જૂના સ્માર્ટ ફોન નો અનોખો ઉપયોગ કરી પયાટ વરણ પ્રત્યે નૈતિક તમત્રિા કેળવો અને
રોજ િંદા જીવનને જીવંિ બનાવો.
જો તમે નવો સ્માર્ટ ફોન ખરીદવા માર્ે વવચારી રહ્યા હો તો, તેનો અર્ટ એમ નર્ી કે જૂના સ્માર્ટ ફોન ને
જૂનો કે નકામો સમજી ફેંકી દે વો, જૂના સ્માર્ટ ફોનનો ઉપયોગ કરી પયાટવરણને બચાવી શકાય છે .

1. મ્યઝુ િક પ્લેયર : જૂના સ્માર્ટ ફોન માાં સાંગીતની સેવા આપતી એપ્લિકેશન ને સબસ્રાઇબ કરી ,બ્લ્યુટુર્
સ્પીકર અર્વા ડોન્ગિ જેવા રોમેકૅસટર્ નો ઉપયોગ કરી સાંગીત નો આનાંદ િો.

2. ડિજ ર્લ ફોર્ોફ્રેમ :ડડજજર્િ ફોર્ો ફ્રેમ બનાવવાની એપ્લિકેશન ઇન્સર્ોિ કરી જૂના સ્માર્ટ ફોન માાં
તમારા મનપસાંદ ફોર્ોની સ્િાઇડશો બનાવી, તેમજ એવનમેશન અને બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક આપી
શકાય.

3. િેસ્ક કેલેન્િર: તમારા જૂના સ્માર્ટ ફોનને ર્ેબિ પર યોગ્ય સ્ર્ાન આપી તેને અંગત કૅિેન્ડરની જેમ
વાપરી શકાય છે .

4. ઇ - બકુ રીિર :શુ ાં આપને વાાંચન નો શોખ છે ? તો તમારા જુના સ્માર્ટ ફોનમાાં એમેિોન,બનટસ એન્ડ
નોબિ અને કોબો (Amazon, Barnes & Noble and Kobo) જેવી એપ્લિકેશન દ્વારા ઇ - બુકનુ ાં વાાંચન કરી
શકાય છે .

5. કારમાં GPS માર્ે : તમારા જુના સ્માર્ટ ફોનમાાં હીઅર વવ ગો તર્ા ગ ૂગેિ મેલસને (HERE WeGo or
Google Maps) ઇન્સ્ર્ોિ કરીને મુસાફરી દરવમયાન GPSનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .

6. દે ખરે ખ ઉપકરણ : વેબકેમ તર્ા ર્ાઈની કેમ મોવનર્ર જેવી એપ્લિકેશન દ્વારા સ્માર્ટ ફોનમાાં રહેિા
કેમેરાર્ી તમારી ઓફીસ અને ઘર પર તમે નજર રાખી શકો છો.

7. દીવાલ િથા એલામટ ઘડિયાળ:એન્રોઇડ એપ્લિકેશન માાં ડડજજર્િ ઘડડયાળ, જીવાંત વોિ પેપર-7
( Digital Clock Live Wallpaper-7) રાખી આપની પસાંદ મુજબ તારીખ અને સમય વનહાળી શકો છો.

8. એક તવન્િો માં સમગ્ર તવશ્વ : શુ ાં તમારા ડેસ્ક ની બારી ની બહાર સારુાં દ્રશ્ય નર્ી? તો ઝચિંતા ના કરશો
તમારા જુના સ્માર્ટ ફોન અર્વા ર્ેબિેર્ માાં સુદર
ાં દ્રશ્ય અર્ટ કેમ વેબકેમસ એપ (Earth Cam Webcams
app) દ્વારા રાખી શકો છો.

9. વાયર વગર હોર્સ્પોર્ : જુના સ્માર્ટ ફોનમાાં 3g -4g લિાનનુ ાં વસમકાડટ દાખિ કરી તેને ઘરમાાં
હોર્સ્પોર્ ચાલુ કરી Wi-Fi વાપરી શકાય છે .

10. તવડિઓ ચેડર્િંગ માર્ે નો ઉપકરણ : જુના સ્માર્ટ ફોનમાાં સ્કાય પે, હેંગ આઉર્ મીર્ તર્ા ગ ૂગિ ડાઉ
(Skype, Hangouts Meet or Google Duo) જેવી એપ્લિકેશન રાખીને તમારા સાંબધ
ાં ી સાર્ે આભાસી
ફેઈસ ટુ ફેઈસ વાતચીત કરી શકો છો.

સ્ત્રોિ: www.gadgetsnow.com , www.computerworld.com , www.pcmag.com,
http://cercindia.org/nov-17-consumer-tips/

