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PowerPoint चा उपयोग हा presentation तयार कर यासाठ होतो. Presentation अनेक
Slides मळू न बनते. यात अनेक formatting, Backgrounds, colors आ ण themes आहे त.

Getting Started :
PowerPoint 2010 सु

कर यासाठ Desktop वर ल PowerPoint 2010 या आकॉनला ि लक

करावे / Start-All Programs-Microsoft Office-Microsoft PowerPoint 2010
PowerPoint 2010 सु

File Tab

के यानंतर खाल ल

Quick
Access
Toolbar

Tabs

माणे ि

Title Bar

न दसते.

Ribbon

Slide Tab

Status Bar

Office Element :
1) Title Bar : Windows

View Control

Zoom Slider

या सवात वर ल बाजु ला Title bar असतो. यावर आप या

presentation चे नांव दसते. जर फाईल से ह केलेल नसेल तर येथे Presentation1 हे नांव
असते. या या उज या बाजु ला Minimize, Maximise/Restore आ ण Close हे बट स असतात.
तसेच डा या बाजु ला Quick Access Toolbar असतो.
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2) Quick Access Toolbar :येथे नेहमी लागणा-या कमांडसचे बट स असतात. उदा. Save,
Undo, Repeate इ. या टू लबार या उज या बाजु ला असले या arrow ला ि लक केले तर आ ण
कामंडसची बटने दसतात. यात असले या इतर कमांडसची बटनांवर ि कक क न आपण या
कमांडस quick access toolbar वर घेऊ शकतो.
3) File Tab :याचा वापर अगोदर व ड या versions मधील फाईल मेनु सारखाच होतो. यात
Save, Save, Open, Close यार या कमांडस आहे त.

4) Ribbon :Word 2010 म ये इतर अगोदर या versions म ये असले या मेनु आ ण टु लबारची
जागा Ribbon ने घेतल आहे. यात कमांडस लवकर शोधता या यात यासाठ येथे Tabs दलेले
आहे त, जे एखादया ठरा वक कामासंबंधी असतात. पु ढे या tab म ये आणखी अनेक
असतात. Document म ये टाईप कर यासाठ जा त जागा मळावी
hide क न ठे वू शकतो. यासाठ

ुप

हणू न आपण हे Ribbon

वंडो या सवात वर डा या बाजु या Close बटनाखाल ल

Minimize the Ribbon या बटनाला ि लक करावे. Ribbon Minimize के यानंतर
पु हा Expand कर यासाठ येथे Expand the Ribbon हे बटन आलेले असते.
Ribbon म ये पु ढ ल तीन भाग असतात.
i) Tabs – हे एखादया कामांशी संबंधीत असतात. ते Ribbon या सवात वर असतात. उदा.
Home, Insert, Page Layout इ.
ii) Groups-

येक tab हा

या या उपकामांम ये वभागलेला असतो. उदा. Home tab म ये

Clipboard, Font, Paragraph, Styles आ ण Editing हे task असतात. काह
उज या बाजू ला एक लहान बाणाचा आकार असलेले
Launcher असे

बटन असते,

ु प या खाल

यांना Dialog Box

हणतात.यावर ि लक केले असता आणखी ऑ श स येतात.

iii) Command Buttons – हे

येक

ु पशी संबंधीत कमांडस बट स असतात. उदा. Font

ुप

म ये Bold, Italic, Underline इ. कमांड बट स आहेत.
Tabs that appear only when you need them
वर ल Tabs यतीर त अजु न काह Tabs असतात. पण ते जे हा आपण व श ट कामाची
नवड करतो ते हाच ते सव Tab या शेवट एका वेगळया रं गात दसतात.
Contextual Tools :जे हा तु ह
कर यासाठ

एखादा ऑबजे ट

सले ट करतात ते हा

या कामाशी संबंधीत हे Tab वेगळया रं गात ि

यावर काम

नवर दसतात. उदा. Table,

Picture कंवा Drawing.
उदा. –
 PowerPoint म ये एखाद इमेज
इनसट

Page: 3

MS-Word 2010

IT Vishwa
 तु हाला वर ल बाजु ला Picture Tools या हे डंगखाल Format Tab आलेला दसेल.


नवडले या च ावर काम कर यासाठ येथे कमांड असतात.

2) File Button :

हे बटन PowerPoint 2010 या सवात वर डा या बाजु ला असते. Office
2007 म ये येथे Microsoft Office Button दसत होते. यात New, Open,
Save, Save As , Print आ ण Close यार या कमांडस असतात.

3) Quick Access Toolbar:

File बटना या उज या बाजु ला हा टू लबार असतो,
यात नेहमी वापरात असेले या कमांडसची बट स

असतात. उदा. Save button, and the Undo आ ण Redo last action buttons.
4) The Status Bar
हा वंडो या सवात खाल

असतो. यावर Documents संबंधी अनेक मा हती असते. उदा.

current page number, section, number of words in the document, इ. यावर माऊसने right
click क न इतर ऑ श स नवडता येतात.
5) Zoom Slider

हा

वंडो या सवात खाल Status Bar वर उज या

बाजु ला

असतो.

Document वेगवेगळया percentage

म ये Zoom in कंवा Zoom out कर यासाठ याचा वापर होतो.
6) View Control:
Zoom

Slider

या

डा या

बाजु ला

Presentation

चे

layout

बदलव यासाठ येथे Normal, Slide Sorter, Reading View, Slide

View हे बट स असतात.
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