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              ઇનટરનેટ બાઉઝર માટે અલગ અલગ શોટરકટસ હોય છે.          ઘણીવાર અલગ અલગ બાઉઝરનો ઉપયોગ કરવો પડે તયારે યૂઝસરને શોટરકટસમાં 
   કનફયુઝન પેદા થાય છે.           ઇનટરનેટ અમૂક એવા શોટરકટ છે જે દરેક બાઉઝરમાં કોમન હોય છે.   ઇનટરનેટ એકસપલોરર હોય,    કોમ હોય કે પછી 
         મોિજલા ફાયરફોકસ હોય આ શોટરકટસ દરેક બાઉઝમાં કામ આવે છે.       અમે તમને બતાવે છે આવા જ 41      શોટરકટ િવશે કે તમારં કામ સરળ 

 બનાવી દેશે.

1. Ctrl+1 (1  થી 8     તમામ નંબરો કામ કરે છે.)             આશોટરકટની મદદથી તમે બાઉઝરમાં ખુલલા ટેબ વચચે પણ શફલ કરી શકો છો, ctrl કીની 
        સાથે જે નંબર દબાવશો તો નંબરની ટેબ ખુલી જશ.ે

2. Ctrl+9 :      કોઇપણ બાઉઝર પર ખુલેલીછેલલી ટેબ માટે.

3. Ctrl+Tab :           જે ટેબ પર તમે છો તેનાથી બીજ ટેબ પર જવા માટે.   આઉપરાંત Ctrl+Page Up      નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.  પરંતુ આ 

       શોટરકટ ઇનટરનેટ એકસપલોરર પર જ કામ કરે છે.

4. Ctrl+Shift+Tab :           જે ટેબ પર તમે છો તેનાથી પહેલાવાળી ટેબ પર જવા માટે.

5. Ctrl+W  અથવા Ctrl+F4 :     બધી ટેબસને બંધ કરવા માટે

6. Ctrl+Shift+T :        ભૂલથી બંધ કરેલી છેલલી ટેબને ફરીથી ખોલવા માટે

7. Ctrl+T :    નવી ટેબને ખોલવા માટે

8. Ctrl+N :     નવું બાઉઝ િવનડો ખોલવા માટે

9. Alt+F4 :    બાઉઝરને બંધ કરવા માટે

10. Middle Click aTab (        કોઇપણ ટેબ પર જઇને માઉસથી િમડલ િકલક કરવું) –    ટેબને બંધ કરવા માટે

11. Ctrl+Left Click, Middle Click –       બેકગાઉનડમાંરહેલી કોઇપણ િલકને બીજ ટેબમાં ખોલવા માટે
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12. Shift+Left Click-       કોઇપણ િલકને બીજ બાઉઝર િવનડોમાં ખોલવા માટે

13. Ctrl+Shift+Left Click –      કોઇપણ િલકને પહેલા ટેબમાં ખોલવા માટે

14. Alt+space (  સપેશ બટન) –    મેન મેનંુ ખોલવા માટે

15. Alt+Right Arrow, Shift+Backspace –     ઓનલાઇન વીિડયોને ફોરવડર કરવા માટે

16. F5 –    પેજ િરલોડ કરવા માટે

17. Esc-   બંધ કરવા માટે

18. Alt+Home –      બાઉઝરનંુ હોમ પેજ લોડ કરવા માટે

19. Ctrl અને+ :   ઝૂમ ઇન (     પેજની કનટેનટને ઝૂમ કરવા માટે)

20. Ctrl  – અને :  ઝૂમ આઉટ

21. Ctrl+0 –      પેજનેિડફોલટ ઝૂમ પર સેટ કરવા માટે

22. F11 –       ફલ સકીન મોડ પર લઇ જવા માટે

23.     સપેસબાર અથવાસપેશ ડાઉન બટન (Space, Page Down) –       વેબ પેજને સકોલ ડાઉન કરવા માટે (     પેજની નીચેની તરફ જવા માટે)

24. Shift+Space, Page Up –       વેબ પેજને સકોલ અપ કરવા માટે (     પેજમાં ઉપરની બાજુએ જવા માટે)
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25.  હોમ (Home)-       વેબ પેજ પર સૌથી ઉપર જવા માટે

26.  એનડ (End)-       વેબ પેજ પર સૌથી નીચે જવા માટે

27.   િમડલ િકલક (      માઉસથી વબે પેજ પરિમડલ િકલક કરવુ)ં-       માઉસની મૂવમેનટ પર વેબપેજની સકોિલગ સેટ કરવી

28. Ctrl+L, Alt+D, F6 –         એડેસબાર પરફોકસ કરવું જેથી તેની પર ટાઇપ કરી શકાય

29. Ctrl+Enter –         એડેસબાર પર કોઇપણ શબદ ટાઇપ કયાર પછી જો Ctrl+Enter         દબાઇ જય તો બાઉઝ જતે જ તે શબદની આગળ 

www.   અને પાછળ .com  લગાવી દશે.ે

30. Alt+Enter –      એડેસબારમાં ટાઇપ કરેલી િલકનેબીજ ટેબમાં ખોલવામાટે

31. Ctrl+F, F3 –      વેબ પેજ પર સચરબોકસ ખોલવા માટે

32. Ctrl+G, F3 –         વેબ પેજ પરઆગળની મેચ કરવાવાળી ટેકસટ આઇટમ શોધવામાટે

33. Ctrl+Shift+G, Shift+F3 –          વેબ પેજ પર પાછળના જુના મેચ કરવાવાળાટેકસટ આઇટમ શોધવા માટે

34. Ctrl+H –    બાઉઝીગ િહસટી ખોલવા માટે

35. Ctrl+J –    ડાઉનલોડ િહસટી ખોલવા માટે

36. Ctrl+D –        જે વેબસાઇટને ખોલેલી છે જેને બુકમાકર કરવા માટે

37. Ctrl+Shift+Del–       બાઉઝીગ િહસટી િડલીટ કરવાવાળી િવનડોઝ ખોલવા માટે

38. Ctrl+P –       ખુલેલા વબે પેજની િપનટ આઉટ લેવા માટે
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39. Ctrl+S –       ખુલેલા વબે પેજને કૉમપયુટર સેવ કરવા માટે

40. Ctrl+O –        પોતાના કૉમપયુટરમાં સેવ કરેલી કોઇ ફાઇલ ખોલવા માટે

41. Ctrl+U –        કોઇપણ વબે પેજનો સોસર કોડ ખોલવા માટે (       આશોટરકટ ઇનટરનેટ એકસપલોરર પર કામનથી કરતો)

આભાર:  િદવય ભાસકર.
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