
Fuel Entries Current Translation Evaluated Translation Applications where fuel entry appear
About િિશે nautilus
Accessibility સુલભતા સુગમ menu
Accessories સહાયક કાયયકમો ઉપકરણો menu
Accounts ખાતાઓ ખાતા pidgin
Administration સંચાલન િહીિટ menu
Alignment ગોઠિણી ગોઠિણ
Anchor એનકર ઍનકર
Applications કાયયકમો ઍિિલકેશન menu
Apply Filters ગાળકો અમલમાં મૂકો િિલટર અમલમાં મૂકો evolution
Area િિસતાર
Arrange ગોઠિો -
Authentication સતાિિકરણ પમાિણત કરિાની પિકયા menu

આપમેળે સુિારો
આપોઆપ ભરો આપોઆપ બેસાડો

આપમેળે લખાણ
Back પાછળ પાછળ
Bookmark બુકમાકય -
Boundaries િકનારીઓ સીમા
Buddies વયિિતઓ િમતો pidgin
Calculate ગણો ગણતરી કરો
Calculator કેલિયુલેટર કૅલિયુલેટર menu
Calender કેલેનડર - menu
Cancel રદ કરો -
Caption કેિશન કૅિશન
Cells ખાનાંઓ ખાનાં
Changes િેરિારો -
Character અકર -
Chart આલેખ -
Clear સાિ કરો - evolution
Close બંિ કરો -
Column સતંભ -
Computer કમિયૂટર - menu  nautilus
Consolidate કોનસોલીડેટ એકઠંુ કરો

[-ના] િિશે

openoffice
openoffice

િિસતાર, કેત openoffice
openoffice

AutoCorrect સિય-ંસુિારણા openoffice
Autofit openoffice
AutoFormat સિયં-બંિારણ સિય-ંમાળખંુ રચો openoffice
AutoText સિય-ંલખાણ openoffice

firefox  openoffice
openoffice
openoffice

openoffice

gdmpaneldesktop
openoffice
openoffice
openoffice
openoffice
openoffice

gedit  nautilus  openoffice
openoffice

openoffice



Contact સંપકય - menu
Contents િિષયસુચી સામગી
Control િનયંતણ -
Convert િેરિો તબદીલ કરો
Copy નકલ કરો -

Create બનાિો - openoffice
Customize િૈિિધયપૂણય બનાિો - openoffice
Cut કાપો -

માિહતીપાયલોટ
Day િદિસ - evolution
Delete કાઢી નાંખો -
Desktop ડેસકટોપ - menu
Detective શોિી શકાય તેિું
Dictionary શબદકોષ શબદકોશ menu
Display િડસિલે - menu
Documentations દસતાિેજકરણો દસતાિેજકરણ menu
Documents દસતાિેજ દસતાિેજ
Downloads ડાઉનલોડ -
Drafts ડર ાફટો મુસદા evolution
Duplicate નકલી નકલ
Edit િેરિાર સુિારો
Envelope કિર -
Exit બહાર નીકળો -
Export િનકાસ કરો -
Expunge સંપૂણયપણે કાઢી નાંખો - evolution
Extensions એિસટેનસનો િિસતરણ
Eyedropper આઈડર ોપર
Fields કેતો કેત
File િાઈલ િાઇલ

Fill ભરો -
Filter ગાળક િિલટર
Find શોિો -
Flip પલટાિો -

evolution  gedit  gnometerminal  nautilus
openoffice
openoffice
evolution  firefox  gedit  gnometerminal  nautilus  
openoffice

firefox  gedit  nautilus  openoffice
DataPilot ડેટા-પાયલોટ openoffice

evolution  firefox  gedit  openoffice

શોિ-તપાસ openoffice

gedit
firefox

nautilus  openoffice
evolution  gedit  nautilus  openoffice
openoffice
openoffice
openoffice

firefox
આઇડર ોપર / રંગઓળખ openoffice

openoffice
evolution  firefox  gedit  gnometerminal  nautilus  
openoffice
openoffice
openoffice
gedit
openoffice



Folder િોલડર - evolution
Fonts િોનટ - menu
Footer િુટર િૂટર
Footnotes િુટનોિ પાદટીપ
Form િોમય -
Format બંિારણ માળખંુ
Formula સૂત -
Forward આગળ િપાિો આગળ જિ
Frame ચોકઠંુ -
Freeze જમાિો સથિગત
Full Screen સંપૂણય સકીન પૂણય સકીન
Function િિિેય કાયય
Gallery સંગહાલય ગૅલરી
Graphics ગાિિિસ - menu
Grid જળી -
Group જૂથ -
Guides માગયદશયનો માગયદશયક
Header હેડર મથાળું
Help મદદ -
Hibernate હાયબરનેટ સુષુપ
History ઈિતહાસ ઇિતહાસ
Home ઘર હોમ
Hyperlink હાયપરલીક હાયપરિલંક

Import આયાત કરો -
ઈનબોિસ ઇનબૉિસ evolution

Input Method ઈનપુટ પદિત િનકેપ પદિત menu
Insert દાખલ કરો -
Interaction દખલગીરી આદાનપદાન
Internet ઈનટરનેટ ઇનટરનેટ menu
Junk બગડેલ નકામું evolution
Keyboard કીબોડય કીબૉડય menu
Language ભાષા -
Launch લોનચ કરો શર કરો
Layout દેખાિ લેઆઉટ evolution

openoffice
openoffice
openoffice
openoffice
openoffice
evolution  firefox
openoffice
openoffice
firefox  gnometerminal  openoffice
openoffice
openoffice

openoffice
openoffice
openoffice
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ImageMap િચત-નિશો છબી-નિશો openoffice
evolution  firefox

Inbox

openoffice
openoffice

gdmpaneldesktop  menu  openoffice
gdmpaneldesktop



Line લીટી
Links કડીઓ -
List યાદી evolution
Macros મેકો -
Master મુખય -
Message સંદેશો - evolution
Month મિહનો - evolution
Mouse માઉસ - menu
Move ખસેડો - gdmpaneldesktop
Names નામો નામ openoffice
Navigator નેિિગેટર - openoffice
Network નેટિકય - nautilus
New નિું - evolution  gedit  openoffice
Next આગળ આગળ evolution  openoffice
Normal સામાનય - openoffice
Note નોિ - openoffice
Object ઓબજિેટ િસતુ openoffice
Office ઓિિસ ઑિિસ menu
Open ખોલો - gedit  openoffice
Options િિકલપો - openoffice
Outbox આઉટબોિસ આઉટબૉિસ evolution
Outline બાહ િકનારી બાહરેખા openoffice
Page પાનંુ પૃષ openoffice
Paragraph િકરો - openoffice
Password પાસિડય - gdmpaneldesktop
Paste ચોટાડો -

Permissions પરિાનગીઓ પરિાનગી evolution
Personal વયિિતગત - evolution
Picture િચત -
Places જગયાઓ સથાન menu  nautilus
Plug-in
Points િબંદુઓ
Preferences પસંદગીઓ -
Presentation રજૂઆત - menu

લીટી/ રેખા openoffice
openoffice

યાદી / સૂિચ 
openoffice
openoffice

firefox  gdmpaneldesktop  gedit  gnometerminal  
nautilus  openoffice

openoffice

િલગ-ઈન િલગ-ઇન openoffice
િબંદ ુ/ મુદો openoffice

evolution  firefox  gedit  menu  nautilus  pidgin



preview પૂિયદશયન -
Previous પહેલાંનુ - evolution
Print છાપો -
Printing છાપી રહા છીએ છાપકામ menu
Privacy ખાનગીપણં - pidgin
Profiles રપરેખાઓ રપરેખા
Programming પોગામીગ પોગાિમંગ menu
Properties ગુણિમો -

Protect Cell ખાનાંને રકણ આપો -
Purge કામ િગરનંુ બનાિો નકામું કાઢી નાંખો evolution
Quit બહાર નીકળો બહાર આિો
Redo િરીથી કરો -
Registration રજસટરેશન નોિણી
Reload પુનઃલાિો િરીથી લાિો
Rename નામ બદલો - evolution  nautilus
Repeat પુનરાિતયન પુનરાિતયન કરો
Replace બદલો -
Reset િરી સુયોજત કરો
Restart પુનઃશર કરો -
Revert ઉલટાિો ઊલટાિો
Row હરોળ -
Ruler માપપટી -
Save સંગહો સંગિહત કરો
Scenarios પિરિસથતી -

સકીનસેિર - menu
Script િસકિટ -
Search શોિો -
Section િિભાગ -
Select પસંદ કરો -
Send મોકલો -
Sent મોકલાયેલ મોકલાિેલું evolution
Services સેિાઓ - menu
Sessions સતો સત menu
Sheet શીટ -

firefox

firefox
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evolution  gdmpaneldesktop  nautilus  openoffice

openoffice
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Show બતાિો દશાયિો evolution
Sidebar બાજુપટી -
Slide સલાઈડ તકતી
Sort કમમાં ગોઠિો -

જડણી ચકાસણી -
Split િિભાજ િિભાજન કરો
Spreadsheet સપેડશીટ -

પિરિસથિતદશયકપટી -
Stop અટકાિો
Subscriptions ઉમેદિારીઓ સભય નોિણી evolution
Subtotals ગૌણ સરિાળો પેટા સરિાળો
Summary સારાંશ - evolution
Support આિાર -
Suspend અટકાિો મોકૂિ રાખો
System િસસટમ menu
Table કોષક -
Tasks િકયાઓ કાયો evolution  menu
Templates ટેમપલેટો ટેમપલેટ
Terminal ટિમયનલ - menu
Text લખાણ -
Themes થીમ થીમ

સાિનપટીઓ સાિનપટી
Tools સાિનો -
Trash કચરાપેટી - evolution  nautilus
Type પકાર -
Undo છેલી િકયા રદ કરો છેલી િકયાને રદ કરો
Unmatched બંિબેસતા નથી બંિબેસતંુ નથી evolution
Untitled શીષયકિીિહન મથાળા િિનાનંુ
Update સુિારો અદતન કરો
Validity માનયતા
Versions આિૃિતઓ આિૃિત
View દેખાિ દશય
Week અઠિાિડયું - evolution
Window િિનડો - evolution
Wizards િિઝાડો િિઝાડય

firefox
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openoffice

Spellcheck openoffice
openoffice
menu  openoffice

Statusbar firefox  gedit
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Wrap લપેટો િિંટાળિું
Zoom નાનામોટાપણં નાનંુ કે મોટંુ કરો
About GNOME જનોમ િિશે menu
About Me મારા િિશે - menu
About Mozilla Firefox મોિઝલા િાયરિોિસ િિશે
About Panels પેનલો િિશે પેનલ િિશે
Add Bookmark બુકમાકય  ઉમેરો - nautilus
Add Buddy વયિિત ઉમેરો િમત ઉમેરો pidgin
Add Chat સંિાદ ઉમેરો નિી િાતચીતનંુ ઉમેરણ pidgin
Add Group જૂથ ઉમેરો pidgin
Add/Edit pidgin
Address Book સરનામા પુિસતકા - evolution
Advanced Search અદતન શોિ અગીમ શોિ evolution
Animated Image એનીમેટ થયેલ ઈમેજ એનીમેટેડ ઇમેજ openoffice
Any Category કોઈપણ િગય કોઈપણ કોટી evolution
Archive Manager પેટી વયિસથાપક સંિચત માિહતી વયિસથાપક menu
Arrange Items િસતુઓ ગોઠિો - nautilus
Assign Task બાબત સોપો કામગીરી સોપો evolution
Autocheck Spelling આપોઆપ જડણી ચકાસો જડણી સિયં ચકાસો gedit
Bibliography Database સંદભયગંથ ડેટાબેઝ ગંથસૂિચ ડેટાબેઝ openoffice
Bibliography Entry સંદભયગંથ પિેશ ગંથસૂિચ પિેશ openoffice
Bottom Pane તિળયેની તકતી પાદ તકતી gedit
Browse Folders િોલડરો શોિો િોલડરમાં િિચરણ કરો nautilus
Buddy Pounces વયિિત પર તરાપ િમતને પકડી પાડો pidgin
By Company કંપની પમાણે - evolution
Can't Restore પુનઃસંગહી શકતા નથી િરીથી સંગહી શકતા નથી openoffice
Can't Undo છેલી િકયા રદ કરી શકતા નથી છેલી િકયા રદ કરી શકાતી નથી openoffice
Caret Mode કેરેટ િસથિત કૅરેટ મોડ evolution
CD Player - menu
Cell Contents ખાનાં સમાિિષો ખાનાં સામગી openoffice
Change Case િકસસો બદલો અપરકેસ કે લોઅરકેસ કરો openoffice
Change Language ભાષા બદલો - gdmpaneldesktop
Change Profile રપરેખા બદલો - gnometerminal
Change Session સત બદલો - gdmpaneldesktop
Character Encoding અકર સંગહપદિત અકર અથય િનકેપ evolution  firefox

openoffice
evolution  openoffice

GNOME િિશે

Mozilla Firefox િિશે firefox
gdmpaneldesktop

ઉમેરો/િેરિાર કરો ઉમેરો/સુિારો કરો

CD િલેયર



Character Map અકર કોષક - menu
Check Spelling જડણી ચકાસો - gedit
Clear Highlight પકાશન સાિ કરો િિશેષતાઓ દૂર કરો gedit
Clear Private Data ખાનગી માિહતી સાિ કરો ખાનગી માિહતી દૂર કરો firefox
Close All બિું બંિ કરો - gedit
Close Tab ટેબ બંિ કરો - firefox  gnometerminal
Close Window િિનડો બંિ કરો - evolution  firefox  gnometerminal  openoffice
Color/Grayscale - openoffice
Compare Documents દસતાિેજ સરખાિો દસતાિેજ સરખાિો openoffice
Conditional Formatting શરતી બંિારણ શરતી માળખંુ openoffice
Configuration Editor રપરેખાંકન સંપાદક menu
Connection Information જડાણ જણકારી જડાણની માિહતી gdmpaneldesktop
Convert to Task બાબતમાં િેરિો કાયયમાં તબદીલ કરો evolution
Create Document દસતાિેજ બનાિો - gdmpaneldesktop  nautilus
Create Folder િોલડર બનાિો - gdmpaneldesktop  nautilus
Create Launcher લોનચર બનાિો - gdmpaneldesktop
Create Rule િનયમ બનાિો - evolution
Cross-reference અનુસંિાન openoffice
Current Locale િતયમાન લોકેલ સાંપત લોકેલ gnometerminal
Current Profile િતયમાન રપરેખા સાંપત રપરેખા gnometerminal
Current View િતયમાન દેખાિ સાંપત દશય evolution
Custom Animation િૈિિધયપૂણય એનીમેશન - openoffice
Day View િદિસનો દેખાિ દૈિનકી evolution
Debug Window િડબગ િિનડો - pidgin
Default Formatting મૂળભૂત બંિારણ મૂળભૂત માળખંુ
Default Printer મૂળભૂત િપનટર - menu
Define Range િિસતાર વયાખયાિયત કરો વયાપ િનયત કરો
Define Views દેખાિો વયાખયાિયત કરો દશય િનયત કરો evolution
Delete Cells ખાનાંઓ દૂર કરો ખાનાં કાઢી નાંખો
Delete Contents સમાિિષો દૂર કરો સામગી કાઢી નાંખો
Delete Message સંદેશો કાઢી નાંખો - evolution
Delete Slide સલાઈડ કાઢી નાંખો તકતી કાઢી નાંખો
Desktop Background ડેસકટોપ પાશભાગ ડેસકટોપ પાશૅભાગ menu
Desktop Effects ડેસકટોપ અસરો ડેસકટોપ અસર menu
Detach Tab ટેબ છૂટી કરો ટૅબ છૂટી કરો

રંગ/ગેસકેલ

સિ-રપ સંપાદક

પારસપિરક-સંદભય
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Digital Signatures િડજટલ સહીઓ િડજટલ સહી
Document Statistics દસતાિેજ પિરિસથિત દસતાિેજની પિરિસથિત
DOM Inspector
Duplicate Slide નકલી સલાઇડ તકતીની નકલ બનાિો
Edit Bookmarks બુકમાકોમાં િેરિાર કરો બુકમાકયમાં સુિારાિિારા કરો nautilus
Empty Presentation ખાલી રજૂઆત -
Empty Trash કચરાપેટી ખાલી કરો - evolution
Enable Networking નેટિકીંગ સિકય કરો -
Exchange Database ડેટાબેઝની અદલાબદલી કરો -
Expand Slide સલાઇડ િિસતારો તકતીને િિસતારો
Failsafe Terminal િેઇલસેિ ટિમયનલ
Field Names કેત નામો કેત નામ
Field Shadings કેતનો પડછાયો કેતના પડછાયા
File Browser િાઈલ બાઉઝર િાઇલ બાઉઝર menu
File Management િાઈલ વયિસથાપન િાઇલ સંચાલન menu
File transfers િાઈલ પિરિહનો િાઇલનંુ પિરિહન pidgin
Find Again િરી શોિો
Find Next આગળનંુ શોિો -
Find Now હમણાં શોિો - evolution
Find Previous પહેલાંનંુ શોિો -
Floating Frame તરતંુ ચોકઠંુ ચિલત ચોકઠંુ
Forget Passwords પાસિડો ભૂલી ગયા પાસિડય  ભૂલી જિ evolution
Formatting Mark બંિારણ િચહ માળખાનંુ િચહ
Formula bar સૂત પટી
Forward As આ રીતે આગળ િપાિો - evolution
Forward Contact સંપકય  આગળ િપાિો - evolution
From template ટેમપલેટમાંથી -
Function List િિિેય યાદી કાયયસૂિચ
Glue Points ગલુ િબંદુઓ જડનારાં િબંદુ
Go To પર જિ આના પર જિ evolution
Goal Seek ધયેય સુિી પહોચો -
Handout Page હેનડઆઉટ પાનંુ હેનડઆઉટ પૃષ
Help Contents મદદ િિષયસુચીઓ મદદ સામગી
Hidden Paragraphs છુપા િકરાઓ છુપાયેલા િકરા
Highlight Mode પકાશન િસથિત હાઇલાઇટ મોડ
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Home Folder ઘર િોલડર હોમ િોલડર menu
Horizontal Ruler આડી માપપટી -
Index Entry અનુકમ પિેશ
Interactive Search પૂછપરછ શોિ આદાનપદાનાતમક શોિ
Internet Messenger ઈનટરનેટ સંદેશાિાહક ઇનટરનેટ સંદેશાિાહક menu

-
Keep Aligned કતારબંિ ગોઠિેલું રાખો ગોઠિેલું રાખો
Keyboard Shortcuts કીબોડય  ટંૂકાણો કીબૉડય  શોટયકટ
Keyring Manager કીરીગ વયિસથાપક કીરીગ સંચાલક menu
Last Session છેલો સત છેલંુ સત
Line Numbering લીટી કમાંકો અપાય છે -
List View યાદી દેખાિ સૂિચ દશય evolution
Load Images િચતો લાિો છબી લાિો evolution
Login Screen પિેશ સકીન - menu
Mailing List મેઈિલંગ યાદી મેઇિલંગ યાદી evolution
Make Links કડીઓ બનાિો કડી બનાિો nautilus
Manage Bookmarks બુકમાકોની વયિસથા કરો બુકમાકય  સંચાિલત કરો
Manual Break જતે િિભાજક
Mark As આ રીતે િચિહત કરો આ રીતે ટીક કરો evolution
Media Player મીિડયા િલેયર -
Menu Layout મેનુ દેખાિ મેનુ લેઆઉટ menu
Merge Cell ખાનંુ ભેગુ કરો ખાનાં ભેગાં કરો
Merge Table કોષક ભેગંુ કરો કોષક ભેગાં કરો
Message Filters સંદેશા ગાળકો સંદેશા િિલટર evolution
Message Source સંદેશા સોત - evolution
Month View મિહના દેખાિ માિસક પતક evolution
More Preferences િિુ પસંદગીઓ િિુ પસંદગી menu
Multiple Operations િિિિિ પિકયાઓ િિિિિ પિકયા openoffice
Mute Sounds અિાજ બંિ કરો અિાજ બંિ કરો pidgin
Network Proxy નેટિકય  પોિસી - menu
Network Servers નેટિકય  સિયરો નેટિકય  સિયર menu
New Message નિો સંદેશો - firefox
New Panel નિી પેનલ - gdmpaneldesktop
New Profile નિી રપરેખા - gnometerminal
New Tab નિી ટેબ નિી ટૅબ firefox
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New Window નિી િિનડો - evolution  firefox  openoffice
Next Document આગળનંુ દસતાિેજ પછીનો દસતાિેજ gedit
Next Tab આગળની ટેબ પછીની ટૅબ

નિહં છપાતા અકરો નિહ છપાતા અકરો
Normal Size સામાનય માપ -
Notes Page નોિો પાનંુ નોિ પૃષ
Number Format નંબર બંિારણ નંબર માળખંુ

ઓનલાઈન મદદ ઓનલાઇન મદદ pidgin
Open File િાઈલ ખોલો િાઇલ ખોલો
Open Location સથાન ખોલો -
Open Parent િપતૃ ખોલો પૂિય સોપાન ખોલો nautilus
Open Tab ટેબ ખોલો ટૅબ ખોલો
Open Terminal ટિમયનલ ખોલો ટિમયનલ ખોલો
Outline Numbering બાહ રપરેખાને કમાંિકત કરો કમાંકને બાહરેખા આપો
Package Manager પેકેજ વયિસથાપક પેકેજ સંચાલક
Page Info પાનાં જણકારી પૃષ જણકારી
Page Number પાનાં નંબર પૃષ નંબર
Page Preview પાનાં પૂિયદશયન પૃષ પૂિયદશયન
Page Setup પાનાં સુયોજન પૃષ સુયોજન
Page Source પાનાં સોત પૃષ સોત
Page Style પાનાંની રીત પૃષ રીતી firefox
PalmOS Devices - menu
Paste Special િિિશષ રીતે ચોટાડો િિશેષતાઓ સાથે લગાિો openoffice
Phone List િોન યાદી - evolution
Power Management પાિર વયિસથાપન પાિર સંચાલન menu
Preferred Applications પાિાનયિાળા કાયયકમો પસંદગીિાળી ઍિિલકેશન menu
Presentation Wizard રજૂઆત િિઝાડય - openoffice
Previous Document પહેલાંનો દસતાિેજ અગાઉનો દસતાિેજ gedit
Previous Tab પહેલાંની ટેબ અગાઉની ટૅબ gnometerminal
Print Layout છાપન દેખાિ િપનટ લેઆઉટ openoffice
Print preview છાપન પૂિયદશયન િપનટ પૂિયદશયન firefox
Print Ranges છાપન િિસતારો િપનટ િિસતાર openoffice
Printer Settings િપનટર સુયોજનો િપનટર સુયોજન
Project Management પોજિેટ વયિસથાપન પોજિેટ સંચાલન menu
Protect Document પોજિેટ દસતાિેજ દસતાિેજ સુરિકત કરો
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Quick Reference ઝડપી સંદભય તતકણ સંદભય evolution
Read Mail મેઈલ િાંચો મેલ િાંચો
Recent Documents છેલા દસતાિેજ તાજતેરનાં દસતાિેજ
Refresh Range િિસતાર પુનઃતાજ કરો િિસતાર તાજ કરો
Rehearse Timings સમૂહનંુ પુનરાિતયન સમય આયોજન
Remote Desktop દૂરસથ ડેસકટોપ િરમોટ ડેસકટોપ menu
Room List કક યાદી ખંડની યાદી pidgin
Root Password રટ પાસિડય રટ પાસિડય menu
Save All બિું સંગહો બિાંનો સંગહ કરો
Save As આ રીતે સંગહો આ રીતે સંગહ કરો
Save Search શોિ સંગહો શોિને સાચિી રાખો evolution
Scanner Tool સકેનર સાિન - menu
Screen Resolution સકીન રીઝોલયુશન - menu
Search Folders શોિ િોલડરો િોલડરમાં શોિો evolution
Select All બિું પસંદ કરો - firefox  gedit  nautilus  openoffice
Select Date તારીખ પસંદ કરો - evolution
Select Pattern ભાત પસંદ કરો - nautilus
Select Range િિસતાર પસંદ કરો - openoffice
Select Text લખાણ પસંદ કરો - openoffice
Select Today આજનો િદિસ પસંદ કરો - evolution
SELinux Troubleshooter menu
Send Link કડી મોકલો - firefox
Send/Receive - evolution
Set Language ભાષા સુયોજત કરો ભાષા સુયોિજત કરો gedit
Set Title શીષયક સુયોજત કરો શીષયક સુયોિજત કરો

મેનુપટી બતાિો -
Shut Down બંિ કરો સંપૂણય બંિ કરો
Side Pane બાજુ તકતી બાજુની તકતી
Slide Design સલાઈડ રચના સલાઇડ િડઝાઇન
Slide Layout સલાઈડ દેખાિ સલાઇડ લેઆઉટ
Slide Pane સલાઈડ તકતી સલાઇડ તકતી
Slide Show સલાઇડ દેખાિ સલાઇડ શો
Slide Sorter સલાઈડ કમમાં ગોઠિનાર સલાઇડને કમમાં ગોઠિનાર
Slide Transition સલાઇડ પિરિહન સલાઇડ સંકાંિત
Software Updater સોફટિેર સુિારક સોફટિેરને અદતન કરનાર menu
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Sort Buddies વયિિતઓ કમમાં ગોઠિો િમતોને કમમાં ગોઠિો pidgin
Special Character િિિશષ અકર -
Split Cell ખાનાંઓ છૂટા પાડો ખાનાં છૂટા પાડો
Split Table કોષક છુટંુ પાડો કોષકને છંૂટુ કરો
Stretch Icon િચહ ખેચો આઇકન ખેચો nautilus
Summary Slide સલાઈડ સારાંશ સારાંશની સલાઇડ
Switcher Appearance સિીચરનો દેખાિ િસિચરનો દેખાિ evolution
Synchronization Options સુમેળ િિકલપો સુમેળના િિકલપો evolution
System Log િસસટમ લોગ - menu  pidgin
System Monitor િસસટમ મોનીટર િસસટમ મોિનટર menu
System Tools િસસટમ સાિનો - menu
Table Boundaries કોષક િકનારીઓ કોષક સીમા openoffice
Table Properties કોષક ગુણિમો - openoffice
Take Screenshot સકીનશોટ લો - menu
Task Pane બાબત તકતી કાયયની તકતી openoffice
Text Editor લખાણ સંપાદક - menu
Text Size લખાણ માપ - firefox
The GIMP GIMP - menu
Thunderbird Email થનડરબડય  ઈમેઈલ menu
Undelete Message સંદેશો કાઢશો નિહં સંદેશો પાછો લાિો evolution
Unsaved Document અસંગિહત દસતાિેજ અસંિચત દસતાિેજ
User Name િપરાશકતાય નામ િપરાશકતાયનંુ નામ
Value Highlighting િકંમત પકાિશત મૂલય ઉજગર કરો
Vi Improved Vi Improved - menu
Volume Control અિાજ િનયંતણ - menu
Web Search િેબ શોિ -
Week View અઠિાિડયા દેખાિ સાપાિહકી evolution
What's This આ શંુ છે
With Status પિરિસથિત સાથે - evolution
Word Count શબદ ગણતરી -
Word Processor િડય  પોસેસર - menu

ઓિલાઈન કામ કરો ઓિલાઇન કામ કરો
Work Week કામ કરિાનંુ અઠિાિડયુ કામ કરિાનંુ અઠિાિડયું evolution
Zoom In મોટંુ કરો -
Zoom Out નાનંુ કરો -
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Add or Remove ઉમેરો અથિા દૂર કરો -
Add Sender to Address Book મોકલનારને સરનામા પુિસતકામાં ઉમેરો - evolution
Add to Panel પેનલમાં ઉમેરો -
Add/Remove Software - menu
Address Book Properties સરનામા પુિસતકા ગુણિમો - evolution
All Message Headers બિી સંદેશા હેડરો evolution

સહાયક ટેિનોલોજ પસંદગીઓ સહાયક ટૅકનોલોજની પસંદગી menu

Backgrounds and Emblems પાશભાગો અને સાંકેિતક િચહો પાશૅભાગો અને સાંકેિતક િચહો nautilus
Bookmark All Tabs બિી ટેબો બુકમાકય  કરો બિી ટૅબને બુકમાકય  કરો
Bookmark This Page આ પાનાંને બુકમાકય  કરો આ પૃષને બુકમાકય  કરો
Bullets and Numbering બુલેટો અને નંબરો બુલેટ અને નંબર
CD/DVD Creator - menu nautilus
Change Desktop Background ડેસકટોપ પાશભાગ બદલો ડેસકટોપનો પાશૅભાગ બદલો
Check for Junk બગડેલ માટે ચકાસો નકામા મેલ શોિો evolution
Check for Updates સુિારાઓ માટે ચકાસો અદતન આિૃિત માટે ચકાસો
Clean UP by Name નામ દારા સાિ કરો નામ પમાણે ગોઠિો
Clean Up by Names નામો દારા સાિ કરો નામ પમાણે ગોઠિો nautilus
Close all Folders બિા િોલડરો બંિ કરો - nautilus
Close Parent Folders િપતૃ િોલડરો બંિ કરો પૂિયસોપાનનાં િોલડર બંિ કરો nautilus
Collapse All Threads બિી થેડો સંકોચો બિી થેડને સમાિો evolution
Column & Row Headers સતંભ અને હરોળ હેડરો સતંભ અને હરોળ હેડર
Compose New Message નિો સંદેશો બનાિો નિો સંદેશ બનાિો evolution
Connect to Server સિયર સાથે જડાિ સિયર સાથે જડો menu  nautilus
Copy All Contact to બિા સંપકયની નકલ અંિહ કરો બિા સંપકયની નકલ અિહં કરો evolution
Copy Contact to સંપકયની નકલ અંિહ કરો સંપકયની નકલ અિહં કરો evolution
Copy Folder To... િોલડરની નકલ અિહં કરો evolution
Copy to Folder આ િોલડરમાં નકલ કરો - evolution

શોિમાંથી શોિ િોલડર બનાિો શોિેલાનંુ શોિ િોલડર બનાિો evolution

Custom Slide Show કસટમ સલાઇડ બતાિો િૈિિધયપૂણય સલાઇડ શો openoffice
Date & Time તારીખ અને સમય - menu
Default System Session મૂળભૂત િસસટમ સત - gdmpaneldesktop
Delete Manual Break માનિીય અટકણ કાઢો openoffice
Delete This Panel આ પેનલ કાઢી નાખો - gdmpaneldesktop

gnometerminal

gdmpaneldesktop
સોફટિેર ઉમેરો/દૂર કરો

બિી સદંેશા-હેડર
Assistive Technology 
Preferences

firefox
firefox
openoffice

CD/DVD બનાિનાર
gdmpaneldesktop

firefox
gdmpaneldesktop

openoffice

િોલડરની નકલ અંિહ કરો...

Create Search Folder from 
Search

સિ-િિભાજક કાઢી નાખંો



Disk Usage Analyzer િડસક િપરાશકતાય િિશેષક િડસક િપરાશ િિશેષક menu
Edit as New Message નિા સંદેશાઓમાં િેરિાર કરો નિા સંદેશા તરીકે સુિારો evolution
Edit Saved Search સંગહાયેલ શોિોમાં િેરિાર કરો સંિચત શોિમાં સુિારો કરો evolution
Expand All Threads બિા થેડો િિસતૃત બનાિો બિા થેડ િિસતારીત કરો evolution
Export as PDF - openoffice
Find & Replace શોિો અને બદલો - openoffice
Find in Message સંદેશામાં શોિો - evolution
Find in This Page આ પાનાંમાં શોિો - firefox
Firefox Web Bowser િાયરિોિસ િેબ બાઉઝર menu
Get User Info િપરાશકતાય જણ મેળિો િપરાશકતાયની જણકારી મેળિો pidgin
Go to Line લીટી પર જિ - gedit
Group By Threads થેડો દારા જૂથ પાડો થેડ પમાણે જૂથ પાડો evolution
Gthumb Image Viewer menu
Headers & Footers હેડરો અને િૂટરો હેડર અને િૂટર openoffice
Hide Deleted Messages કાઢી નંખાયેલ સંદેશાઓ છુપાિો કાઢી નાંખેલા સંદેશા છુપાિો evolution
Hide Read Messages િંચાયેલ સંદેશાઓ છુપાિો િાંચેલા સંદેશા છુપાિો evolution
Hide Selected Messages પસંિદત સંદેશાઓ છુપાિો પસંદ કરેલા સંદેશા છુપાિો evolution
Indexes and tables અનુકમિણકાઓ કોષકો openoffice
Input Method Status ઈનપુટ પદિત પિરિસથિત િનકેપ પદિતની પિરિસથિત openoffice
Insert Date and Time તારીખ અને સમય દાખલ કરો તારીખ અને સમય દાખલ કરો gedit

IP Telephony, VoIP and Video Conferencingmenu

Link to External Data બાહ માિહતીની કડી કરો બાહડેટાને જડો openoffice
Lock To Panel પેનલને તાળું મારો - gdmpaneldesktop
Log Out root menu
Logical Volume Management લોજકલ િોલયુમ વયિસથાપન કદનંુ તાિકયક સંચાલન menu
Mail Merge Wizard મેઈલ મજય િિઝાડય મેલ મજય િિઝાડય openoffice
Mark All Message as Read બિા સંદેશા િંચાયેલ છે એમ િચિહત કરોevolution

Menus & Toolbars મેનુઓ અને સાિનપટીઓ મેનુ અને સાિનપટી menu
Move All Contact to બિા સંપકોને આમાં ખસેડો બિા સંપકય ને આમાં ખસેડો evolution
Move contact to સંપકોને આમાં ખસેડો સંપકય ને આમાં ખસેડો evolution
Move Folder To... િોલડરને આમાં ખસેડો evolution
Move tab to the Left ટેબ ડાબે ખસેડો ટૅબને ડાબી બાજુ ખસેડો gnometerminal
Move tab to the Right ટેબ જમણે ખસેડો ટૅબને જમણી બાજુ ખસેડો gnometerminal

PDF તરીકે િનકાસ કરો

Firefox િેબ બાઉઝર

Gthumb િચત દશયક Gthumb છબી દશયક

અનુકમ-સૂિચ અને કોષક

IP Telephony, VoIP and Video 
Conferencing

IP ટેલીિોની, VoIP અને િીિડયો 
કોનિરનસીગ

root બહાર નીકળો root માંથી બહાર નીકાળો

બિા સંદેશાઓને િંચાયેલ એમ િચિહત 
કરો

િોલડરને આમાં ખસેડો...



Move to Folder િોલડરમાં ખસો િોલડરમાં મૂકો evolution
Move to New Window નિી િિનડો પર જઓ નિી િિનડોમાં મૂકો gedit
Move to Trash કચરાપેટીમાં મોકલો કચરાપેટીમાં મૂકો nautilus
Movie and Sound મુિી અને સાઉનડ - openoffice
Multimedia System Selector મલટીમીિડયા િસસટમ પસંદગીકારક મલટીમીિડયા િસસટમ પસંદગી કરનારmenu

New Instant Message નિો તુરંત સંદેશો નિો તતકણ સંદેશો pidgin
On This Computer આ કમિયૂટર પર - evolution
Open existing presentation હાલની રજૂઆત ખોલો - openoffice
Open in New Window નિી િિનડોમાં ખોલો - evolution
Open in Terminal ટિમયનલમાં ખોલો - nautilus
Page Break Preview પાનંુ િિભાજક પૂિયદશયન પૃષ િિભાજક પૂિયદશયન openoffice
Personal File Sharing વયિિતગત િાઈલ િહેચણી વયિિતગત િાઇલ સહભાગીતા menu
Personal Toolbar Folder વયિિતગત સાિનપટી િોલડર - firefox
Please enter your user name - gdmpaneldesktop

Position and Size સથાન અને માપ - openoffice
Post a Reply પતયુતર પોસટ કરો પતયુતર પાઠિો evolution
Post New Message to Folder િોલડરમાં નિો સંદેશો મોકલો િોલડરમાં નિો સંદેશો પાઠિો evolution
Publish calender Information કેલેનડર જણકારી પકાિશત કરો કેલેનડરની માિહતી પકાિશત કરો evolution
Removable Drives and Media દૂર કરી શકાય તેિી ડર ાઇિ અને મીિડયાmenu

Remove From Panel પેનલમાંથી દૂર કરો - gdmpaneldesktop
Reply to All બિાને િળતો જિાબ આપો બિાંને પતયુતર પાઠિો evolution
Reply to List યાદીને પતયુતર આપો યાદીને પતયુતર પાઠિો evolution
Reply to Sender મોકલનારને પતયુતર આપો મોકલનારને પતયુતર પાઠિો evolution
Report broken Web Site ભાંગેલ િેબ સાઈટનો અહેિાલ આપો કિતગસત િેબસાઇટનો અહેિાલ આપો

Reset and Clear િરી સુયોજત કરો અને સાિ કરો સુયોિજત કરો અને સાિ કરો
Reset View to Defaults દશયને મૂળ પમાણે ગોઠિો nautilus

Restore Icon's Original Size િચહોના મૂળ માપ પાછા લાિો આઇકન મૂળ માપમાં પાછા લાિો nautilus
menu

Save Frame As ચોકઠાંને આ રીતે સંગહો ચોકઠાંને આ રીતે સંગિહત કરો
Save Message સંદેશો સંગહો સંદેશો સંગિહત કરો evolution
Save Page As પાનંુ આ રીતે સંગહો પૃષને આ રીતે સંગિહત કરો

મહેરબાની કરીને તમારં િપરાશકતાય 
નામ દાખલ કરો

દૂર કરી શકાય તેિી ડર ાઈિો અને 
મીિડયા

firefox

gnometerminal
દશયને િરીથી મૂળભુત માટે સુયોિજત 
કરો

Rhythmbox Music Player Rhythmbox મયુઝીક િલેયર Rhythmbox મયઝુીક િલયેર
firefox

firefox



SCIM Input Method Setup menu
Search for files િાઈલો માટે શોિો િાઇલ માટે શોિો menu
Security Level and Firewall સુરકા સતર અને િાયરિોલ - menu
Select All Messages બિા સંદેશાઓ પસંદ કરો બિાં સંદેશા પસંદ કરો evolution
Select All Text બિું લખાણ પસંદ કરો બિું લખાણ પસંદ કરો evolution
Select Message Thread સંદેશા થેડ પસંદ કરો સંદેશાનો થેડ પસંદ કરો evolution
Send Message to Contact સંપકય ને સંદેશો મોકલો - evolution
Set Character Encoding અકર સંગહપદિત સુયોજત કરો અકરનંુ એનકોિડંગ કરો
Sheet From File િાઈલમાંથી શીટ િાઇલની શીટ
Show empty groups ખાલી જૂથો બતાિો ખાલી જૂથ દશાયિો pidgin
Show Hidden Files છુપી િાઈલો બતાિો છૂપી િાઇલ દશાયિો nautilus
Show Hidden Messages છુપા સંદેશાઓ બતાિો છૂપા સંદેશા દશાયિો evolution
Show Idle Times િાજલ સમયો બતાિો િાજલ સમય દશાયિો pidgin

ઓિલાઈન વયિિતઓ બતાિો ઓિલાઇન િમતોને દશાયિો pidgin
Show/Hide Slide openoffice
Slide show settings સલાઈડ શો સુયોજનો સલાઇડશોની ગોઠિણ openoffice
Smart Card Manager સમાકય  કાડય  વયિસથાપક સમાટય  કાડય  સંચાલક menu
Sound & Video સાઉનડ અને િીિડયો menu
Sound Juicer CD Extractor menu
Soundcard Detection ધિિનકાડયની તપાસ સાઉનડ કાડયની તપાસ menu
Styles and Formatting શૈલીઓ અને બંિારણ શૈલી અને માળખંુ openoffice
Submit Bug Report ભૂલનો અહેિાલ જમા કરો કિતઓનો અહેિાલ રજૂ કરો evolution

અનય િપરાશકતાય િોલડરમાં સભયનોિણી કરોevolution

Terminal Server Client ટિમયનલ સિયર િલાઈનટ ટિમયનલ સિયર િલાયનટ menu
Users and Groups િપરાશકતાયઓ અને જૂથો િપરાશકતાય અને જૂથ menu
View as Icons િચહો તરીકે જુઓ આઇકન તરીકે જુઓ nautilus
View as List યાદી તરીકે જુઓ - nautilus
View User Log િપરાશકતાય લોગ જુઓ િપરાશકતાયનો લોગ જુઓ pidgin
With Due Date પહેલાની તારીખ સિહત િનયત તારીખ સાથે evolution
Work Week View કામના અઠિાિડયાનો દેખાિ કાયય સાપાિહકી evolution
XML Filter Settings

SCIM ઈનપુટ પદિત સુયોજન SCIM િનકેપ પદિતની ગોઠિણ

gnometerminal
openoffice

Show Offline Buddies
સલાઈડ બતાિો/છુપાિો સલાઇડ દશાયિો/બતાિો

સાઉનડ & િીિડયો
સાઉનડ જયુસર CD અકય  કાઢનાર સાઉનડ જયુસર CD એિસટરે િટર

Subscribe to Other User's 
Folder

અનય િપરાશકતાયઓના િોલડરમાં 
ઉમેદિારી નોિાિો

XML ગાળક સુયોજનો XML િિલટર ગોઠિણી openoffice
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