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Windows-7 ભા Notepad  ચાલ ુકયલા ભાટેની યીત નીચે મજુફ છે  

યીત-1  

સૌ પ્રથભ સ્ટાટટ  ફટ્ટન ય ક્લરક કયો જેભા All Programs ય ક્લરક કયો All Programsની અંદય 

Accessories ય ક્લરક કયો જેભા Notepad ય ક્લરક કયો એટરે Notepad ખરુી જસે  

લધ ુભાહિતી ભાટે જુઓ નીચેના ચચત્રો  

ચચત્ર ન.1  

 

http://4.bp.blogspot.com/-ns6_xMVLEOs/VoP0MPxEZuI/AAAAAAAACCA/BHGrVdiszvI/s1600/not1[1].png
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ચચત્ર ન.2  

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-7TFDF7KuAEg/VoP0XSI-ApI/AAAAAAAACCI/-6sVzZvdLCg/s1600/Not2[1].png
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ચચત્ર ન.3  

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-6i-0FQBv-4o/VoP0hC2WrhI/AAAAAAAACCQ/gSfgLbNquUw/s1600/not3[1].png
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ચચત્ર ન.4  

 

 

 

યીત-2  

સૌ પ્રથભ Windows Key + R પે્રસ કયો એક Run Box ખરુસે જેભા અંગે્રજીભા ટાઇ કયો Notepad 

અને ત્માયફાદ OK ય ક્લરક કયો એટરે Notepad ખરુી જસે  

જુઓ નીચેન ુચચત્ર  

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-_DS0ojDAasE/VoP0omSJnPI/AAAAAAAACCY/ZHjmxeBOjbQ/s1600/Not5[1].png
http://2.bp.blogspot.com/-EOyZOoJzRR8/VoP0wnEMLbI/AAAAAAAACCg/-0yK_P6E7oE/s1600/Not4[1].png
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Notepad ના વલવલધ ભેન ુવલસે સભજ  

Notepad ભા કુર 5 menu છે  

1.file 

2.Edit 

3.Format 

4.View 

5.Help 

 

1.File Menu ની સભજ તેભજ સફ ભેન ુ

file Menu નળી પાઇ ફનાળળા ,પાઇ સેળ કરળા ,પાઇ ને રીંટ કરળા તેમજ Notepad માથી 
ફહાર નીકલળા થાય છે 

File menu ની સમજ માટે ચિત્ર ન.1 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-3y-RTlqeYNc/Voi9GOGebvI/AAAAAAAACD8/NGZibpzwUd8/s1600/nfile.png
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પાઇર ભેનનુા વલવલધ સફભેન ુની સભજ  

પાઇ મેનનુા કુ 7 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 Notepad ભા અગાઉ ફનાલેરી કોઇ તૈમાય પાઇર ને ખોરલા ભાટે 
થામ છે જેની સોટટ  કટ કી Ctrl+O છે  

 

 

3.Save આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને સેલ કયલા ભાટે થામ છે જેની સોટટ  કટ કી Ctrl+S છે  

 

http://2.bp.blogspot.com/-CtAAfr_ETXk/VojEqXKc5JI/AAAAAAAACEM/AZc7rRUTBqA/s1600/n+open.png
http://2.bp.blogspot.com/-UmgmLUM_9gA/VojFb5e6kmI/AAAAAAAACEU/RhtB2mYl3rc/s1600/n+save.png
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4.Save As આ ભેનનુો ઉમોગ જે પાઇર ખરેુરી છે તેજ પાઇર ને એકલાય સેલ કમાટ ફાદ 
ફીજીલાય ચફજા નાભથી સેલ કયલા ભાટે થામ છે  

 

 

5.Page Setup આ ભેન ુનો ઉમોગ ેજ સેટ કયલા ભાટે થામ છે આ ભેનનુા ઉમોગથી ેજ ની 
સાઇઝ ેજ આડુ કે ઉભ ુતેભજ િડેય અને ફુટય સેટ કયી ળકામ છે  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-UmgmLUM_9gA/VojFb5e6kmI/AAAAAAAACEU/RhtB2mYl3rc/s1600/n+save.png
http://4.bp.blogspot.com/-bCD9Yh39syc/VojHIgZyOcI/AAAAAAAACEg/FjVFfYGXPMQ/s1600/n+p+s.png
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6.Print આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને વપ્રિંટ કયલા ભાટે થામ છે જેની સોટટ  કટ કી Ctrl+P છે  

 

 

 

7.Exit આ ભેનનુો ઉમોગ Notepad ભાથી ફિાય નીકલા ભાટે થામ છે  

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-XGCY-WkzYYY/VojH3cX2hYI/AAAAAAAACEo/Ori6X35zoDQ/s1600/n+print.png
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Edit menu ની સભજ  

Edit menu ની ભદદથી Notepadભા Editing  એટરે કે સધુાયા લધાયા કયી ળકામ છે . 

 

 

Edit menu ના વલવલધ સફભેન ુનીચે મજુફ છે  

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

 

2.Cut: Cut menu ની ભદદથી વસરેલટ કયેર રખાણ કટ કયી ળકામ છે એટરે કે એક જગ્માએથી 
ઉાડી ફીજી જગ્માએ ખસેડી ળકામ છે જેની સોટટ  કટ કી Ctral+X છે . 

 

3.Copy :  આ ભેનનુી ભદદથી વસરેલટ કયેર રખાણ કોી કયી ળકામ છે એટરે કે એક જગ્માએથી 
કોી કયી ફીજી જગ્માએ રઇ જઇ ળકામ છે જેની સોટટ  કટ કી Ctral+C છે  

http://3.bp.blogspot.com/-L1j-tuYx17c/Vo0P_d6VR3I/AAAAAAAACFw/BPiRiHCipxM/s1600/e1.png
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4.Paste  આ ભેનનુી ભદદથી કટ કયેર રખાણ કે કોી કયેર રખાણ ને ેસ્ટ કયી સકામ છે એટરે 
કે કટ કે કોી કયેર રખાણ ચફજી જ્ગગ્માએ રખી કે ખસેડી ળકામ છે . જેની સોટટ  કટ કી Ctrl+V છે. 

 

5.Delete આ ભેનનુી ભદદથી વસરેલટ કયેર રખાણ કે ટેક્ષ્ટ ડીરીટ કયી ળકામ છે એટરે કે રખાણ 
કે ટેક્ષટ ભસુી ળકામ છે . જેની સોટટ  કટ કી કી ફોડ્ટની Del અથલા Delete  કી છે . 

 

6.Find આ ભેનનુી ભદદથી રખાણ કે ટેક્ષ્ટ ભાથી કોઇ ળબ્દ લાક્ય કે અમકુ રખાણ ળોધી ળકામ છે 
આ ભેન ુય ક્લરક કયતા એક ડામરોગ ફોક્ષ ખરુસે જેભા તભાયે જે ભાહિતી ળોધલી િોમ તે 
ભાહિતી રખો ત્માયફાદ Match case ય ક્લરક કયો અને Up કે Down વસરેલટ કયી Find Next ય 
ક્લરક કયો  

 

 

7.Find Next આ ભેનનુી ભદદથી તભે અગાઉ 6 નમ્ફય ના ભેન ુFind ભા જે ળબ્દ કે રખાણ ળોધ્ય ુ
િસે તે રખાણ કે ળબ્દ પયીલાય ળોધલા ભાટે થામ છે . જેની સોટટ  કટ કી F3 છે. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-h7WDt1DjsTk/Vo0QU73SbAI/AAAAAAAACF4/nvD3PvLrXoU/s1600/e2.png
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8.Replace  આ ભેનનુી ભદદથી કોઇ ણ ળબ્દ કે રખાણ ની જગ્માએ નવ ુરખાણ કે ળબ્દ 
ફદરાલી ળકામ છે જેની સોટટ  કટ કી Ctrl+H છે આ ભાટે આ ભેન ુય ક્લરક કયતા એક ડામરોગ 
ફોક્ષ ખરુસે જેભા Find What સાભે તભાયે જે ળબ્દ કે રખાણ ફદરવ ુછે તે રખો અને Replace 

With ની સાભે તભાયે જે નવ ુરખાણ ઉભેયવ ુછે તે રખો ત્માયફાદ Find Next ,Replace ,Replace 

All ,cancel ભાથી મોગ્મ વલકલ્ ય ક્લરક કયો  

જુઓ નીચેન ુચચત્ર  

 

 

8.Go To  આ ભેનનુી ભદદથી તભે રખેર રખાણ ભા જે તે રાઇન ય જઇ ળકામ છે યંત ુતભે 
રખાણ રખતી લખતે જેટરી લખત એંટય આેર િસે તેટરી રાઇન ગણાસે આ ભાટે આ ભેન ુય 
ક્લરક કયતાજ એક ડામરોગ ફોક્ષ ખરુસે જેભા Line Number ના ખાનાભા તભાયે જે રાઇન ય 
જવ ુછે તેનો નમ્ફય આંકડાભા રખો અને Go To ય ક્લરક કયો  

આ ભેનનુી સોટટ  કટ કી Ctrl+G છે  

http://3.bp.blogspot.com/-TXkDHKFtUyg/Vo0REIj7KVI/AAAAAAAACGE/GYjhgZ7av2c/s1600/e3.png
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9.Select All આ ભેન ુય ક્લરક કયલાથી ફધે ફધ ુરખાણ એક સાથે વસરેલટ થામ છે. જેની સોટટ  
કટ કી Ctrl+A   છે. 

 

10.Time/Date  આ ભેનનુી ભદદથી રખાણભા સભમ અને તાયીખ ઉભેયી ળકામ છે આ ભેન ુય 
ક્લરક કયતાજ ઓટો ભેટીક સભમ અને તાયીખ જ્મા કસટય િસે ત્મા ઉભેયાઇ જસે ભાટે જ્મા સભમ 
અને તાયીખ ઉભેયલા છે ત્મા કસટય યાખી આ ભેન ુય ક્લરક કયો આ ભેનનુી સોટટ  કટ કી F5 છે . 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-utw0u2O-71s/Vo0RP5-60UI/AAAAAAAACGM/-6LMu1Msdkc/s1600/e4.png
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Format menu 

 

 

Foemat Menu ની ભદદથી પોયભેટીંગ એટરે કે અક્ષય ન ુપોયભેટીંગ કયી ળકામ છે. 

Format ભેનનુા સફભેન ુનીચે મજુફ છે. 

 

1.Word Wrap પોરમેટ મેનનુા આ ળર્ટ રે મેન ુર ક્લક કરળાથી ખાણ કે ટેક્ષ્ટ એંટર આપ્યા 
ળગર જ ઓટો મેટીક નીિેની ાઇન મા આળી જાય છે જેથી દર ળખતે ાઇન પરુી થતા એંટર 
આળાની જરૂર રહતેી નથી  

 

2.Font:  આ ભેનનુી ભદદથી પોંટભા સધુાયા લધાયા કયી ળકામ છે આ ભેન ુય ક્લરક કયતા એક 
ડામરોગ ફોક્ષ ખરુસે જેભા Font ઓસન ભાથી અરગ અરગ પોંટ ચેંજ કયી ળકામ છે અને 
આણી સદંગીના પોંટ યાખી ળકામ છે તભાયે જે પોંટ યાખલા િોમ તે તભાયા ીસીભા િોલા જરૂયી 
છે ત્માયફાદ Font Style: ઓપ્સનભાથી અરગ અરગ પોંટ સ્ટાઇર યાખા ળકામ છે.અને Size ના 

http://2.bp.blogspot.com/-vwRku-Ibe5A/VpIF381e_fI/AAAAAAAACGc/quufx14V1-U/s1600/F1.png
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ઓપ્સનથી પોંટ ની સાઇઝ જેટરી યાખલી િોમ તેટરી યાખી સકામ છે. છેલ્રે OK આવ ુલધ ુ
ભાહિતી ભાટે જુઓ નીચેન ુચચત્ર  

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-PcgZXnoyUyY/VpIGNTynuWI/AAAAAAAACGk/pzK1hTfN9oo/s1600/F2.png
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View menu 

 

 

View menu ની ભદદથી Notepad ના View ભા પેયપાય કયી ળકામ છે. 

View menu ના સફભેન ુનીચેમજુફ છે.  

 

1.Status Bar  આ ભેન ુય ક્લરક કયતા Notepad ભા નીચે સ્ટેટસ ફાય ભા રાઇન નમ્ફય અને 
તભે ટાઇ કયેર અક્ષયોન ુકાઉંટ એટરે કે ગણતયી ફતાલે છે  

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-WSFWKbABP0E/VpIGib5CloI/AAAAAAAACGs/shzYCiIzShA/s1600/v1.png
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Help menu 
 

Help menu ની મદદથી Notepad વળેની વળવળધ પ્રકારની મદદ મેલળી કાય છે. 

 

 

 Help menu ના સફભેન ુનીચે મજુફ છે. 

 

1.View Help આ ભેનનુી ભદદથી નોટેડ વલળેની તભાભ પ્રકાયની ભદદ ભેલી ળકામ છે આ ભેન ુ
ય ક્લરક કયતાજ એક ડામરોગ ફોક્ષ ખરુળે જેભા જેના વલળે ભદદ ભેલલી િોમ તેના ય ક્લરક્ 
કયતાજ તે વલળે ભદદ ભેલી ળકામ છે લધ ુભાહિતી ભાટે જુઓ નીચેન ુચચત્ર  

http://4.bp.blogspot.com/-81WhQo3Y6zc/VpIK9-HORDI/AAAAAAAACG4/-0E3VqVQLAg/s1600/h1.png
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2.About Notepad આ ભેન ુની ભદદથી Notepad વલળે ભાહિતી ભે છે આ ભેન ુય ક્લરક કયતા 
એક ડામરોગ ફોક્ષ ખરેુસે જેભા ઓયેટીંગ વસસ્ટભ કઇ છે તે તેભજ Notepad ન ુલઝટન કય ુછે 
તેની ભાહિતી િોમ છે  

http://4.bp.blogspot.com/-SaaTwrXTx9I/VpILaMh-N1I/AAAAAAAACHE/l82p3bZZPKA/s1600/h2.png
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અહિ Notepad ની સભજ અને Notepad ના વલવલધ ભેનનુી સભજુતી યુી થામ છે આભા Notepad 
ની તભાભ ભાહિતી રગબગ આલા જામ છે  

આળા છે કે આને Notepad ફયાફય સભજાઇ ગય ુિસે  
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