
 

 

CLICK ON THE   http://............................... 
LINK BELOW TO WATCH THE PAST VIDEOS 

 

VIPUL M DESAI 
 
Crazy Dog Grooming Pageant 
http://www.youtube.com/watch?v=Mrz5QTnswRE 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Mrz5QTnswRE" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 
Thousand-Hand Guan Yin 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xgHmSdpjEIk 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xgHmSdpjEIk" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 
Pass it on after you are done with it 
https://www.youtube.com/watch?v=Rm-wWfAojro 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Rm-wWfAojro" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 

BIKERS ARE AWESOME 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dGLYeYdQOPo" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dGLYeYdQOPo 
 
 

Evian Roller Babies international version 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XQcVllWpwGs 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XQcVllWpwGs" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 

 
Evian baby inside - Director's Cut 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vg1jAWtWUaU#! 

http://www.youtube.com/watch?v=Mrz5QTnswRE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xgHmSdpjEIk
https://www.youtube.com/watch?v=Rm-wWfAojro
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dGLYeYdQOPo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XQcVllWpwGs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vg1jAWtWUaU


 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Vg1jAWtWUaU" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

જો આ હોય માર ું  અંતિમ પ્રવચન – મોરારીબાપ   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iSOs5tnQkkE 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iSOs5tnQkkE" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Amazing Will Power 
http://www.youtube.com/watch?v=vfEc-Wji_fk 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vfEc-Wji_fk" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 

 
Say Merry Christmas - Vocal Carrie Rinderer and the American 
Christian L 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ln01p1M2cH0 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ln01p1M2cH0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 
 

Red Green's Christmas Turkey Bake 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=niegc7QcilM#! 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/niegc7QcilM" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Hari Sundar Nand Mukunda - Raag Bhup - Antarnaad  
http://www.youtube.com/watch?v=kLKP3P3q-S0 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/kLKP3P3q-S0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 

Madhava Madhusudhana - Antarnaad - Raag Mishra Kalavati, Zanzoti  
http://www.youtube.com/watch?v=o9-ET-z_6Gg&feature=related 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iSOs5tnQkkE
http://www.youtube.com/watch?v=vfEc-Wji_fk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ln01p1M2cH0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=niegc7QcilM
http://www.youtube.com/watch?v=kLKP3P3q-S0
http://www.youtube.com/watch?v=o9-ET-z_6Gg&feature=related


 

 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/o9-ET-z_6Gg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 
 

Manmohan SINGHAM 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OnowUHgXAXs#! 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OnowUHgXAXs" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 

Manmohan Singhnegger - Terminator-2 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=stu4jodn2Ao 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/stu4jodn2Ao" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Manmohan Singh in action! 
http://www.youtube.com/watch?v=Yg0NzQEDREs 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Yg0NzQEDREs" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Aaj ki Mahabharat starring Arvind Kejriwal as Arjuna 
http://www.youtube.com/watch?v=3mf5F-fui1I&feature=player_embedded 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3mf5F-fui1I" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Hitler reacting to Poschim Bongo 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tnMamC8yu3s 

મમિા બેનરજીએ બુંગાળન ું નામ પોસ્ચીમ બોંગો બનાવવાન ું કહિેા આ એક સ ુંદર કટાક્ષ હહટલરના 
રૂપમાું કરવામાું આવ્યો છે. હહટલર કહ ેછે કે મારી બહને મમિા મને કહશેે કે જમમનીને પણ 
પોસ્ચીમ જોમમની અને પોરવો જોમમની નામ આપવા કહશેે અને બુંનેને છુટા પાડિી દીવાલન ું નામ 
બોરલીન વોલ રાખવાન ું કહશેે. મારા તપ્રય હિકેટર સૌરવ ગાુંગ લીને બોંગો ટાઈગર કહવેાન ું કહશેે. 
એનામાું અક્કલ છે કે નહીં કે લોકો આ નામો કેવી રીિે ઉચ્ચારી શકશે? 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tnMamC8yu3s" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OnowUHgXAXs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=stu4jodn2Ao
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=stu4jodn2Ao
http://www.youtube.com/watch?v=Yg0NzQEDREs
http://www.youtube.com/watch?v=3mf5F-fui1I&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tnMamC8yu3s


 

 

 

HAPPY NEW YEAR-2013 
ઓઉલ્ડ લેંગ સાઈન દ્વારા નવા વર્મની શ ભેચ્છાનો સુંદેશો આપિા આ તવડીયો સાથે મારા તવશાળ 
તમત્રોને “સ રિીઉધીય ું” પરીવાર નવા વર્મની શ ભેચ્છા પાઠવે છે. નવા વર્મમાું િમે સૌ ખ બ ખ બ 
પ્રગતિ કરો, િુંદ રસ્િ રહીને તસદ્ધિના ઉચ્ચ તશખરે બબરાજમાન થાવ એવી સદગ રૂ શ્રી સાઈનાથ 
મહારાજને મારી પ્રાથમના!  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GxSqMbsHeJ8#! 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GxSqMbsHeJ8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Asmita Parva....Lecture by Gujarati writer Kajal Oza Vaidya 
https://www.youtube.com/watch?v=tEgPBn_PcDU 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tEgPBn_PcDU" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 
 

Italian-Designed Space Saving Furniture 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dAa6bOWB8qY 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dAa6bOWB8qY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

London's 2013 New Year Firework Display 
People from around the world gathered on the banks of the River Thames to watch the 
spectacular fireworks display which set off as Big Ben chimed in the New Year 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G3wNSEL6xNM 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/G3wNSEL6xNM" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

ULTIMATE PEOPLE ARE AWESOME OF 2012 || RWV 
http://www.youtube.com/watch?v=GBzJXgt0N1U 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GBzJXgt0N1U" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

ક િરા પણ ભોજન પહલેા પ્રાથમના કરે છે!  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GxSqMbsHeJ8
https://www.youtube.com/watch?v=tEgPBn_PcDU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dAa6bOWB8qY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G3wNSEL6xNM
http://www.youtube.com/watch?v=GBzJXgt0N1U


 

 

આપણે તયાું અસલ રીવાજ હિો કે જમિા પહલેા ભગવાનને પ્રાથમના કરી આ ભોજન આપવા 
બદલ એમનો આભાર માનીને દરેક વસ્ત  ઓમાુંથી થોડી થોડી સાઈડમાું કાઢી ભગવાનને ધરાવી 
પછી જ ભોજન કરિાું હિા. ધમમ અને સુંસ્કારનો વારસો િો દ નીયામાું ભારિ દેશને જ આપ્યો હોય 
એવી સામાન્ય માન્યિા આપણે તયાું ઘર કરી ગઇ છે. તવદેશોમાું પણ આ રીવાજ અસ્િીતવમાું હિો 
અને ઘણી જગ્યાએ હજ  પણ ચાલે છે અને એમાું પોિાના પાલત  ું પ્રાણી ક િરાને પણ સામેલ 
કરવામાું આવે છે. ક િરા િો ભગવાનનો આભાર માને કે જેથી બીજો જન્મ ક િરાનો નહીં મળે. પણ 
માણસને િો ભગવાને જ્ઞાન આપ્ય ું હોવા છિાું ભગવાનનો આભાર નથી માનિા કારણ કદાચ 
ક િરાઓ જોડે અદલાબદલી કરવા માુંગિા હોય!  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U6bL83U_AZc#! 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/U6bL83U_AZc" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 
 

Tom Mullica - Smoking Magic - INCREDIBLE! 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GCm4r0F0tts 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GCm4r0F0tts" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Autonomous Audi TTS Pikes Peak Self-Driving Car 
ડ્રાઈવર વગરની કારની વાિ એ થોડા વર્ો પહલેા સ્વપ્ન હત  ું જે આજે હકીકિ બનવા જઈ રહ્ ું 
છે. ઓડી કુંપનીએ ડ્રાઈવર વગરની(સ્વડ્રાઇતવિંગ) કાર કોલોરાડોમાું ૧૫૬ વળાુંકો ધરાવિા ૧૨ 
માઇલ લાુંબા Pikes Peak પહાડ ઉપર સફળિાપવૂમક સફર પરૂી કરી એક રેકોડમ બનાવ્યો છે. આની 
સાથે ભતવષ્યમાું ઓડીએ ભતવષ્યમાું ડ્રાઈવર વગરની કાર બનાવવાની પોિાની યોજના ાહહરે કરી 
છે.અમેહરકાના નેવાડામાું સ્વડ્રાઈતવિંગ માટે િે પહલેી કુંપની છે જેને લાઈસન્સ આપવામાું આવ્ય ું છે. 
આ સાથેના તવડીયોમાું િેની મઝા માણો. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=crXErMdBhqc 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/crXErMdBhqc" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U6bL83U_AZc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GCm4r0F0tts
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=crXErMdBhqc


 

 

ભગવાનને એક ગરીબ તવદ્યાથીનો પત્ર  
એક સાિમાું ધોરણમાું ભણિા એક ગરીબ તવદ્યાથીનો આ પત્ર આપણા દેશની હાલની પરીસ્થીિીન ું 
સચોટ દશમન કરાવે છે. િમારા શરીરમાું ધ્ર ાહરી ઉતપન કરે છે. ગ જરાિની જ વાિ કરીએ િો ઉચ્ચ 
જ્ઞાતિનો તવદ્યાથી ૯૫% લાવે િો પણ મેડીકલમાું નથી જઈ શકિો. િો િેની સામે ૬૦% લાવનાર 
પૈસાદાર કે નીચી જ્ઞાતિનો મેડીકલમાું જઈ શકે છે. આપણા ગ જરાિમાું તશક્ષણને વ્યાપાર બનાવી 
કાઢવામાું આવ્ય ું છે. ભગવાનની વાિ કરીએ િો વાિ િદ્દન સાચી છે. ભગવાનના નામે 
િાગડધીંગા કરિાું આપણા જ દા જ દા ધમોનાું કહવેાિા સુંિો સમાજ માટે િો કે કલુંક જ છે.   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zrcuDRZBgRA 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zrcuDRZBgRA" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 
 

Hand-held, Shoulder Launched Phosphorous 
http://www.youtube.com/watch?v=OKAFtW0zEFs 
 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OKAFtW0zEFs" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

ભારિ અને તવદેશમાું પિુંગ: 
ઉત્તરાયણમાું બધા પિુંગ ચગાવવામાું મસ્િ હશે. આપણે તયાું સામાન્ય રીિે માન્યિા એવી હોય છે 
કે પિુંગ િો ભારિમાું જ ચગાવિા હોય છે. હા, પિુંગ ભારિમાું જ ચગાવાય છે....કાપા-કાપી, 
મારામારી અને િેમાુંથી કોમી હ લ્લડો પણ ફાટી નીકળે છે. િમે જોશો િો પિુંગને લઈનેઘ્ર્ ઘણા 
કોમી હ લ્લડો થયા છે. આજે િમને પિુંગની ઉજળીબાજ  બિાવવા માુંગ  છુું. મ્ય ઝીક સાથે કેટલી 
સ ુંદર રીિે પિુંગો ચગાવાય છે જે જોઈને િમે પણ વાહ!વાહ! કહશેો.   
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nr9KrqN_lIg 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nr9KrqN_lIg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 
 

દીકરી વ્હાલ નો દહરયો ***** 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RC9Xpuul58g 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zrcuDRZBgRA
http://www.youtube.com/watch?v=OKAFtW0zEFs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RC9Xpuul58g


 

 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RC9Xpuul58g" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

મધ માટે મધમાખીઓનાું ઝુંડ વચ્ચે ***** 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3W_iMve4xvg 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3W_iMve4xvg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

AMAZING SKILL AND TALENT IN 2012 
૨૦૧૨ ના વર્મમાું તવતવધ પ્રકારના લોકો એમની એકાગ્રિા,ક શળિા,સખિ મહનેિ જોઈને હ ું પણ 
મનમાું ને મનમાું બોલી ઉઠયો શાબાશ! ૬૫ વરસનો વિૃ માણસે પહાડની ટોચ ઉપર ચાર કાચના 
ગ્લાસો ઉપર ખ રસી મકૂી િેના ઉપર બે ગ્લાસ ઉપર ખ રસી મ કીને જે બેલેન્સ કરી બિાવ્ય ું એ 
ખરેખર લાજવાબ છે, િો ફૂટબોલને જે રીિે કીક મારીને ધાય ું તનશાન પાડવ ું, નાની બાળકીનો બુંને 
આંખોની ભ્રમર ઉપરનો કાબ  અને એવ ું બીજ ું ઘણ ું બધ ું જોશો િો આફ્રીન થઇ જશો. િમારા સ્પીકરો 
ઓન રાખજો િો જોવાની ખ બ જ મઝા આવશે. 
http://www.youtube.com/watch?v=fbNGlWwyulU&feature=player_embedded 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fbNGlWwyulU" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

BEST OF WINTER 2012 
સ્નો જોવા માટે લોકો કાશ્મીર, ક લ -મનાલી વગેરે સ્થળોએ ાહય છે અને ખ બ જ મઝા કરે છે. 
િમારે જો તયાું કાયમ રહવેાન ું હોય િો ખબર પડે કે કેટલી િકલીફો પડે છે. ૨૦૧૨ના વર્મમાું જે 
કોઈ આવી ઘટનાઓ બની િેનો નઝારો આ તવડીયોમાું જ વો. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SaTBeGZ7Vxg 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SaTBeGZ7Vxg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

A Day Made of Glass-1 
કોનીગ ગ્લાસની કુંપનીએ ભતવષ્યમાું લોકો કેવી રીિે જજિંદગી જીવશે અને િેમાું ગ્લાસનો ઘણો જ 
અગતયનો ફાળો હશે િે ભતવષ્ય ભાખિો તવડીયો જોઈને િમે બે ઘડી િો હદગ્મઢૂ થઇ જશો. જજિંદગી 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3W_iMve4xvg
http://www.youtube.com/watch?v=fbNGlWwyulU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SaTBeGZ7Vxg


 

 

એટલી બધી ફાસ્ટ બની જશે કે લોકો આધ તનક સાધનોથી વાજ આવીને જ ુંગલમાું જિા રહશેે. હ ું 
બધાને કાયમ કહ ું છુું િેમ ૫૦/૧૦૦ વરસમાું માનવી પાછો જ ુંગલમાું જિો રહશેે. માનવી 
પથ્થરય ગના માનવીની જેમ જીવવાન ું શર  કરશે. માણસન ું મન ચુંચળ છે અને િેને ચેન્જ જોઈએ 
છે. હાલમાું જ અમેહરકામાું ખ બ જ પૈસાદાર લોકો કેલીફોનીયામાું એક અલગ એરીયામાું કે જે 
માનવ વસ્િીથી ખ બ જ દૂર હોય તયાું ઝપડા જેવા મકાનમાું કોઈપણ ાહિની ભૌતિક સગવડો 
વગર છાણીયા ખાિરમાું અનાજ પકવે છે, ગાય પાળીને લાઈટ વગર જજિંદગી પસાર કરે છે. િમે 
એક જ તવચાર કરો કે અમદાવાદમાું કે બીજે તવશાલા ટાઈપની હોટલોમાું લોકો જમવા ાહય છે 
તયારે મગજને કેટલી શાુંિી મળે છે!  
http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38&feature=player_popout 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6Cf7IL_eZ38" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

A Day Made of Glass 2: Same Day. Expanded 
http://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0&feature=player_embedded 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jZkHpNnXLB0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

A Day Made of Glass 2: Unpacked. The Story 
http://www.youtube.com/watch?v=X-
GXO_urMow&feature=iv&annotation_id=annotation_152905 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/X-GXO_urMow" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

પ્લાસ્સ્ટક વેસ્ટમાુંથી ઓઈલ  
આ તવડીયોમાું ઘણી જ અગતયની માહહિી છે. પ્લાસ્સ્ટક એક એવી વસ્ત   છે કે જેનો નાશ થિો નથી. 
જે પથૃ્વી ઉપર ભારરૂપ છે અને આજે દરેક દેશો માટે માથાનો દ ખાવો બની ગયો છે. એક 
ાહપાનીસ એન્જીનીયરન ું માનવ ું હત  ું કે ઓઈલમાુંથી પ્લાસ્સ્ટક બને છે િો પ્લાસ્ટીકન ું ઓઈલમાું 
રૂપાુંિર થવ ું જોઈએ. િેણે એક િદ્દન નાની સાઈઝન ું મશીન બનાવ્ય ું કે જે પ્લેનમાું પણ લઈ જઈ 
શકાય. આ મશીનમાું પ્લાસ્ટીકનો કચરો નાખીને એમાુંથી ઓઈલ અને એ ઓઈલમાુંથી 
ડીઝલ,પેટ્રોલ અને કેરોસીન બનાવી શકાય. આને લઈને ઓઈલ ઉતપન કરિી રીફાઈનરીઓ જે 
કાબમન ડાયોક્સાઈડ બહાર ફેંકે છે િેન ું પ્રમાણ ઘણ ું ઓછુું થઇ શકે અને પયામવરણને ઘણો ફાયદો  

http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38&feature=player_popout
http://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=X-GXO_urMow&feature=iv&annotation_id=annotation_152905
http://www.youtube.com/watch?v=X-GXO_urMow&feature=iv&annotation_id=annotation_152905


 

 

થાય. આં ઉપરાુંિ દેશન ું તવદેશી હ ુંડીયામણ બચે અને લોકોને રાહિ થાય. ભારિમાું એટલા બધા 
હોતશયાર માણસો પડયા છે કે જો િેમાના કોઈ આવ ું મશીન બનાવવામાું સફળ થાય િો ગરીબ 
દેશોની અને દ તનયાની િસ્વીર બદલાઈ ાહય. બાકી ઓઈલ રીફાઈનરીવાળાઓની જોરદાર લોબી 
અને આરબ લોકો આને સફળ થવા દે કે કેમ એ મોટો સવાલ છે? 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R-Lg_kvLaAM 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/R-Lg_kvLaAM" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 

અમેહરકામાું પીળું એટલ ું સોન ું નથી! 
Mathew O’brien – Beneath The Neon 

http://www.youtube.com/watch?v=IUyZT0S-xnw 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/IUyZT0S-xnw" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

ન્ય યોકમ  સીટીની ટનલમાું રહિેાું ઘરબાર વગરના લોકો  
http://www.youtube.com/watch?v=2BYoPUOXhVA 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2BYoPUOXhVA" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 

ઘરબાર વગરના લોકોન ું નવ ું તનવાસ્થાન  
http://www.youtube.com/watch?v=obho7uBg3-A 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/obho7uBg3-A" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

LIFE VEST INSIDE-KINDNESS BOOMERANG-1 

Life Vest Inside - Kindness Boomerang-PAY IT FORWARD-1 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nwAYpLVyeFU 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nwAYpLVyeFU" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 
 

LIFE VEST INSIDE-KINDNESS BOOMERANG-2 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AJ-J6qGxo24 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R-Lg_kvLaAM
http://www.youtube.com/watch?v=IUyZT0S-xnw
http://www.youtube.com/watch?v=2BYoPUOXhVA
http://www.youtube.com/watch?v=obho7uBg3-A
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nwAYpLVyeFU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AJ-J6qGxo24


 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/AJ-J6qGxo24" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Ueli Steck High-speed clumb on Eyger (the Alps, Switzerland) 
૧૯૩૮ની સાલમાું એક પવમિઆરોહકની ટીમને આઈગર નોથમ ફેસની ટોચ ઉપર ૩૯૭૦ મીટર 
ચઢિા જિા ૩ હદવસ લાગ્યા હિા. જે માટે ઓલી સ્ટેકે ૧૭૦૦ મીટરની સીધી ચઢાઈ બે કલાક 
અને સ ડિાલીસ મીનીટમાું કરીને એક નવો વલ્ડમ રેકોડમ સ્થાપીિ કયો હિો. જે િેણે પોિે કરેલા 
રેકોડમ કરિાું એક કલાક અને સાિ મીનીટ ઓછો હિો. આઈગર નોથમ ફેસ (જમમની-નોરવાુંડ) એ 
આલ્પ્સ પવમિની છ પહાડો ઉપરની ટોચોમાુંની એક છે જે ગ્રીનડેલવટમની ખીણ ઉપર ૧૮૦૦ 
મીટર(૫૯૦૦ ફૂટ) ઊંચાઈએ આવેલ ું છે. ઓછામાું ઓછા ૬૪ પવમિઆરોહકો અતયાર સ ધીમાું આ 
ટોચ ઉપર આરોહણ કરિાું માયામ ગયા છે. આવા પવમિ આરોહણ વખિે જેમ બને િેમ ઝડપથી 
ચઢવ ું પડે. પવનન સ સવાટા વચ્ચે આટલી ઊંચાઈ ઉપ રસ્નોમાું રસ્િો કરી કરીને ચઢવ ું એ 
અદભ િ છે. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UxEtJoK0-jA 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UxEtJoK0-jA" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
Ueli Steck set a new record speed soloing the Eiger North Face - first climbed in 1938 by an 
expedition which took 3 days to reach the 3970 m summit. It took him only 2 h 47 min to 
tackle the 1700 m of vertical ice and rock, breaking his own record by 1 h 07 min! To set this 
record he had to climb without any safety lines, as they would slow him down.    The Eiger 
north face (German: Nordwand) is one of the six great north faces of the Alps, towering over 
1,800 m (5,900 ft) above the valley of Grindelwald.   First climbed in 1938, at least sixty-four 
climbers have died in the attempt to climb it. 
 
 

PEOPLE ARE AWESOME 2013 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A6XUVjK9W4o 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/A6XUVjK9W4o" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

The Ross Sisters - "Broadway Rhythm" (1944) 
The Ross Sisters - Solid Potato Salad 
શરૂઆિમાું થોડો વખિ િમને કુંટાળો આવશે પરુંત   તયાર પછી આ ત્રણ રોઝ બહનેોએ જે 
એિોબેહટક ડાન્સ કયો િે ખરે ખર અદભ િ છે. છેલ્લે જયારે એ લોકો તવદાય લે છે િે જોઈને  
િમે પણ કહશેો કે વાહ,વાહ! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UxEtJoK0-jA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A6XUVjK9W4o


 

 

"Hee-Haw" meets Cirque du Soleil when The Ross Sisters perform their acrobatic dance 
routine. Wait until you see how they exit the stage at the end! 
https://www.youtube.com/watch?v=d1J3NLNWAPU&feature=player_embedded 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/d1J3NLNWAPU" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Bridge Kid - The best 30 seconds in 2012 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ChzLIvQfTOU 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ChzLIvQfTOU" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Pilobolus Dance Theatre "Shadowland" 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=STK7AZ_Zs_E 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/STK7AZ_Zs_E" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

She without arm, he without leg - ballet - Hand in Hand - higher 
resolution  
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=UTrb6i7gJAk&feature=endscreen 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UTrb6i7gJAk" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Toronto, Canada-Snow Storm 2013 
ઇન્ડીયામાું ફોરેન શબ્દ સાુંભળીને લોકોના કાન ઊંચા થઇ ાહય છે. ાહણે અમેહરકા/કેનેડા કે બીાહ દેશોમાું િમે ાહુંવ 
એટલે તયાું િમારા માટે લાલ ાહજમ બીછાવેલી હોય. આ બધ ું સાુંભળવાન ું સાર ું  લાગે પરુંત   શરૂઆિમાું િમારે ખ બ જ 
મ શ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે. અમ ક મ શ્કેલીઓ િો કાયમ માટે રહવેાની. એક દાખલો આપવા મેં િાજેિરમાું 
નોથમઅમેહરકા/કેનેડામાું જે સ્નો(બરફ) પડયો િેનો તવડીયો મ ક્યો છે. આવા સ્નોના િોફાનમાું કાર લઈને જનારા ૧૦૦ 
વાર ભગવાનન ું નામ જપિા હશે. એમાું પણ બ્લેક આઈસ  ઉપર એકવાર ગાડી જો સ્લીપ થઇ િો િમાર ું  સ્ટીયરીંગ 
કશ ું કામન ું નહીં. કારને જયાું જવ ું હોય તયાું ાહય, અફળાય-ક ટાય કે સામેના રોડ ઉપર જઈને મોટા ટ્રક સાથે અથડાય. 
આવી વખિે ૨૫/૫૦/૧૦૦ કારોનો ખ રદો નીકળી ાહય.    
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W1NPO-cH28o 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/W1NPO-cH28o" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Best Train Snow Plow and Blower Complilation  

https://www.youtube.com/watch?v=d1J3NLNWAPU&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ChzLIvQfTOU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=STK7AZ_Zs_E
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=UTrb6i7gJAk&feature=endscreen
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W1NPO-cH28o


 

 

An awesome compilation of trains riding through the snow with plows or blowers attached. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KJlTrLllWN4 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/KJlTrLllWN4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

DC SHOES: ROBBIE MADDISON'S AIR.CRAFT 
Robbie Maddison shows his legendary freestyle motocross skills by doing backflips over 
abandoned airplanes in Tucson, Arizona. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_VHaQeY88po 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_VHaQeY88po" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 

 

આ સાયકલ સ્ટુંટમેનને સલામ ***** 

http://www.youtube.com/watch?v=Cj6ho1-G6tw 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Cj6ho1-G6tw" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

આ તવડીયો જોઈને િમને કદાચ બનાવટ લાગશે, પરુંત   આ એક હકીકિ છે. જોઈએ િો ગ ગલમાું 
સચમ કરીને જોઈ લેજો. ડેન્ની મેકાસ્કીલ જે હવે ડેન્ની મેગાસ્કીલ િરીકે વધાર ાહણીિો છે િેનો જન્મ 
૨૩ ડીસેમ્બર,૧૯૮૫મા સ્કોટલેન્ડના આયલ ઓફ સ્કાઈનાું ડનવેગન નામના ગામમાું થયો હિો. 
ઇન્સ્પાયડમ બાઈસીકલ લી.માું ધુંધાદારી સ્ટ્રીટ ટ્રાયલ પ્રોરાઈડર િરીકે નોકરી કરે છે. એતપ્રલ-
૨૦૦૯મા ય ું ટય બ ઉપર િેનો સાડા પાુંચ તમતનટનો તવડીયો પ્રસાહરિ થયો, િેણે લોકો અને 
મીહડયામાું ધમાલ મચાવી દીધી હિી.  
 
Danny MacAskill is a professional street trials rider for Inspired Bicycles Ltd, born and raised 
in Dunvegan on the Isle of Skye, Scotland. On April 19th, 2009 the then 23 year old released a 
5:30 minute street trials video on YouTube set to ‘The Funeral’ by the Band of Horses that 
was about to change his life. Filmed and produced by his flat mate Dave Sower by, “Inspired 
Bicycles” got a few hundred thousand views overnight and as of today has been watched well 
over 28 million times – the world went crazy for Danny. The video featured bike stunts on a 
never before performed level, but as visitor of his website you probably know what we’re 
talking about. Since the video was streamed, things progressed really fast for Danny. He 
found himself featured in the New York Times and several other big publications, joined a 
Hollywood production as a stunt man, appeared in a TV-commercial for the new Volkswagen 
Golf Estate and was nominated for the Category “Action Sportsperson of the Year” at the 
Laureus World Sports Awards as well as for the National Geographic Adventurer of the Year 
Award. Naturally he gave up his job as a Bicycle mechanic and moved to Edinburgh to ride his 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KJlTrLllWN4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_VHaQeY88po
http://www.youtube.com/watch?v=Cj6ho1-G6tw


 

 

bike full time. Once again shot by Dave Sower by, Danny then released a new video called 
“Way Back Home” under the production of the Red Bull Media House. It shows him revisiting 
his roots on a 27.000 miles trip through Scotland back to his hometown Dunvegan – the trails 
he knows best – with the sickest riding you’d probably seen so far, earning him more than 15 
million clicks at the time. Meanwhile Danny had also become a star within the mountain bike 
scene working on several projects with free ride mountain bike colleague Martin Söderström 
or bicycle legend Hans “No Way” Rey – to name just 2. In August 2011 he released his latest 
clip on YouTube, a Channel 4 production arranged by Stu Thomson called: “Industrial 

Revolutions”. Over 3 million people watched it within the first three months.  
 

Doordarshan Signature Montage 
http://www.youtube.com/watch?v=tFoNiwZNcrg 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tFoNiwZNcrg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

OLD DOORDARSHAN START UP THEME 
http://www.youtube.com/watch?v=7H17LaAnkQQ 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/7H17LaAnkQQ" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Doordarshan- DD News 
http://www.youtube.com/watch?v=t9kEy2of6cM 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/t9kEy2of6cM" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 

All India Radio Signature Tune 
http://www.youtube.com/watch?v=97bpv2qdvu0 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/97bpv2qdvu0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Winter Free Running - Ice Parkour - Ronnie Shalvis 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nmtpngSjKqE 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nmtpngSjKqE" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 

Converting Trash into Electricity 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UjZgtmd1kko" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UjZgtmd1kko 

http://www.youtube.com/watch?v=tFoNiwZNcrg
http://www.youtube.com/watch?v=7H17LaAnkQQ
http://www.youtube.com/watch?v=t9kEy2of6cM
http://www.youtube.com/watch?v=97bpv2qdvu0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nmtpngSjKqE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UjZgtmd1kko


 

 

 

વોક્સ વેગનની અદ્યિન પારદશમક કાર ફેક્ટરી  
દ તનયાની ખ બ જ પ્રખ્યાિ કાર કુંપની વોક્સવેગને એમની એકદમ અદ્યિન કાર ફેકટરી જમમનીના 
ડ્રેસ્ડેનના ડાઉનટાઉનમાું બનાવી છે. આ શહરે િેના ઉચા મકાનો માટે પ્રખ્યાિ છે. વોક્સ વેગને જે 
ફેક્ટરી બનાવી છે િે િદ્દન પારદશમક છે. િમે ફેક્ટરીમાું દાખલ થાવ િો િમે કોઈ ફાઈવ સ્ટાર 
હોટલમાું પ્રવેશિા હોય એવ ું લાગશે. કોન્િીટની જગ્યાએ મેપલ વ ડ અને ગ્લાસની દીવાલોથી 
બનાવવામાું આવી છે. િમે બહારથી પણ ફેક્ટરીની અંદર શ ું કામ ચાલે છે િે જોઈ શકો છો. તયાું 
કામ કરનારા બધા જ લોકો કાળા કે ભરૂા રુંગના ડ્રસેની જગ્યાએ સફેદ રુંગના ડ્રેસ પહરેે છે. અહી 
ફેટન નામની ઈલેક્ટ્રીક કાર બનાવવામાું આવે છે. અહી કોઈપણ ાહિનો ઘોંઘાટ નથી.બધા જ 
સ્પેરપાટમ  વગેરે પબ્લીક તસસ્ટમની સહાયથી કાગો ટ્રામ દ્વારા લાવવામાું આવે છે. ૬૦૦૦૦ મેગ્નેટની 
મદદથી રોબોટ દ્વારા પાટમસ િેની તનયિ જગ્યાએ પહોચાડવામાું આવે છે. અહહયા ફ્લોર બેલ્ટ 
કન્વેયરની મદદથી ઘણી ધીમી ગતિએ ફરે છે. આ ફ્લોર ટ લ્સ અને કમ્પ્ય ટરો માટે વીજળીનો 
પ્રવાહ પણ પ રો પાડે છે. અહહયા એક સ્ુ પણ ફીટ થાય એટલે કમ્ય ટરને િેની ખબર પડે છે જેને 
લઈને કોઈ પાટમસ કે સ્ુ ફીટ થવાનો રહી ાહય િે સુંભવ નથી. અહહયા કારને ઊંચકનારી િેન 
કારને ગમે િે ખણેૂ વાળી શકે છે. જેને લઈને ટેકનીશીયનને પાટમસ ફીટ કરવામાું ઘણી જ આસાની 
રહ.ે કોઈપણ વ્યક્િી આ કારની ફેક્ટરીની મ લાકાિ લઈ શકે છે. અંિે આ કારને લાઈટ ટનલમાુંથી 
પસાર કરવામાું આવે છે. જયાું લાઈટની એવી ગોઠવણ કરવામાું આવી છે કે કાર પર સહજે પણ 
ઘસરકો પડયો હોયકે કોઈ બીજી મામલૂી ખામી હોય િો કાર રીજેક્ટ થઇ ાહય છે. આ બધી કારોને 
વ્યવસ્થીિ રીિે સાયલોમાું(ઉચ ું બબલ્ડીંગ જેમાું નવી બનેલી કારોનો સુંગ્રહ કરવામાું આવે છે) 
ગોઠવવામાું આવે છે. ઇન્ડીયામાું નવી કારો વીશે ખ બજ વાિો કરવામાું આવે છે પરુંત   આ ાહિની 
ફેક્ટરી બનાવિા ઘણા વર્ો લાગી જશે. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/46_rhAzJzo4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=46_rhAzJzo4 

 

IDOCTOR 
iDoctor: Could a smartphone be the future of medicine? 
One of the world’s top physicians, Dr. Eric Topol, has a prescription that could improve your 
family’s health and make medical care cheaper. The cardiologist claims that the key is the 
smartphone. Topol has become the foremost expert in the exploding field of wireless 
medicine. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=46_rhAzJzo4


 

 

તવશ્વના બધા લોકો માટે એક ખ બ જ સ ુંદર સમાચાર છે. નજીકના ભતવષ્યમાું િમારે એક્સરે કે 
એમ.આર.આઈ કરાવવા માટે કે બ્લડમાું ગ્લ કોઝ ચેક કરાવવા માટે ડોક્ટર પાસે નહીં જવ ું પડે. 
આ બધ ું કામ િમારો સ્માટમ  ફોન કરી આપશે. આ તવડીયો જોશો એટલે એ કેવી રીિે શક્ય બનશે  
એ િમને સમાહઈ જશે. આને લઈને િમારા મેહડકલના મસમોટા બીલોમાું પણ ઘણી જ રાહિ  
રહશેે. ખાસ કરીને તવદેશોમાું ડોક્ટરની એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની વગેરેમાુંથી િમે િમારો ઘણો જ  
કીમિી સમય પણ બચાવી શકશો.  
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/r13uYs7jglg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=r13uYs7jglg  
 
 

Annabel Carberry in "A Glass of Red"  
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/p-R-0pvQqKg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p-R-0pvQqKg 
 
 

How Chinese multiply 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SO-qULaAwMY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=SO-qULaAwMY 
 
 

Volkswagen's The People's Car Project: Hover Car PART 1 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ew4Y5HLyT6c 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ew4Y5HLyT6c" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

The Life of Flowers 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/N1X5fReUmqY" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=N1X5fReUmqY 

 
 

અડાલીયા રોઝ “પા”રોગનો તશકાર બાળકીનો “કોલાવરી” ડાન્સ  

http://www.youtube.com/watch?v=r13uYs7jglg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p-R-0pvQqKg
http://www.youtube.com/watch?v=SO-qULaAwMY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ew4Y5HLyT6c
http://www.youtube.com/watch?v=N1X5fReUmqY


 

 

અતમિાભ બચ્ચનને પા માું જોઈને તસનેમા હોલમાું દરેકની આંખો ભીની થઇ જિી હિી. આજે 
આપની સમક્ષ આજ રોગનો ભોગ બનેલી અડાલીયા રોઝનો “કોલાવરી” ગીિ ઉપરનો ડાન્સ રજ  
કર ું  છુું. િેનો જન્મ ઓસ્ટીનમા થયો હિો. આ સ ુંદર બાળકી પ્રોજેહરયા નામના રોગનો તશકાર છે. 
જેમાું નાની ઉંમર હોવા છિાું વિૃ લાગે. અડાલીયાના ફેસબ ક ઉપર ૬૦ લાખ ફેન છે. દ ુઃખની વાિ 
િો એ છે કે પતિમની આધ તનક પરુંત   સુંસ્કાર વગરની અમ ક પ્રાહ અડાલીયા માટે ફેસબ ક ઉપર 
ઘણી જ નીચ અને દ ુઃખદ કહવેાય િેવી કોમેન્ટો લખે છે છિાું િેની માિા નિાબલયા વધ ને વધ  
અડાલીયાના ફોટાઓ અને તવડીયો ફેસબ ક ઉપર મ કીને આવા હલકટ લોકોને જડબાિોડ જવાબ 
આપી રહી છે. એ િો હકીકિ છે કે આવી કોમેન્ટ કોઈ ભારિમાું કરે(આજે એવી શક્યિા ઘણી જ 
ઓછી) િો લોકો જ એવાની બરાબર ધોલાઈ કરે.  
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/076g877ee1U" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=076g877ee1U 

 
 

Irina Akimova Live on Swiss TV show Benissimo 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tb-fLVkfx7c" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tb-fLVkfx7c#! 

 
 

America's Got Talent 2008-Russian girl jump on the bar 

રતશયન છોકરીનો માનવામાું નહીં આવે િેવો બાર જમ્પ  
આ રશીયન તત્રપ ટી જે કેનેડા થી અમેહરકા આ “લેન્ડ ઓફ ઓપોચ્ય મનીટી”માું પોિાન ું નસીબ 
અજમાવવા નીકળી પડયા હિા. મારા માનવા પ્રમાણે એ લોકો જે રીિે બાર જમ્પનો આ ખેલ રજ  
કરે છે િે જોઈને દ નીયામાું કોઈપણ જગ્યાએ એમને તનરાશ નહીં થવ ું પડ.ે ૧૩ ફૂટ લાુંબા અને ૪ 
ઈંચ પહોળા બાર પર આ છોકરી જે રીિે જમ્પ કરે છે િે જોઈને િમે મોઢામાું આંગળા નાખી જશો. 
આ મારી ચેલેન્જ છે. છોકરીના જણાવ્યા મ જબ િેને સ્ટેજ નાન ું લાગત  ું હોવા છિાું િેણે જે આ 
અદભ િ બાર જમ્પનો ખેલ કયો છે િેને મારા લાખ લાખ સલામ! 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/uxzZoyWrf00" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=uxzZoyWrf00 

http://www.youtube.com/watch?v=076g877ee1U
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tb-fLVkfx7c
http://www.youtube.com/watch?v=uxzZoyWrf00


 

 

 
 

THIS IS THE BEST TALENT IN THE WORLD 2012 
એક નમ્ર તવન્નુંિી: જે ભાઈ/બહનેમાું હહિંમિ હોય િો જ આ તવડીયો જોવા તવિંનિી છે. કારણ કે આ 
ભાઈ જે ખેલ કરે છે િે ભયાનક િો છે જ પરુંત   મગજમાું ચીિરી ચઢી ાહય એવા છે. આ ટેલન્ટ શો 
ના જજો પણ ઘણીવાર આંખ બુંધ કરી દેિા હિા. એક જજે િો ખ રસી ઉપરથી ઉભા થઈને મોઢ ું 
ફેરવી  નાખ્ય ું હત  ું. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NGNpQVnCDFw" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NGNpQVnCDFw 
 
 

LADY JUGGLER 
એક સ્ત્રી અધ્ધર પગ રાખીને ફૂટબોલના અદભ િ ખેલ કરે છે િે જોવા જેવા છે. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/N914iZJwMq0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?v=N914iZJwMq0 
 
 

બભખારીઓ કે ધુંધાદારીઓ? 

Beggars or Business? f/ People on the Streets asking or Money 
This video will give you more awareness how people on the streets are asking people for 
money. Even though this may be very entertaining, people should be careful talking to 
strangers in this environment. 

ઘણા દેશોમાું ગરીબ લોકો પાપી પેટ ભરવા માટે મજબ રીને લઈને ભીખ માુંગિા હોય છે. િો ઘણા એવા ઠગ લોકો 
હોય છે િેમને કામધુંધો કરવો નથી હોિો એટલે ભીખ માુંગે છે. આવી હાલિ એશીયાના ગરીબ દેશોમાું જ જોવા મળે 
એવ ું નથી. અહહયા પતિમના સ ધારેલા ગણાિા દેશોમાું પણ એવી જ હાલિ છે. અહહયા ભીખ માુંગવાના કારણો આવા 
લોકોએ બોડમ ચીિરીને બિાવ્યા છે િે પણ બીયર,દાર ,વેશ્યા અને એવા કારણે એમને ભીખ જોઈએ છીએ. માણસ ાહિ 
બધે જ સરખી હોય છે. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_qhuwpH_d2w" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=_qhuwpH_d2w&feature=endscreen&NR=1 

 
PEOPLE WHO ASK ME FOR MONEY 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/n5iGmjStVR8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NGNpQVnCDFw
https://www.youtube.com/watch?v=N914iZJwMq0
http://www.youtube.com/watch?v=_qhuwpH_d2w&feature=endscreen&NR=1


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=n5iGmjStVR8 

 

Panhandler Party 
ટે્રનમાું ભીખ માગિા લોકોનો આ હાસ્યરતસક તવડીયો ફક્િ હસવા માટે અમેહરકાના કેટલાક ય વા કલાકારોએ બનાવ્યો 
છે. જેમાું વ્યુંગ પણ છે અને જોવાની મઝા આવશે. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/47e3vjA_4uc" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=47e3vjA_4uc 

 
 

AMAZING ZEN MAGNET 
This is really amazingly incredible, incredibly amazing 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/7hLMQxX7Ua0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=7hLMQxX7Ua0 
 
 

12,000 year old city of Lord Krishna found 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3tq71v9rbcY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3tq71v9rbcY 
 
 

COMEDY – MEN IN COATS 
The comedy team 'Men in Coats' are the masters of nonverbal entertainment 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/l9gl5VT9Cac" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l9gl5VT9Cac 
 
 

િોફાની બારકસના પરાિમો  
The Craziest Guy I've Ever Seen In My Life! 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ohtzU1pFzBg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ohtzU1pFzBg#! 
 
 

માનવ સુંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ બે મીનીટમાું  

http://www.youtube.com/watch?v=n5iGmjStVR8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=47e3vjA_4uc
http://www.youtube.com/watch?v=7hLMQxX7Ua0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3tq71v9rbcY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l9gl5VT9Cac
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ohtzU1pFzBg


 

 

Ever wanted to watch the entire history of the world compiled in one single and short video? If yes, then this 

video is the one that you were waiting for. Take a look at it. This outstanding video is compiled by a 19 year old 

student, Zack Hemsey, for his video production class. With the dramatic music from the movie Inception and 

fast moving images, it just feels marvelous to go through the entire history in just 2 minutes and 10 seconds. 

Undoubtedly he has done a commendable job, his research and editing is mind blowing. It's worth watchg a 
couple of times ... excellent. 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MrqqD_Tsy4Q" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=MrqqD_Tsy4Q&feature=player_embedded 

 
 

Blind Man l The Power of Words we use! 
Blind Man l The Power of Words we use!  

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YfNO3rd1Pcg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=YfNO3rd1Pcg 

 
 

The Baronton Sisters on the Ed Sullivan Show  
 

The amazing "The Baronton Sisters" from France perform on The Ed Sullivan Show on 
February 2, 1969 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/HqhM6uCaINE" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HqhM6uCaINE 
 
 

DREAM RANGERS – સ્વપ્નો સાકાર કરનારા  
એક સતય સ્ટોરી. સરાસરી ૮૧ વરસની ઉંમરવાળા પાુંચ િાઈવાનના વિૃ તમત્રો જેમાું એકને 
સાુંભળવાની િકલીફ છે, એકને કેન્સર છે, ત્રણ જણને હાટમના પ્રોબ્લેમ છે અને બધાને 
આથમરાઈટીસની બીમારી છે. બધા ય વાન હિા તયારે એમન ું મોટર સાઈકલીસ્ટન ું એક ગ્ર પ હત  ું 
િેમનામાુંથી એક સાથીન ું મતૃય  થાય છે એટલે બધા તવચાર કરે છે કે લોકો જીવે છે શા માટે? 
ગ માવેલ સ્વજનની યાદમાટે? લાુંબ  જીવવા માટે? બધા ફરીથી મોટરસાઈકલ લઈને ઉત્તરથી 
દબક્ષણ આખ ું િાઈવાન ફરવાનો તવચાર કરે છે. જે માટે એ લોકો છ મહહના સ ધી સખિ િૈયારીઓ 
કરે છે ૧૧૩૯ કી.મી.ની િાઈવાનની ૧૩ હદવસ-રાિની સફર ઉપર નીકળી પડે છે. કારણ, 
ય વાનીના એ તમત્રને શ્રધાુંજબલ આપવા, ય વાનીની યાદો િાજી કરવાન ું એક સ્વપ્ન પરૂ ું  કરવા માટે.   

http://www.youtube.com/watch?v=MrqqD_Tsy4Q&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=YfNO3rd1Pcg
http://www.youtube.com/watch?v=YfNO3rd1Pcg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HqhM6uCaINE


 

 

“અસામાન્ય સ્વપ્ન લઈને ફરિા સામાન્ય માણસો” 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vksdBSVAM6g" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vksdBSVAM6g 

 
 

લગ્નની મઝા કે સાહ! 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TCVkTP4FSIA" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TCVkTP4FSIA 

 
 

Shanghai World Expo Closing Ceremony Concert 
આ તવડીયોમાું િમે જે સ્ત્રી મ્ય ુંઝીશીયનો જોશો િે ખ રસી વગર બેઠી છે અને િે યોગનો એક પ્રકાર 
છે. જેને "chair posture" િરીકે ઓળખવામાું આવે છે. આટલો લાુંબો વખિ સ ધી આમ બેસી રહવેા 
માટે િેમણે ખ બ જ પે્રકટીશ કરી હિી. 
http://www.youtube.com/watch?v=6HfDeTVpinU&feature=player_popout 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6HfDeTVpinU" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Shanghai World Expo Closing Ceremony Concert 
આ તવડીયોમાું િમે જે સ્ત્રી મ્ય ુંઝીશીયનો જોશો િે ખ રસી વગર બેઠી છે અને િે યોગનો એક પ્રકાર 
છે. જેને "chair posture" િરીકે ઓળખવામાું આવે છે. આટલો લાુંબો વખિ સ ધી આમ બેસી રહવેા 
માટે િેમણે ખ બ જ પે્રકટીશ કરી હિી. 
http://www.youtube.com/watch?v=6HfDeTVpinU&feature=player_popout 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6HfDeTVpinU" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 

Kaun Banega Roadpati - Gujju 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sBbRp1Hg6bM" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sBbRp1Hg6bM 
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vksdBSVAM6g
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TCVkTP4FSIA
http://www.youtube.com/watch?v=6HfDeTVpinU&feature=player_popout
http://www.youtube.com/watch?v=6HfDeTVpinU&feature=player_popout
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sBbRp1Hg6bM


 

 

50 Greatest Fails April 2013! NEW! (2013 Compilation) 

૨૦૧૩ના રમજૂી અકસ્માિો હસવ ું કે રડવ ું  
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Wn7EihtVeiE" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?v=Wn7EihtVeiE&feature=youtube_gdata_player 

  
HandSolo Mobile - A Qualcomm Partner 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oYimJPi5qJY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oYimJPi5qJY#! 
 
 

દદે હડસ્કો ડાન્સ ગ જરાિીમાું  
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dcYLEyJwEVg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dcYLEyJwEVg#! 
 

The Future of Shopping  
Guys, imagine taking your wives out shopping and actually enjoying it. And ladies, what 
would you do to get rid of all the changing rooms and optimize your shopping time?   
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jDi0FNcaock" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jDi0FNcaock 
 

Kseniya Simonova - Sand Animation 
Ukrainian girl tells an entire story by pushing around sand on a table. She uses nothing but 
sand and her hands to create these images.   
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/518XP8prwZo" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=518XP8prwZo 
 
 

More buck 5 Stars 
Mais Marradas 5 Estrelas is a show that illustrates how chasing and tormenting bulls can get 
you extremely hurt or worse. The show is filmed in the Azores, where locals put on their own 
version of “running with the bulls.” Instead of letting a herd of bulls stampede them, they let 
out one bull at a time and take it on. This custom originated as a form of courtship, in which 

https://www.youtube.com/watch?v=Wn7EihtVeiE&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oYimJPi5qJY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dcYLEyJwEVg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jDi0FNcaock
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=518XP8prwZo


 

 

young bachelors would try to impress the women of the village with their bravery. 
Bystanders can watch the show from behind barriers, while locals display their skills. 
However, this informational video proves that no one is really safe in situations like this.  
Once the bulls get out, there is no knowing what they'll do. Especially since they are first 
taunted or injured by the picadors. You can see their horns are cropped, but that doesn't 
seem to be stopping them from inflicting serious pain to rush-seekers. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2h-WhhqFjv4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2h-WhhqFjv4#! 
 

THE POOP SNAKE-દ બઈની દ ુઃખિી નસ  
Where does all the poop go in Dubai? Millions of people and no sewers, just holding tanks 
and "poop" trucks. We found this lineup out on the highway and never found the end of it. 

We asked the drivers and they had been there for 3 days. Maybe why they now just dump it  

in the ocean and the beaches are closed. Listen closely.... 

આપણે તયાું એક કહવેિ છે ગરીબની બૈરી ગામની ભાભી અને શેઠની બૈરી ગામની બહને. દ બઈની 
મોટી મોટી બબલ્ડીંગો,રોડ,સ્વચ્છિા વગેરના ફોટાઓ કે તવડીયો જોઈને ખ શ થઇ જઈએ છીએ. પરુંત   
િમે એ ાહણીને ચોંકી જશો કે આ બધા મોટા મોટા બબલ્ડીંગો, હોટલો કે કોઈપણ જગ્યાએ દ બઈમાું 
મળ(સુંડાસ)ના તનકાલ માટે કોઈ ડ્રેનેજ નથી. િો િેનો તનકાલ કેવી રીિે થાય છે? ૧૦૦૦૦ 
ગેલનની એક ટ્રક એવી અનેક ટ્રકો દ્વારા! એટલી બધી ટ્રકો લાઈનમાું હોય છે કે એક ટ્રકને ખાલી 
કરવા માટે ત્રણ હદવસ લાઈનમાું ઉભા રહવે  ું પડે છે. િમે તવડીયો જોશો િો અચુંબો પામશો. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/-pQdjwliLMA" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-pQdjwliLMA 
 

Super Brain Yoga 
Our traditional school punishment of “uthak-bethak " turned out to be SUPER BRAIN YOGA!! 
Now, in USA, Doctors of Yale University have "discovered" that our traditional childhoold 
school punishment of OTH-BOSHin Bengali is very remedial for BRAIN and are prescribing it as 
SUPER BRAIN YOGA.  
Uthak-Bethak was considered punishment. Our prayer to Lord Ganapathi, may now be 
patented in USA as Super Brain Yoga. What we have been practicing for generations since 
childhood may soon be packaged by Yale university school of Medicine as Super brain Yoga to 
increase intelligence. Nothing but our simple Pillayar THOPPUKARNAM. (Obeisance to Lord 
Ganesh---as we say in Tamil - or uthak-bethak in gujarati or UTHAA BASHAA in Marathi.or 
OTH-BOSH in Bengali)  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2h-WhhqFjv4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-pQdjwliLMA


 

 

આપણે તયાું આજે માું-બાપ શીક્ષક છોકરાને કાન પકડીને ઉઠ બેસ કરાવે િો શીક્ષકની ફહરયાદ કરે 
છે. આજે અમેહરકામાું એજ ઉઠ-બેસ ઉપર સુંશોધન થયા અને િેના ફાયદાઓ અન પમ છે િેવ ું તસિ 

થય ું. ઉઠ-બેઠ એ િો એક પ્રકારનો યોગ છે અને બધા માટે આશીવામદરૂપ છે. કાન પકડીને રોજ 
ફક્િ પાુંચ મીનીટ આ રીિે ઉઠ-બેસ કરવામાું આવે િો િમારી યાદશક્િીમાું વધારો િો થાય જ છે 
પરુંત   િેના બીાહ ઘણા બધા ફાયદાઓ છે.  વધ  માટે નીચેનો તવડીયો જ વો. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/KSwhpF9iJSs" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KSwhpF9iJSs 

 

SPRING 4K (ULTRA HD)  
Spring is in the air and it is in Ultra High Definition. Just select "Original" in the resolution 
menu to view it in 4K HD. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xYYYT48Iv_c" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xYYYT48Iv_c 
 

UNBELIEVABLE-STEVIE STARR 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/x5WGGddv3uY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x5WGGddv3uY 
 

9 PHRASES WOMEN USE 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2OOD7VwGmdk" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2OOD7VwGmdk 
 
 

Pay it Forward Jayden Style 
Take a minute to learn about a wonderful little boy named Jayden Lamb and how you can Pay 
it Forward Jayden Style. Jayden lost his battle to Cancer and his loving parents random act of 
kindness has turned into something bigger than they ever could have imagined. I personally 
lasted about 25 seconds into this video before becoming teary eyed. If you’d like to support 
their efforts you can easily do so by comitting a random act of kindness in Jayden’s memory 
or by Liking their Facebook page: Keep On Truckin’ Team Jayden. 

આ એક નાનકડા બાળક જયડનની વાિ છે. જેને ભાગ્યેજ સાર ું  થાય િેવ ું સેન્ટ્રલ નવમસ તસસ્ટમન ું  
કેન્સર થવાથી મતૃય  પામે છે. નોથમ-ઈસ્ટ તમતશગનમાું િેના માિા-તપિા િેની નવમી બથમડે પાટીની 
ઉજવણી ચાઈનીઝ ફાનસ દ્વારા કરવા માટે બધાને આમુંત્રણ આપે છે અને િેમની કલ્પના બહાર 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KSwhpF9iJSs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xYYYT48Iv_c
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x5WGGddv3uY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2OOD7VwGmdk


 

 

લોકો તયાું ઉજવણી કરવા આવે છે. િેના અંતિમ સમયે જયડન િેના તપિાને કહ ેછે કે હ ું કદી લગ્ન 
નહીં કરી શક ું, એટલે િેના તપિા કહ ેછે કેમ? એટલે જયડન તપિાને કહ ેછે ભગવાનને મારી જરૂર 
વધારે છે! િેના મતૃય  બાદ લોકોએ આપેલા સહકાર બદલ િેમનો આભાર માનવા માિા-તપિાએ 
અમ ક વખિ માટે કોફી ફ્રી આપવાની વ્યવસ્થા કરી. ફેસબ ક ઉપર આ ાહહરે કરિાની સાથે જ  
જયડનના નામે એક ચેઈન ચાલ  થઇ ગઇ. ઘણી રેસ્ટોરન્ટવાળાએ હદવસમાું પુંદર મીનીટ “જયડન 
સ્ટાઈલ” કરીને ફ્રી આપવાની શરૂઆિ કરી. િેના માિા-તપિા જયારે લુંચ લેવા ગયા તયારે િેમની 
પાસે કોઈ પૈસા લેવામાું નહીં આવ્યા.એમને કહવેામાું આવ્ય ું કે અતયારે બધાને લુંચ “જયડન 
સ્ટાઈલ”માું ફ્રી આપવામાું આવે છે, તયારે િેમને આ વાિની ખબર પડી. લોકો માનવિા ભલૂી ગયા 
છે એ વાિ ખોટી છે...જરૂર ફક્િ એક બચનગારીની છે! 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gLGplqTeh_4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=gLGplqTeh_4 

 

િોફાની ાહનવરો  
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lAHa2FSY-q4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lAHa2FSY-q4 

 

 
ENGINEERING EXCELLENCE HOOVER DAM BYPASS BRIDGE   
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8DODlV1ydOQ" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

એન્ન્જતનયહરિંગ કૌશલ્યનો અદભ િ નમનૂો  
હ વરડેમ ૧૯૨૯ની ભયુંકર મુંદીમાું લોકોને રોજગારી આપવા માટે કોલોરાડો નદી ઉપર બાુંધવામાું 
આવ્યો હિો. નેવાડા અને એરીઝોનાને જોડિો રસ્િો બનાવવા માટે બોડમન પાસે આ એક એવ ું 
એન્ન્જતનયહરિંગ કૌશલ્ય છે કે જેમાું હાલમાું વપરાિી સ્કેફ હોસ્લ્ડિંગ તસસ્ટમ વાપરવામાું આવે િો ખ બ 
જ ખચો થાય. િે બચાવવા માટેની આકમને ટેમ્પરરી કેબલ સપોટમ  આપવામાું આવ્યો. આ આકમ 
ટેમ્પરરી અને કાયમી ભારવહન ક્ષમિાવાળી બનાવવામાું આવી છે. અહહયા હાઈલાઈન કેબલ 
કન્વેયર, રીય ઝેબલ મેટલ સ્લાઈંગ ફોમમવકમનો ઉપયોગ કરવામાું આવ્યો છે. રેઇનફોસમ કોન્િીટ 
ટ્વીન આકમને સ્ટીલના સ્ટ્રટ વડે જોડવામાું આવી છે. જયારે કોન્િીટની મજબ િાઈ બરાબર થઇ 

http://www.youtube.com/watch?v=gLGplqTeh_4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lAHa2FSY-q4


 

 

તયારે સસ્પેન્સન કેબલોને કાપી નાખવામાું આવ્યા હિા. કોન્િીટ આકમ ઉપર કોલમો ઉભા કરવામાું 
આવ્યા અને નેવાડા અને એરીઝોનાને જોડિો રસ્િો િૈયાર કરવામાું આવ્યો. જો િમે નેવાડાથી 
એરીઝોના આ પ લ પસાર કરીને ાહવ િો િમને એક કલાકનો સમય વધ  મળે(ટાઈમ ડીફરન્સ). 
આ પ લન ું નામ માઈક કેલાઘન અને ટીલમેન કેલી મેમોરીયલ બ્રીજ આપવામાું આવ્ય ું છે. ૨૦૦૧ 
માું િેન ું બાુંધકામ શર  થય ું હત  ું અને પ ષ્કળ મ શ્કેલીઓ વચ્ચે િે પરૂ ું  કરવામાું આવ્ય ું હત  ું. આજે 
હ વરડેમ એક પ્રવાસન સ્થળ બની ગય ું છે અને દર વરે્ ૧૦ લાખ લોકો િેની મ લાકાિ લે છે.     
http://www.youtube.com/watch?v=8DODlV1ydOQ 

 

Farm to Fridge - The Truth Behind Meat Production . 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9Vy7NvHYzMg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=9Vy7NvHYzMg 
 
 
 

Farm To Fridge - The Real Truth . 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LxHl6kZROQw" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=LxHl6kZROQw 
 
 

કલય ગનો શ્રવણક માર  
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/AmbgciMlXOk" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AmbgciMlXOk 
 
 

Taylor's Gift by Todd and Tara Storch . 
આ સ્ટોચમ ફેમીલીની વાિ છે. જયારે િેમની લાડકી દીકરી ટેલર એક સ્કીઈંગ એક્ક્સડન્ટમાું મતૃય  
પામી તયારે િેમણે િેના હૃદયન ું દાન કય ું હત  ું, જે હૃદય આજે પહલેા કરિાું પણ વધ  મજબ િ 
બનીને બીાહના શરીરમાું ધબકારા લે છે. માચમ ૨૦૧૦ માું િેર વર્મની ટેલર સ્ટોચમ નામની એક 
સ ુંદર હસિી ખેલિી માબાપની લાડલી દીકરી સ્કીઈંગ એક્ક્સડન્ટમાું અકાળે મતૃય  પામે છે. થોડી જ 
મીનીટોમાું ટેલરના આઘાિમાું સરી પડેલા િેના માબાપ િેના અંગોન ું દાન કરવાનો પોિાનો 
ઈરાદો ાહહરે કરે છે. ટેલરના લોકોને મદદગાર થવાના સ્વભાવને ાહણિા િેના માબાપને લાગ્ય ું કે 
આજ િેને સાચી અંજલી હશે. બે વર્મની અંદર પાુંચમાુંથી ચાર જણા જેમને ટેલરના અંગોની 

http://www.youtube.com/watch?v=8DODlV1ydOQ
http://www.youtube.com/watch?v=9Vy7NvHYzMg
http://www.youtube.com/watch?v=LxHl6kZROQw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AmbgciMlXOk


 

 

મદદથી જીવિદાન મળય ું િેમની જોડે િેના માિાતપિા િારા અને ટોડને ઘર જેવા સબુંધો થઇ 
ગયા છે. આજે િારા અને ટોડને આ અંગોના દાનથી જે અભિૂપવૂમ આવકાર મળયો, પે્રમ મળયો િે 
જોઈને ટેલરના તપિાએ એક પ સ્િક લખ્ય ું છે જેન ું નામ છે “Taylor’s Gift: A Courageous Story 
of Giving Life and Renewing Hope” િે એકવાર વાુંચવા જેવ ું છે. 
હવે જયારે િમે આ તવડીયો જોશો તયારે ટેલરની માિા જયારે િેન ું હૃદય જેને દાન કય ું હત  ું િે નસમ 
પે્રટ્રીશ્યાને ગળે વળગે છે અને બુંને જણા ધ્ર સકે ને ધ્ર સકે રડે છે તયારે અને બીજીવાર જયારે 
ટેલરની માિાને નસમ પે્રટ્રીશ્યા સ્ટેથ્સ્કોપ આપીને પોિાના શરીરમાું પ્રતયારોપણ કરેલા ટેલરના 
હૃદયના ધબકારા સુંભળાવે છે તયારે એ બે પ્રસુંગે ગમે એવા તનષ્ઠુ ર માણસની આંખોની પાુંપણો 
ભીની થશે િેની હ ું ખાિરી આપ ું છુું. આ ખ બ જ કરૂણ સીન હોય છે. પે્રટ્રીશ્યા ટેલરની માિા કરિાું 
એક જ વર્મ નાની છે અને બે બાળકોની માિા છે. બીાહ છોકરાના જન્મ પછી િેના હૃદયમાું 
િકલીફ ઉભી થાય છે. િેન ું મોિ નક્કી જ હોય છે. ટેલરના હૃદયને લઈને આજે બે બાળકો પોિાની 
વહાલસોયી માિાને ગ માવીને અનાથ નથી બન્યા.  
એક તવનિી: દરેક જણાએ પોિાના ડ્રાઈતવિંગ લાઈસન્સમાું અંગદાન કરવા માુંગો છો એવી ટીક 
કરવી જોઈએ (તવદેશમાું, ભારિમાું ખબર નથી). 
 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/S62uKJdThdQ" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=S62uKJdThdQ 

 
 

The Living Bridge 
The Living Bridges of Meghalaya in Northeast India are an amazing example of people’s 
ingenuity to solve problems with the natural resources that are available. The patience and 
care that goes into creating a living bridge is extraordinary as it takes years for a bridge to be 
complete and the undertaking must be shared by generations of villagers. 

આજે જયારે પ લો બાુંધવા માટે સરકાર કરોડો રૂપીયા ખચે છે તયારે મેઘાલયમાું નદી િોસ કરવા 
માટે લોકોએ ક દરિી ઝાડ,પાન,વેલા, વડવાઈઓનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ પ્રકારનો ખરચો કયામ 
વગર ાહિ મહનેિે આવા પ લોન ું તનમામણ કરે છે. આવા પ લોને  ૫૦૦ વરસ સ ધી કોઈ આંચ નથી 
આવિી કે પયામવરણને કોઈ ન કશાન નથી થત  ું. લોકો પોિાના છોકરાઓને આ પ લોન ું જિન કેવી 
રીિે કરવ ું િે ગળથ થીમાુંથી જ શીખવે છે જેને લઈને આવનાર પેઢીઓને કોઈ િકલીફ નહીં થાય. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/T1ffu9hlOEo" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T1ffu9hlOEo#! 

http://www.youtube.com/watch?v=S62uKJdThdQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T1ffu9hlOEo


 

 

 
 

BABY AND ME/ THE NEW EVIAN FILM 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pfxB5ut-KTs" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pfxB5ut-KTs 

 
 

ISI agent Shah Bukhari reaction 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/soMTvof4lYI" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=soMTvof4lYI 
 
 

Seeing Eye People 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/kNyTqIsrk0w" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kNyTqIsrk0w#! 

 
 

મ ુંબઈના ડબ્બાવાળાઓન ું એક સ ુંદર કામ  
Share my dabba - Save Children - What an Idea sirji 

મ ુંબઈના ડબ્બાવાળાઓની અનોખી તસસ્ટમ જગ તવખ્યાિ છે. પરુંત   એમના કામમાું આ એક વધ  
યશકલગી છે. જે વસ્ત   દ તનયાના ભણેલા લોકો નથી કરી શકિા િે આ અભણ ડબ્બાવાળા કરે છે. 
એમન ું આ કાયમ જોઈને િમારી આંખો ભીની થઇ જશે. સેવા કરવા માટે િકો નથી શોધવી પડિી 
શોધી કાઢવી પડે છે. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dCMCVwMpv2c" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=dCMCVwMpv2c 

 

AMAZING DANCE 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/io-teiFYsVs" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=io-teiFYsVs 
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pfxB5ut-KTs
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=soMTvof4lYI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kNyTqIsrk0w
http://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=dCMCVwMpv2c
http://www.youtube.com/watch?v=io-teiFYsVs


 

 

બાટલી-તસધાથમ રાુંદેરીયા  
તસિાથમ રાુંદેરીયાના નાટકનો એક ટ કડો િમને હસાવી હસાવીને િમાર ું  પેટ દ ુઃખવી નાખશે-સાભાર- 
તસિાથમ રાુંદેરીયા 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/g8KZkAMrc4M" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=g8KZkAMrc4M&feature=youtu.be 

 
 

Juggler Alexander Koblikov 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/z8qFBvnUGSM" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?v=z8qFBvnUGSM&feature=youtu.be 

 

Evacuated Tube Transport  
Evacuated Tube Transport is an airless, frictionless, maglev-like form of transportation which 
is safer, cheaper, and quieter than trains or airplanes. Six persons capsule travel in the tube 
and can reach a maximum speed of 6,500 km/h, and provide 50 times more transportation 
per kwh. A tube can travel from New York to Beijing in two hours and make a round the 
world trip in just six hours. Sources: ET3.com, Discovery News 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/McpWcn-1RZU" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=McpWcn-1RZU 
 
 

BEAUTIFUL AND AMAZING INNOVATIONS 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ksl3ovAldVg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?v=Ksl3ovAldVg&feature=player_detailpage 

 
 

500 Years of female portraits in western art. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nUDIoN-_Hxs" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nUDIoN-_Hxs 
 
 

NEVER GIVE UP  

http://www.youtube.com/watch?v=g8KZkAMrc4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z8qFBvnUGSM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=McpWcn-1RZU
https://www.youtube.com/watch?v=Ksl3ovAldVg&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nUDIoN-_Hxs


 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qX9FSZJu448" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qX9FSZJu448#! 
 
 

Circus of the Stars of Beijing 
A wonderful performance by the Circus of the Stars of Beijing on the French T.V. Show The 
World’s Greatest Cabaret hosted by Patrick Sébastien. The strength, agility, and coordination 
that they display in this gymnastic like acrobatic act are simply amazing and very entertaining 
to say the least. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/HW_yXhxitzo" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HW_yXhxitzo#! 
 

 
Liquor tomatoes in Ahmedabad ! 
અમદાવાદમાું દાર  ભરેલા ટામેટા ખાવ! 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iblBsdW9bX4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=iblBsdW9bX4&feature=youtu.be 
 
 

This is Einstein! 
Einstein The Talking Parrot is an African Gray Parrot who is the Superstar at the Knoxville 
Zoo’s Bird Show. What I find amazing about this is that she’s not just repeating words but 
actually responding in a conversational manner when given prompts. I’d say Einstein is an 
appropriate name for this very intelligent parrot. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nbrTOcUnjNY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nbrTOcUnjNY 
 
 

Bandaloop defies gravity at FirstWorks arts festival  
Dance troupe Bandaloop performs on and off the vertical wall of a 30 story building with 
slow-motion elegance. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/KMK1UR-Hhfk" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KMK1UR-Hhfk 
 
 

Proud to be an Indian - a short film 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qX9FSZJu448
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HW_yXhxitzo
http://www.youtube.com/watch?v=iblBsdW9bX4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nbrTOcUnjNY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KMK1UR-Hhfk


 

 

<iframe width="640" height="360" 
src="http://www.youtube.com/embed/ZORmV8yVTQc?feature=player_detailpage" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=ZORmV8yVTQc&list=RD02I9CKQC9kTtE&NR=1&feature=
endscreen 
 
 

Peaceful Nation But hidden Superpower 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8XA1bAatRnw" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=8XA1bAatRnw&feature=youtu.be 
 
 

How and Why India is a super power part (1 of 2) 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/54m1brzg9vs" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=54m1brzg9vs 
 
 

How and Why India is a super power part (2 of 2) 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OH5ArnaaKfI" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=OH5ArnaaKfI 
 
 

AHSAN QURESHI - COMEDY 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1_RAs9ypKq4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=1_RAs9ypKq4 
 
 

નશીબના બળીયા આન ું નામ કહવેાય  
A compilation of lucky moments involving cars, motorcycles, basketball players, soccer 
players and even bank robbers 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nD19Os5oUTg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nD19Os5oUTg 

 

Jab Koi Baat Bigad Jaye {With Subtitles} 

http://www.youtube.com/watch?v=ZORmV8yVTQc&list=RD02I9CKQC9kTtE&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=ZORmV8yVTQc&list=RD02I9CKQC9kTtE&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=8XA1bAatRnw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=54m1brzg9vs
http://www.youtube.com/watch?v=OH5ArnaaKfI
http://www.youtube.com/watch?v=1_RAs9ypKq4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nD19Os5oUTg


 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/txdmI6d1An8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=txdmI6d1An8 
 
 

10 Pound Note  
A very funny sketch by Irish comedian Dave Allen, aired in the 70`s on BBC. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sWkcC8L7ZEY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sWkcC8L7ZEY 
 
 

વો કાગજકી કશ્િી- એક સ ુંદર હાસ્ય પાહકસ્િાની ગીિ  
Funny Pakistani song Wo kagaz ki kashti wo barish ka pani 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LanKQjwaOp4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LanKQjwaOp4 

 
 

THE TOUGHEST BRIDGE IN THE WORLD 
A railway bridge in Durham, North Carolina is (unofficially) the toughest bridge in the world. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JsAlzV4qSD8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JsAlzV4qSD8 
 

ACROBATIC TROUPE BIKE BALANCE ACT 
The Hebei Acrobatic Troupe performs an amazing and entertaining Bike Balance Act on the 
French TV Show “The World’s Greatest Cabaret” hosted by Patrick Sébastien. I have no idea 
how they keep their balance on the bike and avoid crashing. I also wonder how they 
determine who gets to pedal the bike. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/av9biDLrS80" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=av9biDLrS80#! 
 
 

એક સ ુંદર શોટમ  ફીલ્મ  
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5mgoGYABIew" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=txdmI6d1An8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sWkcC8L7ZEY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LanKQjwaOp4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JsAlzV4qSD8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=av9biDLrS80


 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5mgoGYABIew 

 

Attraction perform their stunning shadow act 
હુંગેરીના એક ગ્ર પે શેડોએક્ટ દ્વારા અહહયા એક હ્રદયસ્પશી રજ આિ કરી છે. પોિાનો પે્રમી ગલ્ફમાું 
લડાઈમાું મતૃય  પામે છે અને પોિાની નાની બાળકી સાથે િે િેની કબરપર ફૂલો અપમણ કરવા આવે 
છે, જે દ્રશ્ય પે્રક્ષકો અને જજોની પણ આંખો ભીની કરી ગય ું.   
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/a4Fv98jttYA" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a4Fv98jttYA 
 

 
Walk on Water: A Kayaking Film 
“Walk on Water” is a short film about Kayaker Greg Mallory who changed his life altering 
injury from a disability into ability by learning how to kayak. He lost the use of his legs in a 
skiing accident but was determined to stay active in the outdoors so he took up the sport of 
kayaking. Greg is now an accomplished Class V whitewater paddler who finds strength, 
challenge and meaning on the river. 

ગે્રગ મેલોરીના  સ્કીઈંગ અકસ્માિમાું બુંને પગો ખોટા થઇ ાહય છે. િેણે આ ડીસેબીલીટીને કેવી 
રીિે એબીલીટીમાું પરીવિીિ કરી િેની એક સ ુંદર નાનકડી ફીલ્મ છે. બુંને પગો ખોટા થઇ જવા 
છિાું િેને મેદાની રમિોનો જ શોખ હિો. અકસ્માિ પછી િેને ખ્યાલ આવી ગયો કે મારા બુંને 
પગો ગયા છે અને ભતવષ્ય માટે કુંઈ તવચારવ ું પડશે. િે વાઈટવોટર કાયાકીની રમિ અપનાવે છે. 
જેમાું નાનકડા હોડકા જેવામાું હાથથી હલેસા મારીને નદી કે સમ દ્રના િોફાની પ્રવાહમાું નાવ 
ચલાવવાની હોય છે. ખડકો ઉપરથી નાન ું નાવડ ું લઈ જવામાું િેના બીાહ તમત્રો મદદ કરે છે. આ 
ફીલ્મ અપુંગ લોકોને અને માનસીક રીિે માુંદા માણસોને જ સ્સો પે્રરશે એવી આશા રાખ ું છુું. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/AdiYXdw-E-M" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=AdiYXdw-E-M 
 
 

ક ુંભ મેળામાુંથી શ્રી આિાનો ભાઈ મળયો 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/H6yD7WnU2O0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=H6yD7WnU2O0 

 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5mgoGYABIew
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a4Fv98jttYA
http://www.youtube.com/watch?v=AdiYXdw-E-M
http://www.youtube.com/watch?v=H6yD7WnU2O0


 

 

ઇસ્ન્ડયન લોકોને ટપી ાહય બમામના લોકો  
ઇન્ડીયામાું ટે્રનમાું ચઢવા માટે ધક્કામ ક્કી થાય િે જોઈને બહારના લોકોને આિયમ થાય, પરુંત   આ 
તવડીયો જોશો િો િમે બમામના લોકોને અને િે પણ એક સ્ત્રીને જે રીિે ટે્રનમાું ચઢે છે િે જોઈને 
સલામ કરશો.  
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/b_XU2Vw-e8U" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

ચીનમાું લોકોને ટે્રનમાું કેવી રીિે ભરવામાું આવે છે   
ચીનમાું હાઈસ્પીડ ટે્રન જોઈને આપણે ઇસ્ન્ડયાને પછાિ ગણીએ છીએ. ચીનમાું લોકોને કઈ રીિે 
ટે્રનમાું ભરવામાું આવે છે િે જોઈને િમે ચોક્કસ હસવ ું આવશે. દ તનયાને બિાવવા માટે મોટા 
શહરેોમાું ડેવલપમેન્ટ કરવામાું આવે છે, બાકી તયાું પણ પોલમ પોલ છે. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/691Yham-XtA" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=691Yham-XtA 

 

 

મ ુંબઈના છોકરાઓના રેલવે ટે્રનમાું ખિરનાક ખેલ 

િમે બમામ અને ચીનના ટે્રનના તવડીયો જોયા, હવે જ વો આ મ ુંબઈના જ વાનીયાઓ દ્વારા ચાલ  
ટે્રનમાું કરાિા ખિરનાક ખેલો. બે ઘડી િો િમને પણ ઝાટકો લાગશે. જોકે આ તવડીયો રીલીઝ 
થયા પછી મ ુંબઈ પોલીસે આ િમાશો બુંધ કરાવ્યો. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/R5LAwkPY1P4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=R5LAwkPY1P4 

 
 

Dani Lary - Le Taj Mahal 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JBNgQvUVryc" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JBNgQvUVryc 
 
 

Jeff Markin: Back from the Dead, Reborn Into the Light - CBN.com 

http://www.youtube.com/watch?v=691Yham-XtA
http://www.youtube.com/watch?v=R5LAwkPY1P4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JBNgQvUVryc


 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Xk22aP1N86U" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=Xk22aP1N86U 
 
 

A Train Laying Its Own Track 
A very interesting documentary. Trains are still one of the best ways to move people and 
goods. We need more of them! 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qFE8nmKpmXY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qFE8nmKpmXY 
 

 

GANGAM STYLE FAUJI-ગુંગમ સ્ટાઈલ ફૌજી 

આપણા જવાન ફૌજીઓએ જે કામ ઉત્તરાખુંડમાું કય ું છે િથા પાહકસ્િાન સાથેની લડાઈમાું જે ભવ્ય 
તવજય મેળવ્યો એ માટે મારા એમને સલામ. બીજ ું ઉત્તરાખુંડમાું જે આંઠ ફૌજી જવાનોએ ાહન 
ગ માવ્યા છે એમના આતમાને પરમકૃપાળ પરમાતમા શાુંિી આપે અને એમના ક ટ ુંબીજનોને આ 
કારમો આઘાિ સહન કરવાની શક્િી આપે એવી હૃદયપવૂમકની પ્રાથમના! 
આપણા ફૌજીઓ માટે બધાને મનમાું એવ ું લાગે છે કે એ બધા સખિ, ઓછાબોલા અને સીધ ું સાદ ું  
જીવન જીવિા હશે. એટલે જ આજે િમને ડીફેન્સ સવીસ સ્ટાફ કોલેજમાુંના ફૌજીઓ અને િેમના 
ફેમીલી દ્વારા બનાવવામાું આવેલો ગુંગમ સ્ટાઈલ ફૌજીનો વીડીઓ રજ  કર ું  છુું. 
<iframe width="640" height="360" 
src="http://www.youtube.com/embed/ch_cvAA_9MI?feature=player_detailpage" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=ch_cvAA_9MI 

 

એક ટન વજનવાળી ખ ની સ્ત્રી માયરા રોસાલેસ  
ટેક્સાસ,અમેહરકામાું માચમ ૨૦૦૮માું બે વર્મના છોકરાન ું મતૃય  થાય છે અને િેની કાકી માયરા 
રોસાલેસ ઉપર િેની હતયાનો આરોપ લગાવવામાું આવ્યો. માયરા રોસાલેસન ું વજન તયારે ૧૧૦૦ 
પાઉન્ડ હત  ું. િેના ઉપર આરોપ હિો કે િેના વજનથી િેનો ભત્રીજો ચગદાઈને મરી ગયો. 
અમેહરકાના ન્યાયાધીશને ન્યાય આપવામાું એક િકલીફ ઉભી થઇ. ન્યાયાધીશ માયરાને સાહ 
કરવા માુંગિા હિા. પરુંત   માયરાન ું વજન એક ટન ઉપર હત  ું અને િે પથારીવશ હિી. ૨૭ વર્મની 
માયરાને સાહ રૂઢીગિ સાહ કરવામાું ઘણી જ સમસ્યાઓ હિી. એક િો કોટમમાું અને જેલમાું લઈ 

http://www.youtube.com/watch?v=Xk22aP1N86U
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qFE8nmKpmXY
http://www.youtube.com/watch?v=ch_cvAA_9MI


 

 

જવા માટે તયાની દીવાલો અને બારી બારણા િોડીને નવા નાખવા પડયા. પરુંત   જેલમાું િેને વધ  
વખિ એ લોકો રાખી નહીં શક્યા. કારણ કે જેલરના જણાવવા અન સાર િે ગુંભીર રીિે બીમાર હિી 
એટલે િેનો બીમારીનો ઈલાજ જરૂરી હિો. જય રીએ માયરાને દોતર્િ ઠેરવી હિી. માયરા સ્થ િિાને 
કારણે ખ બજ પીડાિી હિી.  
હવે સ્ટોરી એક નવો વણાુંક લે છે. માયરાના વકીલે એવ ું પ રવાર કય ું કે માયરાથી હાલી નથી 
શકાત  ું િો િે છોકરા ઉપર કેવી રીિે પડી શકે. િેને તનદોર્ છોડી મ કવામાું આવી. જો કે પછી 
પોલીસે છોકરાની માું અને માયરાની નાની બહનેની ખ ન બદલ ધરપડ કરી અને િેને ૧૫ વર્મની 
સાહ થઇ. થોડા વખિ પછી માયરાએ કબલૂ કય ું કે િે પોિાની નાની બહનેને બચાવવા ખાિર જ ઠુ ું 
બોલી હિી. હકીકિમાું િેની નાની બહનેે છોકરાને માથામાું બ્રશ માય ું હત  ું અને ઘરની બહાર 
નીકળી ગઇ હિી. છોકરો એડીડી. નામના રોગથી પીડાિો હિો. િેની બહને ઘણીજ બીજી 
મ શ્કેલીઓમાુંથી પસાર થઇ રહી હિી અને એના બીાહ છોકરાઓ રખડી નહીં પડે એટલે િેને જ ઠુ ું 
બોલવ ું પડ્ ું હત  ું કે િેના વજનને લઈને છોકરો મરી ગયો. આજે માયરા નસીંગ હોમમાું સારવાર 
લઈ રહી છે અને િેણે વજન ૧૧૦૦ પાઉન્ડ ઉપરથી ઉિારીને ૫૦૦ પાઉન્ડ કય ું છે. હજ  િે વજન 
ઉિારીને પોિાના પિી અને ફેમીલી સાથે રહવેા માુંગે છે. તવડીયો બીજી ભાર્ામાું છે પરુંત   જોવા 
જેવો છે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/oZpbFqyK0Dg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/UQSm1CabySU" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=lhA8dMyuqUg&NR=1&feature=endscreen 

 

 

THE OPERATING ROOM OF FUTURE-ભતવષ્યન ું ઓપરેશન થીયેટર  
ભવિષ્યન ું ઓપરેશન થીયેટર ઈઝરાઈલની અદભ ત શોધ  
ઈઝરાઈલે એવ ું મશીન શોધ્ય ું છે કે જેમાું મોટા ભાગના રોગો ઓપરેશન વગર સારા થઇ શકે. જેમાું 
મેઈન ટ્રાન્સય ઝર અલ્ટ્રાસાઉન્ડ વેવઝ કોઈપણ ાહિના ઓપેરેશન વગર શરીરમાું જે જગ્યાએ 
પ્રોબ્લેમ હોય તયાું સ  ધી પહોંચી ાહય છે. આ સાધન શરીરના કોઇપણ ાહિના ટય મર કે સ્ત્રીઓને 
થિા હીસ્ટોટેકટોમીમાું એક જ હદવસમાું ઓપરેશન કરીને બીજે હદવસે દદીને કોઈપણ ાહિના દદમ  
વગર રાહ આપી દેવાય છે. આજ વસ્ત   માટે આજે સાર ું  થિા બે કે ત્રણ અઠવાડીયા લાગે છે. 

http://www.youtube.com/watch?v=lhA8dMyuqUg&NR=1&feature=endscreen


 

 

કેન્સર,બે્રઈન ટ્રીટમેન્ટ, સેન્ટ્રલ નવમસ તસસ્ટમના રોગો જેવા કે પાહકિન્સન,સેન્ટ્રલ ટય મર વગેરે 
રોગોની ટ્રીટમેન્ટ વરસો સ ધી ચાલે છે છિાું સફળિાની ટકાવારી ઓછી છે િેવા દદીઓ આ મશીન 
દ્વારા ટ્રીટમેન્ટ લઈને બીજે હદવસે ઘરે જઈ શકશે. પ્રોસ્ટેટ કેન્સર,લીવર ટય મર,બે્રસ્ટ કેન્સર અને 
એવા બીાહ ઘણા રોગો શરીરમાું કોઇપણ ાહિની કાપકપૂ વગર સારા થઇ શકશે. આ મશીન 
શોધવામાું અગ્રગણ્ય ફાળો આપનાર ડો.કોબી(જેકબ) વોટમ મેને પહલેા  ફીઝીક્સ અને મેથેમેહટક્સમાું 
ડીગ્રી મેળવ્યા પછી ઈલેક્ટ્રીકલ એન્જીનીયરીંગમાું ડીગ્રી મેળવી અને હાલમાું ઈલેકરો ઓસ્પ્ટકમા 
પી.એચ.ડી. કરે છે. આ મશીનની શોધ ઈઝરાઈલની હડફેન્સની ટેક્નીઓન નામની ટીમ કે જે 
હડફેન્સની શોધો કરે છે િેણે કરી છે.  
ન્ય ુંરોબે્રઈન તસસ્ટમ માટે મોટામા મોટો અવરોધ અતનયતમિ કદની ખોપડીની અંદર તવના કાપકપૂ 
જયાું ટય મર હોય તયાું સ  ધી પ્રવેશવાનો હિો. એમઆરઆઈ કરવામાું ઘણા કોમ્પ્લીકેશન ઉભા થાય 
છે. સાયન્સ અને ટેકનોલોજીની આ શોધ વગર પીડાએ લોકોની સારવાર કરવા માટે એક આશાન ું 
હકરણ છે. આ ટેકનોલોજી દ્વારા મગજમાું કે કોઈપણ જગ્યાએ ક્લોટ થઇ ગયેલા લોહીને શસ્ત્રહિયા 
વગર પીગાળી લોહીનો પ્રવાહ ચાલ  કરી શકાશે અને સ્ટ્રોક સામે રક્ષણ મળી શકશે. 
આ મશીનની શોધ મેડીસીનમાું એક િાુંતિ લાવશે અને કરોડો લોકોને કોઈપણ ાહિની પીડા વગર 
જલ્દીથી આરામ આપી જજિંદગી બચાવવામાું મદદ કરશે.     
The Operating Room of the Future - InSightec - Dr. Kobi Vortman 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/IfJemqkby_0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IfJemqkby_0 

 
 

Bloom Box: The Alternative Energy 
આજે દ નીયામાું દરેક જગ્યાએ વીજળીની િુંગી છે અને જો નવા પાવર પ્લાન્ટો ઉભા કરવા ાહય િો પોલ્ય શનને લઈને 
લોકોનો તવરોધ થાય છે. તયારે કોઈપણ ાહિના પાવર પ્લાન્ટો ઉભા કયામ વગર અને પયામવરણને કોઈપણ ાહિન ું 
ન  કશાન કયામ વગર ક્લીન એનરજી આપવાની શોધ એક ભારિીય ય વાને કરી છે. અમેહરકાની સીલીકોન વેલીમાું આને 
માટે ઘણી કુંપનીઓ પ્રયતન કરે છે અને એમાુંની એક છે બ્લ મ એનરજી. એક નાના અમસ્િા બોક્ષ કે જેને િમારા ઘરના 
વાડામાું રાખી શકો અને િેમાુંથી િમારા આખા ઘરને વીજળી પરૂી પાડી શકાય. છેલ્લા દશ વર્મથી આ કુંપની ગ પ્િ 
રીિે પોિાની શોધમાું આગળ વધી રહી છે. ફેબ્ર આરી ૨૦૧૦મા િેના શોધક અને માલીક કે.આર.શ્રીધરે અમેહરકાની 
ાહણીિી ટી.વી.ચેનલના પત્રકારને પોિાની ફેકટરીમાું બોલાવી આ શોધની ાહહરેાિ કરી. હકીકિમાું શ્રીધર નાસામાું 
કામ કરિાું હિા અને એમણે એવ ું સાધન બનાવ્ય ું હત  ું કે જેના વડે ઓક્સીજન બનાવી શકાય અને ભતવષ્યમાું માનવી 
ગ્રહોપર ાહય િો િકલીફ નહીં પડે. કોઈ કારણસર નાસાએ આ પ્રોજક્ટ પડિો મ ક્યો અને શ્રીધરને તયારે તવચાર 
આવ્યો કે આજ સાધનમાું ઓક્સીજન પ રીને વીજળી પેદા કરી શકાય. બસ પછી એ િેની પાછળ લાગી ગયો. 
અમેહરકાની એક ફાઈનાન્સ કુંપની કે જેના દ્વારા મદદ મળિા આજે ગ ગલ અને એમેઝોન જેવી કુંપનીઓ અસ્િીતવમાું 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IfJemqkby_0


 

 

આવી છે િેણે શ્રીધરને મદદ કરવાનો તનધામર કયો. ગ ગલને ૨૫ મીલીયન ડોલરની લોન આપવામાું આવી હિી અને 
શ્રીધરને જે લોન આપી િે આંકડો િમને ચોકાવી જશે. પ રા ૧૦૦ તમબલયન ડોલરની લોન આપી. આજે પ્રયોગાતમક 
રીિે ગ ગલ, વોલમાટમ , એમેઝોન જેવી કેટલીયે કુંપનીઓમાું શ્રીધરન ું બ્લ મ બોક્ષ આખ ું વર્મ વીજળી સપ્લાઈ કરે છે. 
જોકે ઘણા લોકો બ્લ મ બોક્ષની સફળિા માટે શુંકાશીલ છે, પરુંત   શ્રીધર બ્લ મ બોક્ષની સફળિા માટે ખ બ જ તવશ્વાસ 
ધરાવે છે. શ્રીધરે એન્ન્જતનયહરિંગની ડીગ્રી િાતમલનાડ  માુંથી હાુંસલ કરી વધ  અભ્યાસ અથે અમેહરકા જઈ નાસાના 
રીસચમ પ્રોગ્રામમાું જોડાયા હિા. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/shkFDPI6kGE" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=shkFDPI6kGE 

 

 
New Fourth of July Fireworks Vantage Point at Fantasyland 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/oFHBWPLes-g" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=oFHBWPLes-g#at=73 

 

કમો કરેલા મ જને નડે છે..એક સ ુંદર ગીિ  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/zGPBD52DJq4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=zGPBD52DJq4 

 
 

બીના બોલે જો સમઝ લે મેરે મનકી બાિ ....માું  
<iframe width="560" height="315" 
src="//www.youtube.com/embed/G_CeKxz_w90?list=PL2D273F3D75F8E047" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=G_CeKxz_w90&list=PL2D273F3D75F8E047 

 

 
ગ જ્જ  છે! ગ જ્જ  રોક્સ ધ વલ્ડમ ! 

http://www.youtube.com/watch?v=shkFDPI6kGE
http://www.youtube.com/watch?v=oFHBWPLes-g#at=73
http://www.youtube.com/watch?v=zGPBD52DJq4
http://www.youtube.com/watch?v=G_CeKxz_w90&list=PL2D273F3D75F8E047


 

 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/VvJyKHw7SXo" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=VvJyKHw7SXo 

 

 
ત  મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે! 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/2VfUV64hwM8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=2VfUV64hwM8 

 
 
 

SHADO PLAY – છાયાબચત્રણ- કલકત્તાન ું સ  ુંદર નજરાણ ું  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ryFQFzN6AMk" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=ryFQFzN6AMk 

 
 

વૈષ્ણવજન િો િેને રે કહીએ-કવાલીના સ્વરૂપમાું  
વૈષ્ણવજન િો િેને રે કહીએ િમે ઘણા ગાયકો પાસે સાુંભળય ું હશે. આ એક એવ ું ભજન છે કે 
ભારિના દરેક પ્રદેશના લોકોને ભાર્ા નહીં ાહણિા હોવા છિાું મોટેભાગે મોઢે હોય છે અને ગાય 
છે. રીયાઝ કવાલ્લીએ િેને કવાલી સ્વરૂપમાું ગાય ું છે િે સાુંભળો  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/6NGeUhGKEjE" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6NGeUhGKEjE 

 
 

Fights Illegally Parked Cars with Tank 
બલથ આતનયાના તવલીન્યસ શહરેનો મેયર આત મરા ઝકાસ જ લાઈ ૩૦,  ૨૦૧૧ ના હદવસે નો પાહકિંગ 
ઝોનમાું પાકમ  કરેલી અતિ મોંધી રોલ્સ રોઈસ અને ફેરારી જેવી કારોના માબલકોની ખો ભલૂાવવા 
માટે એ કારોની ટેંક દ્વારા શ ું દશા કરે છે િે આ તવડીયોમાું જ વો. આવ ું જ જો આપણા દેશમાું 

http://www.youtube.com/watch?v=VvJyKHw7SXo
http://www.youtube.com/watch?v=2VfUV64hwM8
http://www.youtube.com/watch?v=ryFQFzN6AMk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6NGeUhGKEjE


 

 

કરવામાું આવે િો કુંઈ કેટલા રાજકીય પક્ષોના વ્યુંઢળો મેયરનો તવરોધ કરવા માટે ક દી પડશે. 
તયાર પછી  મેયર મેયર આત મરા ઝકાસ રસ્િો ાહિે સાફ કરે છે. તવડીયોમાું આ શહરેના રોડ જોશો 
િો િમે આફ્રીન થઇ જશો. બીજી એક નવાઈ િમને એ લાગશે કે મેયર હોવા છિાું એ ભાઈ િો 
સાઈકલ ઉપર સવારી કરે છે. આપણે તયાું િો દેખાવ કરવા માટે બધા નૌટુંકી નેિાઓ નાટકો કરે 
છે! 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/V-fWN0FmcIU" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V-fWN0FmcIU 
 

 
 
TRUBUTE TO NAUSHAD SAHEB-BEST MUSIC VIDEO OF 2011 ON YOUTUBE 

નૌ જણા સાદ પાડે અને એકલો સુંગીિકારિેમને મઠોળે એન ું નામ નૌશાદ. નૌશાદ સાહબેનો આ 
તવડીયો ય ું ટય બ ઉપર ૨૦૧૧માું બેસ્ટ તવડીયો િરીકે પસુંદ થયો હિો. િેમાું પણ મધ બન મે 
રાતધકા નાચે વખિે કપ રચુંદ અને દેવેન્દ્રએ જે િબલા/સરોદ કે તસિાર વગાડયા છે િે િમને વારે 
વારે સાુંભળવાન ું મન થશે. અજમેરની કળા અંક રે નૌશાદ સાહબેને શ્રધ્ધાુંજબલ આપવા માટે લોકલ 
ગાયકો જોડ ેઆ પ્રોગ્રામન ું આયોજન કય ું હત  ું.- સાભાર:દીપક આશર  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/uW83-sAp8Xc" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=uW83-sAp8Xc&feature=player_embedded 

 
 

इस दनुियामे कोईभी कुछ करा शकता है - प्रयत्ि करो – MUST WATCH 

SANDEEP MAHESHVARI 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/CzGXb9L96QE" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?v=CzGXb9L96QE&feature=youtube_gdata_player 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/qy4Xr7yFI_k" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=qy4Xr7yFI_k#at=398 
 
 

Rama Setu - An Engineering Marvel of 5076 BCE 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V-fWN0FmcIU
http://www.youtube.com/watch?v=uW83-sAp8Xc&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=CzGXb9L96QE&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=qy4Xr7yFI_k#at=398


 

 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/FgSINZO_VuI" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FgSINZO_VuI 
 
 

 
WATER MELON SHOOTING 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/DqeZGyBWnTc" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=DqeZGyBWnTc 

 
 

MEDICINE-મેડીસીન-COMEDY 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/pQvvLXiug_4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pQvvLXiug_4#at=56 
 
 

 
A TRUE HINDUSTANI MUSLIM- MAULANA MAHMOOD MADANI-MP-
RS 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/j7jcI08aCx4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 
 
Automated driving test system in Gujarat 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/T-MlGLp2TEY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=T-MlGLp2TEY 
 
 

 

છોરી ગરમ મસાલા – આતશક બનાયા આપને  
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ku7MI9LEC70" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ku7MI9LEC70#! 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FgSINZO_VuI
http://www.youtube.com/watch?v=DqeZGyBWnTc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pQvvLXiug_4#at=56
http://www.youtube.com/watch?v=T-MlGLp2TEY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ku7MI9LEC70


 

 

 
 

A LITTLE BOY CLIMBING ON HOME COLUMN 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Zag1mxYn_lY" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=Zag1mxYn_lY&feature=youtu.be 

 

 

એક નાના બાળકનો સ ુંદર સુંદેશો  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/7Eyc2uQJKXU" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?v=7Eyc2uQJKXU 

 
 

Untamed and Uncut - Elephant Rampage in India 
આ લીંક ટેક્સમાું મ કવાની.  
http://www.youtube.com/watch?v=qVaVp12WI0A&feature=player_detailpage 

 
 

MR.AND MRS.SHARMA-મી.એન્ડ તમસીસ શમામ  
આ એક સ ુંદર પિીપતનીના પે્રમની કથા કહિેો તવડીયો છે. પિી કે પતનીની હકિંમિ શ ું છે, સાથે 
વીિાવેલી એક એક પળની હકિંમિ શ ું છે િેનો ખ્યાલિો િેના ગયા પછી જ આવે છે. િેની એક એક 
વસ્ત  , એક એક વાિો, એક એક સ્પશમ જજિંદગીમાું શનૂ્યવકાશ ઉતપન કરે છે. આ શનૂ્યાવકાશ પોિે 
ાહય પછી જ પ રાય છે. તયાું સ  ધી હદલ ગમગીનીથી જ ભરેલ ું રહ ેછે. િમે એકવાર પિી કે પતની 
વગરની કલ્પના કરી જોજો િમને તયારે સાચો ખ્યાલ આવશે.   
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Vd2xjpDyV1o" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=Vd2xjpDyV1o 

 
 

જરૂરીયાિ અને લોભ વચ્ચે શ ું ફરક છે? 

સાભાર: કાુંતિભાઈ મોનાણી  

http://www.youtube.com/watch?v=Zag1mxYn_lY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7Eyc2uQJKXU
http://www.youtube.com/watch?v=qVaVp12WI0A&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=Vd2xjpDyV1o


 

 

By Sandeep Maheshwari 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5s2SjzTRNWo" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?v=5s2SjzTRNWo&feature=youtube_gdata_player 

 
 

Battle at Kruger- તસિંહો-જ ુંગલી ભેસો અને મગર વચ્ચે ઘમસાણ લડાઈ 

જ ુંગલી ભેસોના એક ટોળામાુંથી નાના બચ્ચાને તસિંહો ઉપાડી ાહય છે. પાણીમાું પડેલા બચ્ચાને એક મગર ખેંચી જવા 
પોિાના જડબામાું પકડે છે અને તસિંહો મગર પાસેથી લડાઈ કરીને બચ્ચાને નદીની બહાર ખેંચી લાવે છે. અહહયા 
જ ુંગલી ભેંસોન ું ટોળું બચ્ચાને બચાવવા તસિંહો ઉપર હ મલો કરે છે અને િમે નહી માનો બચ્ચાને જ ુંગલી ભેસો તસિંહો 
પાસેથી છોડાવીને ભગાવી દે છે. આપણી શાુંતિતપ્રય પ્રાહએ આપણા રાજકીય હહિંસક તસિંહો અને મગરોથીબચવા માટે 
પ્રતિકાર કરવો પડશે. જો ાહનવરોમાું આવી અક્કલ અને ખ મારી હોય િો પછી ભારિની પ્રાહમાું એ ખ મારી ક્યારે 
આવશે? કે પછી નકસલવાદ જેવો હહિંસક પ્રતિકાર િેનો ઉપાય છે િે િો ભતવષ્ય જ બિાવશે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/LU8DDYz68kM" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM 
 

 
PETE STOKES THE LEGEND 
પીટ સ્ટોક્સને બેડતમિંટનનો બેિાજ બાદશાહ કહવેામાું આવે છે. મેં ચાર તવડીયો જોડીને એક તવડીયો 
બનાવ્યો છે િેમાું પીટની બેડતમિંટનમાું તનપ ણિા જોઈને િમે છક્ક થઇ જશો. આટલ ું બધ ું પરફેક્શન 
મેં બીજી ક્યાય જોય ું નથી. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/XBiAJH-d_e8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=XBiAJH-d_e8 

 
 
MNOZIL BRASS lonley boy 
આપણને િો હાથથી વાજજિંત્રો વગાડવાન ું નથી આવડત ું પરુંત   આ માણસ બે પગોની આંગળીઓ 
વડે બે અને બે હાથે બીાહ બે એમ ચાર વાજજિંત્રો વગાડ ેછે જે જોઈને િમે દુંગ થઇ જશો. 
શરૂઆિમાું થોડી ધીરજ રાખજો. 
Although they are graduates of the renowned Vienna College of Music, "Mnozil Brass" show 
that playing music is not just serious business. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/eYRMbj6U2Ww" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?v=5s2SjzTRNWo&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM
http://www.youtube.com/watch?v=XBiAJH-d_e8


 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eYRMbj6U2Ww 
 

 
Very funny and cute kids climbing walls like Spiderman 

ભાઈ-બેનને દીવાલ ઉપર ચઢિા જ વો  
પહલેા મેં િમને એક નાના છોકરાને ઘરના કોલમ ઉપર સડસડાટ ચડિો બિાવ્યો અહીયા ભાઈ અને બહને બુંને 
દીવાલ ઉપર કેવી રીિે ચઢે છે િે જ વો. આના ઉપરથી લાગે છે કે જો છોકરાઓને નાનપણથી ટે્રન કરવામાું આવે િો 
દીવાલ ઉપર ચઢી શકે છે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/TkiRVxNMjU8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=TkiRVxNMjU8 
 

 
African Animals Getting Drunk From Ripe Marula Fruit 
A clip from the movie "Animals Are Beautiful People", a hilarious documentary on the wildlife 
of the Namib Desert.   
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/D5E5TjkDvU0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D5E5TjkDvU0 
 

 
અસ્ત્રી કરિાું ફોન આવે િો શ ું કરશો? 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/zyrm7ZIN55k" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=zyrm7ZIN55k 

 
 

Parking Prayer Time 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/G6E0qmqv_Ug" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=G6E0qmqv_Ug 

 
 

SAVE THE GIRL CHILD - बेटी बचावो 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/LEUq8aTRRcc" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eYRMbj6U2Ww
http://www.youtube.com/watch?v=TkiRVxNMjU8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D5E5TjkDvU0
http://www.youtube.com/watch?v=zyrm7ZIN55k
http://www.youtube.com/watch?v=G6E0qmqv_Ug


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LEUq8aTRRcc 
 

 
Russian-Bar Acrobatic 
This wonderfully skillful and entertain performance is from the XXVIIth Circus Festival of 
Monte-Carlo. The gymnastic ability on display at the beginning of the clip is amazing but 
towards the end the skill being displayed is simply incredible.  

મેં ઘણા એિોબેહટક ખેલ જોયા છે પરુંત   આના જેવો કોઈ હદવસ જોયો નથી. જો િમે કદરદાન હશો 
િો ચોક્કસ કોમેન્ટ આપીને આ ય વક અને ય વિીને અબભનુંદન આપશો. તમત્રો/સગાવહાલાને આ 
જરૂર ફોરવડમ કરજો. આના ઉપરથી સાબીિ થાય છે કે કાળા માથાનો માનવી સખિ પહરશ્રમથી 
અશક્યને શક્ય બનાવી શકે છે. જરૂર છે એક ધ્યેયની! 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/PRJxJdgc4Ng" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=PRJxJdgc4Ng 

 

 

પાણીપરૂી ખાિા પહલેા પચાસવાર તવચારો-ભાગ-૧  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/92iZCp75Mpg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=92iZCp75Mpg 

 
 

પાણીપરૂી ખાિા પહલેા પચાસવાર તવચારો-ભાગ-૨   
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/f3fJyQgpy84" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=f3fJyQgpy84 

 
 

NARENDRA MODI AS SANTA CLAUS 

નરેન્દ્ર મોદી સાુંિાક્લોઝના રૂપમાું  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/bqBujh9eTaQ" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=bqBujh9eTaQ 
 

http://www.youtube.com/watch?v=LEUq8aTRRcc
http://www.youtube.com/watch?v=PRJxJdgc4Ng
http://www.youtube.com/watch?v=92iZCp75Mpg
http://www.youtube.com/watch?v=f3fJyQgpy84
http://www.youtube.com/watch?v=bqBujh9eTaQ


 

 

 

Shocking, Tragic and Horrible untold story of Kashmiri Hindus 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/709YisIVM2Q" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?v=709YisIVM2Q&feature=youtube_gdata_player 
 

 
SARADAR PATEL IN KATHIYAWAD 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hqL9syzXNu0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=hqL9syzXNu0 
 

 
AMAZING PIECE OF ENGINEERING 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/eU0RBceYaRQ" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=eU0RBceYaRQ&feature=em-share_video_user 
 

 
Hi Jack 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/f1FV6AELDmA" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=f1FV6AELDmA 
 
 

કેતવન રીચાડમસન – તસિંહોનો તમત્ર  
િમે સરકસમાું રીંગમાસ્િરને ચાબ ક વડે તસિંહોને ખેલ કરાવિા જોયો હશે. પરુંત   જોહતનસબગમ સાઉથ આહફ્રકાનો કેતવન 
કોઈપણ ાહિના સાધન વગર તસિંહો જોડે જે મ ક્િ રીિે રમેં છે િે જોઈને દ તનયાભરના પ્રાણીશાસ્ત્રીઓને નવાઈ લાગે 
છે. એ િો િમે આ તવડીયો જોશો એટલે િમને ખબર પડશે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Wso13n4kHZ4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wso13n4kHZ4 

 

 

Lucky People - આન ું નામ નસીબ! 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/wm0ywsD9V88" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=wm0ywsD9V88 

https://www.youtube.com/watch?v=709YisIVM2Q&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=hqL9syzXNu0
http://www.youtube.com/watch?v=eU0RBceYaRQ&feature=em-share_video_user
http://www.youtube.com/watch?v=f1FV6AELDmA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wso13n4kHZ4
http://www.youtube.com/watch?v=wm0ywsD9V88


 

 

 
 

એક સાયકલ ઉપર ૧૬ છોકરીઓની સવારી 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/oerSsjmUcf4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=oerSsjmUcf4 
 

 
PATRIOTISM VIDEO OF SHIVKHEDA 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/T_aQhLBOab4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=T_aQhLBOab4 
 
 

Epic Matrix- Style Martial Arts Dance 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/cn-NsWRtaSY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=cn-NsWRtaSY 
 

 
SUPER CHINESE WOMAN WITH NO ARMS 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/u4xB4WtHFX0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=u4xB4WtHFX0 
 

 

ાહપાનના હકિંગલાલા પેન્ગતવનની મ લાકાિ  
એકદમ ઠુંડા પ્રદેશમાું રહનેાર પેન્ગતવન પક્ષી જેન ું નામ છે હકિંગલાલા. હકિંગલાલા માટે એક એ.સી. રૂમ બનાવવામાું 
આવ્યો છે. ાહિે જ પોિાન ું બેગપેક લઈને પોિાની મસ્િીમાું લાલાભાઈ ડોલિા ડોલિા પોિાને માટે માછલી ખરીદવા 
સ્ટોરમાું પણ ાહય છે. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/11xs9mFKObs" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=11xs9mFKObs 

 

The Meaning of Namaste 

http://www.youtube.com/watch?v=oerSsjmUcf4
http://www.youtube.com/watch?v=T_aQhLBOab4
http://www.youtube.com/watch?v=cn-NsWRtaSY
http://www.youtube.com/watch?v=u4xB4WtHFX0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=11xs9mFKObs


 

 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/izzNFCtFyyY" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=izzNFCtFyyY&feature=related 
 
 

जिि पे िाज़ हो वसेै िेता कहा है 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/5R42mSw9KSs" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=5R42mSw9KSs&feature=youtu.be 
 

 
Twinkle Twinkle Indian Desi Styles 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/fmdAF4ihedM" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=fmdAF4ihedM 
 
 

Hoor al-ayn/Hoors in Islamic Paradise (Jannat ki Hoor) 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/7kMbWT2kyag" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?v=7kMbWT2kyag&feature=youtube_gdata_player 
 

 
KUBOTA rice planting machine 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hbBOIWi1-xw" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=hbBOIWi1-xw 
 

 
BENGALI HOTEL RESORT COMEDY 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/DXTXTzbX1ec" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=DXTXTzbX1ec&feature=youtu.be 
 

 

INDIAN RUPEE – ભારિીય રૂતપયો  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/-UhAmGvqdpI" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=izzNFCtFyyY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5R42mSw9KSs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=fmdAF4ihedM
https://www.youtube.com/watch?v=7kMbWT2kyag&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=hbBOIWi1-xw
http://www.youtube.com/watch?v=DXTXTzbX1ec&feature=youtu.be


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-UhAmGvqdpI&feature=youtu.be 
 
 

Snake woman 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Qz4bX9fJ1FQ" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=Qz4bX9fJ1FQ 
 
 

Take below two together 
Indonesian baby on 40 cigarettes a day 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/x4c_wI6kQyE" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=x4c_wI6kQyE 

 
 
Kid Smoking Two Packs A Day 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ZLnuTWBzDwU" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=ZLnuTWBzDwU 
 
 

જમ ું ઢીંગલી પીધેલ અને નેિા 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/xV0TKFL3kPM" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=xV0TKFL3kPM&feature=youtu.be 

 

 
Criss Angel Pulls a Girl Half Apart 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/zmtFGSHFcbs" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=zmtFGSHFcbs 
 
 

Caboki Hair Loss Concealer 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/RbF5tBCBRr0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=RbF5tBCBRr0 

http://www.youtube.com/watch?v=-UhAmGvqdpI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Qz4bX9fJ1FQ
http://www.youtube.com/watch?v=x4c_wI6kQyE
http://www.youtube.com/watch?v=ZLnuTWBzDwU
http://www.youtube.com/watch?v=xV0TKFL3kPM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zmtFGSHFcbs
http://www.youtube.com/watch?v=RbF5tBCBRr0


 

 

 
 

અમેહરકામાું ભીખારીઓન ું સ્ટીંગ ઓપરેશન  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/seUmRXn_1qY" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=seUmRXn_1qY#t=336 

આપણે તયાું લોકોને એવ ું લાગે છે કે અમેરીકામાું ભીખારીઓ નથી. એક ટી.વી.વાળાએ પોિાના બનાવટી ભીખારીઓ 
ઉભા કરીને ફક્િ એક કલાકન ું એક સ્ટીંગ ઓપરેશન કય ું. જેમાું સીધા સાદા વેશમાું રહલેા ફીલ્સને કલાકના ૪ ડોલર, 
ડે્રસમાું થોડો ફેરફાર કરીને ભીખ માુંગિા તવલીસને કલાકના ૧૬ ડોલર અને સ ુંદર ય વિી એહરકાને કલાકના ૪૦ ડોલર 
મળયા. જે િેમણે ભીખારીઓની મ ક્ક્િ માટે કામ કરિી સુંસ્થાને દાન કયામ. એક બભખારી સાથે વાિ કરિાું િેણે કહ્ ું કે િે 
વીસ વર્મથી આ ધુંધો કરે છેં અને એક વીકના ૭૦૦ ટેક્સ ફ્રી ડોલર કમાય છે. જે અમેરીકામાું સખિ મજ રી કરિાું ઘણા 
પિી-પતનીની આવકની સરખામણીમાું ખાસ્સા વધારે છે. આ તવડીયો અમેરીકામાું રહિેાું અને ભારિની ટીકા કરિાું 
લોકો માટે “કાગડા બધે જ કાળા હોય છે” પ રવાર કરે છે. માટે ભારિની ટીકા કરિાું પહલેા િમારી આસપાસની સાચી 
માહહિી મેળવો િો સાર ું , નહીં િો િમારી હાલિ અમેરીકામાું “ક વામાુંના દેડકા” જેવી જ છે.  
 

 
પાણીપ રી દે બસુંિી ભાગ – ૨ 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/S7F2mnu77FI" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=S7F2mnu77FI 

 

 
Final Destination 5 Bridge Collapse Scene 
કાચા પોચા માણસોને આ તવડીયો નહીં જોવા તવનુંિી છે.  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/m01ICYfdLsA" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=m01ICYfdLsA 
 
 

Incredible India 2013 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/x394ts4eErc" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=x394ts4eErc 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=seUmRXn_1qY#t=336
http://www.youtube.com/watch?v=S7F2mnu77FI
http://www.youtube.com/watch?v=S7F2mnu77FI
http://www.youtube.com/watch?v=m01ICYfdLsA
http://www.youtube.com/watch?v=x394ts4eErc


 

 

તસિંઘમનો ડાયલોગ ગ જરાિીમાું  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/9mhg2EykZ2I" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=9mhg2EykZ2I 

 
 

GIRL MAKE ANIMAL SOUNDS 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/qcVFM4X7OSg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=qcVFM4X7OSg 
 
 

ગ જરાિીમાું હહન્દી અને હહન્દીમાું ગ જરાિી 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/r9GOWWXaiJ8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=r9GOWWXaiJ8 

 
 

MIND BLOWING ACROBATE BY YOUNG BOY 
ય િેનના એક આંઠ વરસના છોકરાએ જે એિોબેટ મોટર સાયકલ ઉપર કરી બિાવ્યા છે િે જોઈને િમારા શ્વાસ થુંભી 
જશે. આની પે્રક્ટીસ કરિી વખિે િે કેટલીવાર પડયો હશે અને િેને કેટલીયે ઈાહ થઇ હશે. િેના માિા-તપિાની 
હહિંમિને પણ દાદ આપવી પડે એવ ું છે.   
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/6Yp9R3vPmLg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=6Yp9R3vPmLg 

 
 

FUNNY ACCIDENTS COMPILATION-2013 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/9kE-745IK3c" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=9kE-745IK3c 
 
 

ઓમ શાુંિી ઓમન ું ગીિ ગ જરાિીમાું 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/bEvwweejGn0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=9mhg2EykZ2I
http://www.youtube.com/watch?v=9mhg2EykZ2I
http://www.youtube.com/watch?v=qcVFM4X7OSg
http://www.youtube.com/watch?v=r9GOWWXaiJ8
http://www.youtube.com/watch?v=r9GOWWXaiJ8
http://www.youtube.com/watch?v=6Yp9R3vPmLg
http://www.youtube.com/watch?v=9kE-745IK3c
http://www.youtube.com/watch?v=bEvwweejGn0


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bEvwweejGn0 

 

 
GIVING IS BEST COMMUNICATION: 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/LUv3zZ2Y3MM" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=LUv3zZ2Y3MM 
 
 

બીડી પીવો િો બ દ્ધિ વધે  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/izAbiy-YD-4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=izAbiy-YD-4&feature=youtu.be 

 
 

લાલ  પ્રસાદ યાદવને સ .ઉ.ન ું તવદાયમાન  
લાલ  પ્રસાદને એમના કરેલા કમોની સાહ ભોગવવી પડશે. પરુંત   એમના ભાર્ણ વગર પાલામમેન્ટ 
હફક્કી લાગશે. એમને આ દેશમાું સાહ ક્યારે થશે એ કદાચ ભગવાનને પણ ખબર નહીં હોય, કારણ 
કે હાઈકોટમ , સ પ્રીમ કોટમના ચ કાદા આવે િે પહલેા ભગવાન પોિાનો ચ કાદો આપી દેશે. એમની 
પાલામમેન્ટની કારહકદી હવે ખિમ થઇ ગઇ એટલે સ .ઉ. િેમના તવદાયમાનમાું એમની આ એક 
હાસ્યરતસક ક્લીપ રજ  કરે છે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/OiWtzKoiko8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=OiWtzKoiko8 

 
 

GRAND CABARET BALLET DANCE 
આ બેલે ડાન્સ જોયા પછી િમને લાગશે કે માણસ શ ું શ ું કરી શકે છે. મહનેિ અને ધગશથી  આ 
કાળા માથાના માનવી માટે કશ ું અશક્ય નથી. ગમેિેમ ટાઈમ કાઢીને આ જોવા મારી ભારપવૂમકની 
તવનુંિી છે. હટે્સ ઓફ! 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/GsTqmEeBKhw" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GsTqmEeBKhw 

http://www.youtube.com/watch?v=bEvwweejGn0
http://www.youtube.com/watch?v=LUv3zZ2Y3MM
http://www.youtube.com/watch?v=izAbiy-YD-4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=OiWtzKoiko8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GsTqmEeBKhw


 

 

 
 

NATURE IS AWESOME! 
ક દરિ ખરેખર અદભ િ છે. િેના સર્જનની તવતવધિા દશામવિો આ તવડીયો ક દરિના ચાહકોને ખ બ જ ગમશે. બાળકોને 
બિાવવા જેવો તવડીયો છે. “પે્રમ કી ગુંગા બહાિે ચલો”. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/6M6RxgnJ-6c" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6M6RxgnJ-6c 

 
 

Voice recognition lift- eleven 
અમેરીકામાું ,મોટે ભાગે વોઇસ રેકગ્નીશન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ બધે થાય છે. જેમાું િમારે બટન દબાવવાની જગ્યાએ 
બોલો એટલે િમારા અવાજ પ્રમાણે કામ થાય. અહહયા લીફ્ટમાું આવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાું આવ્યો તયારે 
કેવી રમજૂ થાય છે િે જોવા જેવી છે. ભાઈઓને ૧૧મા માળે જવ ું છે પરુંત   મશીન એમનો અવાજ રેકગ્નાઈઝ નથી 
કરત  . આવ ું જ ફોન ઉપર થાય છે અને લોકોના માથાનો દ ુઃખાવો બને છે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/5FFRoYhTJQQ" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=5FFRoYhTJQQ 

 
 

Danny Patel Inspirational Entrepreneur 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/2S6v7YFx2qg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=2S6v7YFx2qg 
 
 

CRAZY STREET PERFORMERS 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/l6VKAE5v7sQ" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=l6VKAE5v7sQ 
 
 

THE BLACK HOLE-લોભીયાની હાલિ આવી થાય  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/P5_Msrdg3Hk" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6M6RxgnJ-6c
http://www.youtube.com/watch?v=5FFRoYhTJQQ
http://www.youtube.com/watch?v=2S6v7YFx2qg
http://www.youtube.com/watch?v=l6VKAE5v7sQ
http://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk


 

 

 

THE FUTURE IS NOW-LIGHT TOYS 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/5-xLDVILtMY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=5-xLDVILtMY 
 

આઈન્સ્ટાઈન ઓફ ઈસ્ન્ડયા 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/D-qXhHCnEXY" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=D-qXhHCnEXY 
 
 

TREADMILL FAILS 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/qNPhVVjnoC0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=qNPhVVjnoC0 

 

50 of the Most Beautiful Women Ever 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Q5XetQeFu-0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=Q5XetQeFu-0&feature=player_embedded 

 
 

Dynamic Architecture In Dubai 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/q082y8In-ik" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q082y8In-ik 

 

50 BEAUTIFUL FACES OF INDIAN CINEMA 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Lh_76Q-EU4U" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=Lh_76Q-EU4U 
 

1947 Indian Independence rare color video 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/LXFc0biIhV4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=LXFc0biIhV4&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=5-xLDVILtMY
http://www.youtube.com/watch?v=D-qXhHCnEXY
http://www.youtube.com/watch?v=qNPhVVjnoC0
http://www.youtube.com/watch?v=Q5XetQeFu-0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q082y8In-ik
http://www.youtube.com/watch?v=Lh_76Q-EU4U
http://www.youtube.com/watch?v=LXFc0biIhV4&feature=youtu.be


 

 

 
 

Man pulls his head out of his body 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/amn-tcOBBwg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=amn-tcOBBwg 
 
 

THE LAST WORD 
આજકાલ ચાલ  કારે લોકોને ટેક્સ મેસેજો મોકલવાની ખ બ જ ખરાબ ટેવ છે. જેણે લઈને દર વરે્ ચાર લાખ ચાલીસ 
હાહર માણસો મતૃય /ઈાહ પામે છે. ચાલ  કારે ટેક્સ મેસેજ મોકલનારાઓએ પોિાની પાછળનાઓનો તવચાર કરવો 
જોઈએ. આ તવડીયો ધીમો છે પરુંત   ખ બ જ ગુંભીર સુંદેશો આપે છે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/0DH1JGlYOL0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=0DH1JGlYOL0 

 

પક્ષીન ું મગજ છટકે િો િે શ ું કરે? 

માણસોના મગજ િો વારુંવાર છટકી ાહય, હાથી,ઘોડો કે વાુંદરાના મગજ પણ છટકિા િો બધાએ જોયા હશે. પરુંત   
કોઈ પક્ષી ગરમ થાય અને િેન ું મગજ છટકે તયારે િે શ ું કરે છે? જોવ ું છે, િો આ તવડીયો જ વો િો ખબર પડશે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/tZQxf-
WHp7Y?list=UUUwZmlYahTMHHBrHhN7MlbA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_776342&feature=iv&list=UUU
wZmlYahTMHHBrHhN7MlbA&src_vid=1nbwu7WvMfk&v=tZQxf-WHp7Y 
 
 

Munni Badnam Hui Darling Tere Liye 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ckRmVOgU-pQ" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=ckRmVOgU-pQ 
 
 

THIS ILLUSION IS POSSIBLE  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Nfpe7FbO80A" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=Nfpe7FbO80A&feature=youtu.be 
 
 

Machine Transplantation of Paddy in India 

http://www.youtube.com/watch?v=amn-tcOBBwg
http://www.youtube.com/watch?v=0DH1JGlYOL0
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_776342&feature=iv&list=UUUwZmlYahTMHHBrHhN7MlbA&src_vid=1nbwu7WvMfk&v=tZQxf-WHp7Y
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_776342&feature=iv&list=UUUwZmlYahTMHHBrHhN7MlbA&src_vid=1nbwu7WvMfk&v=tZQxf-WHp7Y
http://www.youtube.com/watch?v=ckRmVOgU-pQ
http://www.youtube.com/watch?v=Nfpe7FbO80A&feature=youtu.be


 

 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/sNPYcJls7Lw" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=sNPYcJls7Lw 
 

અધમમસત્તા અને ગુંદીરાજસત્તા ભેગા થાય તયારે પ્રાહના ભ ક્કા બોલાવી દે! 

 
નરેન્દ્ર મોદી-આશારામનો એક્સ્લ ઝીવ તવડીયો  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/6S-tFCGje3U" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6S-tFCGje3U 

 
 

PLASTER MACHINE 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/d2Aq82WTFH0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=d2Aq82WTFH0 
 

 

ઘર ખાલી કરવાન ું છે, મ વસમ ઉપર છોડી દો! 
આ તવડીયોમાું ાહપાનમાું જયારે ઘર ખાલી કરીને બીજે જવાન ું હોય તયારે મ વસમને િે સોપી દેવામાું આવે છે. આ માટે 
ખાસ ટે્રતનિંગ આપવામાું આવે છે. િેમની પાસે પ ષ્કળ બોક્સો, રબરની મેહટિંગ,રબરના સ્ટે્રપ વગેરે ઘણી વસ્ત  ઓ હોય 
છે. એ લોકો િમારા જ ના ઘરમાું જેમ સામાન ગોઠવાયેલો હોય િેજ રીિે બધ ું એક જ હદવસમાું નવા ઘરમાું ગોઠવી 
કાઢે છે. મને ખબર છે ત્રણ  
 

બેડરૂમવાળા મારા ઘરનો સામાન ડીટ્રોઈટથી ન્ય  જસી ફક્િ બે જ માણસોએ ભરીને ખાલી કયો હિો. આપણે તયાું 
ઇન્ડીયામાું પણ હવે મ વસમ કામ કરે છે પરુંત   િેમની પાસે અદ્યિન સાધનો નથી હોિા. એક એક માળના કોલમ,બબમ 
િોડવામાું આવે છે અને ઉપરના માળને જેક ઉપર રાખવામાું આવે છે. બધો મલીદો બહાર ફેકી દેવા માટે પણ અદ્યિન 
તસસ્ટમ છે. બધ ું કમ્ય ટરાઈઝ કામ થાય છે. હાલમાું બીજે એક્સપ્લોઝીવથી બબલ્ડીંગને ઉડાવીને એક જ જગ્યાએ તટૂી 
પડે એવી વ્યવસ્થા કરવામાું  આવે છે પરુંત   િેમાું બાજ ના બબલ્ડીંગોને ન કસાન થવાનો, ધળૂ ઉડવાનો ભય રહલેો હોય 
છે. 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LakMmxg_sQg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LakMmxg_sQg 
 
 

Japan Presents the Incredible Shrinking Building 

http://www.youtube.com/watch?v=sNPYcJls7Lw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6S-tFCGje3U
http://www.youtube.com/watch?v=d2Aq82WTFH0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LakMmxg_sQg


 

 

ટોહકયોની ગ્રાન્ડ તપ્રન્સ હોટેલન ું બબલ્ડીંગ િોડવાન ું હત  ું પરુંત   આજ બાજ ના બબલ્ડીંગોને ન કસાન નહીં થાય િે માટે એક 
એક માળ િોડવામાું કહો કે બેસાડવામાું આવ્યા. ઉપરના ભાગને જેકના ટેકા ઉપર રાખીને ૧૪૦ ફૂટના બબલ્ડીંગને 
પહલેા ૮૦ ફૂટ સ ધી બેસાડવામાું આવ્ય ું. બીાહ છ મહહનામાું આખ ું બબલ્ડીંગ જમીનદોસ્િ થઇ જશે. બહારથી કોઈને 
એકદમ આઈડીયા પણ નહીં આવે િે રીિે બબલ્ડીંગ તટૂી જશે.  
A construction company in Japan has developed a method of tearing down a building without 
the noise smell or dust caused by conventional demolition. 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8_4G_8gEjng" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8_4G_8gEjng 

 
 

YO HOME 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/F3_7Szbfbdw" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=F3_7Szbfbdw 
 

 

રોટીમેહટક રોટલી માટેન ું ઓટોમેટીક મશીન 

રોટીમેહટક એટલે રોટલી બનાવવાન ું એક ઓટોમેટીક મશીન. ખાસ કરીને આજની ય વાન સ્ત્રીઓને રોટલી બનાવવાનો 
કુંટાળો આવે છે. જયારે રોટલી બનાવવાન ું આવે તયારે એમન ું મ ખ રોિીસરૂિ જેવ ું થઇ ાહય છે. આ મશીન એમના 
માટે અને ક ુંવારાઓ માટે ઘણ ું જ આશીવામદરૂપ બનશે. આ મશીનના કો-ફાઉન્ડર છે પ્રણોિી નગરકર. આ મશીનનો 
પહલેો બેચ ડીસેમ્બર ૧૯૧૩મા રીલીઝ થશે. િમારે ફક્િ લોટ,પાણી અને િેલ ભરીને ઉપર મકૂી દેવાના. સ્વીચ ઓન 
કરો એટલે આ મશીનમાુંથી એક મીનીટમાું એક રોટલી િૈયાર થઈને બહાર આવશે. મશીનના ગેરફાયદા એજ કે લોટ 
મસળવામાું અને વેલણને લઈને બહનેોને જે એક્ય પે્રસરની કસરિ મળિી હિી એ બુંધ થઇ જશે. કેટલીક રોટલી 
વણીને રોજગારી મેળવિી બહનેોની રોજી રોટીમેહટક છીનવી લેશે. મશીન જોવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/EsfccHgWDb0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=EsfccHgWDb0 

 
 

World's most dangerous man 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/dgNgODPIO0w" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=dgNgODPIO0w 
 
 

Pizza ordering in future 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8_4G_8gEjng
http://www.youtube.com/watch?v=F3_7Szbfbdw
http://www.youtube.com/watch?v=EsfccHgWDb0
http://www.youtube.com/watch?v=dgNgODPIO0w


 

 

ભતવષ્યમાું માણસની જજિંદગીની કોઈપણ બાબિ ખાનગી નહીં રહ.ે આ એક સ ુંદર નાનકડી ફીલ્મ છે જેમાું એક ભાઈ 
પીઝા ઓડમર કરવા ાહય છે અને િેને કેવા કેવા સવાલોનો સામનો કરવો પડે છે એવ ું જ દરેક વ્યક્િી માટે ભતવષ્યમાું 
બનવાની સુંભાવના છે. ફીલ્મ અંગે્રજીમાું છે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/CJehhdF-qHE" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=CJehhdF-qHE&feature=player_detailpage 
 
 

Daytona Bike Week 2013 - All the HOT stuff you want 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/vtO_wgbx2Q0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=vtO_wgbx2Q0#t=618 
 
 

Swami vivekananda by bhasha 
સાિ વર્મની ઉંમરની ત્રીાહ ધોરણમાું ભણિી ભાર્ા હહિંમિભાઈ વાઘાણીન ું સ્વામી તવવેકાનુંદની ૧૫૦મી જન્મ જયુંિી 
તનતમતે્ત “સ્વામીજીના આતમાનો અંિનામદ” ઉપર આપેલ ું ભાર્ણ સાુંભળીને િમે દુંગ થઇ જશો  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/XK8Cjv63Z5c" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=XK8Cjv63Z5c 

 

Gujju prank call-Idea call center 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TBW3NYYK8go" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=TBW3NYYK8go&NR=1&feature=endscreen 

 

એકવીસમી સદીનો બાપ! 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/lGZacMueBac" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lGZacMueBac 
 
 

ભલૂો બીજ ું બધ ું માબાપને ભલૂશો નહીં  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/78GdCAw7pR8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=78GdCAw7pR8 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CJehhdF-qHE&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=vtO_wgbx2Q0#t=618
http://www.youtube.com/watch?v=XK8Cjv63Z5c
http://www.youtube.com/watch?v=TBW3NYYK8go&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lGZacMueBac
http://www.youtube.com/watch?v=78GdCAw7pR8


 

 

MEGA TRUCK RACING 
ટ્રકના મોટા વ્હીલ લગાવેલી નાની કારોની રેસ જોવા જેવી છે. ઇન્ડીયામાું આવી ટ્રકો જોવા નથી 
મળિી. અહહયા ઘણા શોખીન લોકો પોિાની નાની કાર ઉપર આવા મોટા વ્હીલ લગાવે છે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/DkAJ7Je6hvg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=DkAJ7Je6hvg 

 
 

Baby talking on the phone 

ટેણીય ું કેવા ટેસ્ટથી ફોન ઉપર વાિ કરે છે! 
સગભામ અવસ્થામાું સ્ત્રીઓએ ફોન ઉપર લાુંબો સમય વાિ નહીં કરવી જોઈએ. કારણ કે એની અસરને લઈને િમારે તયાું 
આવ ું બાળક આવવાની સુંભાવના રહશેે! 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/vQ64R0KKssc" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=vQ64R0KKssc 
 
 

World's Best Jump Roper!!! 
Adrienn Banhegyi performs with Cirque de Soleil and holds two jump roping world records. 

આપણે તયાું દોરડા ક દવામાું બે થી ત્રણ રીિે છોકરીઓ દોરડા ક દે છે. અહહયા આ ય વિીને દોરડા 
ક દિી જોઈને િમે છક્ક થઇ જશો. આ ય વિીના નામે દોરડા ક દવાના બે વલ્ડમ રેકોડમ અંહકિ થયા 
છે. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ofOJoK-eEWo" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ofOJoK-eEWo 
 
 

દ તનયાની સૌથી ઝડપી ટે્રન  
લોકોને એવો ખ્યાલ છે કે પેરીસથી એવીઓન વચ્ચે જે ટે્રન કલાકના ૩૦૦કી.મી.ની સ્પીડથી દોડે 
છે િે દ તનયાની સૌથી ઝડપી ટે્રન છે. પરુંત   િેના કરિાું પણ વધ  ઝડપે એટલે કે કલાકે ૫૭૪.૮ 
કી.મી./૩૫૭.૨ માઈલની ઝડપે ચાલિી ટે્રન બનાવવાન ું શે્રય ાહય છે એલસ્ટોમ રેલ ગ્ર પ, બેલ્ફોટમ , 
ફ્રાુંસ. જનરલ ઈલે. એનજી પ્રોડક્ટ ય રોપ ગેસ ટબામઈન ગ્ર પના સહકારથી આ પ્રોજેક્ટ સફળ થયો. 

http://www.youtube.com/watch?v=DkAJ7Je6hvg
http://www.youtube.com/watch?v=vQ64R0KKssc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ofOJoK-eEWo


 

 

પ લની નીચેથી જયારે આ ટે્રન પસાર થાય છે તયારે આપને એની ઝડપનો અંદાજ આવશે. આ 
ઈલેક્ટ્રીક ટે્રન  Apple iMacs દ્વારા તનયુંતત્રિ કરવામાું આવે છે. 
https://www.youtube.com/watch?v=uZgITK5Awqg 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/uZgITK5Awqg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>  
 

Criss Angel - Walk Through Metal Gate 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/jxOyST6gM_A" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=jxOyST6gM_A 

 
 

DUBAI-2012 
જેમણે દ બઈ નથી જોય ું િેમને આ તવડીયો આખા દ બઈની સફર કરાવશે. ઘણા એવા પણ હશે કે જેમણે પરીસ્થીિીને 
લઈને પણ દ બઈમાું રહવેા છિાું આ બધ ું નહીં જોય ું હોય. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/YBINHTLjTHY" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=YBINHTLjTHY#t=1156 

 

દ તનયાની સૌથી લાુંબી ફટાકડાની લમૂ  
ઘણાને એમ થત ું હશે કે ફટાકડાની લાુંબામાું લાુંબી લમૂ ભારિમાું જ સળગાવવામાું આવિી હશે. આ સાથેના તવડીયોમાું 
જોશો િો ચક્કર આવી જશે. ક્ય ુંરેશાવમાું(Curacao) મેઈનરોડ ઉપર આ રીિે ફટાકડા ફોડવામાું આવે છે. અસલ િે 
નેધરલેન્ડનો એક અંગ હત ું. હવે જ દો ટાપ  છે અને વસ્િી છે ફક્િ ૧૪૦૦૦૦ અને ૪૪૪ સ્ક્વેર કી.મી. જેટલ  કે્ષત્રફળ 
છે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/H4IwAcg8Q1w" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?v=H4IwAcg8Q1w 

 
 

DIE MAIERS COMEDY TRAPEZE 
https://vimeo.com/30014163 

િમે સરકસના ઝૂલાના ખેલને જોઈને કુંટાળી ગયા હો િો ઝબીના અને િેનો પિી યોગી મોહર કોમેડી કરીને સરકસના 
ઝૂલાની ખેલ કરે છે િે જોવા જેવો છે. જોવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uZgITK5Awqg
http://www.youtube.com/watch?v=jxOyST6gM_A
http://www.youtube.com/watch?v=YBINHTLjTHY#t=1156
https://vimeo.com/30014163


 

 

 

JEWEL OF INDIA IS ONION 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/KXwgmheHNhI" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=KXwgmheHNhI&feature=em-upload_owner 
 
 

"Top Secret Drum Corps" from Basel Switzerland 

Top Secret Drum Corps Edinburgh Military Tattoo 2009 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/YJVdnMAGIt8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YJVdnMAGIt8 

 
 

સ ુંદર ય વિીને જોઈ થિા અકસ્માિો  
માણસ ય વાન હોય કે ઘરડો પણ કોઈપણ સ ુંદર ય વિી જિી હોય િો િેને સીધી કે આડકિરી રીિે 
જોવાનો િો ખરોજ. સ ુંદર ય વિીને જોિી વખિે જે અકસ્માિો થાય છે િે ખરેખર ખ બ જ હસાવે 
િેવા હોય છે. આ તવડીયોમાું એવી જ મઝા માણો. 
http://www.dailymotion.com/video/x16t8bu_accidents-of-beauty_lifestyle 
 

 
Sachin Tendulkar-Cricket Comedy 
સચીન પોિાની ૨૦૦મી ટેસ્ટ મ ુંબઈ ખાિે રમીને ફસ્ટમ  ક્લાસ હિકેટને અલતવદા કહી રહ્યો છે તયારે િેની યાદગીરીમાું આ 
એક તવદાયમાન તવડીયો કોમેડી 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/6qpzH7gnBy8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 http://www.youtube.com/watch?v=6qpzH7gnBy8 

 

 
Best Train Snow Plow and Blower Compilation 
આપણે તયાું થોડી ઠુંડી પડે એટલે લોકો બ માબ મ કરે છે. જયાું પ ષ્કળ સ્નો પડિો હોય િેવા દેશોમાું સ્નોના ઢગલાઓ 
વચ્ચેથી ટે્રન પસાર થાય છે િે ખરેખર જોવા જેવ ું હોય છે. આપણે તયાું કોઈ કાર ચોમાસામાું પાણીમાુંથી પસાર થઈને 
છાુંટા ઉડાવે છે તયારે ચીડ બળે છે. અહહયા ટે્રનને સ્નો(બરફ) ઉડાવિી જોઈને િમને ખ બ જ મઝા આવશે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Ak-RdQeGock" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=KXwgmheHNhI&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YJVdnMAGIt8
http://www.dailymotion.com/video/x16t8bu_accidents-of-beauty_lifestyle
http://www.youtube.com/watch?v=6qpzH7gnBy8


 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ak-RdQeGock 

 
 
Young Little Cricketer Krishna Narayan 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/JRXwj-nd9Ao" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=JRXwj-nd9Ao 

 
Young Little Cricketer Krishna Narayan - Video # 12 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/MF77WsEEt5k" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=MF77WsEEt5k 
 

ASHARAMS LAST WISH FULLFILLED 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/bfCQcb0eqwE" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=bfCQcb0eqwE&feature=youtu.be 
 

ગાુંડાના ગામ નહીં હોય  
http://www.dailymotion.com/video/x12w0fx_most-stupid-thieves-ever-very-funny-must-

watch_fun 
 
 

Google Search: Reunion 
The India-Pakistan partition in 1947 separated many friends and families overnight. A 
granddaughter in India decides to surprise her grandfather on his birthday by reuniting him 
with his childhood friend (who is now in Pakistan) after over 6 decades of separation, with a 
little help from Google Search. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/gHGDN9-oFJE" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?v=gHGDN9-oFJE#t=201 
 
 

બકરાનો હ મલો  
માણસન ું મગજ િો છટકે પરુંત   અહહયા આ એક બકરાન ું મગજ છટક્ય ું છે ને િે માણસો ઉપર એટેક કરે છે. માણસ 
ાહિ ઉપર આ બકરાને ભયુંકર વેર હોવ ું જોઈએ. દયા પણ આવે અને હસવ ું પણ આવે એવો તવડીયો છે.  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/IxbbIKnQld4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ak-RdQeGock
http://www.youtube.com/watch?v=JRXwj-nd9Ao
http://www.youtube.com/watch?v=MF77WsEEt5k
http://www.youtube.com/watch?v=bfCQcb0eqwE&feature=youtu.be
http://www.dailymotion.com/video/x12w0fx_most-stupid-thieves-ever-very-funny-must-watch_fun
http://www.dailymotion.com/video/x12w0fx_most-stupid-thieves-ever-very-funny-must-watch_fun
https://www.youtube.com/watch?v=gHGDN9-oFJE#t=201


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IxbbIKnQld4 
 
 

मेरा भारत महाि! 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ZfiY0RPMmQg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=ZfiY0RPMmQg&feature=youtu.be 

 
 

BARISTA AND LATTE ART ARTIST-DRITAN ALSELA 
જમમનીના ડ સેલડ્રોફ શહરેમાું આવેલા બાઝાર કેફેમાું બહરસ્િા અને લાિે બનાવિો હદ્રિાન ઓલ્સેલાનામનો કોફી 
બનાવનાર કારીગર કોફીમાું દૂધ નાખિી વખિે કોફીના કપમાું જ દી જ દી ડીઝાઈનો બનાવીને ગ્રાહકોને કોફી પીવડાવે 
છે. એની આ આટમ ખરેખર માનવા જેવી છે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/CpA5VARfDJM" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=CpA5VARfDJM 
 
http://www.youtube.com/watch?v=25N1XcwL2hw 
 
 

ક િરા અને માબલકન ું છ મહહના પછી તમલન  
આ તવડીયોમાું જોશો િો ખબર પડશે કે એક ક િરા જેવા ાહનવરને પોિાના માબલકનો તવયોગ કેવો લાગે છે. આ 
માણસ ાહિ છે કે જે તવયોગની વાિ જવા દો પોિાના થોડા સ્વાથમ ખાિર સગાવ્હાલાઓને કાયમને માટે ભલૂી ાહય છે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/JC5DXGIC8s8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=JC5DXGIC8s8 

 
 

SHOW TIME SUPER BALANCE 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/s4uEEHeybCE" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=s4uEEHeybCE&feature=youtu.be 
 
 
 

FACE WHAT YOU MUST FACE 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/3MjahtVUFXQ" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=IxbbIKnQld4
http://www.youtube.com/watch?v=ZfiY0RPMmQg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=CpA5VARfDJM
http://www.youtube.com/watch?v=25N1XcwL2hw
http://www.youtube.com/watch?v=JC5DXGIC8s8
http://www.youtube.com/watch?v=s4uEEHeybCE&feature=youtu.be


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3MjahtVUFXQ 
 

 

बेटटयाां बचावो! 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/eqdo2Bodasg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=eqdo2Bodasg 
 

 
Pelicans and Flying Rays 
િમે કુંઈ કેટલા િરવૈયાઓને સ્વીમીંગ પ લમાું,નદીમાું કે દહરયામાું તવતવધ રીિે ક દકા મારિા જોયા હશે. અહહયા 
પેલીકન પક્ષીઓ કઈ રીિે એ આનુંદ માણે છે િે જોવા જેવ ું છે. આ જોઈને ક દરિને સલામ કરવાન ું મન થશે! 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/nHrrS_hOnZw" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?v=nHrrS_hOnZw#t=24 

 

 
One of the most dangerous roads in the world 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/boKsbF-ONzk" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=boKsbF-ONzk 
 
 

One Coin for All of Your Cards 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/w9Sx34swEG0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?v=w9Sx34swEG0 
 
 

इि लम्होको जिलो यारो 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/gOh52of4xW0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=gOh52of4xW0 

 

 
AMAZING BALANCE ON CYCLE 
https://www.facebook.com/photo.php?v=273340362700841 

http://www.youtube.com/watch?v=3MjahtVUFXQ
http://www.youtube.com/watch?v=eqdo2Bodasg
https://www.youtube.com/watch?v=nHrrS_hOnZw#t=24
http://www.youtube.com/watch?v=boKsbF-ONzk
https://www.youtube.com/watch?v=w9Sx34swEG0
http://www.youtube.com/watch?v=gOh52of4xW0
https://www.facebook.com/photo.php?v=273340362700841


 

 

 

માણસ વાુંદરા પાસે ક્યારે શીખશે? 

માણસ ાહિને ભગવાને બીાહ બધા પ્રાણીઓ કરિાું ઘણી બધી વસ્ત  ઓ આપી છે. છિાું સ્વાથી માણસ દરેક વસ્ત   માટે 
પહલેા તવચારશે એમાું માર ું  શ ું? મારે કેટલા ટકા? આ તવડીયોમાું જોશો િો એક વાુંદર જેવા પ્રાણીને પણ પાણીનો 
બગાડ નહીં કરવો જોઈએ િેન ું જ્ઞાન છે. આપણે તયાું કોઈપણ જગ્યાએ પાણીનો બગાડ કે બીજી વસ્ત  નો બગાડ થિો 
હોય િો આ વાનરના વિમન ઉપરથી બધાએ બોધપાઠ લેવાની જરૂર છે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/zpbrfIIOIZ8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=zpbrfIIOIZ8 

 
 

પ્રભ ને મળવાનો સમય ક્યા છે 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/oJy-1ylHAAc" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=oJy-1ylHAAc&feature=youtu.be 

 
 

How to Get to Mars 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/XRCIzZHpFtY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=XRCIzZHpFtY&feature=player_embedded 
 
 

Fox Dives Head First Into Snow 
રાજકીય નેિાઓ તસવાય દ નીયામાું કોઈને પણ મહનેિ વગર કશ ું મળત ું નથી. નોથમ અમેહરકામાું એક તશયાળ સ્નોની 
અંદર ડાઈ મારીને પોિાન ું માથ ું ઘ સાડીને માછલી અને બીજો ખોરાક મેળવવા માટે કેટલો ભગીરથ પ્રયતન કરે છે િે 
આ તવડીયોમાું જોવા જેવ ું છે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/piXUc36QTIk" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=piXUc36QTIk&feature=youtu.be 

 
 

અવળચુંડા પ્રાણીઓ  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/_vx1OVLX5Rc" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=zpbrfIIOIZ8
http://www.youtube.com/watch?v=oJy-1ylHAAc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XRCIzZHpFtY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=piXUc36QTIk&feature=youtu.be


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_vx1OVLX5Rc#t=86 

 
 

मिुष्यके िीविकक योििाओ 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/vKDR4LtgngQ" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=vKDR4LtgngQ 

 
 

Jay vasavada Bionics 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ChTGFVucPFw" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=ChTGFVucPFw 
 
 

એક ડોલી ચલી, એક અસ્થી ચલી  
અહહયા એક બાજ  ડોલી ાહય છેં અને બીજી બાજ  અસ્થી ાહય છે. જેની સરખામણી ખ બ જ સ ુંદર 
રીિે કરવામાું આવી છે. હહન્દીમાું છે છિાું સમજણ પડે એવ ું છે. શાુંિીથી સાુંભળવ ું જરૂરી છે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/jft07xNjUPY" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=jft07xNjUPY&feature=youtu.be 

 

 
The train that never stops at a station 

નોન સ્ટોપ ટે્રન  
આ ટે્રન એવી છે કે જે દરેક સ્ટેશનેથી ઉભી રહ્યા વગર પેસન્જરને ચઢાવે/ઉિારે છે. અહહયા સ્ટેશન 
ઉપર એક ડબ્બો ઉભો હોય િેમાું પેસન્જરો બેસી ાહય છે અને જયારે  ટે્રન સ્ટેશન ઉપરથી પસાર 
થાય તયારે આ ડબ્બો ટે્રનના લેવલ કરિાું ઉપર હોય અને ટે્રનની ઝડપ સાથે મેચ થઈને જોડાઈ 
ાહય. આજ વખિે પાછળનો ડબ્બો ઉપર આવીને છુટો થઇ ાહય જેમાું પેસન્જરો ઉિારવાના હોય.  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/p9Ig19gYP9o" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=p9Ig19gYP9o 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_vx1OVLX5Rc#t=86
http://www.youtube.com/watch?v=vKDR4LtgngQ
http://www.youtube.com/watch?v=ChTGFVucPFw
http://www.youtube.com/watch?v=jft07xNjUPY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=p9Ig19gYP9o


 

 

The Best talent in the World! 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/URwP6WkFu70" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=URwP6WkFu70 
 
 

STUNTER-13 
મોટર સાઈકલપર આપણે તયાું ઘણા ય વાનો હોતશયારી બિાવવા માટે સ્ટુંટ કરે છે. ખરા સ્ટુંટ જોવા 
હોય િો પ્લસ સ્ટુંટ ગ્રાન્ડ તપ્રક્સમાું પ્રથમ આવેલ આ એક મોટર સાઈકલવાળાના સ્ટુંટ જોઈને િમે 
મોઢામાું આંગળા નાખી જશો. ખરેખર અદભ િ છે! આ માણસે કેટલી પે્રકટીશ કરી હશે અને 
કેટલીવાર હાડકા ભાુંગ્યા હશે િે િો િમે તવડીયો જોઈને જ સમજી જશો. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/PHdIECkvWt8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=PHdIECkvWt8 
 
 

TAKE ACTION TODAY 
સુંદીપ મહશે્વરી સ ુંદર લેકચરો આપીને લોકોમાું ઉતસાહ અને ાહગતૃિ લાવે છે. આજના ઘણા ય વાનો 
િેને ગ ર  માને છે અને ઘણાએ ખ બ સારી એવી પ્રગતિ કરી છે. િમારામાું રહલેી હિાશાને ખુંખેરી 
નાખો અને પછી જ વો િમે કયાુંથી ક્યાું પહોંચી ાહુંવ છો. આ એક સુંદીપન ું સ  ુંદર લેક્ચર આજે જ 
શરૂઆિ કરો, આગળ કહ ું િો અતયારે જ શર  કરો. આ વસ્ત   ઘણા વખિ ઉપર એક હહન્દી વાક્યમાું 
રજ  કરવામાું આવી છે. “જો કલ કરે વો આજ કર, જો આજ કરે વો અબ કર”. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hfflna4bJyI" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=hfflna4bJyI&feature=player_detailpage 

 
 

Disabled Man Taken for a Ride Prank 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/z6xfHM_1Pbk" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=z6xfHM_1Pbk 
 
 
 

એક ડોશો ડોશીને હજી વ્હાલ કરે છે 

http://www.youtube.com/watch?v=URwP6WkFu70
http://www.youtube.com/watch?v=PHdIECkvWt8
http://www.youtube.com/watch?v=hfflna4bJyI&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=z6xfHM_1Pbk


 

 

સાભાર: ધમેન્દ્રભાઈ મહિેા  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Sd5wwY-Q8eE" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/watch?v=Sd5wwY-Q8eE 

 
 

Birds-of-Paradise 
આ કાળા માથાનો માનવી ગમે િેટલી પ્રગતિ કરે િો પણ ક દરિના સર્જન સામે વામણો જ 
રહવેાનો. ન્ય  ગીનીના ગાઢ જ ુંગલોમાું ફરીને આ નાનકડા પક્ષીના જે તવડીયો ફોટોગ્રાફરે લીધો છે 
િે કાબીલે દાદ આપવા જેવો છે. આ પક્ષી ફક્િ ન્ય ુંગીનીના જ ુંગલોમાું જ જોવા મળે છે. આ 
દ નીયામાું ખણેૂ ખણેૂ ાહિ ાહિના પશ  પુંખીઓ, િેમનામાું ક દરિે ભરેલા તવતવધ મનોરમ્ય રુંગો 
જોઈને હૃદયમાું જે આંનદ આવે િેવો આંનદ િો ભાગ્યેજ કોઈ બીજી બાબિથી આવી શકે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/REP4S0uqEOc" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?v=REP4S0uqEOc&feature=player_embedded 
 
 

ASIMO Robot Next-Generation Unveiled! - 2013 Humanoid 
આસીમો નામનો રોબોટ િમારા સ ચન મ જબ કાયમ કરે છે. આ ૨૦૧૩નો હ્ મનોઇડ હોન્ડાએ 
બનાવ્યો છે. આપણે આપણા દેશની િરક્કીની વાિો કરીએ છીએ પરુંત   આ રોબોટને જોશો િો 
ખ્યાલ આવશે કે આપણે ક્યાું છીએ. આવા રોબોટ િો તવતવધ દેશોના સાયન્ટીસ્ટો રીસચમ કરીને 
બનાવી રહ્યા છે. આપણે જે આઈ.ટી.ની વાિો કરીએ છીએ િે કોઈ શોધખોળમાું આપણે આગળ 
નથી પરુંત   ભણેલા ગણેલા કે સ ધારેલા વકમરોની મોટી ફોજમાું આપણે આગળ છીએ.  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ReN2l816L8k" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=ReN2l816L8k 
 
 

Kajalben Oza's Speech in Memory of Jayntibhai Kundaliya 

કાજલબેન ઓઝાની સ્પીચ  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/XCCd7flJ0FY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=XCCd7flJ0FY 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sd5wwY-Q8eE
https://www.youtube.com/watch?v=REP4S0uqEOc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ReN2l816L8k
http://www.youtube.com/watch?v=XCCd7flJ0FY


 

 

Acrobatics "power and beauty" show 
આ શો જોયા પછી િમને પણ થશે કે ચાયના આટલ ું આગળ કેમ છે. ભારિ અને ચીનની આબોહવામાું ખાસ ફરક 
નથી. છિાું ચીન ભારિ કરિાું દરેક વસ્ત  ઓમાું આગળ છે. િેન ું કારણ અથાગ પહરશ્રમ છે. જે લોકો શાુંગહાઈ જઈ 
આવ્યા છે િેમને પછૂી જો જો િો િમને શાુંગહાઈ શ ું છે િે કહશેે. મનમોહન/મોદીના ના કહવેાથી મ ુંબઈ કે 
અમદાવાદમાું શાુંગહાઈ હવામાુંથી નથી ઉિરવાન ું.  ભારિ પાસે બધ ું જ છે પરુંત   યોગ્ય હદશાનો અભાવ છે. દરેક 
નેિાઓ સ્વાથમ માટે કામ કરે છે. દેશની કોઈને પડી નથી. આજે ૨૦૦૦ કરોડ રૂપીયા સરદાર પટેલના સ્ટેચ્ય  પાછળ 
ખરચવાના છે િેની જગ્યાએ ગ જરાિમાું રમિવીરો પાછળ ખચ્યામ હોય િો ગ જરાિ ૧૦ થી ૧૫ ઓલેક્મ્પક ગોલ્ડ મેડલ 
લાવી શક્ય ું હોિ. આ યોજના પરૂી થાય તયાું સ  ધી મોદી રહ ેિો સાર ું  બાકી એ તવરોધ પક્ષમાું ગયા િો “બળત ું ઘર 
કષૃ્ણાપમણ”. બધા જ નેિાઓ શોટમ  કટ શોધે છે અને પ્રાહ મ ૂુંગી મ ૂુંગી જોયા કરે છે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/7-UTRIln9Pk" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=7-UTRIln9Pk 

 
 

Spectacular footage Train plowing through deep snow Arthur 
ટે્રનના ટે્રક ઉપર આથમર પાસમાું એટલો બધો સ્નો(બરફ) હોય છે કે િેની આગળ પ્લાઉં લગાડવામાું 
આવે છે. દ નીયાના દરેક પ્રદેશમાું જયાું સ્નો વધારે પડે છે તયાું આવ ું જ કરવામાું આવે છે. પ્લાઉં 
રેલવેના પાટા ઉપરથી સ્નો ખસેડે અને ટે્રન આગળ રસ્િો કાપે છે. આજ રીિે રોડ ઉપર સ્નો સાફ 
કરવા માટે પાવરફુલ ટ્રકની આગળ પ્લાઉં લગાડવામાું આવે છે અને રસ્િા ઉપરથી સ્નો 
ખસેડવામાું આવે છે. જો વધારે પડિી ઠુંડી હોય અને સ્નો નો બરફ ાહમવા માુંડે િો મીઠાથી ભરેલી 
ટ્રકો બધા રોડ, હાઈ વે, ફ્રી વે ઉપર મીઠુ ું છાુંટીને આઈસ ાહમવા નથી દેિી. નહીં િો બધી કારો 
સ્લીપ થઈને ભયુંકર અકસ્માિોની હારમાળા સાહમય. આ ઉપરાુંિ જો ખ બ જ સ્નો પડિો હોય િેવી 
જગ્યાએ ગાડીઓના ટાયરો ઉપર ચેઈનો ફીટ કરવામાું આવે છે જે ાહમેલા આઈસને િોડીને ગાડીને 

સ્લીપ થવા નથી દેિી. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/6acPX_00M9Q" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=6acPX_00M9Q 
 
 
 

Butt Rip Joke 
બાકડા ઉપરથી એક માણસ ઉભો થઈને ાહય છે અને િેન ું પાટલ ન પાછળથી ફાટી ાહય છે. િે જોઈને લોકો હસે છે. 
જયારે િે લોકો ઉભા થાય તયારે પણ પાટલ ન ફાટવાનો અવાજ આવે એટલે િરિ જ પાછળ ચેક કરે છે. ચર કરીને 
ફાટવાનો અવાજ પાછળ બેઠેલા બહને કરે છે.  

http://www.youtube.com/watch?v=7-UTRIln9Pk
http://www.youtube.com/watch?v=6acPX_00M9Q


 

 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/SiT6GE-Ty5Q" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=SiT6GE-Ty5Q 

 
 

પ્રભ  ત  ું પથૃ્વીપર આવ ને સિય ગ લાવ 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Ls-BW5gFDtQ" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=Ls-BW5gFDtQ&feature=youtu.be 

 

સ્વગમ અહી જ છે 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/tm22MiJ90l8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=tm22MiJ90l8&feature=youtu.be 

 

The Amazing Grace Christmas House 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/mnk0KjWxgMA" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mnk0KjWxgMA 
 

 
FOR 24TH DECEMBER MARRY CHRISMAS  
WestJet Christmas Miracle 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/zIEIvi2MuEk" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=zIEIvi2MuEk#t=297 
 

Flying Lion: Buffalo launches predator in to the air 
ુગર નેશનલ પાકમ , સાઉથ આહફ્રકામાું ૩,ડીસેમ્બર,૨૦૧૩ ના રોજ એક તસિંહ જ ુંગલી ભેંસનો તશકાર કરે છે. તયારે બીજી 
જ ુંગલી ભેંસ જે રીિે તસિંહને ઉછાળી ઉછાળીને પટકે છે િે જોઈને જ ુંગલના રાાહની દયા આવે એવ ું છે.  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/EpnERlsfBFc" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=EpnERlsfBFc 
 
 

ROBOPLOW 

http://www.youtube.com/watch?v=SiT6GE-Ty5Q
http://www.youtube.com/watch?v=Ls-BW5gFDtQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=tm22MiJ90l8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mnk0KjWxgMA
http://www.youtube.com/watch?v=zIEIvi2MuEk#t=297
http://www.youtube.com/watch?v=EpnERlsfBFc


 

 

અતયારે તશયાળામાું બધે જ પ ષ્કળ સ્નો પડી રહ્યો છે અને િેમાું પણ ખાસ કરીને જે જગ્યાએ સ્નો ખ બ પડે છે તયાું સ્નો 
સાફ કરવાવાળાનો દમ નીકળી ાહય. કેડમાું પ ષ્કળ દ ુઃખાવો થાય. એમને માટે આ રોબોટપ્લાઉં ખ બ જ આશીવામદરૂપ 
છે. એ ઓટોમેહટક બધો સ્નો સાફ કરી નાખે છે. તવડીયો જોશો િો ખ્યાલ આવશે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/tPg1ZMiC9pA" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tPg1ZMiC9pA 

 
 

Big Box Small Box Prank 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/uiFpVQHzf34" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=uiFpVQHzf34 
 

 

કેન્યામાસી અને દ તનયાન ું હવામાન 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/wQzJTLbF8qg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=wQzJTLbF8qg&feature=youtu.be 

 
 

Funny smartphone addicts commercial 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/VmM-jvDQkBo" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=VmM-jvDQkBo 
 

 
iDoctor Could a smartphone be the future of medicine 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/r13uYs7jglg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=r13uYs7jglg&feature=player_embedded 
Courtesy – Bharat Shah 
 
 

MNOZIL BRASS lonley boy 
આપણને િો હાથથી વાજજિંત્રો વગાડવાન ું નથી આવડત ું પરુંત   આ માણસ બે પગોની આંગળીઓ 
વડે બે અને બે હાથે બીાહ બે એમ ચાર વાજજિંત્રો વગાડ ેછે જે જોઈને િમે દુંગ થઇ જશો. ખરી 
આઈટેમ જોવા માટે થોડી ધીરજ રાખજો. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tPg1ZMiC9pA
http://www.youtube.com/watch?v=uiFpVQHzf34
http://www.youtube.com/watch?v=wQzJTLbF8qg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=VmM-jvDQkBo
http://www.youtube.com/watch?v=r13uYs7jglg&feature=player_embedded


 

 

Although they are graduates of the renowned Vienna College of Music, "Mnozil Brass" show 
that playing music is not just serious business. 
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/eYRMbj6U2Ww" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eYRMbj6U2Ww 
 
 

ARVIND KEJRIWAL AT RALLY ON 14TH November 
અરતવિંદ કેજરીવાલ જેવા એક પ્રમાણીક, મહનેત   અને શ િ કેરેક્ટર ધરાવિો માણસ અને એના 
જેવા જ સાથીઓ આજે ભારિ માટે એક આશાન ું હકરણ છે. ભારિની પ્રાહએ બીાહ નેિાઓના દુંભી 
અને જ સ્સાવાળા પ્રવચનોથી ભોળવાઈ ગયા વગર “આપ”ને સાથ આપવો જરૂરી છે. જો આજે આ 
િક ભારિની પ્રાહ ગ માવશે િો કોઈ “બાપ” િેમને બચાવી નહીં શકે. ભતવષ્યમાું કદાચ કોઈ 
લેભાગ  માણસો “આપ”માું આવી ાહય િો િેને નગણ્ય ગણવા જરૂરી છે. એ પોિે 
આઈ.આઈ.ટી.,આઈ.આર.એસ. ભણેલા માણસે રેવેન્ય  કતમશનર જેવા હોદ્દાને દેશ માટે ઠોકર મારી 
છે. બીાહ બધા પ્રધાનોએ એન ું જોઈને સ રક્ષાથી માુંડીને ગાડીઓ ઓછી કરવા માુંડી છે. આ 
અરતવિંદના ચમતકારને બીાહ બધા પક્ષોના ઢોંગી નેિાઓ હવે નમસ્કાર કરવા માુંડયા છે. એને એક 
િક િો આપો! 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/zKAAtk3nljA" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=zKAAtk3nljA 

 
 

મ ુંબઈના ડબ્બાિાળા.pdf
  

Mumbai Dabbawalas 
FOR NEW WP-EMAIL 
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/N25inoCea24" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=N25inoCea24&NR=1&feature=endscreen 
 
 

Milk Made - A story by Vikram Sinha 
 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/qmjhLrOVGgM" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=qmjhLrOVGgM 
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Underground Bicycle Parking Systems in Japan 
આપણને એમ લાગે છે કે ભારિે ખ બ જ પ્રગતિ કરી છે. હકીકિમાું આ તવડીયો જોશો િો િમને 
લાગશે કે એક સાયકલ જેવી વસ્ત   માટે પણ ાહપાનીસ લોકો કેટલી બધી કાળજી લે છે. િે પણ 
ટ્રાફીકમાું કોઈ પ્રકારની ર કાવટ નહીં આવે િેને માટે.  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/pcZSU40RBrg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=pcZSU40RBrg&feature=player_embedded 
 
 

ANGAD, INDIAN GENIUS 
An eye-pad for the blind and much more from this 15 year old, Angad Daryani at 
TEDxGateway 2013 
 
Angad Daryani has been called a number of things: child prodigy, little genius, the inspiring 
teenager, but he can best be described by one word—Maker. Home schooled by teachers 
who focus on hands on learning, Angad has always been passionate about building things, 
from improvising already existing software to making custom hardware. When a guy builds a 
Rep Rap 3D printer at the age of 13, you know there is no stopping him. 
 
Angad's love for aquatic animals led him to name his DIY Kits company, Shark Kits, whose 
open source kits are available for Indian enthusiasts at reasonable prices. This one-man-army 
has supplied Rep Raps to prestigious institutions like the Indian Institute of Technology, 
Mumbai, where he is also currently doing research on Desktop Prototyping with Tree Labs. 
 
His passion for building things led to the invention of Virtual Brailler, a device that converts 
digital text from Roman to braille in real time to give tactile braille feedback to the tracked 
finger of a visually challenged person. This low cost ebook reader for the blind is a 
revolutionary product that could make books accessible to millions of people who currently 
depend on time-consuming methods like getting braille books printed or unintuitive methods 
like text-to-speech. This project was developed in collaboration with other engineers and 
designers at the DIy Workshop, Hyderabad, and the team plans to take it forward, so that 
they could help blind people know the joy of paperless reading through open source. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/wSVYvUHg4UA" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=wSVYvUHg4UA&feature=player_embedded 

 
 

હન માન હહિંદ  હિા કે મ સ્લીમ? 

http://www.youtube.com/watch?v=pcZSU40RBrg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=wSVYvUHg4UA&feature=player_embedded


 

 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Cn4Z0iY1X_4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=Cn4Z0iY1X_4 

 
 

QUAD TRICK KITE FLYING 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/8q5I5svj7F8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=8q5I5svj7F8 
 
 

ROMANCING THE WIND 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/nr9KrqN_lIg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=nr9KrqN_lIg 
 
 

Steve Frayne 
સ્ટીવ ફે્રઈનન ું બીજ ું નામ ડાયનામો છે, કારણ કે િે લુંડનમાું પબ્લીકની વચ્ચે નદીના પાણીમાું 
ચાલી બિાવે છે. િો બુંધ કાચવાળી ઓહફસમાુંથી બધાની વચ્ચે કાચમાુંથી બહાર નીકળી જવ ું કે 
પછી કોઈનો મોબાઈલ એક સેકન્ડમાું િેની સામે જ બાટલીમાું નાખી દેવો િો બીાહ કોઈનો 
મોબાઈલ હાથમાું લઈને જ ગ મ કરી દેવો. 
 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/2DbaeaFCAbU" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=2DbaeaFCAbU 

Steve Frayne 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/2DbaeaFCAbU" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=2DbaeaFCAbU 
 

 
PLEASE HELP US 
ઉત્તરાયણ ખ બ જ હોંશભેર ઉજવી. આખા ફેતમલીએ આનુંદ મનાવ્યો. બીાહ છેડે એવા કેટલા 
અબોલ પક્ષીઓ ઘવાઈને પડયા હશે કે જેની િમને ક્યાુંથી ખબર હોય? પક્ષી િો ખરા જ પણ કુંઈ 
કેટલીવાર માણસોએ પણ આ પિુંગની દોરીને લઈને જીવ ગ માવ્યો છે. કોઈ ક ટ ુંબે પાલનપોર્ણ 

http://www.youtube.com/watch?v=Cn4Z0iY1X_4
http://www.youtube.com/watch?v=8q5I5svj7F8
http://www.youtube.com/watch?v=nr9KrqN_lIg
http://www.youtube.com/watch?v=2DbaeaFCAbU
http://www.youtube.com/watch?v=2DbaeaFCAbU


 

 

કરવાવાળાને ગ માવ્યો છે, િો કોઈ માસમેૂ માું-બાપ ગ માવ્યા છે. આ બધાની આપણને ખાસ અસર 
નથી થિી, અસર િો આપણે કોઈ સ્વજનને આ રીિે ગ માવીએ તયારે જ ખબર પડે! હવે મહરેબાની 
કરીને એક કામ કરજો, િમારા ધાબાપર કે કોઈપણ જગ્યાએ માુંાહની ગ ૂુંચો,લટકિી દોરીઓ વગેરે 
ભેગા કરીને સળગાવી દેજો કારણ કે િેનાથી ઘણા પક્ષીઓ ઘવાય છે. માળો બાુંધવાની લ્હાયમાું 
ગુંભીર રીિે ઈાહ પામે છે.  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/4t76WjV1Lxc" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=4t76WjV1Lxc&feature=youtu.be 
 

Ice Festival preparations hot up in Harbin, China 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/O8qid5DyrZo" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=O8qid5DyrZo 
 

How sugar affects the brain 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/lEXBxijQREo" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=lEXBxijQREo 
 

Hot water turns into ice instantly 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/E2FtpvAvYBQ" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=E2FtpvAvYBQ 

 

TULSI GABBARD - GITA JAYANTI MESSAGE 
આ ત લસી ગેબાડમ નાું માિાએ હહન્દ  ધમમ અંગીકાર કયો છે અને એમનાું માિાએ એમનાું બધાું 
પાુંચેય બાળકોને હહન્દ  નામ આપ્યાું છે.( દ ુઃખ એ વાિન ું છે કે આપણા સ ધારેલા ઇસ્ન્ડયન 
અમેહરકન હરેી,પીટર,કેલી જેવા નામો આપિા થઇ ગયા છે). આમ નાનપણથી ત  લસી ગેબાડમનો 
હહન્દ  સુંસ્કારો વચ્ચે ઉછેર થયો છે . િેઓ ચ સ્િ હહન્દ  ધમમ પાળે છે અને આપણા પતવત્ર ગ્રુંથ 
શ્રીમદ ભગવદ ગીિા અને ગીિાના ગાયક યોગેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર એમને અપાર શ્રધા 
છે. અમેહરકાની કોંગે્રસમાું ચ ૂુંટાઈને પ્રથમ હદવસની શપથ તવતધમાું કોન્ગે્રસના ચ ૂુંટાઈ આવેલા ક લ 
૪૩૫ સભ્યોમાું િેઓ માત્ર એકલાું જ એવાું સભ્ય હિાું જેઓએ બાઈબલ ઉપર નહીં પણ શ્રીમદ 
ભગવદ ગીિા ઉપર હાથ મ કીને શપથ લીધા હિા . દરેક હહિંદ  માટે આ કેટલી ગવમ કરવા જેવી 
વાિ છે! એમનો નીચે મ કેલ તવડીયો િમે જોશો િો િમને એમના ગીિા ઉપરના ઊંડા અભ્યાસ , 

http://www.youtube.com/watch?v=4t76WjV1Lxc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=O8qid5DyrZo
http://www.youtube.com/watch?v=lEXBxijQREo
http://www.youtube.com/watch?v=E2FtpvAvYBQ


 

 

જ્ઞાન િથા એમની અજબ હહન્દ  ધમમ િરફની આસ્થાથી નવાઈ ન પામો િો જ નવાઈ! – સાભાર: 
તવનોદભાઈ પટેલ-સાુંડીયાગો 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/_NIguxIgIrg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=_NIguxIgIrg 
 
 

Shocking, Tragic and Horrible untold story of Kashmiri Hindus 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/709YisIVM2Q" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?v=709YisIVM2Q 
 
 

Street Gujarati Foods 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/-CLPdLGcyBM" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=-CLPdLGcyBM&feature=em-share_video_user 
 

STREET FOODS INTERNATIONAL 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/EO7yKp3l7aI" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=EO7yKp3l7aI&feature=player_detailpage 
 
 

I LOVE MY INDIA 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/8JV2Eb72TmU" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
https://www.youtube.com/watch?v=8JV2Eb72TmU 
 
 

Beating of the Retreat and Republic Day 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/XntWyUr1Sag" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=XntWyUr1Sag 
 
 

Indian food in manhattan New York 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Z2uqTBQm8u0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=Z2uqTBQm8u0&feature=em-share_video_user 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_NIguxIgIrg
https://www.youtube.com/watch?v=709YisIVM2Q
http://www.youtube.com/watch?v=-CLPdLGcyBM&feature=em-share_video_user
http://www.youtube.com/watch?v=EO7yKp3l7aI&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=8JV2Eb72TmU
http://www.youtube.com/watch?v=XntWyUr1Sag
http://www.youtube.com/watch?v=Z2uqTBQm8u0&feature=em-share_video_user


 

 

 

દદે હડસ્કો ડાન્સ ગ જરાિીમાું  
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dcYLEyJwEVg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dcYLEyJwEVg#! 
 
 

Modern Furniture 
A compilation of some amazing innovations in the world of furniture. 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YB4bvvyl_ss" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YB4bvvyl_ss 

 
 

Pranav Mistry and the 6th Sense Technology 
આ તવડીયો એટલા માટે રજ  કર ું  છુું કે પ્રણવ તમસ્ત્રીએ આ વાિ ૨૦૦૯ માું કરી હિી અને િેમાુંની 
ઘણી ખરી વસ્ત  ઓ આજે આઈફોન, આઈપેડ કે એનરોઈડ દ્વારા અસ્િીતવમાું છે. બીજી બાબિો પણ 
ભતવષ્યમાું હકીકિ બની જશે. પ્રણવ એક ભારિીય ય વક હોવાન ું આપણને બધાને ગૌરવ છે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/YrtANPtnhyg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=YrtANPtnhyg 
 
 

New Year 2014 - Burj Khalifa Fireworks 2014 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/17ZDHl7nXuc" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=17ZDHl7nXuc#t=109 
 
 

Launching Over A Canyon 
કેટલાક માથા ફરેલા કે ઘણા િેને પાગલ પણ કહી શકે એવા સાહસીકો આ દ નીયામાું વસેલા છે. એમાુંનો એક બે્રન્ડન 
ફેરકલો છે જે પહાડપરથી નીચે ખીણમાું સાયકલ ઉપર ફૂલ સ્પીડમાું જમ્પ મારિો સાયકલ ચલાવે છે. િેની સાયકલ 
ઉપર તવડીયો લગાવ્યો છે. છાિીના પાહટયા બેસી ાહય એવ ું સાહસ કરે છે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/51oobrY32dw" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dcYLEyJwEVg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YB4bvvyl_ss
http://www.youtube.com/watch?v=YrtANPtnhyg
http://www.youtube.com/watch?v=17ZDHl7nXuc#t=109


 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=51oobrY32dw 

 
 

Dangerus Train Route with Fun 
આપણે ભારિમાું ભીડનો સામનો કરીએ છીએ. દ નીયામાું એવી પણ જગ્યા છે જયાું ટે્રન ભરબાહરમાુંથી પસાર થાય છે. 
ટે્રન આવે એટલે લોકો ખસી ાહય છે. નહીં િો પાટાની વચ્ચે ચાલે છે. એમને ગભરાવવા માટે એક માણસ ટે્રનની 
બનાવટી વ્હીસલ વગાડીને લોકોને કેવા બનાવે છે િે જોવા જેવ ું છે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/W-Mq4e9HjCs" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=W-Mq4e9HjCs 

 
 

ઇસ દ નીયામેં સબ ચોર ચોર, કોઈ બડા ચોર કોઈ છોટા ચોર  
A food giveaway in San Francisco where some of the food may end up in local landfills instead 
of on local tables simply because of greed. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/CIQdaDoqXsE" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=CIQdaDoqXsE 
 
 

ટાયર બદલવાન ું જીવલેણ બની શકે છે  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/GeA37MTPsWg" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=GeA37MTPsWg 

 

 
Michael Jordan’s House 
જેવી રીિે હિકેટ માટે સચીનન ું નામ ભારિમાું છે િેવી જ રીિે બાસ્કેટ બોલ માટે માઈકલ જોડમનન ું નામ  અમેરીકામાું 
ખ બ જ ાહણીત   છે. સચીનના નવા ઘર વીશે િમે ખ બ જ વાુંચ્ય ું હશે પરુંત   માઈકલ જોડમનન ું ઘર જોઈને િમે ચહકિ 
થઇ જશો. એ પોિાના આ ઘરનો ઉપયોગ નથી કરિો એટલે વેચી કાઢવા માુંગે છે. સાિ એકરમાું આવેલા આ ઘરમાું 
૯ બેડરૂમ અને ૧૯ બાથરૂમો સાથે ફૂલ સાઈઝનો ઇન્ડોર બાસ્કેટ બોલનો કોટમ  છે. આ ઉપરાુંિ રમિગમિના દરેક 
સાધનો ઉપલબ્ધ છે. વધ  માટે આ તવડીયો જ વો. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/3lf_w0olusA" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3lf_w0olusA 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=51oobrY32dw
http://www.youtube.com/watch?v=W-Mq4e9HjCs
http://www.youtube.com/watch?v=CIQdaDoqXsE
http://www.youtube.com/watch?v=GeA37MTPsWg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3lf_w0olusA


 

 

 

Har Ghar Amul Ghar 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ppXC8ZRzylA" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=ppXC8ZRzylA 
 

Making coins 
આપણે રોજે રોજ ખરીદીમાું છુુંટા પરચ રણનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હડસ્કવરી ચેનલે િેની શોધ ક્યાુંથી થઇથી માુંડીને 
િે કઈ રીિે બનાવવામાું આવે છે િે આ તવડીયોમાું બિાવ્ય ું છે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/DkHFNnOK3Bg" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=DkHFNnOK3Bg 
 

Snow monkeys soak in hot springs of Japan 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/txDR1y1drl0" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=txDR1y1drl0 
 
 

Republic Day film - Jana Gana Man 
રીપબ્લીક ડે ને હદવસે બધા નેિાઓ ધ્વજવુંદન કરવા સફેદ ખાદીની અંદર છુપાયેલ કપટી મન 
સાથે પ્રાહને ઉલ્લ  બનાવવા જોરદાર ભાર્ણો આપે છે. ભાર્ણો પર કોઈ “રાશન” નથી એટલે 
ાહિ ાહિના પ્રલોભનો અને યોજનાઓ ાહહરે કરે છે. આ તવડીયોમાું ગરીબ બાળકો કેટલી ઉચ્ચ 
ભાવનાથી ધ્વજવુંદન કરે છે િે જોઈને િમાર ું  પણ મસ્િક ઝકી જશે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Mvi66XPTtrA" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=Mvi66XPTtrA 

 
 

Blind Skateboarder 
Tommy Carroll has been been blind since the age of two and skateboarding since he was ten.  
Be brave, be safe. Thanks to protective gear he was able to learn incredible tricks. An amazing 
story that proofs you can be really brave when you are safe. 
“BRAVE” is a short film that looks at how Tommy is able to skate despite being blind. If this 
kid doesn’t motivate and inspire anyone that ever says “I Can’t” then I don’t know what will. 
Music is “Where The Heart Is”. Thanks for being Brave Tommy and showing the rest of us 
how it’s done.  

http://www.youtube.com/watch?v=ppXC8ZRzylA
http://www.youtube.com/watch?v=DkHFNnOK3Bg
http://www.youtube.com/watch?v=txDR1y1drl0
http://www.youtube.com/watch?v=Mvi66XPTtrA


 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ncq27mZq6b4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=Ncq27mZq6b4 
 

"Car-L" meets the lions 
આપણામા અને તવદેશી માણસોમા આટલો ફકમ છે. તવદેશી લોકો કોઈપણ વસ્ત   માટે ખ બ જ હદલ લગાવીને કામ કરે છે. 
જો કે તવદેશીઓમાું ઘણા એકલા હોવાના ચાન્સ વધારે છે. તસિંહોના પાસેથી ફોટા લેવા માટે આ ભાઈએ કેમેરાને નાની 
પૈડાવાળી ગાડી સાથે જોડીને તસિંહોના ફોટા લીધા છે િે ખરેખર જોવા જેવ ું છે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/lRY4-feFZZY" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=lRY4-feFZZY 

 
 

Who Cares-આપણે કેટલા ટકા? 

આજે દ નીયામાું લોકો એટલા બધા સ્વાથી થઇ ગયા છે કે જયારે કોઈ ખરાબ થત  ું જ વે િો િરિ જ 
કહશેે “આપણે કેટલા ટકા?”. અને સાથે સાથે બીજો સવાલ હશે એમાું “મારા કેટલા ટકા”,”માર ું  
શ ું?”, આ પછી ધમમની, અનાથ આશ્રમની કે અપુંગ લોકોની સુંસ્થાની હોય એમને કોઈ ફકમ  નથી 
પડિો. જોકે ઘણા તનસ્વાથી-સેવાભાવી લોકો હોય છે, પરુંત   ટકાવારી ઘણી ઓછી. તવડીયોમાું આવા 
ઘણા પ્રસુંગો વીણી લીધા છે. મારો આ એક તવનમ્ર પ્રયાસ છે.  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/lCh30ZohVjY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=lCh30ZohVjY&feature=youtube_gdata 
 
 

પાણીની બોટલોમાું ગરબડ  
રેલવે સ્ટેશન પર વેચાિી પાણીની બોટલોમાું ાહહરે નળન ું પાણીભરીને વેચવામાું આવે છે. 
સામાન્ય રીિે લોકો સ્ટેશન ઉપર સ્ટોલમાુંથી જ પાણીની બોટલો લે છે. મારા માનવા પ્રમાણે ગરીબ 
લોકોને મોંઘી પાણીની બોટલો ના પોર્ાય એટલે આ લોકો પાસે સસ્િામાું બોટલમાું પાણી વેચાત  ું 
લેિા હશે. તવડીયોમાું બિાવેલ બાઈ કેવી લ ખ્ખી દાદાગીરી કરે િે ખાસ જોવા જેવ ું છે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/FNNTchgKhY8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=FNNTchgKhY8&feature=youtu.be 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Ncq27mZq6b4
http://www.youtube.com/watch?v=lRY4-feFZZY
http://www.youtube.com/watch?v=lCh30ZohVjY&feature=youtube_gdata
http://www.youtube.com/watch?v=FNNTchgKhY8&feature=youtu.be


 

 

Satyamev Jayate : Does Healthcare Need Healing? 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/kBXwyclpr9A" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=kBXwyclpr9A 
 
 

Vegetarian Food  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/KRwld4auRQM" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=KRwld4auRQM 
 

મોડમન બભખારી  
આધ તનક ય ગમાું પોસ્ટકાડમન  ું સ્થાન ઈમેલે લીધ ું, લેન્ડ લાઈન ફોનન ું સ્થાન સેલફોને લીધ ું, ટી.વી.ન ું 
સ્થાન એલ.ઈ.ડી.એ લીધ ું, રેહડયોન ું સ્થાન આઈપેડે લીધ ું િો પછી બભખારી એમાુંથી કેવી રીિે મ ક્િ 
રહી ાહય. તવડીયો જોશો િો િમને પણ હસવ ું આવશે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/3g34SukJmYU" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=3g34SukJmYU 

 

 
Celtic dueling violins 
જેમને સુંગીિનો શોખ છે િે આ બે સ ુંદર ય વિીઓને વાયોલીન વગાડિી જોઈને ઝૂમી ઉઠશે. આંખ 
બુંધ રાખીને આ સાુંભળશો િો ખરેખર મઝા આવશે.  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ywMPtwM8avs" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=ywMPtwM8avs#t=94 

 
 

Sanskaari Valentine's Day 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/jdGwjgTEjag" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=jdGwjgTEjag 
 
 

Miss Ping Debunk 

http://www.youtube.com/watch?v=kBXwyclpr9A
http://www.youtube.com/watch?v=KRwld4auRQM
http://www.youtube.com/watch?v=3g34SukJmYU
http://www.youtube.com/watch?v=ywMPtwM8avs#t=94
http://www.youtube.com/watch?v=jdGwjgTEjag


 

 

અતયારે મીસ પીંગનો તવડીયો ધમૂ મચાવે છે. જેમાું મીસ પીંગ ઉપર એક માણસ છરો ફેંકે છે અને મીસ પીંગ િેના 
જમણા િથા ડાબા હાથમાું ટેબલ ટેતનસ રેકેટ ઉપર ઝીલી લે છે. એ ઉપરાુંિ માથા ઉપર એક પાઈનેપલ ઉપર છરો 
ફેંકીને િેના બે ટ કડા કરવામાું આવે છે. પહલેા તવડીયોમાું આ બધ ું જોઈને િમે આિયમચહકિ થઇ જશો. પરુંત   બીાહ 
તવડીયોમાું િે કેવી રીિે થાય િે બિાવ્ય ું છે.  

MISS PING 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/5NO-fka_JTQ" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=5NO-fka_JTQ 

 
 
MISS PING DEBUNK 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/W8sGTh7ZpoY" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=W8sGTh7ZpoY 
 

 
લોકોના તવતવધ રૂપો: 
નાનો તવડીયો છે પરુંત   ઘણી મઝા આવે છે. જેમ કે શાકભાજીવાળાને છેિરવો, ભરાવદાર બાલવાળો 
ટાબલયો હોય, ખાઈને હાથ બીાહના દ પટ્ટાથી લ છવા કે પછી કાનમાું આંગળી નાખીને મેલ કાઢવો 
અને િેજ હાથથી ખાવ ું બધ ું તવબચત્ર છે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/nIiR9I1fuFQ" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=nIiR9I1fuFQ&feature=youtu.be 

 

 
પિી-પતની અને છોકરો: 
પિી અને પતની બુંને કામ કરિાું હોય અને એક બાળક હોય િો કેવી િકલીફો થાય છે િે આ 
તવડીયોમાું ખ બ જ સારી રીિે બિાવવામાું આવ્ય ું છે. અમેહરકામાું મેં જોય ું કે જે મોટાભાગના વર્ો 
પહલેા આવેલા લોકોને સારી એવી સોસીયલ સીક્ય રીટી મળિી હોય, નોકરીમાું સારી કમાણી કરી 
બચિ કરી હોય, ઘર બનાવી દીધ ું હોય એવા લોકો ગ્રાુંડ હકડ્સ સાથે રહવેા કરિાું સ્વિુંત્ર રહવેાન ું 
પસુંદ કરે છે. જયારે મન થાય તયારે ગ્રાુંડ હકડ્સને જોઈ આવવાના. અમેહરકાની અસર થાય િો 
ખરીને મારા ભાઈ! ગ્રાુંડ હકડ્સ માટે ભોગ આપવાની ભાવના જ મરી ગઇ હોય છે. 

http://www.youtube.com/watch?v=5NO-fka_JTQ
http://www.youtube.com/watch?v=W8sGTh7ZpoY
http://www.youtube.com/watch?v=nIiR9I1fuFQ&feature=youtu.be


 

 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/eThH9ENuXWI" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=eThH9ENuXWI 

 
 

Cars Sliding & Crashing 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/xrJuigh2aCc" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=xrJuigh2aCc 

 

 
HOW ORANGE JUICE IS MADE: 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/OyW7JVjYoYU" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=OyW7JVjYoYU 
 

 
Mukesh Ambani : Message to All Indians 
આ મ કેશ અંબાણીપર કટાક્ષ કરિો તવડીયો ઘણ ું બધ ું કહી ાહય છે. ભારિના તવતવધ પક્ષોની હાલિ 
બયાન કરે છે. મારા વાચકો તવતવધ પક્ષોના/લોકોના સમથમકો/તવરોધીઓ હોઈ શકે છે. િેથી બધી જ 
વસ્ત  ઓની હ ું અહહયા રજ આિ કર ું  છુું. સ .ઉ.પર જે બધી વસ્ત  ઓ રજ  કરવામાું આવે છે િેમાું મારી 
સુંમિી છે એમ માની લેવાની જરૂર નથી. ઘણી વખિ આંધળી ભક્ક્િ િો ઘણી વખિ વ્યક્ક્િગિ 
વેર લેવાની ભાવના તવતવધ લોકોમાું હોઈ શકે. જેને જે ગમે િે સાચ ું!  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/MEFuw44S6ik" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=MEFuw44S6ik&feature=player_detailpage 
 

 
GOOD PEOPLE 
આપણે પોિે સકારાતમક તવચારો નહીં ધરાવિા હોઈએ િો આપણને આખી દ નીયા સ્વાથી જ લાગે 
છે. મારે કેટલા ટકા? દ નીયા ખ બ જ સ ુંદર માણસોથી ભરેલી છે. િમારી આંખને જોિા આવડવ ું 
જોઈએ. િમે પણ ખ બ જ સરસ માણસ છો, િમે પણ કોઈ સગાસબુંધી માટે હાથ લુંબાવિા 
હશો...જરા હાથ વધારે લુંબાવી જોજો...લોકોની આંખમાું પાણી આવી જશે અને ઉપરવાળો િમારા 
માટે સ ખનો ખાહનો ખ લ્લો મકૂી દેશે. નાલાયક રાજકીય નેિાઓની પુંચાિમાું ટાઈમ શ ું કામ 

http://www.youtube.com/watch?v=eThH9ENuXWI
http://www.youtube.com/watch?v=xrJuigh2aCc
http://www.youtube.com/watch?v=OyW7JVjYoYU
http://www.youtube.com/watch?v=MEFuw44S6ik&feature=player_detailpage


 

 

બગાડો છો? એ લોકો એમના સ્વાથમ માટે જ બધ ું બોલે છે, િમને િો ઓળખાિા પણ નથી. એના 
કરિાું આ તવડીયો જોઈને રોજ કોઈ એક સાર ું  કામ કરવાન ું તવચારો, ઉપરવાળો િમારી િકલીફોમાું 
િમને મદદ કરશે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/MGEiA80ZL08" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=MGEiA80ZL08 

 

 

जिि पे िाज़ हो वसेै िेता कहा है 

આજની ભારિની રાજકીય પરીસ્થીિી ઉપર કટાક્ષ કરિો એક સ ુંદર તવડીયો છે. બધા પક્ષો 
ભારિની પ્રાહને મખૂમ સમજે છે. કેટલાક લોકો દેશભક્ક્િને લઈને કે દેશ આગળ આવે િેવી સ ુંદર 
ભાવનાઓને લઈને આવા લોકોના ભાર્ણોથી મ ગ્ધ થઇ ાહય છે. ભારિની પ્રગતિ આ નેિાઓને 
લઈને નથી એ િો બધા ભારિીયોની દેશ માટે કુંઈ કરવાની િમન્નાને કારણે થઇ છે. બાકી આ 
બધા નેિાઓ અને કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓ ગમે િે રીિે દેશને લ ુંટવામાું પડયા છે. તવદેશીઓ 
આવીને લ ુંટ કરી ગયા એ સમજી શકાય, પરુંત   પોિાના જ આજે પોિાનાને લ ુંટે એનાથી ખરાબ 
બીજ ું શ ું હોઈ શકે. તવડીયોમાું થોડી પુંક્ક્િઓ ખરાબ લાગે િો ક્ષમા ચાહ ું છુું. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/5R42mSw9KSs" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=5R42mSw9KSs 
 
 

માું બાપનો દીકરાને પત્ર 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/XWPQWt9tW5w" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=XWPQWt9tW5w&feature=youtu.be 

 
 
HOME ON BOARD 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/OrTRG0lmpKM" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=OrTRG0lmpKM&feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MGEiA80ZL08
http://www.youtube.com/watch?v=5R42mSw9KSs
http://www.youtube.com/watch?v=XWPQWt9tW5w&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=OrTRG0lmpKM&feature=youtu.be


 

 

 

BIRD DANCE ON TERI ANKHIYO KA RAJ 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/cSbtpqkyIJ8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=cSbtpqkyIJ8&feature=youtu.be 
 
 

INDIAN PEOPLE IN AMERICA 
ભારિીય લોકોની અમેહરકામાું ગણિરી એક સખિ મહનેત  , શાુંિ અને સરળ સ્વભાવવાળી પ્રાહ 
િરીકે થાય છે. એક મેક્ષીકન કોમેહડયને આ કોમેડીમાું ઇસ્ન્ડયન લોકો વીશે ખ બ જ સારા શબ્દોમાું 
માહક ઉડાવી છે. િેના કહવેા પ્રમાણે આજ સ ધીમાું િમે કોઈ હદવસ સાુંભળય ું કે કોઈ ઇસ્ન્ડયન 
માણસે બેંક લ ુંટવાની કોશીશ કરી છે. 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/pmztBcMLDXo" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=pmztBcMLDXo&feature=youtu.be 
 

 
Indians Vs U.S. Population 
અમેહરકા કે કોઈપણ દેશમાું આજે ઇસ્ન્ડયન લોકો પોિાની મહનેિથી જે રીિે આગળ વધી રહ્યા છે 
િે જોઈને બધા આિયમચહકિ થઇ ાહય છે. આ બધ ું આપણને આજે સાર ું  લાગે પરુંત   આમાુંથી જ 
ઈર્ામનો જન્મ થાય છે અને ભારિીય લોકોએ ખ બ જ સહન કરવ ું પડે છે. આ તવડીયો જોશો િો 
િમને આંકડાઓ સાથે ભારિીયોની પ્રગતિનો ખ્યાલ આવશે. 
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/SXHoSfUjfEE" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
http://www.youtube.com/watch?v=SXHoSfUjfEE 
 
 

PARADISE 
જયારે જ વાન હોઈએ છીએ તયારે ઘરડા લોકોને જોઈને મશ્કરી કરીએ કે એમની ઉપેક્ષા કરવામાું 
આવે છે. પણ માણસ પોિે જયારે ઘરડો થાય છે તયારે બીાહ જ વાન લોકોને જોઈને પસ્િાવો થાય 
છે. કોઈ કોઈવાર ઘડપણમાું શરીર અને સગા કોઈ સાથ નથી આપિા તયારે ઘરડા લોકોની 
પરીસ્થીિી ઘણી જ તવકટ થઇ ાહય છે. જો કુંઈ ખાવાન ું મન થાય િો િે પણ ખ બ જ મ શ્કેલ હોય 
છે.  
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/6OglQ0XYHzs" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

http://www.youtube.com/watch?v=cSbtpqkyIJ8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=pmztBcMLDXo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=SXHoSfUjfEE


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6OglQ0XYHzs&feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6OglQ0XYHzs&feature=youtu.be

