માગાદશાન
શ્રીમતી ઉનમિલાબેન પંચાલ
પ્રાચાયા
જજ.નશ.તા.ભ., ગાંધીનગર

આયોજન અને સંકલન
સુરેશભાઇ ડોહડયા
રીના પુરોહિત

E.T. શાખા
જજ.નશ.તા.ભ., ગાંધીનગર

લેખન અને સંપાદન
શ્રી રીના પુરોહિત

શ્રી પ્રશાંતભાઇ શમાા

શ્રી દક્ષાબેન મકવાણા

શ્રી મે હુલભાઇ આર. સુથાર

શ્રી સંદીપભાઇ મોદી

શ્રી ભરતભાઇ સથવારા

શ્રી જય ભોજક

શ્રી સ્વપ્નીલ પટેલ

શ્રી બ્રિજેશકુ માર પટેલ

શ્રી મિેશભાઇ મકવાણા

શ્રી તે જસકુ માર પટેલ

શ્રી મોિસીનખાન રાઠોડ

શ્રી સતીશભાઇ પરમાર

શ્રી નૈ નમષાબેન પરમાર

શ્રી અનિનભાઇ પ્રજાપનત

શ્રી અમરીશભાઇ પરીખ

શ્રી નરે ન્દરકુ માર પટેલ

શ્રી બ્રગરીશભાઇ પ્રજાપનત

શ્રી પ્રણવભાઇ સુથાર

શ્રી સ્ત ુનત જોષી

શ્રી બ્રબનપનભાઇ પટે લ

સમીક્ષક
શ્રી જે.યુ.ઠાકર, જીસીઇઆરટી, ગાંધીનગર
ડૉ. જે.વી.ભોજક, જીસીઇઆરટી, ગાંધીનગર
શ્રી આર.એચ.પુરોહિત, ડાયટ, ગાંધીનગર

ભાષા શદ્ધુ િ
શ્રી પી.આર.સોની, (નનવ ૃત્ત રી.એ.) જીસીઇઆરટી, ગાંધીનગર
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પ્રસ્તાવના ...
ICT એ કોઈપણ વ્યવસ્થાનો સૌથી અગત્યનો ભાગ છે . ICT દ્વારા E-GOVERNANCE હોય કે CLASS ROOM
TRANSANCTION હોય બન્નેમાાં ખ ૂબજ પ્રભાવશાળી પરરવર્તનો આવ્યાાં છે .
આપણા જજલ્લાના કમ્પ્યુટરમાાં રસ ધરાવર્ા અને સ્વૈચ્છછક જોડાયેલ શશક્ષકો દ્વારા DRG - ICT ગ્ર ૂપની
રચના કરવામાાં આવી હર્ી. જેઓ શશક્ષકોને ICT અંર્ગતર્ ર્ાલીમ આપવાનુ ાં ભગીરથ કાયત કરી રહ્યા છે .
કોરોનાકાળે આપણને શીખવ્યુાં છે કે શશક્ષકો ટૅકનોસેવી હોવા જ જોઈએ. શશક્ષક જો ટૅકનોલૉજીથી સજ્જ
હોય ર્ો વગતખડાં વૈશિક કક્ષાનો બની શકે છે . ર્ે માટે આપણે હવે ટૅકનોસેવી શશક્ષકો ર્ૈયાર કરીશુાં કે જેઓને ICT
ની મ ૂળભ ૂર્ બાબર્ોની જાણકારી હોય. આવી રીર્ે ર્ૈયાર થયેલા શશક્ષકો સાાંપ્રર્ પ્રવાહમાાં જરૂરી એવી ર્મામ
એચ્્લકેશન કે સૉફ્ટવેર વાપરી શકે. જેના દ્વારા શાળાકીય કે વગતખડાં ના કાયોં સરળર્ાથી કરી શકે.
બાળકો સાથે હોય કે ન હોય ર્ો પણ આ ટૅકનોસેવી શશક્ષકો ર્મામ પરરસ્સ્થશર્માાં ટૅકનોલોજીના
ઉપયોગથી વછયુઅ
ત લ કે રૂબરૂ શશક્ષણ આપવામાાં સક્ષમ બનશે અને ગવતથી કહી શકશે કે I’M A TECHNO-SAVVY
TEACHER.

યુ. એમ. પાંચાલ
પ્રાચાયાત
જજલ્લા શશક્ષણ અને ર્ાલીમ ભવન
ગાાંધીનગર
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મૉડય ૂલ પહરચય ...

આ મૉડય ૂલનુ ાં શીર્તક જ ઘણુાં કહી જાય છે . કોરોના કાળે શશક્ષણ વ્યવસ્થામાાં ઘણુાં બં ુાં પરરવર્તન લાવી
દીં ુાં છે . હવે શશક્ષણકાયતમાાં ટૅક્નોલૉજીનો ઉપયોગ કરવો જ ઘટે. નવી પેઢીને રૂબરૂ અથવા વછયુઅ
ત લ બાંને રીર્ે
શશક્ષણ આપી શકાય અને બાળકો પણ રૂબરૂ અથવા ટૅક્નોલૉજીના ઉપયોગથી શાળામાાં અને ઘરે શશક્ષણકાયત કરી
શકે એ માટે આ મૉડય ૂલમાાં ઉપયોગી એવી કેટલીક બાબર્ોનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે .
મૉડય ૂલમાાં લખાણ ઉપરાાંર્ મૉડય ૂલના મુદાઓની પ્રેક્ક્ટસ માટે વકત શીટ, મુદાઓના અભ્યાસ બાદ સ્વમ ૂલ્યાાંકન માટે પ્રનનો ર્ેમજ ઉપયોગ કરર્ી વખર્ે પડી શકે ર્ેવી મુનકે લીઓના હલ માટે મૉડય ૂલના ર્મામ
મુદ્દાઓની વીરડયો મટીરરયલ્સની લલિંક પણ મ ૂકવામાાં આવી છે . જે ડાયટ-ગાાંધીનગરની YouTube ચેનલ પર
પણ ઉપલબ્ધ છે . અહીં પ્રેક્ક્ટકલ અને શથયરી બન્ને બાબર્ોને ધ્યાને રાખીને સમગ્ર શવર્યવસ્ત ુ ર્ૈયાર કરવામાાં
આવ્યુાં છે . ઉપરાાંર્ જરૂર જણાય ત્યાાં જે ર્ે એચ્્લકેશન/સૉફ્ટવેરના ક્સ્િનશૉટ પણ મુકવામાાં આવ્યા છે .
મૉડય ૂલના શવર્યવસ્ત ુની ભાર્ા પણ એકદમ સરળ રાખવામાાં આવી છે . ટૂાંકમાાં આ મૉડય ૂલ ર્ૈયાર કરનાર અને
ર્ાલીમ આપનારની ગેરહાજરીમાાં પણ અભ્યાસ કરવામાાં આવે ર્ો પણ આપ ટેકનોસેવી બની શકશો.
આશા છે કે આ મૉડય ૂલ અને ર્ેના વીરડયો આપને એક ટેકનોસેવી શશક્ષક બનવા માટે ઉપયોગી
નીવડશે.

શ્રી સુરેશભાઇ ડોરડયા અને
રીના પુરોરહર્
ઇટી શાખા
જજ.શશ.ર્ા.ભ., ગાાંધીનગર

DIET Gandhinagar YouTube Channel :
https://www.youtube.com/channel/UCc7EBEOqumpUmBblXgfYmUA

Page 4

Let’s Explore MS Teams
પ્રસ્તાવના:માઈિોસૉફ્ટ

કાંપની દ્વારા શવશવધ સૉફ્ટવેર જેવાાં કે , વડત , પાવરપોઈન્ટ, એક્સેલ

વગેરેનો ઉપયોગ રોજીંદા જીવનમાાં આપણે કરીએ છીએ. COVID-19 અસરના કારણે સમગ્ર શવિમાાં
જયારે લોકડાઉન અસર હેઠળ ર્મામ શવભાગોમાાં કાયત ને અસર થઇ છે ત્યારે ગુજરાર્ શશક્ષણ શવભાગ
દ્વારા “શાળાઓ બાંધ છે , પણ શશક્ષણ નહી” સાંકલ્પના હેઠળ શશક્ષણકાયતને પુનઃ કાયતરર્ કરવાના હેત ુથી
માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ એચ્્લકે શનનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો. જેમાાં રાજ્યના દરે ક શાળાના આચાયત,
શશક્ષક અને શવદ્યાથીઓ માટે ગાાંધીનગર કમાન્ડ એન્ડ કન્રોલ સે ન્ટર (CCC) દ્વારા આઈ.ડી આપવામાાં
આવ્યાાં. જેના દ્વારા બાળકો સાથે ઓનલાઈન જોડાઈ શશક્ષણકાયત કરાવવામાાં આવે છે . આ માઈિોસૉફ્ટ
ટીમ્પસની આ શસવાય ઘણી શવશેર્ર્ાઓ છે જેનો પરરચય શશક્ષક શમત્રોને મળી રહે અને શશક્ષણકાયતમાાં
ર્ેનો ઉપયોગ થાય ર્ે હેત ુથી આ માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ પ્રકરણમાાં ર્મામ શવશેર્ર્ાઓ (ફીચસત) અંગે
ક્સ્િનશોટ સાથે માગતદશતન પ ૂરાંુ પાડવામાાં આવેલ છે . અહીં માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ ડેસ્કટોપ અને મોબાઈલ
એપ બાંને માટે માગતદશતન આપવામાાં આવેલ છે . જેમાાં જુદા-જુદા શવભાગમાાં જુદી-જુદી શવશેર્ર્ાઓ
અંગે પરરચય આપવામાાં આવેલ છે .

શીખવાના મદ્દુ ા :
૧. ડાઉનલોડ માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ સૉફ્ટવેર અને એચ્્લકે શન
૨. લોગીન માટે ની પદ્ધશર્ અને પ્રકાર
૩. ડેસ્કટોપ સૉફ્ટવેર પરરચય અને વીરડયો કૉન્ફરન્સ સેટઅપ
૪. મોબાઈલ એચ્્લકે શન પરરચય
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૧. ડાઉનલોડ માઈક્રોસૉફ્ટ ટીમ્સ સૉફ્ટવેર અને એપ
(અ) માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ ડેસ્કટોપમાાં ડાઉનલોડ કે વી રીર્ે કરવુ?ાં
સૌ પ્રથમ લેપટોપ કે ડેસ્કટોપમાાં ઉપલબ્ધ બ્રાઉઝરનો ઉપયોગ કરી સચત એચ્ન્જનની મદદ થકી
માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે . જેના સ્ટે પ નીચે મુજબ છે .
સ્ટેપ- ૧
સૌ પ્રથમ ઉપલબ્ધ બ્રાઉઝરમાાં સચત એચ્ન્જન ઓપન કરો. જેમાાં નીચે ઈમેજમાાં દશાતવ્યા મુજબ
સચત બારમાાં MICROSOFT TEAMS ટાઇપ કરી સચત બટન પર ચ્ક્લક કરો.

સ્ટેપ- ૨
ત્યારબાદ આપને આગળની ઈમેજમાાં દશાતવ્યા મુજબ ટે બ જોવા મળશે જેને સચત રરઝલ્ટ
કહેવામાાં આવે છે . આ સચત રરઝલ્ટમાાં બીજા િમે આવેલ લલિંક માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ ડાઉનલોડ કરવા
માટે ની લલિંક છે જેના પર ચ્ક્લક કરો.
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સ્ટેપ- ૩
હવે માઈિોસૉફ્ટની વેબસાઈટ ઓપન થશે જેમાાં માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ ડાઉનલોડ કરવા માટે ના
ઓ્શન જોવા મળશે. જેમાાં ડેસ્કટોપ વઝતન માટે ની લલિંક પર ચ્ક્લક કરવાથી માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ
ડેસ્કટોપ સૉફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરી શકાય છે .

અિી ક્લલક કરવુ.ં
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(બ) માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ મોબાઇલમાાં ડાઉનલોડ કે વી રીર્ે કરવુ?ાં
સૌ પ્રથમ મોબાઈલમાાં ્લે સ્ટોર પર ચ્ક્લક કરવુાં અને ત્યારબાદ સચત એપ અને ગેમ્પસ ટે બમાાં
MICROSOFT TEAMS લખી સચત કરવુ.ાં જેમાાં દશાતવેલ ઈમેજ અનુસાર ઇન્સ્ટોલ બટન પર ચ્ક્લક કરી
મોબાઈલમાાં માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ એપ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે .

૨. લોગીન માટે ની પિનત અને પ્રકાર
માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ એચ્્લકે શન અને સૉફ્ટવેરમાાં લોગીન કરવુાં જરૂરી છે જેના દ્વારા માઈિોસૉફ્ટ
ટીમ્પસ ઉપયોગમાાં લઇ શકાય છે . માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસમાાં એકાઉન્ટના પ્રકાર બે છે .
(૧) ઓગે નાઈઝેશન એકાઉન્દટ:
આ એકાઉન્ટ કોઇપણ ઓગેનાઈઝેશન દ્વારા યુઝરને બનાવી આપવામાાં આવે છે જેના દ્વારા
ઓગેનાઈઝેશનમાાં શસલેક્ટ કરે લ વ્યસ્ક્ર્ઓ ઓગેનાઈઝેશન દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવેલ રુલ્સ અને
એકાઉન્ટ માટે એક્સેસેબલ ફીચરનો ઉપયોગ કરી શકે છે . અહી ર્મામ રાઈટ્સ ઓગેનાઈઝેશન દ્વારા
નક્કી કરવામાાં આવે છે . ગુજરાર્ શશક્ષણ શવભાગ દ્વારા કમાન્ડ એન્ડ કાંરોલ સેન્ટર થકી ગુજરાર્ની
ર્મામ જજલ્લા પાંચાયર્ હસ્ર્કની શાળાઓ અને ર્ે ના શવદ્યાથીઓ માટે જજલ્લાવાર લોગીન પદ્ધશર્ નક્કી
કરી ડોમેઈન દ્વારા એકાઉન્ટ આપવામાાં આવેલ છે જેના દ્વારા લોગીન કરવાનુાં રહે છે . આ એકાઉન્ટ
નીચે મુજબ આપવામાાં આવેલ છે .
શાળા ડાયસ કોડ અથવા શશક્ષક કોડ અથવા શવદ્યાથી યુશનક આઈ.ડી િજજલ્લાનુાં નામ.gujccc.com
પાસવડત જજલ્લાના એમ.આઈ.એસ અને બ્લોક એમ.આઈ.એસ દ્વારા મોકલી આપવામાાં આવેલ છે . જેને
રરસેટ કરવા માટે ર્ાલુકા કક્ષાએ બ્લોક એમ.આઈ.એસ અને જજલ્લા કક્ષાએ એમ.આઈ.એસનો સાંપકત
કરવાનો રહે છે .
(૨) પ્રાઇવે ટ એકાઉન્દટ:
આ એકાઉન્ટ યુઝર દ્વારા પોર્ાના GMAIL એકાઉન્ટ કે અન્ય આઈ.ડીનો ઉપયોગ કરી બનાવી
શકાય છે . આ પ્રકારના એકાઉન્ટમાાં યુઝરને માઈિોસૉફ્ટ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવેલ ડીફોલ્ટ રાઈટ્સ
મળે છે . આ પ્રકારના એકાઉન્ટ થકી વીરડયો કૉન્ફરન્સમાાં અન્ય યુઝર દ્વારા આપવામાાં આવેલ લલિંક
દ્વારા જ જોડાઇ શકાય છે . આ એકાઉન્ટનો ગેરલાભ પણ છે કારણ કે આ પ્રકારના એકાઉન્ટ લોગીન
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દ્વારા અન્ય માઈિોસૉફ્ટ યુઝર કે કોઈ ઓગેનાઈઝેશનમાાં રહેલ વ્યસ્ક્ર્ઓ સચત કરી ટીમ્પસ બનાવવી કે
ચેટ કરવાનુાં શક્ય બનત ુાં નથી. જેના માટે યુઝરનો સાચો આઈ.ડી હોવો જરૂરી બાબર્ બની જાય છે .
આ ઉપરાાંર્ આ પ્રકારના એકાઉન્ટ થકી વીરડયો કૉન્ફરન્સમાાં જોડાયેલ વ્યસ્ક્ર્ ગેસ્ટ યુઝર ર્રીકે જોવા
મળે છે . સામાન્ય રીર્ે આ એકાઉન્ટ પ્રાઇવેટ યુઝર માટે હોય છે . આ પ્રકારના એકાઉન્ટ યુઝર
ઓગેનાઈઝેશન એકાઉન્ટ લોગીન દ્વારા શોધી શકાર્ા નથી.

૩. ડેસ્કટોપ સૉફ્ટવેર પહરચય અને વીહડયો કૉન્દફરન્દસ સેટઅપ
માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ સૉફ્ટવેર માઈિોસૉફ્ટ ની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કયાત બાદ ર્ેની
Setup ફાઈલની મદદથી ઇન્સ્ટોલ કયાત બાદ કમ્પ્યુટરમાાં ર્ેના આઇકોન પર ચ્ક્લક કરી ઉપયોગમાાં લઇ
શકાય છે . જેમાાં આપના યુઝર આઈ.ડી થી લોગીન કયાત બાદ નીચે મુજબ ક્સ્િન જોવા મળે છે .
નોંધ: અત્રે દશાતવવામાાં આવેલ ઈમેજ ઓગેનાઈઝેશન લોગીન માટે ની છે .
સૉફ્ટવેર ડાઉનલોડ કયાત બાદ લોગીન પેજ જોવા
મળે છે જેમાાં એકવાર લોગીન કયાત બાદ ફરીથી
લોગીન કરવાની જરૂરરયાર્ રહેર્ી નથી. આપેલ
ટે બમાાં SIGN-IN એડ્રેસમાાં ઓગેનાઈઝેશન દ્વારા
આપવામાાં આવેલ આઈ.ડી એન્ટર કરી અને ર્ેનો
પાસવડત

એન્ટર

કરવાનો રહે છે .

ત્યારબાદ

માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ સવતર સાથે સીન્િોનાઈઝ થશે અને નીચે મુજબ ક્સ્િન જોવા મળે છે . જેને યુઝર
ઇન્ટરફેઝ ર્રીકે ઓળખવામાાં આવે છે .
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કમ્પ્યુટરમાાં સૌથી ઉપરની બાજુ નીચે મુજબની ટે બ જોવા મળે છે જેમાાં ટે બની ડાબી બાજુ બે એરો
જોવા મળે છે <> આ એરો સૉફ્ટવેરમાાં કોઈ ટે બમાાં આગળ કે પાછળ જવા માટે ઉપયોગમાાં આવે છે .
મધ્યમાાં સચત બાર જોવા મળે છે જેનો ઉપયોગ મેસેજ, ટીમ કે ફાઈલ શોધવા માટે થાય છે . જયારે
જમણી બાજુ ઓગેનાઈઝેશનના નામની બાજુમાાં આપે જે એકાઉન્ટથી લોગીન કરે લ હોય ર્ેની શવગર્
ર્ેના પર ચ્ક્લક કરી જોઈ શકાય છે . અહી ડીફોલ્ટ સેરટિંગ મુજબ આપના નામના અક્ષર કે આપે સેટ
કરે લ પ્રોફાઈલ શપક્ચર જોવા મળે છે . આપની પ્રોફાઈલ અને ર્ેને લગર્ાાં ર્મામ સેરટિંગ પ્રોફાઈલ
લૉગો કે ઈમેજ પર ચ્ક્લક કરી જોઈ કે બદલી શકાય છે . ર્ેની બાજુમાાં ત્રણ ઓ્શન જોવા મળે છે
અનુિમે પ્રથમ – શવકલ્પ માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ સૉફ્ટવેરને શમશનમાઇઝ કરવા, બીજો શવકલ્પ માઈિોસૉફ્ટ
ટીમ્પસ સૉફ્ટવેરને સ્મોલ અને લાર્જ ટે બમાાં રૂપાાંર્રરર્ કરવા અને ત્રીજો શવકલ્પ x માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ
સૉફ્ટવેર બાંધ કરવા ઉપયોગમાાં આવે છે .

એરો
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સચત બાર

પ્રોફાઈલ ટે બ્સ

અન્ય ઓ્શન

યુઝર ઇન્ટરફેસમાાં મધ્યમાાં નીચે મુજબ જોવા મળે છે જેને વકત બાર કહેવામાાં આવે છે અહીં જે ટે બ
ઓપન કરવામાાં આવેલ હોય ર્ે મુજબ ફીચર ઉપયોગમાાં લઇ શકાય છે .

સાઈડ બાર આપેલ ઈમેજ અનુસાર જોવા મળે છે ર્ેના પ્રત્યેક ટે બ જુદા-જુદા કાયત માટે ઉપયોગમાાં
આવે છે .
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આ ટે બ ઈ-કન્દટેન્દટ માટેનો છે . અિીં ઈ-કન્દટેન્દટ અપલોડ કરી મ ૂકવામાં આવેલ છે .

નોંધ: અત્યારે આ ટેબ કાયારત નથી.
આ ટે બ વોટ્સઅપ એપમાં જેમ ગ્ર ૂપ બનાવીએ છીએ તેમ ટીમ બનાવવા માટેનો છે જેમાં આપ
નવીન ટીમ બનાવી શકો છો કે આપ જે ટીમમાં િોય તે જોઈ શકાય છે .
આ ટે બ વીહડયો કૉન્દફરન્દસ ઓગેનાઇઝ કરવા માટે છે . અિીં તેની નવગત જોઈ શકાય છે અથવા
નવીન કૉન્દફરન્દસ આયોજન કરી શકાય છે .
આ ટે બ નવદ્યાથીઓને આપવામાં આવેલ અસાઇમેંટ બાબતનું છે જયાં નવદ્યાથીઓને સોંપવામાં આવેલ
કાયા જોઈ શકાય છે અથવા નવીન કાયા આપી શકાય છે .
આ ટે બ કોઈ એક કે ગ્ર ૂપના વ્યક્લતઓ સાથે કરવામાં આવેલ વાતાાલાપ કે અંગત ચેટ માટેની છે .
અિીં નવીન ચેટ પણ સેટ કરી શકાય છે .
આ ટે બ યુઝર દ્વારા અપલોડ કરવામાં આવેલ તમામ ડોક્યુમેન્દટ અને ફોલ્ડર જોવા માટે છે . વ્યક્લતગત
ચેટમાં શેર કરવામાં આવેલ તમામ ડોક્યુમેન્દટ અિીં જોવા મળે છે .
આ ટે બ નોટીફીકેશન માટેની છે . અિી કોઈ ચેટ, વીહડયો કૉન્દફરન્દસ કે મેસેજને લગતી નવગત જોવા
મળે છે .
આ ટે બ વ્યક્લતગત કોલ કરવા માટેની છે જેમાં ઓહડયો કે વીહડયો કોલ કરી શકાય છે .
THE THREE DOTS આ ડોટ્સ પર ક્લલક કરવાથી માઈક્રોસૉફ્ટ ટીમ્સ એપ સાથે અન્દય કોઈ
એપ્લીકેશન જો ઉપયોગમાં લેવી િોય કે જે ટીમ્સ દ્વારા સપોટા કરવામાં આવે છે તે ઓપન કરી શકાય
છે અથવા ઇન્દસ્ટોલ કરી શકાય છે .

અન્દય એપ્લીકેશન ઇન્દસ્ટોલ કરવા માટે આ ટેબ ઉપયોગમાં આવે છે .

ટીમ્સ સૉફ્ટવેરને લગતી પ્રશ્નાવલી અને અન્દય પ્રશ્ન માટે આ ટેબ ઉપયોગમાં આવે છે .

Page 12

દરે ક ટે બમાાં આપવામાાં આવેલ ફીચર ઈમેજમાાં દશાતવ્યા મુજબના આપવામાાં આવેલ છે . જેનો ઉપયોગ
યુઝર દ્વારા શવશવધ કાયો માટે કરી શકાય છે .
(૧) E content Tab: આ ટે બમાાં ધોરણ ૩ થી ૮ માટે ન ુાં એશનમેટેડ અને વીરડયો કન્ટે ન્ટ આપવામાાં
આવેલ છે . જેનો ઉપયોગ શૈક્ષલણક કાયતમાાં સરળર્ાથી કરી શકાય છે . (હાલ અવેલેબલ નથી)
(૨) Teams: જેમ WhatsApp એપમાાં ગ્ર ૂપ બનાવવામાાં આવે છે ર્ેમ અહીં એક ગ્ર ૂપમાાં જોડાયેલ
સભ્યોની Team ર્ૈયાર થાય છે . શશક્ષણ કાયત માટે ધોરણવાર ગ્ર ૂપ, (CCC) ઓગેનાઈઝેશન દ્વારા બનાવી
આપવામાાં આવેલ છે . આ ઉપરાાંર્ જો શૈક્ષલણક કાયત કે સજ્જર્ા માટે ગ્ર ૂપ બનાવવા હોય કે જોઈન થવુાં
હોય ર્ો ર્ે ર્મામ કાયત આ ટે બમાાં કરી શકાય છે . અહી જમણી બાજુ આપવામાાં આવેલ
ઓ્શનની મદદથી નવીન ટીમ બનાવી શકાય છે અને અન્ય કોઈ દ્વારા
બનાવવામાાં આવેલ ટીમમાાં જોઈન થઇ શકાય છે .

ટીમ બનાવવા માટે ટીમ કયા કારણોસર બનાવવામાાં આવે છે ર્ે જરૂરી બાબર્ છે .
કારણ કે નવીન ટીમ બનાવવાના ઓ્શનનુાં શસલેકશન ર્ેના આધારે કરવાનુાં રહે છે . આ ઓ્શન નીચે
દશાતવેલ ઈમેજ મુજબના છે . જે દરે ક ઓ્શનની શવગર્ નીચે મુજબની છે .
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આ નવકલ્પ નવદ્યાથીઓ માટે ગ્ર ૂપ
બનાવતાં િોય ત્યારે નસલેલટ
કરવાનો રિે છે . જેથી શૈક્ષબ્રણક
ટુલ્સ એક્લટવ મળી રિે છે .

શાળાના સ્ટાફ માટે આચાયા દ્વારા
વિીવટી તેમજ આયોજન સંદભે
માહિતી આપ-લે માટે ગ્ર ૂપ
બનાવવાનું િોય તો આ નવકલ્પ

આ નવકલ્પ નશક્ષકો કે તજ્
વ્યક્લતઓ માટે ગ્ર ૂપ બનાવવાનું
િોય નસલેલટ કરવાનો રિે છે . જેમાં
પ્રોફેશનલ ટુલ્સ એક્લટવ મળી રિે
છે .

બ્રબન શૈક્ષબ્રણક અને ફલત ચેટ માટે
ગ્ર ૂપ બનાવવાનું િોય તો આ
નવકલ્પ નસલેલટ કરવાનો રિે છે .

સામાન્ય રીર્ે ગ્ર ૂપનો પ્રકાર ગ્ર ૂપ કે મ અને કયા કારણોસર બનાવવામાાં આવેલ છે ર્ે અંર્ગતર્ શસલેક્ટ
કરવાનો રહે છે જેનાથી વ્યસ્ક્ર્ઓના રોલ સાંદભે ઓ્શન એક્ક્ટવેટ કે ડીએક્ક્ટવેટ રહે છે . આ શવકલ્પ
ગ્ર ૂપમાાં મેમ્પબર એડ કરર્ી વખર્ે જોવા મળે છે અને આ ઉપરાાંર્ ચેટ સાંદભે પણ શવકલ્પ ગ્ર ૂપના પ્રકાર
આધારે જોવા મળે છે . જે શવર્ય સાંદભે ગ્ર ૂપ બનાવવા હોય ર્ે મુજબ ઉપરોક્ર્ શવકલ્પો પૈકી શવકલ્પ
શસલેક્ટ કરી ગ્ર ૂપ બનાવી શકાય છે .
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(૩) Calendar: વીરડયો કૉન્ફરન્સ આયોજન કરવા માટે આપેલ શવકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે .
આ ટે બ ઓપન કરર્ાાં નીચે મુજબ ક્સ્િન જોવા મળે છે . જેમાાં ર્ારીખ અને મરહનાનો શવકલ્પ જોવા મળે
છે જેમાાં જે શવર્યની કૉન્ફરન્સનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ હોય ર્ો ર્ેની શવગર્ અથવા કોઇ નવીન
વીરડયો કૉન્ફરન્સ આયોજન કરવા માાંગર્ા હોય ર્ો ર્ે માટે ના શવકલ્પ જોવા મળે છે .

કૅલેન્દડરમાં તારીખ અને વાર જોવા મળે છે
ઉપરાંત સમયનો નવકલ્પ પણ જોવા મળે
છે . જેમાં જે તારીખે જે સમયે વી.સી
આયોજન કરવું િોય તે કરી શકાય છે .

અહીં જોવા મળર્ા બાંને શવકલ્પો પૈકી પ્રથમ શવકલ્પ આપ જે સમયે
માઈિોસૉફ્ટ ટીમ્પસ એચ્્લકે શન ઓપન કરે લ હોય ર્ે સમયે ર્ાત્કાલલક વીરડયો કૉન્ફરન્સ આયોજન
કરવા માાંગર્ા હોય ર્ો Meet now પર ચ્ક્લક કરવાનુાં રહે છે . જયારે કોઈ શનશિર્ કરવામાાં આવેલ
સમય અને ર્ારીખના રોજ વીરડયો કૉન્ફરન્સનુાં આયોજન કરવા માાંગર્ા હોય ર્ો New meeting Option
પર ચ્ક્લક કરવાનુાં રહે છે . વીરડયો કૉન્ફરન્સ શવકલ્પ પૈકી મોટાભાગે બીજો શવકલ્પ શવદ્યાથીઓને

Page 15

શૈક્ષલણક કાયત કરાવવામાાં ઉપયોગી નીવડે છે કે જેથી શનયર્ કરવામાાં આવેલ સમય દરમ્પયાન
શવદ્યાથીઓ વીરડયો કૉન્ફરન્સમાાં જોડાઈ શકે.

વીરડયો કૉન્ફરન્સ આયોજન કરવા માટે New meeting ટે બ પર ચ્ક્લક કરર્ાની સાથે ઉપરોક્ર્
ઈમેજ મુજબ શવકલ્પ ઓપન થશે. જેમાાં વીરડયો કૉન્ફરન્સ માટે ન ુાં Title પ્રથમ ટે બમાાં એન્ટર કરવાનુાં રહે
છે . ત્યારબાદ વીરડયો કૉન્ફરન્સમાાં જે વ્યસ્ક્ર્ઓ કે જેમનુાં ગ્ર ૂપ અથવા ટીમ ના બનાવવામાાં આવેલ
હોય ર્ો ર્ેમને દ્વદ્વર્ીય ટે બમાાં ર્ેઓના ઈમેઈલ આઈ.ડી લખી એડ કરવાના રહે છે . ત્યારબાદ ર્ારીખ
અને સમય શસલેક્ટ કરવાનો રહે છે . અહી ટીમ્પસ એપમાાં ડીફોલ્ટ સેટઅપ અનુસાર અડધા કલાક માટેની
વીરડયો કૉન્ફરન્સ સેટ થયેલ જોવા મળશે. જેને અનુકુળર્ા અનુસાર બદલી શકાય છે . ત્યારબાદ જો
આ પ્રકારની વીરડયો કૉન્ફરન્સ દરરોજ કરવા માાંગર્ા હોય ર્ો Repeat અને જો એક જ વાર આ
વીરડયો કૉન્ફરન્સ કરવા માાંગર્ા હોય ર્ો Does not repeat ઓ્શન શસલેક્ટ કરવાનો રહે છે . ત્યારબાદ
આ વીરડયો કૉન્ફરન્સમાાં જોડાનાર વ્યસ્ક્ર્ઓનુાં કોઈ ગ્ર ૂપ એટલે કે ટીમ બનાવવામાાં આવેલ હોય ર્ો
અહીં આ શવકલ્પમાાં ર્ે ટીમ શસલેક્ટ કરી એકસાથે ર્મામ વ્યસ્ક્ર્ઓનુાં વીરડયો કૉન્ફરન્સ માટે શસલેકશન
કરી શકાય છે . અહી ર્ેઓનુાં શસલેકશન કરર્ાાં ર્ેઓની ટીમ એપના કે લેન્ડરમાાં આ વીરડયો કૉન્ફરન્સ
માટે ની નોટીફીકેશન ર્ેઓને પહોંચી જાય છે આથી ર્ેઓને કૉન્ફરન્સ માટે લલિંક મોકલવાની જરૂરરયાર્
રહેર્ી નથી. ત્યારબાદ લોકે શન માટેનો શવકલ્પ છે જે સેટ કરવાની જરૂરરયાર્ હોર્ી નથી અને પછીના
શવકલ્પમાાં વીરડયો કૉન્ફરન્સ સાંદભે કોઈ એજન્ડા નક્કી કરવામાાં આવેલ હોય ર્ો ર્ે Description ટે બમાાં
લખી શકાય છે . ત્યારબાદ ર્ેને જમણી બાજુ આપેલ Save શવકલ્પ પર ચ્ક્લક કરવાથી આયોજન
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મુજબની વીરડયો કૉન્ફરન્સ સેટઅપ પ ૂણત થાય છે અને ર્ેની નોટીફીકેશન શેર કરવામાાં આવેલ ટીમ
ચેનલમાાં અને કે લેન્ડરમાાં જે ર્ે યુઝર કે જેને વીરડયો કૉન્ફરન્સમાાં એડ કરવામાાં આવેલ હોય ર્ેઓને
પહોંચી જાય છે . આ વીરડયો કૉન્ફરન્સ માટે ની લલિંક નીચે દશાતવેલ શવકલ્પોમાાંથી કોપી કરી શકાય છે જે
નીચે મુજબ છે .
(૧) Teams: જે ટીમની ચેનલમાાં વીરડયો કૉન્ફરન્સ શેર કરવામાાં આવેલ હોય ર્ો ર્ેની ચેટમાાં વીરડયો
કૉન્ફરન્સ માટે નો મેસેજ જોવા મળે છે .

આ મેસેજના શવકલ્પ પર ચ્ક્લક કરર્ાાં નીચે મુજબ શવકલ્પ જોવા મળે છે .

Page 17

અિીં ક્લલક કરવાથી બ્રલિંક ડાયરે લટ
કૉપી કરી શકાય છે .

અિીં રાઈટ ક્લલક કરવાથી બે નવકલ્પ ઓપન થશે જેમાં પ્રથમ
નવકલ્પ નસલેલટ કરવાથી બ્રલિંક કૉપી કરી શકાય છે .

(૨) Calendar: ટીમ્પસ સૉફ્ટવેરમાાં કૅલન્ે ડર ટે બમાાં નીચે દશાતવ્યા મુજબ ર્ારીખ સામે આયોજન કરવામાાં
આવેલ વીરડયો કૉન્ફરન્સ જોવા મળે છે જેના પર શસિંગલ ચ્ક્લક કરવાથી નીચેની ઈમેજ અનુસાર
શવકલ્પ જોવા મળશે.
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અિીં નસિંગલ ક્લલક દ્વારા જોવા મળતાં
નવકલ્પોમાં દશાાવેલ ભાગમાં બ્રલિંક જોવા
મળે છે જેના પર રાઈટ ક્લલક કરી
કૉપી કરી શકાય છે .

(૩) Calendar: ટીમ્પસ સૉફ્ટવેરમાાં કૅલન્ે ડર ટે બમાાં નીચે દશાતવ્યા મુજબ ર્ારીખ સામે આયોજન કરવામાાં
આવેલ વીરડયો કૉન્ફરન્સ જોવા મળે છે જેના પર ડબલ ચ્ક્લક કરવાથી નીચેની ઈમેજ અનુસાર શવકલ્પ
જોવા મળશે.
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અિીં ક્લલક કરવાથી બ્રલિંક ડાયરે લટ
કૉપી કરી શકાય છે .

અિીં રાઈટ ક્લલક કરવાથી બે નવકલ્પ ઓપન થશે જેમાં પ્રથમ
નવકલ્પ નસલેલટ કરવાથી બ્રલિંક કૉપી કરી શકાય છે .

આમ આપેલ ત્રણ શવકલ્પો દ્વારા વીરડયો કૉન્ફરન્સ માટે ની લલિંક કોપી કરી અન્ય માધ્યમ જેવા કે ,
વોટ્સઅપ, ઈ-મેઈલ, ટે લીગ્રામ કે અન્ય કોઈ ચેટીંગ એચ્્લકે શન દ્વારા શેર કરી શકાય છે અને જેના
દ્વારા વ્યસ્ક્ર્ લલિંક પર ચ્ક્લક કરી જોઈન બટન પર ચ્ક્લક કરી વીરડયો કૉન્ફરન્સમાાં જોડાઈ શકે છે .

MS Teams Download-Login-Setting Tutorial Video:
https://www.youtube.com/watch?v=n2g5ix37dbU

Ms Teams – Create Meeting Tutorial Video:
https://www.youtube.com/watch?v=i4D8sx17tME

MS Teams –Team Creation Tutorial Video:
https://www.youtube.com/watch?v=EFnjwN5jzOI
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Upload Something in YT Studio

Youtube ચેનલ કે વી રીતે બનાવવી ?
Youtube એ વીરડયોના આદાન-પ્રદાન (video sharing) કરર્ી વેબસાઈટ છે . જેમાાં વપરાશકાર (User)
વીરડયો ચ્ક્લપ જોઈ શકે છે , શેર કરી શકે છે અને અપલોડ કરી શકે છે . કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરનાર કોઈપણ
વ્યસ્ક્ર્ Youtube પર વીરડયો પોસ્ટ કરી શકે છે અને ગણર્રીની શમશનટ્સમાાં લાખો લોકો ર્ેને જોઈ શકે છે .
Youtube માાં વપરાશકર્ાત સજર્જર્ સામગ્રી સરહર્ રફલ્મની ચ્ક્લપ, TV ચ્ક્લપ, મ્પયુલઝક વીરડયો ની સાથે વીરડયો
blogging જેવી સામગ્રી જોઈ શકે છે ,માણી શકે છે ર્થા અપલોડ કરી શકે છે .
Youtube ની પેરેન્ટ કાંપની : google LLC છે જેનુ ાં URL youtube.com છે . Youtube ના મુખ્ય મથકો સાન બ્રુનો,
ુ રી 2005 ના રોજ થઈ હર્ી.
કેલલફોશનિયા, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ છે . જેની સ્થાપના 14 ફેબ્રઆ

Youtube ના િકારાત્મક પાસાં :


વ્યસ્ક્ર્ વૈશિક સ્ર્રે વીરડયોના માધ્યમથી જ્ઞાનનુ ાં આદાન-પ્રદાન કરી શકે છે



વ્યસ્ક્ર્ પોર્ાના શવચારો, કાયો, અનુભવો, શોધો, ર્કનીકો વગેરેને શવિ ફલક પર મ ૂકી શકે છે અને
જોઈ પણ શકે છે .



પોર્ાને ગમર્ા શવર્યો પર વં ુ ઊંડાણપ ૂવતક નુ ાં જ્ઞાન મેળવી શકે છે ર્થા અપડેટ રહી શકે છે



બાળકોથી લઈને વ ૃદ્ધો સુધીના વયજૂથ ને અનુરૂપ જ્ઞાન સરળર્ાથી મેળવી શકે છે .



Youtube kids જેવા માધ્યમથી બાળકો ર્ેમની વય કક્ષા અનુસાર મારહર્ી મેળવી શકે છે .

Youtube ના નકારાત્મક પાસાં:


YouTube પર જોવા મળત ુાં દરે ક કન્ટેટ શવિસનીય છે જ એમ માની શકાય નહીં.



ઘણીવાર Youtube પરનુ ાં કન્ટેન્ટ ગેરમાગે દોરી જનાર હોઈ શકે છે .



અમુક વીરડયોની બાળકોના કુમળા માનસ પટલ પર શવપરીર્ અસર પડે છે .



વં ુ પડર્ો સમય Youtube વીરડયો જોઈ રહેવાથી શારીરરક ર્થા માનશસક અસરો ઉભી થર્ી જોવા
મળે છે .
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Youtube ચેનલ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાાં ર્મારાંુ Gmail Account હોવુાં જરૂરી છે જો ન હોયર્ો
Gmail create કરવુાં આવનયક છે .
જો ર્મારી પાસે Gmail Account નથી ર્ો સૌપ્રથમ આપણે Gmail Account કે વી રીર્ બનાવવુાં ર્ે
જોઈ લઈએ.

Gmail Account કે વી રીતે બનાવવ.ંુ
સૌપ્રથમ ર્મારા કમ્પ્ય ૂટર કે લેપટોપમાાં કોઇ પણ એક



બ્રાઉઝર અથવા િોમ બ્રાઉઝર ઓપન કરો.
ત્યારબાદ Search box માાં Sign up gmail.com લખો



અને સચત કરો.


Create Gmail Account પર ચ્ક્લક કરો.



ત્યારબાદ એક બૉક્સ ખ ૂલશે જેમાાં User name, New
Gmail ID, Password - Next પર ચ્ક્લક કરો.
Mobile number – verification, ર્ેમજ અન્ય મારહર્ી



ભરી Next પર ચ્ક્લક કરો.
ત્યારબાદ Yes I’M In પર ચ્ક્લક કરો. હવે ર્મારાંુ Gmail Account ર્ૈયાર થઇ ગયુ.ાં



હવે આપણુાં Gmail id create થઈ ગયુાં છે હવે આપણે Youtube ચેનલ create કરીશુ.ાં

ુ રો.
Youtube ચેનલ હક્રએટ કરવા માટે નીચે આપેલ પગનથયાં અનસ


ર્મે ર્મારા કમ્પ્યુટર/લેપટોપમાાં Browser ઓપન કરો.



ત્યારબાદ ર્મારાંુ Gmail Account sign in અથવા ઓપન કરો.



ત્યારબાદ youtube.com ટાઈપ કરો અને સચત કરો.



જેવુાં ર્મે youtube.com સચત કરશો ત્યારે જે પેજ ખુલશે ર્ેની જમણી બાજુ આપેલ ખ ૂણામાાં
આઈકોન પર ચ્ક્લક કરો. (જમણી બાજુ આપેલ iconએ આપનુાં Gmail એકાઉન્ટ છે .)
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Gmail
એકાઉન્ટ



આપ જોશો કે ર્ેનો પહેલો ઓ્શન create a channel લખેલો છે ર્ેના પર ચ્ક્લક કરો.



ત્યારબાદ આ પ્રકારે પે ઇજ

ખુલશે. ર્ેમાાં GET STARTED પર
click કરો.



GET STARTED પર ચ્ક્લક કરર્ાાં આપને બે

ઓ્શન જોવા મળશે. જેમાાં પ્રથમ ઓ્શનમાાં જે નામ
આપેલ ુાં છે ર્ે પસાંદ કરી શકો છો એટલે કે પ્રથમ ઓ્શન
પસાંદ કરર્ા આપનુાં Gmail account નુાં નામ છે ર્ે પ્રમાણે
YouTube channelનુાં નામ બાય રડફોલ્ટ બર્ાવશે. અથવા
પસાંદગીનુાં નામ આપવા બીજો ઓ્શન ચ્ક્લક કરો.

Page 23



બીજો ઓ્શન પસાંદ કરર્ાાં આ પ્રમાણેન ુાં એક બૉક્સ

ખ ૂલશે જેમાાં ર્મે પસાંદગીનુાં નામ ર્મારી ચેનલને આપી
શકો છો જે પાછળથી પણ ચેન્જ કરી શકાશે. ત્યારબાદ નીચે
આપેલ બૉક્સમાાં ટીક કરી tearms એક્સે્ટ કરો ત્યારબાદ
CREATE પર ચ્ક્લક કરો.


હવે ર્મે જોશો કે જેવુાં CREATE પર ચ્ક્લક કરશો કે

ર્રર્ જ ર્મારી ચેનલ નુાં નામ આવી જશે.



હવે જે ક્સ્િન દે ખાય છે ર્ે ર્મારી Youtube channel છે . અહીંથી જ ર્મે ર્મારી Youtube ની
ચેનલને મેનેજ કરી શકો છો, Video અપલોડ કરી શકો છો ર્થા અહીંથી જ આવેલ કૉમે ન્ટ્સને
વાાંચી શકો છો અને ર્ેના રર્લાય પણ કરી શકો છો.



હવે customize channel પર ચ્ક્લક કરો.
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હવેની ક્સ્િન પર આપે આપની ચેનલનો logo અને

ચેનલ આટત add કરવાની છે જ્યારે ર્મે logo ઉપર ચ્ક્લક
કરશો ત્યારે ર્મારા કમ્પ્યુટર/લેપટોપનુાં લોકેશન ખુલશે
જેમાાં આપને ગમર્ી ઇમેજ કે logo ને આપની ચેનલના logo
ર્રીકે પસાંદ કરી શકો છો ર્ેવી જ રીર્ે ચેનલ આટત પર
ચ્ક્લક કરર્ાાં default કે ટલાક ચેનલ આટત બર્ાવશે ર્ેમાાંથી
આપને ગમર્ો કોઈપણ ચેનલઆટત શસલેક્ટ કરી add કરી
શકો છો આમ કરર્ાાંની સાથે જ આપની ચેનલનો logo અને
ચેનલ આટત આવી જશે.

YouTube પર વીહડયો અપલોડ કરવો

શમત્રો, Youtube પર video અપલોડ કરવા માટે જમણી બાજુ ખ ૂણામાાં CREATE થી video અપલોડ
કરી શકાય છે . જેના સ્ટે ્સ આગળ દશાતવેલ છે .
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સૌપ્રથમ CREATE પર click કરો.



ર્ેમાાં બે બાબર્ો જોવા મળશે. 1. Upload video 2. Go live



Upload video પર click કરો.



જેમાાં આ પ્રકારે બૉક્સ ખુલશે. ર્ેમાાં SELECT FILES પર click કરો.



ત્યારબાદ આપના કમ્પ્યુટરના લોકે શનમાાંથી આપનો જે video આપે આપની Youtube
ચેનલ પર અપલોડ કરવો હોય ર્ે ફાઈલ શસલેક્ટ કરો.

YouTube Channel Video Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=lZ1c0ZN1_ow
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જયારે ર્મે ફાઈલ શસલેક્ટ કરો છો
ત્યારે
બૉક્સ

video

માટે

ખુલશે

આ

જેમાાં

પ્રમાણે

video

નુાં

આપને ગમત ુાં Title આપો ર્થા
આપે અપલોડ કરે લ video શેના
શવશે છે ર્ે માટે video discription
માાં લખી શકાય.


વીરડયો Kids માટે નો છે કે નહી
ર્ેન ુાં ઓ્શન પસાંદ કરવુાં જરૂરી છે .
જે

વીરડયોના

આધારે

ઓ્શન

પસાંદ કરવો.


ત્યારબાદ Playlist ઓ્શનમાાં આપ દરે ક video માટે Playlist ર્ૈયાર કરો અને આપે બનાવેલ
video કે જે ચેનલ પર અપલોડ કરો છો ર્ે કયા Playlist માાં મ ૂકવો છે ર્ે પ્રમાણે select કરો.

 અપલોડ થયેલ વીરડયો Youtube standard liscence હેઠળ અપલોડ થશે. જેમાાં Creative
commons-attributes ઓ્શન આપવાથી આ વીરડયો અન્ય વ્યસ્ક્ર્ ઉપયોગમાાં લઇ શકે છે .


આટલી મારહર્ી સ્ટેપ બાય સ્ટે પ કયાત બાદ Next પર click કરો.
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ત્યારબાદ આ પ્રમાણે બોક્ષ

જોવા મળશે. જેમાાં ત્રણ શવકલ્પ
જોવા મળશે જેમાાં આપનો video જો
Public એટલે કે આપનો video બધા
જોઈ શકે ર્ે માટે મ ૂકવો હોય ર્ો
Public ઓ્શન select કરો. ડાબી
બાજુ વીરડયોની લલિંક દશાતવે છે . જેને
કોપી કરી Share પણ કરી શકો છો.


અને છે લ્લે save ઓ્શન પર

click કરો જેથી આપનો video
આપની ચેનલ પર અપલોડ થઇ જશે.

WORKSHEET


આપ આપના કોઇપણ શવર્યના કોઈપણ એકમનો કોઈ વીરડયો આપની Youtube
ચેનલ બનાવી ર્ેના ઉપર અપલોડ કરો.

મ ૂલ્યાંકન
1. Youtube ચેનલ બનાવવા સૌપ્રથમ કયુાં એકાઉન્ટ બનાવવુાં જરૂરી છે ?
A) Ymail

B) Gmail

C) hotmail

D) જરૂરી નથી

2. Youtube ચેનલ નુાં નામ વં ુમાાં વં ુ કેટલા કેરેક્ટર સુધી રાખી શકાય?
A) 100
B) 200
C) 5000
D) 50
3. ર્મારી ચેનલને કેટલા વ્યસ્ક્ર્ઓ દ્વારા જોવામાાં આવી છે ર્ે કયા ઓ્શનમાાં જોવા મળે છે ?
A) Content
B) Analytics C) Dashboard D) Comments
4. ર્મારી ચેનલ પર video અપલોડ કરવા કયા મેન ુ માાં જશો.
A) Content
B) Analytics C) Dashboard D) Comments
5. આપનો video ર્મામ લોકો જોઈ શકે ર્ે માટે video અપલોડ કરર્ી વખર્ે કયો શવકલ્પ select
કરશો.
A) Private

B) Unlisted

C) Public

D) આપેલ પૈકી એકપણ નરહ

મ ૂલ્યાંકન માટે અિીં ક્લલક કરો. - https://forms.gle/gXvrgELLvBX14w4S9
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A Powerful Presentation
પ્રસ્તાવના :
આજના ટૅક્નોલૉજીનાાં યુગમાાં કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ ખુબ જ મહત્વનો છે . કમ્પ્યુટરની અંદર જુદા
જુદા પ્રકારના સૉફ્ટવેસત હોય છે . જે પૈકી એક સૉફ્ટવેર MS-Office છે અને ર્ેનો જ એક ભાગ
પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટે શન છે . પ્રેઝન્ટે શન માટેનો સોથી નજીકનો શબ્દ છે રજૂ આર્. પ્રેઝન્ટેશન એ
સ ૂચનાનાાં આદાન પ્રદાનની એક પદ્ધશર્ છે જેના વડે ર્મારા શ્રોર્ા સુધી ર્મે શસદ્ધાાંર્, કોઈ વ્યુ કે શવર્ય
અંગેની મારહર્ી પહોંચાડો છો. શવર્યને બાળકો સુધી ઔપચારરક રીર્ે પહોંચાડવા માટે ર્ેની જરૂર છે .
પ્રેઝન્ટેશનમાાં ધ્વશન, ટે ક્ષ, લચત્રો, ચાટટત સ, વીરડયો ચ્ક્લ્સ અને સાંગીર્નો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને શવર્યને
જે ર્ે વ્યસ્ક્ર્ અથવા લાભાથી સુધી અસરકારક રીર્ે પહોંચાડી શકાય છે . કોઈ પણ વસ્ત ુની અસરકારક
રજૂ આર્ કરવા માટે પાવરપોઈન્ટ ખુબ અગત્યનુાં છે . અહીં પાવરપોઇન્ટ 2010 ના ક્સ્િન શોટ મ ૂકે લ છે .

શીખવાના મદ્દુ ા :
૧) પાવરપોઈન્દટ પ્રેઝન્દટે શન કે વી રીતે શ કરીશંુ ?
સ્ટાટા
માઈક્રોસૉફ્ટ ઓહફસ
માઈક્રોસૉફ્ટ ઓહફસ પાવરપોઈન્દટ
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બ્લેન્દક અથવા કોઇપણ
એક ટેમ્પ્લે ટ પસંદ કરો.

૨) નવી સ્લાઈડ કઈ રીતે ઉમેરવી ?
માઈક્રોસૉફ્ટ ઓહફસ પાવરપોઈન્દટ
િોમ
ન્દયુ સ્લાઈડ

બાજુમાાં નાની
શપ્ર-વ્ય ૂ સ્લાઇડ
પર રાઇટ ચ્ક્લક
કરીને પણ નવી
સ્લાઇડ ઉમેરી
શકાય.
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૩) સ્લાઈડન ંુ ફોરમેટ (લે-આઉટ) બદલવ.ંુ
માઈક્રોસૉફ્ટ ઓહફસ પાવરપોઈન્દટ

નસલેલટ સ્લાઇડ

િોમ

.

સ્લાઇડ લે -આઉટ

જુદા જુદા લે-આઉટ પસંદ કરો.

સ્લાઇડ પર રાઇટ ક્લલક કરીને પણ લે -આઉટ બદલી
શકાય છે .

૪) સ્લાઈડમાં ગ્રાફ, બ્રચત્ર, ટે બલ, વીહડયો કેવી રીતે ઉમેરશો ?
ઉપરોકર્ રીર્ે સ્લાઇડનુાં લે-આઉટ પસાંદ
કરી સ્લાઇડમાાં લે-આઉટના ઓ્શનમાાં જઈ
લચત્ર/ગ્રાફ/ટે બલ/વીરડયો પર ચ્ક્લક કરી
ઉમેરી શકાશે.
આ ઉપરાાંર્ INSERT Menu માાંથી પણ ઉમેરી
શકાય છે .

ફાઇલને કી-બોડત ના Ctrl+S કી (FILE

Save) થી કોઇ નામ આપી સેવ કરો. (નામ પહેલી વખર્ જ

આપવાનુાં હોય છે . ત્યારબાદ Ctrl+S કી થી કરે લ કામ ફાઇલમાાં સેવ થાય છે .)
ફાઇલ બાંધ કરવા માટે FILE

Close અને ફાઇલ Open કરવા માટે FILE

Open કરવુાં
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૫) એનનમેશન :
માઈક્રોસૉફ્ટ ઓહફસ પાવરપોઈન્દટ

નસલેકટ ઓબ્જેકટ
એનનમે શન

એડ એનનમે શન
અહીં જુદા જુદા પ્રકારનાાં એશનમેશન
આપેલા હશે ર્ેમાાંથી એક શસલેક્ટ કરો.
નીચે ઓબ્જેક્ટ માટે Entrance, Emphasis, Exit એમ ત્રણ રીર્ે એશનમેશન આપી શકાય છે .
એશનમેશનના ટાઇમ પણ સેટ કરી શકાય છે . જે અલગ અલગ રીર્ે પસાંદ કરીને ર્ેની ઇફેકટ સ્લાઇડ
શો કરીને જુઓ.

૬) સ્લાઈડ શો કે વી રીતે કરશો ?
માઈક્રોસૉફ્ટ ઓહફસ પાવરપોઈન્દટ

સ્લાઈડ શો

ફ્રોમ બ્રબગ્નીંગ / ફ્રોમ કરન્દટ સ્લાઈડ
ઓપ્શન પસંદ કરો

આ શસવાય ર્મે કી-બોડત માાં આપેલા F5
બટન દબાવીને પણ સ્લાઈડ શો ચાલુ
કરી શકાય છે .
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૭) પ્રેઝન્દટે શનનો નવડીઓ કઈ રીતે બનાવશો ?
અહીં MS Office 2010 કે ર્ે પછીના વઝતન હોય ર્ો આ શવશેર્ર્ા ર્ેમાાં જોવા મળશે.
MENU

EXPORT

CREATE A VIDEO

CREATE VIDEO

Powerpoint presentation Video Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=RTAi556LqT0
Make video from ppt Tutorial Video :

https://www.youtube.com/watch?v=DxAcSuGYLnk
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૧) ર્મારી શાળામાાં વર્ત દરશમયાન થર્ી સાાંસ્કૃશર્ક પ્રવ ૃશિઓની દસ સ્લાઈડમાાં ppt બનાવો.
૨) ર્મારી શાળામાાં કોઈ એક ધોરણનુાં પરરણામ પત્રકનો ગ્રાફ બનાવો.
૩) સ્વછછર્ા શવર્ે ૦૫ (પાાંચ) સ્લોગન લખી ર્ેમને શવશવધ એશનમેશન આપો.

મ ૂલ્યાંકન
૧) પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટે શનની ફાઈલનુાં એક્ષટે ન્શન જણાવો.
a) .ppt

b) .plt

c) .ppb

d) .pit

૨) પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટે શનમાાં સ્લાઈડ શો શરૂ કરવા કઈ કી નો ઉપયોગ કરશો ?
a) F2

b) F5

c) F3

d) F10

૩) પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટે શનમાાં નવી સ્લાઈડ ઉમેરવા કઈ કી નો ઉપયોગ કરશો ?
a) Ctrl+Alt+N

b) Alt+N

c) Ctrl+O

d) Ctrl+N

૪) પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટે શનની સ્લાઈડમાાં ર્મે શુાં શુાં ઉમેરી શકો છો ?
a) લચત્રો

b) ગ્રાફ

c) ટે બલ

d) ર્મામ

૫) પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટે શન એ કયા સૉફ્ટવેરનો ભાગ છે ?
a) Window

b) Google

c) MS Office

d) MS Teams

મ ૂલ્યાંકન માટે અિીં કબ્રલક કરો. - https://forms.gle/3HkPk1sapoRtvgVr6
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Let’s Scan QR
QR code :- Quick Response Code
પ્રસ્તાવના :
 QR code એ એક પ્રકારનો મેરરક્સ બારકોડ છે . જે 1994માાં જાપાનના ઓટોમોટીવ ઉદ્યોગ માટે
સૌ પ્રથમ રચાયેલ હર્ો. આ QR code એ એવુાં ઓ્ટીકલ લેબલ છે જેમાાં ર્ે જે વસ્ત ુ સાથે
જોડાયેલ છે ર્ેની મારહર્ી સામેલ કરવામાાં આવે છે .
 આપણા વ્યવહારમાાં, QR codeમાાં ઘણીવાર લોકે ટર, ઓળખકર્ાત અથવા જે ર્ે વેબસાઈટ અને
એચ્્લકે શનનો શનદે શ કરે છે .
 QR codeને અસરકારક રીર્ે સાંગ્રરહર્ કરવા માટે ચાર પ્રમાલણર્ એન્કોરડિંગ મોડ્સ (આંકડાકીય,
આલ્ફાન્યુમેરીક, બાઈટ અને બાઈનરી)નો ઉપયોગ થાય છે , એક્સ્ટે ન્શનનો પણ ઉપયોગ થઇ
શકે છે .
 ક્લવક હરસ્પોન્દસ નસસ્ટમના કારણે વધારે લોકશપ્રય બની છે . ર્ેમાાં પ્રોડક્ટ રે રકિંગ, આઈટમની
ઓળખ, સમયનો રેરકિંગ, દસ્ર્ાવેજ ર્થા સામાન્ય માકે રટિંગ સરળર્ાથી થઇ શકે છે .
 QR codeમાાં કાળા ચોરસ હોય છે જે સફેદરાં ગની પ ૃષ્ઠભ ૂશમ પર ચોરસ ગોઠવાય છે . જેને કેમેરા
જેવા ઇમેજજિંગ રડવાઈસ દ્વારા વાાંચી શકાય છે અને સરળર્ાથી ઉપયોગમાાં લઇ શકાય છે .

QR code જનરે ટ કે વી રીતે કરી શકાય ?


સૌપ્રથમ કોઇપણ એક બ્રાઉઝરમાાં “online QR code Generator” ટાઇપ કરીને search
કરો.



QR code જનરે ટ કરર્ી વેબસાઈટમાાંથી કોઈપણ એક વેબસાઈટ પર ચ્ક્લક કરો.



વેબસાઈટ ઓપન કયાત બાદ ર્મે જે મારહર્ીનો QR code બનાવવા ઈછછર્ા હો ર્ેનો
URL (Uniform Resource Locator - એટલે કે જે ર્ે મારહર્ીની ઇન્ટરનેટ પરની લલિંક)
copy કરી “EnterUrl” માાં paste કરો.
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ત્યારબાદ, બાજુના બૉક્સમાાં ઓટોમેટીક QR code જનરે ટ થઇ જશે.



આ જનરે ટ થયેલા QR code ને save કરો.



આમ, આ પ્રમાણે QR code જનરે ટ કરી શકાય.

QR code Generate Video Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=HowAcQ5_1-A
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જનરે ટ થયેલા QR CODE ને કે વી રીતે ઉપયોગમાં લઇ શકાય?


સૌ પ્રથમ ર્મારા મોબાઇલના play store માાંથી કોઈપણ એક “QR code Scanner”
નામની એચ્્લકે શન install કરો. કે ટલાક મોબાઇલમાાં આ સુશવધા રહેલી હોય છે .



Install થયા બાદ ર્મે એચ્્લકે શનની મદદથી કોઈપણ QR code સ્કે ન કરીને મારહર્ી
સુધી પહોંચી શકો છો.


આમ, આ રીર્ે એકદમ સરળર્ાથી QR

code સ્કેન કરીને મારહર્ી સુધી એકદમ સરળર્ાથી
અને ઝડપથી પહોંચી શકાય છે .

 આમ, આ રીર્ે QR code દ્વારા એકદમ ઝડપથી ર્થા સરળર્ાથી મારહર્ી સુધી પહોંચી શકાય
છે . QR CODE જનરે ટ કરવુાં અને વાપરવુાં એકદમ સરળ હોવાથી અત્યારે દરે ક જગ્યાએ
ઉપયોગી છે .
 અત્યારે આપની આસપાસ અનેક જગ્યાએ આ QR codeનો મહિમ ઉપયોગ થઇ રહ્યો છે .
 શમત્રો, ર્મે પણ આ QR code નો રોજીંદા જીવનમાાં ઉપયોગ કરશો.

QR code Scan Video Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=0x9A8YAHt8c
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1. તમે કોઈપણ વે બસાઈટ તથા યુ-ટયુબના વીહડયો બ્રલિંકની URL લઈને તે નો QR કોડ જનરે ટ કરો.
2. QR કોડનો ઉપયોગ ક્ાં-ક્ાં થાય છે ? તે જણાવો.
૩. તમારા પાઠયપુસ્તકમાં જોવા મળતાં QR કોડને સ્કેન કરો અને વીહડયો જુઓ.

મ ૂલ્યાંકન
1. QR કોડનુાં પ ૂરાંુ નામ જણાવો.
A) kwik Responce Code

B) Quick Respond Code

C) Quick Response Code

D) none of this

2. QR કોડની શરૂઆર્ સૌ પ્રથમ કયા દે શમાાં થઇ હર્ી?
A) અમેરરકા

B) રશશયા

C) ભારર્

D) જાપાન

૩. QR કોડ સાંદભે નીચેનામાાંથી ખોટુાં શવધાન જણાવો.
A) Quick Response Code
B) ર્ેમાાં કાળા ચોરસ હોય છે જે સફેદ રાં ગની પ ૃષ્ઠભ ૂશમ પર ચોરસમાાં ગોઠવાય છે .
C) સ્ક્વઝ રરસ્પોન્સના કારણે ર્ે વધારે લોકશપ્રય બની છે .
D) ઉપરના ર્મામ શવધાનો ખોટાાં છે .

મ ૂલ્યાંકન માટે અિીં ક્લલક કરો.- https://forms.gle/kmD23WQqAtRsCc9t5
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DIKSHA
Digital Infrastructure for Knowledge Sharing
(હડજજટલ ઇન્દફ્રાસ્રકચર ફોર નૉલેજ શેરીંગ)

પ્રસ્તાવના :
કોશવડ-૧૯ જેવી વૈશિક મહામારીમાાં બધા જ પ્રકારની શૈક્ષલણક સાંસ્થાઓ બાંધ હર્ી, પરાં ત ુ ર્ેમનુાં
શૈક્ષલણક કાયત ઓનલાઇન માધ્યમથી ચાલુ હત.ુાં જેમાાં માઇિોસૉફ્ટ રટમ્પસ, ગ ૂગલ મીટ, રદક્ષા વગેરે દ્વારા
શૈક્ષલણક કાયત ઓનલાઇન કરાવવામાાં આવત.ુાં જેમાાં બાળકો અને શશક્ષકો માટે ભારર્ સરકારના માનવ
સાંસાધન શવકાસ માંત્રાલય દ્વારા રદક્ષા એપ શરૂ કરવામાાં આવેલ છે . જેમા શશક્ષકો અને ધોરણ ૧ થી ૧૨
ના શવદ્યાથીઓ માટે ઇ-પાઠયપુસ્ર્ક અને ર્ેને સાંલગ્ન ઇ-કન્ટે ન્ટ ર્થા શશિૅક્ષકો માટે શવશવધ ઓનલાઇન
અભ્યાસિમ લોન્ચ કરવામાાં આવ્યાાં છે .

શીખવાના મદ્દુ ા
૧) હદક્ષા એપ ડાઉનલોડ કે વી રીતે કરશો ?
ગ ૂગલ પ્લે સ્ટોર
હદક્ષા (સચામાં લખવુ)ં
ઇન્દસ્ટોલ
ઓપન
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આ શસવાય ર્મેં ર્મારા મોબાઈલનાાં વેબ બ્રાઉઝરમાાં સચતમાાં જઈને diksha.gov.in લખીને પણ
રદક્ષા પોટત લ પર જઈ શકો છો.

૨) હદક્ષામાં રજીસ્ટર કે વી રીતે કરશો ?
લોગીન
રજીસ્ટર હિઅર
બથા યર , પ ૂરં ુ નામ, વગે રે લખો.
મોબાઈલ નંબર અથવા ઈ-મે ઈલ લખો.
પાસવડા સે ટ કરો.
કન્દફમા પાસવડા કરો.

ઓટીપી એન્દટર કરો.
રજીસ્ટર પર ક્લલક કરો
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આ શસવાય “સાઇન ઇન નવથ ગ ૂગલ’’ કરી પોર્ાના જી-મેઈલની મદદથી પણ લોગીન કરી શકાય છે .
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૩) પ્રોફાઈલ કે વી રીતે બનાવશો ?
ુ ાં પ્રોફાઈલ પર ક્લલક કરો.
હદક્ષા એપનાં મે નમ
એહડટ
પ ૂરં ુ નામ લખો
રોલ નસલેકટ કરો
(નશક્ષક/નવદ્યાથી/અન્દય)
રાજય પસંદ કરો
જજલ્લો પસંદ કરી સબનમટ કરો

ુ બ નવકલ્પ પસંદ કરશો.
(૪) ત્યારબાદ નવા પેજમાં નીચે મજ
એહડટ પ્રોફાઈલ

બૉડા (સ્ટેટ ગુજરાત)

નમહડયમ પસંદ કરો

લલાસ પસંદ કરો
નવષય પસંદ કરો
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લાયિેરી
આ મેન ૂમાાંથી બધા શવર્યના દરે ક એકમના વીરડયો,
પીડીએફ, એકમ કસોટીનો અભ્યાસ કરી શકાય છે .

કોસા
આ મેન ૂની મદદથી શવશવધ કોસતની ર્ાલીમ લઇ શકાય છે ,
જેમ કે, સ્વ-રક્ષણ ર્ાલીમ, શનષ્ઠા ર્ાલીમ, ગુણોત્સવ ૨.૦
ર્ાલીમ વગેરે...

QR કોડ
સૌથી વછચે આપેલા બ્લુ રાં ગનાાં
ગોળ શનશાન પર ચ્ક્લક કરો.
પાઠયપુસ્ર્કના દરે ક પ્રકરણની
શરૂઆર્માાં ર્ેમજ વછચે આપેલા
QR કોડને સ્કે ન કરો. જેથી એ
ટોશપકને લગર્ા વીરડયો ર્થા
પીડીએફ વગેરે જોઈ શકાય છે .
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ડાઉનલોડ
ર્મે જે કોસતની ર્ાલીમ લેવા જોડાશો ર્ેન ુાં કન્ટેન્ટ
ડાઉનલોડ થયેલ અહીં જોવા મળશે.

પ્રોફાઈલ
આ મેન ૂમાાં ર્મે જેટલા કોસત માાં જોડાયા છો ર્ે કોસતના નામનુાં
લલસ્ટ જોવા મળશે. જો કોસત ચાલુ હશે ર્ો કોસતના નામની નીચે
“ ચાલુ’’ અથવા ‘ઓનગોઇંગ’ લખેલ ુાં જોવા મળશે. અને જો કોસત
પ ૂણત હશે ર્ો ‘કમ્પ્લીટે ડ’ અથવા ‘પ ૂણત’ લખેલ ુાં જોવા મળશે.

જે કોસત પ ૂણત કરે લ હશે ર્ેમાાં કોસત નાાં નામની સામે ‘CERTIFICATE’ લખેલ ુાં આવશે. જેના પર ચ્ક્લક
કરવાથી જે ર્ે કોસતન ુાં સરટિરફકેટ પીડીએફ ફોરમેટમાાં ડાઉનલોડ થઇ જશે. જે ર્મારા મોબાઈલનાાં
ડાઉનલોડ ફોલ્ડરમાાં જોવા મળશે.
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લોગઆઉટ
રદક્ષા એપમાાં લોગઆઉટ થવા માટે એપમાાં ઉપર
ડાબી બાજુ આપેલ ત્રણ આડી લીટીને ટચ કરીને ર્ેમાાં
ુ ાાં સૌથી નીચે લોગઆઉટના શવકલ્પ પર
આપેલા મેનમ
ચ્ક્લક કરીને રદક્ષા એપમાાંથી લોગઆઉટ થઇ શકાય
છે .

1. DIKSHA Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Ye1asRmxUfU
2.DIKSHA Video Tutorial:https://www.youtube.com/watch?v=IZFz8NFYNCk&t=132s

WORKSHEET
૧) રદક્ષા એપમાાંથી લોગીન થઇ કોઈ એક કોસત જોઈન કરો.
૨) ધોરણ-૭ ના શવજ્ઞાનનાાં પ્રકરણ-૧૦ નો પેટા એકમ ‘મનુષ્યનાાં િસન ર્ાંત્ર’ નો QR કોડ સ્કેન કરી
ર્ેનો વીરડયો જુવો.
૩) રદક્ષા એપમાાં કોઈ પણ એક કોસત પ ૂણત કરે લ હોય ર્ેન ુાં સરટિરફકે ટ ડાઉનલોડ કરો.
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મ ૂલ્યાંકન
૧) રદક્ષા એપ કોના દ્વારા બનાવવામાાં આવી છે ?
(A) ગુજરાર્ શશક્ષણ શવભાગ

(B) રાજસ્થાન શશક્ષણ શવભાગ

(C) માનવ સાંસાધન શવકાસ માંત્રાલય (MHRD)

(D) NCERT દ્વારા

૨) રદક્ષા એપનુ ાં પ ૂરુાં નામ જણાવો.
(A) રડજજટલ ઇક્ન્ડયા ફોર નોલેજ શેરીંગ
(B) રડજજટલ ઇન્રાસ્રકચર ફોર નોલેજ સોસાયટી
(C) રડજજટલ ઇન્રાસ્રકચર ફોર નોલેજ શેરીંગ
(D) રડજજટલ ઈનવેસ્ટમેંટ ફોર નોલેજ શેરીંગ
૩) રદક્ષા એપમાાં ર્મારા નામમાાં સુધારો કરવો હોય ર્ો કયા મેનમ
ુ ાાં જઈ કરી શકશો ?
(A) લાયબ્રેરી

(B) ડાઉનલોડ

(C) કોસત

(D) પ્રોફાઈલ

૪) રદક્ષા એપમાાં કયુ ાં મેન ુ જોવા મળર્ો નથી ?
(A) લાયબ્રેરી

(B) ડાઉનલોડ

(C) શપ્રન્ટ

(D) પ્રોફાઈલ

૫) રદક્ષા એપમાાં લીધેલ ર્ાલીમનુ ાં સરટિરફકે ટ કયા ફોરમેટમાાં ડાઉનલોડ થાય છે ?
(A) pdf
(C) Jpg

(B) png
(D) doc

૬) રદક્ષા એપ(State-Gujarat)માાં નીચેનામાાંથી કયો અભ્યાસિમ જોવા મળર્ો નથી ?
(A) ધોરણ-૭ અંગ્રેજી

(B) ધોરણ-૮ શવજ્ઞાન

(C) ધોરણ-૧૨ રસાયણ શવજ્ઞાન

(D) ટી.વાય.બી.એ. અંગ્રેજી

મ ૂલ્યાંકન માટે અિીં ક્લલક કરો. - https://forms.gle/71FDoTxDqF7VuHpb8
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9 SQUARE @ GOOGLE
પ્રસ્તાવના :
જીમેઈલ એ એક આવનયક સુશવધા થઈ રહી છે . એન્ડ્રોઈડની કોઈપણ સુશવધા/app ચાલુ કરવા
માટે જીમેઈલ જરૂરી છે . આજે આપણે જીમેઈલ અને ર્ેને સાંલગ્ન app જેવી કે GOOGLE DRIVE,
GOOGLE SHEET ર્થા ર્ેની કામગીરી શવશે જાણીશુ.ાં Google ની ર્મામ સુશવધાઓ માટે કુલ 15 GB
રી સ્પેસ મળે છે .

ુ ા:
શીખવાના મદ
જીમેઈલ એકાઉન્દટ કે વી રીતે બનાવશો?
સૌપ્રથમ કમ્પ્યુટરમાાંના વેબ બ્રાઉઝર ઓપન કરો.
ર્ેમા સચત બારમાાં SIGN UP GMAIL ACCOUNT લખી સચત આપો.
CREATE GMAIL ACCOUNT પર ચ્ક્લક કરો.
USER NAME, નવુાં GMAIL ID અને પાસવડત લખી NEXT પર ચ્ક્લક કરો.
મોબાઈલ નાંબર લખી verify કરો.
RECOVERY EMAIL ID, જન્મ ર્ારીખ અને બીજી શવગર્ો લખી NEXT પર ચ્ક્લક કરો
YES I’M IN પર ચ્ક્લક કરો. ર્મારૂ GMAIL ID ર્ૈયાર થઈ ગયુ છે .

GMAIL MAIN MENU :
COMPOSE

DRAFT

INBOX

SPAM

STARRED

TRASH

SNOOZE
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જીમેઈલ એકાઉન્દટમાં મેઈલ સેન્દડ કઈ રીતે કરશો?
OPEN GMAIL ACCOUNT

COMPOSE

To : જેમને ઈ-મેઈલ મોકલવો છે ર્ેમનુ E-MAIL ID લખવુ.
SUBJECT : E-mail નો શવર્ય લખવો. ત્યારબાદ

જીમેઈલ એકાઉન્દટમાં ફાઈલ સેન્દડ કઈ રીતે કરશો?
OPEN

GMAIL ACCOUNT -

COMPOSE
To અને SUBJECT લખી
ATTACH FILE

પર click

કરવુ.ાં file select કરવી. પછી
SEND પર click કરવુ.ાં
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SEND

GMAIL 9 SQURE APPS
જીમેઈલમાાં 9 SQURE APPSમાાં ઘણી બધી એપ સાંકળાયેલી છે .
જેવી કે, SHEET, MAP, DRIVE, MEET, PLAY, CONTACT, CALENDER વગેરે.

G-mail Tutorial Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ki-2vNQL7as

GOOGLE DRIVE
GOOGLE DRIVEમા ર્મે કોઇપણ ફાઈલ અને ફોલ્ડરને SAVE કરી શકો છો.
જે ર્ે ફાઈલ કે ફોલ્ડરને ગમે ત્યારે અને કોઈપણ કમ્પ્યુટરમાાં Access કરી શકો છો.

DRIVE ઑપન કરવી
ઑપન GMAIL ACCOUNT 9 SQUARE પર ચ્ક્લક કરો.

- DRIVE પર ચ્ક્લક કરો.
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નવ ંુ ફોલ્ડર ઉમેરવ ંુ
NEW બટન પર ચ્ક્લક કરો. FOLDER પર ચ્ક્લક કરો.
ફોલ્ડરનુાં નામ આપી CREATE પર ચ્ક્લક કરો.

ફાઈલ UPLOAD કરવી
NEW બટન પર ચ્ક્લક કરો.
SELECT કરી OPEN પર ચ્ક્લક કરો.
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FILE UPLOAD પર ચ્ક્લક કરો.

કોઈપણ ફાઈલ કે ફોટો

ફોલ્ડર UPLOAD કરવ ંુ
NEW બટન પર ચ્ક્લક કરો.

FOLDER UPLOAD પર ચ્ક્લક કરો.

કોઈપણ ફોલ્ડર

SELECT કરી OPEN પર ચ્ક્લક કરો.

Page 51

ફોલ્ડર કે ફાઈલને SHARE કરવ?ુ
DRIVEમાના ફોલ્ડર કે ફાઈલ પર Right click કરો.
SHARE પર ચ્ક્લક કરો

1. GMAIL ID જીમેઈલ આઈડી લખી SHARE કરવુ.ાં
2. COPY LINK કૉપી કરી સોશશયલ મીરડયા દ્વારા લલિંક મોકલી શકો.

SHARE option માાં LINK SHARE કરો
ત્યારે ર્ે કોઈ પણ જોઈ શકે ર્ે માટે
Anyone with the link ઓ્શન
આપવાનુાં રહેશે.

Google drive Tutorial video: https://www.youtube.com/watch?v=ZOzeAB1uvJQ
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GOOGLE SHEET :
EXCEL ની જેમ ગુગલ શીટમાાં ફાઈલ બનાવી શકાય છે . શીટની ફાઈલ ઓનલાઈન હોય છે
અને ર્ે ફાઈલને SHARE કરી શકાય છે . જેથી એકસાથે ઘણા બધા વ્યસ્ક્ર્ઓની મારહર્ી એક જ
શીટમાાં મેળવી શકાય.
કે વી રીર્ે SHEET ઑપન કરવી ?
a. ઑપન GMAIL ACCOUNT
b. 9 SQUARE પર ચ્ક્લક કરો.
c. SHEET પર ચ્ક્લક કરો.

SPREAD SHEET બનાવવી
SHEET ઑપન કરી BLANK SPREADSHEET લઈ શકો છો. અથવા
કોઈ TEMPLET લઈ શકો છો. BLANK SPREADSHEET પર ચ્ક્લક કરર્ાાં નવી ફાઈલ ઓપન થશે.
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જેમાાં ર્મે ર્મારો ઉપયોગી ડેટા જેમ કે , શવદ્યાથીઓની વ્યસ્ક્ર્ગર્ મારહર્ી, માકત શીટ, પરરણામ વગેરે
ફાઈલમાાં save કરી શકો છો.

Google Sheet Tutorial video: https://www.youtube.com/watch?v=-PFVo8xYx6Y

WORKSHEET
1.

ર્મારાંુ નવુાં જીમેઈલ આઈડી બનાવો.

2.

GOOGLE SHEETમાાં ર્મારા શવદ્યાથીઓની પ્રોફાઈલ બનાવો. અને ર્ે શીટ ર્મારા
શવદ્યાથીઓને share કરો.

3.

ફાઈલ કે શપક્ચરને ર્મારા GOOGLE DRIVE મા UPLOAD કરો.

4.

ર્મારા GOOGLE DRIVE માાંથી ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો.
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મ ૂલ્યાંકન
1.

2.

3.

4.

5.

ુ ાાં નીચેનામાાંથી કયો ઓ્શન આવર્ો નથી ?
જીમેઈલના મેઈન મેનમ
A.

SNOOZED

B.

SCHEDULED

C.

IMPORTANT

D.

HELP

નીચેનામાાંથી કઈ એપ જીમેઈલના 9 SQUARE માાં આવર્ી નથી ?
A.

DASHBOARD

B.

CONTACT

C.

PHOTOS

D.

JAMBOARD

SHEET માાં નવી ફાઈલ ઓપન કરર્ાાં ર્ે ફાઈલનુાં ડીફોલ્ટ નામ શુાં હોય છે ?
A.

SPREADSHEET

B.

BLANK SPREADSHEET

C.

UNTITLED SPREADSHEET

D.

UNNAMED

SHEET માાંથી કે ટલા પ્રકારના ફોમેટમાાં ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી શકાય ?
A.

4

B.

6

C.

2

D.

5

SHEETમા ફાઈલને શેર કરવા માટે નીચેનામાથી કયો ઓ્શન હોય છે ?
A.

GMAIL ID દ્વારા

B.

COPY LINK દ્વારા

C.

WHATSAPP દ્વારા

D.

ઉપરના ર્મામ

મ ૂલ્યાંકન માટે અિીં ક્લલક કરો. - https://forms.gle/89K1HxD21KsvevDa6
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DO’ES :
 જીમેઈલમાાં પાસવડત હાંમેશાાં 8 અક્ષર કે ર્ેથી વં ુનો રાખવો. જેમાાં નાંબર, અક્ષર અને સ્પેશશયલ
કે રેક્ટરનો સમાવેશ થયેલ હોય.
 જીમેઈલ આઈડી બનાવર્ી વખર્ે RECOVERY EMAIL ID અને મોબાઈલ નાંબર ઉમેરવો. જેથી
પાસવડત ભ ૂલાઈ જાય ત્યારે આપણે ફરીથી નવો પાસવડત બનાવી શકીએ અને આપણુાં આઈડી
ACCESS કરી શકીએ.
 ર્મે જ્યારે Google Drive ની ફાઈલ Share કરો ત્યારે ર્ેમાાં View ઓ્શન દશાતવવા માટે અને
Edit ઓ્શન એરડટ કરવા માટે જે-ર્ે જરૂરરયાર્ મુજબના ઓ્શન શસલેક્ટ કરીને યુઝસતને
મોકલવા.

DON’T :
 ર્મે જ્યારે Google Sheet ફાઈલ Share કરો ત્યારે ર્ેના એરડટીંગ ઓ્શન શસલેક્ટ કયાત શવના
યુઝસતને ન મોકલવા. જેથી બીજા યુઝર ર્ેમાાં મારહર્ી ભરી શકે .
 જીમેઈલનુ કાયત પ ૂણત થાય ત્યારે ર્ેમાથી SIGN OUT થયા શવના જીમેઈલ બાંધ ન કરવુ.ાં
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PRE & POST PRODUCTION - Videos
પ્રસ્તાવના
ICT અંર્ગતર્ કોરોના કાળ દરશમયાન અને કોરોનાકાળ પહેલાાં આપણે બાળકોને ઇન્ટરએક્શન
સાથે ભણાવવા માટે વીરડયો બનાવર્ા હર્ા પરાં ત ુ આજે આપણે કોઈપણ એક વીરડયો અથવા બે
વીરડયોને કે વી રીર્ે એક સારી ગુણવિા સાથે ર્ૈયાર કરી એને એરડટ કરી અને બાળક કે અન્ય શશક્ષક
સુધી પહોંચાડી શકીએ ર્ે માટે કે ટલીક બાબર્ો જરૂરી છે . ર્ે અહીં જાણીશુ.ાં વીરડયો મેરકિંગમાાં ત્રણ
બાબર્ો મહત્વની છે
(૧) વીરડયો બનાવર્ાાં પહેલાાં શુાં કરવુ?ાં
(૨) વીરડયો બનાવર્ાાં દરશમયાન શુાં કરવુ?ાં
(૩) પોસ્ટ પ્રોડક્શન એટલે કે વીરડયો ર્ૈયાર કયાત પછી શુાં કરવુાં અને એને કે વી રીર્ે પબ્બ્લશ કરવો?
આ બધી બાબર્ો જાણવા માટે આપણે openshot નામની એચ્્લકે શનનો ઉપયોગ કરીશુ.ાં
ર્ો ચાલો શમત્રો, આજે આપણે ઓપનશોટ વીરડયો એરડટર શવશે જાણીશુ.ાં
ઓપનશોટ એ ઓપન સોસત વીરડયો એરડટર છે . જે શવન્ડોઝ, મેક અને લલનકસ ત્રણેય
ઓપરે ટીંગ શસસ્ટમ માટે છે . આપણે કોઇ પણ વીરડયો બનાવવો હોય અને ર્ેના શ ૂટીંગ બાદ ર્ેન ુાં
એડીટીંગ કરવુાં હોય ર્ો આ રી વીરડયો એરડટરની આપણે પસાંદગી કરી શકીએ છીએ. ખાસ જેમના માટે
વીરડયો એરડટીંગ નવુાં ક્ષેત્ર છે , ર્ેઓ પણ આ વીરડયો એરડટરનો ઉપયોગ સહેલાઇથી કરી શકે છે . આ
ઉપરાાંર્ પોર્ાની ય ૂ ટય ૂબ ચેનલ માટે પણ આ એરડટરની મદદથી વીરડયો બનાવી શકાય છે .
ઓપનશોટ ઓપન સોસત હોવાથી વેબસાઇટ પરથી સરળર્ાથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે . આ વીરડયો
એરડટર રી હોવાથી ર્ેમાાં બનાવેલ વીરડયોમાાં કોઇપણ પ્રકારના વોટરમાકત આવર્ા નથી. જે આ
એરડટરનુાં બહુ મહત્વનુાં ફીચર છે .
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(૧) વીહડયો બનાવતા પિેલાં શંુ કરવ?ંુ
વીરડયો બનાવવા માટે આપણે એક વીરડયોનુાં રે કોરડિંગ કરવુાં પડશે એ વીરડયો રે કોડત કરર્ી
વખર્ે કે ટલીક બાબર્ો ધ્યાનમાાં રાખીશુ.ાં વીરડયો રે કોડત કરવા માટે શાાંર્ જગ્યા પસાંદ કરીશુ.ાં વીરડયો
રે કોડત કરર્ી વખર્ે ર્મારા કપડાાંનો કલર અને પાછળનુાં બેકગ્રાઉન્ડ એવુાં પસાંદ કરવુાં કે જે

ર્મારા

શવર્યને અનુરૂપ હોવુાં જોઈએ અથવા ર્ો ર્મારો વીરડયો સુદ
ાં ર દે ખાય એવુાં હોવુાં જોઈએ. બને ત્યાાં સુધી
લાઇશનિંગ કે ચેક્સવાળાાં કપડાાં ન પહેરર્ાાં સાદા કે ઓછી રડઝાઇનવાળાાં કપડાાં આપણે પહેરીશુ.ાં વીરડયો
બનાવર્ી વખર્ે આંખોની નજર કે મેરા સામે હોવી જોઈએ આપણે જ્યારે એજ્યુકેશન વીરડયો બનાવીએ
છીએ ત્યારે આપણે બહુ મુવમેન્ટ કરર્ા નથી. આંખોની બહુ મુવમેન્ટ થશે ર્ો વીરડયો બરાબર દે ખાશે
નહીં. સારા કેમેરા કે ફોન દ્વારા વીરડયોનુાં રે કોરડિંગ કરવાનુાં છે બને ર્ો માઈિોફોનનો ઉપયોગ કરીશુાં
અને વીરડયો દરશમયાન એની ક્સ્િ્ટ ર્ૈયાર કરી અને એમાાં જે લખ્યુાં છે ર્ે પ્રમાણે જ આપણે કામ
કરીશુ.ાં બાળકોને કે અન્ય કોઈ શમત્રોને શવર્યવસ્ત ુને અનુરૂપ વસ્ત ુ, સાધનો, સાંસાધનો સાથે ર્ૈયાર
રાખીશુ.ાં

(૨) વીહડયો બનાવતા દરનમયાન શંુ કરવ?ંુ
વીરડયો બનાવર્ી વખર્ે ર્મારી પાસે મોબાઈલ કે કે મેરાનુાં સ્ટે ન્ડ હોવુાં જોઈએ. બીજુ ાં કે જ્યારે
પણ ભ ૂલ પડે છે ત્યારે ત્યાાં અટકી કટ બોલી સેકન્ડ ઊભા રહી અને પછી આપણે ફરીથી એક ઇશારો
કરી અને વીરડયોમાાં આગળ વધીશુ,ાં વારાં વાર ભ ૂલ થાય ર્ો ફરીથી રે કોરડિંગ કરીશુ.ાં વીરડયો રે કોરડિંગ
દરશમયાન પાછળનુાં બેકગ્રાઉન્ડ રડસ્ટબતન્સ ન હોવુાં જોઈએ. વીરડયો રે કોરડિંગ દરશમયાન આપણે
મોબાઇલની ક્સ્િન કે કેમેરાની ર્રફ નથી હોર્ા પરાં ત ુ કે મેરા ર્રફ જોઈએ છીએ. વધારે પડત ુાં હાથનુાં
મ ૂવમેન્ટ કે વધારે પડત ુાં ચાલવાથી ફોકસ શવર્ય વસ્ત ુથી હટી જાય છે .
વીરડયોની અંદર ર્મારો અવાજ એકદમ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. આરોહ અવરોહ સાથે બોલવાનુાં
છે . ગાન કરર્ાાં હોઈએ ર્ો રાગ ઉપર ધ્યાન આપીશુ.ાં વાર્ાત કહેર્ા હોઈએ ર્ેને લહેકાથી વાર્ાત કહીશુ.ાં
શવર્યવસ્ત ુને અનુરૂપ આપણી ભાર્ા અને આપણો અવાજ હોવો જોઈએ. વીરડયો જેટલો સરસ બનશે
એટલુાં જ પોસ્ટ પ્રોડકશન એટલે કે એરડરટિંગ માાં ર્કલીફ પડશે નહીં.

Page 58

(૩) પોસ્ટ પ્રોડલશન એટલે કે વીહડયો તૈયાર કયાા પછી શંુ કરવ ંુ ?
એરડટ એટલે કે પોસ્ટ પ્રોડક્શન. વીરડયો બનાવ્યા પછી એને પબ્બ્લશ કરવા માટે એટલે કે
બાળકો, શશક્ષકો, અન્ય લાભાથીઓ સુધી પહોંચાડવા માટે આપણે આ વીરડયોને શવર્યવસ્ત ુને અનુરૂપ
ર્ૈયાર કરવા માટે ર્ેમાાં જરૂરી સુધારા-વધારા કરવા પડે. જેમાાં ટાઇટલ આપવુ,ાં જરૂર જણાય ત્યાાં
કે ્શન આપવા, ભ ૂલ હોય એ ભાગને કટ કરવો, બે વીરડયો જોઈન્ટ કરવા, બેકગ્રાઉન્ડ મ્પયુલઝક જરૂર
મુજબ આપવુ.ાં ઇફેક્ટ આપવી, એશનમેશન આપવુાં વગેરે જરૂરરયાર્ મુજબનુાં કરવામાાં આવે ર્ો વીરડયો
આકર્તક બને અને લાભાથીને ર્ે ગમશે. આ ઉપરાાંર્ જરૂર જણાય ત્યાાં ફોટો એરડટ, ક્સ્ટકસત, કે ્શન
વગેરે મુકી શકાય છે . આ માટે આપણે ઓપન સોસત ર્રીકે મળર્ી હોય એવી એચ્્લકે શનનો ઉપયોગ
કરીશુ.ાં
હવે, Openshot નામની એચ્્લકે શનની અંદર આપણે એરડટીંગ કરવા શવશે જાણીએ. Openshot માાં કેવી
રીર્ે વીરડયો કરટિંગ કરવાનુાં છે ર્ે હવે પછી જોઈશુ.ાં
ઓપનશોટ વીરડયો એરડટરને ડાઉનલોડ કરવાની લલિંક નીચે મુજબ છે .

https://www.openshot.org/download/
ડાઉનલોડ કયાત બાદ ર્ેને ડબલ ચ્ક્લક કરી ઇન્સ્ટોલ કરવુ.ાં ત્યારબાદ ર્ેને ઓપન કરર્ાાં નીચે મુજબ
ક્સ્િન જોવા મળે છે .

Menu bar

Video Preview

Tab bar

Time line
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વીહડયો નપ્રવ્ય ૂ – અહીં વીરડયો કેવો દે ખાય છે ર્ે દશાતવે છે .
ટાઇમલાઇન – અહીં વીરડયો એરડટીંગ માટે મ ૂકવામાાં આવે છે . અહીં એક થી વધારે રેક હોય છે . જેને એડ અને
રરમ ૂવ પણ કરી શકાય છે .
પ્રોજેકટ, રાન્દઝીશન અને ઇફેકટ ટે બ એરરયા દશાતવે છે . આ ટે બથી શવડીઓ માાં રાન્ઝીશન અને અન્ય
ઈફેક્ટ આપી શકાય છે .
ટેબ બાર એરરયામાાં ઘણાાં બધા શસમ્પબોલ જોવા મળે છે .
મે ન ુ બાર માાં File, Edit, Title, View, Help વગેરે મેન ુ જોવા મળે છે .
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File Menu
New Project (Ctrl + N): નવો પ્રોજેકટ બનાવવા માટે
Open Project (Ctrl + O): બનાવેલ પ્રોજેકટ ઓપન કરવા માટે
Recent Project: છે લ્લે કરે લ પ્રોજેકટ ઓપન કરવા માટે
Save Project (Ctrl + S): પ્રોજેકટ સેવ કરવા માટે
Save Project As.… (Ctrl + Shift + S): પ્રોજેકટને બીજા નામે સેવ કરવા માટે
Import Files.… (Ctrl + F): ફાઇલને અહીં ઇમ્પપોટત કરવા માટે એક થી વં ુ ઇમ્પપોટત કરી શકાય.
Choose Profile (Ctrl + P): પ્રોફાઇલ પસાંદગી માટે by default, HD 720p 30fps હોય છે , જેને બદલી
શકાય છે .
Export Video (Ctrl + E): વીરડયો એરડટ થઇ ગયા બાદ ફાઇનલ વીરડયો બનાવવા એકસપોટત કરવા માટે
Quit (Ctrl + Q): પ્રોટજેકટમાાંથી બહાર નીકળવા માટે

Edit Menu
Undo (Ctrl + Z): છે લ્લે કરે લ કામને રદ કરવા માટે
Redo (Ctrl + Y): કરે લ કામને ફરીથી કરવા માટે
Clear History: સાંગ્રહ થયેલ કમાન્ડની રહસ્રીને ખાલી કરવા માટે
Preference: ર્ેમાાં Language, Theme, Volume, ના સેટીંગ કરી શકાય છે . Blender and Advance Tilte
editor માાં path આપી શકાય છે . Keyboard ટે બમાાં રક-બોડત થી કરી શકાય એવા શોટત કટ જોઇ શકાય છે ર્ેમજ
ર્ે બદલી પણ શકાય છે . પરાં ત ુ By default જે શોટત કટ આપેલ હોય ર્ેને જરૂર ન હોય ર્ો બદલવા જોઇએ
નહી.
Tab bar માં આપેલ નસમ્બોલ પણ File menu ના જ શોટા કટ આપેલ છે . જેનાથી પણ કમાન્દડ આપી શકાય છે .
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વીરડયો શપ્રવ્ય ૂ અને ટાઇમલાઇન વછચે એક આછી લાઇન હોય છે . જેને drag કરી ઉપર નીચે કરી શકાય છે .
જેનાથી વીરડયો શપ્રવ્ય ૂ અને ટાઇમલાઇન નાના-મોટા કરી શકાય છે .

TIMELINE TAB BAR

-

નવો રે ક ઉમે રી શકાય

-

Snapping Tool

-

Razer –વીહડયો કટ કરવા માટે

-

Marking – વીહડયો પર માહકિંગ કરવા માટે

-

Previous marker – આગળના માહકિંગ પર જવા માટે

-

Next marker – પછીના માહકિંગ પર જવા માટે

-

Zoom – ટાઇમલાઇન પર સે કન્દડ ડય ૂરે શન બદલવા માટે

રે કને રાઇટ ચ્ક્લક કરીને પણ રેક ઉમેરી (Add) કે કાઢી (Remove) શકાય છે , અહીંથી રે કને
Rename પણ કરી શકાય છે ર્ેમજ લોક (Lock) પણ કરી શકાય છે .
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મીહડયા ઇમ્પોટા ઃ હવે, આપણે એક વીરડયોને
એડીટ કરવાના કેટલાક સ્ટે ્સ જોઇશુ.ાં જેમાાં
સૌ પ્રથમ એક મીરડયા ફાઇલ ઇમ્પપોટત કરીશુ.ાં
(File — Import files)
અહીં Audio, Video, Image ફાઇલ એકથી
વં ુ જરુરરયાર્ મુજબ લઇ શકાય છે .
ઇમ્પપોટત કરે લી ફાઇલને ટાઇમલાઇન પર ડ્રેગ
કરી મ ૂકવા. જો ઓડીયો ફાઇલ મ ૂકવી હોય
ર્ો ર્ેને અલગ ટાઇમલાઇન પર મ ૂકવી.

વીહડયો કટ કરવોઃ વીરડયોના જેટલા ભાગ
કટ કરવો હોય ર્ે જગ્યાએ શરૂઆર્માાં અને
છે લ્લે રુલરને વારાફરર્ી મ ૂકી રે ઝર શસલેકટ
કરી કટ આપવો. બાંને શસલેકશન બાદ એટલો
ભાગ ડીલીટ કરવો અને પાછળના વીરડયોના
ભાગને ડ્રેગ કરી આગળના વીરડયો સાથે
જોડી દે વો. આ રીર્ે લબનજરૂરી વીરડયોનો ભાગ કટ કરી એડીટીંગ કરી શકાય છે .

રુલર

રાન્દઝીશન ઇફેલટઃ વીરડયોમાાં એક રેમમાાંથી બીજી રેમ વછચે રાન્ઝીશન ઇફેક્ટ આપી શકાય છે . જે
ઉપરના લચત્રમાાં બલ ૂ રાં ગનો પટ્ટો દે ખાય છે . જે બે વીરડયો ઓવરલેપ થર્ાાં આ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે .
જેને ડ્રેગ કરી નાની મોટી કરી શકાય છે . ર્ેમજ ર્ેને રાઇટ કલીક કરી જુદા-જુદા ઓ્શન આપી શકાય
છે .
(વીરડયો એડીટર સોફટવેર માટે કમ્પ્ય ૂટરમાાં 64 bit ઓપરે ટીંગ સીસ્ટમ ર્ેમજ ઓછામાાં ઓછી 4 GB
RAM હોવી ઇછછનીય છે .)
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OPENSHOT Video Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=HcDvOGWv52M

WORKSHEET
કોઈ એક મુદ્દો પસાંદ કરી ર્ેનો વીરડયો ર્ૈયાર કરી ર્ેને અંશર્મ ઓપ આપી આપના કમ્પયુટરમાાં સેવ
કરો.

મલ્ુ યાંકન
(1) નીચેનામાાંથી કયુાં સૉફ્ટવેર વીરડયો એરડટીંગ માટે ઓપન સોસત છે ?
(A) Openshot

(B) inshot

(C) trialshot

(D) ઉપરનામાાંથી એક પણ નહીં

(2) વીરડયોને કટ કરવા માટે કયા ઓ્શનનો ઉપયોગ કરશો?
(A) Snapping

(B) razor

(C) marking

(D) zoom

(3) એરડટ કરવા માટે વીરડયો કયા ઓ્શનની મદદથી લાવી શકાય છે ?
(A) New project

(B) open project

(C) import file

(D) export file

(4) બાય રડફોલ્ટ કયા પ્રકારની પ્રોફાઈલની પસાંદગી થાય છે ?
(A) FHD 340p

(B) HD1020p

(C) HD720p

(D) SD1240p

(5) વીરડયો એરડટ થઇ ગયા બાદ ફાઇનલ વીરડયો કયા ઓ્શનની મદદથી બનાવી શકાય છે ?
(A) Quit

(B) Save project

(C) Choose profile

મ ૂલ્યાંકન માટે અિીં ક્લલક કરો. - https://forms.gle/raKcaj6QVe99KC849
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(D) export video

