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Windows-7 ભા Microsoft Office Word 2007  કેલી યીતે સ્ટાટટ  કયવ ુતે જોઇએ  

વૌ પ્રથભ તો આના કોમ્પ્યટુયભા Microsoft Office 2007 Install શોવ ુજોઇએ એટરે 
કે Ms Office 2007 એરીકેળન વોફ્ટ્લેય શોવ ુજોઇએ જો તભાયા કોમ્પ્યટુય કે 
રેટોભા Microsoft Office 2007 ના શોમ તો વૌ પ્રથભ તેને ઇંસ્ટોર કયી રો અથલા 
નીચેની લરિંક યથી ડાઉનરોડ કયીરો અને ઇન્સસ્ટોર કયો 
Microsoft Office 2007 ડાઉનરોડ કયલા અહશક્લરક કયો 
 

Windows-7 ભા Microsoft Office Word 2007  ચાલ ુકયલા ભાટેની યીત નીચે મજુફ 
છે  

 

(1). વૌ પ્રથભ સ્ટાટટ  ફટ્ટન ય ક્લરક કયો  
(2). જેભા All Programs ય ક્લરક કયો  
(3). All Programs ની અન્સદય Microsoft Office ય ક્લરક કયો  
(4). તેભા Microsoft Office Word 2007 ય ક્લરક કયો  
એટરે Microsoft Office Word 2007 સ્ટાટટ  થઇ જવે 

લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેના લચત્રો  
લચત્ર ન.1 

 

https://products.office.com/en-us/download-office-2007
https://1.bp.blogspot.com/-c5JOFUkfz5A/V3-d7ZA_qHI/AAAAAAAADLo/jV_xEFcbiCcD4jukrPc9x0GIlkmp0Z8NwCLcB/s1600/w1.png
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લચત્ર ન.2 

 
 

 

લચત્ર ન.3 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-iMi1xxrGRcE/V3-d7YCo5yI/AAAAAAAADLs/z7lrDuibu0QxhzvVOidSpFxnoV-pKGN_ACLcB/s1600/w2.png
https://1.bp.blogspot.com/-b3c2LWO13KE/V3-d7TrTnTI/AAAAAAAADLw/CjSfnLe3Cv4pHzXxem8rSVobTMmFG6VSACKgB/s1600/w3.png
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MS Office Word 2007 ના વલવલધ ભેન ુવલવે સમજ  
MS Office Word 2007 ભા કુર 8 menu છે  

1.Office Button 

2.Home 

3. Insert 

4.Page Layout 

5.References 

6.Mailing 

7.Review 

8. View 
 

1.Office Button  ની વભજ તેભજ વફ ભેન ુ

Office Button નળી પાઇ ફનાળળા ,પાઇ સેળ કરળા ,પાઇ ને રીંટ કરળા 
તેમજ Ms Word 2007 માથી ફહાર નીકલળા થાય છે 

Office Button ની સમજ માટે ચિત્ર ન.1 

 
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-OyBV_00Dd3g/V3-f_1qOsNI/AAAAAAAADL8/K9sZIamFlzQX4kauTYHAKK6jQFdguB45ACKgB/s1600/word2.png
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ઓહપવ ફટ્ટન ભેનનુા વલવલધ વફભેન ુની વભજ  

પાઇ મેનનુા કુ 9 સફમેન ુછે 

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

 

 
 

2.Open: આ ભેનનુો ઉમોગ ms word 2007 ભા અગાઉ ફનાલેરી કોઇ તૈમાય પાઇર ને 
ખોરલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+O છે  

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-aDU5Vq7gbhI/V3-gAPZgGZI/AAAAAAAADMA/3puB2kbSRA83nfYRBpSaJENUtTn2G_R_QCKgB/s1600/word3.png
https://3.bp.blogspot.com/-i3ehBgGqgGU/V3-gAQ9wT_I/AAAAAAAADME/TttvSYSaF5kRfb7JAR8Is3VBHp1LszoXwCKgB/s1600/word4.png
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3.Save: આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વેલ કયલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+S છે  

 
 

 

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 તેભજ આ પાઇરને જુદા જુદા 
પોયભેટભા અને ીડીએપ પોયભેટભા વેલ કયલા ભાટે થામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-j-g6Hr9iJqs/V3-gAgDIFVI/AAAAAAAADMI/crkVABs1jUklwYL1TqhnGEQVwvGnVnuTQCKgB/s1600/word5.png
https://3.bp.blogspot.com/-CP-qWHas45A/V3-gAuvkbkI/AAAAAAAADMQ/7euguRLfJ6oqc9gJo7RsT6__OHYG1tH3QCKgB/s1600/word6.png
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5.Print આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વપ્રિંટ કયલા ભાટે થામ છે તેભજ પ્રીંટ વપ્રવ્ય ુજોલા 
અને ડામયેલટ પ્રીંટ કયલા ભાટે થામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+P છે.  જુઓ નીચેન ુલચત્ર. 

 

 
 

 

6.Prepare: આ મેનનુી મદદથી ડોક્યમુેંટ પ્રીેર કરી સકાય છે તેની પ્રોટી જાણી 
સકાય છે. ળધ ુમાહહતી માટે જુઓ નીિેન ુચિત્ર 

 

https://3.bp.blogspot.com/-qdD2SC54-Xg/V3-gBE8q7uI/AAAAAAAADMM/eCXm-GSSmbA7BMBknTj5HK1Kd-V9vRzgQCKgB/s1600/word7.png
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7.Sent To : આ ભેન ુની ભદદથી પાઇર વલવલધ યીતે ભોકરી વકામ છે જેભકે mail, Fax, 

DeskTop ,Folder લગેયે જ્ગ્માએ ભોલરી ળકામ છે  

 

 

8.Publish:  આ ભેનનુી ભદદથી ડોક્યભુેંટને બ્રોગ ોસ્ટ તયીકે ડોક્યભુેંટ ભેનેજ ભેંટ 
વલટય તયીકે  કે લકટ સ્ેળ તયીકે બ્બ્રવ કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

https://2.bp.blogspot.com/-EFBqp_-2Y8s/V3-gC2EFKqI/AAAAAAAADMU/5rAvCUOE5ogn46-Hh3fe2zMPe77c8w4WACKgB/s1600/word8.png
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9.Close: આ ભેન ુનો ઉમોગ ms word 2007 ની ખરેુરી પાઇલ ્ફન્સધ કયલા ભાટે થામ 
છે આ ભેન ુથી ભાતે્ર પાઇર ફન્સધ થામ છે ms word 2007 નહશ . 
 

 Home Menu ની વભજ  
Microsoft office 2003 ભા વલવલધ ભેનનુા વફભેનભુા જેતે ભેન ુના વફભેન ુભા જઇ જે 
કામટ થત ુતેજ કામટ Microsoft Office word 2007 ભા ભેનનુા વફભેન ુન ુવવમ્પફોર એટરે 
કે નાન ુઆઇકોન શોમ છે જેના ય ક્લરક કયીને આણે કામટ કયી વકીએ છીએ ટુુંકભા 
વવમ્પફોર કે નાન ુલચત્ર એ ભેનનુા વફ ભેનનુ ુકામટ કયે છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર જેભા શોભ 
ભેન ુઅને તેના વફ ભેન ુઆલેરા છે. 

 
 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-ejYqGAqgJb0/V3-gC9mDTSI/AAAAAAAADMY/l4sD9Pfkp00hWDLutPVgV4Lrv2qeDd1tgCKgB/s1600/word9.png
https://2.bp.blogspot.com/-w1qldTb9Z1k/V4DepM02prI/AAAAAAAADM0/M1ATwbseODoh22LfnwgY70VE7_r2-U0igCLcB/s1600/home1.png
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Home Menu ના વફભેન ુની વભજ 

Home Menu ના વફભેન ુમખુ્મત્લે નાના આઇકોનના ફૃભા શોમ છે અને તે ાુંચ 
બાગભા લશચેામેર શોમ છે જેભા પ્રથભ બાગ Clipboard નો શોમ છે અને તેભા આેર 
વવમ્પફોરની ભદદથી Copy,Paste,Cut ane Format Painter જેલા કામો કયી ળકામ છે. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

 

ફીજો બાગ Font નો છે જેની ભદદથી પોંટની વાઇઝ, પોંટ ચેંઝ કયલા પોંટ 
ફોલ્ડ,ઇટાલરક,અંડયરાઇન , ઉય નીચે રખાણ તેભજ પોંટ કરય અને ફેક ગ્રાઉંડ કરય 
લગેયે સધુાયા લધાયા કે પેયપાય કયી વકામ છે લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

https://1.bp.blogspot.com/-cXbNAsjiQM4/V4DepELC0UI/AAAAAAAADMw/RsRqcs2huwE3APb6EMnJvHs0EVLoPMOjACKgB/s1600/home2.png
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ત્રીજો બાગ ેયેગ્રાપ ભાટેનો જેભા રેફ્ટટ યાઇટ તેભજ લચ્ચે રખાણ રખલા ભાટેના 
વવમ્પફોર તેભજ બરેુ્વ એન્સડ નમ્પફર્ વેડીંગ ફોડટય તેભજ વોટીંગ અને ળો તેભજ શાઇડ 
કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

https://4.bp.blogspot.com/-LO2S3Yhle4s/V4DepmXzpQI/AAAAAAAADM4/SAu80bQ2WgMCSxD5VbaXuCFW7h6b26I6ACKgB/s1600/home3.png
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ચોથો બાગ Styles નો છે જેભા વલવલધ સ્ટાઇરને રગતા વવમ્પફોર શોમ છે. જેનો ઉમોગ 
કયીને વલવલધ સ્ટાઇર આી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

https://4.bp.blogspot.com/-rQTu5jICYnc/V4Deo2Yy6AI/AAAAAAAADMs/mOwuiWlvi14N86-9BKAcLGQr8m4XU2G3wCKgB/s1600/Home4.png
https://1.bp.blogspot.com/-tQMnlpjIkMc/V4Dep-QU7hI/AAAAAAAADM8/giycs7Z0plwvyZlnSQWfmdx7GrX4LkzbACKgB/s1600/home5.png
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ાુંચભો બાગ Editing ભાટેનો છે જેભા Find,Replae અને Select ભાટેના વવમ્પફોર શોમ છે 
અને તેની ભદદથી કોઇ ળબ્દ કે રખાણ ળોધી વકામ છે તેની જ્ગ્માએ ફીજુ રખાણ કે 
ળબ્દ હય્રેળ કયી વકામ છે. અને રખાણ કે ઓબ્જેલટ ને વવરેલટ કયી વકામ છે. લધ ુ
ભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

 Ms Office Word 2007 Insert menu ની વભજ  

Insert menu ના નાભ પ્રભાણે પાઇરભા વલવલધ ઓબ્જેલટ ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે. 
જેભકે Pages,Tables,Picture,ClipArt , Shaps,Charts , Links,Header &amp; Footer 

, Text અને વલવલધ વવમ્પફોર ઉભેયી વકામ છે . જુઓ નીચેન ુલચત્ર જેભા ઇન્સવટટ  ભેનનુા 
વફભેન ુઆલેરા છે. 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-KkiXaquBz7w/V4Dep9qE_kI/AAAAAAAADNA/kyKdP0UhzqIv59NsphHpAyUpExFmW3PcwCKgB/s1600/home6.png
https://3.bp.blogspot.com/-_anOMa9zCcs/V6h6MZIy9rI/AAAAAAAADTM/rRJO1mv35dkH2K9IzWqkTqc9rajZugeegCLcB/s1600/insert1.png
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Insert menuભા મખુ્મત્લે વાતબાગ શોમ 
છે.જેભા Pages,Tables,Illustrations,Links,Header &amp; 

Footer,Text અને Symbols શોમ છે. આ વાત બાગની લચત્ર વહશતની વભજુતી નીચે 
મજુફ છે. 
1.Pages: Insert menuનો આ પ્રથભ બાગ છે જેભા Cover page જેની ભદદથી ેજ પયતે 
વલવલધ પ્રકાયના કલય ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે. ત્માયફાદ Blnk Page જેની ભદદથી એક 
બ્રેંક ેજ એટરે કે કોયા ેજ ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે. અને Page Break જેની દ્વાયા ેજ 
બે્રક ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

2.Tables: Insert menu નો આ ફીજો બાગ છે જેની ભદદથી વલવલધ પ્રકાયના ટેફર 
ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે. તેભજ ટેફર ભાઉવની ભદદથી દોયી વકામ છે. અને જેટરી 
જોઇએ તેટરી યો અને કોરભ મજુફ ટેફર ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

https://3.bp.blogspot.com/-p4kt0SXM7ek/V6h6K3XyrnI/AAAAAAAADSw/gdA-VZtv4EkWGyOwU5INheyP3uk8khGOwCEw/s1600/Insert2.png
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3.Illustrations:Insert menu નો આ ત્રીજો બાગ છે. જેની ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા વલવય 
એટરે લચત્ર ,ક્લર આટટ ,વલવલધ બૌવભવતક આકાયો ,સ્ભાટટ  આટટ તેભજ વલવલધ પ્રકાયના 
ચાટટ  ઉભેયી વકામ છે . જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

4.Links: Insert menu ના આ બાગની ભદદથી પાઇરભા શામય લરિંક ,બકૂભાકટ  અને 
ક્રોવ યેપયુંચ લરિંક ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

https://1.bp.blogspot.com/-0a4YLW_K_OU/V6h6K5Rf_1I/AAAAAAAADS0/8RQUH-vNECAkGfxeIbqV3L_8p5Q5KCNpgCEw/s1600/Insert3.png
https://1.bp.blogspot.com/-YW5y3PYxC6k/V6h6LBI2T3I/AAAAAAAADS4/ebhOUqoi09AfJpmeBFzMEvRtUqCTNivAQCEw/s1600/Insert4.png
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5.Header &amp;amp:Footer : Insert menu નો આ ાુંચભો બાગ છે. જેની ભદદથી 
શડેય ફૂટય અને ેજ નુંફય ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

6.Text: Insert menu નો આ છઠો બાગ છે. જેની ભદદથી રખાણ પયતે ટેક્ષ્ટફોક્ષ ,ક્લલક 
ાટટ ,લડટ આટટ ડ્રોકે તેભજ વવ્નેચય રાઇન તાયીખ અને વભમ અને વલવલધ 
ઓબ્જેલટ ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

https://1.bp.blogspot.com/-gX8I8Q6kfP8/V6h6LTPFRJI/AAAAAAAADS8/q2oOCrrE-KkPZIplCRw5kfwHG_4pMp5dgCEw/s1600/Insert5.png
https://2.bp.blogspot.com/-ys0bSBRDFuE/V6h6Lv-S3AI/AAAAAAAADTA/jib-iOWC7GU_jjuCCkBeh9YpHtbAI4c1gCEw/s1600/Insert6.png
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7.Symbols: Insert menu ના આ વાતભા બાગની ભદદથી વલવલધ ગાલણતીક સતુ્રો અને 
વલવલધ વવમ્પફોર તેભજ વલવલધ સ્ેવળમર કેયેલટય ઉભેયી વકામ છે . જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-5CjSd6pV6i4/V6h6Ls7iYcI/AAAAAAAADTE/l1st8J7P3ZIdoW1ikKgOq8knS3OuGR5awCEw/s1600/Insert7.png
https://4.bp.blogspot.com/-uRcERe038DA/V6h6MI63ApI/AAAAAAAADTI/gkJcCXJGdwEzb2BZpfWOAhfk-nYFNHcxACEw/s1600/Insert8.png
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Ms Office Word 2007 Page Layout menu ની વભજ  

Page Layout menu ના નાભ પ્રભાણે ેજ ન ુવલવલધ વેટીં્વ શોમ છે જેભકે પોંટ કરય 
ભાજીન ેજ આડુ કે ઉભ ુેજન ુફેકગ્રાઉંડ ેયેગ્રાપ તેભજ એયેંજભેંટ લગેયેને રગતા 
વેટીંગ શોમ છે. 
 જુઓ નીચેન ુલચત્ર જેભા ેજ રેઆઉટ ભેનનુા વફભેન ુઆલેરા છે. 

 
 

Page Layout menuભા મખુ્મત્લે ાુંચ બાગ શોમ છે.જેભા Themes,Page Setup,Page 

Background,Paragraph અને Arrange શોમ છે. આ ાુંચ બાગની લચત્ર વહશતની 
વભજુતી નીચે મજુફ છે. 
1.Themes:  ેજ રેઆઉટના આ પ્રથભ બાગની ભદદથી વલવલધ Themes ઉભેયી વકામ 
છે. તેભજ વલવલધ થીભ કરય(Colors) વેટ કયી વકામ છે,વલવલધ પોંટ(Fonts) વેટ કયી 
વકામ છે તેભજ વલવલધ થીભ ઇપેલટ(Effects) આી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-QttdtG1ZVQ8/V7uxEGDY2qI/AAAAAAAADW4/YUNEtgOx_F8g4h3uyvfLfSHogHJ_Z7ctQCLcB/s1600/page+le+0.png
https://4.bp.blogspot.com/-JOCWkbqTJUI/V7uxDw0Wk2I/AAAAAAAADW0/JaRsRuSvjhsTi1qvbsRnQkT6xzQS1XmiQCEw/s1600/page+le+1.png
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2.Page Setup: આ ફીજા બાગની ભદદથી ેજન ુવેટીંગ કયી વકામ છે જેભા ેજ 
પયતેન ુભાર્જિન(Margins), ેજને(Orientation) આડુ(Landscape) કે 
ઉભ(ુPortal) ,ેઝની વાઇઝ(Size) તેભજ ેજ બે્રક(Breaks), રાઇન નમ્પફય(Line 

Numbers) તેભજ શાઇપનેળન(Hyphenation) વેટ કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

3.Page Background:આ ત્રીજા બાગની ભદદથી ેઝના ફેક્ ગ્રાઉન્સડ ને રગતા વેટીંગ 
શોમ છે જેભા બે્રક ગ્રાઉન્સડભા લોટયભાકટ  ઉભેયી વકામ છે. તેભજ ેજને કરય વેટ કયી 
વકામ છે અને ેઝ પયતે ફોડટય આી વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-CQ9ZEbgxc2M/V7uxE_C_BkI/AAAAAAAADXI/DKNw5uhCa1wE2O1Urxc-7K2wAfV1CRvhwCEw/s1600/pege+le+2.png
https://4.bp.blogspot.com/-tlFwACdxiD4/V7uxEC0IfbI/AAAAAAAADW8/6Cu5gLuT7BMBjXRKMgTyKMB9sQEDlbWUQCEw/s1600/page+le+3.png
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4.Paragraph: Page layout ના આ ચોથા બાગની ભદદથી ેયેગ્રાપને રગતા વેટીંગ 
કયી વકામ છે. જેભા ડાફી કે જભણી ફાજુ ઇંડકે્ષ ઉભેયવ ુતેભજ કેટરી જ્ગ્મા યાખલી 
તેના વેટીંગ શોમ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

5.Arrange: ેઝ રે આઉટ ભેનનુા આ છેલ્રા બાગની ભદદથી વલવલધ એર્ુંજભેંટ વેટ 
કયી વકામ છે. જેભા  ોઝીળન બ્રીંગ પોંટ ટેક્ષ્ટ યેીંગ તેભજ એરાઇન ગ્રુ અને યોટેટ 
ને રગતા ઓવન શોમ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-DkKYg_va_NQ/V7uxErGyGKI/AAAAAAAADXA/FLIasnJLE-4BdmeuUORVwk3TbqDH960ZQCEw/s1600/page+le+4.png
https://2.bp.blogspot.com/-8cAgag3LWQc/V7uxErZ0SkI/AAAAAAAADXE/M3kL_GrU000QdtbqRVrKAJma9GZWe8Z6gCEw/s1600/page+le+5.png
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Ms Office Word 2007 References Menu ની વભજ  

References Menu ના નાભ પ્રભાણે ેજ ન ુવલવલધ વેટીં્વ શોમ છે જેભકે Table of 

Contents,Footnotes,Citations &amp; Bibliography,Captions,Index,Table of 

Authorities લગેયેને રગતા વેટીંગ શોમ છે. 
 જુઓ નીચેન ુલચત્ર જેભા યેપયુંવ ભેનનુા વફભેન ુઆલેરા છે. 
 

 

 

 

 

 

References Menu ભા મખુ્મત્લે છ બાગ શોમ છે.જેભા Table of 

Contents,Footnotes,Citations &amp; Bibliography,Captions,Index અને Table 

of Authorities આ છ બાગની લચત્ર વહશતની વભજુતી નીચે મજુફ છે. 
 

1.Table of Contents: યેપયુંવ ભેનનુા આ પ્રથભ બાગની ભદદથી ટેફર કુંટેંટ ઉભેયી 
વકામ છે તેભજ ઉભેયેર ટેફર કુંટેંટ દુય કયી ળકામ છે. તેભજ રેલર મજુફ ટેક્ષ્ટ 
ઉભેયી વકામ તેભજ ટેફર કુંટેંટ અડેટ કયી ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

https://1.bp.blogspot.com/-jzu9OsmzATE/V9AJfVpqaOI/AAAAAAAADZs/m_TmZOCZ-ZwM2X61U_uF2DsMwdwL886EQCLcB/s1600/Referances.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jzu9OsmzATE/V9AJfVpqaOI/AAAAAAAADZs/m_TmZOCZ-ZwM2X61U_uF2DsMwdwL886EQCLcB/s1600/Referances.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jzu9OsmzATE/V9AJfVpqaOI/AAAAAAAADZs/m_TmZOCZ-ZwM2X61U_uF2DsMwdwL886EQCLcB/s1600/Referances.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jzu9OsmzATE/V9AJfVpqaOI/AAAAAAAADZs/m_TmZOCZ-ZwM2X61U_uF2DsMwdwL886EQCLcB/s1600/Referances.jpg
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2.Footnotes: આ વલબાગની ભદદથી ફૂટનોટ ઉભેયી વકામ છે,ઉભેયેરી ફૂ્નોટ જોઇ 
વકામ છે તેભજ એન્સડ નોટ ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

3.Citations &amp; Bibliography: આ વફભેનનુી ભદદથી 
ડોક્યભેુન્સટભા Citation ઉભેયી વકામ છે. વલવલધ વોટને ભેનેજ કયી વકામ છે વલવલધ 

https://1.bp.blogspot.com/-4lE-74FnRm8/V9AJjwQayMI/AAAAAAAADaE/z9_y8a0jWAcCAuLXLabkOM0rm7kCnUCUQCEw/s1600/referans1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-fX5zKslFdWc/V9AJjDfp-qI/AAAAAAAADZ0/OEhEuV87oKcZrBLGRhc7O87Cn0cCrEARQCEw/s1600/Refgeranch2.png
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સ્ટાઇર વેટ કયી વકામ છે તેભજ Bibliograph ઇંવટટ  કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર 

 

 
 

4.Captions: યેપેયુંવ ભેનનુા આ વલબાગની ભદદથી વલવલધ કે્ળન ઉભેયી ળકામ છે. 
ટેફર હપિંગય ઉભેયી ળકામ છે ટેફરને અડેટ કયી ળકામ છે તેભજ ક્રોવ યેપયુંવ વેટ 
કયી ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

https://4.bp.blogspot.com/-TV-JCPNsBY4/V9AJjJlxU5I/AAAAAAAADZ8/Dc30tT4UX-M4Gx4t6Yc2fpF0gcPRpBnCQCEw/s1600/referanch3.png
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5.Index: આ વફભેનનુી ભદદથી ભાકટ  એન્સટયી વેટ કયી વકામ તેભજ વલવલધ તૈમાય 
ઇન્સડેક્ષ ઉભેયી ળકામ અને ઉભેયેર ઇન્સડેક્ષને અડેટ કયી ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-b_CAyYIe7eg/V9AJjMfhVbI/AAAAAAAADZ4/DNx8q3e5UYALbKWEpyykujsUsZPfD8RhgCEw/s1600/referanch4.png
https://1.bp.blogspot.com/-YWAYcFcwXks/V9AJjpb1XQI/AAAAAAAADaA/-dkEbfWcd609pMxzAgGzJhJAIJc9rqV8QCEw/s1600/referanch5.png
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6.Table Of Authorities: આ વલબાગની ભદદથી વવરેલટેડ રખાણ ઉય ભાકટ  કે્ળન 
ઉભેયી વકામ છે. અને ટેફર ઓથોયીટીઝ વેટ કયી ળકામ કે ઉભેયી ળકામ છે અને 
ઉભેયેર ટેફર કે ટેફર ઓથોયીટીઝને અડેટ કયી ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

 

 

Ms Office Word 2007 

Mailing,Review અને View Menu ની વભજ  
5.Mailings menu ના નાભ પ્રભાણે ભેઇર ભિને રગતા વલવલધ વેટીં્વ 
શોમ 

 Mailings Menu ભા મખુ્મત્લે ાુંચ બાગ શોમ છે.આાુંચ બાગની લચત્ર વહશતની 
વભજુતી નીચે મજુફ છે. 
  

(1)Ceate: ભેઇરીંગ ભેનનુા આ પ્રથભ બાગની 
ભદદથી Envelpes અને Labels ફનાલી ળકામ છે.  

https://4.bp.blogspot.com/-jMhpXRowpRU/V9AJfsvooHI/AAAAAAAADZw/9VZDvXS4c_w-VV8oL5dPT9xM3JxrjWDNACEw/s1600/referanch6.png
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(2)Stat Mail Mege: આ વલબાગની ભદદથી ભેઇર ભિ ળફૃ કયી ળકામ છે નવ ુલરસ્ટ 
ફનાલી ળકામ તેભજ ફનાલેર લરસ્ટને સધુાયી ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 

(3)Write & Insert Fields: આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા ભજ ેકયેર હપલ્ડને 
શાઇરાઇટ કયી ળકામ છે તેભજ Adress Blok જોઇ ળકામ છે ગ્રીટીંગ રાઇન ઉભેયી 
ળકામ છે ભિ હપલ્ડ ઉભેયી ળકામ તેભજ ફૃલ્વ,હપલ્ડભેચ થલા કે રેફરને અડેટ કયી 
ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 

https://1.bp.blogspot.com/-N9M8AUCdrs0/V9eG1MBKr0I/AAAAAAAADbo/E-Ov5PnnRPo37rKltiUkuYzXqYZQfT-TQCLcB/s1600/m1.png
https://1.bp.blogspot.com/-nnEtSRon_C4/V9eG1bVWjYI/AAAAAAAADbw/VJN1y0kUtZw2w6XjRKQdT71jSO67xNl3QCEw/s1600/m2.png
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(4)Preview Result: ભેઇરીંગ ભેનનુા આ વલબાગની ભદદથી ફનાલેર લરસ્ટને ળોધી 
ળકામ છે. ભેઇરભિ ભા આલેર એયય ઓટો ભેટીક દુય કયી ળકામ છે. 
  

(5)Finish: આ વફભેનનુી ભદદથી ભેઇર ભિને હપવનળ એટરે પાઇનરી સ્ટે મજુફ 
ફુૃ કયી ળકામ છે. 
  

6.Review: લડટ 2007ન ુઆ છઠા નુંફયન ુભેન ુછે. જેભા છ વલબાગ છે. જેની ભદદથી 
વલવલધ હયવ્ય ુવેટ કયી ળકામ છે ડોક્યભુેંટને પ્રોટેલટ કયી ળકામ છે લગેયે Review 

Menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
(1) Proofing: આ વફભેનનુી ભદદથી Spelling & Grammar છેક કયી ળકામ છે. 
વલવલધ હયચવટ અને થીવચટ તેભજ ટ્ાુંવરેટ કયી ળકામ છે. તેભજ બાા વેટ કયી 
ળકામ છે ડોક્યભુેંટભા કુર કેટરા અક્ષયો છે તે ગણી ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 

https://1.bp.blogspot.com/-6XT_a3jcdDQ/V9eG1UUoAzI/AAAAAAAADbs/Be87BhXAVXEJduoUtFy1QPucoddje8MbQCEw/s1600/m3.png
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(2) Comments: હયવ્ય ુભેનનુા આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા નલી કોભેન્સટ 
ઉભેયી ળકામ છે ઉભેયેરી કોભેન્સટ દુય કયી ળકામ એક છી એક એભ કોભેન્સટ જોઇ 
ળકામ છે તેભજ ફીજી કોભેન્સટ ય જઇ ળકામ છે. 
  

(3) Tracking: આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટનો ટે્ક ચેંજ કયી ળકામ છે ફલનુ્સવ 
ઉભેયી ળકામ ભાકટ  અ ઉભેયી જોઇ ળકામ કે છુાલી ળકામ તેભજ હયવ્માન ચાલ ુકે 
ફુંધ કયી ળકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 

(4) Changes: આ વલબાગની ભદદથી રખાણને Accept કે Reject કયી ળકામ છે 
તેભજ તેન ુપ્રીવ્ય ુજોઇ ળકામ છે તેભજ નેક્ષ્ટ સ્ટે ય જઇ ળકામ છે . 
  

(5) Compare: આ વફભેનનુી ભદદથી ફેકે તેથી લધાયે ડોક્યભેુટની વયખાભણી કયી 
ળકામ છે. તેભજ ફને્ન ડોક્યભેુન્સટના ળોટ જોઇ ળકામ છે. 
  

https://2.bp.blogspot.com/-3EiyJCsfpvI/V9eG1y6DyuI/AAAAAAAADb0/XG2ArBRX6mo8be49TG6myg_WLb1F3gKUwCEw/s1600/m4.png
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(6) Protect: આ છેલ્રા વલબાગની ભદદથી ડોક્યભેુન્સટને ાવલડટથી પ્રોટેલટ કયી 
ળકામ છે. 
  

7.View Menu: વ્ય ુભેન ુએ લડટ 2007 ન ુછેલ્લ ુભેન ુછે જેભા ાુંચ વલબાગ છે જેની 
ભદદથી ડોક્યભેુન્સટને વલવલધ વ્યભુા વેટ કયી ળકામ છે. આ ાુંચ વલબાગ કે વફભેન ુ
ની વભજ નીચે મજુફ છે. 
(1) Document Views: આ વફભેન ુની ભદદથી ડોક્યભેુન્સટને Print Layout,Full 

Screen ,Web Layout,Outline કે Draft વ્યભુા જોઇ ળકામ છે કે યાખી ળકામ છે 

  

(2) Show/Hide: વ્ય ુભેનનુા આ વફભેનનુી ભદદથી Rular,Gridlines,Message 

Bar,Document Map અને Thumbnails ને ચાલ ુકે ફન્સધ કયી ળકામ છે. ચાલ ુકયલા 
જે તે ઓ્ળન ય ક્લરક કયો એટરે ત્મા વાભે ચોયવ ખાનાભા ખયાની નીળાની જોલા 
ભવે અને ફન્સધ કયલા ત્મા ક્લરક કયો એટરે ખયાની નીળાની જતી યશવેે અને તે 
ઓ્ળન મજુફની ક્રીમા ફુંધ થઇ જવે 

  

(3) Zoom: આ વલબાગની ભદદથી ડોકુભેન્સટને 75%,100% કે 200% મજુફ ઝુભ કયી 
વકામ છે. તેભજ ડોકુભેન્સટને એક ેઝભા ફે ેઝભા કે ેઝની શોાઇ લગેયે વેટ કયી 
ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 

https://1.bp.blogspot.com/-cjlzCpQek5g/V9eG122M84I/AAAAAAAADb8/SVfoDTd6K2E8h4rI6rrN8WwXnKY0K7oaQCEw/s1600/m5.png
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(4) Window: વ્ય ુભેનનુા આ વલબાગની ભદદથી નલો વલિંડો ખોરી ળકામ છે. ફે કે 
તેથી લધાયે વલિંડોને ગોઠલી ળકામ છે.ફે વલિંડોને બેગા કયી ળકામ છે. તેભજ એક છી 
એક વલિંડો જોઇ ળકામ છે. તેન ુસ્ક્રોલરિંગ કયી ળકામ છે તેભજ ફધા વલિંડોને હયવેટ કયી 
ળકામ છે અને લધાયાના વલિંડોને ફન્સધ કયી ળકામ છે. 
  

(5) Macros: આ વફભેનનુી ભદદથી નલો ભેક્રો ફનાલી ળકામ તેને હયકોડટ કયી 
ળકામ તેભજ સધુાયા લધાયા કયી ળકામ છે. 
  

અહશ Ms Word 2007 ના ફધાજ ભેનનુી વભજ યુી થામ છે. જે આને ફયાફય 
વભજાઇ ્ય ુશવે 

  

MS Excel 
2007 
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Windows-7 ભા Microsoft Office Excel 2007  ચાલ ુકયલા ભાટેની યીત નીચે મજુફ છે  

 

(1). વૌ પ્રથભ સ્ટાટટ  ફટ્ટન ય ક્લરક કયો  
(2). જેભા All Programs ય ક્લરક કયો  
(3). All Programs ની અન્સદય Microsoft Office ય ક્લરક કયો  
(4). તેભા Microsoft Office Excel 2007 ય ક્લરક કયો  
એટરે Microsoft Office Excel 2007 સ્ટાટટ  થઇ જવે 

લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેના લચત્રો  
લચત્ર ન.1 

 
 

 

લચત્ર ન.2 

https://1.bp.blogspot.com/-c5JOFUkfz5A/V3-d7ZA_qHI/AAAAAAAADLo/jV_xEFcbiCcD4jukrPc9x0GIlkmp0Z8NwCLcB/s1600/w1.png


32                                                   Created By : www.mnmeniya.in 

 

 
 

 

લચત્ર ન.3 

 
 

MS Office Excel 2007 ના વલવલધ ભેન ુવલવે વભજ 

MS Office Excel 2007 ભા કુર ઓહપવ ફટન વહશત 8 menu છે  

1.Office Button 

2.Home 

3. Insert 

4.Page Layout 

5.Formulas 

6.Data 

7.Review 

https://3.bp.blogspot.com/-2ZnXnRnIUnk/V9eNo3IbVNI/AAAAAAAADcI/g5Han-bWYKIDu17BeY8Ae7d_vFOUgxISwCLcB/s1600/E1.png
https://3.bp.blogspot.com/-XYUJTnTnsVg/V9eNpOXv31I/AAAAAAAADcM/_wcTjhSO19QBJcp5lJSI3dm2Fgu1fUyMgCLcB/s1600/E2.png
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8. View 

  

1.Office Button  ની વભજ તેભજ વફ ભેન ુ

Office Button નલી પાઇર ફનાલલા ,પાઇર વેલ કયલા ,પાઇર ને યીંટ કયલા 
તેભજ Ms Excel 2007 ભાથી ફશાય નીકલા થામ છે 

Office Button ની વભજ ભાટે લચત્ર ન.1 

 
  

1.ઓહપવ ફટ્ટન ભેનનુા વલવલધ વફભેન ુની વભજ  

પાઇર ભેનનુા કુર 9 વફભેન ુછે 

(1.)New: આ ભેનનુો ઉમોગ નલી પાઇર ફનાલલા ભાટે થામ છે તેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+N છે . જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

https://4.bp.blogspot.com/-cLN8-jhy3hI/V9flyfJ6cRI/AAAAAAAADcc/Js_YUtBV5iEtS_wOxlH7643YegvefCRwACLcB/s1600/o1.png
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(2.)Open: આ ભેનનુો ઉમોગ ms Excel 2007 ભા અગાઉ ફનાલેરી કોઇ તૈમાય પાઇર 
ને ખોરલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+O છે  

  

(3.)Save: આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વેલ કયલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+S છે  

 

(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 તેભજ આ પાઇરને જુદા જુદા 
પોયભેટભા અને ીડીએપ પોયભેટભા વેલ કયલા ભાટે થામ છે. 
  

(5.)Print આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વપ્રિંટ કયલા ભાટે થામ છે તેભજ પ્રીંટ વપ્રવ્ય ુજોલા 
અને ડામયેલટ પ્રીંટ કયલા ભાટે થામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+P છે.   
  

(6.)Prepare: આ ભેનનુી ભદદથી ડોક્યભુેંટ પ્રીેય કયી વકામ છે તેની પ્રોટી જાણી 
વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

https://4.bp.blogspot.com/-JQPA5QKSR8k/V9flyS4FsmI/AAAAAAAADcg/xPKLQi0cJ6UCy98GHe5ERbOHsjQvWECrwCLcB/s1600/o2.png
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(7.)Sent To : આ ભેન ુની ભદદથી પાઇર વલવલધ યીતે ભોકરી વકામ છે 
જેભકે mail, Fax, DeskTop ,Folder લગેયે જ્ગ્માએ ભોલરી ળકામ છે  

  

(8.)Publish:  આ ભેનનુી ભદદથી ડોક્યભુેંટને Excel Servise તયીકે ડોક્યભુેંટ ભેનેજ ભેંટ 
વલટય તયીકે  કે લકટ સ્ેળ તયીકે બ્બ્રવ કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

https://1.bp.blogspot.com/-cqvMLcD1V7E/V9flyrC6NUI/AAAAAAAADck/IjArQLkpr10ypwHNfscydFVGLbNj6W8xACEw/s1600/o3.png
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(9.)Close: આ ભેન ુનો ઉમોગ ms Excel 2007 ની ખરેુરી પાઇલ ્ફન્સધ કયલા ભાટે 
થામ છે આ ભેન ુથી ભાતે્ર પાઇર ફન્સધ થામ છે ms Excel 2007 નહશ . 
  

  

2.Home Menu ની વભજ 

Home Menu ની ભદદથી કોી,ેસ્ટ,પોંટ વાઇઝ ,સ્ટાઇર.રખાણ લચ્ચે,જભણી કે ડાફી 
ફાજુ તેભજ અક્ષયો ફોલ્ડ,ઇટારીક કે અંડય રાઇન તેભજ જફૃયી ફેર્જજક વેટીંગ શોમ છે 
જેભા કુર વાત બાગ છે આ વાત વલબાગ કે વફભેન ુની વભજ નીચે મજુફ છે. 
  

(1) Clipboard: આ વલબાગની ભદદથી Copy,Paste,Cut ane Format Painter જેલા 
કામો કયી ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

https://3.bp.blogspot.com/-pradh8uZ3BM/V9flzIPKTFI/AAAAAAAADco/CpdPFkLDacUvvuEc6SCDsZmvmXhSsfaOACEw/s1600/o4.png
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(2) Font: આ વફભેનનુી ભદદથી પોંટની વાઇઝ, પોંટ ચેંઝ કયલા પોંટ 
ફોલ્ડ,ઇટાલરક,અંડયરાઇન , વવરેલટેડ વેર પયતે ફોડટય  તેભજ પોંટ કરય અને 
ફેક ગ્રાઉન્સડ કરય લગેયે સધુાયા લધાયા કે પેયપાય કયી વકામ છે લધ ુભાહશતી 
ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 

https://3.bp.blogspot.com/-rWgcP9C06dc/V9fmNFJl0lI/AAAAAAAADc0/0WKfQe8wFv4b45Iu2d9GOWizoLK481V0wCLcB/s1600/h1.png
https://4.bp.blogspot.com/-VYOF7QtkLZI/V9fmNN5vAPI/AAAAAAAADcw/PY_CNxr9cQUlmH2SmeDLOOjFG7q_usbpwCLcB/s1600/h2.png
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(3) Alignment: શોભ ભેનનુા આ વફભેનનુી ભદદથી ડાફી ફાજુ જભણી ફાજુ તેભજ 
લચ્ચે રખાણ રખલા ભાટેના વવમ્પફોર વેરભા રખાણ ત્રાસ ુઆડુ ઉભ ુવેટ કયી 
ળકામ તેભજ ફેકે તેથી લધાયે વેરને બેગા કયી તેભા રખાણ લચ્ચે રખી વકામ 
અને વેરભા રખાણ ઓટો ભેટીક એંટય આ્મા લગય નીચે રખી વકામ લગેયેને 
રગતા વેટીંગ શોમ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 

(4) Number: આ વફભેનનુી ભદદથી વવરેલટેડ વેરભા કઇ ભાહશતી રખલી વે તે વેટ 
કયી ળકામ છે જેભકે Genaral,Number,Date,Currncy લગેયે તેભજ રખેર 
નભયીક ભાહશતી છી ોઇંટ છી કેટરા આંકડા યાખલા વે તે ણ વેટ કયી 
વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

https://4.bp.blogspot.com/-9NvTK1QcrdY/V9fmNMj_adI/AAAAAAAADcs/vksDTBkcn_k1MZJpCwBhFNH4NG8h03m6gCLcB/s1600/h3.png
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(5)  Styles:  આ વફભેનનુી ભદદથી વેર ય વલવલધ Conditional Formeting કયી 
ળકામ છે તેભજ ટેફરને પોયભેટ કયી ળકામ છે અને વેરને વલવલધ સ્ટાઇર આી 
ળકામ છે. 

  
(6)  Cells: આ વલબાગની ભદદથી જ્મા ભાઉવન ુકવટય છે ત્મા વેર ઉભેયી ળકામ છે 

આ ભાટે Insert ય ક્લરક કયવ ુતેભજ વવરેલટેડ વેર ડીરીટ કયી વકામ છે. આ 
ભાટે Delete ય ક્લરક કયવ ુઅને Formate ની ભદદથી વવરેલટેડ વેરને વલવલધ 
યીતે પોભેટીંગ કયી ળકામ છે. 

  
(7) Editing:  આ વફભેન ુની ભદદથી વલવલધ સધુાયા લધાયા કયી વકામ છે જેભકે 

વલવલધ પોમુટરા ભાટે સતુ્રો ની ભદદથી વયલાા ફાદફાકી ટકાલાયી લગેયે ઉભેયી 
ળકામ છે. તેભજ અક્ષય કે રખાણને ઓટોપીર કયી વકામ છે. તેભજ વેરભા યશરે 
તભાભ ભાહશતી લરીઅય કયી વકામ છે. તથા રખાણ કે વેરને A toZ કે Z to 
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A મજુફ ગોઠલી ળકામ છે. Find & Select ના ભદદથી વલવલધ રખાણ ળોધી 
વકામ છે તેભજ હય્રેળ કયી ળકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

3.Insert Menu 

Insert menu ના નાભ પ્રભાણે પાઇરભા વલવલધ ઓબ્જેલટ ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે. 
 જેભકે Tables,Picture,ClipArt , Shaps,Charts , Links,Header, Footer ,Text  

અનેવલવલધ વવમ્પફોર ઉભેયી વકામ છે 

Insert menuભા મખુ્મત્લે ાુંચ બાગ શોમ છે.જેભા . આ ાુંચ બાગની લચત્ર વહશતની 
વભજુતી નીચે મજુફ છે. 
  

(1)Tables: Insert menu નો આ પ્રથભ બાગ છે જેની ભદદથી Private 

Table અને Table ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે. અને જેટરી જોઇએ તેટરી યો અને કોરભ 
મજુફ ટેફર ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે. 
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(2)Illustrations:Insert menu નો આ ફીજો બાગ છે. જેની ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા 
વલવય એટરે લચત્ર ,ક્લર આટટ ,વલવલધ બૌવભવતક આકાયો ,સ્ભાટટ  આટટ ઉભેયી વકામ 
છે.જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 

(3) Charts:  Insert Menu ના આ બાગની ભદદથી વલવલધ પ્રકાયના ચાટટ  ઉભેયી વકામ 
છે જેભા column,Line,Pie,Bar,Aria અને Scater  લગેયે પ્રકાયના ચાટટ  ઉભેયી ળકામ 
છે. 
  

(4)Links: Insert menu ના આ બાગની ભદદથી પાઇરભા શામય લરિંક ઉભેયી વકામ 
છે. જેની ભદદથી ફે કે તેથી લધ ુએક્ષ્વેર વીટ જોડી વકામ છે. 
  

(5)Text: Insert menu નો આ ાુંચભો બાગ છે. જેની ભદદથી રખાણ પયતે 
ટેક્ષ્ટફોક્ષ ઉભેયી વકામ છે.તથા લડટ આટટ તેભજ વવ્નેચય રાઇન તથા શડેય અને ફૂટય 
અને વલવલધ ઓબ્જેલટ ઉભેયી વકામ છે. તેભજ વલવલધ વવમ્પફોર કે સ્ેવવમર કેયેલટય 
ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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4.Page Layout menu  

 Page Layout menu ના નાભ પ્રભાણે ેજ ન ુવલવલધ વેટીં્વ શોમ છે જેભકે પોંટ કરય 
ભાજીન ેજ આડુ કે ઉભ ુેજન ુફેકગ્રાઉંડ ેયેગ્રાપ તેભજ એયેંજભેંટ લગેયેને રગતા 
વેટીંગ શોમ છે. Page Layout menuભા મખુ્મત્લે ાુંચ બાગ શોમ આ ાુંચ બાગની લચત્ર 
વહશતની વભજુતી નીચે મજુફ છે. 
(1)Themes: ેજ રેઆઉટના આ પ્રથભ બાગની ભદદથી વલવલધ Themes ઉભેયી વકામ 
છે. તેભજ વલવલધ થીભ કરય(Colors) વેટ કયી વકામ છે,વલવલધ પોંટ(Fonts) વેટ કયી 
વકામ છે તેભજ વલવલધ થીભ ઇપેલટ(Effects) આી વકામ છે. 
  

(2)Page Setup: આ ફીજા બાગની ભદદથી ેજન ુવેટીંગ કયી વકામ છે જેભા ેજ 
પયતેન ુભાર્જિન(Margins), ેજને(Orientation) આડુ(Landscape) કે 
ઉભ(ુPortal) ,ેઝની વાઇઝ(Size) તેભજ ેજ બે્રક(Breaks), વપ્રન્સટ એહયમા, બે્રક ગ્રાઉન્સડ 
અને વપ્રન્સટ ટાઇલ્વ  વેટ કયી વકામ છે. 
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(3)Scale to Fit: આ ત્રીજા બાગની ભદદથી વીટની રુંફાઇ શોાઇ વેટ કયી ળકામ છે 
જેભા રુંફાઇ શોાઇ ઓટોભેટીક કે ેઝ લાઇઝ વેટ કયી વકામ છે તેભજ સ્કેર ફામ 
હડપોલ્ટ 100% થી ભાુંડીને લધ ુકે ઓછો વેટ કયી વકામ છે. 
  

(4)Sheet Option: Page layout ના આ ચોથા બાગની ભદદથી ગ્રીટીંગ રાઇન અને 
શડેરાઇન ની નીચે યશરેા ચોયવ ખાનાભા ક્લરક કયી તેને ચાલ ુકે ફુંધ કયી વકામ છે 
જ્માયી ચોયવભા ખયાની વનળાની શોઇ ત્માયે તે ચાલ ુગણામ 

  

(5)Arrange: ેઝ રે આઉટ ભેનનુા આ છેલ્રા બાગની ભદદથી વલવલધ એર્ુંજભેંટ વેટ 
કયી વકામ છે. જેભા બ્રીંગ પોંટ વેંડ ફેક વવરેલળન ાન તેભજ એરાઇન ગ્રુ અને યોટેટ 
ને રગતા ઓવન શોમ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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Ms Office Excel 

2007 ના Formulas,Data,Review અને View  Menu ની 
વભજ  

5.Formulas Menu ની વભજ 

Formulas Menu ના નાભ પ્રભાણે વલવલધ પોમુટરાને રગતા વેટીં્વ શોમ છે જેભા 
મખુ્મ ચાય બાગ છે આ ચાય બાગ કે ભેનનુી વભજ નીચે મજુફ છે. 
  

(1)Function Library: પોમુટરા ભેનનુા આ પ્રથભ બાગની ભદદથી પુંકળન ઉભેયી વકામ 
છે જેલાકે Auto Sum,Resently Used,Financil,Logical,Text,Date &Time,Lookup & 

Reference,Math& Tring લગેયે.લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 
 

 

(2)Defined Names: આ વલબાગની હડપાઇન નાભ જોઇ વકામ છે. હડપાઇન નાભ વેટ 
કયી વકામ છે તેભા પોમુટરા ઉભેયી વકામ છે વવરેલળનભા નાભ વેટ કયી વકામ છે. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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(3)Formula Auditing: આ વફભેનનુી ભદદથી Trace Precedents અને Trace 

Dependents ઉભેયી વકામ છે તેભજ ટે્વ પે્રવડેં્વથી અને ટે્વ ડીેંડેં્વથી આલેર 
એયોને દુય કયી વકામ છે. અને વલવલધ પોમુટરા જોઇ વકામ છે આલેરી ભરુો વેક કયી 
વકામ છે અને Evaluate Formula ઉભેયી વકામ છે. તેભજ ફુર વલિંડોને જોઇ વકામ છે. 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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(4)Calculation Options: પોમુટરા ભેનનુા આ વલબાગની ભદદથી કેલ્ક્યરેુળન ને 
રગતા વેટીંગ કયી વકામ છે તેભજ ઓટોભેટીક કેલ્ક્યરેુળન કયી વકામ છે. 
 

6.Data menu  

Data Menu ના નાભ પ્રભાણે Data ને રગતા વેટીંગ શોમ છે મખુ્મત્લે ાુંચ બાગ 
શોમ છે. આાુંચ બાગની લચત્ર વહશતની વભજુતી નીચે મજુફ છે. 
  

(1)Get External Data: ડેટા ભેનનુા આ પ્રથભ બાગની ભદદથી વલવલધ એક્ષ્ટનટર ડેટા 
ફનાલી વકામ છે જેભકે From Access, From Web, From Text, From Other 

Sources, Existing Content લગેયે ફનાલી ળકામ છે.  

  

(2)Connection: આ વલબાગની ભદદથી Connection ને હયફે્રવ કયી વકામ છે. 
કનેલવનની ક્સ્થત જોઇ વકામ છે તેની પ્રોટી જાણી વકામ છે તેભજ લરિંક ને એડીટ 
કયી વકામ છે. 
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(3)Sort & Filter: આ વફભેનનુી ભદદથી A to Z કે Z to A મજુફ વોટીંગ કયી વકામ 
છે  તેભજ હપલ્ટય ,ક્લરઅય અને યીઅરામ તેભજ વલવલધ એડલાુંવ વેટીંગ કયી 
વકામ છે. 

  

(4)Data Tools: ડેટા ભેનનુા આ વલબાગની ભદદથી રખાણ પયતે કોરભ ઉભેયી વકામ 
છે ડુ્રીકેટ વેર દુય કયી વકામ છે ડેટાન ુલેરીડેવન કયી વકામ છે તેભજ કોંવોલરડેટ 
અને એનાલરવીવ કયી વકામ છે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 

(5)Outline: આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ આઉટરાઇનના વેટીંગ શોમ છે જેની 
ભદદથી ગ્રુ ફનાલી ળકામ છે. ગ્રુને અનગ્રુ કયી વકામ છે તેભજ વફ ટોટર કયી 
વકામ છે. 
  

7.Review Menu ની વભજ 
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Review Menu Excel 2007ન ુઆ છઠા નુંફયન ુભેન ુછે. જેભા ત્રણ વલબાગ છે. જેની 
ભદદથી વલવલધ હયવ્ય ુવેટ કયી ળકામ છે ડોક્યભુેંટને પ્રોટેલટ કયી ળકામ છે 
લગેયે Review Menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
(1) Proofing: આ વફભેનનુી ભદદથી Spelling & Grammar છેક કયી ળકામ છે. 
વલવલધ હયચવટ અને થીવચટ તેભજ ટ્ાુંવરેટ કયી ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
  

(2) Comments: હયવ્ય ુભેનનુા આ વફભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સટભા નલી કોભેન્સટ 
ઉભેયી ળકામ છે ઉભેયેરી કોભેન્સટ દુય કયી ળકામ એક છી એક એભ કોભેન્સટ જોઇ 
ળકામ છે તેભજ ફીજી કોભેન્સટ ય જઇ ળકામ છે.તેભજ ફધી કોમ્પભેન્સટ જોઇ વકામ છે. 
કોમ્પભેન્સટને ળો કે શાઇડ કયી વકામ છે અને લરિંક ને ળો કયી વકામ છે. 
  

(3) Changes:આ વફભેનનુી ભદદથી વીટને પ્રોટેલટ કયી વકામ છે. લકટ બકૂને પ્રોટેલટ 
કયી વકામ છે લકટ  બકૂને વેય કયી વકામ છે લકટ  બકૂ કે વીટને પ્રોટેલટ કયીને વેય કયી 
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વકામ છે તેભજ તેને કોણ કોણ સધુાયી વકવે તે વેટ કયી વકામ છે અને ટે્ક ફદરી 
વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટેજુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
  

7.View Menu ની વભજ 

 વ્ય ુભેન ુએ એક્ષ્વેર 2007 ન ુછેલ્લ ુભેન ુછે જેભા ાુંચ વલબાગ છે જેની ભદદથી 
ડોક્યભેુન્સટને વલવલધ વ્યભુા વેટ કયી ળકામ છે. આ ાુંચ વલબાગ કે વફભેન ુની વભજ 
નીચે મજુફ છે. 
(1) Workbook Views: આ વફભેન ુની ભદદથી લકટ બકૂને Normal ,Page Lay Out, 

Page Breack Priews, Custom Views અને Full Screen વ્યભુા જોઇ ળકામ છે કે યાખી 
ળકામ છે. 
  

(2) Show/Hide: વ્ય ુભેનનુા આ વફભેનનુી ભદદથી Rular,Gridlines, Message Bar, 

Formula Bar અને Headings ને ચાલ ુકે ફન્સધ કયી ળકામ છે. ચાલ ુકયલા જે 
તે ઓ્ળન ય ક્લરક કયો એટરે ત્મા વાભે ચોયવ ખાનાભા ખયાની નીળાની જોલા 
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ભવે અને ફન્સધ કયલા ત્મા ક્લરક કયો એટરે ખયાની નીળાની જતી યશવેે અને તે 
ઓ્ળન મજુફની ક્રીમા ફુંધ થઇ જવે 

  

(3) Zoom: આ વલબાગની ભદદથી લકટ  બકૂને કસ્ટભ વાઇઝથી ભાુંડીને 25%,50%, 
75%,100% કે 200% મજુફ ઝુભ કયી વકામ છે. તેભજ ફામ હડપોલ્ટ 100% મજુફ 
જોઇ વકામ છે અને જેટરા વેર વવરેલટેડ છે તેટરાને ણ ઝુભ કયી જોઇ વકામ છે.   

  

(4) Window: વ્ય ુભેનનુા આ વલબાગની ભદદથી નલો વલિંડો ખોરી ળકામ છે. ફે કે 
તેથી લધાયે વલિંડોને ગોઠલી ળકામ છે.ફે વલિંડોને બેગા કયી ળકામ છે. તેભજ એક છી 
એક વલિંડો જોઇ ળકામ છે. તેન ુસ્ક્રોલરિંગ કયી ળકામ છે તેભજ ફધા વલિંડોને હયવેટ કયી 
ળકામ છે અને વવરેલટેડ વેલ્વ છીની યો કે કોરભને ભાઉવ કે સ્ક્રોરીંગ લખતે ળો કે 
શાઇડ કયી વકામ છે તેભજ લકટબકૂને લકટ  સ્ેળ તયીકે વેલ કયી વકામ છે અને 
લધાયાના વલિંડોને ફન્સધ કયી ળકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
  

(5) Macros: આ વફભેનનુી ભદદથી નલો ભેક્રો ફનાલી ળકામ તેને હયકોડટ કયી ળકામ 
તેભજ સધુાયા લધાયા કયી ળકામ છે. તેભજ તેને વુંફુંવધત યેપેયુંવ ઉભેયી વકામ છે. 
  

અહશ Ms Excel 2007 ના ફધાજ ભેનનુી વભજ યુી થામ છે. જે આને ફયાફય 
વભજાઇ ્ય ુશવે 
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MS PowerPoint 2007 
Windows-7 ભા Microsoft Office PowerPoint 2007  કેલી યીતે સ્ટાટટ  કયવ ુતેની 
ભાહશતી તેભજ ઓહપવ ફટન,શોભ,ઇન્સવટટ  અને હડઝાઇન ભેનનુી વભજ ભેવલએ  

  

  

Windows-7 ભા Microsoft Office PowerPoint 2007  ચાલ ુકયલા ભાટેની યીત નીચે 
મજુફ છે  

 

(1). વૌ પ્રથભ સ્ટાટટ  ફટ્ટન ય ક્લરક કયો  
(2). જેભા All Programs ય ક્લરક કયો  
(3). All Programs ની અન્સદય Microsoft Office ય ક્લરક કયો  
(4). તેભા Microsoft Office PowerPoint 2007 ય ક્લરક કયો  
એટરે Microsoft Office PowerPoint 2007 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 PowerPoint 2007 ના વલવલધ ભેન ુવલવે વભજ 

MS Office PowerPoint 2007 ભા કુર ઓહપવ ફટન વહશત 8 menu છે  

1.Office Button 

2.Home 

3. Insert 

4.Design 

5.Animation 

6.Slide Show 

7.Review 

8. View 

  

1.Office Button  ની વભજ તેભજ વફ ભેન ુ

Office Button નલી પાઇર ફનાલલા ,પાઇર વેલ કયલા ,પાઇર ને યીંટ કયલા 
તેભજ Ms Excel 2007 ભાથી ફશાય નીકલા થામ છે 

Office Button ની વભજ ભાટે લચત્ર ન.1 
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1.ઓહપવ ફટ્ટન ભેનનુા વલવલધ વફભેન ુની વભજ  

પાઇર ભેનનુા કુર 9 વફભેન ુછે 

(1.)New: આ ભેનનુો ઉમોગ નલી પાઇર ફનાલલા ભાટે થામ છે તેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+N છે . જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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(2.)Open: આ ભેનનુો ઉમોગ ms Excel 2007 ભા અગાઉ ફનાલેરી કોઇ તૈમાય પાઇર 
ને ખોરલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+O છે  

  

(3.)Save: આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વેલ કયલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+S છે  

 

(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 તેભજ આ પાઇરને જુદા જુદા 
પોયભેટભા અને ીડીએપ પોયભેટભા વેલ કયલા ભાટે થામ છે. 
  

(5.)Print આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વપ્રિંટ કયલા ભાટે થામ છે તેભજ પ્રીંટ વપ્રવ્ય ુજોલા 
અને ડામયેલટ પ્રીંટ કયલા ભાટે થામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+P છે.   
  

(6.)Prepare: આ ભેનનુી ભદદથી ડોક્યભુેંટ પ્રીેય કયી વકામ છે તેની પ્રોટી જાણી 
વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 

https://1.bp.blogspot.com/-O3uP0gm5Bfs/V-iM2Zx4WpI/AAAAAAAADhY/LKQg-iAPrCQPqCO1xrZZyG3tVfY66qYrACLcB/s1600/o3.png


56                                                   Created By : www.mnmeniya.in 

 

(7.)Sent: આ ભેન ુની ભદદથી પાઇર વલવલધ યીતે ભોકરી વકામ છે જેભકે mail, Fax, 

DeskTop ,Folder લગેયે જ્ગ્માએ ભોલરી ળકામ છે  

  

(8.)Publish:  આ ભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડ કે પે્રઝ્ુંટેળનની CD કેવેટ તયીકે વેલ કયી 
વકામ છે તેભજ સ્રાઇડ રાઇફેયીભા બ્બ્રવ કયી વકામ છે તેભજ ડોક્યભુેંટ વલટય 
ભેનેજભેંટ તયીકે વેલ કયી વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 
  

(9.)Close: આ ભેન ુનો ઉમોગ ms PowerPoint 2007 ની ખરેુરી પાઇલ ્ફન્સધ કયલા 
ભાટે થામ છે આ ભેન ુથી ભાતે્ર પાઇર ફન્સધ થામ છે ms PowerPoint 2007 નહશ . 
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2.Home Menu ની વભજ 

Home Menu ની ભદદથી કોી,ેસ્ટ,પોંટ વાઇઝ ,સ્ટાઇર.રખાણ લચ્ચે,જભણી કે ડાફી 
ફાજુ તેભજ અક્ષયો ફોલ્ડ,ઇટારીક કે અંડય રાઇન તેભજ જફૃયી ફેર્જજક વેટીંગ શોમ છે 
જેભા કુર છ બાગ છે આ છ વલબાગ કે વફભેન ુની વભજ નીચે મજુફ છે. 
  

(1) Clipboard: આ વલબાગની ભદદથી Copy,Paste,Cut ane Format Painter જેલા 
કામો કયી ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 

(2) Slides: આ વફભેનનુી ભદદથી નલી સ્રાઇડ ઉભેયી વકામ છે ઉભેયેરી સ્રાઇડ 
ડીરીટ કયી વકામ છે સ્રાઇડન ુરે આઉટ વેટ કયી વકામ છે તેભજ સ્રાઇડ વેટીંગ 
હયવેટ કયી વકામ છે. 

  

(3)Font:  આ વફભેનનુી ભદદથી પોંટની વાઇઝ, પોંટ ચેંઝ કયલા પોંટ 
ફોલ્ડ,ઇટાલરક,અંડયરાઇન તેભજ પોંટ કરય તેભજ પોભેટીંગ દુય કયલા અક્ષય 
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ડછામો ઉભેયલા અક્ષયો લચ્ચે જ્ગ્મા યાખલા તેભજ પોંટ ના ભોટા કયલા લગેયે 
સધુાયા લધાયા કે પેયપાય કયી વકામ છે લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 
(4)Paragraph: શોભ ભેનનુા આ વફભેનનુી ભદદથી ડાફી ફાજુ જભણી ફાજુ તેભજ 

લચ્ચે રખાણ રખલા તથા ગોઠલલા ભાટેના વવમ્પફોર શોમ છે તેભજ બરેુ્વ & 
નુંફય રાઇન લચ્ચેની જ્ગ્મા કોરભ ઉભેયલા રખાણ આડુ ઉભ ુકે ત્રાુંસ ુકયલા 
લગેયે ભાટેના વવમ્પફોર શોમ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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https://2.bp.blogspot.com/-Mw6M8hxmP70/V-iNTZQX9XI/AAAAAAAADhw/5qS7NZXVj5UPqyCzkj8KzgKuifNjlJqOQCLcB/s1600/ph2.png


59                                                   Created By : www.mnmeniya.in 

 

(5)Drawing: આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ બૌવભવતક આકાયો ઉભેયી કે દોયી 
વકામ છે આકાયો કે રખાણ ગોઠલી વકામ છે તેભજ વલવલધ સ્ટાઇર ઉભેયી વકામ 
છે આકાયભા કરય વેટ કયી વકામ છે આકાયની પયતે કરય વેટ કયી વકામ છે 
તથા આકાયને વલવલધ ઇપેલટો આી વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર 

  

 

(7) Editing:  આ વફભેન ુની ભદદથી Find & Replesh ની ભદદથી કોઇ રખાણ 
ળોધી વકામ છે તેભજ ત્મા વવરેલટેડ રખાણ કે સ્રાઇડ હય્રેળ કયી વકામ છે 
તેભજ  Selectની ભદદથી કોઇ ઓબ્જેલટ ાન કે આખ ુરખાણ વવરેલટ કયી વકામ 
છે.  
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3.Insert Menu 

Insert menu ના નાભ પ્રભાણે સ્રાઇડભા વલવલધ ઓબ્જેલટ ઇન્સવટટ  કયી વકામ 
છે. જેભકે Tables,Picture,ClipArt , Shaps,Charts , Links,Header, Footer 

Insert menuભા મખુ્મત્લે ાુંચ બાગ શોમ છે.જેભા . આ ાુંચ બાગની લચત્ર વહશતની 
વભજુતી નીચે મજુફ છે. 
  

(1)Tables: Insert menu નો આ પ્રથભ બાગ છે જેની ભદદથી ટેફર દોયીને ઇન્સવટટ  કયી 
વકામ છે અને જેટરી જોઇએ તેટરી યો અને કોરભ મજુફ ટેફર ઇન્સવટટ  કયી વકામ છે. 
  

(2)Illustrations:Insert menu નો આ ફીજો બાગ છે. જેની ભદદથી સ્રાઇડભા વલવય 
એટરે લચત્ર ,ક્લર આટટ ,વલવલધ બૌવભવતક આકાયો ,સ્ભાટટ  આટટ પોટો આલ્ફભ તેભજ 
વલવલધ ચાટટ  ઉભેયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

   

 

(3)Links: Insert menu ના આ બાગની ભદદથી પાઇરભા શામય લરિંક ઉભેયી વકામ 
છે. જેની ભદદથી ફે કે તેથી લધ ુપાઇર જોડી વકામ છે. તેભજ વલવલધ એલવન વેટ કયી 
વકામ છે. 

https://3.bp.blogspot.com/-6b9ZSPSpwfE/V-iNT_u0StI/AAAAAAAADh4/Hl4ZxoUR1F8c_SqN43V_OHGxJFBaFCfcwCLcB/s1600/pi1.png


61                                                   Created By : www.mnmeniya.in 

 

  

(4)Text: Insert menu ના આ બાગની ભદદથી રખાણ પયતે ટેક્ષ્ટફોક્ષ ઉભેયી વકામ 
છે.તથા લડટ આટટ તેભજ સ્રાઇડ નુંફય તથા શડેય અને ફૂટય અને વલવલધ ઓબ્જેલટ 
ઉભેયી વકામ છે. તેભજ વલવલધ વવમ્પફોર કે સ્ેવવમર કેયેલટય ઉભેયી વકામ છે. જુઓ 
નીચેન ુલચત્ર 

  

 

(5)Media Clips: Insert menu ના આ બાગની ભદદથી સ્રાઇડભા વલવલધ 
મલુી Movie ય ક્લરક કયીને ઉભેયી વકામ છે તથા વલવલધ ઓહડમો વાઉન્સડ 
ણ Sound ય ક્લરક કયી ઉભેયી વકામ છે.   
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4.Design menu  

 Design menu ના નાભ પ્રભાણે સ્રાઇડ તેભજ ેજ આડુ કે ઉભ ુેજન ુફેકગ્રાઉંડ તેભજ 
સ્રાઇડ થીભ અને હડઝાઇન ને રગતા વેટીંગ શોમ છે. Design menu ભા મખુ્મત્લે ત્રણ 
બાગ શોમ આ ત્રણ બાગની લચત્ર વહશતની વભજુતી નીચે મજુફ છે. 
(1)Page Setup: આ પ્રથભ બાગની ભદદથી ેજન ુવેટીંગ કયી વકામ છે જેભા ેજને 
આડુ(Landscape) કે ઉભ ુ(Portal) તેભજ સ્રાઇડ આડી(Landscape) કે 
ઉબી(Portal)  વેટ કયી વકામ છે.  
  

(2)Themes: હડઝાઇન ભેનનુા આ ફીજા બાગની ભદદથી વલવલધ Themes ઉભેયી વકામ 
છે. તેભજ વલવલધ થીભ કરય(Colors) વેટ કયી વકામ છે,વલવલધ પોંટ(Fonts) વેટ કયી 
વકામ છે તેભજ વલવલધ થીભ ઇપેલટ(Effects) આી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

  

 

(3)Background: આ ત્રીજા બાગની ભદદથી વલવલધ બે્રક ગ્રાઉન્સડ સ્ટાઇર ઉભેયી વકામ 
છે તથા બે્રક ગ્રાઉન્સડ ગ્રાહપક શાઇડ કે અનશાઇડ કયી વકામ છે. 
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Ms Office PowerPoint 2007 ના Animations,Slide 

Show,Review અને View  અને Formet Menu ની વભજ  

 

5.Animations Menu ની વભજ 

Animations Menu ના નાભ પ્રભાણે સ્રાઇડભા વલવલધ અનીભેળન ઇપેલટને  રગતા 
વેટીં્વ શોમ છે જેભા મખુ્મ ત્રણ બાગ છે આ ત્રણ બાગ કે ભેનનુી વભજ નીચે મજુફ 
છે. 
 

(1)Preview: એનીભેળન ભેનનુા આ પ્રથભ બાગની ભદદથી સ્રાઇડભા ઉભેયેર ઇપેલટ 
તેભજ ફનાલેરી સ્રાઇડ કેલી દેખાવે તેન ુપ્રીવ્ય ુજોઇ વકામ છે. 
(2)Animations: આ વલબાગની ભદદથી સ્રાઇડ ય એનીભેળન આી વકામ છે 
તેભજ કસ્ટોભ એનીભેળન વેટ કયી વકામ છે લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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(3)Transition To This Slide: આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ સ્રાઇડ ટ્ાુંવકવન 
ઉભેયી વકામ છે તેભજ ટ્ાુંવલવન લખતે અલાજ વેટ કયી વકામ છે વેટીંગ ફનાલેર 
દયેક સ્રાઇડ ય એ્રામ કયી વકામ છે. ટ્ાુંવકવન સ્ીડ લધ ુઓછી કે ભીડીમભ 
વેટ કયી વકામ છે. અને સ્રાઇડ ળો લખતે સ્રાઇડ ભાઉવની ક્લરકથી ફદરલી છે કે 
ઓટોભેટીક વભમ વેટ કયી ફદરલી છે તે વેટીંગ કયી વકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે 
જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

 

6.Slide Show menu  

Slide show Menu ના નાભ પ્રભાણે Slide Show ને રગતા વેટીંગ શોમ છે તેભા 
મખુ્મત્લે ત્રણ બાગ શોમ છે. આ ત્રણ બાગની લચત્ર વહશતની વભજુતી નીચે મજુફ છે. 
 

(1)Start Slide Show: સ્રાઇડ ળો ભેનનુા આ પ્રથભ બાગની ભદદથી સ્રાઇડ ળો 
સ્ટાટટ  કયી વકામ છે જેભા પ્રથભ સ્રાઇડ્થી શારભા જે સ્રાઇડ ફની યશી છે ત્માથી 
અથલા વવરેલટેડ સ્રાઇડથી ળો ચાલ ુકયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર   

https://1.bp.blogspot.com/-qmHPy55F8fA/V_D7oWBN4rI/AAAAAAAADjo/qzm_3_irqnIB8ciaqMVX3txW2Y0A7HzvACLcB/s1600/pa2.png
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(2)Set Up: આ વલબાગની ભદદથી વલવલધ સ્રાઇડ ળો ભાટેન ુવેટીંગ કયી વકામ છે. 
તથા વવરેલટેડ સ્રાઇડ શાઇડ કે અનશાઇડ કયી વકામ છે સ્રાઇડનો હયશરવય વભમ 
વેટ કયી વકામ છે અને આ વભમનો ઉમોગ કયલો છે કે નશી તે વેટ કયી વકામ છે 
તથા નાયેળન હયકોડટ કયી વકામ છે લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

https://3.bp.blogspot.com/-0-3vv9zC52U/V_D8A5b0owI/AAAAAAAADj8/aSdYVEu6tM46l7Ct3GWidZSDc56TQ4kzQCLcB/s1600/ps1.png
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(3)Moniter: આ વફભેનનુી સ્ક્રીન યીજોલ્યવુન વેટ કયી વકામ છે તેભજ પે્રઝનટેળન 
વ્ય ુવેટ કયી વકામ છે તથા જોઇ વકામ છે અને પે્રઝુંટેળન ળો ન ુમો્મ ભોનીટેળન 
કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 
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7.Review Menu ની વભજ 

Review Menu PowerPoint 2007ન ુઆ વાતભા નુંફયન ુભેન ુછે. જેભા ત્રણ વલબાગ 
છે. જેની ભદદથી વલવલધ હયવ્ય ુવેટ કયી ળકામ છે ડોક્યભુેંટને પ્રોટેલટ કયી ળકામ છે 
લગેયે Review Menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે. 
(1) Proofing: આ વફભેનનુી ભદદથી Spelling &amp; Grammar છેક કયી ળકામ 
છે. વલવલધ હયચવટ અને થીવચટ તેભજ ટ્ાુંવરેટ કયી ળકામ છે.અને બાા વેટ કયી 
વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

(2) Comments: હયવ્ય ુભેનનુા આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડભા ઉભેયેર ભાકટઅ 
જોઇ વકામ છે. નલી કોભેન્સટ ઉભેયી ળકામ છે ઉભેયેરી કોભેન્સટ દુય કયી ળકામ એક 
છી એક એભ કોભેન્સટ જોઇ ળકામ છે તેભજ ફીજી કોભેન્સટ ય જઇ ળકામ છે.તેભજ 
ફધી કોમ્પભેન્સટ જોઇ વકામ છે. 
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(3) Protect: આ વફભેનનુી ભદદથી સ્રાઇડને ાવલડટથી પ્રોટેલટ કયી વકામ છે 
ાવલડટથી મો્મ યક્ષણ આી વકામ છે જેથી ફીજા કોઇ સધુાયા લધાયા ના કયી 
વકે. 

7.View Menu ની વભજ 

 વ્ય ુભેન ુએ ાલય ોઇન્સટ 2007 ન ુછેલ્લ ુભેન ુછે જેભા છ વલબાગ છે જેની ભદદથી 
ડોક્યભેુન્સટને વલવલધ વ્યભુા વેટ કયી ળકામ છે. આ છ વલબાગ કે વફભેન ુની વભજ 
નીચે મજુફ છે. 
(1) Presentation Views: આ વફભેન ુની ભદદથીસ્રાઇડને Normal ,Slide 

Sorter ,Notes Pages, Slide Show,slide Master,Handout Master અને Notes 

Master વ્યભુા જોઇ ળકામ છે કે યાખી ળકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

(2) Show/Hide: વ્ય ુભેનનુા આ વફભેનનુી ભદદથી Rular,Gridlines, અને Message 

Bar ને ચાલ ુકે ફન્સધ કયી ળકામ છે. ચાલ ુકયલા જે તે ઓ્ળન ય ક્લરક કયો એટરે 
ત્મા વાભે ચોયવ ખાનાભા ખયાની નીળાની જોલા ભવે અને ફન્સધ કયલા ત્મા ક્લરક 
કયો એટરે ખયાની નીળાની જતી યશવેે અને તે ઓ્ળન મજુફની ક્રીમા ફુંધ થઇ જવે 

https://1.bp.blogspot.com/-HLSHyqyipwQ/V_D_QmhhY6I/AAAAAAAADkg/U66JbgtzZKA7tq4dWNAhkq5uXlSyPg2LgCLcB/s1600/%E0%AA%B51.png
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(3) Zoom: આ વલબાગની ભદદથી સ્રાઇડને કસ્ટભ વાઇઝથી ભાુંડીને 33%,50%, 

66%,100% ,200% કે 400% મજુફ ઝુભ કયી વકામ છે. તેભજ ફામ હડપોલ્ટ 100% 
મજુફ જોઇ વકામ છે અને 1થી400 % કે સ્ક્રીન વાઇઝ મજુફ હપટ કે ઝુભ કયી જોઇ 
વકામ છે. તથા વેટ કયી વકામ છે.   
 

(4) Color/Grayscale: આ વલબાગની ભદદથી સ્રાઇડ કરય વેટ કયી વકામ છે તેભજ 
વલવલધ ગે્રસ્કેર વેટ કયી વકામ છે તથા બ્રેક અન્સડ વ્શાઇટ સ્રાઇડ કે હડઝાઇન વેટ 
કયી વકામ છે. 
(5) Window: વ્ય ુભેનનુા આ વલબાગની ભદદથી નલો વલિંડો ખોરી ળકામ છે. ફે કે 
તેથી લધાયે વલિંડોને ગોઠલી ળકામ છે.ફે વલિંડોને બેગા કયી ળકામ છે. તેભજ એક છી 
એક વલિંડો જોઇ ળકામ છે. તેન ુકાવ કે્રડ કયી ળકામ છે તેભજ ફધા વલિંડોને હયવેટ કયી 
ળકામ છે અને લધાયાના વલિંડોને ફન્સધ કયી ળકામ છે. લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુ
લચત્ર 

 

(6) Macros: આ વફભેનનુી ભદદથી નલો ભેક્રો ફનાલી ળકામ તેને હયકોડટ કયી 
ળકામ તેભજ સધુાયા લધાયા કયી ળકામ છે. 
 

(9)Format Menu 

Format Menu એ શાઇડ ભેન ુછે એટરે કે ાલય ોઇન્સટ ચાલ ુકયીએ ત્માયે તે દેખાત ુ
નથી યુંત ુસ્રાઇડ ફનાવલએ કે તયત જ તે દેખામ છે ભાટે તે નલમ ુભેન ુગણામ છે 
શા યીક્ષા લખતે પ્રસ્ન ભા કુર ભેન ુઆઠ જ ગણાવે આ ભેનનુા વફભેનનુી વલગત 
નીચે મજુફ છે .જેભા કુર ાુંચ વફ ભેન ુકે વલબાગ છે. જે નીચે મજુફ છે. 
(1)Insert Shapes:  આ વલબાગની ભદદથી વલવલધ બૌવભવતક આકાયો સ્રાઇડભા 
ઉભેયી વકામ છે. તેભજ આકાયને એડીટ એટરે કે સધુાયા લધાયા કયી વકામ છે તથા 
રખાણ પયતે ટેક્ષ્ટ ફોક્ષ ઉભેયી વકામ છે. 
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(2) Shapes Style: આ ભેનનુી ભદદથી આકાયને મો્મ સ્ટાઇરભા યાખી વકામ છે 
તથા આકાયને કરયથી હપર પયતી રાઇન તેભજ વલવલધ ઇપેલટ આી વકામ છે. 
(3)Wordart Style: આ વલબાગની ભદદથી ઉભેયેર લડટ આટટની વલવલધ સ્ટાઇર વેટ 
કયી વકામ છે. તેભજ કરય પયતે રાઇન કરય અને ઇપેલટ આી વકામ છે. 
(4)Arrange: આ વફભેનનુી ભદદથી Brimg to Front,Send to Back,Selection 

Pane,Align,Group અને Rotate ને રગતા વેટીંગ કયી વકામ છે. 
(5)Size: આ વલબાગની ભદદથી સ્રાઇડની રમ્પફાઇ અને શોાઇની વાઇઝ વેટ કયી 
વકામ છે. 
અહશ Ms PowerPoint 2007 ના ફધાજ ભેનનુી વભજ યુી થામ છે. જે આને 
ફયાફય વભજાઇ ્ય ુશવે 
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MS OUT 

LOOK 

2007 
 

Windows-7 ભા Microsoft Office OutLook 2007  ચાલ ુકયલા ભાટેની યીત નીચે મજુફ 
છે  

 

(1). વૌ પ્રથભ સ્ટાટટ  ફટ્ટન ય ક્લરક કયો  
(2). જેભા All Programs ય ક્લરક કયો  
(3). All Programs ની અન્સદય Microsoft Office ય ક્લરક કયો  
(4). તેભા Microsoft Office Outlook 2007 ય ક્લરક કયો  
એટરે Microsoft Office OutLook 2007 સ્ટાટટ  થઇ જવે 

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

https://4.bp.blogspot.com/-gUiQbvlalkM/V2KDUir1JcI/AAAAAAAADAM/jc3JZs5tOcYal-cbrJdnqcKeOkNKQgKLgCLcB/s1600/p1.png
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લચત્ર ન.3 

 
 

 

 MS Office OutLook 2007 ના વલવલધ ભેન ુવલવે સમજ  

 

https://2.bp.blogspot.com/-p3LonYEtGY4/V_ECMve25MI/AAAAAAAADkw/y_TpAztHI9w60gntw0cWTQDssnmvzHSSgCLcB/s1600/o1.png
https://3.bp.blogspot.com/-bMicPOGQeuY/V_ECMLnJhWI/AAAAAAAADks/1bMIaUmcuaYuGHhVVMQjC0j7wOkkGA-vwCLcB/s1600/o2.png
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MS Office OutLook 2007 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 2007 માથી ફહાર નીકલળા થાય છે 

File menu ની સમજ માટે ચિત્ર ન.1 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-7ljo9ZZY4cA/V_ED7QeNeFI/AAAAAAAADlE/mPX-T61x61sfktxVVo-iuocSLV4XZtqogCLcB/s1600/f11.png
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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,હડસ્રીબુન 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 2007 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 

 

https://4.bp.blogspot.com/-OiieoKVSRY4/V2KGu-NQoMI/AAAAAAAADBA/aRnPtHcs_5UkfNj_yOSsvhmAV0zWoEtywCLcB/s1600/file1.png
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3.Close All: આ ભેન ુનો ઉમોગ ms OutLook 2007 ની ખરેુરી પાઇર કે ફધી 
આઇટભ ફન્સધ કયલા ભાટે થામ છે આ ભેન ુથી ભાત્ર ફધી પાઇર ફન્સધ થામ છે ms 

OutLook 2007 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 

https://4.bp.blogspot.com/-0VPl815uLAU/V2KGvTUwPJI/AAAAAAAADBE/LWoAr6SX0wkhbTPFGYCxEguG6iqWOjFHQCLcB/s1600/file2.png
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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. 

 

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 વુંદ કયી 
નેક્ષ્ટ આતા જાલ અને છેલ્રે ઓકે ય ક્લરક કયો જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-KWqWCStA6c4/V2KGvvP6DnI/AAAAAAAADBI/_2PVYz8z6_8UzG_6nZH_xjE5CgcerW91ACLcB/s1600/file3.png
https://1.bp.blogspot.com/-1F-w9kLMDSw/V2KGxNNf9SI/AAAAAAAADBY/4nS82bleGzwZQoSdnw12q4ptqZQJyxzvQCLcB/s1600/file4.png
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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 વલય 
છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

 

 

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  2007 ભાથી ફશાય નીકલા ભાટે થામ છે 
જો તભે પાઇર વેલ નહશ કયી શોમ તો અહશ પાઇર વેલ કયલાન ુચુ્છે. 
 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-41aI30OddLE/V2KGxqYSHjI/AAAAAAAADBc/xIGBTVI90WM5Zxli2zCU-1T4OtF0PK3MwCLcB/s1600/file5.png
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Edit menu ની વભજ  

Edit menu ની ભદદથી Ms OutLook 2007 ભા Editing  એટરે કે સધુાયા લધાયા કયી 
ળકામ છે . 
 

 
 

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 વવરેલટ કયેર રખાણ કટ કયી ળકામ છે એટરે કે એક 
જ્માએથી ઉાડી ફીજી જ્માએ ખવેડી ળકામ છે જેની વોટટ  કટ કી Ctral+X છે . 

https://3.bp.blogspot.com/-BVhOa8XCdJw/V2KIoTsDFJI/AAAAAAAADB0/Id8dy3A4GqUyrxzbQn2jPg2Wglr-0PdlQCLcB/s1600/edit1.png
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4.Copy :  આ ભેનનુી ભદદથી વવરેલટ 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 outlook 2007 ભા એક 24 સ્ટેન ુક્લર 
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 ક્લરક કયલાથી ફધે ફધ ુરખાણ એક વાથે વવરેલટ થામ છે. 
જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+A   છે. 
 

 

8.Delete:  આ ભેનનુી ભદદથી વવરેલટેડ 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 લાુંચેરા છે તેને ભાકટ  કયી 
વકામ છે. 
 

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

 View ભેનનુી વભજ  

View ભેનનુી ભદદથી ડોક્યભેુન્સ્નો વ્ય ુચેંજ કયી ળકામ છે 

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-8vKoy8GmpQI/V_EHnBG06YI/AAAAAAAADlQ/iT_Y0QvWTMQ8C-_da0RTSdh8hHoPy0lKgCLcB/s1600/view1.png
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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 

 

 
 

2.Current View: આ ભેનનુી ભદદથી Document નો ચાલ ુવ્ય ુજોઇ વકામ છે તથા તે 
મજુફ વેટ કયી વકામ છે.  
 

3.Auto Priews: આ ઓવનની ભદદથીપાઇરનો ઓટો પ્રીવ્ય ુજોઇ વકામ છે. અને આ 
ભેનનુી ભદદથી ઓટો પ્રીવ્ય ુચાલ ુકે ફુંધ કયી વકામ છે. 
 

4.Expand/Callous Grups: આ ભેનનુી ભદદથી ગ્રુને એક્ષેંડ કે કોરોઅ્વ કયી વકામ 
છે 

  

https://3.bp.blogspot.com/-owX1AEEZHUs/V2KKFfy5mzI/AAAAAAAADCE/gUdS4fOZBdE3kuxMBTnxRfvVixzPFvVvQCLcB/s1600/view2.png
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5.Navigation Pane: આ ભેનનુી ભદદથી Navigation Pane ને ચાલ ુકે ફુંધ કયી વકામ 
છે. જેની વોટટ  કટ કી Alt+F1 છે. 
6.Current View: આ ભેનનુી ભદદથી Document ભા વાઇડભા ટ ૂડૂ ફાય એટરે કે 
તાયીખ વભમ લગેયે ને ચાલ ુકે ફુંધ કે ભીનીભાઇઝ કયી વકામ છે.  

7.Reading Pane: આ ભેનનુી ભદદથી Reading Pane ને ચાલ ુકે ફુંધ કયી વકામ છે. 
તેભજ તેને જભણી ફાજુ કે નીચે યાખી વકામ છે. 
8.Reminder Window : આ ભેનનુી ભદદથી વલિંડો ભા નવ ુયીભાઇન્સડય વેટ કયી વકામ છે. 
 

9.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. 
 

10.Status Bar : આ ભેનનુી ભદદથી  Status Bar ને ચાલ ુઅથલા ફુંધ કયી વકામ છે. 
 

11.Refresh: આ ભેનનુી ભદદથી વલિંડોને યીફે્રળ કયી વકામ છે . જેની વોટટ  કટ કી F5 છે. 
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Go,Tools,Action અને Help ભેનનુી વભજ  
 

 Go ભેનનુી વભજ  

 Go menu ની ભદદથી ભેનનુા નાભ પ્રભાણે OutLookના વલવલધ વલબાગો ય જઇ 
વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

 
 

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 ભોલરી 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. 

https://4.bp.blogspot.com/-A7YMg2ghtbQ/V2KME6E_KYI/AAAAAAAADCU/wI7EvNJb4pQ9DcEM1kb-hyij6EJ-HxkQgCLcB/s1600/go1.png
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3.Contacts: Go Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી OutLook ના Contacts વલબાગ 
ય જઇ વકામ છે. જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+3 છે. જેભા કોંટેલટ 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. 
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 
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Tools ભેનનુી વભજ  

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

https://4.bp.blogspot.com/-QP9FatLpJmc/V2KMFgk0cjI/AAAAAAAADCY/cMn7N265CusGHnHFvmUQbUEQrQc8sYR-wCLcB/s1600/go2.png


87                                                   Created By : www.mnmeniya.in 

 

 
 

 

Tools menu ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.Send/Receive: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી રખાણ કે પાઇર વેન્સડ કયી 
વકામ છે કે પાઇર હયવીલ કયી વકામ છે. 

 

2.Instant Search: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ રખાણ કે પાઇર 
તેભજ વલવલધ ટાસ્ક ળોધી વકામ છે તથા વલવલધ વચટ ઓ્વનનો ઉમોગ કયી વકામ 
છે. 
 

3.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 

https://3.bp.blogspot.com/-KNS24NV2KW0/V_HNaIT4hrI/AAAAAAAADlg/gb8TE7tcjDk5gRkeJIiifjUOJ_69AMumQCLcB/s1600/Tools1.png
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4.Oraganize :Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી OutLook 

2007 ભા Oraganize ન ુએક ટરૂ ઉભેયી વકામ છે. અને તેને યીમલુ ણ કયી વકામ છે. 
 

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

 

https://4.bp.blogspot.com/-VYg6qSFJjeY/V_HPQBeoveI/AAAAAAAADls/T_-Wq3cr6ogYvIOlUnX2fZQvz--DkTJLQCLcB/s1600/tools2.png
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6.Empty Deleted Iteam Folder: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી  Deleted 

Iteam નાભન ુપોલ્ડય ખારી કયી વકામ છે. 
7.Forms: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ પોભટ વવરેલટ કયી વકામ છે 
તેભજ તેને એડ ણ કયી વકામ 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 . 
 9.Account Settings: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી તભાફૃ ઇ-ભેઇર એદ્રવે 
એડ કયી વકામ છે આ ભાટે જફૃયી ઓ્વન વવરેલટ કયી નેક્ષ્ટ આો અને જફૃયી વલગતો 
બયો અને હપવનળ ય ક્લરક કયો એટરે તભાફૃ ભેઇર એદ્રવે એડ થઇ જવે. યુંત ુઆ ભાટે 
તભાયા કોમ્પ્યટુય કે રેટોભા નેટ કનેલટ શોવ ુજફૃયી છે . 
 

https://3.bp.blogspot.com/-Bnv-9OF8M3g/V2KNLwiAX1I/AAAAAAAADC0/ZFci55EM7bQIJsm-kYYSPkB-0bJfHAhoACLcB/s1600/tools3.png
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10.Trust Center: Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ વેટીંગ કયી વકામ છે 
જેભકે એડ ઇંવ ઉભેયલા પ્રામલેવી વેટીંગ ભેક્રો વવક્યયુીટી વેટીંગ પ્રાગ્રાભ વેટીંગ 
ડાઉનરોડ વેટીંગ લગેયે લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુલચત્ર  

 
 

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

 

 

12.Option : Tools menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ વેટીંગવ કયી વકામ છે 
તેભજ તભાભ પ્રકાયના Mail ને રગતા ઓ્વન અહશથી જોઇ વકામ છે 

 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-gvF6-9LACQs/V_HSZtLtxFI/AAAAAAAADl4/zm8EBnJLMeEu7VKhP06dannTPDfnO_88gCLcB/s1600/tools3.png
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Action menu ની વભજ  

Action menu  ની ભદદથી વલવલધ એલવન પોરોલ કયી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 
 

Action menu  ના વલવલધ વફભેન ુનીચે મજુફ છે 

1.New Task: Action Menu ના આ વફભેનનુી ભદદથી નલો ટાસ્ક કે હયભાઇંડય વેટ 
કયી વકામ છે. 
2.Follow Up: Action menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી Follow Up ની ભાશીતી જોઇ 
વકામ છે. 
3.Categorize: Action menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી વલવલધ કેટેગયી લાઇઝ ટાસ્ક 
અને ભેઇર તેભજ અન્સમ વલગતો જોઇ વકામ છે કે ગોઠલી વકામ છે. 
 

4.Save Task Order: Action menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી ટાસ્ક ઓડટયને વેલ કયી 
વકામ છે. 
5.Forward: Action menu  ના આ વફભેનનુી ભદદથી Task,Mail,લગેયેને પોયલડટ 
કયી વકામ છે . જેની વોટટ  કટ કી Ctrl+F છે. 
 

https://2.bp.blogspot.com/-5ffDBCbTsf8/V_JS0tLz76I/AAAAAAAADmI/FUeB0sVd06UV9or1aUXz8mzZLW63LmHggCLcB/s1600/A.png
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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.Microsoft Office Online: આ ઓવનની ભદદથી ઓહપવ આઉટલકુ વલે 
ઓનરાઇન ભદદ ભેલી વકામ છે. યુંત ુઆ ભાટે નેટ કનેલટ શોવ ુજફૃયી છે. 
 

3.Contact Us: આ ભેનનુી ભદદથી ઓહપવ આઉટલકુ રોંચ કમ્પની વાથે કોંટેલટ કયી 
વકામ છે. 
 

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

https://2.bp.blogspot.com/-84wupbjGyRE/V_JVXqRlwQI/AAAAAAAADmU/bPwskfu7jvIm-YDZ_n0if22LHwojRVxdQCLcB/s1600/help.png
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5.Disabled Items: આ ભેનનુી ભદદથી આઉટલકુ ભા કોઇ વલગત કે આઇટભ હડવેફર 
કયેર છે કે કેભ તે જાણી વકામ છે અને આ હડવેફર કયેર વલગત ને ઇનેફર કયી 
વકામ છે. 
 

 

6.Office Diagnostics: આ ભેનનુી ભદદથી ઓપીવ ડામ્નોવીવ ને ચાલ ુકયી વકામ છે 
અને તેની ભદદથી કોઇ આલેર પ્રોબ્રેમ્પવને વોર કયી વકામ છે. 
 

7.Active Product: આ ઓવનની ભદદથી શારભા OutLook 2007 ન ુકય ુલઝટન 
એહકટલ છે તે જોઇ વકામ છે. 
8.Privacy Option: આ ભેનનુી ભદદથી વલવલધ પ્રામલેવી વેટીંગ કયી વકામ છે અને 
વલવલધ વવક્યયુીટી ઓ્વન વેટ કયી વકામ છે. 
 

9.About Microsoft Office OutLook: આ ઓવનની ભદદથી OutLook 2007 વલેની 
વમ્પણુટ ભાહશતી ભેલી વકામ છે. જુઓ નીચેન ુલચત્ર 

 

અહશ ms office 2007 અને Ms Office OutLook 2007 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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