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[1] �*તાવના �*તાવના �*તાવના �*તાવના  

 

21 મી સદ�એ Lાન, િવLાન અને ટ�કનોલોNની સદ� છે. જો આપણે સૌએ સમય સાથે તાલ િમલાવવો 

હશે તો ટ�કનોલોNનો ઉપયોગ કયા� િવના હવે ચાલ ે તેમ નથી. આજના આ ઝડપી ?ગુમા ંપળે પળે 

માHહતીનો િવ*ફોટ થઇ રQો છે. આ માHહતી મેળવવાના આપણી પાસે અનેક Rોત હાલમા ંઉપલ�ધ છે. 

તેમાથંી ઈ$ટરનેટનો Rોત આપણને પળે પળે તાS સમાચાર ક� માHહતી Tરૂ� પાડ� છે. આU િવVભરમા ં

ઈ$ટરનેટનો ફ�લાવો Wબૂજ ઝડપી ગિતએ થઇ રQો છે. તો તેમાથંી આપણ ેક�વી ર�તે બાકાત રહ� શક�એ 

? આપણે પણ ઇ$ટરનેટનો ભરTરૂ ઉપયોગ કર� શક�એ છ�એ. આU િવVભરના લોકો અનેક �કારની 

વેબસાઈટ પરથી પોતાને લગતી માHહતી ક� પોતાને ઉપયોગી માHહતી મેળવી રQા છે. તમે અનેક 

�કારની વેબસાઈટ જોઈ હશે. તમને િવચાર પણ આવતો હશે ક� આ વેબસાઈટ કોણ બનાવXુ ંહશે ? Yુ ં

તમને Sતે વેબસાઈટ બનાવવાનો Zાર�ય િવચાર આ[યો છે ખરો ? જો િવચાર આ[યો પણ હશે તો 

આિથ\ક ખચ� અને વેબસાઈટ બનાવવા&ુ ંઅને સચંાલન કરવા&ુ ંLાન ન હોવાથી તમે તમારા િવચારને 

દાબી દ�ધો હશે. પરંX ુતમને ]યાલ છે ખરો ક� વેબસાઈટ Uવીજ ,િુવધા �લોગ પણ આપે છે અને તે 

પણ ત^ન મફત. �લોગ બનાવવા માટ� કોઈપણ �કારના િવશેષ ટ�કનીકલ Lાનની જ_ર નથી. �લોગ 

બનાવવો અને તે&ુ ંસચંાલન કર1ુ ંઘaુ ંસહ�bુ ંછે. 

[2] મફત �લોગની ,િુવધા મફત �લોગની ,િુવધા મફત �લોગની ,િુવધા મફત �લોગની ,િુવધા  

 

મફત �લોગની ,િુવધા નીચેની કોઈપણ લBક પર cdલક કરવાથી મળ� શક� છે. સૌ�થમ એ નe� કરો ક� 

તમાર� નીચેના પાચં િવકfપ પૈક� �લોગ શેમા ંબનાવવો છે.  

 

www.wordpress.com 

www.blogger.com 

www.weebly.com 

http://blog.com/ 

https://www.yola.com/ 
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આU આપણે ઉપરના પાચં િવકfપ પૈક� www.wordpress.com વડ��ેસમા ં �લોગ ક�વી ર�તે બનાવી 

શકાય તેના િવષે િવગતે SણીYુ.ં 

[3] વડ��સેમા ંનવો �લોગ ક�વી ર�તે બનાવવો વડ��સેમા ંનવો �લોગ ક�વી ર�તે બનાવવો વડ��સેમા ંનવો �લોગ ક�વી ર�તે બનાવવો વડ��સેમા ંનવો �લોગ ક�વી ર�તે બનાવવો     
 

સૌ�થમ તમે U hાઉઝર (મો)ઝલા ફાયરફોdસ, Jગૂલ (ોમ, ઈ$ટરનેટ એd*iલોરર વગેર�) વાપરતા હોય 

તેના પર cdલક કરો. તેમા ંએ<�સ બારમા ંજઈ   https://www.google.co.in/  લખો. થોડ�વાર રાહ Eુઓ 

�ોસેસ થઇ Jગૂલના લોગોવાjં Jગૂલ&ુ ં હોમપેજ Wલુશે. તેમા ંwww.wordpress.com નામ ટાઈપ કરો. 

Jગૂલ તમને શોધ પHરણામો બતાવશે. તેમા ંસૌથી ઉપર&ુ ંશોધ પHરણામ WordPress.com - Get a Free 

Blog Here  wordpress.com બતાવશે. તેની પર cdલક કરો. હવે તમને નીચે 8જુબની એક *(�ન દ�ખાશે.  

 

 

 

*(�ન પર લાલ બોkમા ંઆપેલ ,ચૂના 8જુબ કામ કરો. Uમક� નવો �લોગ બનાવવા માટ� Get Started 

પર cdલક કરો અથવા  જો તમે અગાઉ �લોગ બનાવેલ હોય તો Sign in ના બનેં બોkની િવગત ભરો. 

(?ઝુર નેમ અને પાસવડ�) lયારબાદ Sign in પર cdલક કર� આગળ વધો. આપણ ેનવો �લોગ બનાવતા 

શીખવા&ુ ંહોવાથી Get Started પર cdલક કરો. તમને નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે.  

નવો �લોગ બનાવવા માટ� Get Started પર cdલક કરો. 

જો તમે અગાઉ �લોગ બનાવેલ હોય તો Sign in ના બનેં 

બોkની િવગત ભરો. (?ઝુર નેમ અને પાસવડ�) અને Sign 

in પર cdલક કર� આગળ વધો. 
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Uમા ંસૌ�થમ E-mail Address ના બોkમા ંતમાmંુ ઈ-મેઈલ એ<�સ લખો. (જો તમાmંુ ઈ-મેઈલ એકાઉ$ટ 

તમે ન બના[?ુ ં હોય તો બનાવીને પછ� લખો. અ$યના ઈ-મેઈલથી કયાર�ય કામ કર1ુ ંનહB. કયાર�ક 

આફત નોતર� શક� છે.) Username ના બોkમા ંતમાર� પસદંગી �માણ&ેુ ં?ઝુર નેમ લખો. Password ના 

બોkમા ં તમારો મનગમતો શndતશાળ� (*opગ) પાસવડ� લખો. પાસવડ� શ�દ અને સ]ંયા બનેંનો 

ઉપયોગ કર� શndતશાળ� બનાવો Uથી તમારો પાસવડ� કોઈ ચોર� કર� શક� નહB અને હા આ ?ઝુર નેમ 

અને પાસવડ� બનેં તમને યાદ રહ�વા Wબૂજ જ_ર� છે. Blog Address મા ંતમે તમારા �લોગ&ુ ંનામ U 

રાખવા માગંતા હોય તે લખો. આ ચાર�ય બોkમા ંતમે િવગત લખશો lયાર� જમણી બાEુ Wણૂામા ં�ોસેસ 

થઇ ચેક થશે અને તમને જણાવશે ક� આ િવગતનો તમે ઉપયોગ કર� શકશો ક� ક�મ. જો જમણી બાEુ 

Wણૂામા ં લીલા કલરમા ં ખરાનંી િનશાની આવે તો તમે ભર�લી માHહતી બરાબર છે તેમ સમજ1ુ.ં જો 

જમણી બાEુ Wણૂામા ં લાલ કલરમા ં ચોકડ�ની િનશાની આવે તો તમે ભર�લી માHહતીનો અ$ય કોઈ 

[યndતએ અગાઉ ઉપયોગ કર�લો છે તેમ સમજ1ુ ંઅને માHહતી ફર�થી દાખલ કરવી. qયા ં,ધુી જમણી 

બાEુ Wણૂામા ં લીલા કલરમા ં ખરાનંી િનશાની ન આવે lયા ં ,ધુી માHહતી બદલાવતા રહ�1 ુ.ં બધાજ 

બોkમા ંલીલા કલરની ખરાનંી િનશાની આવી ગયા બાદ સૌથી નીચે જમણી બાEુ Wણૂામા ંCreate Blog 

નામના બટન પર cdલક કર1ુ.ં તમને નીચ ેUવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

અહB તમાmંુ ઈ-મેઈલ એ<�સ લખો. 

અહB તમાર� પસદંગી �માણે&ુ ં?ઝુર 

નેમ લખો. 

અહB તમારો મનગમતો પાસવડ� લખો. 

અહB તમે તમારા �લોગ&ુ ંનામ U રાખ1ુ ં

હોય તે લખો. 
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તમારો �લોગ  સફળતાTવૂ�ક  બની  ગયો  છે. તે માટ� તમોને એક ઈ-મેઈલ તમારા દશા�વેલ ઈ-મેઈલ 

એ<�સ પર મોકલવામા ંઆવેલ છે. તમે ઈ-મેઈલ ચેક કર� Eુઓ.  

તમારા Inbox મા ંપડ�લ WordPress.com તરફથી મોકલવામા ંઆવેલ ઈ-મેઈલ પર cdલક કરો. તમને 

નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે.   

 

Activate Blog પર cdલક કરો. નવી િવ$ડોમા ંતમને નીચ ેUવી એક *(�ન દ�ખાશે. U STEP  1  છે. 

STEP     1    

 

અહB �લોગ&ુ ંશીષ�ક લખો. 

અહB મનગમતી પnંdત લખો. 

અહBથી ભાષા પસદં કરો. 

અહB cdલક કરો. 
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STEP 1 મા ંBlog Title નામના બોkમા ંતમને ગમXુ ંતમારા �લોગ માટ�&ુ ંશીષ�ક લખો. Tagline (optional) 

નામના બોkમા ં કોઈપણ પnંdત અથવા આવકાર માટ�ની પnંdત લખી શકો છો. Language નામના 

બોkમા ંતમાર� કYુજં લખવા&ુ ંનથી પરંX ુlયા ંઆપેલ <ોપડાઉન બટન પર cdલક કર� તેમાથંી તમાર� 

U ભાષામા ં કામ કર1ુ ં હોય તે ભાષા પસદં કરવાની છે. lયારબાદ સૌથી નીચ ેજમણી બાEુ Wણૂામા ં

Next Step લખેલ બટન છે તેના પર cdલક કરો. તમને નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે. U STEP  2  છે.  

STEP     2 

 

STEP  2  મા ંતમાર� તમારા �લોગ માટ�ની થીમ પસદં કરવાની છે. અહB ઘણી બધી થીમ આપવામા ં

આવેલી છે. Show More Themes પર cdલક કરતા જશો તેમ નવી નવી થીમ આવતી જશે. તેમાથંી 

તમને ગમતી કોઈપણ એક થીમ પર cdલક કરો. તમને નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે. U STEP  3  છે. 

STEP  3 

 

અહB cdલક કરો. 
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STEP 3 મા ંતમને તમે પસદં કર�લ થીમમા ંફ�રફાર કરવાની ,િુવધા મળશે. Customize It! પર cdલક કરો. 

તમને નીચ ેUવી એક *(�ન દ�ખાશે.  

 

અહB તમે જમણી બાEુ ઊભા કોલમમા ં દશા�વેલ િવગત 8જુબ Colors, Header, BG Image, Front, 

Custom Design, Site Title વગેર�મા ંlયા ંદશા�વેલ ,)ૂચ 8જુબ ફ�રફાર કર� શકો છો. ફ�રફાર કરવા માટ� U 

તે નામ પર cdલક કરો. તમામ ફ�રફાર Tણૂ� થઇ ગયા બાદ Save બટન પર cdલક કરો. તમને નીચે Uવી 

એક *(�ન દ�ખાશે. U STEP  4  છે. 

STEP  4      

 

અહB તમે U ફ�રફાર કરવા માગંો છો 

તેના પર cdલક કરો. 

અહB તમે U પો*ટ 8કૂવા માગંો છો 

તેના પર cdલક કરો. 



Page 10 of 55 

 

 
h t t p : / / e d u s a f a r . c o m  Page 10 

STEP  4  સૌથી પહ�લી પો*ટ તમે કઈ 8કૂવા માગંો છો ? U 8કૂવા માગંતા હોય તેની પર cdલક કરો. 

દા.ત. : Text  *વ_પે પહ�લી પો*ટ 8કૂવા માગંીએ છ�એ તો Text  બટન પર cdલક કરો. તમને નીચ ે

Uવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

W  ના ગોળાકાર બટનની ત^ન નNક જમણી બાEુમા ંઆડા લાબંા બોkમા ંપો*ટ માટ�&ુ ંશીષ�ક લખો. 

તમાmંુ લખાણ જો વાતા� *વ_પે હોય તો વાતા�& ુ ં શીષ�ક લખો. તેની નીચેના મોટા બોkમા ં તમાર� 

પો*ટ&ુ ંસમs લખાણ લખો. (વાતા� હોય તો વાતા� લખો.) અને Finish બટન પર cdલક કરો. તમને નીચ ે

Uવી એક *(�ન દ�ખાશે.  

 

અહB પો*ટ&ુ ંશીષ�ક લખો. 

અહB પો*ટ&ુ ંલખાણ ફકરા, િનબધં, વાતા�, 

�t-જવાબ વગેર� *વ_પે લખી શકો છો. 

અહB My Blog  બટન પર cdલક કરો. 

અહB પહ�લી પો*ટ આપણને દ�ખાય છે. 
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િમ>ો, હવે આપણે આપણા ડ�શબોડ� (qયાથંી સમs �લોગ&ુ ંસચંાલન કર� શકાય છે, ફ�રફાર કર� શકાય 

છે.) ,ધુી પહpચી રQા છ�એ. lયા ંપહpચવા માટ� My Blog બટન પર cdલક કરો. તમને નીચે Uવી એક 

*(�ન દ�ખાશે. 

 

Blog Admin પર cdલક કરો. cdલક કરવાથી તમને નીચ ેUવી એક *(�ન દ�ખાશે. U નવી *(�ન તમાર� 

સમk રEૂ થશે તે તમાmંુ ડ�શબોડ� છે. qયાથંી તમે તમારા �લોગ&ુ ંસચંાલન કરવાના છો.  

 

અહB Blog Admin  બટન પર cdલક કરો. 

અહBથી તમે તમારા �લોગ&ુ ંસચંાલન કર� 

શકો છો. નવી પો*ટ 8કૂ� શકો છો. 
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આપણી સમk ડ�શબોડ� Wલુી ગ?ુ ંછે. હવે તમે �લોગ પર U 8કૂવા માગંો છો તે 8કૂ� શકો છો. 8કૂ�લ 

િવગતમા ંફ�રફાર કર� શકો છો, 8કૂ�લ િવગતને ડ�લેટ પણ કર� શકો છો. તમારા �લોગની ડ�ઝાઈનમા ં

ફ�રફાર કર� શકો છો. વગેર� વગેર� ... તો ચાલો �લોગની સફર શ_ કર�એ. 

[4] Log In ((((લોગ ઇનલોગ ઇનલોગ ઇનલોગ ઇન) ) ) ) થ1ુ ંથ1ુ ંથ1ુ ંથ1ુ ં 

 

તમે તમાmંુ કCi?ટૂર qયાર� qયાર� ચાb ુકરશો lયાર� lયાર� તમારા �લોગમા ંકામ શ_ કરવા માટ� Log In  

થ1ુ ંWબૂ જ જ_ર� છે. Log In  વગર તમે તમારા ડ�શબોડ� ,ધુી પહpચી શકતા નથી.  

 

 

Log In  થવા માટ� એ<�સ બારમા ંતમારા �લોગ&ુ ંનામ લખો.  

દા.ત.: www.તમારા �લોગ&ુ ંનામ.wordpress.com/wp-login.php 

આટbુ ંલ]યા બાદ એ$ટર ક� દબાવો અથવા Go  બટન ક� તીર પર cdલક કરો. તમને નીચે Uવી એક 

*(�ન દ�ખાશે. 

 

 

?ઝુર નેમ અને પાસવડ� તમે U નe� કર�લો છે તે અહB લખો અને Log In  બટન પર cdલક કરો. 

ડ�શબોડ� Wલુશે. 

અહB ?ઝુર નેમ લખો. 

અહB પાસવડ� લખો. 

અહB Log In પર cdલક કરો. 
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[5] ડ�શબોડ� ડ�શબોડ� ડ�શબોડ� ડ�શબોડ�  

 

 

 

તમને  Log In થયા પછ� ઉપર 8જુબ એક *(�ન જોવા મળશે. Uમા ંમા> Log In થયેલ [યndત જ કામ 

કર� શક� છે એટલ ેક� મા> તમે જ કામ કર� શકો છો. (જો કોઈ બીS [યndતને ?ઝુર નેમ અને પાસવડ� 

આiયા હશે તો તે પણ ડ�શબોડ� જોઈ શક� છે અને કામ કર� શક� છે.) આપણા ડ�શબોડ� પરથી આપણ ે

આપણા �લોગ&ુ ંસમs સચંાલન કર� શક�એ છ�એ.  

[6] તમારા �લોગ&ુ ંતમારા �લોગ&ુ ંતમારા �લોગ&ુ ંતમારા �લોગ&ુ ંશીષ�ક પસદં કર1ુંશીષ�ક પસદં કર1ુંશીષ�ક પસદં કર1ુંશીષ�ક પસદં કર1ુ,ં , , , લખ1ુ ંક� બદલ1ુ ંલખ1ુ ંક� બદલ1ુ ંલખ1ુ ંક� બદલ1ુ ંલખ1ુ ંક� બદલ1ુ ં 

 

https://okanha.wordpress.com આ �લોગ&ુ ંનામ છે. શીષ�ક નથી. (શીષ�ક તર�ક� રાખવા માગંો તો 

રાખી શકાય છે.) તમે તમારા �લોગ&ુ ંશીષ�ક �લોગના નામ �માણે અથવા અલગ રાખી શકો છો. તે 

Jજુરાતીમા ંક� usેNમા ંપણ રાખી શકો છો. શીષ�ક માટ� ડ�શબોડ�માથંી settings  પર cdલક કરો. તેમાથંી 

General િવકfપ પર cdલક કરો. તમને નીચ ેUવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

અહBથી તમે તમારા �લોગ&ુ ંસચંાલન કર� 

શકો છો. નવી પો*ટ 8કૂ� શકો છો. 
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અહB તમે શીષ�ક (Site Title),  ટ�ગલાઈન (Tagline) લખી રQા બાદ નીચે Save Changes નામ&ુ ંબટન 

હશે. આ બટન પર cdલક કરો. હવે તમે કર�લ ફ�રફાર કાયમ માટ� સચવાઈ (Save) રહ�શે. 

[7] થીમની પસદંગી થીમની પસદંગી થીમની પસદંગી થીમની પસદંગી ÐÐÐÐ    ફ�રફાર કરો ફ�રફાર કરો ફ�રફાર કરો ફ�રફાર કરો  

 

થીમ માટ� ડ�શબોડ�માથંી Appearance  પર cdલક કરો. lયારબાદ Themes  પર cdલક કરો. તમને નીચ ે

Uવી એક *(�ન દ�ખાશે.  

 

અહB તમે તમારા �લોગ&ુ ંશીષ�ક 

પસદં કર�ને લખી શકો છો. 

અહB તમે તમારા �લોગ&ુ ંશીષ�ક પસદં 

કર�ને લખી શકો છો. 

અlયાર� તમારા �લોગની થીમ કઈ છે 

તે તમને અહB દ�ખાશે. 

Customize બટન પર cdલક કર� 

,ધુારા વધારા કર� શકો છો. 

મનગમતી થીમ 

સચ� કર� શકો છો. 

િવિવધ થીમ અહB 

જોઈ શકો છો. 
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Themes િવભાગમા ંતમે Themes ને Customize કર� શકો છો એટલ ેક� ,ધુારા વધારા કર� શકો છો. 

તમને મનગમતી થીમ&ુ ંનામ લખીને શોધી પણ શકો છો. Available Themes  િવભાગમા ંબધી જ થીમ 

તમને જોવા મળશે. તેમાથંી તમને ગમતી થીમ નe� કરો. સૌ�થમ Live Preview  જોઈ લો. જો તમને 

ગમે તો અને મા> તો જ Activate  બટન પર cdલક કરો. 

[8] િવિવધ િવિવધ િવિવધ િવિવધ િવઝેટ 8કૂવા િવઝેટ 8કૂવા િવઝેટ 8કૂવા િવઝેટ 8કૂવા  

 

િવઝેટ માટ� ડ�શબોડ�માથંી Appearance  પર cdલક કરો. lયારબાદ Widgets  પર cdલક કરો. તમને નીચ ે

Uવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

 

 

ઉપરના )ચ>મા ંડાબી બાEુ તમને Available Widgets ની યાદ� જોવા મળશે. qયાર� જમણી બાEુ ડાબી 

બાEુથી લઈને <ોપ એ$ડ <�ગ કર�ને 8કૂ�લ તમામ િવઝટે દ�ખાશે. તમે U િવઝેટ 8કૂશો તે તમામ તમારા 

�લોગમા ંડાબી બાEુ અથવા જમણી બાEુ તમે U થીમની પસદંગી કર� હશે તે �માણે તમને દ�ખાશે. 

અહB તમને Available Widgets ની 

યાદ� જોવા મળશે. 

ડાબી બાEુથી Available Widgets  ની યાદ�માથંી 

િવઝેટ પસદં કર� તેને <�ગ કર� અહB જમણી બાEુ 

8કૂો lયારબાદ તેમા ંજ_ર� િવગત ભર� Save કરો. 
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[9] પેઈજ બનાવવા પેઈજ બનાવવા પેઈજ બનાવવા પેઈજ બનાવવા  

 

�લોગ પર કામ કરવા માટ� િવિવધ પેઈજની જ_ર પડશે. �લોગ પર તમે U િવગત 8કૂવા માગંતા હોય 

તેને લગતા પેઈજ બનાવી શકાય. પેઈજ માટ� ડ�શબોડ�માથંી Pages  પર cdલક કરો. lયારબાદ Add New   

પર cdલક કરો. તમને નીચ ેUવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

તમાર� Uટલા પેઇજની જ_ર હોય તેટલા પેઈજ તમે આ ર�તે બનાવી શકો છો. 

[10] ક�ટ�ગર� બનાવવી ક�ટ�ગર� બનાવવી ક�ટ�ગર� બનાવવી ક�ટ�ગર� બનાવવી ((((િવભાગ બનાવવાિવભાગ બનાવવાિવભાગ બનાવવાિવભાગ બનાવવા)))) 

 

ક�ટ�ગર� એટલે અલગ અલગ િવભાગ. �લોગ પર તમે અનેક �કારની િવગત દરરોજ 8કૂો છો તો આ 

િવગત તમને અને ?ઝુસ�ને સહ�લાઈથી મળ� રહ� તે માટ� અલગ અલગ ક�ટ�ગર� ક� િવભાગ બનાવવા 

Wબૂજ જ_ર� છે. દા.ત. તમે કોઈ શૈk)ણક �લોગ&ુ ં સચંાલન કરો છો �લોગ પર તમે િવષયવાર, 

ધોરણવાર, Jજુરાતી-Hહ$દ�-usેN-સ*ંvૃત માxયમ 8જુબ, જનરલ નોલેજ, Sણવા U1ુ,ં ,િુવચાર, 

�ાથ�નાઓ વગેર� વગેર� અનેક �કારની િવગત અપલોડ કરો છો. જો તમે િવભાગ નHહ બના[યા હોય તો 

આ િવગત શોધવામા ં?ઝુસ�ને Wબૂજ તકલીફ પડશે. અને તમે િવભાગ બના[યા હશે તો U તે િવભાગ 

પર cdલક કરતાની સાથે તે િવભાગમા ં8કૂ�લ તમામ િવગત આપણે સહ�લાઈથી જોઈ શક�Yુ ંઅથવા 

મેળવી શક�Yુ.ં 

૧. અહB પેઈજ&ુ ંશીષ�ક લખો. દા.ત. Jજુરાતી, Hહ$દ�  

૨. અહB પેઈજમા ં Yુ ં

8કૂવામા ં આવશે તેના 

િવષે લખી શકો છો. 

૩. Publish બટન પર 

cdલક કરવાથી પેઈજ 

�કાિશત થઇ જશે. 
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[11] મે&બુાર બનાવ1ુ ંમે&બુાર બનાવ1ુ ંમે&બુાર બનાવ1ુ ંમે&બુાર બનાવ1ુ ં 

 

તમે �લોગ ક� વેબસાઈટમા ંમે&બુાર જોયા હશે. મે&બુારને કારણે ?ઝુસ�ને માHહતી ક� િવગત શોધવામા ં

સરળતા રહ� છે. આપણા �લોગનો દ�ખાવ પણ આકષ�ક લાગે છે. મે&બુાર માટ� ડ�શબોડ�માથંી 

Appearance  પર cdલક કરો. lયારબાદ Menus  પર cdલક કરો. તમને નીચ ેUવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

અહB U િવભાગ બનાવવા 

માગંતા હોય તે&ુ ં નામ લખો. 

દા.ત. �ાથ�ના, ,િુવચાર  

ઉપર U િવભાગ&ુ ં નામ લ]?ુ ં

હોય તેના િવષે |ૂંકમા ંલખી શકો 

છો.  

આપ Uટલી ક�ટ�ગર� ક� િવભાગ બનાવવા 

માગંતા હોય તેટલી બનાવી શકો છો. 

અહB પેઈજમાથંી U તે પેઈજના ચેક 

બોkમા ંટ�ક કરો lયારબાદ Add to Menu  

પર cdલક કરો  
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તમે પેઈજ અને ક�ટ�ગર� બનેંમાથંી તમાmંુ મે&બુાર બનાવી શકો છો. તમોને જ_ર� લાગતા હોય તે ચેક 

બોk પર cdલક કર� Add to Menu  (એડ |ુ મે&)ુ પર cdલક કરવી. હવે જમણી બાEુમા ં Menu 

Structure ની નીચેના ભાગમા ંતમે ચેક બોkમા ંખરાનંી િનશાની કર�લ મે& ુઆવી ગયા હશે. Menu 

Structure  મા ં સૌથી નીચ ે સૌથી પહ�લી વાર Create Menu બટન પર cdલક કરો. lયારબાદ ગમે 

તેટલીવાર ફ�રફાર કરો તો Save Menu બટન પર cdલક કર1ુ.ં તમારો �લોગ ખોલીને ચકાસી Eુઓ 

તમને મે&બુાર જોવા મળશે. 

[12] <ોપડાઉન મ&ેબુાર બનાવ1ુ ં<ોપડાઉન મ&ેબુાર બનાવ1ુ ં<ોપડાઉન મ&ેબુાર બનાવ1ુ ં<ોપડાઉન મ&ેબુાર બનાવ1ુ ં 

 

મે&બુાર બનાવતા તમે શી]યા હવે <ોપડાઉન મે&બુાર બનાવતા શીખીએ. સૌ�થમ મે&બુાર તો 

બનાવ1ુ ંજ પડશે. lયારબાદ જ <ોપડાઉન મે&બુાર બની શકશે. <ોપડાઉન મે&બુાર માટ� ડ�શબોડ�માથંી 

Appearance  પર cdલક કરો. lયારબાદ Menus  પર cdલક કરો. તમને મે&બુારની એક *(�ન જોવા 

મળશે.  

અહB ક�ટ�ગર�માથંી U તે ક�ટ�ગર�ના ચેક 

બોkમા ંટ�ક કરો lયારબાદ Add to Menu  

પર cdલક કરો  

lયારબાદ Create Menu પર cdલક કર1ુ ં
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ઉપરની *(�નમા ંMenu Structure ની નીચે તમને િવિવધ ક�ટ�ગર� ક� પેઈજ દ�ખાય છે. તે તમામ ક�ટ�ગર� 

ક� પેઈજ એક જ ઊભા કોલમમા ં[યવn*થત દ�ખાય છે. પરંX ુજો તમાર� <ોપડાઉન મે&બુાર બનાવ1ુ ંહશે 

તો િવિવધ ક�ટ�ગર� ક� પેઈજને <ોપ એ$ડ <�ગ કર�ને જમણી બાEુ થોડાક ખસેડવા પડશે. દા.ત. િવષયને 

લગXુ ં<ોપડાઉન મે& ુબનાવ1ુ ંછે તો િવષયને પોતાની જ}યાએ જ રાખો તેને ખસેડશો નહB. િવષયની 

નીચે તમાર� કયા કયા પેઈજ ક� ક�ટ�ગર� લેવી છે મા> તેને <�ગ કર� જમણી બાEુ લઇ જઈ છોડ� દો. તે 

uદાU એક ટ�બ Uટલા ~ૂર હશે અને lયા ંn*થર થશે. નીચેની *(�ન Eુઓ. 

 

અહB cdલક કરવા&ુ ં

�લૂશો નહB 
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Eુદા Eુદા પેઈજ ક� ક�ટ�ગર�ને જમણી બાEુ લઇ ગયા બાદ Save Menu આપવા&ુ ં�લૂશો નહB નHહતર 

તમાર� ફર�થી મહ�નત કરવી પડશે. Save Menu આiયા બાદ તમારા �લોગ પર આ <ોપડાઉન મે&બુાર 

ક�1 ુ ંદ�ખાય છે તે જોવા માટ� તમારો �લોગ ખોલો અને જોઈ લો. 

 

 

 

[13] હોમ પેઈજ બનાવ1ુ ંઅને હોમ પેઈજ બનાવ1ુ ંઅને હોમ પેઈજ બનાવ1ુ ંઅને હોમ પેઈજ બનાવ1ુ ંઅને સેટ કર1ુ ંસેટ કર1ુ ંસેટ કર1ુ ંસેટ કર1ુ ં 

 

�લોગમા ંહોમ પેઈજ અથવા 8]ુય પેઈજ બનાવીને તમે 8કૂ� શકો છો. તેમા ંતાUતરની પો*ટ તેમજ 

તમે નe� કરો તેટલી પો*ટ �િસ� કર� શકો છો. પેઈજ બનાવતા અગાઉ આપણે શીખી ગયા છ�એ. 

પેઈજ બનાવવા માટ� ડ�શબોડ�માથંી Pages  પર cdલક કરો. lયારબાદ Add New   પર cdલક કરો. Enter 

title here મા ંહોમ લખો lયારબાદ Publish બટન પર cdલક કરો. તમાmંુ હોમ પેઈજ બની ગ?ુ ંહશે.  

હોમ પેઈજને આપણે આપણી ર�તે સેટ પણ કર� શક�એ છ�એ. તેના માટ� ડ�શબોડ�માથંી Settings પર 

cdલક કરો. lયારબાદ Reading  પર cdલક કરો. તમને નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

અહB િવષય પર કસ�ર રાખશો એટલ ે

<ોપડાઉન મે& ુજોવા મળશે.  
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તમે Reading Settings મા ંતમાર� ર�તે સેHટ�ગ કરો. તમામ સેHટ�ગ Tણૂ� કયા� બાદ સૌથી નીચ ેડાબી બાEુ 

Save Changes બટન પર cdલક કરો. તમે કર�લ ફ�રફાર Save થઇ જશે. �લોગ ખોલી ચેક કર� Eુઓ. 

[14] લોગો બનાવી �લોગ પર અપલોડ કરવો લોગો બનાવી �લોગ પર અપલોડ કરવો લોગો બનાવી �લોગ પર અપલોડ કરવો લોગો બનાવી �લોગ પર અપલોડ કરવો  

 

આગળ આપણે �લોગ&ુ ંશીષ�ક બનાવતા શીખી ગયા છ�એ. આ શીષ�કની જ}યાએ �લોગનો લોગો ક�વી 

ર�તે બનાવવો અને તેને �લોગ પર અપલોડ ક�વી ર�તે કરવો તે શીખીએ. 

સૌ�થમ તમાર� લોગો બનાવવો પડશે. (તમાર� પાસે તૈયાર હોય તો તે પણ ચાલશે.) ઓનલાઈન 

લોગો બનાવી આપતી ઘણી બધી વેબસાઈટ છે. Uમા ંઆપણે આપણી પસદંગી �માણે લોગો બનાવી 

શક�એ છ�એ.  

 

Uમક� ...  

http://www.flamingtext.in/    

http://cooltext.com/ 

http://fsymbols.com/generators/carty/ 

હોમ પેઈજ પર Uટલી પો*ટ 

દ�ખાડવા માગંતા હોય તેટલી અહB 

લખો. 

અહB cdલક કર� હોમ પેઈજ િસલેdટ 

કરો. 
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કોઈપણ વેબસાઈટ પર જઈ લોગો તૈયાર કરો. તેમા ંતમારા �લોગ&ુ ંનામ અથવા શીષ�ક&ુ ંનામ દાખલ 

કરો, યો}ય ફો$ટ, રંગ, સાઈઝ વગેર� પસદં કર� ડાઉનલોડ કર� તમારા કCi?ટૂરમા ંતેને Save કર� લો. 

લોગો બની ગયા પછ� તેને આપણે �લોગ પર અપલોડ કરવાનો છે તે શીખીએ. તે માટ� ડ�શબોડ�માથંી 

Appearance પર cdલક કરો. lયારબાદ Header  પર cdલક કરો. તમને નીચે 8જુબ એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

 

 

તમારા કCi?ટૂરમા ંપડ�લ લોગો અપલોડ કરવા માટ� Browse બટન પર cdલક કરો. lયારબાદ Upload 

બટન પર cdલક કરો. સૌથી નીચે ડાબી બાEુ Save Changes બટન પર cdલક કરો. તમારો લોગો �લોગ 

પર અપલોડ થઇ ગયો હશે. �લોગ ખોલી ચેક કર� Eુઓ. 

[15] પો*ટ 8કૂતા શીખ1ુ ંપો*ટ 8કૂતા શીખ1ુ ંપો*ટ 8કૂતા શીખ1ુ ંપો*ટ 8કૂતા શીખ1ુ ં 

 

પો*ટ 8કૂતા શીખ1ુ ંએ �લોગનો સૌથી અગlયનો ભાગ છે. આપણ ે�લોગ શા માટ� બનાવીએ છ�એ ? 

આપણી પાસે રહ�લ મટ�ર�યલ ક� સાHહlયને બીS લોકો ,ધુી પહpચાડવા માટ�. આ મટ�ર�યલ ક� સાHહlય 

આપણી પાસે અલગ અલગ *વ_પે હોય છે Uમક� Word, Excel, PowerPoint Presentation, PDF, ફોટો, 

ndવઝ, MP3, િવડ�ઓ વગેર� વગેર�. આગળ આપણે પેઈજ અને ક�ટ�ગર� બનાવતા શી]યા તે આપણને 

તમારા કCi?ટૂરમા ં પડ�લ લોગો અપલોડ 

કરવા માટ� Browse બટન પર cdલક કરો. 

lયારબાદ Upload બટન પર cdલક કરો. 
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અહB પણ ઉપયોગી થશે. પેઇજની Uમજ પો*ટ બને છે. પરંX ુબનેં&ુ ંકામ થો�ુ ંઅલગ અલગ છે. તમે 

દરરોજ ક� સમયાતંર� તમારા �લોગ પર પો*ટ 8કૂતા હોય ક� 8કૂવાની થતી હોય lયાર� પો*ટ િવભાગ 

Wબૂજ કામમા ંલાગે છે. તો ચાલો પો*ટ બનાવીને ક�વી ર�તે 8કૂવી તે શીખીએ. તે માટ� ડ�શબોડ�માથંી 

Posts પર cdલક કરો. lયારબાદ Add New પર cdલક કરો. તમને નીચ ેUવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

 

ઉપરના ૪ *ટ�પ �માણે કામ કરશો એટલ ેતમાર� પો*ટ �કાિશત થઇ જશે. આ �કાિશત પો*ટ તમારા 

�લોગના હોમ પેઈજ પર દ�ખાશે. હવે તમે તમારા �લોગમા ંU િવગત 8કૂવા માગંો છો તે આ ર�તે 

8કૂતા રહો. (આ ર�તથી તમે ફdત લખેલ લખાણ જ પો*ટ કર� શકશો. જો કોઈ PDF ક� Word ફાઈલ 

અપલોડ કરવી હશે તો કર� શકશો નહB. તેના માટ� આગળના �કરણમા ંશીખીએ.) 

[16] ફાઈલ અપલોડ કરતા શીખ1ુ ંફાઈલ અપલોડ કરતા શીખ1ુ ંફાઈલ અપલોડ કરતા શીખ1ુ ંફાઈલ અપલોડ કરતા શીખ1ુ ં 

 

�લોગ પર ઘણીવાર સી�ુ ંજ લખાણ લખવાને બદલે ૧૦-૨૦ ક� ૫૦-૧૦૦ પાનાની આખી PDF , Word, 

Excel વગેર� �કારની  ફાઈલ અપલોડ કરવાની થાય છે. આ ફાઈલ પેઈજ પર ક� પો*ટ પર અપલોડ 

કર� શકાય છે. તે માટ� ડ�શબોડ�માથંી Posts પર cdલક કરો. lયારબાદ Add New પર cdલક કરો. તમને 

નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે.  

૧. અહB પો*ટ&ુ ંશીષ�ક લખો. 

૨. અહB પો*ટની િવગત લખો. 

૩. અહBથી પો*ટ માટ�ની યો}ય 

ક�ટ�ગર� પસદં કરવા ચેક બોk પર 

cdલક કરો. 

૪. Publish બટન પર cdલક કરો. 
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ફાઈલ અપલોડ કરવા માટ� Add Media  નામના બટન પર cdલક કરો. lયા ં cdલક કરશો એટલ ેતમને 

નીચે Uવી એક નવી *(�ન દ�ખાશે.  

 

ફાઈલ અપલોડ કરવા માટ� Add Media  

નામના બટન પર cdલક કરો. 

અહB Select Files પર cdલક કરો 
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Select Files પર cdલક કરશો એટલે તમને તમારા કCi?ટૂરમા ંપડ�લ ફાઈલ િસલેdટ કરવા માટ� એક ન1ુ ં

બોk Wલુશે. તમને નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

ઉપરના નાના બોkમાથંી તમાર� તમારા કCi?ટૂરમાથંી U ફાઈલ અપલોડ કરવાની છે તેની પર cdલક 

કરો lયારબાદ Open બટન પર cdલક કરો. હવે ફાઈલ અપલોડ થવા&ુ ંશ_ થશે. તમને નીચે Uવી એક 

*(�ન દ�ખાશે. 

 

૧. તમાર� તમારા કCi?ટૂરમાથંી U 

ફાઈલ અપલોડ કરવી છે તેની પર 

cdલક કરો. 

૨. lયારબાદ Open બટન પર 

cdલક કરો. 

૧. તમે અપલોડ કર�લ ફાઈલ અહB 

સૌથી આગળ દ�ખાશે. 

૨. અપલોડ Tણૂ� થઇ ગયા બાદ 

Insert Into Post પર cdલક કરો  
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ફાઈલની સાઈઝ તથા તમારા કCi?ટૂરમા ંઈ$ટરનેટની ઝડપ ક�ટલી છે તેના આધાર� ફાઈલ અપલોડ 

થવામા ં વાર લાગી શક� છે. તમે અપલોડ કર�લ ફાઈલ સૌથી આગળ દ�ખાશે. જમણી બાEુ ઊભા 

કોલમમા ંઅપલોડ ફાઈલ િવષેની િવગત તમને દ�ખાશે. lયા ંLink to મા ં     Media File  િસલેdટ કર1ુ.ં સૌથી 

નીચે જમણી બાEુ Wણૂામા ંInsert Into Post પર cdલક કરો. lયારબાદ પો*ટ&ુ ંશીષ�ક, પો*ટની વધારાની 

િવગત, ક�ટ�ગર� પસદં કર� Publish બટન પર cdલક કરો. હવે તમાર� ફાઈલ તમારા �લોગ પર �કાિશત 

થઇ ગઈ હશે. આ �કાિશત કર�લ ફાઈલ પર ?ઝુસ� cdલક કરતા તે આખી ફાઈલ એકસાથે ડાઉનલોડ 

કર� શક� છે.  

[17] તમારા �લોગમા ં)ચ> ક�વી ર�તે 8કૂશો તમારા �લોગમા ં)ચ> ક�વી ર�તે 8કૂશો તમારા �લોગમા ં)ચ> ક�વી ર�તે 8કૂશો તમારા �લોગમા ં)ચ> ક�વી ર�તે 8કૂશો  

 

તમે તમારા �લોગમા ં )ચ> પણ 8કૂ� શકો છો. તે માટ� ડ�શબોડ�માથંી Posts પર cdલક કરો. lયારબાદ 

Add New પર cdલક કરો. (�કરણ Ð ૧૬ મા ંઆપણ ેUવી ર�તે ફાઈલ અપલોડ કરતા હતા તેવી જ ર�તે 

આ )ચ>ને પણ અપલોડ કરવા&ુ ંછે.) )ચ> અપલોડ કરવા માટ� Add Media  નામના બટન પર cdલક 

કરો. Select Files પર cdલક કરશો એટલે તમને તમારા કCi?ટૂરમા ંપડ�લ )ચ> િસલેdટ કરવા માટ� એક 

ન1ુ ં બોk Wલુશે. તમાર� તમારા કCi?ટૂરમાથંી U )ચ> અપલોડ કરવા&ુ ં છે તેની પર cdલક કરો 

lયારબાદ Open બટન પર cdલક કરો. હવે )ચ> અપલોડ થવા&ુ ંશ_ થશે. )ચ> અપલોડ થઇ ગયા બાદ 

Insert Into Post પર cdલક કરો. હવે તમાmંુ )ચ> પો*ટ િવભાગમા ંઆવી ગ?ુ ંહશે. તેના પર cdલક કરશો 

એટલે ઉપરના ભાગે બે િનશાનીઓ આવી જશે. તમને નીચે 8જુબ એક *(�ન દ�ખાશે.  

 

જો )ચ>મા ંતમાર� એડ�ટBગ કર1ુ ંહોય તો �થમ િનશાની પર cdલક કરો. તેમા ંતમે )ચ>ને ના&ુ,ં મો|ંુ, 

ડાબી બાEુ, જમણી બાEુ, મxયમા,ં ગોઠવી શકો છો. )ચ> ફરતી બોડ�ર 8કૂવા માટ� Advanced Settings 

પર cdલક કર� ફ�રફાર કર� શકો છો. ફ�રફાર કર� રQા બાદ નીચ ેUpdate  પર cdલક કરવા&ુ ં�લૂશો 

)ચ> Delete  કરવા માટ� લાલ િનશાની પર cdલક કરો. 

)ચ>મા ંએડ�ટBગ કરવા માટ� �થમ િનશાની પર cdલક કરો. 
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નહB. હવે તમે તમારા પો*ટ િવભાગમા ં પાછા આવી ગયા છો. Publish બટન પર cdલક કરો એટલ ે

તમાmંુ )ચ> તમારા �લોગ પર �કાિશત થઇ ગ?ુ ંહશે. 

 [18] ?ુ?ુ? ુ?-ુ---ટ@બુ પર િવડ�ઓ અપલોડ કર� તમારા �લોગમા ંબતાવોટ@બુ પર િવડ�ઓ અપલોડ કર� તમારા �લોગમા ંબતાવોટ@બુ પર િવડ�ઓ અપલોડ કર� તમારા �લોગમા ંબતાવોટ@બુ પર િવડ�ઓ અપલોડ કર� તમારા �લોગમા ંબતાવો.... 
 

સૌ�થમ ?-ુટ@બુ ખોલો. તેમા ંસૌથી ઉપર Upload લખbેુ ંહશે તેની પર cdલક કરો અથવા Sign in  પર 

cdલક કરો. હવે N-મેઈલ એકાઉ$ટથી Sign in  થાઓ. તમને નીચે 8જુબ એક *(�ન દ�ખાશે. lયા ંપોતાની 

ચેનલ માટ� તમે તમને ગમતા સેHટ�ગમા ંફ�રફાર કરો. Uમક� તમારો ફોટો ઉમેરો વગરે�. 

 

હવે િવડ�ઓ અપલોડ કરવા માટ� તૈયાર થઇ Sવ. તમારા કCi?ટૂરમા ંિવડ�ઓ હોવો જ_ર� છે. િવડ�ઓ 

અપલોડ કરવા માટ� Upload બટન પર cdલક કરો. તમને નીચે 8જુબ એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

િવડ�ઓ અપલોડ કરવા માટ� 

Upload બટન પર cdલક કરો. 

િવડ�ઓ ફાઈલ િસલેdટ કરવા 

માટ� અહB cdલક કરો.  
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તમારા કCi?ટૂરમાથંી િવડ�ઓ ફાઈલ િસલેdટ કરવા માટ� Select files to upload પર cdલક કરો. એક ન1ુ ં

બોk Wલુશે. તમારા કCi?ટૂરમાથંી ફાઈલ શોધી તેના પર cdલક કર� Open બટન પર cdલક કરો. 

િવડ�ઓ અપલોડ થવા માડંશે. તમને નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે.  

 

િવડ�ઓ 100 % અપલોડ થઇ ગયા બાદ તે&ુ ં શીષ�ક, તેના િવષે |ૂંકમા ં માHહતી, ટ�ગ અને  Video 

thumbnails મા ંદ�ખાતા >ણમાથંી કોઈપણ એક )ચ> પર cdલક કરો. સૌથી નીચ ેજમણી બાEુ Wણૂામા ં

Save Changes પર cdલક કરવા&ુ ં�લૂશો નહB. હવે તમે અપલોડ કર�લ િવડ�ઓ Eુઓ.  

 

અપલોડ થઇ રહ�લ િવડ�ઓ અહB દ�ખાશે. 

અપલોડ થઇ રહ�લ િવડ�ઓ&ુ ંશીષ�ક અહB 

બદલાવી શકો છો. 

િવડ�ઓ િવષે |ૂંકમા ંલખાણ લખી શકો છો. 

અહB Share બટન પર cdલક કરશો એટલે નીચ ે

Share this video, Embed, Email  આવા >ણ 

િવકfપો Wલુશે તેમાથંી Embed પર cdલક કરો. 

નીચે કોડ દ�ખાય છે તેની કોપી કર�  તમારા 

�લોગની પો*ટમા ંText િવભાગમા ંપે*ટ કરો. 
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અપલોડ કર�લ િવડ�ઓની નીચે Share બટન હશે તેના પર cdલક કરો. હવે Share this video, Embed, 

Email  આવા >ણ િવકfપો Wલુશે તેમાથંી Embed પર cdલક કરો. નીચે Embed કોડ દ�ખાય છે તેની 

કોપી કરો. તમારા �લોગ&ુ ં ડ�શબોડ� ખોલો તેમાથંી Posts પર cdલક કર� Add New  પર cdલક કરો. 

તમને નીચ ેUવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

 

 

ઉપર આપેલ ૪ *ટ�પ �માણે કામ કરો. Publish પર cdલક કરતાની સાથે તમારા �લોગ પર િવડ�ઓ 

જોવા મળશે.  

[19] MP3 ગીતો �લોગ પર ક�વી ર�તે 8કૂવા ગીતો �લોગ પર ક�વી ર�તે 8કૂવા ગીતો �લોગ પર ક�વી ર�તે 8કૂવા ગીતો �લોગ પર ક�વી ર�તે 8કૂવા  

 

�લોગ પર ફાઈલ ક� )ચ> અપલોડ કર�એ તે ર�તે MP3 ગીતો અપલોડ કર�ને 8કૂ� શકાતા નથી. MP3 

ગીતો અપલોડ કરવા માટ� અ$ય ફાઈલ હો�*ટ�ગ વેબસાઈટનો સહારો લેવો પડ� છે. Uમક� ... 

http://www.mediafire.com 

http://www.ziddu.com 

http://www.divshare.com 

૧. અહB શીષ�ક લખો. 

૩. ?-ુટ@બુ પરથી કોપી કર�લ 

Embed કોડ અહB પે*ટ કરો. 

૨. અહB Text પર cdલક કરો. 

૪. અહB Publish પર 

cdલક કરો. 
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ઉપરની અલગ અલગ ફાઈલ હો�*ટ�ગ વેબસાઈટમાથંી http://www.mediafire.com પર ક�વી ર�તે MP3 

ગીત અપલોડ કર� શકાય તે સમNએ. સૌ�થમ http://www.mediafire.com નામની ફાઈલ હો�*ટ�ગ 

વેબસાઈટ ખોલો. અહB તમાર� તમાmંુ અલગથી ખાX ુ ંખોલાવ1ુ ંપડશે એટલે ક� Sign In થ1ુ ંપડશે. (જો 

ખાX ુ ં અગાઉ ખોલાવેલ હોય તો Log In થ1ુ ંપડશે.) તમાmંુ ખાX ુ ંસફળતાTવૂ�ક Wલૂી ગયા બાદ MP3 

ગીતો અપલોડ કરવા માટ� તૈયાર થઇ Sઓ. તમને નીચે 8જુબ એક *(�ન જોવા મળશે. 

 

 

 

)ચ>મા ંદશા�વેલ >ણ િનશાનમાથંી પહ�લા Upload Files  બટન પર cdલક કરો. cdલક કરવાથી બ ેિવકfપ 

આવશે. તેમાથંી પહ�લો િવકfપ From Computer પર cdલક કરો. તમને નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

 

 

*(�નના વ�ચેના ભાગમા ં દ�ખાતા સરવાળા (વ�ા) ના ભાગ અને તેની ફરતે રહ�લ ચોરસ બોડ�રના 

કોઈપણ ભાગમા ંcdલક કરો. તમને નીચે 8જુબ એક *(�ન દ�ખાશે. 

અહB cdલક કરો. lયારબાદ From 

Computer  પર cdલક કરો. 

અહB સરવાળા (વ�ા) ના 

િનશાન પર cdલક કરો. 
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ઉપરના )ચ>મા ંWલુેલ નાના બોkમાથંી તમાર� U MP3 ગીત 8કૂવા&ુ ંછે તે પસદં કરો. Open  બટન 

પર cdલક કરો. lયારબાદ Begin Upload  પર cdલક કરો. હવે ગીત અપલોડ થવા&ુ ંશ_ થશે. અપલોડ 

100 % Tણૂ� થઇ Sય એટલ ેતમને નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

Copy Link પર cdલક કરશો એટલે તમે U ગીત અપલોડ ક?ુ� છે તેની લBક કોપી થઇ ગઈ છે. હવે પો*ટ 

િવભાગમા ંજઈ (�કરણ Ð ૨૦ ના બનેં )ચ>ો 8જુબ કામ કર1ુ)ં ગીત&ુ ંનામ લખી તે નામ િસલdેટ કર� 

૧. U ગીત 8કૂવા&ુ ં

છે તે પસદં કરો. 

૨. Open બટન 

પર cdલક કરો. 

૩. Begin Upload  બટન 

પર cdલક કરો. 

અહB Copy Link પર cdલક કરો. 
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Insert / edit link પર cdલક કરો. એક નવી નાની િવ$ડો Wલુશે તેમા ંURL મા ંઆ ગીતની લBક પે*ટ 

કરો. Open link in a new window/teb  પર જઈ ચેક બોk પર cdલક કરો. uતમા ંAdd Link પર cdલક 

કરો. તમાર� પો*ટમા ંલBક ઉમેરાઈ ગઈ છે. પો*ટને Publish બટન પર cdલક કર� �કાિશત કર� દો.  

[20] પો*ટમા ંલBક ક�વી ર�તે પો*ટમા ંલBક ક�વી ર�તે પો*ટમા ંલBક ક�વી ર�તે પો*ટમા ંલBક ક�વી ર�તે 8કૂવી8કૂવી8કૂવી8કૂવી     

 

તમે U પો*ટ બનાવી રQા છો તેમા ંતમાર� કોઈ લBક 8કૂવી છે. Uમક� િવષયવ*Xનેુ લગતા પોતાના જ 

�લોગના અ$ય પેજ, અ$ય પો*ટ, પોતાની નહB પણ બીS [યndતની િવષયવ*X ુસબંિંધત વેબસાઈટ ક� 

અ$ય �લોગની લBક તો તે તમે 8કૂ� શકો છો. કોઈ શ�દ ક� નામ પાછળ ક� પnંdત પાછળ અથવા અહB 

cdલક કરો U1ુ ં લખાણ લખીને તમે લBકને �પાવી શકો છો. દા.ત. શ�દ�ીત શ�દ પાછળ 

https://okanha.wordpress.com નામની લBક 8કૂવી છે. તો નીચે �માણે *ટ�પ અ&સુરો.  

સૌ�થમ ડ�શબોડ�માથંી Posts પર cdલક કરો. Add New પર cdલક કરો. તમને નીચ ે8જુબ *(�ન દ�ખાશે.  

 

 

 

તમાર� પો*ટમા ંશ�દ�ીત શ�દ લખો. તેને િસલેdટ કર� લો. lયારબાદ Insert / edit link પર cdલક કરો. 

એક નવી નાની િવ$ડો Wલુશે. તેમા ં URL મા ં  https://okanha.wordpress.com પે*ટ કરો. (નીચે 

8જુબ)  

૧. અહB લખાણ લખો. 

૨. Insert / edit link પર cdલક કરો. 
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ઉપરના ૩ *ટ�પ 8જુબ કામ કરો. હવે તમાર� પો*ટમા ંલBક ઉમેરાઈ ગઈ છે. પો*ટને Publish બટન પર 

cdલક કર� �કાિશત કર� દો. 

 [21] પો*ટ િવભાગના દર�ક િસCબોલની સમજ પો*ટ િવભાગના દર�ક િસCબોલની સમજ પો*ટ િવભાગના દર�ક િસCબોલની સમજ પો*ટ િવભાગના દર�ક િસCબોલની સમજ  

 

પો*ટ લખતી વખતે / બનાવતી વખતે / 8કૂતી વખતે તમને નીચે 8જુબ િસCબોલ દ�ખાતા હશે. દર�ક 

િસCબોલ&ુ ં અલગ અલગ કામ છે. U પો*ટ બનાવતી વખતે આપણને ફોમGHટ�ગ કરવા માટ� Wબૂજ 

ઉપયોગી સા)બત થાય છે.  

 

દર�ક િસCબોલ પર તમે માઉસનો એરો 8કૂશો એટલે તરત જ નામ Ð તેની િવગત દ�ખાશે.  

(નpધ : આ તમામ િસCબોલ આપણે માઈ(ોસો�ટ વડ�મા ંકામ કર�એ તેવા જ છે.) 

[22] તમારા �લોગનો પાસવડ� તમારા �લોગનો પાસવડ� તમારા �લોગનો પાસવડ� તમારા �લોગનો પાસવડ� બદલવો બદલવો બદલવો બદલવો  

 

િમ>ો ઘણીવાર આપણે સાયબર કાફ� અથવા શાળામા ંક� બહાર સગાસબંધંીને lયા ં�લોગ પર અપડ�ટ Ð 

પો*ટ 8કૂવા&ુ ંકામ કરતા હોઈએ છ�એ. ઉતાવળમા ંસૈન આઉટ કરવા&ુ ં�લૂી જઈએ છ�એ. Uથી તે જ 

કCi?ટૂર પર કામ કરનાર [યndત પાસે કદાચ તમારો પાસવડ� આવી શક� છે. માટ� બહાર કામ કરતી 

૧. અહB લખાણ લખો / પે*ટ કરો. 

૨. નવી િવ$ડોમા ંલBકને ખોલવા 

માટ� ચેક બોk પર cdલક કરો. 
૩. Add Link પર cdલક કરો. 
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વખતે Wબૂજ સાવચેતી રાખવી જ_ર� છે. (સાયબર કાફ�મા ં બને lયા ં ,ધુી કામ કરવા&ુ ં ટાળ1ુ)ં જો 

કોઈપણ સજંોગોમા ંતમને એ1ુ ંલાગે ક� મારો પાસવડ� બીS કોઈપણ [યndત પાસે પણ હશે તો તમે 

પાસવડ� બદલાવી શકો છો. તે માટ� ડ�શબોડ�માથંી Users  પર cdલક કરો. lયારબાદ Personal Settings 

પર cdલક કરો. તમને નીચ ે8જુબ એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

 

 Personal Settings  મા ંસૌથી નીચે જશો એટલ ેતમને New Password લખવા માટ�ની ખાલી જ}યા 

મળશે. તે ખાલી જ}યામા ંતમારો નવો પાસવડ� લખી Save Changes બટન પર cdલક કરો. હવે તમારો 

નવો પાસવડ� યાદ રાખો.  

[23] �લોગમાથંી પે�લોગમાથંી પે�લોગમાથંી પે�લોગમાથંી પેઈજ ઈજ ઈજ ઈજ Delete    કરવા કરવા કરવા કરવા   

 

આપણ ેઆગળ પેઈજ બનાવતા શીખી ગયા છ�એ. ઘણીવાર આપણ ેપેઈજ બનાવીએ છ�એ પછ� ]યાલ 

આવે છે ક� આ પેઇજની કોઈ જ_ર નથી. Zાર�ક એ1ુ ંપણ બને છે ક� આપણ ેકોઈ પેઈજ �લોગ પર 

8કૂ�લ હોય તે બીS �લોગ ક� વેબસાઈટ પરથી કોપી પે*ટ કર�ને 8�ૂુ ંહોય અથવા કોઈ&ુ ંકોપીરાઈટ 

મટ�ર�યલ Ð સાHહlય 8�ૂુ ંહોય lયાર� તે પેઈજ આપણ ે~ૂર કર1ુ ંપડ� છે. Zાર�ક �લૂમા ંખોટ� માHહતી 

૨. Personal Settings  પર cdલક કરો. 

અહB નવો પાસવડ� લખો. 

Save Changes બટન પર cdલક કરો. 
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�લોગ પર 8કૂાઈ Sય lયાર� પણ તમે પેઈજને Delete કર� શકો છો. પેઈજને Delete ક�વી ર�તે કરવા તે 

આપણે શીખીએ. 

સૌ�થમ ડ�શબોડ�માથંી Pages પર cdલક કરો. lયારબાદ All Pages પર cdલક કરો. તમને નીચ ેUવી એક 

*(�ન દ�ખાશે. 

 

તમાર� U પેઈજ (દા.ત. About નામ&ુ ં પેઈજ) Delete કર1ુ ંહોય તેની ઉપર માઉસનો એરો લઇ જશો 

એટલે lયા ંપેઈજના નામ નીચે ચાર િવકfપ લખલેા આવશે. તેમાથંી Trash લાલ કલરથી લખbેુ ંહશે. 

આ Trash ઉપર cdલક કરો. હવે Delete કર�bુ ંતમાmંુ પેઈજ સૌથી ઉપર All / Published ની હરોળમા ં

Trash િવભાગમા ંઆવી જશે. તમને નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

તમે Delete કર�લ પેઈજ (દા.ત. About નામ&ુ ંપેઈજ) સૌથી ઉપર All / Published ની હરોળમા ંTrash 

િવભાગમા ંઆવી ગયા બાદ Trash ઉપર cdલક કરો. lયા ંતમને Trash ની યાદ�મા ંAbout નામ&ુ ંપેઈજ 

જોવા મળશે. તમને નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

અહBથી તમને vુલ પેઈજ અને પ�લીશ થયેલ પેઇજની 

સ]ંયા Sણવા મળશે. 

અહB લાલ કલરથી લખેલ Trash ઉપર cdલક કરો. 

અહB Trash ઉપર cdલક કરો. 

અહB Delete Perrmanently  ઉપર cdલક કરો. 
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About નામના પેઈજ પર માઉસનો એરો રાખશો એટલે તેની નીચે બ ે િવકfપો આવશે Restore અને 

Delete Perrmanently  તેમાથંી Delete Perrmanently  ઉપર cdલક કરો. હવે About નામ&ુ ંતમાmંુ પેઈજ 

તમારા �લોગમાથંી સTંણૂ�પણે Delete થઇ ગ?ુ ંહશે.  

[24] �લોગમાથંી પો*ટ �લોગમાથંી પો*ટ �લોગમાથંી પો*ટ �લોગમાથંી પો*ટ Delete    કરવી કરવી કરવી કરવી  

 

આગળ �કરણ Ð ૨૫મા ં પેઈજ Delete કરતા શીખી ગયા છ�એ. તેની Uમજ પો*ટ પણ Delete કર� 

શક�એ છ�એ. સૌ�થમ ડ�શબોડ�માથંી Posts પર cdલક કરો. lયારબાદ All Posts પર cdલક કરો. તમને 

નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે.  

 

તમાર� U પો*ટ (દા.ત. �*તાવના નામની પો*ટ) Delete કરવી હોય તો તેની ઉપર માઉસનો એરો લઇ 

જશો એટલે lયા ંપો*ટના નામ નીચે ચાર િવકfપ લખલેા આવશે. તેમાથંી Trash લાલ કલરથી લખbેુ ં

હશે. આ Trash ઉપર cdલક કરો. હવે Delete કર�લ તમાર� પો*ટ સૌથી ઉપર All / Published ની હરોળમા ં

Trash િવભાગમા ંઆવી જશે. તમને નીચે Uવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

તમે Delete કર�લ પો*ટ (દા.ત. �*તાવના નામની પો*ટ) સૌથી ઉપર All / Published ની હરોળમા ં

Trash િવભાગમા ંઆવી ગયા બાદ Trash ઉપર cdલક કરો. lયા ંતમને Trash ની યાદ�મા ં�*તાવના 

નામની પો*ટ જોવા મળશે. તમને નીચ ેUવી એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

અહBથી તમને vુલ પો*ટ અને પ�લીશ થયેલ પો*ટની 

સ]ંયા Sણવા મળશે. 

અહB લાલ કલરથી લખેલ Trash ઉપર cdલક કરો. 

અહB Trash ઉપર cdલક કરો. 

અહB Delete Perrmanently  ઉપર cdલક કરો. 



Page 37 of 55 

 

 
h t t p : / / e d u s a f a r . c o m  Page 37 

h t t p : / / e d u s

�*તાવના નામની પો*ટ પર માઉસનો એરો રાખશો એટલે તેની નીચ ેબે િવકfપો આવશે Restore અને 

Delete Perrmanently  તેમાથંી Delete Perrmanently  ઉપર cdલક કરો. હવે �*તાવના નામની તમાર�  

પો*ટ તમારા �લોગમાથંી સTંણૂ�પણ ેDelete થઇ ગઈ હશે.  

[25] �લોગ પર 8કૂાતી પો*ટને આપોઆપ તમારા �લોગ પર 8કૂાતી પો*ટને આપોઆપ તમારા �લોગ પર 8કૂાતી પો*ટને આપોઆપ તમારા �લોગ પર 8કૂાતી પો*ટને આપોઆપ તમારા Facebook પેઈજ પર Eુઓ પેઈજ પર Eુઓ પેઈજ પર Eુઓ પેઈજ પર Eુઓ  

 

આજના આ ટ�કનોલોN ?ગુમા ંFacebook શ�દથી લગભગ કોઈ [યndત અSણ નહB હોય. Facebook 

આપણા રોજબરોજના Nવનમા ંતાણાવાણાની Uમ વણાઈ ગ?ુ ંછે. આપણ ે�લોગ પર U પો*ટ 8કૂ�એ 

તે આપોઆપ Facebook પેઈજ પર ક�વી ર�તે સેર થાય તે આપણે શીખીએ. સૌ�થમ ડ�શબોડ�માથંી 

Settings પર cdલક કરો. lયારબાદ Sharing  પર cdલક કરો. તમને નીચ ે8જુબ એક *(�ન જોવા મળશે. 

 

 

 

 ઉપરના )ચ>મા ંAdd New Facebook Connection પર cdલક કરો. તમને નીચ ે8જુબ એક *(�ન જોવા 

મળશે. 

અહB Add New Facebook Connection 

પર cdલક કરો. 
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ઉપરના )ચ>મા ંEmail or Phone તથા Password ના બનેં ખાનાની િવગત ભરો. lયારબાદ Log in બટન 

પર cdલક કરો. તમને નીચ ે8જુબ એક *(�ન જોવા મળશે. 

 

 

તમારા નામ તેમજ ફોટો આગળ રહ�લ ગોળાકાર ચકે બોk પર cdલક કરો. lયારબાદ Make this 

connection available to all users of this blog ?  આગળ રહ�લ ચોરસ ચેક બોk પર cdલક કરો. હવે Ok  

બટન પર cdલક કરો.  

અહB Email or Phone તથા Password 

ના બનેં ખાનાની િવગત ભરો. lયારબાદ 

Log in બટન પર cdલક કરો. 

અહB cdલક કરો. lયારબાદ Make this connection available to all users of this 

blog ? આગળ રહ�લ ચેક બોk પર cdલક કરો. Ok  બટન પર cdલક કરો. 
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તમાmંુ નામ Facebook  લોગોની બાEુમા ંતમને જોવા મળશે. તમે �લોગ પર કોઈપણ પો*ટ 8કૂશો 

એટલે આપોઆપ તમારા ફ�સ�કુ પેઈજ પર જોવા મળશે.  

[26] કોમે$ટ કોમે$ટ કોમે$ટ કોમે$ટ  

 

તમે તમારા �લોગ પર દરરોજ અથવા સમયાતંર� પો*ટ ક� અપડ�ટ 8કૂતા રહો છો. Uમ Uમ તમારા 

�લોગની Sણ બીS લોકોને થાય તેમ તેમ તે લોકો તમારા �લોગની 8લુાકાત લેતા થાય છે. 

8લુાકાતીઓને �લોગ પરની માHહતી ગમે ક� ન ગમે તે તેમનો હકારાlમક ક� નકારાlમક �િતભાવ પણ 

ઘણીવાર આપતા હોય છે. તેમના સલાહ-,ચૂનો ઘણી વખત ક�મતી હોય છે. ઘણા 8લુાકાતીઓ અભ� 

ભાષા �યોગ કર�ને કોમે$ટ લખતા હોય છે. U �લોગ પર દ�ખાય તે Hહતાવહ નથી. કોમે$ટ એક સરસ 

[યવ*થા છે. કોઈપણ 8લુાકાતી ભલ ેગમે તે1ુ ંલખાણ લખે તેને Approve  કર1ુ ં ક� નહB તે આપણા 

હાથમા ં છે. જો કોઈ ખરાબ લખાણ હોય તો તેને Unapprove જ રાખો તેને કાયમ માટ� તમારા 

ડ�શબોડ�માથંી પણ Delete કર� શકો છો. 

 

આ બોkની નીચે 

કોમ$ેટ કરનાર  

8લુાકાતીઓના 

નામ, ઈ-મઈેલ, 

પસ�નલ આઈડ�  

વગેર� હોય છે U 

Sહ�ર કરવા 

Hહતાવહ નથી. માટ� 

બોk 8કૂ�લ છે. 

અહB Approve બટન પર cdલક 

કર� કોમે$ટ Approve કર� શકો છો. 

અહB તમાmંુ નામ દ�ખાશે. 
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[27] �લોગમા ં�લોગમા ં�લોગમા ં�લોગમા ંPolls Fારા સવG કરવો Fારા સવG કરવો Fારા સવG કરવો Fારા સવG કરવો  

 

�લોગમા ંતમે તમારા િવઝીટસ� Fારા સવG પણ કરાવી શકો છો. તમાર� U સવG કરવાનો હોય તેને લગતો 

�t અને તેના િવકfપ 8કૂ�ને સવG કરાવી શકો છો. ચાલો Sણીએ  

સૌ�થમ ડ�શબોડ�માથંી Feedback અથવા Settings પર cdલક કરો. lયારબાદ Polls પર cdલક કરો. તમને 

નીચે 8જુબ એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

Create a Poll Now પર cdલક કરો. તમને નીચ ે8જુબ એક *(�ન દ�ખાશે. 

 

નવો સવG કરવા માટ� અહB cdલક કરો 

અહB Poll &ુ ંશીષ�ક / �t લખો. 

અહB �tના Uટલા િવકfપ રાખવા હોય 

તેટલા તમે રાખી શકો છો. 

અહBથી િવિવધ ૨૦ Hડઝાઈનમાથંી તમને 

ગમતી Hડઝાઈન રાખો. 
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Poll &ુ ંશીષ�ક ક� �t અને તેના િવકfપો લખાઈ ગયા બાદ Poll Style પસદં કરો. જમણી બાEુ Save Poll 

નામના બટન પર cdલક કરો. Embed કોડ જનર�ટ થશે. નીચે&ુ ં)ચ> Eુઓ. 

 

હવે Embed કોડને કોપી કરો. ડ�શબોડ�માથંી Appearance  પર cdલક કરો. lયારબાદ Widgets પર cdલક 

કરો. આ િવઝેટની યાદ�માથંી Text નામ&ુ ંિવઝેટ ડાબી બાEુથી <�ગ કર� જમણી બાEુ 8કૂો. હવે તેમા ં

Embed કોડ પે*ટ કરો અને Save આપો. તમારા �લોગ પર સવG માટ� Poll હાજર હશે. ચકાસી Eુઓ. 

[28] Dashboard ((((સચંાલનસચંાલનસચંાલનસચંાલન) ) ) ) મા ંમા ંમા ંમા ંHome િવભાગનો પHરચય િવભાગનો પHરચય િવભાગનો પHરચય િવભાગનો પHરચય  

 

Dashboard (સચંાલન) એ �લોગ&ુ ં�દય છે. આlમા છે. અહBથી તમે �લોગને લગXુ ંતમામ કાય� કર� 

શકો છો. Dashboard (સચંાલન) મા ંHome િવભાગનો પHરચય તમને અહB કરાવવો છે. તે માટ� નીચેના 

)ચ>ો Eુઓ. 

 

 

ઉપરના )ચ>મા ંતમને �લોગ ચાb ુકય� lયારથી અlયાર ,ધુીની vુલ પો*ટની સ]ંયા, પેઈજની સ]ંયા, 

ક�ટ�ગર�ની સ]ંયા, ટ�}સની સ]ંયા તેમજ vુલ કોમે$ટ, એ�વુ કર�લ કોમે$ટ, પે$ડBગ કોમે$ટ, *પામ કોમે$ટ 

અને �લોગમા ંકઈ થીમનો ઉપયોગ કર�લ છે તે Sણવા મળે છે. 

અહB Embed કોડ જોઈ શકાય છે. 
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ઉપર&ુ ં)ચ> તાlકા)લક પો*ટ 8કૂવા માટ�ની તમને ,િુવધા આપે છે. અને એ પણ પો*ટ િવભાગમા ંગયા 

વગર. તમે તમાર� પો*ટને <ા�ટ કર�ને પણ રાખી શકો છો. <ા�ટ થયેલ પો*ટ તમને Recent Drafts 

િવભાગમા ંજોવા મળશે. 

  

ઉપરના )ચ>મા ં તાર�ખ �માણે તમારા �લોગને vુલ ક�ટલી cdલdસ મળ� તે Sણવા મળે છે. U તે 

કોલમ ઉપર માઉસનો એરો રાખશો એટલ ેતમને તાર�ખ, વાર, અને cdલdસની સ]ંયા Sણવા મળશે. 

(જો તે Hદવસે તમે કોઈ પો*ટ �કાિશત કર� હશે તો તે પણ કોલમ પર દ�ખાશે.) 
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ઉપરના )ચ>મા ંRecent Comments  જોવા મળે છે. અહB પાચં કોમે$ટ જોવા મળશે. તેની નીચે કોઈ 

કોમે$ટ પે$ડBગ હશે તો તે પણ દ�ખાશે. અહBથી તમે કોમે$ટને એ�વુ કર� શકો છો. (ડ�શબોડ�મા ંકોમે$ટ 

િવભાગમા ંજઈને પણ કોમે$ટ એ�વુ શકાય) 
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ઉપરના )ચ>મા ંતમને What’s Hot િવભાગ જોવા મળશે એટલે ક� સમs Hદવસ દરિમયાન સૌથી વધાર� 

કયો �લોગ (Top Blogs)  જોવાયો, કઈ પો*ટ સૌથી વ� ુ(Top Posts)  વચંાણી અને તાUતરમા ંકઈ પો*ટ 

અપલોડ થઇ છે તેના િવષેની માHહતી જોવા મળશે. (આ માHહતી ફdત આપણા �લોગની નહB પણ 

સમs Jજુરાતી �લોગની હશે.) 

 

ઉપરના )ચ>મા ંતમને છેfલા અઠવાHડયા દરિમયાન તમારા �લોગની કઈ પો*ટ (Top Post) ક�ટલીવાર 

જોવાણી તેના િવષેની માHહતી જોવા મળશે. 
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[29] Dashboard ((((સચંાલનસચંાલનસચંાલનસચંાલન) ) ) ) મા ંમા ંમા ંમા ંOmnisearch  િવભાગનો પHરચય િવભાગનો પHરચય િવભાગનો પHરચય િવભાગનો પHરચય  

 

Omnisearch િવભાગમા ંઆપણને આપણા �લોગમાથંી search કરવાની ,િુવધા મળે છે. ઘણીવાર બને 

છે એ1ુ ં ક� વધાર� સમય Sય એટલે આપણને યાદ રહ�X ુ ંનથી ક� આપણે �લોગ પર કઈ કઈ પો*ટ 

અપલોડ કર�લ છે. lયાર� All Posts િવભાગમા ં જઈને જોઈએ તો આપણે ]યાલ આવશે પરંX ુ તે 

શોધવામા ંસમયનો [યય ઘણો થશે. qયાર� Omnisearch િવભાગમા ંજઈ તેને લગતો કોઈ એક શ�દ 

લખી search કરવાથી આપણને Sણવા મળે છે ક� તે પો*ટ આપણે અગાઉ 8કૂ� છે ક� ક�મ ? નીચે&ુ ં

)ચ> Eુઓ વધાર� ]યાલ આવશે. 

 

 

[30] Jજુરાતીમા ંટાઈપ કરો Jજુરાતીમા ંટાઈપ કરો Jજુરાતીમા ંટાઈપ કરો Jજુરાતીમા ંટાઈપ કરો  

 

Google  ઇનTટુ સાધનો વેબ પર ગમે lયા,ં તમે પસદં કરો તે ભાષામા ંલખવા&ુ ંસરળ બનાવે છે. તેને 

નીચેની લBક પર cdલક કર�ને ઓનલાઈન અજમાવી Eુઓ, નીચેના )ચ> 8જુબ તમાર� ભાષા અને 

ઇનTટુ સાધન પસદં કરો અને લખવા&ુ ંશ_ કરો.  
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http://www.google.com/intl/gu/inputtools/cloud/try/ 

 

 

ઉપરના )ચ> 8જુબ Jજુરાતી ભાષા પસદં કર� લખાણ લખવા&ુ ંશ_ કરો.  

 

 

જો તમાર� તમારા કCi?ટૂરમા ંJગૂલ Jજુરાતી ઇનTટુ સાધનો ઇ$*ટોલ કરવા હોય તો તે પણ કર� શકો 

છો. નીચેની લBક પર cdલક કર� lયા ંઆપેલ ,ચૂના 8જુબ કામ કરો. જો તમાર� પાસે Windows XP ની 

સીડ� હશે તો જ તમે આ સેHટ�ગ કર� શકશો. (િવ$ડોઝ Ð ૭ નો ઉપયોગ કરતા હોય તો સીડ�ની જ_ર 

નહB પડ�) 

http://www.google.com/intl/gu/inputtools/windows/windowsxp.html 

Jજુરાતી ભાષા પર cdલક કરો. 

અહB ઓનલાઈન Jજુરાતી ભાષામા ં(?િુનકોડમા)ં 

લખાણ લખી શકો છો. તેને કોપી કર� લઇ તમાર� 

પો*ટમા ંપે*ટ પણ કર� શકો છો. 
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[31] અ$ય વેબસાઈટ પરથી અ$ય વેબસાઈટ પરથી અ$ય વેબસાઈટ પરથી અ$ય વેબસાઈટ પરથી 
 

ર�તર�તર�તર�ત----1. 

 

U વેબસાઈટ પર MP3 ગીત ડાઉનલોડ કરવાની ,િુવધા ન હોય અને ફdત સાભંળવાની જ ,િુવધા હોય 

તેવી વેબસાઈટ પરથી MP3 ગીત ડાઉનલોડ કરવા માટ�  

સો�ટવેર ડાઉનલોડ કરો નીચેની 

http://www.internetdownloadmanager.com/download.html

કર� દો. હવે U વેબસાઈટ પરથી તમાર� 

તેમાથંી મનગમXુ ંMP3 ગીત પસદં કરો

પર cdલક કરો  

 

કોઈપણ MP3 ગીતના જમણી બાEુના 

*(�ન પર નીચે U1ુ ં)ચ> દ�ખાશે  

   

તેના પર cdલક કરો એટલે નીચે U1ુ ં)ચ> દ�ખાશે 

તેમા ંવ�ચે રહ�લ *ટાટ� ડાઉનલોડ બટન પર cdલક કરો હવે 

ર�તર�તર�તર�ત----2.   

 

Web Video Downloader    નામ&ું

http://www.sothinkmedia.com/web

અહB cdલક કરો 
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અ$ય વેબસાઈટ પરથી અ$ય વેબસાઈટ પરથી અ$ય વેબસાઈટ પરથી અ$ય વેબસાઈટ પરથી MP3 ગીતો ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો ગીતો ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો ગીતો ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો ગીતો ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો 

ગીત ડાઉનલોડ કરવાની ,િુવધા ન હોય અને ફdત સાભંળવાની જ ,િુવધા હોય 

ગીત ડાઉનલોડ કરવા માટ�  Internet download manager  

સો�ટવેર ડાઉનલોડ કરો નીચેની લBક પરથી 

http://www.internetdownloadmanager.com/download.html અને તેને તમારા કCi?ટૂરમા ં ઇ$*ટોલ 

હવે U વેબસાઈટ પરથી તમાર� MP3 ગીત ડાઉનલોડ કરવા હોય તે વેબસાઈટ ચાb ુ કરો 

ગીત પસદં કરો. તમને નીચ ેU1ુ ંએક )ચ> દ�ખાશે. તેના જમણી બાEુના એરો 

ગીતના જમણી બાEુના એરો પર cdલક કરશો એટલે તમને ડાઉનલોડ માટ� કCi?ટૂર 

*(�ન પર નીચે U1ુ ં)ચ> દ�ખાશે   

 

તેના પર cdલક કરો એટલે નીચે U1ુ ં)ચ> દ�ખાશે  

 

તેમા ંવ�ચે રહ�લ *ટાટ� ડાઉનલોડ બટન પર cdલક કરો હવે MP3 ગીત ડાઉનલોડ થશે

નામ&ુ ં   સો�ટવેર ડાઉનલોડ કરો નીચેની લBક પરથી    

http://www.sothinkmedia.com/web-video-downloader/  

અહB cdલક કરો  

અહB cdલક કરો  
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ગીતો ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો ગીતો ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો ગીતો ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો ગીતો ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો ???? 

ગીત ડાઉનલોડ કરવાની ,િુવધા ન હોય અને ફdત સાભંળવાની જ ,િુવધા હોય 

Internet download manager  નામ&ુ ં   

અને તેને તમારા કCi?ટૂરમા ં ઇ$*ટોલ 

ગીત ડાઉનલોડ કરવા હોય તે વેબસાઈટ ચાb ુ કરો 

તેના જમણી બાEુના એરો 

એરો પર cdલક કરશો એટલે તમને ડાઉનલોડ માટ� કCi?ટૂર 

ગીત ડાઉનલોડ થશે. 
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અને તેને તમારા કCi?ટૂરમા ંઇ$*ટોલ કર� દો

 

 

U વેબસાઈટ પરથી તમાર� MP3 

MP3 ગીત પસદં કરો. તમને નીચે U1ુ ંએક )ચ> દ�ખાશે

 

 

 

કોઈપણ MP3 ગીતના જમણી બાEુના 

નીચે U1ુ ં)ચ> દ�ખાશે. તેમા ંબટન લીલા કલર&ુ ંઅને લબક ઝબક થXુ ંહશે

 

 

તમને નીચ ેU1ુ ં)ચ> દ�ખાશે  

 

 

ઉપર 8જુબ&ુ ં )ચ> તમને જોવા મળશે Uમા ં

નામે સેવ કર1ુ ંહોય તે નામ આપો

કોઈપણ 

અહB cdલક કરો 
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અને તેને તમારા કCi?ટૂરમા ંઇ$*ટોલ કર� દો. તમને નીચે Uવી *(�ન દ�ખાશે. 

MP3 ગીત ડાઉનલોડ કરવા હોય તે વેબસાઈટ ચાb ુકરો તેમાથંી મનગમXુ ં

તમને નીચે U1ુ ંએક )ચ> દ�ખાશે. તેના જમણી બાEુના એરો પર cdલક કરો 

ગીતના જમણી બાEુના એરો પર cdલક કરશો એટલ ેતમને ડાઉનલોડ માટ� *(�ન પર 

તેમા ંબટન લીલા કલર&ુ ંઅને લબક ઝબક થXુ ંહશે.  

ઉપર 8જુબ&ુ ં )ચ> તમને જોવા મળશે Uમા ંPending મા ંU MP3 હોય તેના પર ડબલ cdલક કરો U 

નામે સેવ કર1ુ ંહોય તે નામ આપો. સેવ પર cdલક કરો MP3 ડાઉનલોડ શ_ થશે. 

કોઈપણ MP3 ચાb ુકયા� પહ�લા કાળા કલર&ુ ંબટન હશે

હવે બટન લીલા કલર&ુ ંથઇ જશે અને ��લ�ક થXુ ંહશે

cdલક કર� DOWNLOAD MANAGER  પર cdલક કરો 

અહB ડબલ cdલક કરો  

અહB cdલક કરો  
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ગીત ડાઉનલોડ કરવા હોય તે વેબસાઈટ ચાb ુકરો તેમાથંી મનગમXુ ં

તેના જમણી બાEુના એરો પર cdલક કરો  

એરો પર cdલક કરશો એટલ ેતમને ડાઉનલોડ માટ� *(�ન પર 

 

 

હોય તેના પર ડબલ cdલક કરો U 

 

લા કાળા કલર&ુ ંબટન હશે.  

હવે બટન લીલા કલર&ુ ંથઇ જશે અને ��લ�ક થXુ ંહશે. તેના પર 

પર cdલક કરો  
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[32] ?ુ?ુ? ુ?-ુ---ટ@બુમાથંી િવડ�ઓ ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશોટ@બુમાથંી િવડ�ઓ ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશોટ@બુમાથંી િવડ�ઓ ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશોટ@બુમાથંી િવડ�ઓ ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો
 

તમે ઘણીબધી ર�તે YouTube માથંી 

ર�તર�તર�તર�ત----1.  

 

તમે YouTube માથંી સીધા િવડ�ઓ 

youtube.com ની જ}યાએ ssyoutube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=xZny0GZCSwA

તો  https://www.ssyoutube.com/watch?v=xZny

વેબસાઇટ પર લઇ જશે, qયા તમને ઘણાબધા ફોરમેટ મા ંડાઉનલોડ કરવાની તક 

ર�તર�તર�તર�ત----2.  

 

તમે Mozilla Firefox hાઉઝર વાપર� રQા હોય

ઉપયોગ કર� શકો છો, Firefox માટ� હSરો 

Add-ons પર જઇને Search મા ં ‘YouTube’ 

તેમાથંી કોઈપણ એડ ઓન ઇ$*ટોલ કર� શકો છો
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ટ@બુમાથંી િવડ�ઓ ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશોટ@બુમાથંી િવડ�ઓ ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશોટ@બુમાથંી િવડ�ઓ ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશોટ@બુમાથંી િવડ�ઓ ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરશો. . . . ???? 

માથંી િવડ�ઓ ડાઉનલોડ કર� શકો છો. તેમાથંી થોડ� ર�તો જોઈએ

િવડ�ઓ ડાઉનલોડ કરવા માગંો છો, તો તમે મા> વેબ એ<�શ માં

ssyoutube.com કર� ને એ$ટર કરો. (ફdત YouTube પહ�લા ં

https://www.youtube.com/watch?v=xZny0GZCSwA ને ડાઉનલોડ કર1 ુ હોય 

youtube.com/watch?v=xZny0GZCSwA લખી ને એ$ટર મારો

qયા તમને ઘણાબધા ફોરમેટ મા ંડાઉનલોડ કરવાની તક 

hાઉઝર વાપર� રQા હોય, તો તમે YouTube િવડ�ઓ ડાઉનલોડર 

માટ� હSરો add-ons ઉપલ�ધ છે, તમે એડ ઓન શોધવા માટ�

‘YouTube’ માટ� શોધ કર� શકો છો. તમને નીચ ે8જુબ *(�ન દ�ખાશે

તેમાથંી કોઈપણ એડ ઓન ઇ$*ટોલ કર� શકો છો. 
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તેમાથંી થોડ� ર�તો જોઈએ. 

 

તો તમે મા> વેબ એ<�શ મા ં

પહ�લા ંss ઉમેરો, દાઃતઃ 

ને ડાઉનલોડ કર1 ુ હોય 

લખી ને એ$ટર મારો.) તે તમને અ$ય 

qયા તમને ઘણાબધા ફોરમેટ મા ંડાઉનલોડ કરવાની તક મળશે. 

ડાઉનલોડર add-ons નો 

તમે એડ ઓન શોધવા માટ� tools > 

તમને નીચ ે8જુબ *(�ન દ�ખાશે. 
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આ એડ ઓન કોઇપણ વેબપેજ પર આપોઆપ 

િવડ�ઓ છે. 

ર�તર�તર�તર�ત----3.  

 

YTD િવડ�ઓ ડાઉનલોડર Ð નીચે આપેલ લBક પરથી 

શકો છો. ઇ$*ટોલ કયા� પછ� તમોને તમારા કCi?ટૂરમા ંનીચે U1ુ ં)ચ> દ�ખાશે

h t t p : / / e d u s a f a r . c o m  

 

કોઇપણ વેબપેજ પર આપોઆપ ‘ડાઉનલોડ બટન’ નો ઉમેરો કરશે

નીચે આપેલ લBક પરથી YTD િવડ�ઓ ડાઉનલોડર સો�ટવેર ડાઉનલોડ કર� 

ઇ$*ટોલ કયા� પછ� તમોને તમારા કCi?ટૂરમા ંનીચે U1ુ ં)ચ> દ�ખાશે.  

 

અહB URL પે*ટ કરો 
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નો ઉમેરો કરશે  ક� qયા ં YouTube 

સો�ટવેર ડાઉનલોડ કર� 
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તેમા ં તમાર� U તે િવડ�ઓ&ુ ં URL 

બોkમા ંસફ�દ કલરથી લખલે DOWNLOAD 

આ સો�ટવેરમા ંિવડ�ઓ ક$વટ� કરવાની ,િુવધા પણ છે

Link : http://gu.vessoft.com/software/ytd#download

 

ર�તર�તર�તર�ત----4.  

 

તમે Mozilla Firefox નામ&ુ ંhાઉઝર વાપર� રQા 

ons નો ઉપયોગ કર� શકો છો. 

*ટ�પ *ટ�પ *ટ�પ *ટ�પ ૧૧૧૧.... મોઝીલા ફાયરફોk ઓપન કરો અને 

*ટ�પ *ટ�પ *ટ�પ *ટ�પ ૨૨૨૨.... Get Add-ons પર cdલક કરો અને સચ� બોkમા ં

કરો.  

*ટ�પ *ટ�પ *ટ�પ *ટ�પ ૩૩૩૩.... નીચ ેફોટામા ંબતાવેલ િસCબોલ અને નામ દ�ખાય તેની સામે 

કરો આથી ડાઉનલોડ અને ઇ$*ટોલ થશે અને ર�*ટાટ� &ુ ંઓiશન આવી જશે તેના પર cdલક કર� અને 

ફાયરફોk ને ર�*ટાટ� કરો. 

 

 

*ટ�પ *ટ�પ *ટ�પ *ટ�પ ૪૪૪૪. . . . ફાયરફોk ર�*ટાટ� થશે એટલ ે તમે અ<�સબારની પહ�લા જ આ |fૂસ&ુ ં િસCબોલ lયા ં જોઈ 

શકશો.  
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URL કોપી કર� પે*ટ કરવા&ુ ં રહ�શે. નીચ ે જમણી બાEુ લાલ કલરના 

DOWNLOAD શ�દ પર cdલક કરો એટલે િવડ�ઓ ડાઉનલોડ થવા લાગશે

આ સો�ટવેરમા ંિવડ�ઓ ક$વટ� કરવાની ,િુવધા પણ છે.  તેની લBક આ રહ�  

http://gu.vessoft.com/software/ytd#download 

hાઉઝર વાપર� રQા છો ? તો તેમા ંvideo download helper

મોઝીલા ફાયરફોk ઓપન કરો અને Tools > Add-ons ઓiશન પર cdલક કરો

પર cdલક કરો અને સચ� બોkમા ંvideo download helper ટાઇપ કરો અને એ$ટર 

નીચ ેફોટામા ંબતાવેલ િસCબોલ અને નામ દ�ખાય તેની સામે install બટન છે તેના પર cdલક 

કરો આથી ડાઉનલોડ અને ઇ$*ટોલ થશે અને ર�*ટાટ� &ુ ંઓiશન આવી જશે તેના પર cdલક કર� અને 

ફાયરફોk ર�*ટાટ� થશે એટલ ે તમે અ<�સબારની પહ�લા જ આ |fૂસ&ુ ં િસCબોલ lયા ં જોઈ 
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નીચ ે જમણી બાEુ લાલ કલરના 

શ�દ પર cdલક કરો એટલે િવડ�ઓ ડાઉનલોડ થવા લાગશે. 

video download helper નામના add-

ઓiશન પર cdલક કરો.  

ટાઇપ કરો અને એ$ટર 

બટન છે તેના પર cdલક 

કરો આથી ડાઉનલોડ અને ઇ$*ટોલ થશે અને ર�*ટાટ� &ુ ંઓiશન આવી જશે તેના પર cdલક કર� અને 

 

ફાયરફોk ર�*ટાટ� થશે એટલ ે તમે અ<�સબારની પહ�લા જ આ |fૂસ&ુ ં િસCબોલ lયા ં જોઈ 
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ર�તર�તર�તર�ત----5. 

 

http://keepvid.com/ નામની વેબસાઈટ

તેમા ?-ુટ@બુ (URL)  ?.ુઆર.એલ

બાદ નીચેના િવકf પો જોવા મળશે

ર�તર�તર�તર�ત----6. 

 

www.savevid.com  નામની વેબસાઈટ

h t t p : / / e d u s a f a r . c o m  

નામની વેબસાઈટ ખોલો, તેમા એક બોk જોવા મળશે. નીચનેા 

એલ. કોપી કર� પે*ટ કરો  અને  DOWNLOAD  બટન પર cdલક કરો

ળશે. 

નામની વેબસાઈટ ખોલો, તેમા એક બોk જોવા મળશે. નીચેના 

અહB URL  કોપી કર� પે*ટ કરો  

તમને મનગમતા ફાઈલ �કાર પર cdલક 

કરો એટલે ડાઉનલોડ શ_ થશે  

અહB URL  કોપી કર� પે*ટ કરો  
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નીચનેા )ચ> �માણે   

 

બટન પર cdલક કરો. l યાર 

 

નીચેના )ચ> �માણે   

 

તમને મનગમતા ફાઈલ �કાર પર cdલક 
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તેમા ?-ુટ@બુ (URL)  ?.ુઆર.એલ

નીચેના િવકf પો જોવા મળશે. 

 

 

ર�તર�તર�તર�ત----7. 

 

YouTube-Video-Downloader નામ&ુ ં સો�ટવેર ડાઉનલોડ કરો આ લBક પરથી અથવા અ$ય લBક 

પરથી http://download.cnet.com/YouTube

અને તેને તમારા કCi?ટૂરમા ંઇ$*ટોલ કર� દો

 

અહB cdલક કર� 

અહB િવડ�ઓની Jણુવ�ા પસદં કરો 

િવડ�ઓ&ુ ંફોમGટ પસદં કરો 

*ટાટ� બટન પર cdલક કરો 

ડાઉનલોડ શ_ થશે 

 
h t t p : / / e d u s a f a r . c o m  

એલ. કોપી કર� 8કુો અને DOWNLOAD  બટન પર cdલક કરો

નામ&ુ ં સો�ટવેર ડાઉનલોડ કરો આ લBક પરથી અથવા અ$ય લBક 

d.cnet.com/YouTube-Video-Downloader/3000-2071_4-10810714

અને તેને તમારા કCi?ટૂરમા ંઇ$*ટોલ કર� દો. તમને નીચે Uવી *(�ન દ�ખાશે. 

 

તમને મનગમતા ફાઈલ �કાર પર cdલક 

કરો એટલે ડાઉનલોડ શ_ થશે  

અહB cdલક કર� URL પે*ટ કરો  

અહB િવડ�ઓની Jણુવ�ા પસદં કરો  

િવડ�ઓ&ુ ંફોમGટ પસદં કરો  

*ટાટ� બટન પર cdલક કરો 

ડાઉનલોડ શ_ થશે  
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બટન પર cdલક કરો l યાર બાદ 

 

નામ&ુ ં સો�ટવેર ડાઉનલોડ કરો આ લBક પરથી અથવા અ$ય લBક 

10810714.html 
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ર�તર�તર�તર�ત----8. 

 

Web Video Downloader    

http://www.sothinkmedia.com/web

અને તેને તમારા કCi?ટૂરમા ંઇ$*ટોલ કર� દો

 

 

 

ઉપર 8જુબ&ુ ં)ચ> તમને જોવા મળશે Uમા ં

નામે સેવ કર1ુ ંહોય તે નામ આપો

ર�તર�તર�તર�ત----9.  

 

Internet download manager  નામ&ું

http://www.internetdownloadmanager.com/download.html

કર� દો. હવે કોઈપણ િવડ�ઓ શ_ કરો એટલ ેતમને ડાઉનલોડ માટ� *(�ન પર નીચે U1ુ ં)ચ> દ�ખાશે 

કોઈપણ િવડ�ઓ ચાb ુકરતાની સાથે તે બટન લીલા કલર&ુ ંથઇ જશે 

તેના પર cdલક કર� 

h t t p : / / e d u s a f a r . c o m  

    નામ&ુ ં   સો�ટવેર ડાઉનલોડ કરો. નીચેની લBક પરથી

http://www.sothinkmedia.com/web-video-downloader/  

ઇ$*ટોલ કર� દો. તમને નીચે Uવી *(�ન દ�ખાશે. 

ઉપર 8જુબ&ુ ં)ચ> તમને જોવા મળશે Uમા ંPending મા ંU િવડ�ઓ હોય તેના પર ડબલ cdલક કરો U 

નામે સેવ કર1ુ ંહોય તે નામ આપો. સેવ પર cdલક કરો િવડ�ઓ ડાઉનલોડ શ_ થશે

નામ&ુ ં   સો�ટવેર ડાઉનલોડ કરો નીચેની લBક પરથી 

nternetdownloadmanager.com/download.html  અને તેને તમારા કCi?ટૂરમા ં ઇ$*ટોલ 

હવે કોઈપણ િવડ�ઓ શ_ કરો એટલ ેતમને ડાઉનલોડ માટ� *(�ન પર નીચે U1ુ ં)ચ> દ�ખાશે 

કોઈપણ િવડ�ઓ ચાb ુકરતાની સાથે તે બટન લીલા કલર&ુ ંથઇ જશે  

તેના પર cdલક કર� DOWNLOAD MANAGER  પર cdલક કરો 

અહB ડબલ cdલક કરો  
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નીચેની લBક પરથી    

 

 

 

તેના પર ડબલ cdલક કરો U 

સેવ પર cdલક કરો િવડ�ઓ ડાઉનલોડ શ_ થશે. 

 

અને તેને તમારા કCi?ટૂરમા ં ઇ$*ટોલ 

હવે કોઈપણ િવડ�ઓ શ_ કરો એટલ ેતમને ડાઉનલોડ માટ� *(�ન પર નીચે U1ુ ં)ચ> દ�ખાશે  

પર cdલક કરો  
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તેના પર cdલક કરો એટલે નીચે U1ુ ં)ચ> દ�ખાશે 

 

તેમા ં*ટાટ� ડાઉનલોડ બટન પર cdલક કરો િવડ�ઓ ડાઉનલોડ થશે

 

<a href="http://whosread.com/show/23359829" title="online counter"><img 

src="http://whosread.com/counter/23359829.gif" alt="online counter" width="170" height="25" 

border="0" /></a> 
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તેના પર cdલક કરો એટલે નીચે U1ુ ં)ચ> દ�ખાશે  

 

તેમા ં*ટાટ� ડાઉનલોડ બટન પર cdલક કરો િવડ�ઓ ડાઉનલોડ થશે. 

<a href="http://whosread.com/show/23359829" title="online counter"><img 

src="http://whosread.com/counter/23359829.gif" alt="online counter" width="170" height="25" 

અહB cdલક કરો  

અહB cdલક કરો  
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src="http://whosread.com/counter/23359829.gif" alt="online counter" width="170" height="25" 


