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[1] ��	��	  

 

આજના આ ટ�કનોલોMના :ગુમા ંજો આપણે સૌએ સમય સાથે તાલ િમલાવવો હશે તો ટ�કનોલોMનો 

ઉપયોગ કયા% િવના હવે ચાલે તેમ નથી. આજના આ ઝડપી :ગુમા ંપળે પળે માDહતીનો િવ�ફોટ થઇ રQો 

છે. આ માDહતી મેળવવાના આપણી પાસે અનેક Sોત હાલમા ંઉપલ
ધ છે. તેમાથંી ઈ-ટરનેટનો Sોત 

આપણને પળે પળે તાT સમાચાર ક� માDહતી Uરૂ� પાડ� છે. આ. િવVભરમા ંઈ-ટરનેટનો ફ�લાવો Wબૂજ 

ઝડપી ગિતએ થઇ રQો છે. તો તેમાથંી આપણે ક�વી ર�તે બાકાત રહ� શક�એ ? આપણે પણ ઇ-ટરનેટનો 

ભરUરૂ ઉપયોગ કર� શક�એ છ�એ. આ. િવVભરના લોકો અનેક �કારની વેબસાઈટ પરથી પોતાને 

લગતી માDહતી ક� પોતાને ઉપયોગી માDહતી મેળવી રQા છે. તમે અનેક �કારની વેબસાઈટ જોઈ હશે. 

તમને િવચાર પણ આવતો હશે ક� આ વેબસાઈટ કોણ બનાવYુ ં હશે ? Zુ ં તમને Tતે વેબસાઈટ 

બનાવવાનો [ાર�ય િવચાર આ\યો છે ખરો ? જો િવચાર આ\યો પણ હશે તો આિથ]ક ખચ% અને વેબસાઈટ 

બનાવવા&ુ ંઅને સચંાલન કરવા&ુ ં^ાન ન હોવાથી તમે તમારા િવચારને દાબી દ�ધો હશે. પરંY ુતમને 

_યાલ છે ખરો ક� વેબસાઈટ .વીજ �િુવધા 
લોગ પણ આપે છે અને તે પણ ત`ન મફત. 
લોગ 

બનાવવા માટ� કોઈપણ �કારના િવશેષ ટ�કનીકલ ^ાનની જaર નથી. 
લોગ બનાવવો અને તે&ુ ં

સચંાલન કર"ુ ંઘcુ ંસહ�dુ ંછે. તો ચાલો હવે આપણે 
લોગની eુિનયાની સફર કર�એ. 

[2] �� ������ �����	  

 

આ. ઘણી બધી વેબ હોf�ટgગ સાઈટ આપણને મફત 
લોગ બનાવવાની �િુવધા આપે છે. મફત 
લોગની 

�િુવધા નીચેની કોઈપણ લ>ક પર hiલક કરવાથી મળ� શક� છે. સૌ�થમ એ નj� કરો ક� તમાર� નીચેના 

િવકkપ પૈક� 
લોગ શેમા ંબનાવવો છે.  

www.wordpress.com 

www.blogger.com 

www.weebly.com 

http://blog.com/ 

https://www.yola.com/ 

આ. આપણે ઉપરના Aુદા Aુદા િવકkપ પૈક� www.blogger.com  
લોગર (
લોગ�પોટ) મા ં
લોગ ક�વી 

ર�તે બનાવી શકાય તેના િવષે િવગતે TણીZુ.ં (એક Gmail  એકાઉ-ટથી તમે તમારા ૧૦૦ �ધુી 
લોગ 

બનાવી શકશો) 
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[3] ����� (��������) �	� ��� ���� к��� � ! "�	���  

 

સૌ�થમ તમે . Hાઉઝર (મો7ઝલા ફાયરફોiસ, Iગૂલ 6ોમ, ઈ-ટરનેટ એi�pલોરર વગેર�) વાપરતા હોય 

તેના પર hiલક કરો. તેમા ંએL�સ બારમા ંજઈ https://www.google.co.in/  લખો. થોડ�વાર રાહ Aુઓ 

�ોસેસ થઇ Iગૂલના લોગોવા�ં Iગૂલ&ુ ંહોમપેજ Wલુશે. નીચે&ુ ં7ચ9 Aુઓ. 

તેમા ંwww.blogger.com  નામ ટાઈપ કરો. Iગૂલ તમને શોધ પDરણામો બતાવશે. તેમા ંસૌથી ઉપર&ુ ંશોધ 

પDરણામ Blogger   https://www.blogger.com/ બતાવશે.  નીચે&ુ ં7ચ9 Aુઓ. 

 

અહ> www.blogger.com લખો. �યારબાદ 

Google Search બટન પર hiલક કરો. 

અહ> Blogger પર hiલક કરો. 
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તેમા ંBlogger લખેdુ ંછે તેના પર hiલક કરો. તમારા Gmail  :ઝુરનેઈમ અને પાસવડ%થી લોગઈન 

થવા માટ� તમને નીચે /જુબની એક �6�ન દ�ખાશે.  

 

તેમા ં:ઝુરનેઈમ અને પાસવડ% દાખલ કર� સાઈન ઇન થાવ. હવે તમને નીચે /જુબ એક �6�ન દ�ખાશે. 

 

અહ> hiલક કર� ભાષા પસદં કરો. 

અહ> Blogger Profile પર hiલક કરો. 
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Blogger Profile પર hiલક કરશો એટલે તમને નીચે /જુબ �6�ન દ�ખાશે. 

 

ઉપરના 7ચ9મા ંDisplay Name બાAુમા ંઆવેલ ખાનામા ંતમા�ંુ નામ લખો. (અહ> તમે 
લોગ પર . 

નામ �દિશ]ત કરવા માગંતા હોય તે નામ લખ"ુ.ં) નામ લ_યા બાદ Continue to Blogger પર hiલક 

કરો. તમને નીચ ે/જુબ .વી �6�ન દ�ખાશે. 

 

ઉપરના 7ચ9મા ંNew Blog લખેdુ ંછે તેના પર hiલક કરો. જો તમે અગાઉ કોઈપણ 
લોગ બનાવેલ હશે 

તો પણ તમે એક જ :ઝુરનેઈમ અને પાસવડ%થી બીજો 
લોગ બનાવી શકો છો. નીચેના 7ચ9મા ંતમે 

જોઈ શકો છો.  

 

ઉપરના 7ચ9મા ંશ
દ�ીત (www.omarmik.blogspot.com) નામનો એક 
લોગ અગાઉ બનાવેલ છે. હવે 

બીજો 
લોગ બનાવવો હોય તો પણ બનાવી શકાય છે. તેના માટ� New Blog લખેdુ ંછે તેના પર hiલક 

કરો. હવે નીચે /જુબ �6�ન દ�ખાશે.  

(ન�ધ : તમે અગાઉ ગમે તેટલા 
લોગ બના\યા હોય તો પણ નવો 
લોગ અલગ નવા નામ (URL)  થી 

બનાવી શકાય છે. અહ> એ યાદ રાખ"ુ ંજaર� છે ક� એક જ નામથી એક સરખા કોઈ બે 
લોગ બની શકતા 

નથી. Uરૂા િવVમા ંએક નામથી એક જ 
લોગ બની શક� છે. બીજો 
લોગ બનાવો �યાર� તમાર� તે&ુ ંનામ 

અલગ રાખ"ુ ંપડ� છે.) 

ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા-હા) 

અહ> Display Name બાAુમા ંઆવેલ 

ખાનામા ંતમા�ંુ નામ લખો. 

�યારબાદ અહ> hiલક કરો. 

અહ> hiલક કરો. 

બીT નવા 
લોગ માટ� અહ> hiલક કરો. 

અહ> તમે Aૂનો 
લોગ જોઈ શકો છો. 
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ઉપરના 7ચ9મા ંTitle  ની બાAુમા ંઆવેલ ખાનામા ં
લોગ&ુ ંમનગમYુ ંશીષ%ક લખવા&ુ ંછે. તે Iજુરાતી 

અથવા ��ેM કોઈપણ ભાષામા ં લખી શકો છો. Address ની બાAુમા ંઆવેલ ખાનામા ં તમને ગમYુ ં


લોગ&ુ ંURL  લખવા&ુ ં છે. (URL  Gૂં�ુ અને સરળ રાખ"ુ ં.થી અ-ય લોકો પણ યાદ રાખી શક� અને 

તમારા 
લોગની સતત /લુાકાત લેતા રહ�) Template િવભાગમાથંી કોઈપણ એક Template પસદં કર� 

તેના પર hiલક કર� Create blog! બટન પર hiલક કરો. હવે તમારો 
લોગ બની ગયો છે. તમને  

નીચેના .વી �6�ન દ�ખાશે. 

 

૧. અહ> શીષ%ક લખો .મ ક� : ш�$��  

૨. અહ> 
લોગ&ુ ંએL�સ લખો .મ ક� : omarmik.blogspot.com 

૩. મનગમતા કોઈ એક Template પર hiલક કરો. 

૪. �યારબાદ Create blog! પર hiલક કરો. 
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[4] Sign In (%	&� '�) ()��  

 

તમે તમા�ંુ ક*p:ટૂર �યાર� બધં ક:ુ� હશે �યાર� 
લોગમાથંી ક� ઈ-મેઈલમાથંી Sign out થયા હશો તો તમે  

ફર�વાર �યાર� ક*p:ટૂર ચાd ુકરશો �યાર� �યાર� તમારા 
લોગમા ંકામ શa કરવા માટ� Sign In  થ"ુ ંWબૂ 

જ જaર� છે. Sign In  વગર તમે તમારા ડ�શબોડ% �ધુી પહ�ચી શકતા નથી. તેના માટ� તમે Iગૂલમા ંજઈ 

blogger.com લખો �યારબાદ . શોધ (સચ%) પDરણામ આવે તેમા ં Blogger પર hiલક કરો. તમને 

નીચેના .વી એક �6�ન દ�ખાશે. 

 

સૌ�થમ :ઝુરનેઈમના ખાનામા ં :ઝુરનેઈમ લખો �યારબાદ Next બટન પર hiલક કરો. પાસવડ%ના 

ખાનામા ંતમે નj� કર�લો પાસવડ% લખો. �યારબાદ Sign In બટન પર hiલક કરો. હવે નીચ ે/જુબ એક 

�6�ન દ�ખાશે . તમારા 
લોગ&ુ ંડ�શબોડ% છે. 

[5] *�ш"�*+  

 

તમને Sign In થયા પછ� નીચે /જુબ એક �6�ન જોવા મળશે. .મા ંમા9 Sign In થયેલ \ય�iત જ કામ 

કર� શક� છે એટલે ક� મા9 તમે જ કામ કર� શકો છો. (જો કોઈ બીT \ય�iતને :ઝુરનેઈમ અને પાસવડ% 

સૌ�થમ :ઝુરનેઈમના ખાનામા ં

આવી ર�તે :ઝુરનેઈમ લખો. 

અહ> પાસવડ% લખો. 

અહ> Sign In પર hiલક કરો. 
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આpયા હશે તો તે પણ ડ�શબોડ% જોઈ શક� છે અને કામ કર� શક� છે.) આપણા ડ�શબોડ% પરથી આપણ ે

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

 

[6] ������� ш�,+к �%�$ к�)��, �х)�� к� "$�)��  

 

http://omarmik.blogspot.com/ આ 
લોગ&ુ ં એL�સ (URL)  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 Iજુરાતીમા ંક� ��Mેમા ંપણ રાખી શકો છો. શીષ%ક માટ� ડ�શબોડ%માથંી Settings  પર hiલક કરો. 

તેમાથંી Basic  િવકkપ પર hiલક કરો. તમને નીચે .વી એક �6�ન દ�ખાશે. 

 

અહ> સૌ�થમ Title (શીષ%ક) સામેના ખાનામા ંમનગમYુ ંશીષ%ક લખો. �યારબાદ Save changes બટન 

પર hiલક કરો. હવે Description (પ�ંiત, �9ૂ, 
લોગ િવશેની Gૂંકમા ંમાDહતી) લખવા માટ� Edit  "�� 

�� /0�к к��. હવે �યા ંતમે . પ�ંiત લખવા માગંતા હોય તે લખો. �યારબાદ Save changes નામના 

બટન પર hiલક કરો. હવે તમે કર�લ ફ�રફાર કાયમ માટ� સચવાઈ (Save) રહ�શે અને . લોકો 
લોગ 

ખોલશે તેમને 
લોગમા ંસૌથી ઉપર આ બનેં વ�Y ુલખલેી દ�ખાશે.   

 

અહ>થી તમ ેતમારા 
લોગ&ુ ંસચંાલન 

કર� શકો છો. નવી પો�ટ /કૂ� શકો છો. 

અહ> 
લોગ&ુ ંશીષ%ક લખો. 

�યારબાદ અહ> Save changes  

બટન પર hiલક કરો. 

Description લખવા અહ> 

Edit  બટન પર hiલક કરો.  
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[7] ��2��!� ((��) �� �%�$�� – ����	� к��  

 

ટ�*પલેટની પસદંગી ક� ફ�રફાર કરવા માટ� ડ�શબોડ%માથંી ડાબી બાAુ ઊભા કોલમમાથંી સૌથી છેkલથેી 

ઉપર&ુ ં ટ�*પલેટ પર hiલક કરો. તમને નીચે .વી એક �6�ન દ�ખાશે.  

Template િવભાગમા ંતમને તમારો ચાd ુ
લોગ અ�યારના ટ�*પલેટ /જુબ ક�વો દ�ખાય છે તે Live on 

Blog �વaપે જોવા મળશે. Mobile મા ંતમારો 
લોગ ક�વો દ�ખાશે તે પણ જોઈ શકાશે. હવે તમને િવિવધ  

ટ�*પલેટ જોવા મળશે તે ટ�*પલેટમાથંી તમે કોઇપણ ટ�*પલેટ પસદં કર� શકો છો. ટ�*પલેટ પર માઉસ લઇ 

જશો એટલ ેકસ%રનો એરો બદલાઈ જશે અને તે ટ�*પલેટ નીચ ેApply To Blog અને Customize લખdેુ ં 

દ�ખાશે. Customize પર hiલક કરશો એટલ ેતમે . તે ટ�*પલેટમા ં�ધુારા વધારા કર� શકો છો. �તે 

Apply To Blog પર hiલક કરવાથી ન"ુ ંટ�*પલેટ આવી જશે. 

[8] �� ����� ��2��!� *	4���* к�� – '5���� к��   

 

Iગૂલમા ંજઈ Free Blogger Template લખશો એટલે ઘણી બધી વેબસાઈટના નામ આવશે. ક�ટલીક 

વેબસાઈટના નામ અહ> લWુ ં � ં : http://btemplates.com/, http://www.mybloggerthemes.com/, 

http://designscrazed.org/, http://www.themexpose.com/, http://www.bloggertemplatestore.com/ તેમાથંી 

http://btemplates.com/ પર hiલક કરો તમને નીચ ે/જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. ટ�*પલેટની નીચે Demo 

લખેdુ ંછે તેના પર hiલક કર� તે ટ�*પલેટ ક�" ુ ંલાગે છે તે જોઈ લો. જો ટ�*પલેટ ગમી Tય તો જમણી 

બાAુ Download લખેdુ ંછે તેના પર hiલક કર� ટ�*પલટે ડાઉનલોડ કર� લો. 

૧. સૌ�થમ અહ> hiલક કરો. 

૨. અહ> હાલની ટ�*પલેટ (થીમ) જોવા મળશે.  

૩. અહ> મોબાઈલમા ંતમારો 
લોગ 

ક�વો દ�ખાશે તે જોવા મળશે. 

૪. અહ> િવિવધ ટ�*પલેટ જોવા મળશે. 
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હવે ડાઉનલોડ કર�લ ટ�*પલટેને ઇ-�ટોલ ક�વી ર�તે કરાય તે જોઈએ.  

 

સૌ�થમ 
લોગર&ુ ંડ�શબોડ% ખોલો. તેમા ંTemplate પર hiલક કરો. Live on Blog ની નીચે લખેલ Edit 

HTML  પર hiલક કરો. તેમા ંHTML  કોડ આપેલ હશે તે Ctrl + A  ક� દબાવી િસલેiટ કરો હવે Ctrl + C  ક� 

દબાવી કોપી કર� તે બી. [ાકં (વડ% ક� નોટપેડમા)ં Save કર�ને રાખો. Live on Blog નીચે Edit HTML  

વાળ� . ફાઈલ Wkુલી છે તેનો HTML  કોડ સૌ�થમ ર�/વુ ક� Delete કરો. તેની જ�યાએ અગાઉ ડાઉનલોડ 

કર�લી ટ�*પલેટ ફાઈલ પર રાઈટ hiલક કર� Open with નોટપેડમા ંખોલો. તેમા ંરહ�લ HTML  કોડને કોપી 

કરો અને Edit HTML  મા ંપે�ટ કરો. �તે Save template પર hiલક કરો. 

 

ડ�મો જોવા અહ> hiલક કરો. 

ડાઉનલોડ કરવા માટ� અહ> hiલક કરો. 

૧. અહ> hiલક કરો. 

૨. અહ> hiલક કરો. તેમાનંો HTML કોડ Delete કર� 

ડાઉનલોડ કર�લ ફાઈલમાથંી HTML કોડ પે�ટ કરો.  

૧. અહ> આ Box મા ંHTML કોડ Delete કર� 

ડાઉનલોડ કર�લ ફાઈલમાથંી HTML કોડ પે�ટ કરો.  

૨. અહ> Save template પર hiલક 
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[9] ����� Side bar (�!6�) 7 8к�	  

 

Side bar (ગે.ટ) માટ� ડ�શબોડ%માથંી Layout પર hiલક કરો. હવે જમણી બાAુ તમને નીચ ે/જુબ એક 

�6�ન દ�ખાશે. 

 

Add a Gadget પર hiલક કરો તમને નીચેની �6�ન દ�ખાશે. 

 

ઉપરના 7ચ9માથંી . /કૂવા માગંો છો તેના પર hiલક કરો .મક� : Blog Archiv  

 

 

અહ> hiલક કરો. 

અહ> hiલક કરો એટલ ેતમાર� �ોફાઈલ 


લોગ પર જમણી બાAુ દ�ખાશ.ે  

અહ> hiલક કરો એટલ ે
લોગ પર તાર�ખ, 

મDહના, વષ% �માણ ેપો�ટની યાદ� દ�ખાશ.ે 

અહ> hiલક કર� કોઈપણ HTML  કોડ પ�ેટ 

કરો   

૧.અહ> Title  Iજુરાતીમા ંપણ લખી શકો છો. 

૨.અહ> Aુદા Aુદા સDેટFગ આપલે છે 

તમન ેગમ ેત ે�માણ ેસDેટFગ કરો. 

૩.અહ> Save  પર hiલક કરો.  
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[10] �����	� 9	�� �:� 7 8к��   

 

ડ�શબોડ%માથંી Layout પર hiલક કરો.  

  

Add a Gadget પર hiલક કરો.  

 
હવે HTML/JavaScript  પર hiલક કરો. 

 

નીચે /જુબ એક �6�ન દ�ખાશે. 

 

Content ના ખાનામા ંઉપર /જુબનો HTML  કોડ પે�ટ કરો. Iજુરાતીમા ંઆપ સૌ&ુ ંહાDદ�ક �વાગત છે. 

એ"ુ ંલખેdુ ંછે તેની જ�યાએ તમે ગમે તે લખાણ /કૂ� શકો છો.  

<h3><marquee><span style="color:red;"><i>;� %<��� =	>$?к 

��	� @!. </i></span></marquee></h3> 

 

૨.અહ> HTML  કોડ પ�ેટ કરો.   

૧.અહ> Title લખી શકો છો.   

૩.અહ> Save  બટન પર hiલક કરો. હવ ે
લોગ 

પર ચાલતી પ2ી જોવા મળશ.ે જોઈ Aુઓ. 

અહ> hiલક કરો.   

અહ> hiલક કરો.   

અહ> hiલક કરો.   
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[11] ������ Navbar (�!�"	�) к��� � ! "�� к���    

 

ડ�શબોડ%માથંી Layout પર hiલક કરો.  

  

Navbar (નેવબાર) પર જમણી બાAુ નીચેના Wણૂામા ંEdit  લખેdુ ંહશે તેના પર hiલક કરો. 

 

નીચે /જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

ઉપરના 7ચ9મા ંAુદા Aુદા રંગના નેવબાર દ�ખાય છે. તેમા ંસૌથી નીચે Off  લખdેુ ંછે તેની આગળ રહ�લા 

ગોળ નાના ખાનામા ંhiલક કરો. �તે Save બટન પર hiલક કરો. 

અહ> hiલક કરો.   

અહ> hiલક કરો.   

અહ> Off  આગળ ગોળ નાના ખાનામા ંhiલક કરો.  

અહ> Save બટન પર hiલક કરો.  
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[12] �!&A "�	��	  

 


લોગ પર કામ કરવા માટ� િવિવધ પેઈજની જaર પડશે. 
લોગ પર તમે . િવગત /કૂવા માગંતા હોય 

તેને લગતા પેઈજ બનાવી શકાય. પેઈજ માટ� ડ�શબોડ%માથંી Pages પર hiલક કરો.  

 

�યારબાદ New page  પર hiલક કરો.  

 

તમને નીચ ે.વી એક �6�ન દ�ખાશે. 

 

તમાર� .ટલા પેઇજની જaર હોય તેટલા પેઈજ તમે આ ર�તે બનાવી શકો છો.  

[13] �!��"	� "�	�)��  

 

તમે 
લોગ ક� વેબસાઈટમા ં મે&બુાર જોયા હશે. મે&બુારને કારણે :ઝુસ%ને માDહતી ક� િવગત શોધવામા ં

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

hiલક કરો. 

 

અહ> hiલક કરો.   

અહ> hiલક કરો.   

૧.અહ> પઈેજ&ુ ંશીષ%ક લખો. દા.ત. Iજુરાતી, Dહ-દ�  

૨.અહ> કોર� જ�યામા ં પઈેજમા ં

Zુ ં /કૂવામા ં આવશે તનેા િવષે 

લખી શકો છો. 

૪. Publish બટન પર hiલક 

કરવાથી પેઈજ �કાિશત થઇ જશ.ે 
૩.આ ફોમEDટFગ Gલૂબારથી લખાણને 

\યવ��થત બનાવી શકાય છે. 

અહ> hiલક કરો.   
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Layout પર hiલક કયા% બાદ . �6�ન Wલૂે તેમા ંસૌથી ઉપર Navbar, Header ની નીચે Cross-

Column મા ંઆવેલ Add a Gadget પર hiલક કરો  

 

હવે િવિવધ ગે.ટ Wલૂશે તેમાથંી Pages નામના ગે.ટ પર hiલક કરો. 

 

તમને નીચ ે/જુબ એક �6�ન દ�ખાશે. 

 

ઉપરના 7ચ9મા ં Title  વાળા ખાનામા ં Iજુરાતીમા ં પણ શીષ%ક લખી શકો છો. કોઈપણ અ-ય ગમતા 

લોગના પેઈજ મોકવા માટ� Add external link  પર hiલક કરો. હવે નવી �6�ન Wલૂશે તેમા ંપેઈજ&ુ ં
શીષ%ક અને અ-ય ગમતા 
લોગના પેઈજ&ુ ંURL  કોપી કર� પે�ટ કરો. �તે Save Link પર hiલક કરો 
તમા�ંુ ન"ુ ંપેઈજ બની જશે. Select all પર hiલક કરો. બધા પેઈજ આગળ ખરાની િનશાની આવી જશે 
અને આપોઆપ જમણી બાAુ List Order  ની નીચે આવી જશે. �યારબાદ પેઈજને . 6મમા ંગોઠવવા 
હોય તે 6મમા ંગોઠવવા માટ� . તે પેઈજને ઉપર ક� નીચે L�ગ કર�ને લઇ Tવ અને �યા ં/કૂ� દો. �તે 
Save બટન પર hiલક કરો. તમે તમારો 
લોગ ખોલીને Aુઓ �યા ંતમા�ંુ પેઈજ મે& ુતમે રાખેલા 6મમા ં
દ�ખાશે. 

અહ> hiલક કરો.   

અહ> hiલક કરો.   

૧.અહ> Title લખો    

૩.અહ> hiલક કરો  

૨.અહ> hiલક કરો  

૪.અહ>થી Aુદા Aુદા 

પેઈજને L�ગ કર� . 

6મમા ંગોઠવવા હોય તે 

ગોઠવી શકાય છે.  

૫.અહ> hiલક કરો  
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પો�ટ /કૂતા શીખ"ુ ંએ 
લોગનો સૌથી અગ�યનો ભાગ છે. આપણ ે
લોગ શા માટ� બનાવીએ છ�એ ? 

આપણી પાસે રહ�લ મટ�ર�યલ ક� સાDહ�યને બીT લોકો �ધુી પહ�ચાડવા માટ�. આ મટ�ર�યલ ક� સાDહ�ય 

આપણી પાસે અલગ અલગ �વaપે હોય છે .મક� Word, Excel, PowerPoint Presentation, PDF, 

ફોટો, �iવઝ, MP3, િવડ�ઓ વગેર� વગેર�. આગળ આપણે પેઈજ બનાવતા શી_યા તે આપણને અહ> પણ 

ઉપયોગી થશે. પેઇજની .મજ પો�ટ બને છે. પરંY ુબનેં&ુ ંકામ થો�ુ ંઅલગ અલગ છે. તમે દરરોજ ક� 

સમયાતંર� તમારા 
લોગ પર પો�ટ /કૂતા હોય ક� /કૂવાની થતી હોય �યાર� પો�ટ િવભાગ Wબૂજ કામમા ં

લાગે છે. તો ચાલો પો�ટ બનાવીને ક�વી ર�તે /કૂવી તે શીખીએ. તે માટ� ડ�શબોડ%માથંી Posts પર hiલક 

કરો. �યારબાદ New post નામના ક�સર� કલરના બટન પર hiલક કરો. તમને નીચે .વી એક �6�ન 

દ�ખાશે. 

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


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

રહો. [આ ર�તથી તમે ફiત TEXT  (લખાણ) જ પો�ટ કર� શકશો. જો કોઈ PDF ક� Word  ફાઈલ 

અપલોડ કરવી હશે તો કર� શકશો નહ>. તેના માટ� આગળના �કરણમા ંશીખીએ.] 

[15] �	&� ����* к�	 ш�х)��  

 


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

Excel, PowerPoint Presentation, MP3 વગેર� �કારની ફાઈલ અપલોડ કરવાની થાય છે. 
લોગર 

(
લોગ�પોટ) મા ંઆ �િુવધા આવતી નથી. તેથી અ-ય વેબહોf�ટgગ સાઈટ પર ફાઈલ અપલોડ કર� તેની 

લ>ક /કૂવી પડ� છે. તો ચાલો તેના માટ� Z ુકર"ુ ંપડશે તે જોઈએ. આ માટ� સૌથી સહ�લો ર�તો Iગૂલ 

પેઈજ બનાવવાનો છે. (આ કામ 
લોગરમા ં
લોગ બનાવવા ."ુ ંજ છે. તે એક �કાર� 
લોગ&ુ ંજ કામ 

કર� છે) તમે Gmail :ઝુરનેઈમ અને પાસવડ%થી લોગઈન થયેલા જ છો એટલ ેબીM કોઈ માથા�ટૂમા ં

૧.અહ> પો�ટ&ુ ંશીષ%ક લખો   

૨.અહ> પો�ટની િવગત લખો   ૩.આ ફોમEDટFગ Gૂલબારથી લખાણને 

\યવ��થત બનાવી શકાય છે. 

૪. Publish બટન પર hiલક 

કરવાથી પો�ટ �કાિશત થઇ જશે. 
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પડ"ુ ંનDહ પડ�. (જો તમે Sign out થઇ ગયા હોય અને પછ� https://sites.google.com/ ખોલશો તો 

તમાર� Gmail :ઝુરનેઈમ અને પાસવડ%થી લોગઈન થ"ુ ંપડશે) 

 સૌ�થમ Iગૂલમા ંhttps://sites.google.com/ સાઈટ ખોલો. તમને નીચે&ુ ં7ચ9 Aુઓ. 

 

ઉપરના 7ચ9મા ંCREATE  નામ&ુ ંબટન જોવા મળે છે તેના પર hiલક કરો. નીચ&ે ુ ં7ચ9 જોવા મળશે. 

 

ઉપરના 7ચ9મા ંSelect a template to use માથંી કોઈપણ મનગમYુ ંટ�*પલેટ પસદં કરો. Name your 

site ની નીચેના ખાનામા ંસાઈટ&ુ ં નામ ક� શીષ%ક Iજુરાતીમા ં પણ લખી શકો છો. Site location ની 

નીચેના ખાનામા ંURL  લખો (તમે ગમે તે નામ લખી શકો છો) I’m not a robot ની આગળ રહ�લ ચેક 

બોiસ પર hiલક કરો થોડ�વાર �D6યા (�ોસેસ) થઇ આપોઆપ ખરા&ુ ં િનશાન આવી જશે. �તે 

CREATE  બટન પર hiલક કરો. તમને નીચ ે/જુબ એક �6�ન દ�ખાશે 

 

૧.અહ> સાઈટ&ુ ંનામ લખો  

૨.અહ> CREATE   બટન પર hiલક કરો  

૧.અહ> મનગમતા ટ�*પલટે પર hiલક કરો  

૨.અહ> સાઈટ&ુ ંનામ ક� શીષ%ક લખો   

૩.અહ> સાઈટ&ુ ંએL�સ URL  લખો   

૪.અહ> ચકે બોiસ પર hiલક કરો ખરાની િનશાની આવી જશ.ે   

૫.અહ> CREATE  બટન પર hiલક કરો   

અહ> Create page ના િનશાન પર hiલક કરો   
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ઉપરના 7ચ9 /જુબ Create page ના િનશાન પર hiલક કરો તમને નીચ ે/જુબ એક �6�ન દ�ખાશે. 

 
ઉપરના 7ચ9 /જુબ Name your page  ની નીચેના ખાનામા ંપેઈજ&ુ ંનામ લખો. �યારબાદ CREATE  

બટન પર hiલક કરો. (તમે ગમે તેટલા પેઈજ આવી ર�તે બનાવી શકો છો.) નીચે /જુબ �6�ન દ�ખાશે.  

 
ઉપરના 7ચ9 /જુબ ADD FILES  પર hiલક કરો. નીચે /જુબ 7ચ9 દ�ખાશે. 

 

૧.અહ> પઈેજ&ુ ંનામ લખો દા.ત. ALL  

૨.અહ> CREATE  પર hiલક કરો  

અહ> ADD FILES  લખdેુ ંછે 

તનેા પર hiલક કરો. 

૧. . ફાઈલ અપલોડ કરવા 

માગંો છો તનેા પર hiલક કરો. 

૨. Open બટન પર hiલક કરો. 
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. ફાઈલ અપલોડ કરવા માગંો છો તેના પર hiલક કરો. �યારબાદ Open બટન પર hiલક કરો. થોડ�વાર 

�ોસેસ થઇ ફાઈલ Iગૂલ પેઈજ (સાઈટ) પર અપલોડ થઇ જશે. નીચેના 7ચ9મા ંAુઓ.  

 
ઉપરના 7ચ9મા ંદશા%\યા �માણે ડાઉન એરો પર રાઈટ hiલક કરો. તેમા ં િવિવધ િવકkપોમાથંી પાચંમા ં

6મે રહ�લ Copy link address પર hiલક કરો. હવે 
લોગર 
લોગના ડ�શબોડ% પર જઈ . પેઈજ ક� 

પો�ટમા ંતે /કૂવા માગંો છો તે ખોલો. નીચે&ુ ં7ચ9 Aુઓ. 

 

 

 

 

 

ઉપરના 7ચ9 /જુબ સૌ�થમ Post &ુ ં

શીષ%ક લખો. �યારબાદ Post િવશે લખાણ લખો. લ>ક �પાવવા માટ� ડાઉનલોડ કરો એ"ુ ં લખો. 

ડાઉનલોડ કરો એ"ુ ંલ_:ુ ં તેને િસલiેટ કરો. ઉપર ફોમEDટFગ Gલૂબારમા ંLink  પર hiલક કરો. હવે ન"ુ ં

બોiસ Wલુશે. તેમા ં Web address સામેના ખાનામા ં Copy link address પે�ટ કરો. તે લ>ક નવી 

િવ-ડોમા ંWલુે અને તમારો 
લોગ પણ Wkુલો રહ� તે"ુ ંકરવા માટ� Open this link in a new window 

આગળ રહ�લ ચેક બોiસ પર hiલક કરો. OK  બટન પર hiલક કરો. �તે પો�ટમા ંજમણી બાAુ રહ�લ 

Publish બટન (6મ : ૮) પર hiલક કરો. 
લોગ જોઈ Aુઓ. ફાઈલ અપલોડ થઇ ગઈ હશે. 

અહ> ડાઉન એરો પર રાઈટ hiલક કરો. 

૧.અહ> Post &ુ ંશીષ%ક લખો  

૨.અહ> Post િવશ ેલખાણ લખો  

૩.અહ> *	4���* к�� એ"ુ ં

લખdેુ ંછે ત ેિસલiેટ કરો   

૪.અહ> Link પર hiલક કરો  

૫.ન"ુ ંબોiસ Wલુશ ેતેમા ંWeb address સામેના ખાનામા ં

Copy link address પ�ેટ કરો. 

૬.ત ેલ>ક નવી િવ-ડોમા ંWલૂ ેતે" ુ ંકરવા 

માટ� ચકે બોiસ પર hiલક કરો. 

૮.�ત ેPublish પર hiલક કરો  

૭. OK  બટન પર hiલક કરો  
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લોગરમા ંલબેલ અને વડ%�ેસમા ંક�ટ�ગર� આવે છે. લબેલ એટલ ેઅલગ અલગ િવભાગ. 
લોગ પર તમે 

અનેક �કારની િવગત દરરોજ /કૂો છો તો આ િવગત તમને અને :ઝુસ%ને સહ�લાઈથી મળ� રહ� તે માટ� 

અલગ અલગ લેબલ ક� િવભાગ બનાવવા Wબૂજ જaર� છે. દા.ત. તમે કોઈ શૈ�7ણક 
લોગ&ુ ંસચંાલન 

કરો છો 
લોગ પર તમે િવષયવાર, ધોરણવાર, Iજુરાતી-Dહ-દ�-��ેM-સ�ં�ૃત મા�યમ /જુબ, જનરલ 

નોલેજ, Tણવા ."ુ,ં �િુવચાર, �ાથ%નાઓ વગેર� અનેક �કારની િવગત અપલોડ કરો છો. જો તમે 

િવભાગ નDહ બના\યા હોય તો આ િવગત શોધવામા ં:ઝુસ%ને Wબૂજ તકલીફ પડશે અને તમે િવભાગ 

બના\યા હશે તો . તે િવભાગ પર hiલક કરતાની સાથે તે િવભાગમા ં /કૂ�લ તમામ િવગત આપણ ે

સહ�લાઈથી જોઈ શક�Zુ ંઅથવા મેળવી શક�Zુ.ં 

સૌ�થમ 
લોગર&ુ ં ડ�શબોડ% ખોલો. New Post પર hiલક કરો. સૌ�થમ પો�ટ&ુ ં શીષ%ક તથા પો�ટ&ુ ં

લખાણ લખો. �યારબાદ જમણી બાAુ Post settings લખેdુ ંહશે તેની પર hiલક કરો. તેમાથંી Labels પર 

hiલક કરો. .ટલા લેબલ બનાવવા હોય તેના નામ િવચાર�ને રાખો અથવા જયાર� જયાર� તમે નવી પો�ટ 

લખો �યાર� પણ લેબલ&ુ ં નામ લખી શકો છો. કોર� જ�યામા ં લેબલ&ુ ં નામ લખો. અગાઉ . લબેલ 

બનાવેલ છે તે નીચે જોવા મળશે તે ફર�થી ન બને તે&ુ ં�યાન રાખ"ુ.ં નીચે Done બટન પર hiલક કરો. 

�તે પો�ટના Publish બટન પર hiલક કરો. (4$	. જયાર� �^ાના મોડ�લુ દરરોજ એક એક પો�ટ �વaપે 

/કૂવામા ંઆવે �યાર� અગાઉ બનાવેલ લેબલ �યા ંદ�ખાય છે તેમાથંી �^ા મોડ�લુ પર hiલક કર� Done 

આપ"ુ.ં) (એક પો�ટમા ંવ�મુા ંવ� ુ૨૦ લેબલ અને સમ� 
લોગમા ં૨૦૦૦ લેબલ બની શક� છે.) 

 

 

 

 

 

 

 

લેબલ નામ&ુ ં Side bar (ગે.ટ) 
લોગમા ં ઉમેરવા માટ� ડ�શબોડ%માથંી Layout પર hiલક કરો. હવે 

જમણી બાAુ તમને નીચે /જુબ એક �6�ન દ�ખાશે. 

૧. અહ> hiલક કરો  

૨. અહ> hiલક કરો  ૩. અહ> લબેલ&ુ ંનામ લખો   

૪. અગાઉના લબેલ અહ> જોવા મળશે    

૫. અહ> Done પર hiલક કરો    
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Add a Gadget પર hiલક કરો તમને નીચેની �6�ન દ�ખાશે. 

 

Labels પર hiલક કરશો એટલે તમને નીચે /જુબ એક �6�ન દ�ખાશે. 

 

ઉપરના 7ચ9મા ંTitle  સામેના ખાનામા ં શીષ%ક લખો. (Iજુરાતીમા ં િવભાગ એ"ુ ં પણ લખી શકો છો.) 

Show સામેના ખાનામા ં All Labels પર hiલક કરો. Sorting સામેના ખાનામા ં Alphabetically પર 

hiલક કરો. Display સામેના ખાનામા ંList  પર hiલક કરો. લેબલની જમણી બાAુ �ુલ પો�ટની સ_ંયા જો 

Tણવી હોય તો Show number of posts per label પર hiલક કરો. �તે Save બટન પર hiલક કરો. 

હવે 
લોગમા ંતમને લબેલ જોવા મળશે. 

[17] ���� �� �������к	 "�	��  

 

આપણ ેદરરોજ 
લોગ પર િવિવધ પો�ટ /કૂ�એ છ�એ. ધીમે ધીમે કરતા ં
લોગ પર પો�ટનો ભરાવો થતો 

Tય છે. 
લોગની /લુાકાત લેતા :ઝુસ%ને . માDહતી જોઈએ છે તે તેને સરળતાથી મળ� રહ� તે માટ� આ 

અ&6ુમ7ણકા Wબૂજ મહ�વની છે. 
લોગ પર અ�યાર �ધુી ક�ટલી અને કયા કયા �કારની પો�ટ /કૂાયેલી 

અહ> hiલક કરો. 

અહ> hiલક કરો. 

૧.અહ> શીષ%ક લખો 

૨.અહ> hiલક કરો  

૩.અહ> hiલક કરો  

૪.અહ> hiલક કરો  

૫.અહ> hiલક કરો  

૬.અહ> Save બટન પર hiલક 
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છે તેની માDહતી આ અ&6ુમ7ણકામાથંી મળ� રહ� છે. 
લોગ પર .ટલી પો�ટ કરશો તે તમામ લબેલ 

�માણે ગોઠવાય Tય છે અને એક સરસ અ&6ુમ7ણકા આપોઆપ તૈયાર થતી Tય છે. તો ચાલો જોઈએ. 

સૌ�થમ તમારા ડ�શબોડ% પર Tઓ. Pages પર hiલક કરો. New page પર hiલક કરો. પેઈજ&ુ ંશીષ%ક  

અ&6ુમ7ણકા રાખો. શીષ%ક નીચે Compose  અને  HTML  નામના બે બટન હશે તેમાથંી HTML  પર 

hiલક કરો. નીચ ેઆપેલ કોડ કોપી કર� �યા ંપે�ટ કરો. �તે Publish બટન પર hiલક કરો. 

<script src="https://googledrive.com/host/0B-P4_Fs3S76ydURacVd6TlJyWW8" 
type='text/javascript'></script> 

<script src="http://www.omarmik.blogspot.com/feeds/posts/default?max-
results=9999&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc"></script> 

<style type="text/css"> 

.post-archive { width: 100%; padding: 20px 0; text-transform: capitalize; } 

.post-archive h4 { border-bottom: 2px solid #EEEEEE; color: #333333; font-size: 20px; 
margin: 0 0 10px 2px; padding: 0 0 10px; } 

.ct-columns-3 { -moz-column-count: 3; -moz-column-gap: 10px; -moz-column-rule: none; -
webkit-column-count: 3; -webkit-column-gap: 10px; -webkit-column-rule: none; column-
count: 3; column-gap: 10px; column-rule: none;} 

.ct-columns-3 p { padding: 5px 0px; -moz-column-break-inside: avoid; -webkit-column-break-
inside: avoid; -o-column-break-inside: avoid; -ms-column-break-inside: avoid; column-break-
inside: avoid; display: inline-block; width: 100%; } 

.ct-columns-3 p a { background: #fafafa; color: #333; display: block; border: 1px solid 
#FFFFFF; font-size: 14px; line-height: normal; outline: 1px solid #EEEEEE; padding: 10px 
15px; -webkit-transition:all .25s ease-in-out; -moz-transition:all .25s ease-in-out; -o-
transition:all .25s ease-in-out; transition:all .25s ease-in-out; } 

.ct-columns-3 p a:hover { background: #555; color: #fff; } 

@media screen and (max-width: 768px){ .ct-columns-3 { -moz-column-count: 1; -moz-
column-gap: 0px; -moz-column-rule: none; -webkit-column-count: 1; -webkit-column-gap: 
0px; -webkit-column-rule: none; column-count: 1; column-gap: 0px; column-rule: none; } } 

</style> 

9ીM લાઈનમા ંhttp://www.omarmik.blogspot.com 
લોગ&ુ ંનામ લખેલ છે �યા ંતમારા 
લોગ&ુ ં

નામ લખો. (ઉપરની HTML  માDહતી અહ>થી લીધેલ છે : http://www.blogtipsntricks.com/ આભાર)  
 

[18] �����	�(� �!&A Delete к��	   

 

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

આવે છે ક� આ પેઇજની કોઈ જaર નથી. [ાર�ક એ"ુ ંપણ બને છે ક� આપણે કોઈ પેઈજ 
લોગ પર /કૂ�લ 
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હોય તે બીT 
લોગ ક� વેબસાઈટ પરથી કોપી પે�ટ કર�ને /�ૂુ ં હોય અથવા કોઈ&ુ ં કોપીરાઈટ 

મટ�ર�યલ – સાDહ�ય /�ૂુ ંહોય �યાર� તે પેઈજ આપણે eૂર કર"ુ ંપડ� છે. [ાર�ક �લૂમા ંખોટ� માDહતી 


લોગ પર /કૂાઈ Tય �યાર� પણ તમે પેઈજને Delete કર� શકો છો. પેઈજને Delete ક�વી ર�તે કરવા તે 

આપણે શીખીએ. સૌ�થમ ડ�શબોડ% ખોલો.  

 

ડ�શબોડ%મા ંPages પર hiલક કરો. તમે .ટલા પેઈજ બનાવેલ હશે તે તમામ પેઈજ દ�ખાશે. તેમાથંી તમે 

. પેઈજ Delete કરવા માગંો છો તે પેઈજની આગળ રહ�લ ચેક બોiસ પર hiલક કરો. પેઇજના નામ 

નીચે રહ�લ ચાર િવકkપ Edit, View, Share, Delete દ�ખાશે. તેમાથંી Delete લખેdુ ંછે તેના પર hiલક 

કરો. હવે તમા�ંુ પેઈજ તમારા 
લોગમાથંી સUંણૂ%પણ ેDelete થઇ ગ:ુ ંહશે.  

[19] �����	�(� ���� Delete к���  

 

આગળના �કરણમા ંપેઈજ Delete કરતા શીખી ગયા છ�એ. તેની .મજ પો�ટ પણ Delete કર� શક�એ 

છ�એ. સૌ�થમ ડ�શબોડ% ખોલો.  

 

૧.અહ> hiલક કરો  

૨.અહ> hiલક કરો  
૩.અહ> hiલક કરો  

૧.અહ> hiલક કરો  

૨.અહ> hiલક કરો  

૩.અહ> hiલક કરો  
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ડ�શબોડ%મા ંPosts પર hiલક કરો. તમે .ટલી પો�ટ /કૂ� હશે તે તમામ પો�ટ દ�ખાશે. તેમાથંી તમે . 

પો�ટ Delete કરવા માગંો છો તે પો�ટની આગળ રહ�લ ચેક બોiસ પર hiલક કરો. પો�ટના નામ નીચ ે

રહ�લ ચાર િવકkપ Edit, View, Share, Delete દ�ખાશે. તેમાથંી Delete લખેdુ ંછે તેના પર hiલક કરો. 

તમને એક સદં�શો Uછૂશે Are you sure you want to delete the selected post(s)? તેમા ંOK  બટન 

પર hiલક કરો. હવે તમાર� પો�ટ તમારા 
લોગમાથંી સUંણૂ%પણ ેDelete થઇ ગઈ હશે.  

[20] ���� к� �9C ш�,+к � к� 7 8к)��   

 

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

અ-ય મનગમYુ ં 7ચ9 ક�વી ર�તે /કૂ� શકાય અને તેને 
લોગ પર અપલોડ ક�વી ર�તે કરવો તે શીખીએ. 

સૌ�થમ તમાર� લોગો બનાવવો પડશે. (તમાર� પાસે લોગો ક� 7ચ9 તૈયાર હોય તો તે પણ ચાલશે.) 

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

બનાવી શક�એ છ�એ. .મક� ... http://www.flamingtext.in/, http://fsymbols.com/generators/carty/, 

http://cooltext.com/ 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 ક*p:ટૂરમા ં

તેને Save કર� લો. લોગો બની ગયા પછ� તેને આપણે 
લોગ પર અપલોડ કરવાનો છે તે શીખીએ. તે 

માટ� ડ�શબોડ%માથંી Layout પર hiલક કરો. �યારબાદ Header લખેdુ ં હશે તેમા ં જમણી બાAુ નીચ ે

Wણૂામા ંEdit  લખેdુ ંહશે તેની પર hiલક કરો. તમને નીચે ડાબી બાAુ રહ�લ એક �6�ન દ�ખાશે. 

 

૧.અહ> hiલક કરો  

૩.અહ> hiલક કરો  

૪.અહ> hiલક કરો  

૨.અપલોડ થયલે 7ચ9  
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ઉપરના ડાબી બાAુ રહ�લ 7ચ9મા ંFrom your computer આગળ રહ�લ ચેક બોiસ પર hiલક કરો. 

Choose file પર hiલક કરો. ક*p:ટૂરમા ં. જ�યાએ તમારો લોગો ક� 7ચ9 પડ�લ છે �યાથંી તે પસદં 

કરો. Open પર hiલક કરો. (જો Choose file પર hiલક કરશો અને પછ� ક*p:ટૂરમાથંી 7ચ9 ક� 

લોગો પસદં કરશો તો અને મા9 તો જ Open બટન દ�ખાશે.) થોડ�વાર �ોસેસ થઇ તમારો લોગો ક� 

7ચ9 અપલોડ થઇ જશે. Instead of title and description આગળ રહ�લ ચેક બોiસ પર hiલક કરો. 

�તે Save બટન પર hiલક કરો. તમારા 
લોગ પર જોઈ Aુઓ લોગો અપલોડ થઇ ગયો હશે. 

[21] �	�	 �����	� �9C к� ������ ���� к��� � ! 7 8кш�  

 

તમે તમારા 
લોગમા ં7ચ9 પણ /કૂ� શકો છો. તે માટ� ડ�શબોડ%માથંી Posts પર hiલક કરો.  

 

ઉપરની �6�નમા ંફોમEDટFગ Gલૂબાર દ�ખાય છે તેમા ંદર�ક પર કસ%ર રાખશો એટલે નામ બતાવશે. તેમાથંી 

Link ની બાAુમા ંરહ�લ Gલૂ Insert image માટ�& ુ ંછે તેના પર hiલક કરો. નીચે /જુબ �6�ન દ�ખાશે. 

 

ઉપરની �6�નમા ંદશા%\યા /જુબ Choose file પર hiલક કરો. નીચે /જુબ �6�ન દ�ખાશે. 

 

અહ> hiલક કરો  

અહ> hiલક કરો  

૧.અહ> hiલક કરો  

૨.અહ> hiલક કરો  
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ઉપરની �6�નમા ંસૌ�થમ તમારા ક*p:ટૂરમા ંપડ�લ 7ચ9 િસલેiટ કરવા માટ� એક નવી �6�ન Wલુશે. 

તમાર� તમારા ક*p:ટૂરમાથંી . 7ચ9 અપલોડ કરવા&ુ ંછે તેની પર hiલક કરો �યારબાદ Open બટન પર 

hiલક કરો. હવે 7ચ9 અપલોડ થવા&ુ ંશa થશે.  

 

7ચ9 અપલોડ થઇ ગયા બાદ 7ચ9 પર hiલક કરો. �યારબાદ Add selected પર hiલક કરો. હવે તમા�ંુ 

7ચ9 પો�ટ િવભાગમા ંઆવી ગ:ુ ંહશે. નીચેની �6�ન Aુઓ. 

 

જો 7ચ9મા ં તમાર� એડ�ટ>ગ કર"ુ ં હોય તો 7ચ9 પર hiલક કરો. તેમા ં તમે 7ચ9ને ના&ુ,ં મોGંુ ક� 

ઓર�Mનલ સાઈઝ રાખી શકો છો. 7ચ9 ડાબી બાAુ, જમણી બાAુ ક� મ�યમા ં ગોઠવી શકો છો. �તે  

Publish બટન પર hiલક કરો એટલે તમા�ંુ 7ચ9 તમારા 
લોગ પર �કાિશત થઇ ગ:ુ ંહશે. 
લોગ જોઈ 

Aુઓ. 

૧.અહ> hiલક કરો  

૨.અહ> hiલક કરો  

૨.અહ> hiલક કરો  

૧.7ચ9મા ંએડ�ટ>ગ કરવા 

માટ� 7ચ9 પર hiલક કરો  
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[22] D�-�F �" �� Video ����* к�  �	�	 �����	� $ш	+��. 

 

સૌ�થમ :-ુટ<બુ ખોલો. તેમા ંસૌથી ઉપર Upload લખેdુ ંહશે તેની પર hiલક કરો અથવા Sign in  પર 

hiલક કરો. હવે Gmail એકાઉ-ટથી Sign in  થાઓ. તમને નીચે /જુબ એક �6�ન દ�ખાશે. �યા ંપોતાની 

ચેનલ માટ� તમે તમને ગમતા સેDટFગમા ંફ�રફાર કરો. .મક� તમારો ફોટો ઉમેરો વગરે�. 

 

હવે િવડ�ઓ અપલોડ કરવા માટ� તૈયાર થઇ Tવ. તમારા ક*p:ટૂરમા ં િવડ�ઓ હોવો જaર� છે. િવડ�ઓ 

અપલોડ કરવા માટ� Upload બટન પર hiલક કરો. તમને નીચે /જુબ એક �6�ન દ�ખાશે. 

 

તમારા ક*p:ટૂરમાથંી િવડ�ઓ ફાઈલ િસલેiટ કરવા માટ� Select files to upload પર hiલક કરો. એક 

ન"ુ ંબોiસ Wલુશે. તમારા ક*p:ટૂરમાથંી ફાઈલ શોધી તેના પર hiલક કર� Open બટન પર hiલક કરો. 

િવડ�ઓ અપલોડ થવા માડંશે. તમને નીચે .વી એક �6�ન દ�ખાશે.  

િવડ�ઓ અપલોડ કરવા માટ� 

Upload બટન પર hiલક કરો. 

િવડ�ઓ ફાઈલ િસલેiટ કરવા 

માટ� અહ> hiલક કરો.  
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િવડ�ઓ 100 % અપલોડ થઇ ગયા બાદ તે&ુ ંશીષ%ક, તેના િવષે Gૂંકમા ંમાDહતી, ટ�ગ લખી શકો છો. (ટ�ગ 

એટલે િવડ�ઓ&ુ ં. શીષ%ક હોય અથવા િવષયવ�Y ુહોય તેને લગતા Gૂંકા શ
દો .મક� અહ> Iજુરાત ક� 

W�ુ�નુો િવડ�ઓ /કૂ�લ છે તો તેના ટ�ગ આવા બનાવી શકાય – Iજુરાત, �વાસન, W�ુ�,ુ વગેર�) અને  

VIDEO THUMBNAILS  મા ંદ�ખાતા 9ણમાથંી મનગમતા કોઈપણ એક 7ચ9 પર hiલક કરો. �તે 

જમણી બાAુ સૌથી ઉપર રહ�લ Publish બટન પર hiલક કરો. તમને નીચ ે/જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

ઉપરના 7ચ9 /જુબ Share બટન પર hiલક કરો. �યારબાદ તેની નીચે રહ�લ કોડ કોપી કરો. તેને પે�ટ 

કરવા માટ� તમારા 
લોગ&ુ ંડ�શબોડ% ખોલો. તેમાથંી Posts પર hiલક કરો. તેમાથંી ફોમEDટFગ Gલૂબારમાથંી 

Insert a video પર hiલક કરો. તમને નીચ ે/જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

૧.અપલોડ થઇ રહ�લ િવડ�ઓ અહ> દ�ખાશ.ે 

૨.અપલોડ થઇ રહ�લ િવડ�ઓ&ુ ં

શીષ%ક અહ> બદલાવી શકો છો. 

૩.િવડ�ઓ િવષ ેGૂંકમા ંલખાણ લખી શકો છો. 

૪.િવડ�ઓના ટ�ગ લખી શકો છો. .મક� : Iજુરાત, �વાસન ...  

૫.કોઈપણ એક 7ચ9 પર hiલક કરો  

૬.અહ> hiલક કરો  

Share બટન પર hiલક કરો  

આ કોડ કોપી કરો   

૧.અહ> hiલક કરો  ૨.અહ> કોડ પ�ેટ કરો  

૩.અહ> hiલક કરો  

૪.અહ> hiલક કરો  

૫.અહ> hiલક કરો  
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ઉપરના 7ચ9મા ંFrom YouTube પર hiલક કરો. �યારબાદ . કોડ કોપી કર�ને રાખેલ છે તેને ખાનામા ં

પે�ટ કરો. ખાનાની બાAુમા ંરહ�લ 7બલોર� કાચના િનશાન પર hiલક કરો. સચ% થઈને િવડ�ઓ આવશે. તે 

િવડ�ઓ પર hiલક કરો. �તે Select બટન પર hiલક કરો. તમને નીચ ે/જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

ઉપરના 7ચ9મા ં પો�ટ&ુ ં શીષ%ક લખો. �યારબાદ પો�ટ િવષયક લખાણ લખી શકો છો. �તે Publish 

બટન પર hiલક કરો. હવે તમારો િવડ�ઓ 
લોગ પર જોવા મળશે જોઈ Aુઓ. 

[23] �����	� �Gк к��� � ! 7 8к��  

 

તમે . પો�ટ બનાવી રQા છો તેમા ંતમાર� કોઈ લ>ક /કૂવી છે ? .મક� િવષયવ�Yનેુ લગતા પોતાના જ 


લોગના અ-ય પેજ, અ-ય પો�ટ, પોતાની નહ> પણ બીT \ય�iતની િવષયવ�Y ુસબંિંધત વેબસાઈટ ક� 

અ-ય 
લોગની લ>ક તો તે તમે /કૂ� શકો છો. કોઈ શ
દ, નામ, પ�ંiત, 7ચ9 ક� ફોટો પાછળ, અહ> hiલક 

કરો, ડાઉનલોડ કરો ."ુ ંલખાણ લખીને તમે લ>કને �પાવી શકો છો. દા.ત. શ
દ�ીત નામના શ
દની 

પાછળ http://omarmik.blogspot.in/  નામની લ>ક /કૂવી છે. તો નીચ ે�માણે �ટ�પ અ&સુરો. 

સૌ�થમ ડ�શબોડ%માથંી Posts પર hiલક કરો. �યારબાદ New post પર hiલક કરો. તમને નીચ ે/જુબ 

�6�ન દ�ખાશે.  

 

તમાર� પો�ટમા ંશ
દ�ીત શ
દ લખો. તેને િસલેiટ કર� લો. �યારબાદ Link  પર hiલક કરો. એક નવી 

નાની િવ-ડો Wલુશે. નીચે&ુ ં7ચ9 Aુઓ. 

૧.અહ> શીષ%ક લખો  

૨.િવડ�ઓ િવષ ેલખાણ લખી શકો છો 

૩.અહ> hiલક કરો   

૧.અહ> લખલે લખાણને િસલiેટ કરો   

૨.અહ> Link પર hiલક કરો  
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ઉપરના 7ચ9મા ંWeb address સામેના ખાનામા ંલ>ક http://omarmik.blogspot.in/ પે�ટ કરો. 

તે લ>ક નવી િવ-ડોમા ંWલુ ેઅને તમારો 
લોગ પણ Wkુલો રહ� તે"ુ ંકરવા માટ� Open this link in a 

new window આગળ રહ�લ ચેક બોiસ પર hiલક કરો. OK  બટન પર hiલક કરો. હવે તમાર� પો�ટમા ં

લ>ક ઉમેરાઈ ગઈ છે. �તે પો�ટમા ંજમણી બાAુ રહ�લ Publish બટન પર hiલક કરો.  

[24] к��!5� A��� �(�	 Delete  к���   

 

તમે તમારા 
લોગ પર દરરોજ અથવા સમયાતંર� પો�ટ ક� અપડ�ટ /કૂતા રહો છો. .મ .મ તમારા 


લોગની Tણ બીT લોકોને થાય તેમ તેમ તે લોકો તમારા 
લોગની /લુાકાત લેતા થાય છે. 

/લુાકાતીઓને 
લોગ પરની માDહતી ગમે ક� ન ગમે તે તેમનો હકારા�મક ક� નકારા�મક �િતભાવ પણ 

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

ભાષા �યોગ કર�ને કોમે-ટ લખતા હોય છે. . 
લોગ પર દ�ખાય તે Dહતાવહ નથી. તેને કાયમ માટ� 

તમારા ડ�શબોડ%માથંી પણ Delete કર� શકો છો. સૌ�થમ ડ�શબોડ% ખોલો.  

 

૧. અહ> લ>ક પ�ેટ કરો. 

૨. નવી િવ-ડોમા ંલ>કન ેખોલવા 

માટ� ચકે બોiસ પર hiલક કરો. 

૩. OK  પર hiલક કરો. 

૧.અહ> hiલક કરો. 

આ બોiસની નીચે 

કોમે-ટ કરનાર  

/લુાકાતીઓના નામ, 

વગેર� હોય છે . 

Tહ�ર કરવાની જaર 

નથી. માટ� બોiસ 

/કૂ�લ છે. ૨.. કોમે-ટ Delete કરવી હોય તેના ચેક બોiસ પર hiલક કરો. 

૩.અહ> Delete બટન પર hiલક કરો. 
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ઉપરના ડ�શબોડ%ના 7ચ9 /જુબ Comments પર hiલક કરો. તમે �યારથી 
લોગ ચાd ુકય  હોય �યારથી 

અ�યાર �ધુીની તમામ કોમે-ટ તમને જોવા મળશે. આ તમામ કોમે-ટ તમે વાચંી શકો છો અને યો�ય ન 

લાગ ેતેવી કોમે-ટને Delete પણ કર� શકો છો. Delete કરવા માટ� કોમે-ટ આગળ રહ�લ ચેક બોiસ પર 

hiલક કરો. �યારબાદ કોમે-ટ નીચ ેરહ�લ 9ણ િવકkપ Remove content, Delete, Spam માથંી Delete 

પર hiલક કરો. હવે કોમે-ટ Delete થઇ ગઈ હશે. જોઈ Aુઓ. તમામ કોમે-ટ એક સાથે Delete કરવા 

માટ� New post અને Remove content ની વ¡ચ ેરહ�લ ચેક બોiસ પર hiલક કરો. એક સાથે તમામ 

કોમે-ટ િસલેiટ થઇ જશે. હવે Delete બટન પર hiલક કરો. તમામ કોમે-ટ એક સાથે Delete થઇ જશે.  

[25] %��к+  ���+ "�	�)��    

 


લોગ બના\યા બાદ અનેક /લુાકાતીઓ તમારા 
લોગની /લુાકાત લેતા હોય છે. તેમના ંમનમા ંઊભા 

થતા ં�¢ો&ુ ંિનરાકરણ લાવવા માટ� તેવો ઘણીવાર કોમે-ટ બોiસમા ંતમને �¢ો Uછૂતા ંહોય છે. કોમે-ટ 

બોiસમા ંબધા �¢ોના જવાબ આપવા યો�ય નથી. પરંY ુજો સપંક% ફોમ% બનાવેdુ ંહોય તો /લુાકાતીને 

ગમે તેવા �કારની મદદની જaર હોય તો તે તમને �¢ Uછૂ� શક� છે અને તમે તેનો ઈમેઈલથી વળતો 

જવાબ આપી શકો છો. તો ચાલો જોઈએ સપંક% ફોમ% ક�વી ર�તે બનાવી શકાય. સૌ�થમ ડ�શબોડ% ખોલો. 

તેમા ંLayout  પર hiલક કરો. જમણી બાAુ રહ�લ sidebar મા ંAdd a Gadget પર hiલક કરો. 

 

Add a Gadget પર hiલક કરશો એટલે નીચે /જુબ �6�ન દ�ખાશે. 

 

અહ> hiલક કરો. 

૧.અહ> hiલક કરો. 

૨.અહ> hiલક કરો. 
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ઉપરના 7ચ9 /જુબ સૌ�થમ More Gadgets પર hiલક કરો. તેમાથંી Contact Form શોધો. હવે 

Contact Form પર અથવા + ની િનશાની પર hiલક કરો. તમને નીચ ે/જુબ �6�ન દ�ખાશે. 

 

ઉપરના 7ચ9 /જુબ Title  સામેના ખાનામા ં Contact Form અથવા સપંક% ફોમ% એ"ુ ં શીષ%ક આપો. 

�યારબાદ Save બટન પર hiલક કરો. હવે 
લોગ પર જોઈ Aુઓ નીચ ે/જુબ 7ચ9 જોવા મળશે.  

 


લોગની /લુાકાત લેતા કોઈપણ /લુાકાતી હવે તમારો સપંક% આ સપંક% ફોમ% Jારા કર� શક� છે. તેને 

ઉપરના 7ચ9મા ંદશા%વેલ માDહતી ભરવી પડશે �યારબાદ Send બટન પર hiલક કરશે એટલે તમને 

તમારા Gmail મા ંઆ �¢ દ�ખાશે. તમે વળતો Mail  કર� જવાબ આપી શકો છો. 

[26] �5H ��C�! Admin к� Author � к� ;��C� ;��     

 

આપણે આપણા 
લોગ&ુ ંસચંાલન તથા લેખન કાય% કર�એ છ�એ. પરંY ુતમારા અ-ય િમ9ને તમે 

તમારા 
લોગમા ંયોગદાન આપવા માટ� Admin  ક� Author   તર�ક� આમ9ંણ આપી શકો છો. એટલે ક� 

તમે બનેં લોકો આ 
લોગ પર એક સાથે કામ કર� શકો છો.(ખાસ વાત : તમે .ને આમ9ંણ આપો 

૧.અહ> શીષ%ક લખો  

૨.અહ> Save બટન પર hiલક કરો   

૧.અહ> પોતા&ુ ંનામ લખો  

૨.અહ> Email એL�સ લખો  

૩.અહ> �¢ અથવા . મદદની 

જaર હોય તે લખી શકો છો.  

૪.અહ> Send પર hiલક કરો   
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છો તે તમારો િવVા� ુમાણસ હોવો જોઈએ. તમને Uછૂ¤ા વગર કોઈપણ પો�ટમા ંફ�રફાર ન કર� તે 

વાત પહ�લા કર� લેવી જોઈએ.) અ-ય િમ9ને Admin  ક� Author  તર�ક� આમ9ંણ આપવા માટ� 

સૌ�થમ ડ�શબોડ% ખોલો. તેમા ંSettings પર hiલક કરો. તેમા ંસૌથી પહ�dુ ંBasic Wલૂશે. હવે Blog 

Authors ની િવગત નીચે + Add authors લખેdુ ંહશે તેની પર hiલક કરો. 

 

+ Add authors પર hiલક કરશો એટલે ન"ુ ંબોiસ Wલૂશે. તેમા ંતમે . િમ9ને આમ9ંણ આપવા 

માગંો છો તે&ુ ંEmail ID  લખો. (વ�મુા ંવ� ુ૧૦૦ િમ9ોને આમ9ંણ આપી શકાય છે.) જો યાદ ન 

હોય તો Choose from Contacts પર hiલક કરો.નીચે /જુબ એક �6�ન Wલૂશે. 

 

તેમાથંી .ને આમ9ંણ આપવા માગંો છો તેની આગળ રહ�લા ચેક બોiસ પર hiલક કરો. �યારબાદ 

Select બટન પર hiલક કરો. હવે ક�સર� કલરવાળા Invite authors બટન પર hiલક કરો. તમને નીચ ે

/જુબ �6�ન જોવા મળશે.  

૧.અહ> hiલક કરો  

૨.અહ> hiલક કરો  

૩.અહ> Email ID  લખો 

૪.અહ>થી પસદં કર� શકો છો  

૫.અહ> hiલક કરો  

૬.અહ> hiલક કરો  

૭.અહ> hiલક કરો  



Page 36 of 53 

 

 

અહ> તમને તમારા િમ9&ુ ંEmail ID જોવા મળશે. (જો �લૂમા ંઅ-યને આમ9ંણ અપાઈ Tય તો 

ચોકડ�ની િનશાની પર hiલક કર� આમ9ંણ રદ પણ કર� શકો છો.) આ Email ID પર તમારા 

િમ9ને એક સદં�શો �ાpત થશે. તેને Tણ કર� દો ક� ઈમેઈલ ચેક કર� લે. તે જયાર� ઈમેઈલ ચેક કરશે 

�યાર� ઈનબોiસમા ંનીચે /જુબ સદં�શો આવેલો હશે. 

 

ઈનબોiસમા ંઆવેલા સદં�શા પર hiલક કરશે એટલે Uરૂ�Uરૂો સદં�શો વાચંવા મળશે. આ સદં�શો નીચે 

/જુબ હશે. 

 

સદં�શો વાચંીને આમ9ંણ �વીકારો નામના ક�સર� બટન પર hiલક કરશે એટલે નીચે /જુબની એક 

�6�ન આવશે.  

અહ> તમારા િમ9&ુ ંEmail 

ID  જોવા મળશ.ે  
અહ> ચોકડ� પર hiલક કર� 

આમ9ંણ રદ કર� શકો છો. 

અહ> hiલક કર� ત ેસદં�શો વાચંશ ે 

અહ> hiલક કર� તમારો િમ9 આમ9ંણનો �વીકાર કરશ ે 
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ઉપર /જુબની માDહતી તમારા િમ9ને વાચંવા મળશે ક� આમ9ંણ આપનાર કોણ છે. તેના 
લોગ&ુ ં

નામ Z ુછે વગેર�. �યારબાદ Accept Invitation પર hiલક કરશે. હવે તમારા િમ9ના 
લોગર હોમ 

પર એક એનો પોતાનો 
લોગ અને એક તમારો 
લોગ બનેં દ�ખાશે. નીચે&ુ ં7ચ9 Aુઓ. 

 

તમારા 
લોગ ડ�શબોડ%ના સેDટFગમા ંજઈ હવે તમે તમારા િમ9ને Admin  ક� Author   Zુ ંબનાવવા 

માગંો છો તે નj� કરો. નીચે&ુ ં7ચ9 Aુઓ. 

 

અહ>  hiલક કર� તમારો િમ9 આમ9ંણનો �વીકાર કરશ ે 

આમ9ંણ આપનારનો 
લોગ   

આમ9ંણ �વીકારનારનો 
લોગ   

અહ> hiલક કર� Admin  ક� Author  

બનાવી શકો છો 
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નj� કયા% બાદ Admin  ક� Author   કોઈ એક પર hiલક કરો. (જો Admin  બનાવવા માગંતા હોય 

તો તમે 
લોગમા ં.ટdુ ંઅને ."ુ ંકામ કરો છો તે તમામ કામ તમારો િમ9 પણ કર� શકશે અને જો 

Author   બનાવવા માગંતા હોય તો તમારો િમ9 ફiત અને ફiત પો�ટ /કૂ� શકશે. પો�ટના 

લખાણમા ં ફ�રફાર કર� શકશે. તે તમે /કૂ�લી પો�ટ Delete કર� શકશે નDહ. પોતે /કૂ�લી પો�ટને 

Delete કર� શક� છે. જો િમ9 Uરૂ�Uરૂો િવVાસપા9 હોય તો Admin  બનાવો અ-યથા તમારા િમ9ને 

Author  તર�ક� આમ9ંણ આપો.)     

[27] �����	� I8�� ���� ш��� ����	� к�  ��*�� к��      

 

જો તમે 
લોગ પર દરરોજ તાM માDહતી, જનરલ નોલેજની �¢ો¥ર� વગેર� અપડ�ટ કરતા ં હશો 

એટલે ક� રો.રોજ પો�ટ /કૂતા ંહશો તો થોડા ંસમય પછ� એ માDહતીમા ંકોઈપણ �કારનો ફ�રફાર 

થાય અથવા આપણે જયાર� માDહતી /કૂ� હોય �યાર� તે �લૂ ભર�લી હોય અને ઘણા ંસમય પછ� સાચો 

_યાલ આવે �યાર� તમાર� Aૂની પો�ટ શોધવી પડ� છે અને તેમા ંએડ�ટ>ગ કર� નવેસરથી અપડ�ટ 

કરવી પડ� છે. ([ાર�ક 
લોગર િમ9ો પણ તમા�ંુ �યાન દોરશે ક� તમારા 
લોગ પર Aૂની માDહતી છે 

તે �ધુારો) સૌ�થમ ડ�શબોડ% ખોલો. તેમા ંPosts પર hiલક કરો. નીચે /જુબ એક �6�ન દ�ખાશે.  

 

ઉપરના 7ચ9 /જુબ સૌ�થમ All labels પર hiલક કરો. તેમાથંી . લેબલ �માણેની પો�ટ 

શોધવાની હોય તે લેબલ પર hiલક કરો. (દા.ત. \યાકરણ નામ&ુ ંલેબલ પસદં કરશો તો \યાકરણની 

તમામ પો�ટ આવી જશે.) હવે . તે લેબલ �માણેની તમામ પો�ટ દ�ખાશે. તેમાથંી પો�ટ શોધી તેમા ં

એડ�ટ>ગ ક� �ધુારા વધારા કર� પો�ટને અપડ�ટ કરો.  

 

અહ> hiલક કર� �!"� 

��	�! ���� ш���  

કોઈપણ લેબલ 

પસદં કરો   
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[28] =�� �!&A �� к���� ���� �	хш� ?  

 


લોગરમા ંહોમ પેઈજમા ંક�ટલી પો�ટ રાખવી તે તમે નj� કર� શકો છો. તેના માટ� સૌ�થમ ડ�શબોડ% 

ખોલો. Layout પર hiલક કરો. તમને નીચ ે/જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

Edit  પર hiલક કરો. તમને નીચે /જુબ �6�ન જોવા મળશે. 

 

Number of posts on main page સામેના ખાનામા ંતમે .ટલી પો�ટ રાખવા માગંો છો તેની સ_ંયા 

લખો. (ઓછામા ંઓછ� ૧ અને વ�મુા ંવ� ુએક સાથે ૫૦૦ પો�ટ �ધુી દ�ખાશે. ૫૦૧ પો�ટ લખશો તો 

�વીકારશે નDહ) તેમા ંસૌથી નીચે Save બટન પર hiલક કરો. (
લોગના હોમ પેઈજ પર તમે .ટલી 

સ_ંયા લખશો તેટલી પો�ટ દ�ખાશે.)  

[29] ����� ���� K>*�� ���L>�M� N8�"	��� %�A   

 


લોગમા ં પો�ટ તેમજ પેઈજમા ં માDહતી દાખલ કરતી વખતે તમને લખાણ પર ફોમEDટFગ કરવા માટ� 

ફોમEDટFગ Gલૂબારની જaર પડ� છે. ફોમEDટFગ Gલૂબાર&ુ ં7ચ9 નીચે /જુબ છે.  

અહ> Edit  લખેdુ ંછે તેના પર hiલક કરો   
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ઉપરના 7ચ9મા ંફોમEDટFગ Gલૂબારની સમજ મેળવીએ. ડાબેથી જમણી તરફ જતા Tવ. સૌ�થમ આવશે -   

Undo, Redo, Font, Font size, Headings, Bold, Italic, Underline, Strikethrough, Font color, 

Background color, Link, Image, Video, Jumpbreak, Justify text, Ordered (numbered) list, 

Unordered (bullet) list, Blockquote, Spell check, Transliterate words typed phonetically in 

English script, Left-to-right, Right-to-Left જaર� ફોમEDટFગ /જુબ તેનો ઉપયોગ કર� શકાય છે. 

[30] ���	+>� %�H ��! 	� х ��	�! ���� �к	�ш к��.   

 


લોગમા ંઆપણ ેરોજ પો�ટ /કૂતા ંહોય અને એક Dદવસ બહારગામ જવા&ુ ંથાય અથવા કોઈ તકલીફ 

આવીને ઊભી રહ� તો તે Dદવસની પો�ટ ક�વી ર�તે /કૂવી. એવો �¢ ઘણીવાર આપણી સામે આવતો હોય 

છે. તો તેનો પણ ઉક�લ છે. અગાઉથી િનધા%Dરત સમય અને તાર�ખ સેટ કર�ને રાખવાની. તમે . સમય 

અને તાર�ખ સેટ કયા% હશે તે સમય અને તાર�ખે પો�ટ �કાિશત થઇ જશે. ડ�શબોડ%માથંી Posts પર hiલક 

કરો. �યારબાદ New post પર hiલક કરો. તેમા ંજમણી બાAુ આવેલ Post settings પર hiલક કરો. તેમા ં

Schedule પર hiલક કરો.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schedule પર hiલક કરો. �યારબાદ Set date and time પર hiલક કરો. હવે . Dદવસે તમે બહારગામ 

જવાના હોય અથવા તમે પો�ટ /કૂ� શકો તેમ ન હોય તે Dદવસનો સમય અને તાર�ખ બનેં સેટ કરો. �તે 

Done બટન પર hiલક કરો. હવે તમાર� તે પો�ટ Schedule તર�ક� . તે સમય અને તાર�ખ �ધુી રહ�શે. 

સેટ કર�લ સમયે 
લોગ પર આપોઆપ �કાિશત થશે. (
લોગનો ઓનલાઈન સમય અને આપણા 

સમયમા ંઘણો ફ�રફાર હોય છે તે જોઈ લે"ુ.ં) 

૧.અહ> hiલક કરો   

૨.અહ> hiલક કરો   
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[31] �����	� A2� O!к 4�!��    

 

કોઈપણ પો�ટ /કૂ�એ �યાર� જો તે Wબૂ જ લાબંા લખાણવાળ� હોય તો તેમા ંજ*પ Hેક ઉમેર� શકાય. તેના 

માટ� સૌ�થમ ડ�શબોડ% ખોલો. Posts પર hiલક કરો. New post પર hiલક કરો.  

 

ઉપરના 7ચ9મા ંદશા%\યા /જુબ પો�ટ&ુ ંશીષ%ક લખો. પો�ટ&ુ ંલખાણ લખો. �યાથંી જ*પ Hેક ઉમેરવાનો 

છે �યા ં કસ%ર રાખો. ફોમEDટFગ Gલૂબારમાથંી Insert Jump Break પર hiલક કરો.�તે Publish બટન 

પર hiલક કરો. (
લોગ ખોલીને જોઈ Aુઓ. �યા ંકસ%ર રાખીને જ*પ Hેક ઉમેર�લ છે �યા ંRead More 
એ"ુ ંલખેdુ ંઆવશે. Read More પર hiલક કરશો એટલે Uરૂ�Uરૂો લેખ વાચંવા મળશે.) 

[32] Layout "$�	��     

 

સૌ�થમ ડ�શબોડ% ખોલો. Template પર hiલક કરો. નીચે /જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

તેમા ંCustomize પર hiલક કરો. તમને નીચે /જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

૧.અહ> શીષ%ક લખો   

૨.અહ> લખાણ લખો   

૩.અહ> કસ%ર રાખો    

૪.અહ> hiલક કરો  

૫.અહ> hiલક કરો  

અહ> hiલક કરો   
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Layout પર hiલક કરો. Body layout માથંી કોઈપણ એક પસદં કરો. Footer layout માથંી કોઇપણ 

એક પસદં કરો. �તે Apply to Blog પર hiલક કરો. (તમે પસદં કર�લ Layout �માણે તમારો 
લોગ 

બદલાઈ ગયો હશે જોઈ Aુઓ.)  

[33] ���� ��(� Facebook �� �Gк Share к��     

 

તમારા 
લોગમા ંસૌથી ઉપર Navbar  દ�ખાતી હશે. (�કરણ ૧૧ મા ંNavbar  િવશે વાત કર�લ છે. .મ 

Navbar  બધં કર�લ છે તે જ ર�તે Off  પરથી hiલક હટાવીને ચાd ુ કર� શકાય છે.) તેમા ંMore ની 

બાAુમા ંડાઉન એરો છે તેની પર hiલક કરો. તમને નીચ ે."ુ ં7ચ9 દ�ખાશે.    

 

ઉપરના 7ચ9 /જુબ Share with Facebook પર hiલક કરો. તમને નીચે /જુબ 7ચ9 દ�ખાશે. 

 

 

૧.અહ> hiલક કરો    ૨.કોઈપણ એક પસદં કરો    ૩.કોઈપણ એક પસદં કરો    

૪.Apply to Blog પર hiલક કરો    

૧.અહ> hiલક કરો    
૨.અહ> hiલક કરો    

૧.અહ> Facebook :ઝુરનઈેમ લખો     

૨.અહ> Facebook પાસવડ% લખો     

૩.Log In  પર hiલક કરો    
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ઉપરના 7ચ9 /જુબ Email or Phone સામેના ખાનામા ંFacebook :ઝુરનેઈમ લખો. Password 

સામેના ખાનામા ંFacebook નો પાસવડ% લખો. �તે Log In પર hiલક કરો. તમને નીચે&ુ ં 7ચ9 

જોવા મળશે. 

 

ઉપરના 7ચ9 /જુબ Share Link પર hiલક કરો. હવે તમારા Facebook Timeline પર જઈ ચેક 

કર� Aુઓ. આ લ>ક Share થઇ ગઈ હશે. 

[34] P 8�� ���+ Q	�	 �	>=� KкC к��      

 


લોગ Jારા આપણે માDહતી એક9 કર� શક�એ છ�એ. સૌ�થમ Iગૂલ&ુ ં હોમપેઈજ ખોલો. તેમા ં

google form એ"ુ ંલખીને સચ% કરો. તમને આ /જુબ એક વેબસાઈટ મળશે તેના પર hiલક કરો. 

https://www.google.co.in/forms/about/ તમને નીચે /જુબ&ુ ંએક 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

ઉપર /જુબ Google ફો*સ% પર Tઓ પર hiલક કરો. તમને નીચે /જુબ એક 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

૩.Share Link પર hiલક 

અહ>  hiલક કરો     

અહ>  hiલક કરો     
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Get started પર hiલક કરો. તમને નીચે /જુબ એક 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

ઉપરના 7ચ9 /જુબ Untitled form  પર hiલક કર� તેની જ�યાએ આપણે .વી માDહતી એક9 કરવા 

માગંીએ છ�એ તે&ુ ંયો�ય શીષ%ક લખો. Form Description પર hiલક કર� તેની જ�યાએ આ માDહતી 

શા માટ� એક9 કરવામા ંઆવે છે તેના િવશે Gૂંકમા ંલખાણ લખો. Question Title સામેના ખાનામા ં

�¢ લખો. (�¢ની યાદ� અગાઉથી તૈયાર કર�ને રાખી હોય તો વ� ુસા�ંુ.) Question Type સામેના 

ખાનામા ંડાઉન એરો પર hiલક કર� �¢નો �કાર નj� કરો. �તે Done પર hiલક કરો.  ફર�થી બીજો 

�¢ લખવા માટ� Add item પર hiલક કરો. (આમ, .ટલા �¢ િવશે માDહતી એક9 કરવા માગંતા હોય 

તેટલા �¢ો Add item પર hiલક કરતા Tવ અને લખતા Tવ.) પેઈજના �તે Send form પર hiલક 

કરો. નીચે /જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

ઉપરના 7ચ9 /જુબ Embed પર hiલક કરો. નીચે /જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

૧.અહ> ફોમ%&ુ ં/_ુય શીષ%ક લખો     

૨.અહ> ફોમ% િવશે Gૂંકમા ંલખાણ લખો      

૩.અહ> �¢ લખો       

૪ .અહ>થી �¢નો �કાર નj� કરો      

૫.Done પર hiલક કરો    

Embed પર hiલક કરો  

HTML કોડ કોપી કર� નવા પઇેજમા ંપ�ેટ કરો  

Done પર hiલક કરો        
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ઉપરના 7ચ9 /જુબ HTML  કોડ કોપી કર� તમારા 
લોગમા ંન"ુ ં પેઈજ બનાવી તેમા ંCompose 

અને HTML  િવભાગમાથંી HTML  પર hiલક કર� તેમા ંજો અ-ય HTML  કોડ હોય તો eૂર કર� 

પે�ટ કરો. �તે પેઈજ Publish કરો. હવે તમારા 
લોગ&ુ ંતે પેઈજ જોઈ Aુઓ ફોમ% તૈયાર હશે. 

[35] ���� Delete к���       

 

તમે તમારા 
લોગને Delete પણ કર� શકો છો. સૌ�થમ ડ�શબોડ% ખોલો. તેમા ંSettings પર hiલક 

કરો. તેમા ંOther પર hiલક કરો. હવે Blog tools મા ં9ણ િવકkપો હશે. Import blog, Export blog, 

Delete blog  તેમાથંી Delete blog પર hiલક કરો. તમને નીચે /જુબ એક 7ચ9 દ�ખાશે. 

 

ઉપરના 7ચ9 /જુબ Delete This Blog પર hiલક કરો. હવે તમારો 
લોગ Delete થઈ ગયો હશે. 

તમને નીચે /જુબ 7ચ9 દ�ખાશે. 

 

ઉપરના 7ચ9 /જુબ 
લોગને Uનુઃ �થાિપત કરવા માટ� Undelete પર hiલક કરો. તમારો 
લોગ 

પાછો આવી જશે. (૯૦ Dદવસ �ધુીમા ંપાછો આવી શક� છે.) 

અહ> hiલક કરો        


લોગન ેUનુઃ �થાિપત કરવા 

માટ� Undelete પર hiલક કરો     
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[36] Blogger �� �H	+$	R        

 

(૧) એક એકાઉ-ટથી વ�મુા ંવ� ુ100 
લોગ બનાવી શકાય છે. 

(૨) એક 
લોગમા ં1 GB �ધુી 7ચ9ો અપલોડ કર� શકો છો. 

(૩) મોબાઈલથી 7ચ9 અપલોડ કરો તો 250 KB �ધુીના 7ચ9ો અપલોડ કર� શકશો. 

(૪) એક 
લોગમા ં100 િમ9ોને Author  તર�ક� આમ9ંણ આપી શકાય છે. 

(૫) એક પો�ટમા ં20 લબેલ અને સમ� 
લોગમા ં2000 :િુનક લેબલ બનાવી શકાય છે. 

(૬) Blog Description 500 અ�રની મયા%દામા ંલખી શકો છો. 

(૭) "About Me" Profile Information  વધાર�મા ંવધાર� 1200 અ�રની મયા%દામા ંલખી શકો છો. 

(૮) 
લોગરમા ં PDF, Word, Excel, PowerPoint Presentation, MP3 ફાઈલ અ-ય વેબહોf�ટgગ 

સાઈટ પર અપલોડ કરવી પડ� છે. 

[37] S��*	4� �!��"	� "�	�)��  

 

અગાઉ આપણે મે&બુાર બનાવતા શીખી ગયા છ�એ. આ �કરણમા ં Lોપડાઉન મે&બુાર ક�વી ર�તે 

બનાવી શકાય તે જોઈએ. Lોપડાઉન મે&બુાર બનાવ"ુ ં તે થોડ� ધીરજ અને કાળM માગંી લે તે"ુ ં

કામ છે. કોઈપણ �કારની ઉતાવળ કયા% વગર શાિંતથી �ટ�પ �માણે કાય% કરશો તો ચોjસ સફળતા 

મળશે. સૌ�થમ ડ�શબોડ% ખોલો. Layout પર hiલક કરો. તમને નીચે /જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

ઉપરના 7ચ9 /જુબ Add a Gadget પર hiલક કરો. તમને નીચે /જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

 
 

HTML/JavaScript  પર hiલક કરો. તમને નીચે /જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

અહ> hiલક કરો     

અહ> hiલક કરો        
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ઉપરના 7ચ9મા ંContent ના ખાનામા ંનીચ ેઆપેલ HTML  કોડ પે�ટ કરો. �તે Save બટન પર hiલક 

કરો.          

<div id='mbtnavbar'>  
      <ul id='mbtnav'>  
        <li>  
          <a href='#'>Home</a>  
        </li>  
        <li>  
          <a href='#'>About</a>  
       </li>  
        <li>  
          <a href='#'>Contact</a>  
        </li>  
  <li>  
           <a href='#'>Sitemap</a> 
            <ul>  
                <li><a href='#'>Sub Page #1</a></li>  
                <li><a href='#'>Sub Page #2</a></li>  
                <li><a href='#'>Sub Page #3</a></li>  
              </ul>  
        </li> 
<li>  
          <a href='#'>Tab Name</a>  
        </li>  
      </ul>  
    </div> 
  
 

હવે ડ�શબોડ%મા ંપાછા ફર�ને Template પર hiલક કરો. તમને નીચ ે/જુબ એક 7ચ9 જોવા મળશે. 

  

ઉપરના 7ચ9 /જુબ Edit HTML  પર hiલક કરો. તમને નીચે /જુબ એક 7ચ9 જોવા મળશે. 

અહ> Content ના ખાનામા ંનીચે 

આપેલ HTML  કોડ પે�ટ કરો.        

અહ> hiલક કરો        

Home, About, Contact, Sitemap, Tab 

Name �યા ંલખેલ છે �યા ંતમાર� પેઈજના . 

નામ રાખવા હોય તે લખો. ‘#’ &ુ ંિનશાન છે 

�યા ંતમારા પેઈજની લ>ક /કૂો. 

Sub Page #1, Sub Page #2, Sub Page #3  

લખેલ છે �યા ં તમે રાખવા માગંતા સબ 

પેઈજના નામ લખો. તેની આગળ ‘#’ &ુ ં

િનશાન છે �યા ં તમારા પેઈજની લ>ક /કૂો. 

�ધુારા વધારા કયા% બાદ �તે Save બટન પર 

hiલક કરવા&ુ ં�લૂતા નDહ. – ભરત ચૌહાણ  
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ઉપર&ુ ં 7ચ9 Wલેૂ પછ� HTML  લખાણવાળા કોઈપણ ભાગમા ંકસ%ર રાખી hiલક કર� Ctrl + F  ક� 

દબાવો. હવે Search ની �િુવધા જમણી બાAુ ઉપરના Wણૂામા ંઆવી જશે. તેમા ં]]></b:skin> લખી 

Enter ક� દબાવો. સમ� HTML  લખાણમાથંી એ"ુ ં લખાણ �યા ં હશે તે લખાણ િસલેiટ થયેdુ ં

દ�ખાશે. તેની ઉપર રહ�લ } છગDડયો ક«સની િનશાની પછ� કસ%ર રાખી Enter ક� દબાવો. હવે નીચે&ુ ં

HTML  લખાણ કોપી કર� �યા ંપે�ટ કરો. �તે Save template પર hiલક કરો. તમા�ંુ Lોપડાઉન મે& ુ

હવે તૈયાર છે.  

/*----- MBT Drop Down Menu ----*/ 
 
#mbtnavbar {  
    background: #060505;  
    width: 960px;  
    color: #FFF;  
        margin: 0px;  
        padding: 0;  
        position: relative;  
        border-top:0px solid #960100;  
        height:35px; 
} 
 
#mbtnav {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}  
#mbtnav ul {  
    float: left;  
    list-style: none;  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}  
#mbtnav li {  
    list-style: none;  
    margin: 0;  

૧.કસ%ર અહ> રાખી Ctrl + F  hiલક કરો    

૨. અહ> Search બોiસમા ં ]]></b:skin>  

લખી Enter ક� દબાવો  

૩.તમ ે. શોધવા માગંો છો ત ેઅહ> છે } છગDડયો ક«સની િનશાની પછ� કસ%ર 

રાખી Enter ક� દબાવો. હવ ેનીચે&ુ ંHTML  લખાણ કોપી કર� �યા ંપ�ેટ કરો. 

૪.�ત ેSave template પર hiલક કરો   
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    padding: 0;  
        border-left:1px solid #333;  
        border-right:1px solid #333;  
        height:35px;  
}  
#mbtnav li a, #mbtnav li a:link, #mbtnav li a:visited {  
    color: #FFF;  
    display: block;  
   font:normal 12px Helvetica, sans-serif;    margin: 0;  
    padding: 9px 12px 10px 12px;  
        text-decoration: none;  
         
}  
#mbtnav li a:hover, #mbtnav li a:active {  
    background: #BF0100;  
    color: #FFF;  
    display: block;  
    text-decoration: none;  
        margin: 0;  
    padding: 9px 12px 10px 12px;  
         
     
         
} 
#mbtnav li {  
    float: left;  
    padding: 0;  
}  
#mbtnav li ul {  
    z-index: 9999;  
    position: absolute;  
    left: -999em;  
    height: auto;  
    width: 160px;  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}  
#mbtnav li ul a {  
    width: 140px;  
}  
#mbtnav li ul ul {  
    margin: -25px 0 0 161px;  
}  
#mbtnav li:hover ul ul, #mbtnav li:hover ul ul ul, #mbtnav li.sfhover ul ul, #mbtnav li.sfhover ul ul ul {  
    left: -999em;  
}  
#mbtnav li:hover ul, #mbtnav li li:hover ul, #mbtnav li li li:hover ul, #mbtnav li.sfhover ul, #mbtnav li 
li.sfhover ul, #mbtnav li li li.sfhover ul {  
    left: auto;  
}  
#mbtnav li:hover, #mbtnav li.sfhover {  
    position: static;  
} 
#mbtnav li li a, #mbtnav li li a:link, #mbtnav li li a:visited {  
    background: #BF0100;  
    width: 120px;  
    color: #FFF;  
    display: block;  



 

    font:normal 12px Helvetica, sans
    margin: 0;  
    padding: 9px 12px 10px 12px; 
        text-decoration: none;  
z-index:9999;  
border-bottom:1px dotted #333; 
     
}  
#mbtnav li li a:hover, #mbtnavli li a:active { 
    background: #060505;  
    color: #FFF;  
    display: block;     margin: 0;  
    padding: 9px 12px 10px 12px; 
        text-decoration: none;  
}   

 [38] �5H �!"%	&� ��(� 
 

. વેબસાઈટ પર MP3 ગીત ડાઉનલોડ કરવાની �િુવધા ન હોય અને ફiત સાભંળવાની જ �િુવધા હોય 

તેવી વેબસાઈટ પરથી MP3 ગીત ડાઉનલોડ કરવા માટ�

સો¬ટવેર ડાઉનલોડ કરો. http://www.internetdownloadmanager.com/download.html

hiલક કર� સો¬ટવેર ડાઉનલોડ કર�

તમાર� MP3 ગીત ડાઉનલોડ કરવા હોય તે વેબસાઈટ ચાd ુકરો તેમાથંી મનગમYુ ં

કરો. તમને નીચ ે."ુ ંએક 7ચ9 દ�ખાશે

 

કોઈપણ MP3 ગીતના જમણી બાAુના 

�6�ન પર નીચે ."ુ ં7ચ9 દ�ખાશે 

  

તેના પર hiલક કરો એટલે નીચે ."ુ ં7ચ9 દ�ખાશે 

તેમા ંવ¡ચે રહ�લ Start Download

 

અહ> hiલક કરો  

અહ> hiલક કરો 

font:normal 12px Helvetica, sans-serif;  

padding: 9px 12px 10px 12px;  

 

#mbtnav li li a:hover, #mbtnavli li a:active {  

padding: 9px 12px 10px 12px;  

�5H �!"%	&� ��(� MP3 ��� к��� � ! *	4���* к�ш� 

ગીત ડાઉનલોડ કરવાની �િુવધા ન હોય અને ફiત સાભંળવાની જ �િુવધા હોય 

ગીત ડાઉનલોડ કરવા માટ� Internet download manager

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

hiલક કર� સો¬ટવેર ડાઉનલોડ કર� તેને તમારા ક*p:ટૂરમા ંઇ-�ટોલ કર� દો. હવે . વેબસાઈટ પરથી 

ગીત ડાઉનલોડ કરવા હોય તે વેબસાઈટ ચાd ુકરો તેમાથંી મનગમYુ ં

એક 7ચ9 દ�ખાશે. તેના જમણી બાAુના એરો પર hiલક કરો  

ગીતના જમણી બાAુના એરો પર hiલક કરશો એટલ ે તમને ડાઉનલોડ માટ� ક*p:ટૂર 

    

 

તેના પર hiલક કરો એટલે નીચે ."ુ ં7ચ9 દ�ખાશે  

 

Start Download  બટન પર hiલક કરો હવે MP3 ગીત ડાઉનલોડ થશે

 

અહ> hiલક કરો  

અહ> hiલક કરો  
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ગીત ડાઉનલોડ કરવાની �િુવધા ન હોય અને ફiત સાભંળવાની જ �િુવધા હોય 

Internet download manager  નામ&ુ ં

http://www.internetdownloadmanager.com/download.html આ લ>ક પર 

હવે . વેબસાઈટ પરથી 

ગીત ડાઉનલોડ કરવા હોય તે વેબસાઈટ ચાd ુકરો તેમાથંી મનગમYુ ંMP3 ગીત પસદં 

 

એરો પર hiલક કરશો એટલ ે તમને ડાઉનલોડ માટ� ક*p:ટૂર 

ગીત ડાઉનલોડ થશે. 



 

[39] D�-�F �"�	�(� Video

� -1. KEEPVID 

 

http://keepvid.com/ નામની વેબસાઈટ

તેમા :-ુટ<બુનો . Video ડાઉનલોડ કરવો હોય તે&ુ ં

બટન પર hiલક કરો. � યાર બાદ નીચેના િવકk પો

ઉપરના 7ચ9મા ંતમને અનેક �કારની 

�કાર જોઈએ છે તેના પર hiલક કરો

� -2. URL �	� SS �х��!  

 

YouTube પર તમને ગમતો Video

લખેdુ ં છે https://www.youtube.com/watch?v=FVuhQ

પહ�લા SS લખો. નીચે&ુ ં7ચ9 Aુઓ

Video к��� � ! *	4���* к�ш�. ? 

નામની વેબસાઈટ ખોલો, તેમા એક બોiસ જોવા મળશે. નીચનેા 

ડાઉનલોડ કરવો હોય તે&ુ ંURL   કોપી કર� પે�ટ કરો 

ર બાદ નીચેના િવકk પો જોવા મળશે. 

ઉપરના 7ચ9મા ંતમને અનેક �કારની Video ફાઈલના �કાર જોવા મળે છે. તેમાથંી તમાર� 

�કાર જોઈએ છે તેના પર hiલક કરો. હવે તમારો Video ડાઉનલોડ થવા માડંશે. 

 

Video સચ% કર�ને ચાd ુકરો. ચાd ુકયા% બાદ સૌથી ઉપર 

https://www.youtube.com/watch?v=FVuhQ-UN-8A �યા ં www.

નીચે&ુ ં7ચ9 Aુઓ. (https://www.SSyoutube.com/watch?v=FVuhQ

૧.અહ> URL   કોપી કર� પ�ેટ કરો  

તમન ેમનગમતા ફાઈલ �કાર પર 

hiલક કરો એટલ ેડાઉનલોડ શa થશ ે

૨.અહ> hiલક કરો 
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નીચનેા 7ચ9 �માણે   

 

પે�ટ કરો અને DOWNLOAD   

 

તેમાથંી તમાર� Video નો . 

ચાd ુકયા% બાદ સૌથી ઉપર URL  �યા ં

 પછ� અને youtube 

youtube.com/watch?v=FVuhQ-UN-8A)   

તમન ેમનગમતા ફાઈલ �કાર પર 

hiલક કરો એટલ ેડાઉનલોડ શa થશ ે 

અહ> hiલક કરો  
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ઉપરના 7ચ9મા ંSS લ_યા બાદ Enter ક� આપો. તમને નીચે /જુબ 7ચ9 જોવા મળશે. 

 

ઉપરના 7ચ9મા ંતમને અનેક �કારની Video ફાઈલના �કાર જોવા મળે છે. તેમાથંી તમાર� Video નો . 

�કાર જોઈએ છે તેના પર hiલક કરો. હવે તમારો Video ડાઉનલોડ થવા માડંશે. 

અહ> www. પછ� ss  લખો 

અન ેEnter ક� આપો   

તમન ેમનગમતા ફાઈલ �કાર પર 

hiલક કરો એટલ ેડાઉનલોડ શa થશ ે 
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� -3. URL �	� MAGIC  �х��!  

 

YouTube પર તમને ગમતો Video સચ% કર�ને ચાd ુકરો. ચાd ુકયા% બાદ સૌથી ઉપર URL  �યા ં

લખેdુ ં છે https://www.youtube.com/watch?v=FVuhQ-UN-8A �યા ં www.you પછ� અને tube 

પહ�લા MAGIC લખો. �યારબાદ Enter ક� આપો. તમને નીચે /જુબ  7ચ9 જોવા મળશે.  

(https://www.youMAGICtube.com/watch?v=FVuhQ-UN-8A)  

 

ઉપરના 7ચ9 /જુબ Download Video પર hiલક કરો એટલે ફાઈલના �કાર દ�ખાશે. તમને મનગમતા 

ફાઈલ �કાર પર hiલક કરો. તમને નીચે /જુબ ડાઉનલોડ કરવા માટ�ની લ>ક દ�ખાશે.  

 

તે લ>ક પર hiલક કરો. હવે તમારો Video ડાઉનલોડ થવા માડંશે.  

Download Video પર hiલક કરો 

એટલ ેફાઈલના �કાર દ�ખાશ.ે  
તમન ેમનગમતા ફાઈલ �કાર પર 

hiલક કરો  


