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નમસ્કાર   મમત્રો 
bloggar પ્ેટ્પોમમ ર નવો બ્ોગ કેવી રીતે ફનાવવો તે માટેના સ્ટે નીચે મજુફ છે. 
 

Step-1. Go to Bloggar web sait (bloggar ની વેફ સાઇટ ખોો) 
Step-2. Fil tha Your G-mail id and password and Click to sign button (તમારી જી-
મેઇ આઇ ડી અને ાસવડમ નાખો અને sign in ર ક્લક કરો ) 

 

Step-3. Click To New Blog ( હવે New Blog ફટ્ટન ર ક્લક કરો ) 

 

http://www.blogger.com/
http://3.bp.blogspot.com/-Trzf_DoG4IM/Vk6LnHK6l1I/AAAAAAAAB0o/ZXPnhg83he4/s1600/b1.png
http://3.bp.blogspot.com/-bIpFlZe23Ak/Vk6M479NRpI/AAAAAAAAB00/YBzj6sYYrSY/s1600/b2.png
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Step-4.  Enter Blog Title ex.meniya mansukh then Enter blog Url 

ex.mnmeniya.blogspot.in then Select any Templet for given then Click to Creat 

blog  

(બ્રોગ ન ુનાભ રખો તભાયે જે યખવ ુશોમ તે ,ત્માય ફાદ બ્રોગ ન ુurl રખો એટરે કે 
બ્રોગ ન ુએડ્રવે જેભકે ભાયા બ્રોગ ન ુએદ્રવે mnmeniya.blogspot.in છે .જો તભે રખેર 
બ્રોગ એદ્રવે ના ભે તો એદ્રવે ભા થોડો પેયપાય કયો ત્માય ફાદ આેરા ટેમ્રેટ ભાથી 
મોગ્મ ટેમ્રેટ વન્દ કયો અને ત્માય ફાદ છેલ્રે Creat blog ફટ્ટન ય ક્લરક કયો ) 

 
Step-5.  Now Your Blog is Ready to see your blog Click to View blog and then last 

corner click profile pictur and click log out(sign out)   (હવે તમારો બ્ોગ ફની ગ્યો છે 
તમારો બ્ોગ જોવા માટે View blog ફટ્ટન ર ક્લક કરો અને છેલ્ે ઉર ખણુામા 
પ્રોપાઇ મકચર ર ક્લક કરી sign out(log out) કરો. 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-UUy6TnDKAZs/Vk6Rj0XoGQI/AAAAAAAAB1A/rdcvp6zlPIg/s1600/b3.png
http://4.bp.blogspot.com/-yhWZVaT3awU/Vk6Ud3kAZrI/AAAAAAAAB1I/8_X5CjXGVWw/s1600/b4.png
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બ્ોગ મા નવી ોસ્ટ કેવી રીતે ઉમેરવી તેમજ 
મવમવધ ોસ્ટ મેન ુમવષે મિખીસ  ુ

આ માટેના સ્ટે નીચે મજુફ છે. 
How to creat a new post in blogs Step by Step 

 

Step-1.login to blogger (તમારા બ્ોગ ડશ્ફોડમ મા ોગીન થાવ) 
Step-2. Click on New Post (New Post ર ક્લક કરો ) 

 
 

Step-3. Enter Post Title and Write Your Post in Post aria And Thant Click to Publish 

Your Post 

            (ોસ્ટ્ન ુટાઇટ ખો ,ોસ્ટ ખાણ મવસ્તાર મા ોસ્ટ ખો ,અને છેલ્ે 
Publish ર ક્લક કરો ) 

 

હવે તમારી ોસ્ટ પ્રકામિત થઇ ગઇ હસે જેને વ્ય ુબ્ોગ દ્વારા જોઇ િકાય છે  

http://1.bp.blogspot.com/-9VTUVeczc_g/VlEq3NcXxCI/AAAAAAAAB1o/EO5yGK0d-fk/s1600/p01.png
http://4.bp.blogspot.com/-XGHfJatb6Gk/VlEs_BDC6jI/AAAAAAAAB10/I23h1eWM_k4/s1600/po2.png
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Step-4.Click to Profile picture and Log Out ( પ્રોપાઇ ચચત્ર ર ક્લક કરો અને ોગ 
આઉટ થાવ ) 

 
 

હવે નીચેન ુચચત્ર જુઓ તેમા ોસ્ટ ના અગ અગ મેન ુની સમજ આેી છે જેના 
મવિે મવસ્તાર થી હવે છીની ોસ્ટ મા જોઇશ ુ(menu Option Of Blog's Post) 

 
 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-ge4aj63QaKU/VlEuqqlE9qI/AAAAAAAAB2A/QsonRu1k-Lc/s1600/po4.png
http://2.bp.blogspot.com/-vAmskTS1qmg/VlEzqs4vuwI/AAAAAAAAB2Q/nTL1Ncg2OVk/s1600/po3.png
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નવ ુેઇજ કેવી રીતે ફનાવવ ુતે મવિે માહહતી  
How to add a new page in blog Step by step 

 

Step-1 Logeen to Yor blog and Click To pageviews (તમારા બ્ોગ મા ોગીન થાવ 
અને pageview ર ક્લક કરો ) 
Step-2. Click To page (page ર ક્લક કરો) 
 

Step-3.Click To New Page and Enter TitleNew page ર ક્લક કરો અને ેઇજન ુ
ટાઇટ ખો) 
 

Step-4.Write any contant for page aria and click To publish (ેઇજમા તમારે જે કાઇ 
મલુવ ુછે તે કંટેંટ ખો અને Publish  ર ક્લક કરો) 
 

For mor information to See below Image 

 
 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-Dz-8cxR2tH8/VlUjv4Qs8pI/AAAAAAAAB2w/mH3s1tmuap0/s1600/Image-1.png
http://4.bp.blogspot.com/-GSG69NwG0BA/VlUjpavL6QI/AAAAAAAAB2g/yBjujnpM9Zs/s1600/img-2.png
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http://1.bp.blogspot.com/-LNmyNn97_KQ/VlUjurD-MSI/AAAAAAAAB2o/NSMzXoUyd3U/s1600/img-3.png
http://4.bp.blogspot.com/-32pxZG4WVWc/VlUj5nXo3yI/AAAAAAAAB24/EGx3j7PCbRg/s1600/img-4.png
http://4.bp.blogspot.com/-8tbJtaD09zE/VlUj6o4uXfI/AAAAAAAAB3A/w0zr-0dIFMk/s1600/img-5.png
http://2.bp.blogspot.com/-AMjPkmaVY8U/VlUj74R_1SI/AAAAAAAAB3I/RNyWB6QyjIg/s1600/img-6.png
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For Watching Tha Video Plz Click Herae 

 

 

ોસ્ટભા લરિંક કેલી યીતે ઉભેયલી તે જોઇએ  

ોસ્ટભા લરિંક ઉભેયલા ભાટે વૌ પ્રથભ ોસ્ટ રખો ત્માય ફાદ તભાયે જે જ્ગગ્મા એ લરિંક 
ઉભેયલી છે તે રખાણ કે ટેક્ષ્ટ સવરેલટ કયી લાદી અક્ષયના Link ફટ્ટન ય ક્લરક કયો 
આ ફટન ય ક્લરક કયતાજ તભને લેફવાઇટ ન ુUrl ચુછે જેભા લેફવાઇટન ુ Url કે 
લેફ અદ્રવે ટાઇ કયો અથલા ેસ્ટ કયો  
ત્માય ફાદ ઓકે આો તભાયા રખાણ ય લરિંક આલી જવે ડભેો ભાટે જુઓ ભે અહશ 
નીચેના રખાણ ય ભાયા બ્રોગ ની લરિંક મકુી છે  

અહશ ક્લરક કયો 
લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 

 

 

https://youtu.be/oP_oJuOak58
http://meniyamn.blogspot.in/
http://4.bp.blogspot.com/-C9PE3ytauHA/Vm5GaHRbZiI/AAAAAAAAB8w/83DZt6YVueI/s1600/l1.png
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બ્રોગ ભા ગેજેટ કેલી યીતે 
ઉભેયવ ુતેની ભાહશતી  
ગેજેટ ઉભેયલાના સ્ટે નીચે મજુફ છે. 
સ્ટે-1. બ્રોગ ડવફોડડ ભા layout ય ક્લરક કયો  
સ્ટે-2. layout ફોડી ભાથી Add a Gedget ય ક્લરક કયો  
સ્ટે-3. એક નવ ુો અ સલિંડો ખલુ્વે જેભા અરગ અરગ ગેજેટ શવે તેભાથી તભાયે જે 
ગેજેટ ઉભેયવ ુશોમ 

             તેના ય ક્લરક કયો  
સ્ટે-4. ગેજેટ્ન ુટાઇટર તેભજ અન્મ સધુાયા લધાયા કયી save ય ક્લરક કયો  
સ્ટે-5. છેલ્રે save arrangement ય ક્લરક કયો ગેજેટ તભાય બ્રોગ ય ઉભેયાઇ ગ્ય ુ
શવે  

 

લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેના લચત્ર ન.1થી 5 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-jS-bnVyrv1E/VnAdjvUVaYI/AAAAAAAAB9g/ewVq6VkwRkc/s1600/g1.png
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http://2.bp.blogspot.com/-yiqIjAhgN9U/VnAdkJNFw1I/AAAAAAAAB9k/a-9D3iGZeuk/s1600/g2.png
http://3.bp.blogspot.com/-tNR-VawQ-Y4/VnAdlkibnEI/AAAAAAAAB9w/g5oXus011Wc/s1600/g3.png
http://3.bp.blogspot.com/-I24u2QQczKU/VnAdnRk0nwI/AAAAAAAAB98/XiPvagCr-SI/s1600/g4.png
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ફરોગભા  Contact us ન ુગેજેટ કેલી યીતે ઉભેયવ ુ 

વૌ પ્રથભ બ્રોગ ડળફોડડ ભા layout ય ક્લરક કયો 
ત્માયફાદ Add a Gedget ય ક્લરક કયો એક નવ ુો એ ફોક્ષ ખરુવે જેભા અરગ 
અરગ સલજેટ શવે તેભા more gadget ય ક્લરક કયો તેભાથી Contact us ય ક્લરક કયો 
ત્માયફાદ Save ય ક્લરક કયો  
ત્માયફાદ save arrangement ય ક્લરક કયો તભાયા બ્રોગ ય Contact us ન ુગેજેટ 
ઉભેયાઇ ગ્ય ુશવે જેને view Blog કયી જોઇ રો  
                         જુઓ લધ ુભાહશતી ભાટે લચત્ર ન.1 થી 6 

 

http://3.bp.blogspot.com/-hkgLVnKVrLc/VnAdm3NP5dI/AAAAAAAAB94/yW1x8imdwV0/s1600/g5.png
http://4.bp.blogspot.com/-HPWbxhgYis0/VnDcFJiB6eI/AAAAAAAAB-s/H5fJ9KBDlDc/s1600/g1.png
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http://1.bp.blogspot.com/-jrEpuH6INGs/VnDcFbkeJtI/AAAAAAAAB-w/DvBX4pQEbMI/s1600/g2.png
http://2.bp.blogspot.com/-ZlSPrj_0ycQ/VnDqOE_EzgI/AAAAAAAAB_Y/8tV3ybCtytE/s1600/mm.png
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http://1.bp.blogspot.com/-PXrL6v4Fgh4/VnDqOclYhoI/AAAAAAAAB_Q/uRDBKgz3YBQ/s1600/mm1.png
http://4.bp.blogspot.com/-0uISdNU98LQ/VnDqO82W4aI/AAAAAAAAB_U/mkXI0Niz6ok/s1600/mm2.png
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બ્રોગ ભા જે ેઇજ ફનાલેલ ુછે તેને Edit કે 
Delete કેલી યીતે કયવ ુતેના સલે ભાહશતી આલો પ્રસ્ન  

બ્રોગભા ફનાલેરા page ને Delete કયલા ભાટેના સ્ટે નીચે મજુફ છે  

 

સ્ટે-1. વૌ પ્રથભ બ્રોગ ભા રોગીન થાલ (Login To Your Blog) 

સ્ટે-2. ત્માયફાદ pagesviews ય ક્લરક કયો (Click to Pagesviews) 

Step-3. ત્માયફાદ જે અરગ અરગ ઓવન દેખામ છે તેભાથી Pages ય ક્લરક કયો 
(Click To Pages) 

Step-4. Pages ય ક્લરક કયતા તભાયા બ્રોગ ય જેટરા ેજ શવે તે ફધાજ દેખાવે 
તેભાથી તભાયે જે  

             Page    ડીરીટ કયવ ુછે તેના ય ભાઉવ થી કવડય રઇ જાલ  

             (show all pages then if you whant to delete page plz take mouse curser to 

abouve page ) 

Step-5. Page ય ભાઉવથી કવડય જેતે Page ય કવડય રઇ જ્તા 
ત્મા Edit,View,share,Delete જેલા  

http://3.bp.blogspot.com/-fwoheY7jng0/VnDqJt2CQnI/AAAAAAAAB_I/8UX0YK7tUxo/s1600/g5.png
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             ઓપ્વન દેખાવે જો તભાયે ેઇજ ભા કોઇ ભાહશતી ઉભેયલી શોમ તો Edit  ય 
ક્લરક કયો અને  

            જો Page ખયેખય Delete કયવ ુશોમ તો Delete ય ક્લરક કયો 
             (Select a page and To show options Edit,View,Share,Delete If Select  

              Any one For you wont  

             To Edit Click Edite And Delete To Click Delete) 

Step-6. જો ખયેખય ેઇજ ડીરીટ કયવ ુશોમ તો Delete ય ક્લરક કમાડ ફાદ 
એક કંપોયભેવન સલન્ડો ખલુ્વે  

             જેભા OK ય ક્લરક કયો ફે ાચં વેકંડ ભા બ્રોગન ુેઇજ ડીરીટ થઇ જવે  

લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેના લચત્ર ન.1 અને 2  

 

 

 
 

 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-kCOmnAOwVAc/VnwMpLMnJ_I/AAAAAAAACA4/ylYFQJ57N0s/s1600/p1.png
http://2.bp.blogspot.com/-6zQWJN7yWW0/VnwMptmlY8I/AAAAAAAACA8/ZXPu7fp-Ogk/s1600/p2.png
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આળા છે કે આને ઉયોલત ભાહશતી ફયાફય વભજાઇ ગઇ શવે છતા કોઇ પ્રસ્ન શોમ તો 
આ અભને Comment થ્ર ુછુી ળકો છો આના પ્રશ્નનો ળક્ય શવે ત્મા સધુી અભો ઉતય 
આલાનો પ્રમત્ન કયીશ ુ 

 

 

 

બ્રોગભા ટોટર સલલઝટય ન ુસલજેટ કેલી યીતે એડ કયવ ુતે જોઇએ 
ટોટર સલલઝટયથી બ્રોગભા કેટરા સલલઝટય આલેરા છે તેનો ખ્માર આલે છે અને 
સલલઝટયને બ્રોગ કેટરો ઉમોગી છે તેની ભાહશતી ભે છે 

ટોટર સલલઝટય ન ુગેજેટ બ્રોગ ભા એડ કયલાના સ્ટે નીચે મજુફ છે 

 

વૌ પ્રથભ બ્રોગ ડળફોડડ ભા રોગીન થાલ 

ત્માયફાદ pageviews ય ક્લરક કયો 
layout ય ક્લરક કયો તેભા Add A Gedget ય ક્લરક કયો ખરેુરા ોઅ સલિંડો ભા  
 blog's stats ય ક્લરક કયો જેભા ટાઇટર ના ખાનાભા Total Visiter રખો અને ફાહકના 
ઓપ્વનભા આને ગભતા આંકડા સવરેલટ કયી save ય ક્લરક કયો  
અને છેલ્રે save arrangement ય ક્લરક કયો  
લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેના લચત્રો  

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-s9-oAS4_MVo/VoCvQU23FPI/AAAAAAAACBQ/BGqWErdoUSE/s1600/g1.png


17                                                                 Created By: www.mnmeniya.in 

 

 
 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-BA2c3Elu6T0/VoCvQj6uDTI/AAAAAAAACBU/XdaX3md70SU/s1600/g2.png
http://3.bp.blogspot.com/-BujirDeBgps/VoCvWCIBR7I/AAAAAAAACBg/lbnw5UKnY7A/s1600/t1.png
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http://3.bp.blogspot.com/-ljy05WFvirM/VoCvWhCHU0I/AAAAAAAACBk/-XSi70j5ADU/s1600/t2.png
http://4.bp.blogspot.com/-o2FwRMbnK9c/VoCvXJtrw2I/AAAAAAAACBs/NeFZ2GGNlIE/s1600/g5.png
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બ્રોગભા Fevicon એટરે કે બ્રોગના 
ટાઇટર ભા વૌથી ઉય ફતાતો રોગો  
કેલી યીતે વેટ કયલો તે જોઇએ આ ભાટેના સ્ટે નીચે મજુફ છે 

  

સ્ટે-1. વૌ પ્રથભ blogger ભા રોગીન થાલ ત્માયફાદ Pageviews ય ક્લરક કયો  
 

સ્ટે-2 શલે Layout ય ક્લરક કયો  
 

સ્ટે-3. Layout ભા Fevicon ય ક્લરક કયો એટરે એક નલો સલન્ડો ખરુવે જેભા Choose 

File ય ક્લરક કયો અને તભાયા કોમ્પ્યટુયભાથી તભાયે જે રોગો યાખલો શોમ તેન ુલચત્ર 
વન્દ કયો લચત્ર ચોયવ શોવ ુજોઇએ નહશતય તે વેટ નહશ થામ ભાટે ચોયવ લચત્ર વદં 
કયો અને છી save ય ક્લરક કયો  
 

સ્ટે-4 શલે Savearrangement ય ક્લરક કયો અને View Blog કયીને જુઓ રોગો આલી 
ગમો શવે  

 

લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેના લચત્રો ન.1 થી  5 

લચત્રન.1  

 
 

લચત્રન.2  

https://2.bp.blogspot.com/-axN3ze_nSNA/VrlprmhhmmI/AAAAAAAACVw/_Mr7BUYuv-c/s1600/1.png
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લચત્રન.3  

 
 

લચત્રન.4  

 

https://3.bp.blogspot.com/-mU_vV75sm0Q/Vrlprofc1rI/AAAAAAAACVs/cPE_MaiJZOw/s1600/2.png
https://2.bp.blogspot.com/-gpbAS_bed9A/Vrlprqs_L6I/AAAAAAAACVo/d12xxrkFDo0/s1600/3.png
https://2.bp.blogspot.com/-OY3-zmLFtRE/VrlpsdjZmKI/AAAAAAAACV0/mxrJAnNHvMI/s1600/4.png
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લચત્રન.5  

 
 

 

બ્રોગ કે લેફવાઇટ ની ોસ્ટભા આણે ઇભેઝ એટરે કે પોટાને બ્બ્રળ 
કયીને દેખાડી વહકએ છીએ યંત ુ

pdf,word,excel,pagemaker લગેયે પોભડટ ની પાઇરોને આણે બ્બ્રળ 
કયીને તેન ુસપ્રવ્ય ુદેખાડી ળકતા નથી 
યંત ુઆ વભસ્માન ુવભાધાન છે આજે આણે આ ોસ્ટ ભા pdf,word,page maker 

જેલી પાઇરોને ોસ્ટભા કેલી યીતે દેખાડી ળકામ તેની ભાહશતી ભેસલએ 

આ સસુલધા YUDUFREE નાભની લેફવાઇટ યુી ાડ ેછે આ ભાટે આ લેફવાઇટ ભા 
એક એકાઉંટ ફનાલવ ુડ ેછે અને જો એકાઉંટ ના ફનાલવ ુશોમ તો તભને તેની લરિંક 
તભાયા ઇ-ભેઇર આઇડી ય ભળ્વે અને તેની ભદદથી ણ પાઇર ને ોસ્ટભા દેખાડી 
ળકામ છે 

 

pdf,word,excel,pagemaker જેલી પાઇરને ોસ્ટભા બ્બ્રળ કયી સપ્રવ્ય ુદેખાડલાના 
સ્ટે નીચે મજુફ છે 

 

1. વૌ પ્રથભ નીચેની લરિંક ય ક્લરક કયી પાઇર એરોડ કયો 

https://1.bp.blogspot.com/-Ouzj8fi4TCE/VrlpsnUDJuI/AAAAAAAACV4/5D7OLEcfv3w/s1600/5.png
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જો તભાયી પાઇર pdf ,word,excel કે pagemaker પોભેટ ભા શોમ તો Document અને 
એભી 3 શોમ તો AUDIO જો ઇભેઝ શોમ તો PHOTO અને લેફવાઇટ બલૂભાકડ  કયલી 
શોમ તો WEBSAITE સલકલ્ વન્દ કયો 
પાઇર અરોડ ભાટેની લરિંક http://free.yudu.com/publish/upload 

 

2.શલે BROUSE ય ક્લરક કયી તભાયી પાઇર જે અરોડ કયલાની છે તે સવરેલટ કયો 
ત્માયફાદ ટાઇટર રખો ત્માયફાદ પાઇર ક્યા પ્રકાયની છે તેના આધાયે બ્બ્રકેળન ભા 
મોગ્મ સલકલ્ વન્દ કયો જો આને પાઇરનો પ્રકાય ફયાફય ખફય ના શોમ તો અધય 
ડોક્યભુેંટ સવરેલટ કયો ત્માયફાદ તભારૂ ઇ-ભેઇર એદ્રળે રખો ત્માયફાદ Select a level 

privesi સલકલ્ ભા બ્બ્રળ ય ક્લરક કયો ત્માયફાદ આેર કેટેગયી ભાથી પાઇરને 
અનરુૂ કેટેગયી સવરેલટ કયો અને tag ભા મોગ્મ ટેગ કે રેફર રખો અને ત્માયફાદ 
મોગ્મ હડસ્ક્સ્િળન રખો અને ત્માયફાદ કંડીળન ય ટીક ભાકડ  કયો અને I'm not 

robot ય ણ ટીકભાકડ કયો 
ત્માયફાદ PUBLISH ય ક્લરક કયો 
જુઓ નીચેના લચત્ર ન.1.2.3.4 

લચત્ર ન.1 

 
 

 

 

 

 

http://free.yudu.com/publish/upload
https://1.bp.blogspot.com/-r17-y5LY0l4/VtkKdjUxmaI/AAAAAAAACbo/KJcL2ve_S2Y/s1600/pdf0.png
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લચત્ર ન.2 

 

લચત્ર ન.3 

https://4.bp.blogspot.com/-QZwgKi1xrJQ/VtkKLmavhdI/AAAAAAAACbg/brRE6DwczpE/s1600/pdf1.png
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લચત્ર ન.4 

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-STZ5cfK_AiM/VtkOLzzd3KI/AAAAAAAACcA/t2hZ_UbYhOU/s1600/pdf2.png
https://4.bp.blogspot.com/-5g85opkULHs/VtkOpTZNjmI/AAAAAAAACcE/D26aUDrwDPo/s1600/pdf3.png
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3.બ્બ્રળ ય ક્લરક કયતા તભને ફે સલકલ્ો ભાથી એક વન્દ કયલાન ુકશવેે જેભાથી 
પ્રથભ સલકલ્ પાઇરને તભાયી વડનર રાઇબે્રયી ભા બ્બ્રળ કયલાન ુકશછેે આ ભાટે 
તભાયે તે વાઇટ ય એક ફ્રી એકાઉંટ ફનાલવ ુડવે જો તભાયી ાવે એકાઉંટ શવે તો 
તભે ઇ-ભેઇર અને ાવલડડ નાખી રોગીન થઇ ળકવો જો નાશોમ તો તભાયી જરૂયી 
સલગતો બયી એક એકાઉંટ ફનાલવ ુડવે  

જો તભે લફજો સલકલ્ વન્દ કયો છો તો તભને તભાયી પાઇર અરોડ થમા ફાદ 
તભાયી ઇ-ભેઇર આઇડી ય તે પાઇર ની લરિંક ભવે તે લરિંક ની ભદદથી તભે પાઇર 
ોસ્ટ કયી ળકવો  
લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેના લચત્ર ન.5 અને 6  

લચત્રન.5 

 
 

લચત્રન.6 

https://1.bp.blogspot.com/-ETexjvdr2ao/VtkRKkbgrZI/AAAAAAAACcY/yqE8ch96gOE/s1600/pdf4.png
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બ્રોગભા ોસ્ટ ઔટો ભેટીક કેલી યીતે સવડયરુ કયલી 
એટરે કે ોસ્ટ કયલી તેની ભાશીતી જોઇએ  ઘણીલાય ટાઇભ ના અબાલે આણે બ્રોગ 
ય સનમસભત ોસ્ટ કયી વકતા નથી શોતા તો આ વભસ્માના વભાધાન ભાટે આણે 
ોસ્ટને સવડયરુ કયી વહકએ જેભા ટાઇભ ભે ત્માયે ઘણી ફધી ોસ્ટ રખી નાખીએ અને 
તાયીખ અને વભમ વેટ કયી દઇએ એટરે તે તીયીખ અને વભમે ોસ્ટ ઔટોભેટીક ોસ્ટ 
થઇ જવે  

આ ભાટેના સ્ટે નીચે મજુફ છે. 
1. વૌ પ્રથભ બ્રોગના ડળફોડડ ભા રોગીન થાલ અને ત્માયફાદ નલી ોસ્ટ રખલા New 

Post ય ક્લરક કયો અને ોસ્ટ રખો  
2. શલે ોસ્ટ એહડટયના ફાજુભા અથલા નીચે Post Option શવે તેના ય ક્લરક કયો 
અથલા Post Settings શવે તેભા અરગ અરગ ભેન્ય ુશવે તેભા Schedule ઓવન ય 
ક્લરક કયો  
જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

https://2.bp.blogspot.com/-AXvfq_Wd5ug/VtkRGIs4PkI/AAAAAAAACcU/kr7oUW9bqBk/s1600/pdf5.png
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 3. શલે Schedule ભા ફે ઓવન શવે જેભા Set Date and Time ય ક્લરક કયો અને 
ત્મા તભાયે જે તાયીખે અને જે વભમે ોસ્ટ ને બ્બ્રળ કયલી છે તે તાયીખ અને વભમ 
વેટ કયો અને ત્માયફાદ Done ય ક્લરક કયો જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 

https://4.bp.blogspot.com/-wshN-NaJ4ng/VwZObmP_oLI/AAAAAAAACpI/Z51mYcu7ABwaJSoz23xYtTKNHq8GBtwbA/s1600/post+sidul1.png
https://3.bp.blogspot.com/-xfXHBu_eMe4/VwZObgrGthI/AAAAAAAACpM/7Nxw-UkDPOQWGnCBX_JudNKurnrP8TFMg/s1600/post+sidul2.png
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4. શલે Publish ય ક્લરક કયો એટરે તભાયી ોસ્ટ તભે વેટ કયેર તાયીખ અને વભમે 
ોસ્ટ થઇ જવે  

જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-e7loxAVR97U/VwZObuNUz7I/AAAAAAAACpE/RBJ_r6WA_CYGpX8RZBQSYnV5nK6StAfig/s1600/post+sidul3.png
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ોસ્ટની નીચે કોભેંટ ફોક્ષ રગાલલાની ભાહશતી 
જોઇએ જુઓ કોભેંટ ફોક્ષન ુલચત્ર 

 
 

આ માટે સૌ પ્રથમ બ્ોગ મા ોગીન થાવ અને pageviews ર ક્લક કરો 
1. Settings ર ક્લક કરો 
2.Comment ર ક્લક કરો 
3.હવે Comment Form Placement ર ક્લક્ કરો અને Embedded below post ર ક્લક 
કરો એટ ે

4. હવે છેલ્ે save Settings ર ક્લક કરો 
ફસ હવે ોસ્ટની નીચે કોમેંટ ફોક્ષ દેખાવા ાગસ ે

વધ ુમાહહતી માટે જુઓ નીચેના ચચત્રો 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-TmlrTEZ_GH0/V0uwCDglJtI/AAAAAAAACvg/bz2AeY5DecgWtsahc6f_m7oi7P2ypUjfwCLcB/s1600/post+coment.png
https://3.bp.blogspot.com/-IkVzEH5uDxw/V0uwEMUmKvI/AAAAAAAACvk/9mhEUJWUWhk6ECSJTUkAqpZKhk1L5H82ACLcB/s1600/post+comment.png
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બ્રોગભા અગાઉની ોસ્ટ અથલા યીવેંટરી ોસ્ટ ગેજેટ કેલી 
યીતે એડ કયવ ુતેના સ્ટે જોઇએ 

 

અગાઉની ોસ્ટ થી અગાઉ ોસ્ટ કયેર ોસ્ટનો વાય અને ટાઇટર દેખાવે જેના કાયણે 
સલજજટયને તે ોસ્ટ ય શોચલાભા વયતા યશ ેછે. 
 

અગાઉની ોસ્ટ અથલા હયવેન્ટ ોસ્ટ ગેજેટ એડ કયલાના સ્ટે નીચે મજુફ છે. 
1. વૌ પ્રથભ બ્રોગ ડળફોડડ ભા રોગીન થાલ અને ત્માયફાદ PageViews ય ક્લરક કયો 
2. શલે Layout ય ક્લરક કયો અને તેભા Add a Gadget ય ક્લરક કયો જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર  

 
 

3. તેભા Feed ય ક્લરક કયો અને તેભા ટાઇટર ભા મોગ્મ ટાઇટર રખો અથલા Resent 

Post રખો અને ત્માયફાદ Feed URL ફોક્ષભા તભાયા બ્રોગ ન ુUrl રખો 
જેભકે http://www.mnmeniya.blogspot.com/atom.xml અને ત્માયફાદ Continue ય 
ક્લરક કયો જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

https://4.bp.blogspot.com/-22Ki5k1fFKk/V4Y35ak1-4I/AAAAAAAADOc/bRcok7xDiycZDevuD-CKcIyh4nH-4EExACLcB/s1600/f1.png
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4. શલે મોગ્મ ટાઇટર રખો અને છી તભાયે ાછરી કેટરી ોસ્ટ દેખાડલી છે તેની 

https://3.bp.blogspot.com/-FujuBhqBDJ4/V4Y35QaAQsI/AAAAAAAADOU/7pvdxHxLA2Q-UvxINZFGnaX1924uQjZqwCLcB/s1600/f2.png
https://1.bp.blogspot.com/-RKCL99Y9mio/V4Y35YNKl1I/AAAAAAAADOY/iCieS6US60sNb4YOtBJSk2PieIrFVeyewCLcB/s1600/f3.png
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વખં્મા સવરેલટ કયો અને છી જરૂયી  ઓવન સવરેલટ કયી Save ય ક્લરક કયો જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર  

 
 

5. શલે Save Arrangement ય ક્લરક કયો  
ફવ શલે View blog કયીને જુઓ તાજેતયની તભે સવરેલટ કયેર વખં્મા મજુફ ોસ્ટ 
દેખાવે તભે આ ગેજેટ ને ડ્રગે કયીને મોગ્મ જ્ગગ્માએ ણ મકુી ળકો છો  
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બ્રોગભા Blog List નાભન ુનવ ુ
એક ગેજેટ જોડીને આણા બ્ોગ ર મનસદં બ્ોગ કે વેફસાઇટની ોસ્ટ અને તે 
સાઇટની ચિંક જોઇ િકાય છે તેની માહહતી જોઇએ 

આ માટેના સ્ટે નીચે મજુફ છે 

1. વૌ પ્રથભ બ્રોગ ડળફોડડ ભા રોગીન થાલ અને ત્માયફાદ PageViews ય ક્લરક કયો 
2. શલે Layout ય ક્લરક કયો અને તેભા Add a Gadget ય ક્લરક કયો જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર  

 
 

3. તેભા Blog List ય ક્લરક કયો અને તેભા ટાઇટર ભા મોગ્મ ટાઇટર રખો  અને 
ત્માયફાદ Add To List ય ક્લરક કયીને ખરેુરા ફોક્ષભા  ભનવદં બ્રોગ કે 
લેફવાઇટન ુ Url રખો જેભકે http://www.mnmeniya.blogspot.com/atom.xml અને 
ત્માયફાદ OK ય ક્લરક કયો આલી  યીતે જેટરા જોઇએ તેટરા બ્રોગ કે વાઇટ એડ 
કયો અને છી Save ય ક્લરક કયો જુઓ  નીચેન ુલચત્ર  
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https://4.bp.blogspot.com/-HMWcUOKkiHk/V5xkcO_GIQI/AAAAAAAADQk/5u_qp5a8YjsZ4mLwWCMOmzBiF-sVWxZzQCLcB/s1600/b3.png
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4. શલે Save Arrangement ય ક્લરક કયો  
ફવ શલે View blog કયીને જુઓ તભે એડ કયેર બ્રોગ કે વાઇટ ન ુનાભ અને 
તાજેટયની ોસ્ટ દેખાવે  તભે આ ગેજેટ ને ડ્રગે કયીને મોગ્મ જ્ગગ્માએ ણ મકુી ળકો છો  

બ્રોગભા Blog Tempalet કેલી યીતે ડાઉનરોડ 
કયવ ુઅને  અરોડ કયવ ુ તેની ભાહશતી જોઇએ 

આ ભાટેના સ્ટે નીચે મજુફ છે 

1. વૌ પ્રથભ બ્રોગ ડળફોડડ ભા રોગીન થાલ અને ત્માયફાદ PageViews ય ક્લરક કયો 
2. શલે Template ય ક્લરક કયો અને તેભા Backup/Restore  ય ક્લરક કયો . જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર  

 
 

3.શલે ખરેુરા નલા સલિંડોભા Download Full Tempalet  ય કયળો એટરે ટેમ્રેટ 
ડાઉનરોડ થઇ જવે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-pLSLYI3I_M4/V68WVqSWK4I/AAAAAAAADUE/QfileoXP2hwuGArTG4tQml91kqjKph-hwCLcB/s1600/td1.png
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શલે ડાઉનરોડ કયેર ટેમ્રેટ પયી લાય કેલી યીતે અરોડ કયવ ુ
તેની ભાહશતી નીચે મજુફ છે. 
1. વૌ પ્રથભ ઉય મજુફના સ્ટે ન.1અને 2 યુા કયો  
2.શલે ખરેુરા સલિંડો ભા Chose a File ય ક્લરક કયી અગાઉ ડાઉનરોડ કયેર ટેમ્રેટ 
સવરેલટ કયી Upload ય ક્લરક કયો એટરે તભારૂ ટેમ્રેટ અરોડ થઇ જવે . જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર  

 
 

 

ફવ શલે View blog કયીને પેય પાય જોઇ વકાવે  

 

 

બ્રોગભા Blog Tempalet કેલી યીતે 
ફદરવ ુતેની ભાહશતી જોઇએ 

આ ભાટેના સ્ટે નીચે મજુફ છે 

1. વૌ પ્રથભ બ્રોગ ડળફોડડ ભા રોગીન થાલ અને ત્માયફાદ PageViews ય ક્લરક કયો 

https://2.bp.blogspot.com/-3ev6Ymaa8f0/V68WVxP-kCI/AAAAAAAADUI/BozNhRkJ3MYwgdO8ORIBAh__pf6eVUOOQCEw/s1600/td3.png


37                                                                 Created By: www.mnmeniya.in 

 

2. શલે Template ય ક્લરક કયો અને તેભા Customize ય ક્લરક કયો જો તભાયે 
કસ્ટભાઇઝ ય ક્લરક ના કયવ ુશોમ તો નીચે ઘણા ફધા તૈમાય ટેમ્રેટ શવે તેભાથી 
કોઇ ણ સવરેલટ કયી ઓકે ય ક્લરક કયો  નીચેન ુલચત્ર  

 
 

3.Customize ય ક્લરક કયતા એક નલો સલિંડો ખરુવે જેભા વૌથી ઉય ટેમ્પ્રેટ ય 
ક્લરક કયો તેના ય ક્લરક કયતાજ ઉય મખુ્મ ટેમ્રેટ અને તેની નીચે તેના વફ 
ટેમ્રેટ જોલા ભવે વૌ પ્રથભ મખુ્મ ટેમ્રેટ ભાથી કોઇ ણ એક વદં કયો અને 
નીચે જોલા ભતા વફ ટેમ્રેટ ભાથી ભનવદં કોઇ એક ટેમ્રેટ વદં કયો અને 
છેલ્રે Apply To Blog ય ક્લરક કયો લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 

 
 

 

ફવ શલે View blog કયીને જુઓ તભે change કયેર ટેમ્રેટ કેવ ુદેખાવે તે જોઇ વકાવે  

 

https://4.bp.blogspot.com/-JVtqC-bz4wY/V68XWGSIHSI/AAAAAAAADUU/-lJNiz0j5zMNlFbz_S39h18wNOKStSsOACLcB/s1600/bt1.png
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બ્રોગભા Blog Tempalet ન ુબે્રકગ્રાઉન્ડ કેલી યીતે 
ફદરવ ુતેની ભાહશતી જોઇએ 

આ ભાટેના સ્ટે નીચે મજુફ છે 

1. વૌ પ્રથભ બ્રોગ ડળફોડડ ભા રોગીન થાલ અને ત્માયફાદ PageViews ય ક્લરક કયો 
2. શલે Template ય ક્લરક કયો અને તેભા Customize ય ક્લરક કયો જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર  

 
 

3.Customize ય ક્લરક કયતા એક નલો સલિંડો ખરુવે જેભા વૌથી ઉય ટેમ્પ્રેટ ની 
નીચે Brackground નાભન ુઓવન શવે તેના ય ક્લરક કયો તેના ય ક્લરક કયતાજ 
ઉય બે્રકગ્રાઉન્ડ ભાટેન ુફાજુભા વફભેન ુખરુવે જેભા ભન વદં બે્રકગ્રાઉન્ડ પોટો વદં 
કયો અને છી મોગ્મ ભેઇન થીભ કરય અને અન્મ વેટીંગ વેટ કયો અને છેલ્રે Apply To 

Blog ય ક્લરક કયો લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-xNZGoEsfQYY/V9IjRikCybI/AAAAAAAADaY/wcm1lW7RlmQuLVij0iCNhOrXO3nlXbKzwCLcB/s1600/templet+bg2.jpg
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ફવ શલે View blog કયીને જુઓ તભે change કયેર ટેમ્રેટ બે્રકગ્રાઉન્ડ કેવ ુદેખાવે તે 
જોઇ વકાવે  

 

 

બ્રોગભા Blog Tempalet ની Width 

(શોાઇ) કેલી યીતે વેટ કયલી તેની ભાહશતી 
જોઇએ 

આ ભાટેના સ્ટે નીચે મજુફ છે 

1. વૌ પ્રથભ બ્રોગ ડળફોડડ ભા રોગીન થાલ અને ત્માયફાદ PageViews ય ક્લરક કયો 
2. શલે Template ય ક્લરક કયો અને તેભા Customize ય ક્લરક કયો જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર  

 
 

3.Customize ય ક્લરક કયતા એક નલો સલિંડો ખરુવે તેભા Adjudt Width ય ક્લરક 
કયો તેના ય ક્લરક કયતાજ ફાજુભા તભાયા બ્રોગ ટેમ્રેટન ુરે આઉટ ખરુવે જેભા 
શોાઇ જેટરી યાખલી શોમ તેટરી વેટ કયો આ શોાઇ લધ ુકે ઓછી કયી વકાવે 
તેની નીચે વાઇડ ફાયની શોાઇWidth) શવે તેને ણ આની વન્દગી મજુફ 

https://3.bp.blogspot.com/-xNZGoEsfQYY/V9IjRikCybI/AAAAAAAADaY/wcm1lW7RlmQuLVij0iCNhOrXO3nlXbKzwCLcB/s1600/templet+bg2.jpg
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વેટ  કયો  અને છેલ્રે Apply To Blog ય ક્લરક કયો લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર  

 

 
 

 

ફવ શલે View blog કયીને જુઓ તભે change કયેર ટેમ્રેટ બે્રકગ્રાઉન્ડ કેવ ુદેખાવે તે 
જોઇ વકાવે  

 

 

બ્રોગભા Blog Tempalet ન ુLayout કેલી યીતે 
વેટ કયવ ુ તેની ભાહશતી જોઇએ 

આ ભાટેના સ્ટે નીચે મજુફ છે 

1. વૌ પ્રથભ બ્રોગ ડળફોડડ ભા રોગીન થાલ અને ત્માયફાદ PageViews ય ક્લરક કયો 
2. શલે Template ય ક્લરક કયો અને તેભા Customize ય ક્લરક કયો જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર  

 

https://2.bp.blogspot.com/-1GeRdpC9nAw/V9jIM8_BzxI/AAAAAAAADdk/AsNjDhwTUB0--J9oDRQavgl-l0sbih5ZwCLcB/s1600/bs1.png
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3.Customize ય ક્લરક કયતા એક નલો સલિંડો ખરુવે તેભા Layout ય ક્લરક કયો તેના 
ય ક્લરક કયતાજ ફાજુભા તભાયા બ્રોગ ટેમ્રેટન ુરે આઉટ ખરુવે જેભા Body 

Layout નીચેથી મખુ્મ ટેમ્રેટ ભાટે આને મોગ્મ રાગે તેવ ુરે આઉટ સવરેલટ કયો 
ત્માયફાદ ફૂટય ભાટેન ુરે આઉટ  આની વન્દગી મજુફ વેટ  કયો  અને છેલ્રે Apply 

To Blog ય ક્લરક કયો લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 

 
 

 

ફવ શલે View blog કયીને જુઓ તભે change કયેર ટેમ્રેટરે આઉટ  કેવ ુદેખાવે તે 
જોઇ વકાવે  

 

 

બ્રોગભા Blog Tempalet ના સલસલધ 
Advanced વેટીંગની ભાહશતી જોઇએ 

આ ભાટેના સ્ટે નીચે મજુફ છે 

1. વૌ પ્રથભ બ્રોગ ડળફોડડ ભા રોગીન થાલ અને ત્માયફાદ PageViews ય ક્લરક કયો 
2. શલે Template ય ક્લરક કયો અને તેભા Customize ય ક્લરક કયો જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર  

https://2.bp.blogspot.com/-Y4es6HqxKfs/V901I0LgXWI/AAAAAAAADeQ/3JIwnPn79MEnP0w3SGeGUoXe9YmNc9F8gCLcB/s1600/l1.png
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3.Customize ય ક્લરક કયતા એક નલો સલિંડો ખરુવે તેભા Advanced ય ક્લરક કયો 
તેના ય ક્લરક કયતાજ ફાજુભા સલસલધ ભેન ુખરુવે જેભા જેતે ભેન ુય ક્લરક કયતા 
વાઇડભા વફભેન ુભા તેના સલસલધ વેટીંગ શવે જેભકે Page,Link,Blog Title,Blog 

Discripsan,Tabe Text,Tabe breackground,Date Header,Post title,Post Breack 

Ground,Gedjet Title,Gedjet Text,Gedjet Link,breack Ground,Side bar Breack 

Breack Ground,Image,Feed,Feed Link,Pager,Footer,Mobile Button Color,Add 

CSS જેલા ઓપ્વન શોમવે તેભા જેતે ઓપ્ળન ય ક્લરક કયી  કરયના વેટીંગ ,રખાણ 
ના વેટીગ અક્ષયની વાઇઝ તેભજ પોંટના વેટીંગ બે્રક ગ્રાઉન્ડ કરય તેભજ સલસલધ 
આકળડક હડઝાઇન ભાટેના મોગ્મ વેટીંગ શવે તેભા  આની વન્દગી મજુફ 
વેટ  કયો  અને છેલ્રે Apply To Blog ય ક્લરક કયો લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
ન.1,2,3 
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ફવ શલે View blog કયીને જુઓ તભે change કયેર એડલાવં વેટીંગના કાયણે ટેમ્રેટ 
કરય બે્રક ગ્રાઉન્ડ અક્ષય વાઇઝ તથા દેખાલભા કેલો પેયપાય થમેર વે તે જોઇ વકવો 
અને જો મોગ્મ દેખાલ ના રાગે તો ાછો તેભા પેયપાય ઉય મજુફ કયી વકળો  

 

અહશ બ્રોગ ફનાલલો તેભજ ેજ ોસ્ટ અને ટેમ્રેટ સલેની ફેજજક ભાહશતી યુી થામ છે આળા 
છે કે આને તેભા ખ્માર આલી ગ્મો શવે આભ છતા કોઇ પ્રસ્ન શોમ તો આ વાઇટ ય જઇ 
કોમ્ભેંટ દ્વાયા છુી ળકો છો  

 

આબાય 
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