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ઘરને સુંદરતા અને શુભત્વ આપતી વસ્તુઓથી સુશોભન 

શોભ ડેકોય - શ્વેતા ંચાર 

ભોટા બાગના રોકોની ઇચ્છા એલી શોમ છે કે ઘયના 
ઇન્ટીરયમયભાં એલી  એક્વેવયીઝનો ઉમોગ કયલાભાં આલે જ ે
ઘયને રયચ રુક આલાની વાથે ઘય ભાટે ળુબ ણ  ફની યશે. આ 
ભાટે ચાઇનીઝ વલજ્ઞાન ય આધારયત પંગળૂઈની અનેક 

વુળોવબત લસ્તુ  ફજાયભાં ભે છે , જ ેઘયના વુળોબનની વાથે 
ઘયના ભાશોરને વકાયાત્ભક ઊજાાથી બયી દે છે. પંગળૂઈની 
વલવલધ એક્વેવયીઝ ય નજય કયીએ 

રારપંગ ફુદ્ધા વંવિના દેલતા છે. રારપંગ ફુદ્ધાની ભૂવતાને ઘયના ભુખ્મ દ્વાયની વાભે યાખો , જથેી ઘયભાં 
પ્રલેળ કયતાંની વાથે જ તેનો ચશેયો દેખામ. રારપંગ ફુદ્ધાભાં ભૂવતા , રિસ્ટર, ધાતુ અને ટેયાકોટા એભ 
જુદા જુદા ભટીરયમરભાં ભે છે. રારપંગ ફુદ્ધાભાં ભૂવતા  વવલામ વક્ચય અને લોરીવને ણ પ્રીપય કયી 
ળકો છો. જો રાઇટ કરયની દીલાર શોમ  તો તેના ય ડાકા  કરયનું રારપંગ ફુદ્ધાનું લોરીવ ક્રાવવક 
રુક આે છે. 

પંગળૂઈ એક્વેવયીઝભાં લેલ્થ લાઝ ણ ખાવ છે. લેલ્થ લાઝ ોવાવરન , ચાઇના લૂડનના ભટીરયમરભાં 
ભે છે. જો લાઝ પંગળૂઈની દૃવિએ રેતા શો તો ાયદળી  લાઝ વંદ ન કયલો. લેલ્થ લાઝનો ળે 

કરાત્ભક શોલાથી ઘયના વરવલંગ રૂભ , ફેડરૂભભાં ળો ીવ તયીકે ઉમોગ કયી ળકામ છે. ડાકા  કરયની 
રડઝાઇન લાઝને આકાક રુક આે છે. 

વલન્ડ ચાઇભ ઘયભાં વૌબાગ્મ રાલે છે. શલાની તયંગભાં લશેતી તેની  ધ્લવન એનજીને એવક્ટલેટ કયે છે. 
વલન્ડ ચાઇભને ઘયના ઇન્ટીરયમય ભુજફ વંદ  કયો. જો ઘયને પ્રાકૃવતક ટચ આલા ભાગતા શો તો 
ભાટીની વલન્ડ ચાઇભ વંદ કયો.  ઘયના ઇન્ટીરયમયભાં લૂડનનો ઉમોગ થમો શોમ તો લૂડનની વલન્ડ 
ચાઇભ વંદ કયી  ળકામ. આકવાત યંગોભાં રિસ્ટરની વલન્ડ ચાઇભ ભધુય ધ્લવન વાથે ઘયના ભશોરને  

વકાયાત્ભક ઊજાાથી બયી દે છે. 

વુખી ભેરયડ રાઇપ ભાટે રલફડાનો ઉમોગ કયી ળકામ. રલફડાભાં ફતકનું વક્ચય અથલા ધાતુ , 

રિસ્ટરનાં ફનેરાં ફડાનાં સ્ટેચ્મુનો ઉમોગ કયામ છે. રલફડાને ફેડરૂભના ખૂણાભાં  કોનાય ટેફર ય 
ભૂકી ળકામ. જો રલફડાનું ેવન્ટંગ શોમ તો તે ફેડરૂભભાં  ફેડની વાભેની દીલાર ય રગાલો . રિસ્ટર 

રલફડાનાં સ્ટેચ્મુ ફેડરૂભને ટરે ન્ડી રુક આે છે.   
 

 


