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આટલી ફોર્મુલાનો વપરાશ કરવાથી આપ સારી રીતે એક્સલ ફાઇલ બનાવી શકશો 

મર્ત્રો આ ફોર્મુલાર્ાાં ડાઇરેક્ટ રે્ સેલ ની ર્ાહિતી સાથેની ર્ાહિતી ર્મકી છે ઉદાિરણ સાથે 

ફાઇલ બનાવતાાં વધમ સર્ય વેડફાય એર્ છે ર્ાટે ડાઇરેક્ટ આપ સૌ સર્જી શકશો અને 

વપરાશ કરી શકો ત ેરીતે સરળ ફોર્મુલા સાથે ર્ાહિતી આપી છે.   

સરવાળા કે ટોટલ ર્ાટે =SUM(C4:H4) અને =SUM(C4+H4) 
બાદબાકી =(C4-H4) 

સરવાળા બાદબાકી ભેગા =C4+H4+F4-G2 

ર્ીનીર્ર્ સાંખ્યા ર્ાટે =MIN(C3:H3) 
રે્ક્સીર્ર્ સાંખ્યા શોધવા =MAX(C4:H4) 

એવરેજ કાઢવા =AVERAGE(C4:H4) 
એવરેજ પરથી ટકા કાઠવા =(I3/500)*100 

પાસ નપાસ બતાવતા 
(ર્ાક્સુ લખેલ સલે) 

=IF(AND(C3>=35,E3>=35,F3>=35,G3>=35,H3>=35),"PASS",

"FAIL") 

પાસ નપાસ પરથી ફેલ ,ફર્સટુ 
ક્લાક્લાસ કાઠવા 

=IF(N3="PASS",IF(M3>=70,"DIST",IF(M3>60,"FIRST",IF(M3
>=50,"SECOND",IF(M3>=35,"PASS")))),"FAIL") 

નાંબર આપવા ( એવરેજ પરથી ) =RANK(L3,$L$3:$L$9) 
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એવરેજ કે ટકા પરથી પસુનટાઇન 
કાઠવા ર્ાટે 

=((7-RANK(M3,$M$3:$M$9))/7)*100 

સેલેરી ર્સલીપ ર્ાાં ડી.એ કાઢવા =C18*10% 

સેલેરી ર્સલીપર્ાાં cpf જવેી રકર્ 
ર્ાટે 

=ROUNDUP((M298+Q298)*10/100,0 ) 

H.R.A (બેમિક +ડીએ) કાઠ્વા =SUM(C18:E18)*10% 

લોન િપ્તો  કાઠવા  
 ર્હિના અને ટકાવારી પ્રર્ાણ ે

 

=PMT(E27/12,F27*12,C27) 

લોન િપ્તો દ્રારા કમ લ રૂ.કેટલા 
ચમકવા પાત્ર થાય તનેી ગણતરી  
ર્હિના અને ટકાવારી પ્રર્ાણે 

=ABS(G27*F27*12) 

ગમણાકાર કરવા =(B60*C60) 
ભાગાકાર કરવા =(B60/C60) 

કોઇપણ રકર્ નો ટેક્ષ કાઢવા =(E61+E61*F61%) 
બે સેલ નાાં નાર્ કે લખાણ ને 

ભેગા કરવા 

=CONCATENATE(B74," ",C74) 

LOVER TEXT =LOWER(E82) 

UPPER TEXT =UPPER(F82) 

લ.સા.અ શોધવા =LCM(A119,B119,C119) 
ગમ.સા.અ શોધવા =GCD(E119,F119,G119) 

એકસલ સેલ ર્ાાં તારીખ સર્ય 
લાવવા 

 

=NOW() 

એક સીટ નાાં સલેન ાં લખાણ બીજી 
સીટર્ાાં લાવવા ર્ાટે 

 

=sheet1!A1 અને ='mehul'!$AC$62 

 

એક્થી વધમ સાંખ્યા નો સરવાળો 
કરી સરેરાશ ગમણ કાઠવા ર્ાટેબ 

 

=ROUND((AR8+AR9)/2,0) 

નાર્ની સાર્ે સેલની કોઇપણ 
પ્રકારની ર્ાહિતીની ગણતરી 

કરવા 

 

=IF(B11="","",COUNTIF(C13:V13,"√")) 
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કાઉંટીફ ના અધારે કોઇપણ રકર્ 
ર્ાાંથી ર્ાક્સુ આપવા 

 

=IF(B11="","",ROUND((40/$AZ$7)*W11,0)) 
 

ગ્રેડ કાઠ્વા કમલ ટોટલ પરથી =IF(BM7>1440,"A",IF(BM7>1170,"B",IF(BM7>900,"C",IF(B

M7>630,"D",IF(BM7>0,"E",""))))) 

જતેે હદવસની તારીખ અને 
જન્ર્તારીખ પરથી ઉંર્ર નાાં વર્ુ 

કાઢ્વા 

=INT((B2-A2)/365) અને =DATEDIF(A2,NOW(),"y") 

જન્ર્તારીખ પરથી ઉંર્ર નાાં 
હદવસ ર્હિના અને વર્ુ કાઠ્વા 

ર્ાટે 

=DATEDIF(A2,TODAY(),"Y") & " Years, " & 
DATEDIF(A2,TODAY(),"YM") & " Months, " & 

DATEDIF(A2,TODAY(),"MD") & " Days" 

કોઇપણ એક્સલ સેલર્ાાં કેટલા 
અક્ષરોનો ઉપયોગ કયો એ 

ગણવા ર્ાટે 

 
=LEN(A1) 

ઇન્કર્ટેક્ષ ફોર્ુ ર્ાાં વપરાતી ૦ થી 
૨૫૦૦૦૦૦ નીલ ટેક્ષ ....આવી 

ફોર્મુલા  

=IF(G69<250000,0,IF(G69<500000,(G69-
250000)*0.1,IF(G69<1000000,(G69-

5000000)*0.2+30000,IF(G69>1000000,(G6
9-1000000)*0.3+130000,)))) 
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