Use of short cut commands
1) Alt+F4/ctrl+F4:- To close the program.
2) Tab button :- Resume ਦੀ setting ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ space ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ textbox ਵ ੱ ਚ ਜਾਣ
ਲਈ tab button ਦਾ use ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
3) Right button :- ਵਜਹੜਾ ਕੰ ਮ ਅਸੀਂ mouse ਦੇ right button ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੰ ਮ keyboard ਦੇ ਇਸ right
button ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
4) Alt button :- ਇਹ button short cut command ਲਈ ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ Menu bar ਦੇ
option select ਕਰਨ ਲਈ Alt ਦਾ button use ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਜ ੇਂ Alt+f ਨਾਲ file, Alt+E ਨਾਲ edit, Alt+v ਨਾਲ
view ਖਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Alt+tab+space ਦੇ button ਨਾਲ program ਨੂੰ minimize ਅਤੇ maximize ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ।
5) ESC (Escape):- Games, Tally software ਵ ੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ Esc ਦਾ use ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਛਟੇ options
ਵਜ ੇਂ- save, go to ਦੀ option ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ Esc ਦਾ use ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
6) Caps lock :- ਇਸ button ਨੂੰ On ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ keyboard ਤੋਂ capital letter ਅਤੇ ਇਸ button ਨੂੰ off ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ small letter type ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
7) Num lock :- ਇਸ Lock ਨੂੰ on ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ keyboard ਤੋਂ counting type ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ lock ਨੂੰ
off ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ special keys ਦਾ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
8) Small lock :- ਇਸ lock ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ excel worksheet ਦੇ ਇੱ ਕ cell ਨੂੰ Lock ਜਾ ੇਗਾ। ਦਬਾਰਾ press
ਕਰਨ ਨਾਲ Lock ਖੱ ਲ ਜਾ ੇਗਾ।
9) Space bar :- ਇਸਦਾ Use matter ਵ ੱ ਚ space ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਕਸੇ check box ਨੂੰ ੀ OK ਕਰਨ ਲਈ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ।
10) Shift button :- ਇਹ button ੀ shortcut commands ਲਈ ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Caps lock off ਹਣ ਤੇ ਅਸੀਂ
shift ਦੇ ਨਾਲ capital words ਵਲੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Caps lock on ਹਣ ਤੇ shift ਨਾਲ small words ਵਲੱਖ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ।Shift ਨਾਲ arrow keys ਦੀ help ਨਾਲ matter ਨੂੰ select ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
11) Print screen :- ਇਸ button ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ ੀ program open ਕੀਤਾ ਹ ੇਗਾ, ਉਸਦੀ copy ਹ ਜਾ ੇਗੀ।
ਵਿਰ paint ਜਾਂ ਵਕਸੇ ੀ ਹਰ program ਵ ੱ ਚ ਜਾ ਕੇ paste ਕਰਕੇ ੇਖ ਕੰ ਮ, ਜ ਅਸੀਂ copy ਕੀਤਾ ਸੀ as a picture
paste ਹ ਜਾ ੇਗਾ।

12) Back space :- Type ਕੀਤੇ matter ਨੂੰ erase ਕਰਨ ਲਈ।
13) Window button :- ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ start ਬਟਨ ਤੇ click ਹ ਜਾ ੇਗਾ, ਵਿਰ arrow keys ਨਾਲ
ਕਈ ੀ program select ਕਰਕੇ enter button ਦੀ help ਨਾਲ program select ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
14) Ctrl+A :- Type ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ matter select ਕਰਨ ਲਈ।
15) Ctrl+B :- Type ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ matter ਨੂੰ select ਕਰਕੇ Bold ਕਰਨ ਲਈ।
16) Ctrl+C :- Select ਕੀਤੇ matter ਨੂੰ copy ਕਰਨ ਲਈ।
17) Ctrl+D :- Font setting ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ drawing toolbar ਦੀ picture ਨੂੰ duplicate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
18) Ctrl+E :- Type ਕੀਤੇ matter ਨੂੰ page ਦੇ centre ਵ ੱ ਚ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
19) Ctrl+F :- Type ਕੀਤੇ matter ਵ ੱ ਚੋਂ word find ਕਰਨ ਲਈ।
20) Ctrl+G :- Line ਦੇ ਬਾਦ ਦਾ option Go to use ਕਰਨ ਲਈ।
21) Ctrl+H :- Word replace ਦਾ Option replace to use ਕਰਨ ਲਈ।
22) Ctrl+I :- Select ਕੀਤੇ matter ਨੂੰ Italic style ਕਰਨ ਲਈ।
23) Ctrl+J :- Matter ਨੂੰ justify side ਕਰਨ ਲਈ।
24) Ctrl+K :- Hyperlink option use ਕਰਨ ਲਈ।
25) Ctrl+L :- Matter ਨੂੰ page ਦੇ left side ਕਰਨ ਲਈ।
26) Ctrl+M :- Tab ਾਂਗ space ਛੱ ਡਣ ਲਈ।
27) Ctrl+N :- New page ਲੈ ਣ ਲਈ।
28) Ctrl+O :- Save ਕੀਤੀਆਂ files open ਕਰਨ ਲਈ।
29) Ctrl+P :- Print ਕਢੱ ਣ ਲਈ।
30) Ctrl+Q :- Matter ਨੂੰ Page ਦੇ Left side ਕਰਨ ਲਈ।
31) Ctrl+R :- Matter ਨੂੰ page ਦੇ right side ਕਰਨ ਲਈ।
32) Ctrl+S :- File ਨੂੰ save ਕਰਨ ਲਈ।
33) Ctrl+T :- Gutter (printer) ਦਾ Option use ਕਰਨ ਲਈ।
34) Ctrl+U :- Select ਕੀਤੇ Matter ਨੂੰ underline style ਦੇਣ ਲਈ।
35) Ctrl+V :- Copy ਕੀਤੇ matter ਨੂੰ paste ਕਰਨ ਲਈ।
36) Ctrl+W :- Program ਨੂੰ Quit ਕਰਨ ਲਈ।

37) Ctrl+X :- Select ਕੀਤੇ matter ਨੂੰ cut ਕਰਨ ਲਈ।
38) Ctrl+Y :- To use repeat option.
39) Ctrl+Z: - To use undo option.
40) Ctrl+f1:- To use the help option.
41) F5:- To use the go to option.
42) F7:- To use the option of spelling and grammar.
43) F8 :-To select the matter.
44) Ctrl+f10:- To minimize and maximize the program.
45) F10:- To select the option of menu bar.
46) F12:- To save the work.
47) Ctrl+f12:- To open the file.
48) Ctrl+button :- ਇਸ button ਦਾ use alphabetic keys or function keys ਆਵਦ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
49) Ctrl+Home :- ਸਾਰੇ matter ਤੇ starting ਵ ੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ।
50) Home :- ਇਸ button ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ current line ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਵ ੱ ਚ ਆ ਜਾ ਾਂਗੇ।
51) Ctrl+End :- ਸਾਰੇ matter ਦੇ end ਵ ੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ।
52) End :- ਇਸ button ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ current line ਦੇ last ਵ ੱ ਚ ਆ ਜਾ ਾਂਗੇ।
53) Pause break :- ਇਸ button ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ ੀ Program open ਕੀਤਾ ਹ ੇ, ਉਸ ਦੀ copy ਹ ਜਾ ੇਗੀ।
ਵਿਰ paint ਵ ੱ ਚ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹਰ program ਦੇ last ਵ ੱ ਚ ਜਾ ਕੇ paste ਕਰ ਕੇ ੇਖ ਜ ਤਸੀ copy ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ as
a picture paste ਹ ਜਾ ੇਗਾ।
54) Enter button :- ਇਸ button ਨੂੰ press ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ line ਵ ੱ ਚ matter type ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾ ਾ OK ਜਾਂ Cancel ਦੀ command ਨੂੰ ੀ run ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
55) Page up :- ਇਹ button press ਕਰਨ ਨਾਲ page ਉੱਪਰ ਹ ਜਾ ੇਗਾ, ਵਜ ੇਂ ਅਸੀਂ scroll bar ਨਾਲ page up
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
56) Page down :- Page ਦੇ last ਵ ੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ page down button use ਕਰ।
57) Insert button :- ਇਸ button ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ type ਕੀਤੇ ਹਏ matter ਤੇ ਜੇ type ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਪਛਲਾ data erase
ਹੰ ਦਾ ਜਾ ੇਗਾ ਤੇ new data type ਹੰ ਦਾ ਜਾ ੇਗਾ।
58) Delete :- Select ਕੀਤੇ matter ਨੂੰ delete ਕਰਨ ਲਈ।

59) Shift button :- ਇਸਦਾ use shift+ shortcut commands ਲਈ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ type ਕੀਤੇ matter ਨੂੰ shift+
left, right, up, down keys ਨਾਲ select ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ caps lock off ਕਰਕੇ shift button
ਦਬਾ ਕੇ capital words type ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

