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શુ તમે બટાકાના આવા ઉપયોગ વવશે જાણો છો ?   
 

ખાલાભાં ફટાકા ન હોમ તો લાત નહી ફને . કોઇના કોઇ રૂ ભાં ફટાકા 
થાી ભાં સાભેર થઇ જામ છે. કમાયેક ળાક રૂે તો કમાયેક ચિપ્સ કે ફં્રેિ 
ફ્રેાઇજના રૂ ભાં ફટાકા ના પકત ખાલાભાં નહી યંતુ સાપ-સપાઇના સાથે 
ઘયના અન્મ કાભો ભાં ણ કાયગય છે. 

 કાટ હટાવે મિનટોિાં : ફટાકાભાં આકજચેરક એચસડ હોમ છે આથી તભે 

આનો ઉમોગ રોખંડના લાસણભાંથી કાટ કાઢલા કે કાંિની સપાઇ ભાટે 
ણ કયી ળકો છો. આ રોખંડના લાસણભાંથી કાટ કાઢી તેને સાપ કયી આે છે. 
 

જો ધાતુના સાભાન ઉય કાટના ચનળાન લધાયે ઘાટંુ હોમ તો ફટાકા ઉય ભીઠંુ રગાલી  ઘસો. ણ 

આ યીતભાં ધ્માન યાખો કે લસ્તુ ઉય ડાઘા ન ડી જામ. 
 

 કાંચને ચિકાવવા િાટે : ફટાકાનો પ્રમોગ થામ છે. ફટાકા ને કાંિ ય ઘસી સાપ કડાથી રૂંછી 

નાખો. 
 

 બટાકાના બ્યુટી ફંડા : ફટાકાનો યસ િેહયાના ડાઘ અને કયિરીઓને દૂય કયલાના સાથે િેહયાની 

યંગતભાં ણ ચનખાય આલે છે. આભાં યહેરો ોટેચળમભ સલ્પય પોસ્પયસ અને કેચલ્ળમભની ભાત્રા 
િેહયાની સપાઇભાં ભદદરૂ ફને છે. 
 

િેહયા ઉય નેિયર ગ્રો ભાટે અઠલાડડમાભાં એક લાય ફટાકાનો પેસ ભાસ્ક રગાલલો જોઇએ.  કાિા 
ફટાકાનો ેસ્ટ ફનાલી િેહયા ઉય રગાલો અને એક કરાક છી િેહયો ધોઇ રો.  
 

ફટાકાભાં એંટી ઇંફ્રેભંટર ી એટરે કે સોજો દૂય કયલાના તત્લો હોમ છે. જો આંખો સૂજી ગઈ હોમ તો 
સોજો દૂય કયલા ફટાકાના સ્રાઈસનો ઉમોગ કયી ળકો છો.  
 

હદય કે ફીટ કાલાથી હાથ ીા કે રાર થઇ ગમા હોમ તો તેના ય ફટાકા કાીને ઘસલાથી 
હાથ સાપ થઇ જળે. 

 

 એંટી સેપ્ટીક રૂપે : ળયીય નો કોઇ બાગ ફી ગમો હોમ તો તે સ્થાને ફટાકા ને કાી રગાલી દો 

આયાભ થળ.ે ળયીયભાં કોઇ જ્ગગ્માએ ખંજલા થતી હોમ તો તેના ય ફટાકા કાી ઘસી રો. 
 

 જયારે સ્વાદ બગડી જાય : જો સૂ કે ળાકભાં ભીઠંુ લધુ ડી ગમુ હોમ તો તેભાં ફટાકાના નાના 

કટકાં કયી નાખો. ળાક તૈમાય થમા છી ફટાકા કાઢી રો. ળાકનો સ્લાદ મોગ્મ થઇ જળે. 



 

www.pgondaliya.com                      (Puran Gondaliya) Page 2 

 જવેરી ની સફાઇ : જો તભાયી િાંદીની ઝાંઝય કે અન્મ કોઇ જલેરયી કાી ડી ગઇ હોમ તો તેને 

ફટાકા ફાફ્મા છી ફાકી યહેર ાણીભાં ડુફાડી દો છી કાેરા ફટાકાથી ઘસી દો , તે પયીથી 
િભકલા ભાંડળે.  
 

 ચાિડાના બૂટ ચિકી જશે : િાભડાના ફૂટ કે િપ્ર ઉય ાચરળ કયતા હેરાં તેના ય કાિા 

ફટાકા કાીને ઘસી થોડા સભમ સુકાલી ાચરળ કયી રો એથી તભાયા ફૂટ નલા જલેા રાગળે. 
 

 સ્વાસ્્યનો ચિત્કાર : ભાથાના કોય ય કાેરા ફટાકા ઘસલાથી ભાથાના દુ:ખાલાભાં આયાભ 

ભળે. ઘા રાગ્મા છી રીરી ડી ગમેર જગ્મા ય કાિા ફટાકા લાટીને રગાલલાથી પામદો થળે 
અને ઘા ના દુ:ખાલા અને ચનળાન ણ ગામફ થળે. ાિન સંફંધી યોગોભાં કાિા ફટાકાનો યસ ફહુ  

ઉમોગી હોમ છે. કાયાણ કે આ આંતયડાભાં થમેર સોજાભાં યાહત આળે અને ાિન  ળચતતને 

લધાયળ.ે 

 


