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

 

વૌ પ્રથભ સ્ટાટટ  ફટ્ટન ય ક્લરક કયો જેભા All Programs ય ક્લરક કયો All Programsની 
અંદય Accessories ય ક્લરક કયો જેભા Paint ય ક્લરક કયો એટરે Paint ખરુી જવે  

લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેના ચચત્રો                                    

 

 

ચચત્ર ન.1 

 

http://4.bp.blogspot.com/-ns6_xMVLEOs/VoP0MPxEZuI/AAAAAAAACCA/BHGrVdiszvI/s1600/not1%5B1%5D.png
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ચચત્ર ન.2 

 

 

ચચત્ર ન.3 

http://3.bp.blogspot.com/-7TFDF7KuAEg/VoP0XSI-ApI/AAAAAAAACCI/-6sVzZvdLCg/s1600/Not2%5B1%5D.png
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ચચત્ર ન.4 

 

http://3.bp.blogspot.com/-i3q1k_VRNHQ/VqSgN3-kqDI/AAAAAAAACLs/HyXpAp1AuNs/s1600/p+start.png
http://2.bp.blogspot.com/-ylRTNN6-x0c/VqSgSLUNoXI/AAAAAAAACL0/c4jCC0vHvc0/s1600/paint.png
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 Paint ટાઇટર ફાયભા યશરેા આઇકોન ની ભાહશતી  

Paint ટાઇટર ફાયભા એક ેઇન્ટ નો સવમ્ફોર  શોમ છે જેના ય ક્લરક કયલાથી સલસલધ 
કન્રોરભેન ુખરેુ વે જેલાકે 

Restore: Paint ને ડીપોલ્ટ વાઇઝભા રાલલાભાટે 

Move: Paint ને ઇક્છછત જગ્માએ પેયલલા ભાટે 

Size: Paintની વાઇઝ લધ ુકે ઓછી કયલા ભાટે 

-Minimize: Paint ને ભીનીભાઇઝ કયલા ભાટે 

 o Maximize: Paint ને ભેક્ષીભાઇઝ કયલા એટરે કે ફુર વાઇઝ ભા જોલા ભાટે 

Close    Alt+F4: Paintને ફધં કયલા ભાટે 

લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુચચત્ર 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Ja6xOxQRmXU/VqSqQgqXQuI/AAAAAAAACMY/hbyLxGC68UY/s1600/paine+simbol.png
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Paint ટાઇટર ફાયભા એક ેઇન્ટનો સવમ્ફોર શોમ જેની ફાજુભા  આલો સવમ્ફોર શવે 
જેના ય ક્લરક કયીને ટાઇટર ફાયની અંદય આણે જે જોઇતા શોમ તે આઇકોન ઉભેયી 
ળકામ છે જુઓ નીચેન ુચચત્ર 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-bE0CyUfy93g/VqSqRpVgMeI/AAAAAAAACMk/jUH0dVbxNpA/s1600/paint+control.png
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ચફજા નમ્ફયન ુભેન ુપાઇર ભેન ુ

Paint ભા પાઇર ભેન ુભાટે Home ની ફાજુભા  આલો સવમ્ફોર શવે જે પાઇર ભેનનુ ુ
કામટ કયે છે જેના ય ક્લરક કયલાથી અરગ અરગ વફભેન ુખરેુવે 

 

http://3.bp.blogspot.com/-VAdkSeZJbM0/VqSqQOBplSI/AAAAAAAACMM/oNksqpPfoRQ/s1600/p+f+menu.png
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File Menu ના વફભેન ુનીચે મજુફ છે કુર 11 છે 

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

 

2.Open :આ ભેનનુો ઉમોગ Paint 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  

http://4.bp.blogspot.com/-KmR6QVkc1sY/VqIps69dWLI/AAAAAAAACKM/bpmYoXq34sc/s1600/n+open.png
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4.Save As: આ ભેનનુો ઉમોગ જે પાઇર ખરેુરી છે તેજ પાઇર ને એકલાય વેલ કમાટ 
ફાદ ફીજીલાય ચફજા નાભથી વેલ કયલા ભાટે થામ છે  

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-v8ds7Ym3FSA/VqIshPWtmOI/AAAAAAAACKY/urHhU6J6Msk/s1600/n+save.png
http://3.bp.blogspot.com/-v8ds7Ym3FSA/VqIshPWtmOI/AAAAAAAACKY/urHhU6J6Msk/s1600/n+save.png
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5.Print: આ ભેનનુો ઉમોગ પાઇરને સપ્રિંટ કયલા ભાટે થામ છે જેની વોટટ  કટ 
કી Ctrl+P છે  

 

6.From Scanner Or Camera:  આ ભેનનુો ઉમોગ તભાયા કોમ્્યટુય વાથે જોડરેા 
સ્કેનય કે કેભેયાભાથી ચચત્ર કે કાગને સ્કેન કયી કોમ્્યટુયભા કે Paint ભા રેલા ભાટે 
થામ છે જુઓ લધ ુભાહશતી ભાટે નીચેન ુચચત્ર  

 

http://3.bp.blogspot.com/-YxDcw7cLBiI/VqIyk-42NgI/AAAAAAAACKo/g6jyotJOo9o/s1600/n+print.png
http://1.bp.blogspot.com/-3KyvgbT5khI/VqSqStw4KmI/AAAAAAAACMs/GnzOPUfULjE/s1600/print%2Bscan.png


11 Created By : www.mnmeniya.in 

 

 

7. Send in e-mail: આ ભેનનુી ભદદથી પાઇરને કે ચચત્રને ભેઇર કયી ળકામ છે.  

8.Set As Desktop Brekground: આ ભેનનુા ઉમોગથી તભે દોયેર ચચત્રને 
કોમ્્યટુયના ડસે્લટોના બે્રકગ્રાઉંડ તયીકે વેટ કયી ળકામ છે લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ 
નીચેન ુચચત્ર  

 

 

9.Properties: આ ભેનથુી આણે દોયેરા ચચત્રની પ્રોટી જાણી વહકએ છીએ  

જુઓ નીચેન ુચચત્ર 

http://1.bp.blogspot.com/-P-gdtRFAqSM/VqSqUtx6pHI/AAAAAAAACM8/PiMBMlct0BY/s1600/set%2Bas%2Bdesktop.png
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10.About Paint : આ ભેન ુય ક્લરક કયલાથી Paint  સલેની ભાહશતી ભે છે જેભા 
ઓયેટીંગ સવસ્ટભ તેભજ Paint  ન ુક્ય ુલઝટન છે તેની ભાહશતી ભે છે 

 

http://4.bp.blogspot.com/-n3z_2T4WYTE/VqSqThyWt2I/AAAAAAAACMw/t4o3U45kAYU/s1600/properti.png
http://4.bp.blogspot.com/-rdR-ndxS8Vs/VqSqPa6Zs1I/AAAAAAAACME/frrhGxVAVgs/s1600/a%2Bp.png
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11.Exit: આ ભેનનુો ઉમોગ Paint  ભાથી ફશાય નીકલા ભાટે થામ છે જો તભે પાઇર 
વેલ નહશ કયી શોમ તો અહશ તભને વેલ કયલી છે કે નહશ તેની ભાહશતી છેુ છે જેની વોટટ  
કટ કી Alt+F4 છે. 

 

Paint ના Home ભેનનુી વભજ  
Paint ના Home ભેન ુભા સલસલધ સવમ્ફોર શોમ છે અને આ સવમ્ફોર જ ભેનનુ ુકાભ કયે છે આ 
સવમ્ફોરના ઉમોગ ભા ખાવ ધ્માન યાખવ ુકે જે સવમ્ફોર ય ક્લરક કયુટ શવે એટરે કે જે સવમ્ફોર 
સવરેલટ કમો શવે તે જ સવમ્ફોર કામટ કયવે Paint ભા સલસલધ સવમ્ફોરની ભદદથી ચચત્ર દોયી વકામ 
છે અને તેભા યંગ યુી વકામ છે તેભજ ચચત્રને ક્રો કયી સ્કામ અને કોી તેભજ ેસ્ટ કયી ળકામ 
છે  

 

પ્રથભ Clipbord શોમ છે જેભાથી કટ કોી અને ેસ્ટ ના સવમ્ફોર શોમ છે અને જેની ભદદથી 
સવરેલટ કયેર 

ચચત્ર ને કટ કોી કે ેસ્ટ કયી ળકામ છે 

ફીજો સલબાગ ઇભેજ (ચચત્ર)નો  શોમ છે જેના દ્વાયા ચચત્રને સવરેલટ કયી ળકામ છે ચચત્રને ક્રો કયી 
ળકામ તેભજ ચચત્રને ઉન્ધ ુવલળુ આડુ કે ઉભ ુપેયલી વકામ છે તેભજ ચચત્રની વાઇઝ જેટરી યાખલી 
શોમ તે વાઇઝ ના પેયપાયો કયી ળકામ છે  

ત્રીજા સલબાગ ભા ટલૂ્વ ને રગતા સવમ્ફોર શોમ છે જેની ભદદથી ચચત્રભા ેસનવર હપર કરય 

ભાટેન ુબ્રળ રખાણ રખલા ભાટે રખેર રખાણ કે ચચત્રને ભવુલા યફય ચચત્રને ભોટી વાઇઝ ભા 
જોલા ભાટે ચફરોયી કાચ જેલા સવમ્ફોર શોમ છે  

ચોથો સલબાગઆકાયોનો છે જેભા કોઇ ણ આકાયો દોયી ળકામ છે તેભજ આઉટ રાઇન ભાટેના 
સ્ટાઇર અને વાઇઝ ભાટેના સવમ્ફોર શોમ છે  
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ાચંભા સલબાગભા સલસલધ કરય આેરા શોમ છે જેભાથી ભનવદં કરયનો ઉમોગ કયી વકામ છે 
તેભજ લધ ુનલા કરય ફનાલી ણ વકામ છે . 

લધ ુભાહશતી ભાટે નીચે ફધા સવમ્ફોર નો ઉમોગ અને તેની ટંુકી ભાહશતી ભાટે ચચત્ર મકેુર છે જેનો 
જજણલટ લુટક અભ્માવ કયવો તો ણ ખ્માર આલી જવે  

જુઓ નીચેન ુચચત્ર ન.1 

 

 

 

Paint ભા Home છી View ભેન ુઆલે છે  

આ View ભેનનુી વભજ નીચે મજુફ છે  

Paint ના View ભેનભુા ણ સલસલધ સવમ્ફોર આલેરા શોમ છે અને તેનો ઉમોગ વફ ભેન ુતયીકે 

થામ છે જેભા ઝૂભ ઇન ચચત્રને ભોટી વાઇઝભા જોલા ભાટે તેભજ નાની વાઇઝ ભા જોલા ભાટે ઝૂભ 
આઉટ તથા ડીપોલ્ટ વાઇઝ ભા જોલા ભાટે 100% જેલા સવમ્ફોર શોમ છે તેભજ રૂરય ગ્રીડરાઇન 
અને સ્ટેટવફાય ને ચાલ ુકે ફધં કયલા ભાટેના તથા ફુલ્ર સ્ક્રીન અને થભનેઇર વ્ય ુભાટેના સવમ્ફોર 
શોમ છે 

http://4.bp.blogspot.com/-635SevX0a90/VqTC421KXxI/AAAAAAAACNQ/b_r96LQyVSc/s1600/paint%2Bhome.png
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લધ ુભાહશતી ભાટે જુઓ નીચેન ુચચત્ર સવમ્ફોર અને તેનો ઉમોગ  

 

 

અહશ Paint ની વમ્ણુટ ભાહશતી યૂી થામ છે આળા યાખ ુછુ કે આને ખ્માર આલી ગ્મો શવે 
આબાય  

 

================ 

 

http://1.bp.blogspot.com/-UUosQGWSGfE/VqTC4PGYRuI/AAAAAAAACNM/taq8wp0x7JM/s1600/paint%2Bviews.png

