના 
લવલાટ નો દેળ ફ્ાુંવ શતો.ફ્ાસવભાું ફે્સચોની નજયભાું જભષનો આલકામષ નશોતા.રુડોલ્પના 
કુટુુંફની સ્સ્થવત વાયી ન શતી.તેભના વતા ભોચી કાભનો વ્મલવામ કયતા શતા.તેભની ભાતા 
ફીજા ના ઘયભાું નોકય નુું કાભ કયતા શતા.આલી હયસ્સ્થવતભાું ણ રુડોલ્પ ફ્ાસવની પ્રાથવભક 
ળાાભાું પ્રથભ નુંફયે ાવ થમા.આગ અભ્માવ ભાટે ેયીવ ની ળાાભાું એડભીળન રીધુું જે 
તેની જજિંદગીનો વૌથી ભોટો ટનીંગ ોઈસટ શતો.કેભ કે તે વભમે ઔદ્યોળગક િાુંવત ની ળરૂઆત 
શતી ેયીવ તે વભમે આ િાુંવત ભાટેનુું કેસદ્ર શત ુું.વતા વાથે વલવલધ કાયખાનાની મરુાકાત લખતે 
તેને અલનલા એસજીનો વાથે પ્રત્મક્ષ નાતો ફુંધાણો. 
1870 ભાું જભષની અને ફ્ાુંવ લચ્ચે યદુ્ધ પાટી નીકળયુું ત્માયે ફ્ાસવે ોતાના દેળભાું લવતા ફધા 
જભષન રોકો ને દેળ વનકાર કયાવ્મો એટરે રુડોલ્પના કુટુુંફને ણ ળિટન ભોકરી દેલાભાું 
આવ્યુું.ત્માું નાની નોકયી ય રુડોલ્પ નુું બણતય આગ લધાયી ળકામ તેભ નશોત ુું એટરે તેના 
વત્રાઈ બાઈએ રુડોલ્પ ને જભષની યત ફોરાલી રીધો.અશી તેને મ્યવુનક ની ટેકનીકર સ્કુર ભાું 
પ્રલેળ ભળમો જ્માું તેના ગરુુ શતા કારષ લોન ળરસડ કે જેણે યેફ્ીજયેળન ની ટેકનોરોજી ળોધી 
શતી.એક લખત એક ીયીમડભાું તેભને કહ્ુું કે ગભે તેટલુું કામષક્ષભ લયા મુંત્ર ણ તેણે 
લાયેરા ફતણની 10% કયતા લધ ુઉજાષને માુંવત્રક ઉજાષભાું પેયલી ળકત ુું નથી. 
રુડોલ્્ને આ દવ ટકાનો આંકડો ફહુ કુંગા રાનમો. તેણે ફતણના દશન ભાટે લધ ુકામષક્ષભ 
ધ્ધવત ળોધલાનુું નક્કી કયુું.તે વભમે લયા મુંત્રનો જભાનો શતો અને તેની યચના સધુાયલાનો 
કોઈ વલાર ન શતો કેભ કે તેભાું દશન વસ્ટન લાા વીરીસડય ની ફશાય થત ુું શત ુું અને ત્માું જ 
વાયી એલી ઉજાષ લયામ જતી શતી.એસજીન ની લધ ુકામષક્ષભતા ભાટે આંતહયક દશન જરૂયી 
શત ુું.આ જાત નુું પ્રથભ દશન મુંત્ર વનકોરવ ઓટો નાભના જભષન વુંળોધકે ફનાવ્યુું શત ુું જે ેટ્રોર 
એસજીન ના નાભે પ્રખ્માત થલાનુું શત ુું.ફતણનુું દશન તેભાું આંતહયક યીતે થત ુું શોલા છતાું ણ 
તેની કામષક્ષભતા 20% થી લધ ુન શતી.આ ફધી જ વભસ્માનુું કાયણ રુડોલ્પે ળોધી કાઢ્ુું અને 
એક નલા પ્રકાયનુું એસજીન ફનાવ્યુું. 
રુડોલ્પે ોતાના એસજીન ની યચના ભાું ઘણા ફધા નલીન ાવા મકુ્યા.વનકોરવ ઓટોનુું 
એસજીન ચાય સ્ટ્રોક ભાું વલબાજીત શત ુું જેભાું ફતણ અને શલા નુું વભશ્રણ વીરીસડય ભાું ગમા 
છી સ્ાકષ  લરગ લડે ફતણ વગતુું શત ુું તો રુડોલ્પે ોતાના એસજીન ભાું સ્ાકષ  લરાગને 
વાલ ફાકાત જ કયી દીધો.તેણે ોતાના એસજીન ને ચાય બાગભાું જ વલબાજીત યાખ્યુું અને કેલો 
સધુાયો કમો તે નીચે િભ મજુફ જુઓ. 
1-વૌ પ્રથભ ના તફક્કાભાું એક લાલ્લ ખરેુ જેભાુંથી ભાત્ર શલા વીરીસડય ભાું દાખર કયલાભાું 
આલે છે  



2-વસ્ટન ઉય તયપ જામ એટરે વીરીસડયની શલાનુું વુંકોચન થામ છે જેને રીધે તેનુું 
તાભાન લધી જામ છે  

3-શલે આ ગયભ અને વુંકોચામેરી શલા ય ફતણ ની નાની વચકાયી છોડલાભાું આલતા 
ફતણ નુું આંતહયક દશન થામ છે  

4-અંતે દશન ાભેર શલા ફીજા લાલ્લ દ્વાયા ફશાય નીકે છે. 
 

ઉયની ભાહશતીને એનીભેળન લડે વભજલા ભાટે બ્રોગની મરુાકાત રો 
 

ટેકનોરોજીના કે્ષતે્ર રુડોલ્પ ડીઝરનુું ભોટુું મોગદાન એ કે ઉંચા કોમ્પે્રળન યેવળમો લડે ષુ્ક શોવષ 
ાલય ઉત્ન્ન કયતા એસજીનો લયા મુંત્રોને સ્થાને લાયલા રાનમા.દયેક લાશનો અને ફીજા 
દયેક મુંત્રો ભાું આ એસજીનો લયાતા રુડોલ્પ કયોડવત ફની ગમો ણ ોતાની ાવે આલેર 
અઢક વુંવત ને મોનમ જનમાએ યોકલાને ફદરે ફીજે યોકી ને તે એકદભ ગયીફ સ્સ્થવતભાું 
આલી ગમો અને થોડે ઘણે અંળે ભાનવવક વુંતરુન ણ ગભુાલી ફેઠો. 
વલટેમ્ફય 27,1913 ના હદલવે ઈંનરીળ ચેનર નાભના વાગય ભાુંથી તેભની રાળ ભી આલી 
ત્માયે ફધાને અચુંફા બમો આંચકો રાનમો કે તેણે આત્ભ શત્મા કયી કે કોઈએ તેનુું ખનૂ કયુું।.જો 
કે આ ફાફતે શજુ સધુી કોઈને કોઈ ભાહશતી પ્રાલત થઇ નથી.તેભનુું મતૃ્ય ુએક વસ્ેસવ કથા 
જેવુું આજે ણ એભનાભ યહ્ુું છે.શકીકત જે શોમ તે ણ રુડોલ્પ ડીઝરે ટેકનોરોજીના કે્ષતે્ર 
રાલેરી િાુંવત એક એલી શકીકત છે કે જેના અંગે ફે ભત નથી. 
 

 
 

 

વલજ્ઞાન વલશ્વ આજે નલી ળક્ષવતજ ાય કયી યહ્ુું છે.વલસ્તયતા આ વલજ્ઞાન વલશ્વ ભાટે હુું આ વૌ 
વભત્રોનો આબાયી છુું.આ બ્રોગ ય અત્માય સધુી 80 થી લધ ુજ્ઞાન વલજ્ઞાન ની ભાહશતી વબય 
ોસ્ટ મકુાઇ ચકુી છે જેનો આ વૌ વભત્રો એ ળાા કક્ષા સધુી પ્રલેળ કયાવ્મો તે આનુંદની લાત 
છે.આજ યોજ અશી થોડી એલી ભાહશતી મકૂી યહ્યો છુું જેભાું વલજ્ઞાન વલશ્વની વલસ્તયતી હદળા વલળે 
આ ભાહશતગાય થળો.અશી એલી ળાાઓની લાત છે જ્માું વળક્ષક વભત્રોએ આ બ્રોગ યથી 
ભાહશતી ભેલી ોતાની ળાાભાું અલનલા પ્રમોગો કયી ફાકોને ભાહશતગાય કમાષ છે.અલ 
વભત્રો તયપથી ભેરા પ્રવતબાલો અશી આણી વભક્ષ યજુ કયી યહ્યો છુું. 
 

1-શ્રી ભોલાણ પ્રાથવભક ળાા તા-ખુંબારીમા જજ.દેલભવૂભ દ્વાયકા  
 

બ્રોગ ય મકુલાભાું આલેર 3ડી શોરોગ્રાહપક ોસ્ટ દ્વાયા ભાગષદળષન રઈને ોતાની ળાાભાું 

             વલસ્તયત ુું વલજ્ઞાન વલશ્વ 



એક વયવ ભજાનુું 3ડી શોરોગ્રાહપક પ્રોજેક્ટય ફનાલી ફાકોને આ ટેકનોરોજીથી ભાહશતગાય 
કયી ગમ્ભત વાથે જ્ઞાન આલાભાું આવ્યુું.આ ઉયાુંત યાષ્ટ્રીમ વલજ્ઞાન હદલવની ોસ્ટ દ્વાયા 
ળાાભાું વલજ્ઞાન ના વાધનોનુું પ્રદળષન ગોઠલી ળાાના ફાકોને દયેક વાધન વલે ભાહશતગાય 
કયલાભાું આવ્મા. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

2-શ્રી વલલેક વલદ્યારમ ભોલાણ તા-ખુંબારીમા  
 

બ્રોગ ય મકુલાભાું આલેર તાયાભુંડ ની ોસ્ટ યથી ભાગષદળષન રઈને ળાાભાું વાભાસમ 

https://4.bp.blogspot.com/-yt6-dr-zljA/VvbQDtcmHdI/AAAAAAAAJeY/Eq6kW4hA8nkeQi894rGVSEckqM8tRrt9g/s1600/IMG_20160202_222839.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-8wQvhez2-Ww/VvbQIfvJYiI/AAAAAAAAJeg/Dfsd2fOoaRAibYouJcO_4VOOPDZdOa7bg/s1600/IMG_20160324_104924.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-25vRH8gZFu0/VvbQISNrbyI/AAAAAAAAJec/0sg6JKpDzaYnsdZ5QjK2n69qqjtT2lRQw/s1600/IMG_20160324_104841.jpg


 ૂુંઠા ભાુંથી તાયાભુંડ ની યચના કયલાભાું આલી અને ફાકોને આકાળ દળષન નો અનબુલ 
કયાલલાભાું આવ્મો.આ ઉયાુંત બ્રોગની એક ોસ્ટ "ભાઉવની ાુંખે કયો વલશ્વ પ્રલાવ"યથી 
ળાાભાું ફાકોને ગગુર અથષ દ્વાયા વલશ્વ પ્રલાવ કયાલલાભાું આવ્મો તેભજ ઇસટયનેટ લગય 
ગમ્ભત ોસ્ટ દ્વાયા ફાકોને ફે ઘડી ગમ્ભત ણ કયાલલાભાું આલી.આ ઉયાુંત અક્ષાુંળ અને 
યેખાુંળ ોસ્ટ દ્વાયા ફાકોને થૃ્લી વલળે ભાહશતગાય કયલાભાું આવ્મા 
 

 
 

 
 

 

 

ભાહશતી ભોકરનાય-શ્રી બયતબાઈ યાઠોડ  

 

https://1.bp.blogspot.com/-PZmtldJEyzc/VvbSSUcXxTI/AAAAAAAAJew/cKU8MTBDJd89Frh81HFPUAdScQHcUUKgA/s1600/IMG_20160202_222226.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-kPG41BC-ePQ/VvbSSdkAV_I/AAAAAAAAJe0/w5EQ81G8VWkFqZjhf7dyhKnZB47cKS-8A/s1600/IMG_20160202_222327.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Ca9lngKoLg4/VvbSQRVrq0I/AAAAAAAAJes/xrp_46ttM4gThJ4a69n2pgp4dCDXp-mkw/s1600/IMG_20160202_222507.jpg

