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WHAT IS AN OPERATING  SYSTEM ? 
Operating  System : windows 10 
પરટે િંગ ટિસ્ મ (ઓએિ) એ પ્રોગ્રામ છે જ,ે શરૂઆતમાિં બ ુ પ્રોગ્રામ દ્વારા કમ્પ્યુ રમાિં લોડ થયા પછી, 

કમ્પ્યુ રમાિં અન્ય તમામ એટ્લકેશન પ્રોગ્રામ્પિનુિં િિંચાલન કર ેછે. એટ્લકેશન પ્રોગ્રામ્પિ વ્યાખ્યાટયત એટ્લકેશન 

પ્રોગ્રામ ઇિં  રફેિ (API) દ્વારા િેવાઓ મા ેની ટવનિંતીઓ કરીને ઑપરટે િંગ ટિસ્ મનો ઉપયોગ કર ેછે. 
 
FUNCTION OF OS 

ટવન્ડોઝ 10 વેબ એટ્લકેશિંિ અને ડેસ્ક  િફ્ વેરને (ટવન 32 અથવા. ને  ફે્રમવકક નો ઉપયોગ કરીને) 

માઇક્રોિોફ્  સ્ ોર પર ટવતરણ મા ે પેકેજ કરવાની મિંજૂરી આપ ેછે. ટવન્ડોઝ સ્ ોર દ્વારા ટવતટરત ડેસ્ક  .પ 

િફ્ વેરને એટ્લકેશન-વી ટિસ્ મનો ઉપયોગ કરીને િેન્ડબોટ્િિંગને મિંજૂરી આપવા મા ે પકેેજ કરવામાિં આવ્યુિં 

છે. 

ઑપરટે િંગ ટિસ્ મમાિં ત્રણ મુખ્ય કાયો હોય છે:  

(1) કમ્પ્યુ રનાિં િિંિાધનોનુિં િિંચાલન કરો, જમે કે િને્ રલ પ્રોિેટિિંગ યુટન , મેમરી, ટડસ્ક ડર ાઇવ્િ અને ટપ્રિં િક,  

(2) યુઝર ઇિં  રફેિ સ્થાટપત કર ેછે, અને  

(3) એ્લીકેશન િોફ્ વેર મા ે એ્ઝેકુ્ય  અને િેવાઓ પ્રદાન કર ેછે. . 
 
 
 

INTRODUTION TO WINDOWS 10 
ટવન્ડોઝ 10 નો યુઝર ઇિં  રફેિ એ ટવન્ડોઝ 8 નો ઇવોલ્યુશન છે, જમેાિં ઉપકરણના પ્રકાર અને ઉપલબ્ધ ઇનપુ  

પદ્ધટતઓ મા ે યોગ્ય વતકણૂકો વચ્ચે િિંક્રમણ પર ધ્યાન કેટન્િત કરવામાિં આવ્યુિં છે. 

કીબોડક અને માઉિ વપરાશકતાકઓ મા ેના અનુભવને િુધારવા મા ે, ટવન્ડોઝ 10 ડેસ્ક ોપનુિં નવુિં િિંશોધન 

ઉમેર ેછે. 

પ્રારિંભ મેનૂ અને વચુકઅલ ડેસ્ક  .પ ટિસ્ મ, અને ટવિંડોઝ સ્ ોર એટ્લકેશિંિને ડેસ્ક  .પ પરની ટવિંડોઝની િાથે-

િાથે પૂણક-સ્ક્રીન મોડમાિં પણ ચલાવવાની મિંજૂરી આપે છે. 

ઓપરટે િંગ ટિસ્ મ નવી તકનીકીઓ અને ટિસ્ મ ઘ કો રજૂ કરશે, જમેાિં ડાયર ે્  એ્િ 12 અને બાયોમેટ ર ક 

ઓથેટન્ કેશન મા ે નવી ફે્રમવકક  આપવામાિં આવશે. 
 

 ટવન્ડોઝ 10 ના ટવકાિ 
ટવન્ડોઝ 10 નુિં લક્ષ્ય ટવન્ડોઝ પીિી, ટવન્ડોઝ ફોન, ટવન્ડોઝ એમ્પબેડેડ અને એ્િબો્િને એકીકૃત કરવાનુિં છે. 

એક ઉત્પાદન પટરવારો, તેમજ એક િામાન્ય આિંતટરક મૂળની આિપાિ નવી ઉત્પાદન કે ેગરીઝ, જમે કે 

િરફેિ હબ અને હોલોલેન્િ. 

આ ઉત્પાદનો િામાન્ય, "િાવકટત્રક" એટ્લકેશન આટકક  ે્ચર અને ટવન્ડોઝ સ્ ોર ઇકોટિસ્ મ શેર કરશે જ ે

ટવન્ડોઝ 8 દ્વારા રજૂ કરાયેલ ટવન્ડોઝ રન ાઇમ ્લે ફોમક પર ટવસ્તટરત થાય છે. 

ટવન્ડોઝ 10 ઇન્ રને  એ્િ્લોરરને બદલવા મા ે એક નવુિં બિંડલ્ડ વેબ બ્રાઉઝર, માઇક્રોિ .ફ્  એજ રજૂ કરશે. 

ટવિંડોઝ 10 ટરલીઝ 

ટવન્ડોઝ 10, 2015 ના અિંતમાિં શરૂ થશે, જુલાઈના અિંત િધુીમાિં િિંભટવત છે. 
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તકનીકી પૂવાકવલોકન 15 એટપ્રલ 2015 ના રોજ િમાપ્ત થશે. માઇક્રોિોફ્ ે 84in માઇક્રોિ .ફ્  િફેિ હબ અને 

ટવન્ડોઝ હોલોગ્રાટફકમાિં પણ પ્રવેશ કયો. 

બાદમાિં વપરાશકતાકઓને કસ્ મ ટબલ્  હોલોલેન્િ દ્વારા 3 ડી મોડલે્િ બનાવવાની મિંજૂરી આપશે 
 

DESKTOP ICONS(ડેસ્ક પ પર ટચહ્નો) 

ટચહ્નો એ નાના ટચત્રો છે જ ેફાઇલો, ફોલ્ડિક, પ્રોગ્રામ્પિ અને અન્ય વસ્તુઓનુિં પ્રટતટનટધત્વ કર ેછે. જ્યાર ેતમે પ્રથમ 

ટવિંડોઝ પ્રારિંભ કરો છો, ત્યાર ેતમ ેતમારા ડેસ્ક  .પ પર ઓછામાિં ઓછુિં  એક ટચહ્ન જોશો: ટરિાયકલ ટબન (તેના 

પછીના વધ)ુ તમારા કમ્પ્યુ ર ઉત્પાદકે ડેસ્ક  .પ પર અન્ય ટચહ્નો ઉમેયાક હશે. 
 

જૂના ટવન્ડોઝ ડેસ્ક પ ટચહ્નોને પુનસ્થાટપત કરો 

િેટ િંગ્િ ખોલો. 

વૈયટિકરણ પર ટલલક કરો. 

થીમ્પિ પર ટલલક કરો. 

ડેસ્ક પ ટચહ્નો િેટ િંગ્િ ટલિંકને ટલલક કરો. 

કમ્પ્યુ ર (આ પીિી), વપરાશકતાકની ફાઇલો, ને વકક , ટરિાયકલ ટબન અને ટનયિંત્રણ પેનલ િટહત ડેસ્ક  .પ પર 

તમે જોવા માિંગતા હો તે દરકે આયકનને તપાિો. 

લાગુ કરો ટલલક કરો. 

બરાબર ટલલક કરો. 
 

 ડેસ્ક પ પરનાિં ટચહ્નો બધા અદૃશ્ય થઈ ગયા? 
 

જો તમ ેઆકટસ્મક રીતે ટવન્ડોઝ ડેસ્ક  .પ ટચહ્નો જમે કે, માય કમ્પ્યુ ર, ટરિાયકલ ટબન અથવા ટનયિંત્રણ પેનલને 

દૂર કરી દીધુિં છે, તો પછી તમ ેતેને ટવિંડોઝમાિંથી "વ્યટિગત કરલેી" િેટ િંગ્િથી િરળતાથી પુન:સ્થાટપત કરી 

શકો છો. ડેસ્ક   પરના કોઈપણ ખાલી કે્ષત્ર પર અને િિંદભક મેનૂમાિંથી જમણુિં-ટલલક કરો, “વ્યટિગત કરો” પર 

ટલલક કરો. 
 
 

બધા ડેસ્ક પ શો ક ક  ટચહ્નો બતાવો અથવા છુપાવો 

તમારા કીબોડક પર ટવિંડોઝ કી + ડી દબાવો અથવા ટવન્ડોઝ ડેસ્ક પ પર નેટવગે  કરો. 

ડેસ્ક પ પર જમણુિં-ટલલક કરો અને ડર ોપ-ડાઉન મેનૂમાિં વ્ય ુટલલક કરો. 

શ  ડેસ્ક  ટચહ્નોને  ગલ કરવા અથવા ચાલુ કરવા મા ે ટલલક કરો. 

પ્રટક્રયાને ટવરુદ્ધ કરવા આ પગલાિંને પુનરાવટતકત કરો. 
 
DESKTOP START BUTTON 

ઓપન સ્ ા ક  મેનૂમાિં ટચહ્નને િીધા જ ખેંચો - ડસ્ક ોપથી, એક ખુલ્લી ટવિંડો, "તમામ એટ્લકેશનો" િૂટચ અથવા 

પ્રારિંભ મેનૂની ડાબી બાજુ. જમણુિં-ટલલક કરવાની પદ્ધટત. જ્યાિં પણ િરિ ટચહ્નો મળે ત્યાિં ટચહ્ન પર જમણુિં-ટલલક 

કરો: ટવિંડોમાિં, ટડસ્ક પ પર, “બધા એટ્લકેશનો” િૂટચમાિં અથવા ડાબી બાજુ. 
 

 ટવન્ડોઝ 10 માિં પ્રારિંભ કરો બ ન 
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ટવન્ડોઝ 10 માિં પ્રારિંભ બ ન એક નાનુિં બ ન છે જ ેટવન્ડોઝ લોગોને પ્રદટશકત કર ેછે અને હિંમેશા  ાસ્કબારની 

ડાબી બાજુ પ્રદટશકત થાય છે. સ્ ા ક  મેનૂ અથવા પ્રારિંભ સ્ક્રીન પ્રદટશકત કરવા મા ે તમ ેટવિંડોઝ 10 માિં પ્રારિંભ 

બ નને ટલલક કરી શકો છો 
 

ટવન્ડોઝ 10 માિં પ્રારિંભ મેનૂમાિં ફોલ્ડિક ઉમેરવા મા ે 

પ્રારિંભ મેનુ પર ટલલક કરો. તે નીચે ડાબા ખૂણામાિં ટવિંડોઝ ટચહ્ન છે. 

િેટ િંગ્િ પર ટલલક કરો. 

વૈયટિકરણ પર ટલલક કરો. 

પ્રારિંભ પર ટલલક કરો. 

સ્ ા ક  પર કયા ફોલ્ડિક દેખાય છે તે પિિંદ કરો પર ટલલક કરો. 

તમે ઉમેરવા માિંગો છો તે ફોલ્ડર હેઠળ ટસ્વચ પર ટલલક કરો. 
 

 DESKTOP TASKBAR 
 

 ાસ્ક બાર ટવન્ડોઝ 10 ક્યાિં છે 

જો તમ ેતેના બદલે ટવિંડોઝને તમારા મા ે આગળ વધવા દેતા હો, તો  ાસ્કબારના કોઈપણ ખાલી કે્ષત્ર પર 

જમણુિં-ટલલક કરો અને પ popપ-અપ મેનૂમાિંથી  ાસ્કબાર િેટ િંગ્િ પર ટલલક કરો. "સ્ક્રીન પર  ાસ્કબાર સ્થાન" 

મા ે પ્રવેશ મા ે  ાસ્કબાર િેટ િંગ્િ સ્ક્રીનને નીચે સ્ક્રોલ કરો. ડર ોપ-ડાઉન બ Click્િને ટલલક કરો અને ડાબે, 

ઉપર, જમણ ેઅથવા નીચે મા ે સ્થાન િે  કરો. 
 

મારા  ાસ્કબારને કસ્ માઇઝ કરો 

જો તમ ે ાસ્કબાર પર ટચહ્નો મા ેના લેબલ્િ જોવા માિંગતા હો: 

પગલુિં 1:  ાસ્કબાર પર ખાલી કે્ષત્ર પર જમણુિં-ટલલક કરીને અને પછી ગુણધમોને ટલલક કરીને  ાસ્કબાર ખોલો 

અને મેનુ ગુણધમો પ્રારિંભ કરો. 

પગલુિં 2:  ાસ્કબાર  ેબ હેઠળ,  ાસ્કબાર બ નોની બાજુમાિં, જ્યાર ે ાસ્કબાર િિંપૂણક ટવકલ્પ હોય ત્યાર ેભેગા 

કરો પિિંદ કરો. લાગુ કરો ટલલક કરો 
 
 

ટવન્ડોઝ 10 માિં પ્રદશકન  ાસ્કબાર 

પગલુિં 1: સ્ ા ક  મેનૂમાિં િચક બ્િ પર જવા મા ે ટવન્ડોઝ + એફ દબાવો, પટરણામમાિં  ાસ્કબાર અને નેટવગેશન 

ટલલક કરો. 

પગલુિં 2:  ાસ્કબાર અને પ્રારિંભ મેનૂ પ્રોપ ીઝ ટવિંડો જમે જમે ઉપર આવે છે તેમ,  ાસ્કબારને સ્વત-છુપાવો પિિંદ 

કરો અને બરાબર ટલલક કરો. 
 

 DESKTOP NOTIFICATION AREA 
 
 

મારા પીિી પર િૂચના કે્ષત્ર? 



Uint 2 WINDOWS 10 OPERATING SYSTEM 
 

િૂચના કે્ષત્ર (જનેે "ટિસ્ મ  રે" પણ કહેવામાિં આવે છે), ટવન્ડોઝ  ાસ્કબારમાિં ટસ્થત છે, નીચે જમણા ખણૂા પર 

યુિ ુટલલી. તેમાિં એટન્ વાયરિ િેટ િંગ્િ, ટપ્રિં ર, મોડમે, ધ્વટન વોલ્યમુ, બ રી ટસ્થટત અને વધ ુજવેા ટિસ્ મ 

ફિં્શન્િની િરળ અ્િિે મા ે લઘુટચત્ર ટચહ્નો શામલે છે. જાન્ય ુ18, 2018 
 

િૂચના કે્ષત્રમાિં ટચહ્ન ઉમેરવા મા ે 

ટવન્ડોઝ 10 માિં િૂચના કે્ષત્રમાિં પ્રદટશકત ટચહ્નોને િમાયોટજત કરવા મા ે,  ાસ્કબારના ખાલી ભાગ પર જમણુિં-

ટલલક કરો અને િેટ િંગ્િ પર ટલલક કરો. (અથવા પ્રારિંભ / િટે િંગ્િ / વ્યટિગતકરણ /  ાસ્કબાર પર ટલલક કરો.) 

પછી નીચે સ્ક્રોલ કરો અને િૂચના કે્ષત્ર પર ટલલક કરો /  ાસ્કબાર પર કયા ટચહ્નો દેખાય છે 
 
 

 ટવન્ડોવ્િ એ લ ેશુિં 
 લઘુતમ કરો, પુનસ્થાટપત કરો, મહત્તમ કરો અને બિંધ કરો 

ટમટનમાઇઝ, રીસ્ ોર, મેટ્િમાઇઝ અને લલોઝ બ નોને કિં ર ોલ બ નો પણ કહેવામાિં આવે છે, ms OFFICms 

OFFICE એ્લીકેશન) શબ્દના ઉપરના જમણા ખણૂા પર દેખાય છે. આની નીચે ચચાક કરવામાિં આવી છે. 
 

 
 
 
 

Minimizing a Window 

(ટવિંડોને ઘ ાડી) 
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જ્યાર ેતમ ેદસ્તાવેજને નાના કરો છો ત્યાર ેતે સ્ક્રીન પર અદૃશ્ય થઈ જાય છે, પછી તમ ે ાસ્કબાર પર ફિ 

એટ્લકેશન આયકન જોઈ શકો છો. એટ્લકેશનનો આ મોડ તમને ડેસ્ક  .પ જોવા અને અન્ય કાયક એ્િેિ 

કરવામાિં િહાય કર ેછે. 

 
 
 

Maximizing a window 

ટવિંડો ડાઉન રીસ્ ોર કરો: 
 

ટરસ્ ોર ડાઉન મોડ ડેસ્ક  .પ પર દસ્તાવેજનુિં કદ  ૂિં કુિં  કર ેછે. િામાન્ય રીતે, આ મોડનુિં કદ બદલી, ખિેડવુિં, ફાઇલો 

ખોલવા અને િમાટવષ્ટો વહેંચવાનુિં િરળ છે. 
 
 

ટવિંડો / એટ્લકેશન પર "રીસ્ ોર ડાઉન" પર નીચે આપેલા પગલાિંને અનુિરો: 
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રીસ્ ોર બ ન પર ટલલક કરો, જ ેશીર્કક પટ્ટીના ઉપરના જમણા ખૂણા પર દેખાય છે, પછી આપમેળે સ્ક્રીન 

(ડેસ્ક  .પ) પર ટવિંડોનુિં કદ િિંકોચાય છે. 

તમારા કિકરને એટ્લકેશનના કોઈપણ ખૂણા પર / બાજુ પર ખિેડો જ્યાિં િધુી તમારુિં  માઉિ કિકર ડબલ-હેડ 

એરો તરીકે બદલાતુિં નથી. 

પછી ડાબુિં માઉિ બ ન ટલલક કરો અને પકડી રાખો અને પછી દસ્તાવેજનો કદ વધારવા અથવા ઘ ાડવા મા ે 

દસ્તાવેજ / એટ્લકેશન શબ્દને ઇન-આઉ  અથવા ખેંચો. 
 
Closing a Window: 

બિંધ કરવુિં એ એટ્લકેશન / ટવિંડોમાિંથી બહાર નીકળવુિં છે. 
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  ટવિંડો / એટ્લકેશન "લલોટઝિંગ" (Alt + F4) પર નીચે આપેલા પગલાિંને અનુિરો: 

ટચત્રમાિં બતાવ્યા પ્રમાણ ે"બિંધ કરો" બ ન પર ટલલક કરો, જ ેશીર્કક પટ્ટીની ઉપરના જમણા ખૂણા પર છે. 
 

  Resizing and Moving a Window 

ટવિંડોનુિં કદ બદલીને અને ખિેડવુિં 

ફ્લોટ િંગ ટવિંડોઝ હિંમેશા ટવનડબીજી ટવિંડો િાથે િિંકળાયેલ હોય છે. જો તમ ેWinDbg ને ઓછુિં  કરો છો, તો બધી 

ફ્લોટ િંગ ટવિંડોઝ ઓછી કરવામાિં આવે છે. અને જો તમે WinDbg ને પુનસ્થાકટપત કરો છો, તો બધી ફ્લોટ િંગ 

ટવિંડોઝ પુન restoredસ્થાટપત કરવામાિં આવશે. તમ ેટવનડબીજી ટવિંડોની પાછળ ફ્લોટ િંગ ટવિંડો ક્યારયે મૂકી 

શકતા નથી. 

દરકે ફ્લોટ િંગ ટવિંડો એકબીજાથી અને ટવનડીબીજી ટવિંડોથી સ્વતિંત્ર રીતે ફર ેછે, ટિવાય કે તમ ેટવિંડોના શો ક ક  

મેનૂ પર ફે્રમ િાથે ખિેડો પિિંદ ન કરો. 

.ટવનડબીજી ફે્રમની અિંદર ડ doc્ડ ટવિંડો એક ટનટિત સ્થાન ધરાવે છે. જો તમ ેટવનબીબીજીનુિં કદ બદલો છો, તો 

બધી ડkedક ટવિંડોઝ આપમેળે નવા કદમાિં સ્કેલ થઈ જશે. આ જ ટસ્થટત ટવિંડોઝ પર લાગુ પડ ેછે જ ેઅલગ ડોકમાિં 

ડોક કરવામાિં આવી છે. 

જો તમ ેમાઉિ પોઇન્ રને બ ેડkedક ટવિંડોની િરહદ પર ખિેડો, તો માઉિ પોઇન્ ર તીર બની જાય છે. આ 

તીરને ખેંચીને, તમે નજીકના બ ેટવિંડોઝનુિં કદ બદલી શકો છો અને તેમને ડkedક ટસ્થટતમાિં છોડી શકો છો. 

ટવનડીબીજી ટવિંડો હિંમેશા ડોક ટવિંડોથી ભરલેી હોય છે. ટવિંડોમાિં ડોક ન હોય ત્યાિં િુધી ટવિંડોમાિં ક્યારયે કોઈ 

ખાલી કે્ષત્ર નથી. આ જ પટરટસ્થટત સ્વતિંત્ર ડks્િ પર લાગુ પડ ેછે 
 
START MENU 
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ટવન્ડોઝ 10 વપરાશકતાકઓને એક પ્રારિંભ મેનૂ આપ ેછે જ ેટવન્ડોઝનાિં 8-ટવન્ડોઝનાિં પૂવક િિંસ્કરણો જવુેિં જ લાગે 

છે.સ્ ા ક  બ ન એ  ાસ્કબારમાિં અથવા તટળય ેડાબી બાજુનાિં ખૂણામાિં ઉપલબ્ધ છે, જ ેવપરાશકતાક પિિંદ કર ેછે 

 ાસ્કબાર લક્ષીકરણના આધાર.ે 
 
 

બિંધ કરી રહ્યા છીએ અને ફરીથી પ્રારિંભ કરો 

 
 

જો તમ ેટિસ્ મ િમસ્યાઓનુિં મશુ્કેલીટનવારણ કરી રહ્યાિં છો, તો તમ ેશરૂઆતથી ટવિંડોઝને ફરીથી વસ્તુઓમાિં 

ગોઠવવા ખાતરી કરવા મા ે કનકલનુિં િિંપૂણક શ  ડાઉન કરવા માિંગો છો. આ કરવા મા ે, મેનૂમાિં "શ  ડાઉન" 

ટવકલ્પને બદલે ફિ "ફરીથી પ્રારિંભ કરો" ટવકલ્પને ટલલક કરો. ટવિંડોઝ તમારા કમ્પ્યુ રને ફરીથી પ્રારિંભ કર ેછે, 

પરિંતુ તે પહેલાિં િિંપણૂક શ  ડાઉન કર ેછે અને આમ કરતી વખતે કનકલની ટસ્થટતને અવગણે છે. 

જ્યાર ેતમ ેટવિંડોઝમાિં "શ  ડાઉન" ટવકલ્પને ટલલક કરો ત્યાર ેતમ ેતમારા કીબોડક પર ટશફ્  કી દબાવીને અને 

હોલ્ડ કરીને પૂણક શ  ડાઉન પણ કરી શકો છો. આ કાયક કર ેછે કે શુિં તમ ેસ્ ા ક  મેનૂમાિં, િાઇન-ઇન સ્ક્રીન પર 

અથવા તમ ેCtrl + Alt + key નાિંખો પછી દબાવો તે સ્ક્રીન પર ટવકલ્પ ટલલક કરી રહ્યાિં છો 
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You જો તમ ેપિિંદ કરો છો, તો તમ ેતેના બદલે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્  અથવા પાવરશેલ ટવિંડોમાિંથી શ ડાઉન આદેશનો 

ઉપયોગ કરીને િિંપૂણક શ ડાઉન કરી શકો છો. 

Do આ કરવા મા ે, કમાન્ડ પ્રોમ્પ્  અથવા પાવરશેલ ટવિંડો ખોલો- 

ઉદાહરણ તરીકે, સ્ ા ક  મેનૂમાિં "કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ " શોધવા અને તેના શ shortc ક ક ને ટલલક કરીને અથવા સ્ ા ક  

બ નને રાઇ -ટલલક કરીને અને "ટવન્ડોઝ પાવરશેલ." પિિંદ કરીને નીચેનો આદેશ લખો અને પછી એન્ ર 

દબાવો 
 

વપરાશકતાક ઇન્ રફેિ અને ડેસ્ક ોપ 

ટવન્ડોઝ 10 નો યુઝર ઇિં  રફેિ ઉપયોગમાિં લેવાતા ઉપકરણના પ્રકાર અને ઉપલબ્ધ ઇનપુ  પદ્ધટતઓના 

આધાર ેતેની વતકણૂકને બદલે છે. 

કટન્ ન્યમુ નામની એક નવી િુટવધા, કન્વટ કબલ લેપ ોપ અને ડોકી િંગ કીબોડકવાળા ગોળીઓ પરના ઇન્ રફેિ 

મોડ્િ વચ્ચે િિંક્રમણોનુિં િિંચાલન કર ેછે. 

 ાસ્ક વ્ય ૂતરીકે ઓળખાતી નવી વચુકઅલ ડેસ્ક ોપ ટિસ્ મ ઉમેરવામાિં આવી. 

ટવન્ડોઝ સ્ ોર એટ્લકેશનો, જનેો ઉપયોગ ફિ પણૂક-સ્ક્રીનનો જ હતો, હવે ડેસ્ક  .પ ટવિંડોઝ અથવા ફલુ-સ્ક્રીન 

મોડમાિં ઉપયોગ કરી શકાય છે. 

ટવન્ડોઝ 10 ડેસ્ક પ પર સ્વત ગોઠવો ટચહ્નો 

પગલુિં 1 - ડેસ્ક પ પર ખાલી જગ્યા પર જમણુિં ટલલક કરો અને તમારા માઉિ પોઇન્ ર વ્ય ૂપર હોવર 

કરો (મૂકો) 

 

એકવાર તમ ેarrange ો એરને્જ આયકન્િ ટવકલ્પને ટલલક કરો, પછી તમ ેતરત જ ફરીથી વિવા  

કરો છો. ડેસ્ક  .પ પર આનો ક્રમ orderડકર િમાન રહે છે. પરિંતુ જ્યાર ેતમ ેકોઈ વસ્તુને દૂર કરો છો 

અથવા ઉમેરશો ત્યાર ેતે તે જ િમય ેફરીથી સ્થાનાિંતટરત થાય છે. 
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ઉદાહરણ તરીકે, જો તમ ેકોઈ ફોલ્ડર delete કરો  છો, તો પછી ફોલ્ડરનુિં બાકીનુિં ટચહ્ન ખાલી જગ્યા 

અને વ્યવટસ્થત રીતે રોકે છે. તે જ રીતે, જો તમ ેડેસ્ક  .પ પર ફાઇલ મૂકો છો તો તેનુિં ટચહ્ન આપમળેે 

ગોઠવાય છે. 

  તમ ેનીચેના એટનમેશન દ્વારા ટવન્ડોઝ 10 પર આઇ મ્પિની સ્વચાટલત ગોઠવણી મા ેની પદ્ધટતને 

િમજી શકો છો 

 
 
 

MULTIPLE DESKTOPS  ( મલ્ ીપલ ડેસ્ક ો્િ) 

માઇક્રોિોફ્ ે તેની ડેસ્ક પ ઓપરટે િંગ ટિસ્ મોમાિં હજી િુધી િુટવધાને  ેકો આપવાનો ઇનકાર કયો 

છે. 

ટવન્ડોઝ 8 માિં પ્રારિંભ સ્ક્રીનની રજૂઆત એ પુટષ્ટ કર ેછે કે ટવન્ડોઝની િિંગઠનાત્મક વ્યૂહરચના વધ ુ

િારી ટિિંગલ ડેસ્ક પ મેનેજમેન્  પર કેટન્િત છે. 
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ટવન્ડોઝ 10 માિં, તમ ેિરળતાથી ડેસ્ક પ પયાકવરણોને ઉમેરી અથવા દૂર કરી શકો છો, અને જ્યાર ે

તમે કરો ત્યાર ેતેમાિં પ્રોગ્રામ્પિ ખોલી શકો છો. 

 

 

 FEATURES(ટવશરે્તા) 
 

ટવન્ડોઝ સ્ ોર એટ્લકેશન ઇકોટિસ્ મને "ટવન્ડોઝ એટ્લકેશન્િ" માિં િધુારી દેવામાિં આવી છે. 

સ્મા ક ફોન,  ેબ્લેટ્િ અને પીિી મા ે એક જ ્લે ફોમક 

પ્રારિંભ મેનૂનુિં વળતર 

નવુિં બ્રાઉઝર, સ્પા કન નામના કોડ 

મલ્ ીપલ ડેસ્ક પ 

ડેસ્ક પ મા ે કો કના વ્યટિગત િહાયક 

ટવન્ડોઝ 10 નો મુખ્ય પાિા એ ઉપકરણોના ટવટવધ વગો વચ્ચેના વપરાશકતાક અનુભવો અને 

કાયકક્ષમતાને િુમેળ બનાવવા પર કેટન્િત છે. 
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ટવન્ડોઝ વપરાશકતાક ઇન્ રફેિમાિં ખામીઓને દૂર કરવા િાથે કે જ ેપહેલા ટવન્ડોઝ 8 માિં રજૂ 

કરવામાિં આવ્યુિં હતુિં. 

 

Screensaver (સ્ક્રીન િવેર) 

 

ટવન્ડોઝ 10 માિં સ્ક્રીનિેવર િેટ િંગ્િ 

વૈકટલ્પક રીતે, તમારા ટવિંડોઝ 10 ડેસ્ક  .પ પર જમણુિં-ટલલક કરો, અને વ્યટિગતકરણ િેટ િંગ્િ 

ખોલવા મા ે વ્યટિગત બનાવો પિિંદ કરો. ડાબી તકતીમાિં લોક સ્ક્રીન પર આગળ ટલલક કરો. લોક 

સ્ક્રીન િેટ િંગ્િને નીચે સ્ક્રોલ કરો અને સ્ક્રીન િેવર િટે િંગ્િ પર ટલલક કરો. નીચેની ટવિંડો ખુલશે 
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