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ર�ત-1. 

Internet download manager

http://www.internetdownloadmanager.com/download.html

તમારા ક���ટૂરમા ંઇ��ટોલ કર� દો

હોય તે વેબસાઈટ ચા" ુકરો તેમાથંી મનગમ'ુ ં

દ(ખાશે. તેના એરો પર +,લક કરો 

 

 કોઈપણ MP3 ગીત એરો પર +,લક કરશો એટલે તમને ડાઉનલોડ માટ( 

01ુ ં2ચ3 દ(ખાશે   
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અહ7 +,લક કરો 
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પી.8ી.) ગીતો ક(વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો 

manager  નામ:ુ ં   સો;ટવેર ડાઉનલોડ કરો આ લ7ક પરથી
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તેના એરો પર +,લક કરો  

એરો પર +,લક કરશો એટલે તમને ડાઉનલોડ માટ( ક���ટૂર 

 

તેના પર +,લક કરો એટલે નીચે 01ુ ં2ચ3 દ(ખાશે  

 

�ટાટ5 ડાઉનલોડ બટન પર +,લક કરો હવે MP3 ગીત ડાઉનલોડ થશે

અહ7 +,લક કરો  
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ઓઓઓઓ----કા�હાકા�હાકા�હાકા�હા    
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http://www.internetdownloadmanager.com/download.html  અને તેને 

MP3 ગીત ડાઉનલોડ કરવા 
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ર�ત-2.     

Web Video Downloader    
http://www.sothinkmedia.com/web

અને તેને તમારા ક���ટૂરમા ંઇ��ટોલ કર� દો

 

હવે 0 વેબસાઈટ પરથી તમાર( 

મનગમ'ુ ંMP3 ગીત પસદં કરો
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    નામ:ુ ં   સો;ટવેર ડાઉનલોડ કરો આ લ7ક પરથી
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ગીત પસદં કરો. તમને નીચે 01ુ ંએક 2ચ3 દ(ખાશે. તેના એરો પર +,લક કરો 

એરો પર +,લક કરશો એટલે તમને ડાઉનલોડ માટ( �?�ન પર
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ઉપર Aજુબ:ુ ં2ચ3 તમને જોવા મળશે 0મા ંPending મા ં0 MP3 હોય તેના પર ડબલ +,લક કરો 

0 નામે સેવ કર1ુ ંહોય તે નામ આપો. સેવ પર +,લક કરો MP3 ડાઉનલોડ શC થશે

કોઈપણ MP3 ચા" ુકયા5 પહ(લા કાળા કલર:ુ ંબટન 

હવે બટન લીલા કલર:ુ ંથઇ જશે અને DEલFક થ' ુ ંહશે

+,લક કર� DOWNLOAD MANAGER  પર +,લક કરો 

અહ7 ડબલ +,લક કરો  

અહ7 +,લક કરો  

ઓઓઓઓ----કા�હાકા�હાકા�હાકા�હા    

સો;ટવેર ડાઉનલોડ કરો આ લ7ક પરથી    

તમને નીચે 0વી �?�ન દ(ખાશે. 

 

ડાઉનલોડ કરવા હોય તે વેબસાઈટ ચા" ુકરો તેમાથંી 

તેના એરો પર +,લક કરો  

એરો પર +,લક કરશો એટલે તમને ડાઉનલોડ માટ( �?�ન પર નીચે 01ુ ં2ચ3 

 

 

હોય તેના પર ડબલ +,લક કરો 

ડાઉનલોડ શC થશે. 
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