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�ટુ�બુમાથંી િવડ�ઓ ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો 

તમે ઘણીબધી ર�તે YouTube 

ર�ત-1. તમે YouTube માથંી સીધા 

મા ંyoutube.com ની જ!યાએ ssyoutube.com 

દાઃતઃ https://www.youtube.com/watch?v=xZny0GZCSwA

તો  https://www.ssyoutube.com/watch?v=xZny

વેબસાઇટ પર લઇ જશે, (યા તમને ઘણાબધા ફો
 

ર�ત-2. તમે Mozilla Firefox 

add-ons નો ઉપયોગ કર� શકો છો

શોધવા માટ� tools > Add-ons 

નીચે -જુબ ./�ન દ�ખાશે. તેમાથંી કોઈપણ એડ ઓન ઇ3.ટોલ કર� શકો

આ એડ ઓન કોઇપણ વેબપેજ પર આપોઆપ 
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�ટુ�બુમાથંી િવડ�ઓ ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો 

YouTube માથંી િવડ�ઓ ડાઉનલોડ કર� શકો છો. તેમાથંી થોડ� ર�તો જોઈએ

 

થી સીધા િવડ�ઓ ડાઉનલોડ કરવા માગંો છો, તો 

ssyoutube.com કર� ને એ3ટર કરો. (ફ6ત YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=xZny0GZCSwA ને ડાઉનલોડ કર7 ુ હોય 

youtube.com/watch?v=xZny0GZCSwA લખી ને એ3ટર મારો

(યા તમને ઘણાબધા ફોરમેટ મા ંડાઉનલોડ કરવાની તક 

Mozilla Firefox :ાઉઝર વાપર� ર<ા હોય, તો તમે YouTube 

ઉપયોગ કર� શકો છો, Firefox માટ� હ=રો add-ons ઉપલ>ધ છે

ons પર જઇને Search મા ં ‘YouTube’ માટ� શોધ કર� શકો છો

તેમાથંી કોઈપણ એડ ઓન ઇ3.ટોલ કર� શકો છો.

 

કોઇપણ વેબપેજ પર આપોઆપ ‘ડાઉનલોડ બટન’ નો ઉમેરો કરશે
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�ટુ�બુમાથંી િવડ�ઓ ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો ? 

તેમાથંી થોડ� ર�તો જોઈએ. 

તો તમે મા@ વેબ એA�શ 

YouTube પહ�લા ંss ઉમેરો, 

ને ડાઉનલોડ કર7 ુ હોય 

લખી ને એ3ટર મારો.) તે તમને અ3ય 

રમેટ મા ંડાઉનલોડ કરવાની તક મળશે. 

YouTube િવડ�ઓ ડાઉનલોડર 

ઉપલ>ધ છે, તમે એડ ઓન 

માટ� શોધ કર� શકો છો. તમને 

. 

 

નો ઉમેરો કરશે  ક� (યા ં



https://okanha.wordpress.com

YouTube િવડ�ઓ છે. 

ર�ત-3. YTD િવડ�ઓ ડાઉનલોડર 

સોEટવેર ડાઉનલોડ કર� શકો છો

દ�ખાશે  

તેમા ંતમાર� F તે િવડ�ઓGુ ંURL 

બોHમા ંસફ�દ કલરથી લખેલ DOWNLOAD 

લાગશે. આ સોEટવેરમા ંિવડ�ઓ ક3વટI કરવાની Jિુવધા પણ છે

Link : http://gu.vessoft.com/software/ytd#download

 

ર�ત-4. તમે Mozilla Firefox

નામના add-ons નો ઉપયોગ કર� શકો છો

.ટ�પ .ટ�પ .ટ�પ .ટ�પ ૧૧૧૧.... મોઝીલા ફાયરફોH ઓપન કરો અને 

.ટ�પ .ટ�પ .ટ�પ .ટ�પ ૨૨૨૨.... Get Add-ons પર M6લક કરો અને સચI બોHમા ં

એ3ટર કરો  

.ટ�પ .ટ�પ .ટ�પ .ટ�પ ૩૩૩૩.... નીચે ફોટામા ંબતાવેલ િસOબોલ અને નામ દ�ખાય તેની સામે 
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ડાઉનલોડર Ð નીચે આપેલ લQક પરથી YTD િવડ�ઓ

સોEટવેર ડાઉનલોડ કર� શકો છો. ઇ3.ટોલ કયાI પછ� તમોને તમારા કOR�ટૂરમા ંનીચે F7ુ ંTચ@ 

 

URL કોપી કર� પે.ટ કરવાGુ ંરહ�શે. નીચે જમણી બાUુ લાલ કલરના 

DOWNLOAD શ>દ પર M6લક કરો એટલે િવડ�ઓ ડાઉનલોડ થવા 

આ સોEટવેરમા ંિવડ�ઓ ક3વટI કરવાની Jિુવધા પણ છે.  તેની લQક આ રહ� 

http://gu.vessoft.com/software/ytd#download 

Mozilla Firefox નામGુ ં:ાઉઝર વાપર� ર<ા છો ? તો તેમા ં

ઉપયોગ કર� શકો છો 

મોઝીલા ફાયરફોH ઓપન કરો અને Tools > Add-ons ઓRશન પર M6લક કરો

પર M6લક કરો અને સચI બોHમા ંvideo download helper

નીચે ફોટામા ંબતાવેલ િસOબોલ અને નામ દ�ખાય તેની સામે install

અહQ URL પે.ટ કરો 
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િવડ�ઓ ડાઉનલોડર 

ઇ3.ટોલ કયાI પછ� તમોને તમારા કOR�ટૂરમા ંનીચે F7ુ ંTચ@ 

  

નીચે જમણી બાUુ લાલ કલરના 

શ>દ પર M6લક કરો એટલે િવડ�ઓ ડાઉનલોડ થવા 

તેની લQક આ રહ�  

તેમા ંvideo download helper 

ઓRશન પર M6લક કરો  

video download helper ટાઇપ કરો અને 

install બટન છે તેના પર 
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M6લક કરો આથી ડાઉનલોડ અને ઇ3.ટોલ થશે અને ર�.ટાટI Gુ ંઓRશન આવી જશે તેના પર M6લક 

કર� અને ફાયરફોH ને ર�.ટાટI કરો

.ટ�પ .ટ�પ .ટ�પ .ટ�પ ૪૪૪૪. . . . ફાયરફોH ર�.ટાટI થશે 

શકશો  

ર�ત-5. 

http://keepvid.com/ નામની વેબસાઈટ

તેમા �-ુટ�બુ (URL)  �.ુઆર.એલ
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M6લક કરો આથી ડાઉનલોડ અને ઇ3.ટોલ થશે અને ર�.ટાટI Gુ ંઓRશન આવી જશે તેના પર M6લક 

કર� અને ફાયરફોH ને ર�.ટાટI કરો. 

ફાયરફોH ર�.ટાટI થશે એટલ ેતમે અA�સબારની પહ�લા જ આ WXૂસGુ ંિસOબોલ Yયા ંજોઈ 

નામની વેબસાઈટ ખોલો, તેમા એક બોH જોવા મળશે. નીચનેા ફોટા Zમાણે 

એલ. કોપી કર� પે.ટ કરો  અને  DOWNLOAD  બટન પર M6લક કરો

નીચનેા િવકX પો જોવા મળશે. 

અહQ URL  કોપી કર� પે.ટ કરો  

તમને મનગમતા ફાઈલ Zકાર પર M6લક 

કરો એટલે ડાઉનલોડ શ[ થશે  
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M6લક કરો આથી ડાઉનલોડ અને ઇ3.ટોલ થશે અને ર�.ટાટI Gુ ંઓRશન આવી જશે તેના પર M6લક 

 
એટલ ેતમે અA�સબારની પહ�લા જ આ WXૂસGુ ંિસOબોલ Yયા ંજોઈ 

 

નીચનેા ફોટા Zમાણે   

 

બટન પર M6લક કરો. Y યાર બાદ 

 

તમને મનગમતા ફાઈલ Zકાર પર M6લક 
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ર�ત-6. 

www.savevid.com  નામની વેબસાઈટ

તેમા �-ુટ�બુ (URL)  �.ુઆર.એલ

 

ર�ત-7. 

YouTube-Video-Downloader 

પરથી http://download.cnet.com/YouTube

અને તેને તમારા કOR�ટૂરમા ંઇ3.ટોલ કર� દો
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નામની વેબસાઈટ ખોલો, તેમા એક બોH જોવા મળશે. નીચનેા ફોટા Zમાણે 

એલ. કોપી કર� -કુો અને DOWNLOAD  બટન પર M6લક કરો

નીચનેા િવકX પો જોવા મળશે. 

 નામGુ ંસોEટવેર ડાઉનલોડ કરો આ લQક પરથી 

http://download.cnet.com/YouTube-Video-Downloader/3000-2071

ને તમારા કOR�ટૂરમા ંઇ3.ટોલ કર� દો. તમને નીચે Fવી ./�ન દ�ખાશે

અહQ URL  કોપી કર� પે.ટ કરો  

તમને મનગમતા ફાઈલ Zકાર પર M6લક 

કરો એટલે ડાઉનલોડ શ[ થશે  
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નીચનેા ફોટા Zમાણે   

 

બટન પર M6લક કરો Y યાર બાદ 

 

આ લQક પરથી અથવા અ3ય લQક 

2071_4-10810714.html 

તમને નીચે Fવી ./�ન દ�ખાશે. 
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ર�ત-8. 

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

અને તેને તમારા કOR�ટૂરમા ંઇ3.ટોલ કર� દો

 

 

 

 

 

અહQ M6લક કર� 

અહQ િવડ�ઓની bણુવcા પસદં કરો 

િવડ�ઓGુ ંફોમdટ પસદં કરો 

.ટાટI બટન પર M6લક કરો 

ડાઉનલોડ શ[ થશે 

કોઈપણ િવડ�ઓ ચાe ુકરતાની સાથે

તેના પર M6લક કર� 
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    નામGુ ં   સોEટવેર ડાઉનલોડ કરો આ લQક પરથી
http://www.sothinkmedia.com/web-video-downloader/  

અને તેને તમારા કOR�ટૂરમા ંઇ3.ટોલ કર� દો. તમને નીચે Fવી ./�ન દ�ખાશે

અહQ M6લક કર� URL પે.ટ કરો  

અહQ િવડ�ઓની bણુવcા પસદં કરો  

િવડ�ઓGુ ંફોમdટ પસદં કરો  

.ટાટI બટન પર M6લક કરો 

ડાઉનલોડ શ[ થશે  

કોઈપણ િવડ�ઓ ચાe ુકરતાની સાથે તે બટન લીલા કલરGુ ંથઇ જશે  

તેના પર M6લક કર� DOWNLOAD MANAGER  પર M6લક કરો  
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સોEટવેર ડાઉનલોડ કરો આ લQક પરથી    

તમને નીચે Fવી ./�ન દ�ખાશે. 
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ઉપર -જુબGુ ં Tચ@ તમને જોવા મળશે Fમા ં

કરો F નામે સેવ કર7ુ ંહોય તે નામ આપો

ર�ત-9.     

Internet download manager

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

તમારા કOR�ટૂરમા ંઇ3.ટોલ કર� દો

./�ન પર નીચે F7ુ ંTચ@ દ�ખાશે 

તેના પર M6લક કરો એટલે નીચે F7ુ ંTચ@ દ�ખાશે 

તેમા ં.ટાટI ડાઉનલોડ બટન પર M6લક કરો િવડ�ઓ ડાઉનલોડ થશે
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ઉપર -જુબGુ ં Tચ@ તમને જોવા મળશે Fમા ંPending મા ંF િવડ�ઓ હોય તેના પર ડબલ M6લક 

કરો F નામે સેવ કર7ુ ંહોય તે નામ આપો. સેવ પર M6લક કરો િવડ�ઓ ડાઉનલોડ શ[ થશે

manager  નામGુ ં   સોEટવેર ડાઉનલોડ કરો આ લQક પરથી

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

કર� દો. હવે કોઈપણ િવડ�ઓ શ[ કરો એટલે તમને ડાઉનલોડ માટ� 

નીચે F7ુ ંTચ@ દ�ખાશે  

 

તેના પર M6લક કરો એટલે નીચે F7ુ ંTચ@ દ�ખાશે  

 

તેમા ં.ટાટI ડાઉનલોડ બટન પર M6લક કરો િવડ�ઓ ડાઉનલોડ થશે. 

અહQ ડબલ M6લક કરો  
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મા ંF િવડ�ઓ હોય તેના પર ડબલ M6લક 

ડાઉનલોડ શ[ થશે. 

સોEટવેર ડાઉનલોડ કરો આ લQક પરથી 

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

હવે કોઈપણ િવડ�ઓ શ[ કરો એટલે તમને ડાઉનલોડ માટ� 


