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  Microsoft Office 2003 વલે ભાહશતી  
Microsoft Office 2003 ની જેભ ઓહપવના અરગ અરગ પ્રકાયો શોમ છે જેભ કે 
Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 લગેયે જેભાથી 
આજે આણે Microsoft Office 2003 ની ભાહશતી જોઇએ 

Microsoft Office 2003 ભા Ms Excel 2003,Ms word 2003, Ms power point 2003 

,Outlook 2003 લગેયે જેલી સવુલધા શોમ છે Microsoft Office 2003 એ એક એપ્રીકેળન 
વોફ્ટ્લેય છે અને તેને Microsoft કમ્પપ્નીએ ફનાલેર છે Microsoft Office 2003 નો 
ઉમોગ રખાણ એડીટ કયલા ,હશવાફ તેભજ ગણતયી ભાટે એક્વેર ળીટ ફનાલલા અને 
પે્રઝટેંવન ભાટે સ્રાઇડ ફનાલલા તેભજ આઉ્લકુ ની ભદદથી ઇ-ભેઇર ભોકરલા લગેયે 
ભાટે થામ છે  

 

Microsoft Office 2003 ભા મખુ્મત્લે  

Ms Word 2003 

Ms Excel 2003 

Ms Power point 2003  

Ms Outlook 2003 

શોમ છે  

Microsoft Office 2003 નો ઉમોગ કયલા ભાટે તભાયા કોમ્પપ્યટુય કે રેપ્ટોભા 
Microsoft Office 2003 વોફ્ટટલેય શોવ ુજફૃયી છે જો આના કોમ્પપ્યટુય કે રેપ્ટોભા 
Microsoft Office 2003 ના શોમ તો નીચેની લરિંક યથી ડાઉનરોડ કયી ઇન્સસ્ટોર કયી 
રો  
Microsoft Office 2003 ડાઉનરોડ કયલા અહશ ક્ક્રક કયો  
 

 

 

 

 

https://app.box.com/s/dtuzqxk4mltcfct83ru6bx4m04us3taw
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Windows-7 ભા Microsoft Office Word 2003  કેલી યીતે સ્ટાટટ  કયવ ુતે 
જોઇએ Windows-7 ભા Microsoft Office Word 2003  ચાલ ુકયલા ભાટેની યીત નીચે 
મજુફ છે  

 

(1). વૌ પ્રથભ સ્ટાટટ  ફટ્ટન ય ક્ક્રક કયો  
(2). જેભા All Programs ય ક્ક્રક કયો  
(3). All Programs ની અન્સદય Microsoft Office ય ક્ક્રક કયો  
(4). તેભા Microsoft Office Word 2003 ય ક્ક્રક કયો  
એટરે Microsoft Office Word 2003 સ્ટાટટ  થઇ જવે 

લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેના લચત્રો  
લચત્ર ન.1 
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લચત્ર ન.2 
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લચત્ર ન.3 

 
 

 MS Office Word 2003 ના વલવલધ ભેન ુવલવે સમજ  
 

MS Office Word 2003 ભા કુર 9 menu છે  

1.file 

2.Edit 

3.View 

4.Insert 

5.Format 

6.Tools 

7.Table 

8.Window 

9.Help 
 

1.File Menu ની વભજ તેભજ વફ ભેન ુ

file Menu નળી પાઇ ફનાળળા ,પાઇ સેળ કરળા ,પાઇ ને રીંટ કરળા તેમજ Ms 

Word 2003 માથી ફહાર નીકલળા થાય છે 

File menu ની સમજ માટે ચિત્ર ન.1 
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પાઇર ભેનનુા વલવલધ વફભેન ુની વભજ  

પાઇ મેનનુા કુ 16 સફમેન ુછે 

1.New: આ મેનનુો ઉયોગ નળી પાઇ ફનાળળા માટે થાય છે તેની સોટટ કટ કી 
Ctrl+N છે 

 

2.Open: આ ભેનનુો ઉમોગ ms word 2003 ભા અગાઉ ફનાલેરી કોઇ તૈમાય પાઇર ને 
ખોરલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+O છે  
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3.Close: આ ભેન ુનો ઉમોગ ms word 2003 ની ખરેુરી પાઇલ ્ફન્સધ કયલા ભાટે થામ 
છે આ ભેન ુથી ભાતે્ર પાઇર ફન્સધ થામ છે ms word 2003 નહશ . 
4.Save: આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વેલ કયલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+S 

છે  

 
 

5.Save As: આ ભેનનુો ઉમોગ જે પાઇર ખરેુરી છે તેજ પાઇર ને એકલાય વેલ કમાટ 
ફાદ ફીજીલાય લફજા નાભથી વેલ કયલા ભાટે થામ છે  
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5.Save As Web Page: આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને લેફ ેઇઝ તયીકે વેલ કયલા ભાટે 
થામ છે  

 
 

6.File Search: આ ઓળન દ્વાયા કોઇ ણ અગાઉ ફનાલેલર પાઇર ળોધી ળકામ છે.  
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7.Permisan : આ ઓળનની ભદદથી યવભળન વેત કયી ળકામ છે જેભા લફજા ત્રણ 
ઓળન શોમ છે તેભા ફામ હડપોલ્ટ Unrecsrt Acces શોમ છે જેભા સધુાયા લધાયા કયી 
ળકામ છે  
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8.Web Page Preview: આ ભેન ુદ્વાયા પાઇર ન ુલેફ પ્રીવ્ય ુજોઇ ળકામ છે . 

9.Page Setup: આ ભેન ુનો ઉમોગ ેજ વેટ કયલા ભાટે થામ છે આ ભેનનુા 
ઉમોગથી ેજ ની વાઇઝ ેજ આડુ કે ઉભ ુતેભજ શડેય અને ફુટય વેટ કયી ળકામ છે  

 
 

 

10.Parint Preview: આ ભેનનુી ભદદથી પાઇરન ુવપ્રિંટ વપ્રવ્ય ુજોઇ ળકામ છે. 
11.Print આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વપ્રિંટ કયલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ કી 
Ctrl+P છે  
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12.Sent To : આ ભેન ુની ભદદથી પાઇર વલવલધ યીતે ભોકરી વકામ છે જેભકે mail, 

Fax, DeskTop ,Folder લગેયે જ્ગ્માએ ભોક્રી ળકામ છે  

 
 

13.Versions: આ ઓવનની ભદદથી પાઇર ન ુલઝટન જાણી ળકામ છે લઝટન પ્રભાણે 
વેલ કયી ળકામ છે અને નવ ુલઝટન એડ કયી ળકામ છે  
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14.Propertise: આ ભેનનુી ભદદથી પાઇરની પ્રોટી જાણી વકામ છે. જેભા પાઇરની 
વાઇઝ  

પાઇર ફનાવ્મા તાયીખ તેભજ અન્સમ વલગતો જાણી વકામ છે. 

 

15.Index: આ ભેનભુા ખરેુરી પાઇરની વલગતો અને પાઇર કઇ જ્માએ વેલ થવે 

લગેયે ભાહશતી શોમ છે આ ઓપ્વન પ્રોટી અને એઝીટ ભેનનુી લચ્ચે શોમ છે . 
16.Exit: આ ભેનનુો ઉમોગ Ms Word 2003 ભાથી ફશાય નીકલા ભાટે થામ છે જો 
તભે પાઇર વેલ નહશ કયી શોમ તો અહશ પાઇર વેલ કયલાન ુચુ્છે.  
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Edit menu ની વભજ  
Edit menu ની ભદદથી Ms word 2003ભા Editing  એટરે કે સધુાયા લધાયા કયી ળકામ 
છે . 

 
 

Edit menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.Undo AutoCorrect: જેની ભદદથી છેલ્રે કયેર અવય નાબદુ કયી ળકામ છે રખતા 
રખતા કોઇ ભરુ થઇ શોમ તો છેલ્રેથી એક છી એક Undo થી નાબદુ કયી ળકામ છે 
જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+Z છે 

 

2.Repete Typing: આની ભદદથી છેલ્રે કયેરા ટાઇીંગ ને લફજીલાય એભન ુએભ ટાઇ 
કયી ળકામ છે જેની ળોટટ  કટ કી ctrl+Y છે. 
3.Cut: Cut menu ની ભદદથી વવરેક્ટ કયેર રખાણ કટ કયી ળકામ છે એટરે કે એક 
જ્માએથી ઉાડી ફીજી જ્માએ ખવેડી ળકામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctral+X છે . 
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4.Copy :  આ ભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટ કયેર રખાણ કોી કયી ળકામ છે એટરે કે એક 
જ્માએથી કોી કયી ફીજી જ્માએ રઇ જઇ ળકામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctral+C છે 

5.Office Clipboard: આ ભેનનુી ભદદથી Ms Word 2003 ભા એક 24 સ્ટેન ુક્ક્ર 
ફોડટ ખરેુવે જેની ભદદથી વલવલધ કામટ ખફુજ વયતાથી કયી ળકામ છે જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર  

 
 

 

6.Paste  આ ભેનનુી ભદદથી કટ કયેર રખાણ કે કોી કયેર રખાણ ને ેસ્ટ કયી વકામ 
છે એટરે કે કટ કે કોી કયેર રખાણ લફજી જ્ગ્માએ રખી કે ખવેડી ળકામ છે . જેની 
વોટટ  કટ કી Ctrl+V છે. 
 

7.Paste Special: આ ભેનનુી ભદદથી ેસ્ટ ભેનનુી જેભજ ેસ્ટ કયી ળકામ છે યંત ુ
આ ઓવન થી ેસ્ટ કયતી લખતે અમકુ લધાયાની ભાહશતી ેસ્ટ કયી ળકામ છે જેભકે 
જો રખાણ ેસ્ટ કયવ ુશોમ તો ત કમા પોભેટ ભા ેસ્ટ કયવ ુછે જે વવરેક્ટ કયી ળકામ છે 



15                                                  Created By : www.mnmeniya.in 

 

પોટો ેસ્ટ કલો શોમ તો તે ક્યા પોભેટભા ેસ્ટ કયલો લગેયે વવરેક્ટ કયી ળકામ છે લધ ુ
ભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 
 

8.Paste As Hyperlink: આ ભેનનુી ભદદથી ેસ્ટની વાથે લરિંક કયીને લરિંક જોડી ળકામ 
છે આ ભાતે ેસ્ટ સ્ેવવમર નો ઉમોગ તેભજ પાઇર લરિંક કયલી જફૃયી છે . 
 

9.Clear:  આ ભેનનુી ભદદથી રખાણ અને પોભેટીંગ ક્રીમય કયી ળકામ છે આ ભેનનુા 
ફે વફ ભેન ુછે જેભા Formet ઓવન થી તભાભ પોભેટીંગ દુય કયી ળકામ છે અને 
Content Del ઓપ્વનથી કવટય ની ડાફી ફાજુન ુરખાણ દુય થામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર  
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10.Select All આ ભેન ુય ક્ક્રક કયલાથી ફધે ફધ ુરખાણ એક વાથે વવરેક્ટ થામ છે. 
જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+A   છે. 
11.Find આ ભેનનુી ભદદથી રખાણ કે ટેક્ષ્ટ ભાથી કોઇ ળબ્દ લાક્ય કે અમકુ રખાણ 
ળોધી ળકામ છે આ ભેન ુય ક્ક્રક કયતા એક ડામરોગ ફોક્ષ ખરુવે જેભા તભાયે જે 
ભાહશતી ળોધલી શોમ તે ભાહશતી ળોધી ળકામ છે તે ભાહશતીની જ્માએ ફીજી ભાહશતી 
ળબ્દ કે રખાણ યીપ્રેવ કયી ળકામ છે તેભજ ગો ટ ૂદ્વાયા રાઇન શડેય ફૂટય લગેયે ય 
જઇ ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 
 

 

12.Replace  આ ભેનનુી ભદદથી કોઇ ણ ળબ્દ કે રખાણ ની જ્માએ નવ ુરખાણ કે 
ળબ્દ ફદરાલી ળકામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+H છે આ ભાટે આ ભેન ુય ક્ક્રક 
કયતા એક ડામરોગ ફોક્ષ ખરુવે જેભા Find What વાભે તભાયે જે ળબ્દ કે રખાણ 
ફદરવ ુછે તે રખો અને Replace With ની વાભે તભાયે જે નવ ુરખાણ ઉભેયવ ુછે તે 
રખો ત્માયફાદ Find Next ,Replace ,Replace All ,cancel ભાથી મો્મ વલકલ્ ય 
ક્ક્રક કયો 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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13.Go To  આ ભેનનુી ભદદથી તભે રખેર રખાણ ભા જે તે રાઇન ેઝ શડેય ફૂટય 
લગેયે ય જઇ ળકામ છે. આ ભેનનુી વોટટ  કટ કી Ctrl+G છે 

 

14.Reconvert:  આ ભેનનુી ભદદથી છેલ્રે કયેરી અવય ને પયીલાય કનલટટ  કયી ળકામ 
છે . 
 

15.Links: આ ભેનનુી ભદદથી વવરેકટેડ રખાણભા લરિંક ઉભેયી ળકામ છે.  
 

16. Objects: આ ભેનનુી ભદદથી Ms Word 2003 ની પાઇરભા વલવલધ ઓબ્જેક્ટ્ ઉભેયી 
ળકામ છે જેભકે લચત્ર ક્ક્ર આટટ લગેયે .  
 

View ભેનનુી વભજ  
View ભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સ્નો વ્ય ુચેંજ કયી ળકામ છે 
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View ભેનનુા વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.Normal: આ ભેનનુી ભદદથી Document ને Normal ભોડભા યાખી ળકામ છે. 
2.Web layout : આ ભેનનુી ભદદથી Document ને લેફ રે આઉટભા યાખી ળકામ છે. 
3.Print Layout : આ ઓવનની ભદદથી Document ને પ્રીન્સટ રે આઉટભા વેટ કયી 
ળકામ છે. વાભાન્સમ યીતે Document પ્રીન્સટ રે આઉટભાજ શોમ છે. 
4.Reading Layout : આ ભેનનુી ભદદથી Document ને યીડીંગ રે આઉટ એટરે કે 
ચોડી કે બકૂ જેલા વ્યભુા જોઇ ળકામ છે તેભજ યાખી ળકામ છે. 
5.Outline : આ ભેનનુી ભદદથી Document પયતે રાઇન યાખી ળકામ છે . 
6.Task Pane: આ ભેનનુી ભદદથી Document ની વાઇડ ભા એક ટાસ્ક ઉભેયી ળકામ છે. 
જેની વોટટ  કટ કી ctrl+F છે. 
7.Toolbars: આ ભેનનુી ભદદથી Document ભા વલવલધ ટુરફાય ઉભેયી ળકામ છે. 
જેલાકે Formating ,Standard tool bar, web tools ,mail merge,Database ,Driwing.E-

mails 

લગેયે જેલા ટુર ફાય ઉભેયી ળકામ છે.જુઓ નીચેન ુલચત્ર  
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8.Ruler: આ ભેનનુી ભદદથી ફૃરય ને ચાલ ુકે ફન્સધ કયી ળકામ છે. 
9.Document Map: આ ભેનનુી ભદદથી Documentનો ભે એટરે કે નકળો જોઇ ળકામ 
છે. 
10.Thumbnails: આ ભેનનુી ભદદથી Documentને થભનેઇર વ્યભુા જોઇ ળકામ છે લધ ુ
ભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

11.Header and Footer: આ ભેનનુી ભદદથી ેઇજ નમ્પફય તાયીખ અને વભમ તેભજ 
શડેય અને ફુટય ઉભેયી ળકામ છે.લધ ુભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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12.Footnotes: આ ભેનનુી ભદદથી ેઇજ ભા નીચે ફુ્નોટ ઉભેયી ળકામ છે. 
13.Markup: આ ઓવન દ્વ્રાયા Document ભા ભાકટઅ વ્ય ુઉભેયી વકામ છે. 
14.Fullscreen: આ ભેનનુી ભદદથી Document ને ફુર સ્રીનભા જોઇ વકામ છે. 
15.Zoom: આ ભેનનુી ભદદથી Document ને 75%,100% કે 200% મજુફ ઝૂભ કયીને 
જોઇ ળકામ છે. લધ ુભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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 Ms Office Word 2003ભા Insert ભેનનુી વભજ 

 Insert menu ની ભદદથી ભેનનુા નાભ પ્રભાણે વલવલધ ઓફજેક્્વ ઇન્સવટટ  એટરે કે 
ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

Insert Menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.Break: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ બે્રક ઉભેયી 
વકામ છે જ્મા બે્રક ઉભેયીએ ત્માથી આગન ુેઇજ સ્ટાટટ  થામ છે આ 
ઓવનથી page break,column break,text wrapping break તેભજ Next 

page,Continuos,Even page,Odd page લગેયે જેલા બે્રક ઉભેયી વકામ છે.લધ ુ
ભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર. 
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2.Page Numbers:  Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભાઉય કે 
નીચે ડાફી,જભણી,લચ્ચે કે વવરેક્ટેડ જ્ગ્માએ ેઇજ નમ્પફય ઉભેયી વકામ છે.જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 
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3.Date and Time: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા જ્મા કવટય 
છે તે જ્ગ્માએ વભમ અને તાયીખ ઉભેયી વકામ છે. લધ ુભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર 

 
 

4.Auto Text: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા Auto 

Text એટરે કે ત્માય રખાણ ઉભેયી ળકામ છે તેભજ આને જેની જફૃય છે તે 
ઓવન અને તે રખાણ વવરેક્ટ કયી ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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5.Field: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ હપલ્ડ ઉભેયી 
વકામ છે જેભા તાયીખ અને વભમ વલવલધ પોમુટરા ઓટો ટેક્ષ્ટ લગેયે લધ ુભાહશતી 
ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

6.Symbol: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ વવમ્પફોર 
કેયેક્ટય કે અમકુ સ્ેવળમર અક્ષયો ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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7.Comment: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વવરેક્ટેડ રખાણ 
ય કોમ્પભેંટ ઉભેયી વકામ છે. 
 

8.Reference: Insert 

Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા Footnote,Caption, Cross-

reference અને Index and Tables ઉભેયી વકામ છે આ વફ ભેન ુયે ક્ક્રક કયતા 
એક ડામરોગ ફોક્ષ ખરુવે જેભા મો્મ ભાશીતી બયી ઉય ના વફભેન ુમજુફ જે તે 
આઇટભ ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

9.Web Component: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા લેફ 
કોમ્પોનેટ ઉભેયી વકામ છે કે જોઇ વકામ છે જો આ ભેન ુઘાટા કરય ભા શવે તોજ 
કામટ કયવે 

 

10.Picture: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ લચત્ર ઉભેયી 
વકામ છે. જેભા ક્ક્ર આટટ ,પાઇરભાથી કોઇ લચત્ર, વલવલધ તૈમાય આકાયો,લડટ આટટ ,  
કોઇ દોયીને લચત્ર ,સ્કેન કયેર કે કેભેયાભાથી લરધેર લચત્ર તેભજ ચાટટ  લગેયે ઉભેયી 
વકામ છે. લધ ુભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર. 
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11.Diagram: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ પ્રકાયના 
ડામાગ્રાભ એટરે કે મો્મ યીતે વભજી વકામ તે પ્રકાયનો ચાટટ  ઉભેયી વકામ છે.જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 
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12.Text Box: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા એક ટેક્ષ્ટફોક્ષ 
ઉભેયી વકામ છે. 
 

13.File: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા લડટભા અગાઉ 
ફનાલેરી કોઇ પાઇર insert કયી વકામ છે. 
 

14.Object: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ ઓબ્જેક્ટ 
એટરે કે પાઇર કે ડોક્યભેુન્સટ તેભજ પોટો ઉભેયી વકામ છે આ ભાટે તભાયે જે પ્રકાયની 
પાઇર કે ઓબ્જેક્ટ ઉભેયલો છે તે પ્રકાય વવરેક્ટ કયો અને ત્માયફાદ ઓકે આો ત્માય 
છી ખરેુરા ડામરોગ ફોક્ષભાથી વવરેક્ટ કયેર પ્રકાય મજુફ પાઇર કે પોટો વવરેક્ટ 
કયી ઓકે આો એટરે તે આલી જવે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

15.Bookmark: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા બકુભાકટ  ઉભેયી 
વકામ છે અને ડીરીટ કયી વકામ છે. 
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16.Hyperlink: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા શામય લરિંક 
ઉભેયી વકામ છે ફે પાઇર ને  જોડી વકામ છે તેભજ લેફેજ વાથે લરિંક કયી વકામ છે 
. જેની ળોટટ  કટ કી ctrl+k છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

Ms Office Word 2003ભા Format ભેનનુી વભજ 

 Format menu ની ભદદથી ભેનનુા નાભ પ્રભાણે વલવલધ પોભેટીંગ કયી વકામ છે. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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Format Menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.Font: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા Font ની વાઇઝ 
સ્ટાઇર તેભજ અન્સમ પોભેટીંગ કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

 

 

2.Paragraph: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા ેયેગ્રાપ ન ુ
પોભેટીંગ એટરે કે ેયેગ્રાપ ડાફી ફાજુ જભણી ફાજુ કે લચ્ચે તેભજ કેટરી વાઇઝ 
છી યાખલો છે તે વેટ કયી વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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3.Bullets and Numbering: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી 
ડોક્યભેુન્સટભા bullets and Numbering ઉભેયી વકામ છે જેભા અરગ સ્ટાઇર મજુફ 
બરેુ્વ કે નભય ઉભેયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુ લચત્ર 
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4.Borders and Shading: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા 
ટેક્ષ્ટની પયતે ફોડટય ઉભેયી વકામ છે આ ફોડટય અરગ અરગ સ્ટાઇર ભા અને 
હડઝાઇનભા ઉભેયી વકામ છે જેભકે Box,Shadow,3d,Custom લગેયે લધ ુભાહશતી ભાટે 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

5.Columns: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા અરગ અરગ  

એક ,ફે,ત્રણ તેભજ ડાફી કે જભણી ફાજુ કોરભ ઉભેયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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6.Tabs: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ યીતે ટેફ 
વેટ કયી વકામ છે તભાયે કેટરા ટેફ વેટ કયલા તે તભાયા કામટ અને જફૃહયમાત ય 
આધાય યાખે છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

7.Drop Cap: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા શરેો અક્ષય 
ભોટો અને ફાકીના અક્ષય નાના એ યીતે વેટ કયી વકામ છે જેભ છાાભા આલે છે તે 
યીતે શરેો અક્ષય ભોટો વેટ કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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8.TextDirection: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા ટેક્ષ્ટ 
ડાઇયેક્વન વેટ કયી વકામ છે 

9.Change Case: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વવરેક્ટેડ 
રખાણના Font ચેંઝ કયી વકામ છે જેભકે Sentence Case, Lower Case ,Uppar 

Case,Title Case ,Tongale Case લગેયે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

10.Background: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટના બે્રક્ગ્રાઉન્સડ 
ભા કરય વેટ કયી વકામ છે. 
11.Theme: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ પ્રકાયની 
થીભ વેટ કયી વકામ છે . જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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12.Frames: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા ડાફી જભણી 
લચ્ચે ઉય નીચે એભ ફે્રભ ઉભેયી વકામ છે. 
13.AutoFormat: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા કયેર 
પોભેટીંગ દુય કયી વકામ છે . જુઓ નીચેન ુલચત્ર . 
 

 
 

14.Styles and Formatting: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા 
વાઇડ ફાયભા Styles and Formatting ન ુટુર ઉભેયી વકામ છે. 
15.Reveal Formatting: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી 
ડોક્યભેુન્સટભા Reveal Formatting ન ુટુર ઉભેયી વકામ છે જેની વોટટ  કટ 
કી shift+f1 છે . 
16.Object: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા 
વલવલધ Object કે જે અગાઉ Insert menu ની ભદદથી ઉભેયેર છે તે જોઇ વકામ છે 
તેભજ તેને પોભેટીંગ કયી વકામ છે 
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ms office word 2003 ના Tools menu ની વભજ  

Tools menu ની ભદદથી વલવલધ ટલૂ્વ નો ઉમોગ કયીને વલવલધ કામટરભ ,રેટય ભેઇર 
ભર્જ લગેયે નો ઉમોગ કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

Tools menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.Spelling and Grammar : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી રખાણ કે રેટયભા 
સ્ેરીંગ અને વ્માકયણની ભરુો જાણી વકામ છે જેની ળોટટ  કટ કી F7 છે લધ ુભાશીતી 
ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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2.Research: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી  word ભા 
વાઇડફાયભા Research નાભન ુએક ટરૂ ઉભેયી વકામ છે જેની ળોટટકટ કી Alt+Click છે 

3. Language :Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી Word 2003 ભા language એટરે 
કે બાા વેટ કયી વકામ છે અને બાાને ટ્ાવંરેટ ણ કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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4. Word Count : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ms word 2003 ભા કુર 
રખેરા અક્ષય કેટરા છે ? કુર પકયા ? કુર રીટી ? જ્ગ્મા મકેુરા અક્ષય ? જ્ગ્મા મકુમા 
લગયના અક્ષય લગેયે ની ભાહશતી જોઇ વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

5. Auto Summarize : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી  ઓટો વભેયાઇઝ જાણી 
વકામ છે જેભા લાક્યો અક્ષય કેટરા છે તે જોઇ વકામ છે નવ ુવભેયાઇઝ ફનાલી વકામ 
છે લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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6. Speech: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી  speech પાઇર ઉભેયી વકામ છે 

7. Shared Workspace : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ફનાલેરી પાઇરની 
લરિંક ભેલીને પાઇરને ળેય કયી વકામ છે તેભજ નેટ ય અડટે કયી વકામ છે . 
8. Track Changes : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી રખાણભા ટે્ક ચેંજ કયી 
વકામ છે એટરે કે રખાણ ભા ઓટોભેટીક ચેંજીવ કયી વકામ છે જેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+Shift+E છે. 
 

9. Compare and Merge Documents : Tools menu ના આ વફભેનનુી 
ભદદથી Documents ની વયખાભણી કયી વકામ છે તેભજ ફે કે તેથી લધાયે પાઇરને 
બેગી કયી વકામ છે લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

10. Protect Documents : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વાઇડભા એક નવ ુ
ટરૂ ખરેુવે જેની ભદદથી Documents ને પ્રોટેક્ટ કયી વકામ છે . 
11. Online Collaboratin ; Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી online Meet Now 

,Schedul meetings, Discuss જેલી સવુલધા નો રાબ ભેલી વકામ છે તેભજ પાઇર 
ફનાલી વકામ છે યંત ુઆ ભાટે તભાયા કોમ્પપ્યટુય કે રેટોભા નેટ કનેક્ટ શોવ ુજફૃયી 
છે . 
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12. Letters and Mailings : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી letter ,mail 

merge,labels લગેયે ફનાલી વકામ છે અને ખફુ વયતાથી કામટ થઇ વકે છે . ભેઇર 
ભર્જની વમ્પણુટ ભાહશતી ભાટે  

http://www.mnmeniya.in/2016/06/ms-office-word-2003-mail-merge.html 

 

13. Macro : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી નાનો પ્રોગ્રાભ ફનાલી વકામ છે 
તેને યીકોડટ કયી વકામ છે તેભજ એડીટ ણ કયી વકામ છે . લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 

 
 

14. Templates and Add Ins : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ ટેમ્પરેટ 
વવરેક્ટ કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

http://www.mnmeniya.in/2016/06/ms-office-word-2003-mail-merge.html
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15. AutoCorrect Option : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી કોઇ ટેક્ષટને ઓટો 
ભેટીક સધુાયી વકામ છે ટેક્ષ્ટની જ્ગ્માએ ઓટો ટેક્ષ્ટ ઇંવટટ  કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર 

 
 

16. Customize : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ ટરૂ ફાયને ઉભેયી 
વકામ છે લધ ુભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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17. Option : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ વેટીંગવ કયી વકામ છે 
તેભજ તભાભ પ્રકાયના અને પ્રીંટ ને રગતા ઓપ્વન અહશથી જોઇ વકામ છે જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 

 
 

ભેઇર ભર્જની ભાહશતી  
Ms office word 2003 ભા mail merge 6 સ્ટે ભા થામ છે આ 6 સ્ટે નીચે મજુફ છે 

 

સ્ટે-1 . વૌ પ્રથભ tools ભેનભુા Letters and Mailings ય ક્ક્રક કયો ત્માયફાદ વાઇડ 
ભા એક ભેઇર ભર્જન ુટરૂ ખરુવે જેભા Letters ય ટીક કયી Next ય ક્ક્રક કયો 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 1 
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સ્ટે-2 . શલે ફીજા સ્ટેભા Use the Curent Document ય ટીક કયી Next ય ક્ક્રક 
કયો જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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સ્ટે-3. શલે Type a New List ય ક્ક્રક કયી Creat ય ક્ક્રક કયો અને લધાયાની 
એંટયી Customize ય ક્ક્રક કયી કાઢી નાખો અને છી જફૃહયમાત મજુફ એંટયી કયો 
ત્માયફાદ Close ય ક્ક્રક કયો અને પાઇરને ગભે તે નાભ આી વેલ કયો અને 
ત્માયફાદ Next ય ક્ક્રક કયો 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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સ્ટે-4 શલે Address Blok ય ક્ક્રક કયો અને તભે વેલ કયેર પાઇર વવરેક્ટ કયી ઓકે 
આો ત્માયફાદ Greeting Line ય ક્ક્રક કયી મો્મ વમ્પફોધન વવરેક્ટ કયી ઓકે આો 
શલે રેટય રખો અને ત્માયફાદ Next ય ક્ક્રક કયો 
લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

સ્ટે-5. શલે તભે રખેરા રેટયન ુપ્રીવ્ય ુજોઇ તભે જેટરી એંટયી કયી શવે તેટરા રેટય 
જોલા ભવે તે ફયાફય શોમ તો Next ય ક્ક્રક કયો જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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સ્ટે-6. Next ય ક્ક્રક કયતાજ તભાફૃ ભેઇર ભર્જ કમ્પરેટ થઇ જવે 

 

ms office word 2003 ના Table  menu ની વભજ  
Table  menu ની ભદદથી વલવલધ ટેફર દોયી વકામ છે તેભજ ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે 
 જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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Table  menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.Drow Table: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ટેફર દોયી વકામ છે જેભા 
કેટરી કોરભ અને કેટરી યો યાખલી તે વખં્મા રખી ઓકે ય ક્ક્રક કયો તેભજ રખાણ 
પયતે ફોડટય ણ આી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

2.Insert: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ટેફર,યો,કોરભ અને વેર ઇન્સવટટ  કયી 
વકામ છે ટેફર ,યો કે કોરભ અથલા વેર જ્મા કવટય શવે ત્મા ઇન્સવટટ  થવે ભાતે જે 
જ્ગ્માએ ટેફર ઇન્સવટટ  કયવ ુશોમ ત્મા ભાઉવન ુકવટય યાખવ ુકોરભ કવટયની  ડાફી અને 
જભણી ફાજુ તેભજ યો કવટયની ઉય અને નીચે ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે લધ ુભાહશતી ભાટે 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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3.Delete: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ઇન્સવટટ  કયેર કે 
દોયેરા Table,Columns,Row &amp; Cell ડીરીટ કયી વકામ છે . 
4.Select: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ઇન્સવટટ  કયેર કે દોયેર ટેફર,કોરભ , 
યો અને વેર વવરેક્ટ કયી વકામ છે . 
5.Merge Cells: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ફે કે તેથી લધાયી વેરને બેગા 
કયી વકામ છે આ ભાટે વૌ પ્રથભ જેટરા વેર ફેગા કયલા છે તે વવરેક્ટ કયી આ ભેન ુ
ય ક્ક્રક કયો 
 

6.Split Cells: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી બેગા કયેરા વેર ને ાછા એની 
એજ સ્સ્થતીભા રાલી વકામ છે તેભજ આ વેરના અમકુ બાગ ણ કયી વકામ છે. 
આ ભાટે વેર વવરેક્ટ કયલા અથલા ત્મા કવટય શોવ ુજફૃયી છે. 
7.Split Table: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી જ્મા કવટય છે ત્માથી ટેફરના 
બાગ કયી વકામ છે એટરે કે ટેફર ના ફે બાગ કયી વકામ છે. આ બાગ ભાત્ર આડાજ 
કયી વકામ છે ઉબા કયી વકાતા નથી 
 

8.Table AutoFormat: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ટેફર તૈમાય પોયભેટ 
ભા જેવ ુજોઇએ તેવ ુઇન્સવટટ  કયી વકાય ્છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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9.AutoFit: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલન્સડો,કોરભ,કોરભની વાઇઝ,યો 
તેભજ કન્સટેંટ ઔટો પીટ એટરે કે ઓટો ભેટીક જ્ગ્મા મજુફ એ્જસ્ટ કયી વકામ છે. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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10.Heading Rows Repeat: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટ કયેર યો 
શડેીંગ કયી વકામ છે તેભજ પયીલાય આ ભેન ુની ભદદથી તેને અન શડેીંગ ણ કયી 
વકામ છે. 
 

11.Convert: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટ કયેર રખાણ કે ટેફરને 
ટેફરભાથી ટેક્ષ્્ભા કે ટેક્ષ્ટભાથી ટેફરભા પેયલી વકામ છે. 
 

12.Sort: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ફધ ુરખાણ કે અમકુ વવરેક્ટ કયેર 
રખાણ A to Z કે Z to A એટરે કે એવેંડીંગ કે ડીવેંડીગ મજુફ વોટીંગ કયી વકામ છે. 
 

13.Formula:  Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી એક્વેરની જેભ વલવલધ પોયમરુા 
નો ઉમોગ કયી વકામ છે ફવ આ ભાટે પોમુટરા કે સતુ્ર માદ શોલા જોઇએ કે આલડતા 
શોલા જોઇએ . 
 

14.Hide Gridlines: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી  ગ્રીડ રાઇનને શાઇડ કે 
ળો કયી વકામ છે. 
 

15.Table Propertise: Table menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટ કયેર અને 
દોયેર કે ઇન્સવટટ  કયેરા ટેફરની પ્રોટી જાણી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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ms office word 2003 ના Window  menu ની વભજ  

Window menu ની ભદદથી કુર કેટરી પાઇર ખરેુરી છે તે જાણી વકામ છે તેભજ નલી 
વલન્સડો ખોરી વકામ છે  
 

 

 

Window menu ના વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.New Window: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી ફીજો નલો વલિંડો ખરેુવે 
અને જે કાભ શરેી પાઇરભા કયોછો તે જે કાભ આ નલા ખરેુરા વલન્સડોભા થામ છે જે 
રખાણ ેરી પાઇરભા રખોછો તેજ રખાણ ફીજી નલી ખરેુરી વલન્સડોભા રખામ છે. 
2.Arrange All: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી  ખરેુરા ફધા વલન્સડોને એક 
જ સ્રીન ય નાની વાઇઝભા ગોઠલી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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3.Compare Side By Side: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી ખરેુરા ફે 
વલન્સડો કે પાઇરની એક્ વાથે વયખાભણી કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

4.Split: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી  એક જ વલન્સડોના ફે બાગ કયી 
વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર  



52                                                  Created By : www.mnmeniya.in 

 

 
 

 

ms word 2003 ના Help Menu ની વભજ  
 Help Menuની ભદદથી વલવલધ પ્રકાયની ભદદ ભેલી વકામ છે. 
 Help Menuના વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.Microsoft Office Word Help: આ ભેનથુી ઓહપવ લડટ વલળેની ભદદ ભેલી વકામ 
છે   

 

2.Show The Office Assistant: આ ભેનનુી ભદદથી ઓપીવ આવવસ્ટંટ ને ઓન કયી 
વકામ છે. 
 

3.Microsoft Office Online: આ ઓવનની ભદદથી ઓહપવ લડટ વલે ઓનરાઇન 
ભદદ ભેલી વકામ છે. 
 

4.Contact Us: આ ભેનનુી ભદદથી ઓહપવ લડટ રોંચ કમ્પની વાથે કોંટેક્ટ કયી વકામ 
છે. 
 

5.WordPerfect Help: આ ભેનથુી લડટ વલે પેક્ટ ભદદ ભેલી વકામ છે. 
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6.Check For Update: આ ઓવનની ભદદથી લડટ ક્યાયે અડટે થય ુછે અને કમાયે 
અડટે કયલાભા આલવે તેની ભદદ ભેલી વકામ છે. 
 

7.Detect And Repaire: આ ભેનનુી ભદદથી લડટ ભા કોઇ ખાભી શોમ તો તે ળોધીને તેને 
ડીટેક્ટ કે યીેય કયી વકામ છે. 
8.Active Product: આ ઓવનની ભદદથી શારભા લડટ 2003 ન ુકય ુલઝટન એહકટલ છે 
તે જોઇ વકામ છે. 
9.Customer Feedback Option: આ ભેનનુી ભદદથી કસ્ટભયના પ્રસ્નો ની ભદદ ભે 
છે. 
 

10.About Microsoft Office Word: આ ઓવનની ભદદથી લડટ 2003 વલેની વમ્પણુટ 
ભાહશતી ભેલી વકામ છે. 
 

અહશ ms office word 2003 ના ફધા ભેનનુી વભજ ણુટ થામ છે આળા છે કે આને 
ખ્માર આલી ્મો શવે આભ છતા કોઇ પ્રસ્ન શોમ તો આ કોભેંટ દ્વાયા છુી વકો છો. 
આબાય 
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Windows-7 Ms Excel 2003 
 Windows-7 ભા Microsoft Office Excel 2003  કેલી યીતે સ્ટાટટ  કયવ ુતે 
જોઇએ Windows-7 ભા Microsoft Office Excel 2003  ચાલ ુકયલા ભાટેની યીત નીચે 
મજુફ છે  

 

(1). વૌ પ્રથભ સ્ટાટટ  ફટ્ટન ય ક્ક્રક કયો  
(2). જેભા All Programs ય ક્ક્રક કયો  
(3). All Programs ની અન્સદય Microsoft Office ય ક્ક્રક કયો  
(4). તેભા Microsoft Office Excel 2003 ય ક્ક્રક કયો  
એટરે Microsoft Office Excel 2003 સ્ટાટટ  થઇ જવે 

લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેના લચત્રો  
લચત્ર ન.1 
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લચત્ર ન.2 

 
 

લચત્ર ન.3 

 



56                                                  Created By : www.mnmeniya.in 

 

 
 

MS Office Excel 2003 ના વલવલધ ભેન ુવલવે સમજ  
MS Office Excel 2003 ભા કુર 9 menu છે  

1.file 

2.Edit 

3.View 

4.Insert 

5.Format 

6.Tools 

7.Data 

8.Window 

9.Help 
 

1.File Menu ની વભજ તેભજ વફ ભેન ુ

file Menu નળી પાઇ ફનાળળા ,પાઇ સેળ કરળા ,પાઇ ને રીંટ કરળા તેમજ Ms 

Excel 2003 માથી ફહાર નીકલળા થાય છે 

File menu ની સમજ માટે ચિત્ર ન.1 
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પાઇર ભેનનુા વલવલધ વફભેન ુની વભજ  

પાઇ મેનનુા કુ 18 સફમેન ુછે 

1.New: આ મેનનુો ઉયોગ નળી પાઇ ફનાળળા માટે થાય છે તેની સોટટ કટ 
કી Ctrl+N છે 
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2.Open: આ ભેનનુો ઉમોગ ms Excel 2003 ભા અગાઉ ફનાલેરી કોઇ તૈમાય પાઇર ને 
ખોરલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+O છે  

 

3.Close: આ ભેન ુનો ઉમોગ ms Excel 2003 ની ખરેુરી પાઇલ ્ફન્સધ કયલા ભાટે થામ 
છે આ ભેન ુથી ભાતે્ર પાઇર ફન્સધ થામ છે ms Excel 2003 નહશ . 
4.Save: આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વેલ કયલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+S છે  

 

5.Save As: આ ભેનનુો ઉમોગ જે પાઇર ખરેુરી છે તેજ પાઇર ને એકલાય વેલ કમાટ 
ફાદ ફીજીલાય લફજા નાભથી વેલ કયલા ભાટે થામ છે  

 

6.Save As Web Page: આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને લેફ ેઇઝ તયીકે વેલ કયલા ભાટે 
થામ છે  

7.Save Workspace: આ ઓસનની મદદથી પાઇને ળકટ સ્ેસ તરીકે સેળ કરી સકાય 
છે .  
8.File Search: આ ઓળન દ્વાયા કોઇ ણ અગાઉ ફનાલેલર પાઇર ળોધી ળકામ છે. 
9.Permisan : આ ઓળનની ભદદથી યવભળન વેત કયી ળકામ છે જેભા લફજા ત્રણ 
ઓળન શોમ છે તેભા ફામ હડપોલ્ટ Unrecsrt Acces શોમ છે જેભા સધુાયા લધાયા કયી 
ળકામ છે  

10.Web Page Preview: આ ભેન ુદ્વાયા પાઇર ન ુલેફ પ્રીવ્ય ુજોઇ ળકામ છે . 

11.Page Setup: આ ભેન ુનો ઉમોગ ેજ વેટ કયલા ભાટે થામ છે આ ભેનનુા 
ઉમોગથી ેજ ની વાઇઝ ેજ આડુ કે ઉભ ુતેભજ શડેય અને ફુટય વેટ કયી ળકામ છે  

 

12. Print Aria : આ ભેનનુી ભદદથી પ્રીંટ એયીમા નક્કી કયી વકામ છે તેભજ તેને 
યીમલુ એટરે કે ક્રીમય કયી વકામ છે. 
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13.Parint Preview: આ ભેનનુી ભદદથી પાઇરન ુવપ્રિંટ વપ્રવ્ય ુજોઇ ળકામ છે. 
14.Print આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વપ્રિંટ કયલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+P છે  

 

15.Sent To : આ ભેન ુની ભદદથી પાઇર વલવલધ યીતે ભોકરી વકામ છે જેભકે mail, 

Fax, DeskTop ,Folder લગેયે જ્ગ્માએ ભોક્રી ળકામ છે  

 

16.Propertise: આ ભેનનુી ભદદથી પાઇરની પ્રોટી જાણી વકામ છે. જેભા પાઇરની 
વાઇઝ  

પાઇર ફનાવ્મા તાયીખ તેભજ અન્સમ વલગતો જાણી વકામ છે. 
17.Index: આ ભેનભુા ખરેુરી પાઇરની વલગતો અને પાઇર કઇ જ્માએ વેલ થવે 

લગેયે ભાહશતી શોમ છે આ ઓપ્વન પ્રોટી અને એઝીટ ભેનનુી લચ્ચે શોમ છે . 
18.Exit: આ ભેનનુો ઉમોગ Ms Excel 2003 ભાથી ફશાય નીકલા ભાટે થામ છે જો 
તભે પાઇર વેલ નહશ કયી શોમ તો અહશ પાઇર વેલ કયલાન ુચુ્છે. 

 
 

 

Ms Excel 2003 ન ુલફજા નમ્પફય ન ુભેન ુએટરે Edit menu ની વભજ  
Edit menu ની ભદદથી Ms Excel 2003ભા Editing  એટરે કે સધુાયા લધાયા કયી ળકામ 
છે. 
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Edit menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.Undo Typing: જેની ભદદથી છેલ્રે કયેર અવય નાબદુ કયી ળકામ છે રખતા રખતા 
કોઇ ભરુ થઇ શોમ તો છેલ્રેથી એક છી એક Undo થી નાબદુ કયી ળકામ છે જેની વોટટ  
કટ કી Ctrl+Z છે 
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2.Redo Typing: આની ભદદથી છેલ્રે કયેરા ટાઇીંગ ને લફજીલાય એભન ુએભ ટાઇ 
કયી ળકામ છે જેની ળોટટ  કટ કી ctrl+Y છે. 
3.Cut: Cut menu ની ભદદથી વવરેક્ટ કયેર રખાણ કટ કયી ળકામ છે એટરે કે એક 
જ્માએથી ઉાડી ફીજી જ્માએ ખવેડી ળકામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctral+X છે . 
 

4.Copy :  આ ભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટ કયેર રખાણ કોી કયી ળકામ છે એટરે કે એક 
જ્માએથી કોી કયી ફીજી જ્માએ રઇ જઇ ળકામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctral+C છે 

5.Office Clipboard: આ ભેનનુી ભદદથી Ms Excel 2003 ભા એક 24 સ્ટેન ુક્ક્ર ફોડટ 
ખરેુવે જેની ભદદથી વલવલધ કામટ ખફુજ વયતાથી કયી ળકામ છે. 

 

6.Paste  આ ભેનનુી ભદદથી કટ કયેર રખાણ કે કોી કયેર રખાણ ને ેસ્ટ કયી વકામ 
છે એટરે કે કટ કે કોી કયેર રખાણ લફજી જ્ગ્માએ રખી કે ખવેડી ળકામ છે . જેની 
વોટટ  કટ કી Ctrl+V છે. 
 

7.Paste Special: આ ભેનનુી ભદદથી ેસ્ટ ભેનનુી જેભજ ેસ્ટ કયી ળકામ છે યંત ુઆ 
ઓવન થી ેસ્ટ કયતી લખતે અમકુ લધાયાની ભાહશતી ેસ્ટ કયી ળકામ છે જેભકે જો 
રખાણ ેસ્ટ કયવ ુશોમ તો ત કમા પોભેટ ભા ેસ્ટ કયવ ુછે જે વવરેક્ટ કયી ળકામ છે 
પોટો ેસ્ટ કલો શોમ તો તે ક્યા પોભેટભા ેસ્ટ કયલો લગેયે વવરેક્ટ કયી ળકામ છે લધ ુ
ભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર  
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8.Paste As Hyperlink: આ ભેનનુી ભદદથી ેસ્ટની વાથે લરિંક કયીને લરિંક જોડી ળકામ 
છે આ ભાતે ેસ્ટ સ્ેવવમર નો ઉમોગ તેભજ પાઇર લરિંક કયલી જફૃયી છે . 
9.Fill: આ ભેનનુી ભદદથી ઉય નીચે ડાફી જભણી તેભજ વીયીજ લગેયેને ઓટો પીર 
કયી વકામ છે. 
10.Clear:  આ ભેનનુી ભદદથી રખાણ અને પોભેટીંગ ક્રીમય કયી ળકામ છે આ ભેનનુા 
ફે વફ ભેન ુછે જેભા Formet ઓવન થી તભાભ પોભેટીંગ દુય કયી ળકામ છે 
અને Content Del ઓપ્વનથી કવટય ની ડાફી ફાજુન ુરખાણ દુય થામ છે જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર  

 

 
 

11.Delete:  આ ભેનનુી ભદદથી ડાફી જભણી ફાજુના વેલ્ન ુરખાણ ઇંવટટ  કયેર યો કે 
કોરભ લગેયે ડીરીટ કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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12.Delete Sheet:  આ ભેનનુી ભદદથી આખે આખી વીટ ડીરીટ કયી વકામ છે. 
13.Move Or Copy Sheet:  આ ભેનનુી ભદદથી વીટને કોી કયી વકામ છે અને વીટને 
ભનવદં જ્ગ્માએ ખવેડી ણ વકામ છે. 
14.Find આ ભેનનુી ભદદથી રખાણ કે ટેક્ષ્ટ ભાથી કોઇ ળબ્દ લાક્ય કે અમકુ રખાણ 
ળોધી ળકામ છે આ ભેન ુય ક્ક્રક કયતા એક ડામરોગ ફોક્ષ ખરુવે જેભા તભાયે જે 
ભાહશતી ળોધલી શોમ તે ભાહશતી ળોધી ળકામ છે તે ભાહશતીની જ્માએ ફીજી ભાહશતી 
ળબ્દ કે રખાણ યીપ્રેવ કયી ળકામ છે તેભજ ગો ટ ૂદ્વાયા રાઇન શડેય ફૂટય લગેયે ય 
જઇ ળકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+F છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર  
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15.Replace  આ ભેનનુી ભદદથી કોઇ ણ ળબ્દ કે રખાણ ની જ્માએ નવ ુરખાણ કે 
ળબ્દ ફદરાલી ળકામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+H છે આ ભાટે આ ભેન ુય ક્ક્રક 
કયતા એક ડામરોગ ફોક્ષ ખરુવે જેભા Find What વાભે તભાયે જે ળબ્દ કે રખાણ 
ફદરવ ુછે તે રખો અને Replace With ની વાભે તભાયે જે નવ ુરખાણ ઉભેયવ ુછે તે 
રખો ત્માયફાદ Find Next ,Replace ,Replace All ,cancel ભાથી મો્મ વલકલ્ ય 
ક્ક્રક કયો 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

16.Go To  આ ભેનનુી ભદદથી તભે રખેર રખાણ ભા જે તે રાઇન ેઝ શડેય ફૂટય 
લગેયે ય જઇ ળકામ છે. આ ભેનનુી વોટટ  કટ કી Ctrl+G છે 

 

 

17.Links: આ ભેનનુી ભદદથી વવરેકટેડ રખાણભા લરિંક ઉભેયી ળકામ છે. 
 

18. Objects: આ ભેનનુી ભદદથી Ms Excel 2003 ની પાઇરભા વલવલધ ઓબ્જેક્ટ્ ઉભેયી 
ળકામ છે જેભકે લચત્ર ક્ક્ર આટટ લગેયે . 
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View ભેનનુી વભજ  

View ભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સ્નો વ્ય ુચેંજ કયી ળકામ છે 

 
 

View ભેનનુા વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.Normal: આ ભેનનુી ભદદથી Document ને Normal ભોડભા યાખી ળકામ છે. 
2.Page Break Preview : આ ભેનનુી ભદદથી Document ને ેજ બે્રક વ્યભુા યાખી ળકામ 
છે. 
3.Task Pane: આ ભેનનુી ભદદથી Document ની વાઇડ ભા એક ટાસ્ક ઉભેયી ળકામ છે. 
જેની વોટટ  કટ કી ctrl+F1 છે. 
4.Toolbars: આ ભેનનુી ભદદથી Document ભા વલવલધ ટુરફાય ઉભેયી ળકામ છે. 
જેલાકે Formating ,Standard tool bar, web tools ,mail merge,Database ,Driwing.E-

mails 
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લગેયે જેલા ટુર ફાય ઉભેયી ળકામ છે.જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 
 

5.Formula Bar : આ ભેનનુી ભદદથી Formula Bar ને ચાલ ુકે ફન્સધ કયી વકામ છે. 
 

6.Status Bar: આ ભેનનુી ભદદથી Status Bar  ને ચાલ ુકે ફન્સધ કયી ળકામ છે. 
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7.Header and Footer: આ ભેનનુી ભદદથી શડેય અને ફુટય ઉભેયી ળકામ છે.લધ ુ
ભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
   

8.Comment: આ ભેનનુી ભદદથી Comment ને On કે Off કયી વકામ છે. 
 

9.Custom Views: આ ભેનનુી ભદદથી કસ્ટભ વ્ય ુએડ કયી વકામ છે તેભજ તેને ડીરીટ 
કયી વકામ છે અને તેને ળો ણ કયી વકામ છે. 
10.Fullscreen: આ ભેનનુી ભદદથી Document ને ફુર સ્રીનભા જોઇ વકામ છે. 
11.Zoom: આ ભેનનુી ભદદથી Document ને 25%,50%,75%,100% કે 200% મજુફ 
ઝૂભ કયીને જોઇ ળકામ છે. લધ ુભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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Ms Office Excel 2003ભા Insert ભેનનુી વભજ 

 Insert menu ની ભદદથી ભેનનુા નાભ પ્રભાણે વલવલધ ઓફજેક્્વ ઇન્સવટટ  એટરે કે 
ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

 

 

Insert Menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
 

 

1.Cells:  Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભાઉય કે નીચે 
ડાફી,જભણી,લચ્ચે કે વવરેક્ટેડ જ્ગ્માએ Cell ઉભેયી વકામ છે. 
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2.Rows: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા જ્મા કવટય (વવરેક્ટેડ 
વેર ) છે તે જ્ગ્માએ યો ઉભેયી વકામ છે. 
3.Columns: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા  જ્મા જફૃય છે 
ત્મા કોરભ ઉભેયી વકામ છે. જ્મા કોરભ ઉભેયલી છે ત્મા ભાઉવથી વેર વવરેક્ટ કયલો 
અને છી આ ઓવન ય ક્ક્રક કયવ ુ

 

4.WorkSheet: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા જ્મા જફૃય છે ત્મા 
અથલા એક્ક્ટલ વીટની ફાજુભા એક કે તેથી લધાયે એક છી એક એભ જેટરી જોઇએ 
તેટરી વીટ ઉભેયી વકામ છે. 
 

5.Chart: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ પ્રકાયના 
ચાટટ   ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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6.Symbol: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ વવમ્પફોર 
કેયેક્ટય કે અમકુ સ્ેવળમર અક્ષયો ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

7.Page Break: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા page બે્રક 
ઉભેયી વકામ છે જ્મા એક્ક્ટલ વેર છે ત્માથી આગ ેજ બે્રક 

ઉમેરી સકાય છે. 
 

8.Function: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ પ્રકાયના 
પંકવન જેલાકે sum,Averege,if,લગેયે  ઉભેયી વકામ છે. 
9.Name: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા ડીપાઇન નાભ ,નવ ુ
,કોી કયેર ેસ્ટ કયવ ુતેભજ રેફર આી કે ફનાલી વકામ છે. 
 

10.Comment: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વવરેક્ટેડ 
રખાણ ય કે વવરેક્ટેડ વેર ભા કોમ્પભેંટ ઉભેયી વકામ છે. અને ઉભેયેર કોભેન્સટને 
એડીટ ણ કયી વકામ છે. 
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11.Picture: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ લચત્ર ઉભેયી 
વકામ છે. જેભા ક્ક્ર આટટ  ,પાઇરભાથી કોઇ લચત્ર, વલવલધ તૈમાય આકાયો,લડટ 
આટટ ,  કોઇ દોયીને લચત્ર ,સ્કેન કયેર કે કેભેયાભાથી લરધેર લચત્ર તેભજ ચાટટ  લગેયે 
ઉભેયી વકામ છે. લધ ુભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર. 

 
 

 

12.Diagram: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ પ્રકાયના 
ડામાગ્રાભ એટરે કે મો્મ યીતે વભજી વકામ તે પ્રકાયનો ચાટટ  ઉભેયી વકામ છે.જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 
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13.Object: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ ઓબ્જેક્ટ 
એટરે કે પાઇર કે ડોક્યભેુન્સટ તેભજ પોટો ઉભેયી વકામ છે આ ભાટે તભાયે જે પ્રકાયની 
પાઇર કે ઓબ્જેક્ટ ઉભેયલો છે તે પ્રકાય વવરેક્ટ કયો અને ત્માયફાદ ઓકે આો ત્માય 
છી ખરેુરા ડામરોગ ફોક્ષભાથી વવરેક્ટ કયેર પ્રકાય મજુફ પાઇર કે પોટો વવરેક્ટ 
કયી ઓકે આો એટરે તે આલી જવે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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14.Hyperlink: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા શામય લરિંક 
ઉભેયી વકામ છે ફે પાઇર ને  જોડી વકામ છે તેભજ લેફેજ વાથે લરિંક કયી વકામ છે 
. જેની ળોટટ  કટ કી ctrl+k છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

Ms Office Excel 2003ભા Format ભેનનુી વભજ 

 Format menu ની ભદદથી ભેનનુા નાભ પ્રભાણે વલવલધ પોભેટીંગ કયી વકામ છે. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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Format Menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.Cells: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વીટભા યશરે વેરભા કઇ 
ભાહશતી ઉભેયલી છે તે નકકી કયી વકામ છે તેભજ રખાણ આડુ ઉભ ુત્રાસં ુલગેયે 
મજુફ વેટ કયી વકામ છે તેભજ વેરને ફોડટય આી વકામ છે કરય વેટ કયી વકામ 
છે તેભજ વેરને પ્રોટેક્ટ ણ કયી વકામ છે. જેની ળોટટ  કટ કી Ctrl+1 છે.  લધ ુભાહશતી 
ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

2.Row: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી યો ની શાઇટ વેટ કયી વકામ છે 
યો રખાણ મજુફ ઓટો વેટ કયી વકામ તેભજ યો ને શાઇડ અને અનશાઇડ કયી વકામ 
છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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3.Columns: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી કોરભની રમ્પફાઇ વેટ કયી 
વકામ છે કોરભને  રખાણ મજુફ ઓટો વેટ કયી વકામ તેભજ કોરભને ને શાઇડ અને 
અનશાઇડ કયી વકામ છે. તથા તેની રમ્પફાઇ સ્ટાડંડટ યાખી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર 

 
 

4.Sheet: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વીટન ુનાભ ફદરી વકામ છે 
વીટને શાઇડ તેભજ અનશાઇડ કયી વકામ છે વીટભા ફેકગ્રાઉંડ ચેંજ કયી વકામ છે 
તેભજ વીટના ટેફ નો કરય વેટ કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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5.AutoFormat: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વીટના વવરેક્ટેડ વેરભા 
તૈમાય ઓટો પોભેટીંગ કયી વકામ છે .જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

6.Conditional  Formatting: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટેડ 
વેરભા કંડીવનર પોયભેટીંગ કયી વકામ છે જેભકે વયલાો .લચ્ચેની વખં્મા 
લગેયે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
  

7.Style:  Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટેડ વેર ય વલવલધ 
પ્રકાયની સ્ટાઇર મકુી વકામ છે જેભકે નોયભર ,કોભા,પોંટ.વેંટય લગેયે જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર 
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ms office Excel 2003 ના Tools menu ની વભજ  

Tools menu ની ભદદથી વલવલધ ટલૂ્વ નો ઉમોગ કયીને વીટ તેભજ વેર ય વલવલધ 
કામટ કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

Tools menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.Spelling: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટેડ વેરના સ્ેરીંગ અને 
વ્માકયણની ભરુો જાણી વકામ છે જેની ળોટટ  કટ કી F7 છે. 

 

2.Research: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી  Excel ભા 
વાઇડફાયભા Research નાભન ુએક ટરૂ ઉભેયી વકામ છે જેની ળોટટકટ કી Alt+Click છે. 
 

3.Error Checking:Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી Excel 2003 ભા કામટ કયતી 
લખતે કોઇ ભરુ કે એયય આલી શોમ તો તે ભરુ કે એયયને ચેક કયી વકામ છે અથલા 
વીટભા કઇ જ્ગ્માએ ભરુ છે તે જાણી વકામ છે. 
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4.Speech: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી Text To speech Tool Bar ને ચાલ ુ
કે ફન્સધ કયી વકામ છે. 

 

5.Shared Workspace : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ફનાલેરી પાઇરની 
લરિંક ભેલીને પાઇરને ળેય કયી વકામ છે તેભજ નેટ ય અડટે કયી વકામ છે આ ભાટે 
નેટ કનેક્ટ શોવ ુજફૃયી છે. 
6.Share Workbook: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ms Excel 2003 ભા કોને 
કોને આ પાઇર ખોરી છે તે જાણી વકામ છે તેભજ આ પાઇર કોણ કોણ ખોરી વકવે તે 
વેટ કયી વકામ છે. 
 

7.Track Changes : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વીટભા  ટે્ક ચેંજ કયી 
વકામ છે એટરે કે વવરેક્ટેડ વીટ કે વેરભા ઓટોભેટીક ચેંજીવ કયી વકામ છે. 
 

8.Compare and Merge Documents : Tools menu ના આ વફભેનનુી 
ભદદથી Workbook ની વયખાભણી કયી વકામ છે તેભજ ફે કે તેથી લધાયે પાઇરને 
બેગી કયી વકામ છે લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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9.Protection: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વીટને લકટબકૂને પ્રોટેક્ટ કયી 
વકામ છે તેભજ વીટને અન્સમ કોઇ ખોરી વકે કે નશી તે ણ પ્રોટેક્ટ કયી વકામ છે. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

10.Online Collaboratin ; Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી online Meet Now 

,Schedul meetings, Discuss જેલી સવુલધા નો રાબ ભેલી વકામ છે તેભજ પાઇર 
ફનાલી વકામ છે યંત ુઆ ભાટે તભાયા કોમ્પપ્યટુય કે રેટોભા નેટ કનેક્ટ શોવ ુજફૃયી 
છે . 
11.Goal Seek: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટેડ વેર ય પોમુટરા ચેક 
કયી વકામ છે. 
 

12.Scenarios: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટેડ વેર ય સ્કેનેયાઇઝ 
એડ કયી વકામ છે તેને ળો કયી વકામ તેભજ ડીરીટ ણ કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર 
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13.Formula Auditing: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ પોમુટરા એડીટ 
કયીવકામ છે આ ભેનનુી ભદદથી ટે્ક વેંતન ટે્ક ડીાટટ  તેભજ તભાભ ભરુો દુય કયલી 
વલવલધ પંકવન ઉભેયલા તેભજ પોમુટરા ઓડીટીંગ ટરૂફાયને ચાલ ુકે ફન્સધ કયી વકામ છે. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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14.Macro : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી નાનો પ્રોગ્રાભ ફનાલી વકામ છે 
તેને યીકોડટ કયી વકામ છે તેભજ એડીટ ણ કયી વકામ છે . લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

15.Add Ins : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ Add Ins વવરેક્ટ કયી 
વકામ છે.  

 

16.AutoCorrect Option : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી કોઇ ટેક્ષટને ઓટો 
ભેટીક સધુાયી વકામ છે ટેક્ષ્ટની જ્ગ્માએ ઓટો ટેક્ષ્ટ ઇંવટટ  કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર 
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17.Customize : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ ટરૂ ફાયને ઉભેયી 
વકામ છે લધ ુભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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18.Option : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ વેટીંગવ કયી વકામ છે 
તેભજ તભાભ પ્રકાયના Tools ઓપ્વન અહશથી જોઇ વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

ms office Excel 2003 ના Data  menu ની વભજ  

 



84                                                  Created By : www.mnmeniya.in 

 

 

Data  menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.Sort: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ફધ ુરખાણ કે અમકુ વવરેક્ટ કોરભ 
ય A to Z કે Z to A એટરે કે એવેંડીંગ કે ડીવેંડીગ મજુફ વોટીંગ કયી વકામ છે. 
 2.Filter: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી જેટરી કોરભ ભા ભાહશતી છે તેટરી 
કોરભ ય ઓટો હપલ્ટય ,હપલ્ટય ભાહશતીને ળો કયલી તેભજ એડલાચં હપલ્ટય કયી વકામ 
છે. 
3.Form…: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી કોરભ તેભજ વીટભા નલો યેકોડટ 
ઉભેયી વકામ છે,યેકોડટ ડીરીટ કયી વકામ છે તેભજ તેન ુપ્રીવ્ય ુજોઇ વકામ છે અને તેનો 
રાઇટ એહયમા નક્કી કયી વકામ છે. 
4.Subtotals: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટેડ વેર કે કોરભ નો વફ 
ટોટર એટરે કે વયલાો કયી વકામ છે. 
5.Validation: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વેર કે કોરભ ય લેલરડવેન વેટ 
કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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6.Table: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી યો અને વેર લેલ્ય ુમજુફ ટેફર 
ફનાલી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

7.Text To Column: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટેડ વેર કે કોરભ 
ય રખાણ મજુફ કોરભ ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

8.ConeSolidate: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ પંકવન વેટ 
કયી sum,min,max,average લગેયે પોમુટરા નો ઉમોગ કયી વકામ છે. 
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9.Grup and Outline: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી નવ ુગ્રુ ફનાલી વકામ 
છે તેભજ ગ્રુને અનગ્રુ કયી વકામ છે તેભજ પયતી રાઇન મકુી વકામ કે દુય કયી 
વકામ છે અને લફજા વેટીંગ ણ કયી વકામ છે લધ ુભાહશતી ભાટે 

જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

10.Pivot Table and Pivot Chart Report: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ત્રણ 
સ્ટેભા ટેફર અને ચાટટ  યીોટટ  ફનાલી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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11.Emport External Data: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ફીજી પાઇરના 
ડટેા ઇમ્પોટટ  કયી વકામ છે જો નેટ કનેક્ટ શોમ તો લેફ ક્લેયી ણ ઇમ્પોટટ  કયી વકામ છે 
તેભજ કલેયી એડીટ ણ કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

13.List:  Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી નવ ુલરસ્ટ ફનાલી વકામ છે લરસ્ટને 
લેફ ય અડટે કયી વકામ છે તેને સધુાયી વકામ છે તેભજ તેને લરિંક કે અનલરિંક ણ 
કયી વકામ છે તેભજ ડીરીટ ણ કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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14.XML: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી નવ ુxml ડટેા ફેઝ ફનાલી વકામ છે 
તેને ડીરીટ કયી વકામ છે તેભજ ઇમ્પોટટ  એક્ષોટટ  કયી વકામ છે લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

15.Refresh Data: Data menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી જો નેટ કનેક્ટ શોમ તો ડટેાને 
યીફે્રળ કયી વકામ છે. 
 

  

ms office Excel  2003 ના Window  menu ની વભજ  

Window menu ની ભદદથી કુર કેટરી પાઇર ખરેુરી છે તે જાણી વકામ છે તેભજ નલી 
વલન્સડો ખોરી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર   
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Window menu ના વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.New Window: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી ફીજો નલો વલિંડો ખરેુવે 
અને જે કાભ શરેી પાઇરભા કયોછો તે જે કાભ આ નલા ખરેુરા વલન્સડોભા થામ છે જે 
રખાણ ેરી પાઇરભા રખોછો તેજ રખાણ ફીજી નલી ખરેુરી વલન્સડોભા રખામ છે. 
2.Arrange : Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી  ખરેુરા ફધા વલન્સડોને એક જ 
સ્રીન ય નાની આડા ઉબા ટાઇરવ તેભજ એક્ની ઉય એક એભ ગોઠલી વકામ છે. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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3.Compare Side By Side: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી ખરેુરા ફે 
વલન્સડો કે પાઇરની એક્ વાથે વયખાભણી કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

4.Hide: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી  એક કે તેથી લધાયે વલન્સડોને શાઇડ 
કયી વકામ છે. 
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5.UnHide: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી  શાઇડ કયેર વલન્સડોને અનશાઇડ 
કયી વકામ છે. 
6.Splite: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી  એક જ વીટના ચાય વયખા  
બાગ કયી વકામ છે. 
7.FriezPence: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી   જે વેરભા કવટય છે ત્માથી 
ડાફી ફાજુ અને ઉયના કોરભ સ્રોર કયલા છતા ણ તે એભને એભ દેખાત ુયશ ેછે 
ફવ નીચેન ુફદરામ છે જેથી ઉયના ટાઇટર એભને એભ યાખી વકામ છે. 
 

 ms Excel  2003 ના Help Menu ની વભજ 

 Help Menuની ભદદથી વલવલધ પ્રકાયની ભદદ ભેલી વકામ છે. 

 
 

 Help Menuના વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.Microsoft Office Excel  Help: આ ભેનથુી ઓહપવ એક્વેર વલળેની ભદદ ભેલી 
વકામ છે . જેની વોટટ  કટ કી F1 છે. 
 

2.Show The Office Assistant: આ ભેનનુી ભદદથી ઓપીવ આવવસ્ટંટ ને ઓન કયી 
વકામ છે. 
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3.Microsoft Office Online: આ ઓવનની ભદદથી ઓહપવ લડટ વલે ઓનરાઇન 
ભદદ ભેલી વકામ છે.યંત ુનેટ કનેક્ટ શોવ ુજફૃયી છે. 
4.Contact Us: આ ભેનનુી ભદદથી ઓહપવ એક્ષવેર રોંચ કમ્પની વાથે કોંટેક્ટ કયી 
વકામ છે. 
6.Check For Update: આ ઓવનની ભદદથી એક્વેર ક્યાયે અડટે થય ુછે અને 
કમાયે અડટે કયલાભા આલવે તેની ભદદ ભેલી વકામ છે. 
7.Detect And Repaire: આ ભેનનુી ભદદથી એક્વેર ભા કોઇ ખાભી શોમ તો તે ળોધીને 
તેને ડીટેક્ટ કે યીેય કયી વકામ છે. 
8.Active Product: આ ઓવનની ભદદથી શારભા એક્વેર 2003 ન ુકય ુલઝટન 
એહકટલ છે તે જોઇ વકામ છે. 
9.Customer Feedback Option: આ ભેનનુી ભદદથી કસ્ટભયના પ્રસ્નો ની ભદદ ભે 
છે. 
10.About Microsoft Office Excel: આ ઓવનની ભદદથી એક્વેર 2003 વલેની 
વમ્પણુટ ભાહશતી ભેલી વકામ છે. જુઓ નેચેન ુલચત્ર 

 
 

અહશ ms office Excel 2003 ના ફધા ભેનનુી વભજ ણુટ થામ છે આળા છે કે આને 
ખ્માર આલી ્મો શવે આભ છતા કોઇ પ્રસ્ન શોમ તો આ કોભેંટ દ્વાયા છુી વકો છો. 
આબાય 
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MS POWERPOINT 2003 
 

Windows-7 ભા Microsoft Office PowerPoint  2003  કેલી યીતે સ્ટાટટ  કયવ ુતે 
જોઇએ Windows-7 ભા Microsoft Office PowerPoint 2003  ચાલ ુકયલા ભાટેની યીત 
નીચે મજુફ છે  

 

(1). વૌ પ્રથભ સ્ટાટટ  ફટ્ટન ય ક્ક્રક કયો  
(2). જેભા All Programs ય ક્ક્રક કયો  
(3). All Programs ની અન્સદય Microsoft Office ય ક્ક્રક કયો  
(4). તેભા Microsoft Office PowerPoint 2003 ય ક્ક્રક કયો  
એટરે Microsoft Office PowerPoint 2003 સ્ટાટટ  થઇ જવે 

લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેના લચત્રો  
લચત્ર ન.1 
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લચત્ર ન.2 

 
 

 

લચત્ર ન.3 

 



95                                                  Created By : www.mnmeniya.in 

 

MS Office PowerPoint 2003 ના વલવલધ ભેન ુવલવે સમજ  

MS Office powerPoint 2003 ભા કુર 9 menu છે  

1.file 

2.Edit 

3.View 

4.Insert 

5.Format 

6.Tools 

7.Slide Show 

8.Window 

9.Help 
 

1.File Menu ની વભજ તેભજ વફ ભેન ુ

file Menu નળી પાઇ ફનાળળા ,પાઇ સેળ કરળા ,પાઇ ને પ્રીંટ કરળા તેમજ Ms 

PowerPoint 2003 માથી ફહાર નીકલળા થાય છે 

File menu ની સમજ માટે ચિત્ર ન.1 
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પાઇર ભેનનુા વલવલધ વફભેન ુની વભજ  

પાઇ મેનનુા કુ 17 સફમેન ુછે 

1.New: આ મેનનુો ઉયોગ નળી સ્ાઇડ ફનાળળા માટે થાય છે તેની સોટટ કટ 
કી Ctrl+N છે 

 

2.Open: આ ભેનનુો ઉમોગ ms PowerPoint 2003 ભા અગાઉ ફનાલેરી કોઇ તૈમાય 
પાઇર ને ખોરલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+O છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

 

3.Close: આ ભેન ુનો ઉમોગ ms PowerPoint 2003 ની ખરેુરી પાઇલ ્ફન્સધ કયલા 
ભાટે થામ છે આ ભેન ુથી ભાત્ર પાઇર ફન્સધ થામ છે ms PowerPoint 2003 નહશ . 
4.Save: આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વેલ કયલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+S છે  

 

5.Save As: આ ભેનનુો ઉમોગ જે પાઇર ખરેુરી છે તેજ પાઇર ને એકલાય વેલ કમાટ 
ફાદ ફીજીલાય લફજા નાભથી વેલ કયલા ભાટે થામ છે  
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6.Save As Web Page: આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને લેફ ેઇઝ તયીકે વેલ કયલા ભાટે 
થામ છે . જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

7.File Search: આ ઓળન દ્વાયા કોઇ ણ અગાઉ ફનાલેલર પાઇર ળોધી ળકામ છે. 
 

8.Permisan : આ ઓળનની ભદદથી યવભળન વેટ કયી ળકામ છે જેભા લફજા ત્રણ 
ઓળન શોમ છે તેભા ફામ હડપોલ્ટ Unrecsrt Acces શોમ છે જેભા સધુાયા લધાયા કયી 
ળકામ છે  

 

9.Packeg For CD: આ ભેન ુદ્વાયા ફનાલેરી સ્રાઇડની વીડી કેવેટ ફનાલી વકામ છે 
તેભજ અગાઉ ફનાલેરી પાઇર કે સ્રાઇડ એડ કયી ને ણ કેવેટ ફનાલી ળકામ 
છે . જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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10.Web Page Priews: આ ભેન ુનો ઉમોગ પાઇરન ુલેફ ેજ પ્રીવ્ય ુજોલા ભાટે થામ 
છે. આ ભાટે કોમ્પપ્યટુય કે રેટોભા નેટ કનેક્ટ શોવ ુજફૃયી છે. 
 

11.Page Setup: આ ભેન ુનો ઉમોગ ેજ વેટ કયલા ભાટે થામ છે આ ભેનનુા 
ઉમોગથી ેજ ની વાઇઝ ેજ આડુ કે ઉભ ુવેટ કયી ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

12.Parint Preview: આ ભેનનુી ભદદથી પાઇરન ુવપ્રિંટ વપ્રવ્ય ુજોઇ ળકામ છે. 
13.Print: આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વપ્રિંટ કયલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+P છે  
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14.Sent To : આ ભેન ુની ભદદથી પાઇર વલવલધ યીતે ભોકરી વકામ છે જેભકે mail, 

Fax, DeskTop ,Folder લગેયે જ્ગ્માએ ભોક્રી ળકામ છે . જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

15.Propertise: આ ભેનનુી ભદદથી પાઇરની પ્રોટી જાણી વકામ છે. જેભા પાઇરની 
વાઇઝ  

પાઇર ફનાવ્મા તાયીખ તેભજ અન્સમ વલગતો જાણી વકામ છે. 
 

16.Index: આ ભેનભુા ખરેુરી પાઇરની વલગતો અને પાઇર કઇ જ્માએ વેલ થવે 

લગેયે ભાહશતી શોમ છે આ ઓપ્વન પ્રોટી અને એઝીટ ભેનનુી લચ્ચે શોમ છે . 
17.Exit: આ ભેનનુો ઉમોગ Ms Word 2003 ભાથી ફશાય નીકલા ભાટે થામ છે જો 
તભે પાઇર વેલ નહશ કયી શોમ તો અહશ પાઇર વેલ કયલાન ુચુ્છે. 
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Ms PowerPoint 2003 ન ુલફજા નમ્પફય ન ુભેન ુએટરે Edit menu ની વભજ  
Edit menu ની ભદદથી Ms PowerPoint 2003ભા Editing  એટરે કે સધુાયા લધાયા કયી 
ળકામ છે . 
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Edit menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.Undo Typing: જેની ભદદથી છેલ્રે કયેર અવય નાબદુ કયી ળકામ છે રખતા રખતા 
કોઇ ભરુ થઇ શોમ તો છેલ્રેથી એક છી એક Undo થી નાબદુ કયી ળકામ છે જેની વોટટ  
કટ કી Ctrl+Z છે 

 

2.Repete Typing: આની ભદદથી છેલ્રે કયેરા ટાઇીંગ ને લફજીલાય એભન ુએભ ટાઇ 
કયી ળકામ છે જેની ળોટટ  કટ કી ctrl+Y છે. 
3.Cut: Cut menu ની ભદદથી વવરેક્ટ કયેર રખાણ કટ કયી ળકામ છે એટરે કે એક 
જ્માએથી ઉાડી ફીજી જ્માએ ખવેડી ળકામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctral+X છે . 
 

4.Copy :  આ ભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટ કયેર રખાણ કોી કયી ળકામ છે એટરે કે એક 
જ્માએથી કોી કયી ફીજી જ્માએ રઇ જઇ ળકામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctral+C છે 

5.Office Clipboard: આ ભેનનુી ભદદથી Ms PowerPoint 2003 ભા એક 24 સ્ટેન ુ
ક્ક્ર ફોડટ ખરેુવે જેની ભદદથી વલવલધ કામટ ખફુજ વયતાથી કયી ળકામ છે. 

 

6.Paste  આ ભેનનુી ભદદથી કટ કયેર રખાણ કે કોી કયેર રખાણ ને ેસ્ટ કયી વકામ 
છે એટરે કે કટ કે કોી કયેર રખાણ લફજી જ્ગ્માએ રખી કે ખવેડી ળકામ છે . જેની 
વોટટ  કટ કી Ctrl+V છે. 
 

7.Paste Special: આ ભેનનુી ભદદથી ેસ્ટ ભેનનુી જેભજ ેસ્ટ કયી ળકામ છે યંત ુઆ 
ઓવન થી ેસ્ટ કયતી લખતે અમકુ લધાયાની ભાહશતી ેસ્ટ કયી ળકામ છે જેભકે જો 
રખાણ ેસ્ટ કયવ ુશોમ તો ત કમા પોભેટ ભા ેસ્ટ કયવ ુછે જે વવરેક્ટ કયી ળકામ છે 
પોટો ેસ્ટ કયલો શોમ તો તે ક્યા પોભેટભા ેસ્ટ કયલો લગેયે વવરેક્ટ કયી ળકામ છે. 

 

8.Paste As Hyperlink: આ ભેનનુી ભદદથી ેસ્ટની વાથે લરિંક કયીને લરિંક જોડી ળકામ 
છે આ ભાટે ેસ્ટ સ્ેવવમર નો ઉમોગ તેભજ પાઇર લરિંક કયલી જફૃયી છે. 
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9.Clear:  આ ભેનનુી ભદદથી રખાણ અને પોભેટીંગ ક્રીમય કયી ળકામ છે આ ભેનથુી 
વવરેક્ટેડ રખાણ ડીરીટ કયી વકામ છે. 
 

10.Select All : આ ભેન ુય ક્ક્રક કયલાથી ફધે ફધ ુરખાણ એક વાથે વવરેક્ટ થામ 
છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+A   છે. 
 

11.Duplicate:  આ ભેનનુી ભદદથી જે સ્રાઇડ કે પાઇર ફનાલેરી છે તેની દુરીકેટ 
પાઇર કે સ્રાઇડ ફનાલી વકામ છે. 
 

12.Delete Slide:  આ ભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટેડ સ્રાઇડ ડીરીટ કયી વકામ છે. 
 

13.Find આ ભેનનુી ભદદથી રખાણ કે ટેક્ષ્ટ ભાથી કોઇ ળબ્દ લાક્ય કે અમકુ રખાણ 
ળોધી ળકામ છે આ ભેન ુય ક્ક્રક કયતા એક ડામરોગ ફોક્ષ ખરુવે જેભા તભાયે જે 
ભાહશતી ળોધલી શોમ તે ભાહશતી ળોધી ળકામ છે તે ભાહશતીની જ્માએ ફીજી ભાહશતી 
ળબ્દ કે રખાણ યીપ્રેવ કયી ળકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+F છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 
 

 

14.Replace  આ ભેનનુી ભદદથી કોઇ ણ ળબ્દ કે રખાણ ની જ્માએ નવ ુરખાણ કે 
ળબ્દ ફદરાલી ળકામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+H છે આ ભાટે આ ભેન ુય ક્ક્રક 
કયતા એક ડામરોગ ફોક્ષ ખરુવે જેભા Find What વાભે તભાયે જે ળબ્દ કે રખાણ 
ફદરવ ુછે તે રખો અને Replace With ની વાભે તભાયે જે નવ ુરખાણ ઉભેયવ ુછે તે 
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રખો ત્માયફાદ Find Next ,Replace ,Replace All ,Close ભાથી મો્મ વલકલ્ ય 
ક્ક્રક કયો 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

 

15.Go To Propertise:  આ ભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડની પ્રોટી ય જઇ ળકામ છે. આ 
ભેનનુી વોટટ  કટ કી Ctrl+G છે 

 

16.Links: આ ભેનનુી ભદદથી વવરેકટેડ રખાણભા લરિંક ઉભેયી ળકામ છે. 
 

17. Objects: આ ભેનનુી ભદદથી Ms PowerPoint 2003 ની પાઇરભા વલવલધ ઓબ્જેક્ટ્ 
ઉભેયી ળકામ છે જેભકે લચત્ર ક્ક્ર આટટ લગેયે . 
 

View ભેનનુી વભજ  

View ભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સ્નો વ્ય ુચેંજ કયી ળકામ છે 
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View ભેનનુા વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
 

1.Normal: આ ભેનનુી ભદદથી Document ને Normal ભોડભા યાખી ળકામ છે. 
 

2.Slide Sorter : આ ભેનનુી ભદદથી ફનાલેરી સ્રાઇડને ભનવદં મજુફ વોટટ  કયી 
વકામ છે આ ભાટે ભાઉવથી ડ્રગે એન્સડ ડ્રો દ્વ્રાયા સ્રાઇડ પેયલી વકામ છે. 
 

3.Slide Show: આ ઓવનની ભદદથી ફનાલેરી સ્રાઇડનો સ્રાઇડ ળો જોઇ વકામ છે. 
સ્રાઇડ ળો ભા સ્રાઇડ ફદરાલલા કીફોડટ યથી એયો કી દફાલો અને સ્રાઇડ ળો ભાથી 
ફશાય નીકલા કી ફોડટ યથી Esc કી પે્રવ કયો 
 

4.Notes Page: આ ભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડ ને નોટેજ  એટરે કે ચોડી કે બકૂ જેલા 
વ્યભુા જોઇ ળકામ છે તેભજ યાખી ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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5.Master : આ ભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડને સ્રાઇડ ભાસ્ટય ,શેંડ ભાસ્ટય અને નોટ ભાસ્ટય 
એભ ત્રણ ભાસ્ટય વ્યભુા જોઇ વકામ છે. 
 

 
 

6.Color/GrayScale : આ ભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડ ના કરય વેટીંગ કયી વકામ છે. 
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7.Task Pane: આ ભેનનુી ભદદથી Document ની વાઇડ ભા એક ટાસ્ક ઉભેયી ળકામ છે. 
જેની વોટટ  કટ કી ctrl+F છે. 
8.Toolbars: આ ભેનનુી ભદદથી Document ભા વલવલધ ટુરફાય ઉભેયી ળકામ છે. 
જેલાકે Formating ,Standard tool bar, web tools ,mail merge,Database ,Driwing.E-

mails 

લગેયે જેલા ટુર ફાય ઉભેયી ળકામ છે.જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 
 

 

 

9.Ruler: આ ભેનનુી ભદદથી ફૃરય ને ચાલ ુકે ફન્સધ કયી ળકામ છે. 
10.Grid And Guides: આ ભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડભા ગ્રીડ અને ગાઇડ્વ ઉભેયી વકામ 
છે. 

 

 



107                                                  Created By : www.mnmeniya.in 

 

11.Header and Footer: આ ભેનનુી ભદદથી ેઇજ નમ્પફય તાયીખ અને વભમ તેભજ 
શડેય અને ફુટય ઉભેયી ળકામ છે.લધ ુભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

12.Markup: આ ઓવન દ્વ્રાયા Document ભા ભાકટઅ વ્ય ુઉભેયી વકામ છે. 
13.Zoom: આ ભેનનુી ભદદથી Document ને 33%,66%,75%,100%,200% કે 400% 
મજુફ ઝૂભ કયીને જોઇ ળકામ છે. લધ ુભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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Ms Office PowerPoint 2003ભા Insert ભેનનુી વભજ 

 Insert menu ની ભદદથી ભેનનુા નાભ પ્રભાણે વલવલધ ઓફજેક્્વ ઇન્સવટટ  એટરે કે 
ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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Insert Menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.New Slide: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા નલી સ્રાઇડ 
ઉભેયી વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+M છે. 
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2.Duplicate Slide: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વવરેક્ટેડ 
સ્રાઇડ જે સ્રાઇડ ઓન કયેરી છે તેની દુરીકેટ સ્રાઇડ ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે. 
3.Slide Numbers:  Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડભા ઉય કે 
નીચે ડાફી,જભણી,લચ્ચે કે વવરેક્ટેડ જ્ગ્માએ ેઇજ નમ્પફય ઉભેયી વકામ છે.જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

 

4.Date and Time: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વવરેક્ટેડ 
સ્રાઇડ કે ફધી સ્રાઇડભા  વભમ અને તાયીખ ઉભેયી વકામ છે. લધ ુભાશીતી ભાટે 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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5.Symbol: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ વવમ્પફોર 
કેયેક્ટય કે અમકુ સ્ેવળમર અક્ષયો ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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6.Comment: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા એહકટલ 
સ્રાઇડભા કોમ્પભેંટ ઉભેયી વકામ છે. 
 

7.Slide From Files: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી અન્સમ ત્માય પાઇર 
ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે આ ભાટે વૌ પ્રથભ પાઇર ઉભેયલી છે તે પાઇર વવરેક્ટ કયો 
ત્માયફાદ સ્રાઇડ વવરેક્ટ કયો અને છી Insert અથલા Insert All ય ક્ક્રક કયો. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

 

 

 

 

8.Slide From Outline: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા 
વવરેક્ટેડ સ્રાઇડભા આઉટરાઇન પાઇર ઉભેયી વકામ છે. 
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9.Picture: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ લચત્ર ઉભેયી 
વકામ છે. જેભા ક્ક્ર આટટ  ,પાઇરભાથી કોઇ લચત્ર, વલવલધ તૈમાય આકાયો,લડટ 
આટટ ,  કોઇ દોયીને લચત્ર ,સ્કેન કયેર કે કેભેયાભાથી લરધેર લચત્ર તેભજ ચાટટ  લગેયે 
ઉભેયી વકામ છે. લધ ુભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર. 
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10.Diagram: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડભા વલવલધ પ્રકાયના 
ડામાગ્રાભ એટરે કે મો્મ યીતે વભજી વકામ તે પ્રકાયનો ચાટટ  ઉભેયી વકામ છે.જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

11.Text Box: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડભા એક ટેક્ષ્ટફોક્ષ 
ઉભેયી વકામ છે. 
 

12.Movies And Sounds: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડભા મલુી 
એટરે કે હપલ્ભ અને અલાજ ઉભેયી વકામ છે આભા મલુી અને અલાજ હકલ્ભાથી 
પાઇરભાથી તેભજ યેકોડટ કયીને  insert કયી વકામ છે.જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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13.Chart: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડભા  insert કયી વકામ છે. 
 

14.Table: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડભા  Table ઉભેયી વકામ 
છે આ ભાટે જફૃયી કોરભ અને યો ની વખં્મા વેટ કયી ઓકે ય ક્ક્રક કયો . જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 
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15.Object: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવલધ ઓબ્જેક્ટ 
એટરે કે પાઇર કે ડોક્યભેુન્સટ તેભજ પોટો ઉભેયી વકામ છે આ ભાટે તભાયે જે પ્રકાયની 
પાઇર કે ઓબ્જેક્ટ ઉભેયલો છે તે પ્રકાય વવરેક્ટ કયો અને ત્માયફાદ ઓકે આો ત્માય 
છી ખરેુરા ડામરોગ ફોક્ષભાથી વવરેક્ટ કયેર પ્રકાય મજુફ પાઇર કે પોટો વવરેક્ટ 
કયી ઓકે આો એટરે તે આલી જવે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

16.Hyperlink: Insert Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા શામય લરિંક 
ઉભેયી વકામ છે ફે પાઇર ને  જોડી વકામ છે તેભજ લેફેજ વાથે લરિંક કયી વકામ છે 
. જેની ળોટટ  કટ કી ctrl+k છે. 
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Ms Office PowerPoint 2003ભા Format ભેનનુી વભજ 

 Format menu ની ભદદથી ભેનનુા નાભ પ્રભાણે વલવલધ પોભેટીંગ કયી વકામ છે. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

 

Format Menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.Font: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડભા Font ની વાઇઝ 
સ્ટાઇર તેભજ અન્સમ પોભેટીંગ કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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2.Bullets and Numbering: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી 
સ્રાઇડભા bullets and Numbering ઉભેયી વકામ છે જેભા અરગ સ્ટાઇર મજુફ 
બરેુ્વ કે નભય ઉભેયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુ લચત્ર 

 

 
 

3.Alignment: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડભા રખાણ ન ુ
પોભેટીંગ એટરે કે રખાણ ડાફી ફાજુ જભણી ફાજુ કે લચ્ચે તેભજ કેટરી વાઇઝ 
મજુફ યાખવ ુછે તે વેટ કયી વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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4.Line Spacing: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડભા પકયો કે 
રાઇન લચ્ચે કેટલ ુઅંતય યાખવ ુતે વેટ કયી વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 
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5.Change Case: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વવરેક્ટેડ 
રખાણના Font ચેંઝ કયી વકામ છે જેભકે Sentence Case, Lower Case ,Uppar 

Case,Title Case ,Tongale Case લગેયે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

6.Replace Fonts: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડભા એક પોંટની 
જ્ગ્માએ ફીજા પોંટ હયપ્રેળ કયી વકામ છે. 
 

7.Slide Design: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડની વલવલધ 
હડઝાઇન વદં કયી વકામ છે આ ભેનનુી ભદદથી વાઇડભા એક નવ ુટુરફાય ખરેુવે 
જેભાથી વલવલધ હડઝાઇન વદં કયીને વવરેક્ટ કયી વકામ છે. 
 

8.Slide Layout: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડની વલવલધ 
હડઝાઇન વાથે વલવલધ રે આઉટ  વદં કયી વકામ છે આ ભેનનુી ભદદથી વાઇડભા 
એક નવ ુટુરફાય ખરેુવે જેભાથી વલવલધ રે આઉટ વદં કયીને વવરેક્ટ કયી વકામ 
છે. 
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9.Background: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટેડ સ્રાઇડ કે ફધી 
સ્રાઇડના બે્રક્ગ્રાઉન્સડ કરય વેટ કયી વકામ છે. 

 
 

10.Object: Format Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા 
વલવલધ Object કે જે અગાઉ Insert menu ની ભદદથી ઉભેયેર છે તે જોઇ વકામ છે 
તેભજ તેને પોભેટીંગ કયી વકામ છે 

 

ms office PowerPoint 2003 ના Tools menu ની વભજ  

Tools menu ની ભદદથી વલવલધ ટલૂ્વ નો ઉમોગ કયીને સ્રાઇડ તેભજ પે્રઝન્સટેળન 
ફનાલી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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Tools menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.Spelling: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી રખાણભા સ્ેરીંગ અને 
વ્માકયણની ભરુો જાણી વકામ છે જેની ળોટટ  કટ કી F7 છે. 

 

 

2.Research: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી  PowerPoint ભા 
વાઇડફાયભા Research નાભન ુએક ટરૂ ઉભેયી વકામ છે જેની ળોટટકટ કી Alt+Click છે 

3.Thesaurus :Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી Powerpoint 

2003 ભા Thesaurus ન ુએક ટરૂ ઉભેયી વકામ છે. જેની ભદદથી બાા તેભજ અન્સમ 
ટ્ાવંરેટ કયી વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Shift+F7 છે. 
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4. Language :Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી PowerPoint 

2003 ભા language એટરે કે બાા વેટ કયી વકામ છે. 

 

5.Shared Workspace : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી  વાઇડફાયભા એક ટરૂ 
ફાય ખરેુવે જેની ભદદથી ફનાલેરી પાઇરની લરિંક ભેલીને પાઇરને ળેય કયી વકામ છે 
તેભજ નેટ ય અડટે કયી વકામ છે. 
 

6.Compare and Merge Documents : Tools menu ના આ વફભેનનુી 
ભદદથી Documents ની વયખાભણી કયી વકામ છે તેભજ ફે કે તેથી લધાયે પાઇરને 
બેગી કયી વકામ છે. 

 
 

7.Online Collaboratin : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી online Meet Now 

,Schedul meetings, Discuss જેલી સવુલધા નો રાબ ભેલી વકામ છે તેભજ પાઇર 
ફનાલી વકામ છે યંત ુઆ ભાટે તભાયા કોમ્પપ્યટુય કે રેટોભા નેટ કનેક્ટ શોવ ુજફૃયી 
છે . 
 

8.Macro : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી નાનો પ્રોગ્રાભ ફનાલી વકામ છે 
તેને યીકોડટ કયી વકામ છે તેભજ એડીટ ણ કયી વકામ છે . લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 
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9.Add Ins : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ Add Ins વવરેક્ટ કયી એડ 
કયી વકામ છે. 

 

10.AutoCorrect Option : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી કોઇ ટેક્ષટને ઓટો 
ભેટીક સધુાયી વકામ છે ટેક્ષ્ટની જ્ગ્માએ ઓટો ટેક્ષ્ટ ઇંવટટ  કયી વકામ છે. 
   

11.Customize : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ ટરૂ ફાયને ઉભેયી 
વકામ છે લધ ુભાશીતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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12.Option : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ વેટીંગવ કયી વકામ છે 
તેભજ તભાભ પ્રકાયના અને પ્રીંટ ને રગતા ઓપ્વન અહશથી જોઇ વકામ છે જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 
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ms office PowerPoint 2003 ના Slide Show  menu ની વભજ  
Slide Show  menu  ની ભદદથી સ્રાઇડ ળો ના વેટીંગ કયી વકામ છે તેભજ સ્રાઇડ ળો 
જોઇ વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

 

Slide Show  menu  ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.View Show: Slide Show  menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી ફનાલેરી સ્રાઇડનો ળો 
જોઇ વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી F5 છે સ્રાઇડ ળો ભા સ્રાઇડ ફદરાલલા કી ફોડટની 
એયો કી પે્રળ કયો અને ળો ભાથી ફશાય નીકલા Esc કી પે્રળ કયો 
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2.Set Up Show:  Slide Show  menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી  સ્રાઇડના ળો ના 
જફૃયી વેટીંગ કયી વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

3.Rehearse Timing: Slide Show  menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી કઇ સ્રાઇડ કેટરા 
વભમ સધુી ળો ય દેખાડલી તેન ુવેટીંગ આ ભેન ુની ભદદથી કયી વકામ છે સ્રાઇડ 
જેટરા વભમ છી ઓટોભેટીક ફદરલી શોમ તેટરા વભમ સ્રાઇડ ળો લખતે યશલેા દો 
અને છી સ્રાઇડ ફદરાલો આલી યીતે ફધી સ્રાઇડનો વભમ વેટ કયી વકાવે . 
4.Record Narration: Slide Show  menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી Record 

Narration ને ચાલ ુકયી વકામ છે. 
5.Action Buttons: Slide Show  menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ એક્વન 
ફટ્ટન ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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6.Action Settings: Slide Show  menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ ઉભેયેર 
એક્વન ફટ્ટનના જફૃયી વેટીંગ કયી વકામ છે. ઉદાશયણ તયીકે વલહડમો રે ફટ્ટન 
ઉભેયેર શોમ તો તેના ય ક્ક્રક કયતા કમો વલહડમો પ્રે થવે કે ક્યો પ્રોગ્રાભ યન થવે તે 
વેટ કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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7.Animation Schemes: Slide Show  menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી વાઇડફાયભા 
એક Animation Schemes ન ુટરૂ ઉભેયી વકામ છે જેની ભદદથી વવરેક્ટેડ સ્રાઇડ કે 
ફધી સ્રાઇડ ય વલવલધ એવનભેળન ઇપેક્ટ ઉભેયી વકામ છે. 
8.Custom Animation:  Slide Show  menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી વાઇડફાયભા 
એક  Custom Animation ન ુટરૂ ઉભેયી વકામ છે જેની ભદદથી વવરેક્ટેડ સ્રાઇડ કે 
ફધી સ્રાઇડ ય તેભજ વવરેક્ટેડ રખાણ ય વલવલધ કસ્ટભ એવનભેળન ઇપેક્ટ આી 
વકામ છે. આ ભાટે રખાણ વવરેક્ટ કયી Add Effect ય ક્ક્રક કયી વલવલધ ઇપેક્ટ આી 
વકાવે. 
 

9.Slide Transition: Slide Show  menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી વાઇડફાયભા 
એક Slide Transition ન ુટરૂ ઉભેયી વકામ છે જેની ભદદથી વવરેક્ટેડ સ્રાઇડ કે ફધી 
સ્રાઇડ ય વલવલધ સ્રાઇડ ટ્ાઝંક્ળન ઇપેક્ટ ઉભેયી વકામ છે. 
10.Hide Slide:  Slide Show  menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટેડ સ્રાઇડને 
શાઇડ કયી વકામ છે. તેભજ અનશાઇડ કયી વકામ છે. 
 

11.Custom Show: Slide Show  menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડ ય કસ્ટોભ 
ળો વેટ કયી વકામ છે. આ ભાટે વૌ પ્રથભ New ય ક્ક્રક કયી ફનાલેરી સ્રાઇડ એડ 
કયો અને મો્મ વેટીંગ કયી ઓકે ય ક્ક્રક કયો. 
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ms office PowerPoint 2003 ના Window  menu ની વભજ  

Window menu ની ભદદથી કુર કેટરી પાઇર ખરેુરી છે તે જાણી વકામ છે તેભજ નલી 
વલન્સડો ખોરી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

 

Window menu ના વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.New Window: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી ફીજો નલો વલિંડો ખરેુવે 
અને જે કાભ શરેી પાઇરભા કયોછો તે જે કાભ આ નલા ખરેુરા વલન્સડોભા થામ છે જે 
રખાણ કે સ્રાઇડ ેરી પાઇરભા ફનાલો છો તેજ રખાણ કે સ્રાઇડ ફીજી નલી ખરેુરી 
વલન્સડોભા રખામ છે. 
2.Arrange All: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી  ખરેુરા ફધા વલન્સડોને એક 
જ સ્રીન ય નાની વાઇઝભા ગોઠલી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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3.Cascade: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી ખરેુરી વલિંડોને નાની 
વાઇઝભા જોઇ વકામ છે. 

 

 

4.Next Pane: Window Menu ના આ વફભેન ુની ભદદથી  વાઇડ ફાયના કે સ્રાઇડના 
ફીજા ાના ય જઇ વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી  F6 છે. 
 

ms PowerPoint 2003 ના Help Menu ની વભજ  
 Help Menuની ભદદથી વલવલધ પ્રકાયની ભદદ ભેલી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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 Help Menuના વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.Microsoft Office PowerPoint  Help: આ ભેનથુી ઓહપવ ાલય ોઇન્સટ  વલળેની 
ભદદ ભેલી વકામ છે  જેની વોટટ  કટ કી F1 છે. 
 

2.Show The Office Assistant: આ ભેનનુી ભદદથી ઓપીવ આવવસ્ટંટ ને ઓન કયી 
વકામ છે. 
 

3.Microsoft Office Online: આ ઓવનની ભદદથી ઓહપવ ાલય ોઇન્સટ  વલે 
ઓનરાઇન ભદદ ભેલી વકામ છે. યંત ુઆ ભાટે નેટ કનેક્ટ શોવ ુજફૃયી છે. 
 

4.Contact Us: આ ભેનનુી ભદદથી ઓહપવ ાલય ોઇન્સટ રોંચ કમ્પની વાથે કોંટેક્ટ કયી 
વકામ છે. 
 

5.Check For Update: આ ઓવનની ભદદથી Power Point  ક્યાયે અડટે થય ુછે 
અને કમાયે અડટે કયલાભા આલવે તેની ભદદ ભેલી વકામ છે. 
 

 

6.Detect And Repaire: આ ભેનનુી ભદદથી ાલય ોઇન્સટ ભા કોઇ ખાભી શોમ તો તે 
ળોધીને તેને ડીટેક્ટ કે યીેય કયી વકામ છે. 
 

7.Active Product: આ ઓવનની ભદદથી શારભા ાલય ોઇન્સટ 2003 ન ુકય ુલઝટન 
એહકટલ છે તે જોઇ વકામ છે. 
 

8.Customer Feedback Option: આ ભેનનુી ભદદથી કસ્ટભયના પ્રસ્નો ની ભદદ ભે 
છે. 
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9.About Microsoft Office PowerPoint: આ ઓવનની ભદદથી ાલય ોઇન્સટ 2003 
વલેની વમ્પણુટ ભાહશતી ભેલી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

 

અહશ ms office PowerPoint 2003 ના ફધા ભેનનુી વભજ ણુટ થામ છે આળા છે કે 
આને ખ્માર આલી ્મો શવે આભ છતા કોઇ પ્રસ્ન શોમ તો આ કોભેંટ દ્વાયા છુી વકો 
છો. 
આબાય 
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MS Office Outlook 2003 
 

Windows-7 ભા Microsoft Office Outlook 2003  કેલી યીતે સ્ટાટટ  કયવ ુતે 
જોઇએ Windows-7 ભા Microsoft Office OutLook 2003  ચાલ ુકયલા ભાટેની યીત 
નીચે મજુફ છે  

 

(1). વૌ પ્રથભ સ્ટાટટ  ફટ્ટન ય ક્ક્રક કયો  
(2). જેભા All Programs ય ક્ક્રક કયો  
(3). All Programs ની અન્સદય Microsoft Office ય ક્ક્રક કયો  
(4). તેભા Microsoft Office Outlook 2003 ય ક્ક્રક કયો  
એટરે Microsoft Office OutLook 2003 સ્ટાટટ  થઇ જવે 

લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેના લચત્રો  
લચત્ર ન.1 
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લચત્ર ન.2 

 
 

 

લચત્ર ન.3 
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MS Office OutLook 2003 ના વલવલધ ભેન ુવલવે સમજ  
MS Office OutLook 2003 ભા કુર 7 menu છે  

1.file 

2.Edit 

3.View 

4.Go 

5.Tools 

6.Action 

7.Help 
 

1.File Menu ની વભજ તેભજ વફ ભેન ુ

file Menu નળી પાઇ ફનાળળા ,પાઇ સેળ કરળા ,પાઇ ને પ્રીંટ કરળા તેમજ Ms 

outlook 2003 માથી ફહાર નીકલળા થાય છે 

File menu ની સમજ માટે ચિત્ર ન.1 
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પાઇર ભેનનુા વલવલધ વફભેન ુની વભજ  

પાઇ મેનનુા કુ 13 સફમેન ુછે 

1.New: આ મેનનુા ઉયોગથી પોલ્ડરમા ોસ્ટ મકુળી,નવ ુપોલ્ડર ફનાળવ ુ,પોલ્ડર 
ોધવ ુ,નેળીગેન ેનન ુસોટટ કટ ફનાળવ,ુનળા કોંટેક્ટ,એોઇન્મેંટ,ડડસ્રીબુન ચસ્ટ 
ળગેરે ફનાળી સકાય છે, તેમજ નળી ટાસ્ક  જોનટ એંટરી પેક્ષ તેમજ અન્ય પાઇ 
મોકળી ળગેરે જેળા કાયો થઇ સકે છે તેની સોટટ કટ કી Ctrl+N છે. જુઓ નીિેન ુચિત્ર 

 

 
 

2.Open: આ ભેનનુો ઉમોગ ms Outlook 2003 ભા અગાઉ ફનાલેરી કોઇ તૈમાય પાઇર 
ને ખોરલા ભાટે થામ છે. તેભજ ફીજા કોઇ યઝુયે ફનાલેર પોલ્ડય કે આઉટ લકુ ડટેા 
પાઇરને ખોરલા ભાટે થામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+O છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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3.Close All: આ ભેન ુનો ઉમોગ ms OutLook 2003 ની ખરેુરી પાઇર કે ફધી 
આઇટભ ફન્સધ કયલા ભાટે થામ છે આ ભેન ુથી ભાત્ર ફધી પાઇર ફન્સધ થામ છે ms 

OutLook 2003 નહશ . 
4.Save As: આ ભેનનુો ઉમોગ જે પાઇર ખરેુરી છે તેજ પાઇર ને એકલાય વેલ કમાટ 
ફાદ ફીજીલાય લફજા નાભથી વેલ કયલા ભાટે થામ છે  

 

5.Save Attechment: આ ભેનનુો ઉમોગ એટેચ્ભેન્સટને વેલ કયલા ભાટે થામ છે. 
 

6.Folder: આ ભેનનુો ઉમોગ નવ ુપોલ્ડય ફનાલલા,પોલ્ડય હડરીટ કયલા પોલ્ડયને કોી 
કયલા મલુ કે નાભ ફદરલા ભાટે થામ છે તેભજ પોલ્ડય વેય કયવ ુકે પ્રોટી જાણલા 
ભાટે થામ છે. જુઓ નેચેન ુલચત્ર 

 
 

7.Data File Management: આ ઓળન દ્વાયા કોઇ ડટેા પાઇરને ભેનેઝ કયી વકામ છે 
તેના જફૃયી વેટીંગ તેભજ પાઇર એડ કયલી પોલ્ડય એડ કયવ ુકે તેને યીમલુ કયી વકામ 
છે. 
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8.Import And Export : આ ઓળનની ભદદથી કોઇ ણ પાઇર કે પ્રોગ્રાભ ઇભોટટ  કે 
એક્ષોટટ  કયી વકામ છે આ ભાટે ખરેુરા ડામરોગ ફોક્ષભાથી મો્મ વલકલ્ વદં કયી 
નેક્ષ્ટ આતા જાલ અને છેલ્રે ઓકે ય ક્ક્રક કયો જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

9.Archive: આ ભેન ુદ્વાયા વલવલધ આલચિલ પોલ્ડય ફનાલી વકામ છે . અને તેને ડીરીટ 
ણ કયી વકામ છે. 
 

10.Page Setup: આ ભેન ુનો ઉમોગ ેજ વેટ કયલા ભાટે થામ છે આ ભેનનુી ભદદથી 
ટેફર વાઇઝ ,ભેભો વાઇઝ અને હડપાઇન કયેર પ્રીંટયની વાઇઝ મજુફ વેટ કયી વક્ક્ય 
છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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11.Parint Preview: આ ભેનનુી ભદદથી પાઇરન ુવપ્રિંટ વપ્રવ્ય ુજોઇ ળકામ છે. 
12.Print: આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વપ્રિંટ કયલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+P છે  

13.Exit: આ ભેનનુો ઉમોગ Ms OutLook  2003 ભાથી ફશાય નીકલા ભાટે થામ છે 
જો તભે પાઇર વેલ નહશ કયી શોમ તો અહશ પાઇર વેલ કયલાન ુચુ્છે. 

 

 

 

 

Ms OutLook 2003 ન ુલફજા નમ્પફય ન ુભેન ુએટરે Edit menu ની વભજ  
Edit menu ની ભદદથી Ms OutLook 2003ભા Editing  એટરે કે સધુાયા લધાયા કયી 
ળકામ છે . 
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Edit menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.Undo : જેની ભદદથી છેલ્રે કયેર અવય નાબદુ કયી ળકામ છે રખતા રખતા કોઇ 
ભરુ થઇ શોમ તો છેલ્રેથી એક છી એક Undo થી નાબદુ કયી ળકામ છે જેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+Z છે 

 

2.Redo: આની ભદદથી છેલ્રે કયેરા ટાઇીંગ ને લફજીલાય એભન ુએભ ટાઇ કયી 
ળકામ છે જેની ળોટટ  કટ કી ctrl+Y છે. 
3.Cut: Cut menu ની ભદદથી વવરેક્ટ કયેર રખાણ કટ કયી ળકામ છે એટરે કે એક 
જ્માએથી ઉાડી ફીજી જ્માએ ખવેડી ળકામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctral+X છે . 
 

4.Copy :  આ ભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટ કયેર રખાણ કોી કયી ળકામ છે એટરે કે એક 
જ્માએથી કોી કયી ફીજી જ્માએ રઇ જઇ ળકામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctral+C છે 
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5.Office Clipboard: આ ભેનનુી ભદદથી Ms PowerPoint 2003 ભા એક 24 સ્ટેન ુ
ક્ક્ર ફોડટ ખરેુવે જેની ભદદથી વલવલધ કામટ ખફુજ વયતાથી કયી ળકામ છે. 

 

6.Paste  આ ભેનનુી ભદદથી કટ કયેર રખાણ કે કોી કયેર રખાણ ને ેસ્ટ કયી વકામ 
છે એટરે કે કટ કે કોી કયેર રખાણ લફજી જ્ગ્માએ રખી કે ખવેડી ળકામ છે . જેની 
વોટટ  કટ કી Ctrl+V છે. 
 

7.Select All : આ ભેન ુય ક્ક્રક કયલાથી ફધે ફધ ુરખાણ એક વાથે વવરેક્ટ થામ છે. 
જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+A   છે. 
 

 

8.Delete:  આ ભેનનુી ભદદથી વવરેક્ટેડ રખાણ કે પોલ્ડય ડીરીટ કયી વકામ છે. જેની 
વોટટ  કટ કી Ctrl+D છે. 

 

 

9.Move To Folder: આ ભેનનુી ભદદથી રખાણ કે ફનાલેર કોઇણ પાઇર કેરેંડય 
ભેઇર લગેયે પોલ્ડય ભા ખવેડી વકામ છે . જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+Shift+v છે. 
10.Copy To Folder:  આ ભેનનુી ભદદથી રખાણ કે ફનાલેર કોઇણ પાઇર કેરેંડય 
ભેઇર લગેયે પોલ્ડય ભા કોી કયી  વકામ છે . 
11.Mark As Read:  આ ભેનનુી ભદદથી ઇન્સફોક્ષભા જે ભેવેઝ લાચેંરા છે તેને ભાકટ  કયી 
વકામ છે. 
 

12.Mark As Unread:  આ ભેનનુી ભદદથી ઇન્સફોક્ષભા જે ભેવેઝ લાચેંરા નથી એટરેકે 
લાચંલાના ફાકી છે તેને ભાકટ  કયી વકામ છે. 
13.Mark As Allread:  આ ભેનનુી ભદદથી ઇન્સફોક્ષભા જેટરા ભેવેઝ લાચેંરા છે તેને 
ફધાને ભાકટ  કયી વકામ છે. 
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14.Caterises:  આ ભેનનુી ભદદથી વલવલધ કેટેગયી વવરેક્ટ કયી વકામ છે તેભજ કેટેગયી 
લાઇઝ ગોઠલણી કયી વકામ છે. 
 

View ભેનનુી વભજ  

View ભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સ્નો વ્ય ુચેંજ કયી ળકામ છે 

 

 
 

View ભેનનુા વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.Arrange By: આ ભેનનુી ભદદથી Document ને વલવલધ યીતે ગોઠલી વકામ છે . જેભકે 
તાયીખ લાઇઝ,વાઇઝ લાઇઝ,પ્રકાય લાઇઝ,કેટેગયી લાઇઝ લગેયે મજુફ ઘણી પ્રકાયે 
એયેંજ કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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2.Navigation Pane: આ ભેનનુી ભદદથી Navigation Pane ને ચાલ ુકે ફધં કયી વકામ 
છે. જેની વોટટ  કટ કી Alt+F1 છે. 
 

3.Reading Pane: આ ભેનનુી ભદદથી Reading Pane ને ચાલ ુકે ફધં કયી વકામ છે. 
તેભજ તેને જભણી ફાજુ કે નીચે યાખી વકામ છે. 
 

4.Auto Priews: આ ઓવનની ભદદથીપાઇરનો ઓટો પ્રીવ્ય ુજોઇ વકામ છે. અને આ 
ભેનનુી ભદદથી ઓટો પ્રીવ્ય ુચાલ ુકે ફધં કયી વકામ છે. 
5.Expand/Callous Grups: આ ભેનનુી ભદદથી ગ્રુને એક્ષેંડ કે કોરોઅપ્વ કયી વકામ 
છે . 
6.Reminder Window : આ ભેનનુી ભદદથી વલિંડો ભા નવ ુયીભાઇન્સડય વેટ કયી વકામ છે. 
 

7.Refresh: આ ભેનનુી ભદદથી વલિંડોને યીફે્રળ કયી વકામ છે . જેની વોટટ  કટ કી F5 છે. 
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8.Toolbars: આ ભેનનુી ભદદથી Document ભા વલવલધ ટુરફાય ઉભેયી ળકામ છે. 
જેલાકે Formating ,Standard tool bar, web tools લગેયે જેલા ટુર ફાય ઉભેયી ળકામ 
છે. 
 

9.Status Bar : આ ભેનનુી ભદદથી  Status Bar ને ચાલ ુઅથલા ફધં કયી વકામ છે. 
 

Ms Office OutLook 2003ભા Go ભેનનુી વભજ 

 Go menu ની ભદદથી ભેનનુા નાભ પ્રભાણે OutLookના વલવલધ વલબાગો ય જઇ 
વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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Go Menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.Mail: Go Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી OutLook ના Mail વલબાગ ય જઇ 
વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+1 છે. જેભા ભેઇર ભોક્રી વકામ છે તેભજ આલેર 
ભેઇર જોઇ વકામ છે. 
2.Calender: Go Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી OutLook ના Calender વલબાગ 
ય જઇ વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+2 છે. જેભા કેરેંડય જોઇ વકામ છે. 
3.Contacts: Go Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી OutLook ના Contacts વલબાગ 
ય જઇ વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+3 છે. જેભા કોંટેક્ટ ઉભેયી વકામ છે. 
 

4.Task: Go Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી OutLook ના Task વલબાગ ય જઇ 
વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+4 છે. જેભા વલવલધ ટાસ્ક ફનાલી વકામ છે. 
5.Notas: Go Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી OutLook ના Notas વલબાગ ય જઇ 
વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+5 છે. જેભા નોન્સધ ઉભેયી વકામ છે કે રખી વકામ 
છે. 
6.Folder List: Go Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી OutLook ના Folder 

List વલબાગ ય જઇ વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+6 છે. જેભા ફધા પોલ્ડય જોઇ 
વકામ છે. જે તે પોલ્ડય ય જઇ વકામ છે . 
7.Shortcut: Go Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી OutLook ના Shortcut વલબાગ 
ય જઇ વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+7 છે. જેભા નવ ુગ્રુ ફનાલી વકામ છે. 
અને નવ ુવોટટ  કટ ફનાલી વકામ છે. 

 

 

8.Journal: Go Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી OutLook ના Journal વલબાગ ય 
જઇ વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+8 છે. જેભા વલવલધ વ્ય ુમજુફ વોટીંગ કયી 
વકામ છે. 
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9.Folder:  Go Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી OutLook ના Folder વલબાગ ય 
જઇ વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+Yછે. જેભા જે તે પોલ્ડય ય જઇ વકામ છે. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

Ms Office OutLook 2003ભા Tools ભેનનુી વભજ  

Tools menu ની ભદદથી વલવલધ ટલૂ્વ નો ઉમોગ કયીને વલવલધ કામટ કયી વકામ છે. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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Tools menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.Find: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી રખાણભા Find એટરે કે ભાશીતી 
વોધી વકામ છે. 

 

 

2.Addresh Book: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી Addresh Book ફનાલી 
વકામ છે. અને જો અગાઉ ફનાલેરી શોમ તો તેને ઓન કયી વકામ છે તેભજ નલી 
એંટયી ઉભેયી કે ડીરીટ કયી વકામ છે.જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+Shift+B છે. જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર 
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3.Oraganize :Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી OutLook 

2003 ભા Oraganize ન ુએક ટરૂ ઉભેયી વકામ છે. અને તેને યીમલુ ણ કયી વકામ છે. 
 

4.MailBox Clenup:Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી Mailbox ને ક્રીન અ 
કયી વકામ છે એટરે કે ભેઇર ફોક્ષભા યશરે તભાભ ભેવેઝ ડીરીટ કયી વકામ છે. જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

5.Empty Deleted Iteam Folder: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી  Deleted 

Iteam નાભન ુપોલ્ડય ખારી કયી વકામ છે. 
6.Forms: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ પોભટ વવરેક્ટ કયી વકામ છે 
તેભજ તેને એડ ણ કયી વકામ છે. 
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7.Macro : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી નાનો પ્રોગ્રાભ ફનાલી વકામ છે 
તેને યીકોડટ કયી વકામ છે તેભજ એડીટ ણ કયી વકામ છે . 
 8.E-Mail Account: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી તભાફૃ ઇ-ભેઇર એદ્રવે 
એડ કયી વકામ છે આ ભાટે જફૃયી ઓપ્વન વવરેક્ટ કયી નેક્ષ્ટ આો અને જફૃયી વલગતો 
બયો અને હપવનળ ય ક્ક્રક કયો એટરે તભાફૃ ભેઇર એદ્રવે એડ થઇ જવે. યંત ુઆ ભાટે 
તભાયા કોમ્પપ્યટુય કે રેટોભા નેટ કનેક્ટ શોવ ુજફૃયી છે . જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

9.Customize : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ ટરૂ ફાયને ઉભેયી 
વકામ છે 

 

 

10.Option : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ વેટીંગવ કયી વકામ છે 
તેભજ તભાભ પ્રકાયના Mail ને રગતા ઓપ્વન અહશથી જોઇ વકામ છે 
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ms office OutLook 2003 ના Action menu ની વભજ  
Action menu  ની ભદદથી વલવલધ એક્વન પોરોલ કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

Action menu  ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.Follow Up: Action menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી Follow Up ની ભાશીતી જોઇ 
વકામ છે. 
2.Junk E-mail: Action menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી junk e-mail વલળેની ભાહશતી 
ભે છે તેભજ ભોકરનાયને બ્રોક કયી વકામ છે.તેભજ જે ભેઇર જકં ના શોમ તેને ભાકટ  
ણ કયી વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

3.Reply: Action menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી આલેર ભેઇરનો જલાફ આી 
વકામ છે . જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+R છે. 
4.Reply To All: Action menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી આલેર ફધાજ ભેઇરનો 
જલાફ એક વાથે આી વકામ છે . જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+Shift+R છે. 
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 ms office OutLook 2003 ના Help Menu ની વભજ  

 Help Menuની ભદદથી વલવલધ પ્રકાયની ભદદ ભેલી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 Help Menuના વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
1.Microsoft Office OutLook Help: આ ભેનથુી ઓહપવ આટલકુ વલળેની ભદદ ભેલી 
વકામ છે  જેની વોટટ  કટ કી F1 છે. 
 

2.Show The Office Assistant: આ ભેનનુી ભદદથી ઓપીવ આવવસ્ટંટ ને ઓન કયી 
વકામ છે. 
 

3.Microsoft Office Online: આ ઓવનની ભદદથી ઓહપવ આઉટલકુ વલે 
ઓનરાઇન ભદદ ભેલી વકામ છે. યંત ુઆ ભાટે નેટ કનેક્ટ શોવ ુજફૃયી છે. 
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4.Contact Us: આ ભેનનુી ભદદથી ઓહપવ આઉટલકુ રોંચ કમ્પની વાથે કોંટેક્ટ કયી 
વકામ છે. 
 

5.Check For Update: આ ઓવનની ભદદથી OutLook  ક્યાયે અડટે થય ુછે અને 
કમાયે અડટે કયલાભા આલવે તેની ભદદ ભેલી વકામ છે. 
 

6.Detect And Repaire: આ ભેનનુી ભદદથી આઉટલકુ ભા કોઇ ખાભી શોમ તો તે 
ળોધીને તેને ડીટેક્ટ કે યીેય કયી વકામ છે. 
7.Active Product: આ ઓવનની ભદદથી શારભા OutLook 2003 ન ુકય ુલઝટન 
એહકટલ છે તે જોઇ વકામ છે. 
8.Customer Feedback Option: આ ભેનનુી ભદદથી કસ્ટભયના પ્રસ્નો ની ભદદ ભે 
છે. 
 

9.About Microsoft Office OutLook: આ ઓવનની ભદદથી OutLook 2003 વલેની 
વમ્પણુટ ભાહશતી ભેલી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 

 

 

અહશ ms office 2003 અને Ms Office OutLook 2003 ના ફધા ભેનનુી વભજ ણુટ થામ 
છે આળા છે કે આને ખ્માર આલી ્મો શવે આભ છતા કોઇ પ્રસ્ન શોમ તો આ 
લેફવાઇટ ય જઇ કોભેંટ દ્વાયા છુી વકો છો. 
 

 

 

આબાય 

 

=====*****===== 

 


