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प्रस्तावना :

सांजय गोरे

मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल शिकत असताना आपणास अनेक सूत्ाांची गरज भासते.

त्यासाठी उपयुक्त सूत्े आपणास येथे देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आपणास वेगळी व
उपयोगी सूत्े वा माहहती असल्यास कृपया िेयर करावी...अगदी सोप्या भागापासून
सुरुवात आहे.

ही माहहती एकदम न देता क्रमाने देत आहे. कदाचचत एकदम हदल्यास ती वाचावी

वाटत नाही. आपणास ही सूत्े माहहती असल्यास त्याकडे दुललक्ष करून इतर भाग पाहावा.
आपण या सूत्ाांचे अथवा माहहतीचे स्वागत कराल ही अपेक्षा...

ही माहहती आपणासाठी प्रत्येक हदवसासाठी काही ठराववक सूत्े याप्रकारे रचना

केली होती. ती तिीच आहे. आपणास प्रत्येक सूत् चाांगले समजावे म्हणून त्या सूत्ाचे

मराठी रुपाांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या एक्सेलचा अभ्यास करताना काही
अडचणी आल्यास मला आपल्याला मदत करण्यास आवडेल. यामध्ये सूत्ाांच्या
काठीण्यपातळीनुसार काही टप्पे / पातळ्या केल्या आहेत.

मनोगत :

EXCEL मधील सूत्े आपणास मराठीत देण्याचा हा पहहलाच प्रयत्न आहे. ही सूत्े आपणास

Excel 2003 पासून पुढे उपयुक्त ठरतील. काही सूत्े 2003 मध्ये चालणार नाहीत. आपण
जर Excel व्यवतररक्त दुसऱ्या प्रकारचे Spreadsheet सॉफ्टवेअर वापरत असाल
तरीसुद्धा ही सूत्े आपणास उपयोगी पडतील. जसे – android वरील कोणतेही ऑविस

सूट मधील स्प्रेडिीटस्, वविंडोज OS मधील - Corel, Kingsoft, लायनक्स मधील –
Libra, OpenOffice इत्यादी मधील स्प्रेडिीटस्. आपणास कदाचचत वाटू िकेल की ही
माहहती कोठूनतरी कॉपी करून अथवा भाषाांतररत केली आहे. पण खरे तर ही माहहती
‘Directly from my mind’ आहे. एक्सेल मला खूप आवडते. मी वरील कांपन्ाांची

Spreadsheet सॉफ्टवेअर वापरून पहहलीत ती वर हदली आहेत. एक्सेलशिवाय मला
Corel DRAW, MS Word, MS PowerPoint, Adobe Photoshop इत्यादीसुद्धा

A

आवडीची सॉफ्टवेअर आहेत. ‘IT is my passion...’ मी 2000 साली सांगणकवर काम
करताना एका व्यक्तीस पहहले अन् मनाने ठरवून टाकले आपल्याला असे आले च
पाहहजे...

ऋणननर्देश :

WhatsApp, Hike, Telegram या रठकाणी एक्सेलमधील पोस्ट आपणास आवडल्या

व आपण त्या वप्रिंट करण्याची इच्छा व्यक्त केली. या सूत्ाांची सवल माहहती मराठीतून
देण्याचा प्रयत्न केला आणण ही माहहती खूप उपयोगी वाटली, आपणास आवडली आणण

त्यास मनापासून दाद हदलीत त्याबद्दल आभार... माझे चमत् श्री. ववष्णू पाचाांगणे याांनी या
पोस्टबद्दल मला खूप प्रेरणा हदली आहे आणण कौतुकही केले आहे ! आपणास वप्रिंट

व्हजलनची आवश्यकता, ‘Reply’ या PDF तयार करण्यासाठी प्रेरणादायी ठरल्याने हे साध्य

होऊ िकले आहे. एक्सेल रटप्स & रिक्स या ग्रुपच्या माध्यमातून अनेक चाांगल्या गोष्टी
शिकता आल्या.
प्रथम आवृत्ती

: 2015

वतसरी आवृत्ती

: 2017

दुसरी आवृत्ती

: 2016
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माहितीसाठी :
 Cell: एक्सेल मध्ये जे बॉक्स अथवा ग्रीड हदसतात त्यास सेल (Cell) म्हणतात.
 Rows: आडव्या राांगा (Rows) 1, 2, 3 …

 Column: उभे स्तांभ (Column) A, B, C, D …

 Cell Reference: Row व Columnयाांच्या छे दातून तयार होतात त्याांना सेल

Cell म्हणतात. जसे - Column A व Row 1 पासून A1 Cell तयार झाली आहे.

 Formula Bar: ƒx च्या समोर असणाऱ्या आडव्या पट्टीस Formula Bar म्हणतात.
 कोणत्याही सेलमध्ये अगोदर = चचन्ह शलहून पुढे सूत् (formula) शलहहता येते.
 = चचन्हाशिवाय शलहले ले अक्षरे (TEXT) आहे असे एक्सेल समजते.
काही वक्रया ज्ाांसाठी वापरले ली चचन्हे.
1

↓

2

►

ENTER KEY प्रेस
करा

सेलमध्ये टाईप करा

सूत्रे

2

1

Operator: काही चचन्हे ज्ाांचा सुत्ासारखा उपयोग होतो.
प्रथम आपण एक्सेलसाठी लागणारे काही वक्रयात्मक चचन्हाांची माहहती करून
घेऊया.
1.1

+ (बेरीज)

१५ आणण १७ याांची बेरीज करण्यासाठी :

कोणत्याही सेलमध्ये जा व टाईप करा. '= 15 + 17' आणण इांटर की दाबा उत्तर '32'
हदसेल त्या सेलमध्ये व formula bar मध्ये हदसेल '= 15 + 17'
दोन सेलमधील सांख्याांची बेरीज करण्यासाठी :
A1 मध्ये टाईप करा ► 45 ↓
B1 ► 37 ↓

C1 ► =A1 + B1 ↓ (ररझल्ट: 82)

दोन सेलमध्ये १० सांख्या चमळवण्यासाठी :
A1 मध्ये टाईप करा ► 45 ↓
B1 ► 37 ↓

C1 ► =A1 + B1 + 10 ↓ (ररझल्ट: 92)

या पद्धतीने ज्ा सेलचा रेिरन्स द्याल त्याांची बेरीज तुम्हास हव्या त्या सेलमध्ये करता
येईल.

1.2 - (वजाबाकी)
दोन सेलमधील सांख्याांची वजाबाकी करण्यासाठी :
D1 मध्ये टाईप करा ► 45 ↓
D2 ► 34 ↓

D3 ► =D1 - D2 ↓ (ररझल्ट: 11)
1.3 * (गुणाकार)
एक्सेलमध्ये गुणाकार करण्यासाठी * चचन्ह वापरतात.
D1 मध्ये टाईप करा ► 15 ↓
D2 ► 4 ↓

D3 ► =D1 * D2 ↓ (ररझल्ट: 60)
1.4 / (भागाकार)
एक्सेलमध्ये गुणाकार करण्यासाठी / चचन्ह वापरतात.
D1 मध्ये टाईप करा ► 17 ↓
D2 ► 4 ↓

3

D3 ► =D1 / D2 ↓ (ररझल्ट: 4.25)
1.5 ^ (घाताांक)
एक्सेलमध्ये एखाद्या सांख्येची वकिंवा पदावली समूहाची घाताांवकत वकिंमत काढण्यासाठी
^ हे चचन्ह वापरतात.

D1 मध्ये टाईप करा ► 5 ↓
D2 ► 2 ↓

D3 ► =D1 ^ D2 ↓ (ररझल्ट: 25)

D4 ► =20 ^ 3 ↓ (ररझल्ट: 8000)

टीप: एक्सेलमध्ये एकाच सेलमध्ये नवीन ओळ हवी आहे का?

प्रेस करा : ALT + ENTER

2 Maths Functions: बेरीज, भागाकार, बाकी, लसावी, मसावी, रोमन, पूणाांक
रुपाांतरण
आज आपण एक्सेलमधील बेरीज, भागाकार, बाकी, लसावी, मसावी, रोमन, पूणाांक
रुपाांतरण याांची सूत्े पाहू.
2.1 SUM
ठराववक रेंज (range) मधील सांख्याची बेरीज करण्यासाठी:
सूत् → SUM(सांख्या१, सांख्या२, ....)

A1 ते A9 सेलमध्ये कोणत्याही सांख्या शलहा. ( 1,2,3,..,9)
A10 ► =SUM (A1:A9) ↓ (ररझल्ट: 45)

सूत् न शलहता हे सूत् वापरावयाचे असल्यास बेरीज करावयाची सेल रेंज

शनवडा व उत्तर हवी असणारी आणखी एक सेलसलग शनवडा व होम मेनू मधील ∑ चचन्ह
दाबा

वकिंवा

ज्ा सेलरेंजची बेरीज करावयाची आहे त्या सेलरेंजिेजारील बेरीज हवी असणारी
ररकामी सेल शनवडून ∑ प्रेस करा.

4

ठराववक रेंज (range) मधील सांख्याची बेरीज करण्यासाठी व त्यामध्ये इतर सांख्या
चमळवणे:

A1 ते A9 सेलमध्ये कोणत्याही सांख्या शलहा. ( 1,2,3,..,9)
A10 ► =SUM (A1:A9, 11) ↓ (ररझल्ट: 56)
सेल रेिरन्स न देता बेरीज :

B1 ► =SUM (12, 15, and 10) ↓ (ररझल्ट: 37)
2.2 QUOTIENT
भागाकारातील िक्त भागाकार हवा असल्यास,
सूत् → QUOTIENT(अांि, छे द)

=QUOTIENT (40, 9) ↓ (ररझल्ट: 4)
सेल रेिरन्स देऊन,

A1 मध्ये टाईप करा ► 45 ↓
B1 ► 11 ↓

C1 ► =QUOTIENT (A1, B1) ↓ (ररझल्ट: 4)
2.3 MOD
भागाकारातील िक्त बाकी हवी असल्यास,
सूत् → MOD(सांख्या, भाजक)

=MOD (45, 7) ↓ (ररझल्ट: 3)
सेल रेिरन्स देऊन,

A1 मध्ये टाईप करा ► 45 ↓
B1 ► 11 ↓

C1 ► =MOD (A1, B1) ↓ (ररझल्ट: 1)
2.4 ROMAN
रोमन सांख्या हवी आहे का?
सूत् → ROMAN(सांख्या)

A1 मध्ये टाईप करा ► 45 ↓

B1 ► =ROMAN (A1) ↓ (ररझल्ट: XLV)
2.5 ROUND
दिाांि सांख्या पूणाांक करणेसाठी
सूत् → ROUND(सांख्या, दिाांिस्थळे )

=ROUND (2.458, 2) ↓ (ररझल्ट: 2.46)
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सेल रेिरन्स देऊन,

A1 मध्ये टाईप करा ► 45.28 ↓

B1 ► =ROUND (A1, 1) ↓ (ररझल्ट: 45.3)
2.6 CEILING
या सूत्ाच्या मदतीने आपण एखाद्या सांख्यच्य
े ा जवळील त्या सांख्याएवढी/सांख्येपेक्षा
मोठी ववभाज् सांख्या चमळवू िकतो.
सूत् → CEILING(सांख्या, भाजक)
A1 ► 12 ↓

B1 ► = CEILING (A1, 8) ↓ (ररझल्ट: 16)
A1 ► 50 ↓

B1 ► = CEILING (A1, 11) ↓ (ररझल्ट: 55)
2.7 FLOOR
या सूत्ाच्या मदतीने आपण एखाद्या सांख्यच्य
े ा जवळील त्या सांख्याएवढी/सांख्येपेक्षा
लहान ववभाज् सांख्या चमळवू िकतो.
सूत् → FLOOR (सांख्या, भाजक)
A1 ► 12 ↓

B1 ► = CEILING (A1, 8) ↓ (ररझल्ट: 8)
A1 ► 50 ↓

B1 ► = CEILING (A1, 11) ↓ (ररझल्ट: 44)
भाज

लगतचा मोठा

क

ववभाज्

12

8

16

50

11

55

1

सांख्या

2
3

सूत्
=CEILING(B2,C2
)
=CEILING(B3,C3
)

लगतचा लहान
ववभाज्
8
44

सूत्
=FLOOR(B2,C2
)
=FLOOR(B3,C3
)

2.8 MROUND
या सूत्ाच्या मदतीने आपण एखाद्या सांख्यच्य
े ा जवळील ववभाज् सांख्या चमळवू िकतो.
सूत् → MROUND (सांख्या, भाजक)
A1 ► 12 ↓

B1 ► = MROUND (A1, 8) ↓ (ररझल्ट: 16)
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2.9 ODD
जवळची ववषम पूणाांक सांख्या चमळवण्यासाठी.
सूत् → ODD (सांख्या)

A1 ► = ODD (12.1) ↓ (ररझल्ट: 13)
2.10 EVEN
जवळची सम पूणाांक सांख्या चमळवण्यासाठी.
सूत् → EVEN (सांख्या)

A1 ► = EVEN (12.1) ↓ (ररझल्ट: 14)
2.11 PI
PI ची वकिंमत चमळवणेसाठी
सूत् → PI ()

A1 ► = PI () ↓ (ररझल्ट: 3.141593)
वतुलळाचा परीघ काढणेसाठी A1 ► = 7

A2 ► =2*PI ()*A1 ↓ (ररझल्ट :43.98229715)
2.12 COMBIN
या सूत्ाच्या मदतीने आपण हदले ल्या सांख्याांपासून वकती ग्रुप / जोड्या तयार होऊ
िकतात त्याची िक्यता चमळवू िकतो.
सूत् → COMBIN (सांख्या, ग्रुप मेंबसल)

A1 ► = COMBIN (5, 3) ↓ (ररझल्ट: 10)

सहा व्यक्ती एकमेकाांिी हस्ताांदोलन करतात अिी वकती हस्ताांदोलने होऊ िकतील?
→ १५

B1 ► = COMBIN (6, 2) ↓ (ररझल्ट: 15)
2.13 GCD: मसावी
सूत् → GCD (सांख्या1, सांख्या2, ….)

दोन वकिंवा अचधक सांख्याांचा मसावी काढणेसाठी
A1 ► = GCD (6, 4) ↓ (ररझल्ट: 2)
2.14 LCM: लसावी
सूत् → LCM (सांख्या1, सांख्या2, ….)

दोन वकिंवा अचधक सांख्याांचा लसावी काढणेसाठी
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A1 ► = LCM (6, 4) ↓ (ररझल्ट: 12)
सांख्या

सांख्या

मसावी

सूत्

लसावी

सूत्

1

6

4

2

=GCD(A2,B2)

12

=LCM(A2,B2)

2

16

12

4

=GCD(A3,B3)

48

=LCM(A3,B3)

2.15 INT : पूणाांक भाग
सांख्येतील पूणाांक भाग काढून घेणस
े ाठी
सूत् → INT (दिाांि सांख्या)

A1 ► = INT (7.15) ↓ (ररझल्ट: 7)

A2 ► = INT (45.7) ↓ (ररझल्ट: 45)

आणण अपूणाांक भाग काढून घेणस
े ाठी वापरू िकता...
A3 ► = A1 - INT (A1) ↓ (ररझल्ट: 0.15)
2.16 PRODUCT
हदले ल्या अनेक सेलचा (सेल रेंजचा) गुणाकार करणेसाठी
सूत् → PRODUCT (सेल रेंज)

सूत् → PRODUCT (सेल रेंज, सेल रेंज)
A1 ते D1 मध्ये टाईप करा. 2, 5, 7, 11

A2 ► = PRODUCT (A1:D1) ↓ (ररझल्ट: 770)

A2 ► = PRODUCT (A1:D1, 2) ↓ (ररझल्ट: 1540)

टीप: एक्सेलमध्ये = वकिंवा - वकिंवा + वकिंवा / वकिंवा * चचन्ह टाईप करायचे

आहे का? त्या चचन्हापुवी शलहा (') जसे ► '+
3 Logical Functions: जर... तर...

आज एक्सेल मधील अवतिय महत्त्वाचे सूत् जर..तर.. याची माहहती घेऊ. आपणास
अनेक रठकाणी लागणारे हेच सूत् आहे.
3.1 IF
हे सूत् आपणास जेथे जेथे 'जर असे असेल तर असे नसेल तर तसे' अिी आपल्या मनात
माांडणी तयार होते. तेव्हा तेव्हा या सूत्ाचा वापर होतो.

सूत् → IF(अट, जर अट पूणल होत असेल तर, नसेल तर)
या सूत्ाचे सोपे उदाहरण पाहू
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कोणतीही सांख्या ५० पेक्षा मोठी की लहान आहे ते ठरवणे.

'जर क्ष सांख्या ५० पेक्षा मोठी असेल तर; मोठी, नसेल तर; लहान' असे मनात तयार
होणारी रचना सूत्ात किी माांडावयाची...

(Condition) अट: जर क्ष सांख्या ५० पेक्षा मोठी असेल तर→A1>50
(If true) जर अट पूणल: मोठी→"BIG"

(If false) नसेल तर: लहान→"SMALL"
A1 ► 45 ↓

B1 ► =IF (A1>50,"BIG","SMALL") ↓ (ररझल्ट: SMALL)
या पद्धतीने पास नापास ही अट किी शलहाल?

(Condition) अट: जर x सांख्या 34 पेक्षा मोठी असेल तर→A1>34
(If true) जर अट पूणल: पास→"PASS"
(If false) नसेल तर: नापास→"FAIL"
A1 ► 45 ↓

B1 ► =IF (A1>50,"BIG","SMALL") ↓ (ररझल्ट: SMALL)
या पद्धतीने A, B, C ग्रेड किी द्याल?

या प्रश्नात तीन ग्रेड असल्याने आपणास NESTED IF वापरावे लागेल.

जर क्ष 59 पेक्षा मोठे असतील तर 'अ', जर ते 49 पेक्षा मोठे असतील तर 'ब', इतर 'क'
(Condition) अट: जर x सांख्या 59 पेक्षा मोठी असेल तर→A1>59
(If true) जर अट पूणल: A GRADE→"A"

(If false) नसेल तर: जर ते ४५ पेक्षा मोठे असतील तर 'ब' →A1>49, जर अट पूण:ल B
GRADE→"B", नसेल तर (इतर) →'C'
A1 ► 53 ↓

B1 ► =IF (A1>59,"A", IF (A1>49,"B","C")) ↓ (ररझल्ट: B)

या NESTED IF चे सूत् पाहहल्यास व नेहमीचे IF पाहहल्यास,
=IF (A1>50,"BIG","SMALL")

=IF (A1>59,"A", IF (A1>49,"B","C"))

पहहल्या सूत्ात जेथे "SMALL" आहे बरोबर तेवढाच िब् दुसऱ्या पूणल IF ने घेतला आहे. IF
(A1>49,"B","C")

अिा प्रकारे प्रकारे तुम्ही अनेक अटी टाकून आपणास हवा तो ररझल्ट चमळवू िकता.
पुढील पातळीत अिा आणखी nested ifs किी वापरावयाची ते पाहू.

आजची टीप: एक्सेलमधील ररबन HIDE अथवा UNHIDE करण्यासाठी कोणत्याही
मेनूवर (tab) डबलक्लिक करा.
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3.2 AND
या सूत्ाने सवल अटी जर बरोबर असतील तर TRUE असा ररझल्ट चमळतो.
सूत् →AND (अट१, अट२, ...)
प्रत्येक ववषयात कमीत कमी ३० गुण आहेत का ते तपासणे.
A1 ► =30 ↓
B1 ► =46 ↓

C1 ► =70 ↓

D1 ► =AND (A1>29, B1>29, C1>29) ↓ (ररझल्ट: TRUE)
3.3 OR
या सूत्ाने अनेक अटींपैकी एकजरी अट पूणल होत असेल तर TRUE असा ररझल्ट
चमळतो.
सूत् →OR (अट१, अट२, ...)
एखाद्यातरी ववषयात कमीत कमी ८० गुण आहेत का ते तपासणे.
A1 ► =30 ↓
B1 ► =46 ↓

C1 ► =70 ↓

D1 ► =OR (A1>79, B1>79, C1>79) ↓ (ररझल्ट: FALSE)
4 Date & time Functions: हदनाांक
येथे आपण हदनाांक या घटकासांदभालतील काही सूत्े अभ्यासू
4.1 TODAY
या सूत्ाने तुम्हास आजचा हदनाांक सेलमध्ये पहावयास चमळे ल. ज्ा हदविी तुम्ही
एक्सेल ओपन करून पाहाल त्या हदविीची तारीख त्या सेलमध्ये हदसेल.
सूत् →TODAY()

A1 ► =TODAY () ↓ (ररझल्ट: 20-01-2015)

B1 ► =TODAY () + 1 ↓ (ररझल्ट: 21-01-2015)

C1 ► =TODAY () - 1 ↓ (ररझल्ट: 19-01-2015)
4.2 DAY
या सूत्ाने तुम्हास आजच्या हदवसाची िक्त तारीख (महहना व वषल वगळून) पहावयास
चमळे ल.
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सूत् →DAY(हदनाांक असणाऱ्या सेलचा रेिरन्स)
A1 ► =TODAY () ↓ (ररझल्ट: 20-01-2015)
B1 ► =DAY (A1) ↓ (ररझल्ट: 20)
4.3 MONTH
आणण िक्त महहन्ाचा क्रमाांक हवा असेल तर..?

सूत् →MONTH(हदनाांक असणाऱ्या सेलचा रेिरन्स)
A1 ► =TODAY () ↓ (ररझल्ट: 20-01-2015)
B1 ► =MONTH (A1) ↓ (ररझल्ट: 1)
4.4 YEAR
आता वषल कसे चमळवायचे ते साांगायला नको..(?)
सूत् →YEAR(हदनाांक असणाऱ्या सेलचा रेिरन्स)
A1 ► =TODAY () ↓ (ररझल्ट: 20-01-2015)
B1 ► =YEAR (A1) ↓ (ररझल्ट: 2015)
4.5 DATE
* हदनाांक शलहण्यासाठी (ही पद्धत आपण वापरत नाही. या ऐवजी आपण २०/१/१५
शलहून इांटर की दाबली तरी ररझल्ट तोच चमळतो.)
सूत् →DATE(वषल, महहना, हदवस)

A1 ► =DATE (2015, 1, 15) ↓ (ररझल्ट: 20-01-2015) **
B1 ► 20/1/15 ↓ (ररझल्ट: 20-01-2015) **

C1 ► 20-1-15 ↓ (ररझल्ट: 20-01-2015) **
**तुमच्या सांगणकातील Region and Language सेरटिं ग नुसार ररझल्ट वेगळा
हदसेल. म्हणजे महहना अगोदर, तारीख मध्ये व वषल िेवटी. (1/20/2015)
महहन्ाचे नाव तीन अक्षरी हवे आहे?

D1 ► 20/jan/15 ↓ (ररझल्ट: 20-Jan-15) **
3.5) दोन हदनाांकातील िरक हदवसात काढणे.

A1 ► 20/2/15↓ (ररझल्ट: 20-02-2015) **

B1 ► 27/2/15 ↓ (ररझल्ट: 27-02-2015) **
C1 ► = B1-A1 ↓ (ररझल्ट: 7)

4.6 EDATE: एखाद्या हदनाांकात ठराववक महहने चमळवण्यासाठी.
सूत् →

=EDATEDIF(तारीख, चमळवायचे महहने)
= EDATE(start_date, months)

11

A1 = 24/1/15 ↓ (ररझल्ट: 24-01-2015)

B1 = EDATEDIF (A1,10) ↓ (ररझल्ट: 24-11-2015)
A

B

C

1

हदनाांक

महहने

ररझल्ट

2

15-01-2015

10

15-11-2015

3

12-03-2015

-2

12-01-2015

4.7 DATEDIF: दोन हदनाांकातील िरक पूणल वषालत काढणे.
सूत् →=DATEDIF(जन्मतारीख, विक्स तारीख, "y")
*** ("y" वय पूणल वषालत काढणेसाठी)

*** ("ym" वयातील महहने घटक काढणेसाठी)

*** (जन्मतारीख ही विक्स तारखेच्या अगोदरची असली पाहहजे)
A1 ► 1/1/80↓ (ररझल्ट: 01-01-1980) **

B1 ► 22/1/15 ↓ (ररझल्ट: 22-01-2015) **

C1 ► =DATEDIF (A1, B1, "y") ↓ (ररझल्ट वषे: 35)

D1 ► =DATEDIF (A1, B1,"ym") ↓ (ररझल्ट महहने: 0)
4.8 WEEKDAY: आठवड्यातील वकतवा हदवस (१ ते ७).
सूत् →=WEEKDAY(हदनाांक असणाऱ्या सेलचा रेिरांस)

या सूत्ाने आपणास आठवड्याच्या सुरुवातीचा वाराचा क्रमाांक चमळतो.
A1 ► 24/1/15 ↓ (ररझल्ट: 24-01-2014)
A2 ► =WEEKDAY (A1) ↓ (ररझल्ट: 7)
4.9 NOW: आत्ताची वेळ
सूत् →=NOW()

या सूत्ाने आपणास आत्ताची वेळ व हदनाांक चमळवता येते. ह्या सेलची वकिंमत
कोणत्याही सेलच्या नोंदीनांतर अपडेट* होते.

A2 ► NOW () ↓ (ररझल्ट: 31-01-2015 20:13)
4.10 HOUR: तास
सूत् →=HOUR(वेळ असणाऱ्या सेलचा रेिरन्स)

या सूत्ाने आपणास आत्ताचे तास (पूणल वाजले ) चमळवता येतात. (अपडेट)*
A2 ► NOW () ↓ (ररझल्ट: 31-01-2015 20:13)
B2 ► HOUR (A2) ↓ (ररझल्ट: 20)
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4.11 MINUTE: चमशनटे
सूत् →=MINUTE(वेळ असणाऱ्या सेलचा रेिरन्स)

या सूत्ाने आपणास आत्ताची चमशनटे चमळवता येतात. (अपडेट)*
A2 ► NOW () ↓ (ररझल्ट: 31-01-2015 20:13)
C2 ► MINUTE (A2) ↓ (ररझल्ट: 13)
4.12 SECOND: सेकांद
सूत् →=SECOND(वेळ असणाऱ्या सेलचा रेिरन्स)

या सूत्ाने आपणास आत्ताचे सेकांद चमळवता येतात. (अपडेट)*
A2 ► NOW () ↓ (ररझल्ट: 31-01-2015 20:13)
D2 ► SECOND (A2) ↓ (ररझल्ट: 53)
A

B

C

D

1

वेळ

तास

चमशनटे

सेकांद

2

31-01-2015 20:13

20

13

53

3

=NOW()

=HOUR(A9) =MINUTE(A9) =SECOND(A9)

4.13 EOMONTH: महहन्ाचा िेवटचा हदवस
सूत् →=EOMONTH (हदनाांक असणाऱ्या सेलचा रेिरांस, हदनाांकापासून वकतव्या
महहन्ाचा िेवटची तारीख हवी ती सांख्या)

या सूत्ाने आपणास महहन्ाची िेवटची तारीख चमळवता येते.
हदनाांक

पुढचा /

महहन्ाची

सूत्

मागचा महहना

िेवटची तारीख

05-01-2015

-2

30-11-2014

=EOMONTH(A2,B2)

05-01-2015

-1

31-12-2014

=EOMONTH(A3,B3)

05-01-2015

0

31-01-2015

=EOMONTH(A4,B4)

05-01-2015

1

28-02-2015

=EOMONTH(A5,B5)

05-01-2015

2

31-03-2015

=EOMONTH(A6,B6)

05-01-2015

3

30-04-2015

=EOMONTH(A7,B7)

A2 ► 5/1/15 ↓ (ररझल्ट: 05-01-2015)
B2 ► -2 ↓

C2 ► = EOMONTH (A2, B2) ↓ (ररझल्ट: 30-11-2014)
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4.14 Days: दोन तारखेमधील िरक हदवसात काढणेसाठी
सूत् →=DAYS(िेवटची तारीख, या अगोदरची तारीख)

या सूत्ाने आपणास दोन हदनाांकामधील िरक हदवसात काढता येतो.
A1 ► 5/1/15 ↓ (ररझल्ट: 05-01-2015)
B1 ► 5/1/14 ↓ (ररझल्ट: 05-01-2014)

C1 ► = DAYS (A1, B1) ↓ (ररझल्ट: 365)

(हेच सूत् आपण सरळ =A1 – B1 असेही वापरू िकतो. िक्त सेल िॉरमॅट त्यावेळी
General, Number यापैकी असावा.)

आजची टीप: सवल वाराांची नावे अथवा महहन्ाची नावे हवी आहेत. कोणताही एक वार /
महहना सेलमध्ये शलहा. इांटर की दाबा त्याच सेलच्या तळाच्या उजव्या कोपऱ्यात कसलर

नेऊन कसलर + चचन्हासारखा झाल्यावर DRAG करा. तुम्हास सवल महहन्ाची / वाराांची
नावे पूणल अथवा तीन अक्षरी तुम्ही जिी शलहली असतील तिी चमळतील.

5 Statistical Functions: मोजणे, असे असेल तर मोजणे, लहान, मोठा, क्रम
आज आपण एक्सेलमधील काही Statistical Functions ची ओळख करून घेऊयात..
5.1 COUNT: मोजणे
सूत् →=COUNT(अनेक सेल्सची रेंज)

सूत् →=COUNT(अनेक सेल्सची रेंज, सेल१, सेल२, ...)

या सूत्ाने आपणास ज्ा सेलमध्ये काहीतरी असेल त्या सेलची सांख्या वकती असेल ते
मोजता येते.

(A1 ते A10 मधील कोणतीही एक सेल सोडून कोणत्याही सांख्या अथवा अक्षरे शलहा.)
A11 ► COUNT (A1:A10) ↓ (ररझल्ट: 9)*
*ररकामी सेल मोजत नाही.

5.2 COUNTIF: अट पूणल होत असेल तर मोजणे
सूत् →=COUNTIF(अनेक सेल्सची रेंज, अट)

या सूत्ाच्या मदतीने ठराववक सांख्या, िब्, अक्षरे ज्ा सेलमध्ये आहे त्याांची सांख्या
मोजता येते.

जसे - कॉलम मधील मुलाांची सांख्या वकती?

(A1 ते A10 मध्ये B, B, B, G, G, B, B, G, B, G असे अनुक्रमे टाईप करा)
मुले मोजण्यासाठी :

A11 ► COUNTIF (A1:A10,"B") ↓ (ररझल्ट: 6)
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हेच तुम्ही "B" ऐवजी सेल रेिरन्स देऊनही मोजू िकता. वरील सूत् असे असेल.
A11 ► COUNTIF (A1:A10, A1) ↓ (ररझल्ट: 6)
मुली मोजण्यासाठी :

A11 ► COUNTIF (A1:A10,"G") ↓ (ररझल्ट: 4)

What is Next? : पुढील पातळीत आपण जातवार मुले मुली किा मोजाव्या ते पाहू.
5.3 COUNTIFS
अनेक अटी पूणल करीत असतील तर मोजणे

सूत् →=COUNTIF(सेल्सची रेंज१, मोजणे अट१, सेल्सची रेंज२, मोजणे अट२..)

हे सूत् म्हणजे आपल्यासाठी एक पवलणीच आहे अनेक अटीतून आपणास एखादी गोष्ट
मोजावयाची असल्यास हे सूत् उपयोगी पडते.

जसे-आपणास जातवार मुले मुली मोजाव्याच्या असल्यास... अ१ श्रेणीमधील मुले मुली
मोजावयाची असल्यास... श्रेणीमधील मुलेमुली जातवार इयात्तावर मोजावयाची
असल्यास इत्यादी..

A व B कॉलममध्ये पुढीलप्रमाणे टाईप करा.

वरील यादीतील ST मधील मुले व मुली वकती?

B

ST

G

SC

B

ST

B

NT

G

NT

B

SC

G

SC

G

ST

B

ST

काढू िकता.

B

SC

आजची टीप : एक्सेलमध्ये DATA कॉपी केल्यानांतर तो जर िक्त

येथे आपणास जात व शलिं ग या दोन गोष्टी ववचारात घ्याव्या
लागतील. म्हणजे दोन अटी ववचारात घेणे गरजेचे आहे.
ST मधील मुले -

B11 ►=COUNTIFS (A1:A10,"B", B1:B10,"ST") ↓ (ररझल्ट: 3)
ST मधील मुली -

B12 ►=COUNTIFS (A1:A10,"G", B1:B10,"ST") ↓ (ररझल्ट: 1)

या पद्धतीने तुम्ही जातवार मुले मुली याांची यादीतील सांख्या वकती ते

िॉरमॅटशिवाय पेस्ट करावयाचा असल्यास अथवा िक्त िॉरमॅट पेस्ट करावयाचा

असल्यास RIGHT CLIK करा, PASTE SPECIAL ऑप्िन शनवडा. आणण आपणास हवा
असणारा पेस्ट ऑप्िन शनवडा. यामुळे तुमचा बराच वेळ वाचेल याशिवाय यामध्ये
आणखी अचधक ऑप्िन आहेत तेही तपासून पहा...
5.4 SMALL: लहान
सूत् →=SMALL(अनेक सेल्सची रेंज, K)

K: िेवटचा की िेवटून वकतव्या क्रमाांकाचा?
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या सूत्ाच्या मदतीने आपणास हदले ल्या रेंजमधील सवालत लहान / िेवटून k क्रमाांकाची
सांख्या चमळते.

(A1 ते A10 मध्ये 11,3,8,5,7,8,10,5,7,6 असे अनुक्रमे टाईप करा)
सवालत लहान सांख्याचमळवण्यासाठी :

A11 ► SMALL (A1:A10, 1) ↓ (ररझल्ट: 3)
लहानाकडून दुसरी सांख्या :

A12 ► SMALL (A1:A10, 2) ↓ (ररझल्ट: 5)
लहानाकडून वतसरी सांख्या :

A13 ► SMALL (A1:A10, 3) ↓ (ररझल्ट: 6)
5.5 LARGE: मोठे
सूत् →=LARGE(अनेक सेल्सची रेंज, K)
K: मोठ्याकडून वकतव्या क्रमाांकाचा?

हे सूत् SMALL च्या ववरुद्ध म्हणजे सवालत मोठी / मोठ्यातील दुसरी, वतसरी सांख्या
कोणती ते काढण्यासाठी उपयोगी पडते.

याबद्दल माहहती देण्याची गरज वाटत नाही. तुम्ही वरीलप्रमाणे SMALL च्या ऐवजी
LARGE वापरून ररझल्ट तपासून पाहू िकता.
5.6 AVERAGE: सरासरी
सांख्याांची अथवा रेंजमधील सांख्याची सरासरी काढण्यासाठी
सूत् →=AVERAGE(अनेक सेल्सची रेंज)
सूत् →=AVERAGE(सांख्या१, सांख्या२, ...)

A1 ते A4 मध्ये क्रमाने टाईप करा. 5, 2, 7, 8

A5 ► AVERAGE (A1:A4) ↓ (ररझल्ट: 5.5)
A6 ► AVERAGE (A1, A3) ↓ (ररझल्ट: 6)
5.7 AVERAGEIF: अटयुक्त सरासरी
हदले ल्या अटीत बसले तरच सरासरी काढणे.

सूत् →=AVERAGEIF(अनेक सेल्सची रेंज, अट)

सूत् →=AVERAGEIF(अनेक सेल्सची रेंज, अट, सरासरी काढावयाची रेंज)
A1 ते A4 मध्ये क्रमाने टाईप करा. G, B, B, G
B1 ते B4 मध्ये क्रमाने टाईप करा. 5, 2, 7, 8

A5 ► AVERAGEIF (B1:B4, “>5”) ↓ (ररझल्ट: 7.5)
जर डावीकडे B असेल तरच सरासरी काढणेसाठी..
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A6 ► AVERAGEIF (A1:A4, “B”, B1:B4) ↓ (ररझल्ट: 4.5)
5.8 COUNTBLANK: रेंजमधील ररकाम्या सेल मोजणे
सूत् →=COUNTBLANK(अनेक सेल्सची रेंज)

A1 ते A5 मध्ये क्रमाने टाईप करा. G, 5, (सेल ररकामी सोडा), G, 125
A6 ► COUNTBLANK (A1:A5) ↓ (ररझल्ट: 1)
5.9 MAX: कमाल
सूत् →=MAX(सेल्सची रेंज)

सूत् →=MAX(सांख्या१, सांख्या२, ...)

A1 ते A4 मध्ये क्रमाने टाईप करा. 5, 2, 7, 8
A5 ► MAX (A1:A4) ↓ (ररझल्ट: 8)
5.10 MIN: वकमान
सूत् →=MIN(सेल्सची रेंज)

सूत् →=MIN(सांख्या१, सांख्या२, ...)

A1 ते A4 मध्ये क्रमाने टाईप करा. 5, 2, 7, 8
A5 ► MIN (A1:A4) ↓ (ररझल्ट: 2)

5.11 MODE: जास्त वेळा आले ली सांख्या िोधणे
सूत् →=MODE(सेल्सची रेंज)

A1 ते A5 मध्ये क्रमाने टाईप करा. 5, 2, 7, 8, 2
A6 ► MODE (A1:A5) ↓ (ररझल्ट: 2)

आजची टीप : अगोदर शलहले ल्या सेलमध्ये िेवटी काही आणखी शलहायचे असल्यास
(अथवा सेलमधील इतर रठकाणी कमी अचधक करण्यासाठीसुद्धा) F2 की दाबा व
सेलमध्ये आणखी काहीही शलहून सेलमधील कांटें ट वाढवा. लक्षात असू द्या F2 की
एडीट ‘की’ आहे.

5.12 RANK: यादीतील क्रम
सूत् →=RANK(सेल रेिरन्स, सेल रेंज) ...मोठ्यापासून लहानपयांत
सूत् →=RANK(सांख्या, सेल रेंज) ... मोठ्यापासून लहानपयांत

सूत् →=RANK(सांख्या, सेल रेंज, 1) ...लहान पासून मोठ्यापयांत

तुम्हाला यादीतील चढत्या / उतरत्या क्रमाांकाने वकतवा क्रम आहे ते काढता येते.

लक्षात ठे वा: जर एकसारख्या दोनपेक्षा अचधक सांख्या असतील तर ररझल्ट आपल्या
'गुणानुक्रमे' प्रमाणे येत नाही.
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(A1 ते A10 मध्ये 11, 12, 15, 13, 14, 18, 20, 25, 15, 12 असे अनुक्रमे टाईप करा)
B1 ► =RANK (A1, $A$1:$A$10) ↓ (ररझल्ट: 10)

(* सूत् drag करण्याची पद्धत वापरा. * कालची टीप )
तुम्हास खालीलप्रमाणे ररझल्ट हदसेल.
A

B

Formula in ‘B’ column

1

11

10

=RANK(A2,$A$2:$A$11)

2

12

8

=RANK(A3,$A$2:$A$11)

3

15

4

=RANK(A4,$A$2:$A$11)

4

13

7

=RANK(A5,$A$2:$A$11)

5

14

6

=RANK(A6,$A$2:$A$11)

6

18

3

=RANK(A7,$A$2:$A$11)

7

20

2

=RANK(A8,$A$2:$A$11)

8

25

1

=RANK(A9,$A$2:$A$11)

9

15

4

=RANK(A10,$A$2:$A$11)

10

12

8

=RANK(A11,$A$2:$A$11)

आजची टीप: सेल रेिरन्स हदल्यानांतर सेल DRAG करताना त्यात जर त्यात सेल
रेिरन्स असेल तीही खाली जाईल तसे बदलते. त्यासाठी तो रेिरन्स जर LOCK

करावयाचा असल्यास $ चचन्ह वापरावे. जसे A1 रेिरन्स LOCK करणेसाठी $A$1 असा
बदल करून मग DRAG करावे. जसे वरील उदाहरणात केले आहे.

5.13 SUMIF: अट पूणल होत असेल तरच अनेक सेलची बेरीज करणे
सूत् →=SUMIF(सेल रेंज, अट, बेरीज करावयाची सेल रेंज)

इयत्ता पहहली व दुसरीच्या मुला-मुलींनी एका स्पधेत चमळवले ले गुण
CLASS GENDER POINTS
1

B

4

2

B

9

1

G

8

2

B

4

1

G

5

2

B

8

1

B

9

2

G

7

18

1

G

8

2

G

5

प्रश्न : िक्त मुलाांनी वकती गुण चमळवले ?
=SUMIF (B1:B10,"B", C1:C10) ↓ (ररझल्ट: 34)
प्रश्न : िक्त मुलींनी वकती गुण चमळवले ?

=SUMIF (B1:B10,"G", C1:C10) ↓ (ररझल्ट: 33)
5.14 SUMIFS: अनेक अटी पूणल होत असतील तर बेरीज करणे
सूत् →=SUMIFS(बेरीज करावयाची सेल रेंज, सेल रेंज1, अट1, सेल रेंज2, अट2….)
प्रश्न : इयत्ता पहहलीतील मुलाांनी वकती गुण चमळवले ?

=SUMIFS (C2:C10, A2:A10,"1", B2:B10,"B") ↓ (ररझल्ट: 9)
प्रश्न : इयत्ता दुसरीतील मुलाांनी वकती गुण चमळवले ?

=SUMIFS (C2:C10, A2:A10,"2", B2:B10,"B") ↓ (ररझल्ट: 21)

या सूत्ाने आपण िाळे तील वकती मुलाांनी िी हदली? इयत्तेनुसार वकती मुला-मुलींनी
िी हदली अथवा अगदी जातवार, इयत्तावर, मुलामुलींची बेरीज या सूत्ाने करू िकतो.
सरासरी काढतानाही ही सूत्े खूप उपयोगी पडतील.

आजची टीप : एक्सेलमध्ये जर तुम्हाला टाईप करताना एक रो टाईप झाले नांतर

खालच्या रोममध्ये डावीकडील सुरुवातीच्या सेलमध्ये यायचे असेल तर (म्हणजे आडवे

zigzag पद्धतीने) ... प्रत्येक रो टाईप करताना उजवीकडे जाणेसाठी ‘Tab’ की वापरा व
खालच्या रोमध्ये येताना ‘Enter’ की चा वापर करा. तुम्ही डावीकडील सुरुवातीच्या
कॉलममध्ये याल.. आणण तुमचे टाइवपिंग आणखी सुलभ व fast होईल.

6 Information Functions: सेलची वकिंमत सम / ववषम / अक्षर आहे का ते
ठरवणे.
6.1 ISODD
सूत् →=ISODD(सांख्या असणाऱ्या सेलचा रेिरांस)

या सूत्ाच्या मदतीने सांख्या ‘ववषम’ आहे की नाही ते True / False मध्ये पाहू िकतो.
A1 ► 15 ↓

B1 ► = ISODD (A1) ↓ (ररझल्ट: TRUE)

A2 ► 16 ↓

B2 ► = ISODD (A2) ↓ (ररझल्ट: FALSE)

A3 ► 17 ↓

B3 ► = ISODD (A3) ↓ (ररझल्ट: TRUE)

6.2 ISEVEN
सूत् →=ISEVEN(सांख्या असणाऱ्या सेलचा रेिरांस)
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या सूत्ाच्या मदतीने सांख्या ‘सम’ आहे की नाही ते True / False मध्ये पाहू िकतो.
A1 ► 15 ↓

B1 ► = ISODD (A1) ↓ (ररझल्ट: FALSE)

A2 ► 16 ↓

B2 ► = ISODD (A2) ↓ (ररझल्ट: TRUE)

A3 ► 17 ↓

B3 ► = ISODD (A3) ↓ (ररझल्ट: FALSE)

6.3 ISTEXT
सूत् →=ISTEXT(सेलचा रेिरांस)

या सूत्ाच्या मदतीने सेलमध्ये सांख्या आहे की अक्षरे आहेत ते True / False मध्ये पाहू
िकतो.

A1 ► 15 ↓

B1 ► = ISTEXT (A1) ↓ (ररझल्ट: FALSE)

A2 ► S2G ↓

B2 ► = ISTEXT (A2) ↓ (ररझल्ट: TRUE)

A3 ► 17 ↓

B3 ► = ISTEXT (A3) ↓ (ररझल्ट: FALSE)

6.4 ISNUMBER: रेिरन्स हदले ली सेलमध्ये सांख्या आहे का?
सूत् →=ISNUMBER(सेलचा रेिरांस)

या सूत्ाने रेिरन्स हदले ल्या सेलमध्ये सांख्या आहे की नाही ते True / False ने
पडताळू िकतो.
तपिील

ररझल्ट

सूत्

S2G

FALSE

=ISNUMBER(A2)

255

TRUE

=ISNUMBER(A3)

PUSEGAON

FALSE

=ISNUMBER(A4)

6.5 ISFORMULA: रेिरन्स हदले ल्या सेलमध्ये सूत् आहे का?
सूत् →=ISFORMULA(सेलचा रेिरांस)

या सूत्ाने रेिरन्स हदले ल्या सेलमध्ये सूत् आहे की नाही ते True / False ने पडताळू
िकतो.

टाईप करा

तपिील

ररझल्ट

सूत्

23

23

FALSE

=ISFORMULA(B2)

=14+13*5

79

TRUE

=ISFORMULA(B3)

SATARA

SATARA

FALSE

=ISFORMULA(B4)

6.6 SHEET:
सूत् →=SHEET(सेलचा रेिरांस(

िीटचा नांबर िोधण्यासाठी हे सूत् वापरावे.
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A1 ► SHEET (B1) ↓ (ररझल्ट: 1)
6.7 TYPE
टाईप करा

टाईप

सूत्

माहहती

सूत्

ररझल्ट

ररझल्ट

45

45

1

=TYPE(B2)

1-सांख्या

S2G

S2G

2

=TYPE(B3)

2-अक्षरे

=OR(4+5=9,2+3=10)

TRUE

4

=TYPE(B4)

4-सूत्

=0/0

#DIV/0!

16

=TYPE(B5)

16-ERROR

SDF
7 Text Functions: Capital आणण Small letters साठी
7.1 UPPER
सूत् →=UPPER(सेलचा रेिरांस)

सेलमधील अक्षरे CAPITAL करण्यासाठी या सूत्ाचा वापर करू िकतो.
A1 ► s2g software gallery ↓

B1 ► = UPPER (A1) ↓ (ररझल्ट: S2G SOFTWARE GALLERY)
7.2 LOWER
सूत् →=LOWER(सेलचा रेिरांस)

सेलमधील अक्षरे lowercase करण्यासाठी या सूत्ाचा वापर करू िकतो.
A1 ► S2G SOFTWARE GALLERY ↓

B1 ► = LOWER (A1) ↓ (ररझल्ट: s2g software gallery)
7.3 CHAR
सूत् →=CHAR(सांख्या)

या सूत्ाने आपण सांख्यच
े े रुपाांतर अक्षरात करू िकतो. (1 ते 255)
A1 ► 65 ↓

B1 ► = CHAR (A1) ↓ (ररझल्ट: A)
7.4 CODE
सूत् →=CODE(अक्षर)

या सूत्ाने आपण अक्षराचे रुपाांतर त्यासाठी असले ल्या सांख्यत
े करू िकतो.
A1 ► A ↓

B1 ► = CHAR (A1) ↓ (ररझल्ट: 65)
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7.5 CONCATENATE
सूत् →=CONCATENATE(अक्षरे1, अक्षरे2, ...)
A1 ► TABLE ↓

B1 ► = TENNIS ↓

C1 ► = CONCATENATE (A1, B1) ↓ (ररझल्ट: TABLETENNIS)

D1 ► = CONCATENATE (A1, “ ”, B1) ↓ (ररझल्ट: TABLE TENNIS)

या सूत्ाने आपण अनेक िब् / अक्षरे / सेलमधील वकिंमती एकत् जोडू िकतो.
हे सूत् न वापरता & वापरूनही अिी अक्षरे िब् एकत् करता येतात.
7.6 LEN
सूत् →=LEN(अक्षरे)

या सूत्ाने अक्षराांची सांख्या वकती ते समजते.
A1 ► TABLE ↓

B1 ► = LEN (A1) ↓ (ररझल्ट: 5)

C1 ► = LEN (“S2G Software Gallery”) ↓ (ररझल्ट: 20)
7.7 LEFT
सूत् →=LEFT(अक्षरे, सांख्या)

या सूत्ाने अक्षराांतील डावीकडील हवी तेवढी अक्षरे काढून घेता येतात.
A1 ► TABLE ↓

B1 ► = LEFT (A1, 3) ↓ (ररझल्ट: TAB)

C1 ► = LEFT (“S2G Software Gallery”, 3) ↓ (ररझल्ट: S2G)
7.8 RIGHT
सूत् →=RIGHT(अक्षरे, सांख्या)

या सूत्ाने अक्षराांतील उजवीकडील हवी तेवढी अक्षरे काढून घेता येतात.
A1 ► TABLE ↓

B1 ► = RIGHT (A1, 4) ↓ (ररझल्ट: ABLE)

C1 ► = RIGHT (“S2G Software Gallery”, 7) ↓ (ररझल्ट: Gallery)
7.9 MID
सूत् →=MID(अक्षरे, अक्षर क्रमाांक, अक्षराांची सांख्या)

या सूत्ाने अक्षराांतील कोणत्याही अक्षरापासून हवी तेवढी अक्षरे काढून घेता येतात.
A1 ► TABLE ↓

B1 ► = MID (A1, 2, 2) ↓ (ररझल्ट: AB)
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C1 ► = MID (“S2G Software Gallery”, 5, 8) ↓ (ररझल्ट: Software)
7.10 TEXT
सूत् →=TEXT(सांख्या, िॉरमॅट)

सांख्येस, सेलमधील वकिंमतीस हवा तो िॉरमॅट देता येतो.
A1 ► 123456789 ↓

B1 ► = TEXT (A1,"₨ ##, ###") ↓ (ररझल्ट: ₨ 12,34,56,789)
A2 ► TODAY () ↓ (ररझल्ट: 12-02-2015)

B2 ► = TEXT (A2, “D.M.Y”) ↓ (ररझल्ट: 12.2.15)

C2 ► = TEXT (A2, “DDDD”) ↓ (ररझल्ट: Thursday)
D2 ► = TEXT (A2, “DDD”) ↓ (ररझल्ट: Thu)

E2 ► = TEXT (A2, “MMMM”) ↓ (ररझल्ट: February)
E2 ► = TEXT (A2, “MMM”) ↓ (ररझल्ट: Feb)
A3 ► 12.25 ↓

B3 ► = TEXT (D13,"# ??/??")↓ (ररझल्ट: 12 1/4) ‘पूणाांकयुक्त अपूणाांक’
आजची टीप : TEXT सूत् वापरताना िॉरमॅट योग्य शलहताना...
सांख्यासाठी #,
अांकासाठी ?,
महहने (अांक)- m, mm, (अक्षरी)- mmm, mmmm
वषे y, yy, yyyy
हदवस d, dd

वार ddd, dddd
तास h, hh : चमशनटे m, mm : सेकांद s, ss
इतर चचन्हाांसाठी तीच चचन्हे वापरावी.
7.11 FIND
सूत् →=FIND(“िोधावयाची अक्षरे / िब् / अांक इत्याहद”, सेलचा रेिरांस)
ररझल्ट हा ते अक्षर / अांक वकतव्या क्रमाांकावर आहे ते साांगते.
A1 ► S2G Software Gallery ↓

B1 ► = FIND (“a”, A1) ↓ (ररझल्ट: 10)

A1 ► 12457694↓

B1 ► = FIND (9, A1) ↓ (ररझल्ट: 7)
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8 Lookup Functions: सांदभल घेणस
े ाठी उपयुक्त सूत्े
8.1 MATCH
सूत् →=MATCH(िोधावयाचा घटक अथवा रेिरन्स, सेल रेंज, िोध कसा)

िोध कसा ? : ० असेल तर अगदी तांतोतांत, १ असेल तर च्या पेक्षा कमी, -१ असेल तर
त्यापेक्षा मोठे

याच्या मदतीने आपण यादीतील नाव वकती नांबरला आहे ते िोधू िकतो.
B3 ► मनीषा ↓

C3 ► = MATCH (B1:B5, B3, 0) ↓ (ररझल्ट: 4)
8.2 INDEX
सूत् →=INDEX(सांच,सांख्या)

या सूत्ाने आपणास एखाद्या रेंजमधील अथवा सांचातील एक घटक क्रमाांकाने शनवडता
येतो.
1

सागर

2

सुरेि

3

सोमनाथ

4

मनीषा

5

चमताली

2

सुरेि

मनीषा 4

Index सूत् वापरले .
Match सूत् वापरले .

या यादीतील दोन नांबरचा ववद्याथी कोणता?
B1 ► 2 ↓

C1 ► =INDEX (B1:B5, 2) ↓ (ररझल्ट: सुरेि)

याच घटकातील Lookup हे अवतिय पॉवरिुल सूत् पुढच्या पातळीत अभ्यासू...
8.3 COLUMN
सूत् →=COLUMN (सेल रेिरन्स)

या सूत्ाने ज्ा सेलचा रेिरन्स देऊ ती सेल वकतव्या कॉलमध्ये आहे ते समजते.
A1 ► =COLUMN (B1) ↓ (ररझल्ट: 2)
8.4 ROW
सूत् →=ROW (सेल रेिरन्स)

या सूत्ाने ज्ा सेलचा रेिरन्स देऊ ती सेल वकतव्या रोमध्ये (ओळीमध्ये) आहे ते
समजते.

A1 ► =ROW (B5) ↓ (ररझल्ट: 5)
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8.5 CHOOSE: शनवडणे
सूत् →=CHOOSE (शनवड क्रमाांक, सांख्या१, सांख्या २, ...)
सूत् →=CHOOSE (शनवड क्रमाांक, सेल रेंज)

या सूत्ाने ज्ा सेलचा रेिरन्स देऊ ती सेल वकतव्या रोमध्ये (ओळीमध्ये) आहे ते
समजते.

A1 ► =2 ↓
B1 ► =

CHOOSE(A1,"ONE","TWO","THREE","FOUR","FIVE","SIX","SEVEN","EIGHT","NINE","TEN"
) ↓ (ररझल्ट: TWO)
A2 ► =5 ↓
B2 ► =

CHOOSE(A2,"ONE","TWO","THREE","FOUR","FIVE","SIX","SEVEN","EIGHT","NINE","TEN
") ↓ (ररझल्ट: FIVE)
टाई
प

सूत्

ररझ
ल्ट

2

TWO

5

FIVE

8

सूत्

EIGH
T

=CHOOSE(A2,"ONE","TWO","THREE","FOUR","FIVE","SIX","SEVEN","E
IGHT","NINE","TEN")

=CHOOSE(A3,"ONE","TWO","THREE","FOUR","FIVE","SIX","SEVEN","E
IGHT","NINE","TEN")

=CHOOSE(A4,"ONE","TWO","THREE","FOUR","FIVE","SIX","SEVEN","
EIGHT","NINE","TEN")

8.6 FORMULATEXT
सूत् →=FORMULATEXT (रेिरन्स)

या सूत्ाने सेलमध्ये कोणते सूत् आहे ते पाहू िकतो.
A1 ► = 5 * 3 ↓ (ररझल्ट: 15)

B1 ► = FORMULATEXT (A1) ↓ (ररझल्ट: 5 * 3)
8.7 LOOKUP:
सूत् →=LOOKUP (िोधावयाची वकिंमत, वकिंमती असले ली रेंज, ररझल्ट हवी असणारी
रेंज)

यादीतून ठराववक गोष्टी आपणास पहावयाच्या असतील तर हे सूत् उपयोगी पडते.
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जसे ववद्यार्थ्ाांच्या यादीतील ठराववक क्रमाकाचा ववद्याथी कोण? त्याची जन्मतारीख
इत्यादी...
A कॉलममध्ये ► अनुक्रम नांबर टाईप करा.
B कॉलममध्ये ► ववद्यार्थ्ाांची नावे टाईप करा.
C कॉलममध्ये ► जन्मतारखा टाईप करा.
अ.नां.

नाव

जन्मतारीख

1

माधव

01-05-2008

2

सनी

02-05-2007

3

सुशनता

03-05-2004

4

कमल

02-02-2007

5

देवेंद्र

08-04-2006

A8 ► = 3 ↓ (ररझल्ट: 3)

B8 ► = LOOKUP (A8, A2:A6, B2:B6) ↓ (ररझल्ट: सुशनता)

C8 ► = LOOKUP (A8, A2:A6, C2:C6) ↓ (ररझल्ट: 03-05-2004)
या सूत्ाच्या मदतीने आपण जनरल रशजस्टर जर एक्सेलमध्ये टाईप केले आणण हव्या
असणाऱ्या ववद्यार्थ्ालचा रशज. नां. टाईप केला तर त्याची सवल माहहती एकत् पाहता येईल
अिी िाईल अथवा छोटे सॉफ्टवेअर तयार करू िकतो. यासाठी अट एकच आहे
िोधावयाची वकिंमत असले ली रेंज अनुक्रमे हवी. या समस्येवर मात करण्यासाठी
VLOOKUP व HLOOKUP ही सूत्े वापरावीत.
8.8 VLOOKUP:
सूत् →=VLOOKUP (िोधावयाची वकिंमत, वकिंमती असले ली टे बलरेंज, ररझल्ट हवा
असणारा स्तांभ क्रमाांक, तांतोतांत जुळण्यासाठी FALSE)
अ.नां.

नाव

जन्मतारीख

1

माधव

01-05-2008

2

सनी

02-05-2007

3

सुशनता

03-05-2004

4

कमल

02-02-2007

5

देवेंद्र

08-04-2006

=VLOOKUP (4, A2:C6, 3, FALSE)
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4 हा अ. नां. पहहल्या स्तांभातून पाहून ररझल्ट हा 3 स्तांभातून प्राप्त होईल.
यामुळे ०२-०२-२००७ असा ररझल्ट चमळे ल.
=VLOOKUP (“कमल”, B2:C6, 2, FALSE)

या रठकाणी ‘कमल’ हे टे बलच्या पहहल्या स्तांभातून िोधण्यासाठी B2:C6 अिी सेल
रेंज हदली आणण जन्मतारीख 02-02-2007 हा ररझल्ट दुसऱ्या स्तांभातून चमळे ल.

िोधावयाची वकिंमत ही पहहल्या स्तांभात असायला हवी. यासाठी टे बल रेंज त्या

पद्धतीने शलहावी लागेल.

टीप : एक्सेलमध्ये िीट जिीच्या तिी कॉपी करावयाची असल्यास

→िीटवर राईट क्लिक करा.

→Move or Copy ऑप्िन शनवडा

→create a copy ला चेकमाकल करा. व
→ OK बटनावर क्लिक करा.

तुमची िीट जिीच्या तिी (with formatting and everything) कॉपी झाले ली
असेल.

टीप : एक्सेलमध्ये सवल data एकदम शसले क्ट करावयाचा असल्यास १)

ctrl + A दाबून कॉपी, कट, font बदल इ. गोष्टी करू िकतो.

२) अथवा कॉलम हेडर व रो हेडर याांच्या छे डणाऱ्या डावीकडील चौकोनावर (जेथे एक
भरीव वत्कोण हदसतो त्या चौकोनावर) क्लिक करून सवल सेल शसले क्ट होतात.
३) या पद्धतीने पूणल कॉलम अथवा रो शसले क्ट करण्यासाठी त्या कॉलम हेडरवर
अथवा रो हेडरवर क्लिक करावे.
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कािी
समस्या
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9 प्रश्न – उत्तरे
9.1 देवनागरीत महहन्ाचे नाव व आठवड्याचे नाव कसे येईल?
मराठीत महहना येण्यासाठी आपणास खालील सूत्ाांची माहहती असणे गरजेचे आहे.
*Index

*Weekday

सूत् →=INDEX(सांच, सांख्या)

या सूत्ाने आपणास एखाद्या रेंजमधील अथवा सांचातील एक घटक क्रमाांकाने शनवडता
येतो.

सांच → इथे महहन्ाांचा अथवा वाराांच्या नावाचा सांच
सांख्या → सांचातील हवा असणारा घटक क्रमाांक

A1 ► =INDEX({"रवव","सोम","मांगळ","बुध","गुरु","िुक्र","िशन"},3) ↓ (ररझल्ट :
"मांगळ")

सूत् →=WEEKDAY(हदनाांक असणाऱ्या सेलचा रेिरांस)

या सूत्ाने आपणास आठवड्याच्या सुरुवातीचा वाराचा क्रमाांक चमळतो.
A1 ► 24/1/15 ↓ (ररझल्ट: 24-01-2014)
A2 ► =WEEKDAY (A1) ↓ (ररझल्ट: 7)

या दोन सूत्ाांच्या एकत्ीकरणातून आपण हव्या असणाऱ्या हदनाांकाचा वार मराठीत काढू
िकतो.

A1 ► 24/1/2015 ↓
B1 ►

=INDEX({"रवववार","सोमवार","मांगळवार","बुधवार","गुरुवार","िुक्रवार","िशनवार"},WEEK
DAY(A1)) ↓ (ररझल्ट : "िशनवार")

या पद्धतीने तुम्ही महहन्ाची नावेही मराठीत / देवनागरीत काढू िकता. प्रयत्न तर
करून पहा.

आजची टीप: एक्सेलमध्ये DRAG करताना जर ROWS ची सांख्या जास्त असल्यास
DRAG करताना खूप खालीपयांत स्क्रॉल करावे लागते जर डावीकडील कॉलम

भरले ला असले ला असेल तर DRAG करावयाची सेल शनवडून त्याच्या उजवीकडील
तळाच्या POINT वर कसलर नेऊन त्याचे + सारखा कसलर झाला की त्या POINT वर

डबल क्लिक करा. डावीकडील COLUMN मध्ये जेवढ्या नोंदी असतील तेवढ्या नोंदी
आपोआप DRAG होतील.
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9.2 वेतनवाढ किी काढावी ?
मुळवेतन + ग्रेड पे = एकूण मुळवेतन A1+B1=C1 10400+2800=13200 वेतनवाढ
एकूण मुळवेतनाच्या 3% हदली जाते 13200*3/100=396 (उत्तर इतके हवे 400)
वेतनवाढ चमळून मुळवेतन 10400+400= 10800होईल एकूण मुळवेतन
10800+2800=13600 असेल.
पूणल दिकात रुपाांतर करणेसाठी खालील सूत् वापरावे.
सूत् → =CEILING(सांख्या , दहा)
A1 ► CEILING (43, 10) ↓ (ररझल्ट: 50)
जर....
A1=10400
B1=2800 C1=A1+B1 तर...
वेतनवाढ काढणेसाठी पुढील सूत् वापरावे
=CEILING (C1*3/100, 10) (ररझल्ट: 400)
याप्रमाणे पूणल ितकात रूपाांतर करणेसाठी दहाऐवजी 100 वापरावे. आता तुमच्या
लक्षात आले असेल की 10, 100 ऐवजी इतर सांख्याहह वापरु िकतो आणण आपणास
हव्या त्या सांख्यच्य
े ा जवळची 'पुढची' "ववभाज्" सांख्या आपण या सूत्ाने चमळवू िकतो.
A1 ► =CEILING (43, 9) ↓ (ररझल्ट: 45)
आजची रटप : कॉलमची रुांदी आपोआप adjust होण्यासाठी दोन कॉलम हेडरच्या मध्ये
(कसलर डबल ऑरोमधे रूपाांतररत झाल्यावर डबलक्लिक करा रूांदी आपोआप
सेलमधील कांटें ट नुसार adjust होईल.

9.3 एका वेळा दोन वकिंवा अचधक सूत्े किी वापरावीत?
आपण दोन सूत्े शनवडू जसे IF, AND
आपला प्रश्न : शिष्यवृत्ती सांदभालत… जर Language, Maths, IT ववषयात २९ पेक्षा
जास्त व एकूण गुण ११९ पेक्षा जास्त असतील तर पास अन्था नापास.
कॉलम A-भाषा गुण
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कॉलम B-गणणत गुण
कॉलम C-बुशद्धमत्ता गुण
कॉलम D-एकूण गुण
येथे ववषय तीन आहेत आणण वतन्ही ववषयात २९ पेक्षा जास्त गुण आहेत का? असे पाहावे
लागणार.. यासाठी आपणास AND सूत् वापरावे लागेल.
ते वरीलप्रमाणे.
A1 ► =30 ↓
B1 ► =46 ↓
C1 ► =70 ↓
D1 ►=A1+B1+C1↓
E1 ► =AND (A1>29, B1>29, C1>29, D1> 119) ↓ (ररझल्ट: TRUE)
या सूत्ाने आपणास ररझल्ट E1 मध्ये चमळतो - TRUE
आपणास ररझल्ट हवा 'पास' अथवा 'नापास'
आणण यासाठी मनात तयार होणारी रचना पहा किी होते ती..?
जर TRUE असेलतर पास नसेलतर नापास
म्हणजे IF सूत् वापरावे लागेल.
ते कसे असेल?
F1 ►=IF (E1=TRUE,"पास","नापास")
आता आपणास E1 व F1 मध्ये दोन सूत्ाने दोन ररझल्ट चमळाले त ते एकत् करायचे
आहेत.
शनरीक्षणF1 मधील सूत् नीट पहा. येथे E1 असा रेिरन्स आला आहे आणण E1 सेलमध्ये पाहहल्यास
AND असे सूत् वापरले आहे.
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कृतीही दोन सूत्े G1 मध्ये एकत् करूया.
G1 मध्ये टाईप करा. F1 मधील सूत् जसेच्या तसे...
G1 ►=IF (E1=TRUE,"पास","नापास")
आता E1 हा रेिरन्स च्या ऐवजी तेथे E1 मधील सूत् शलहायचे आहे म्हणजे AND
(A1>29, B1>29, C1>29, D1> 119)
म्हणजे आपले G1 मधील सूत् झाले
G1 ►=IF (AND (A1>29, B1>29, C1>29, D1> 119) =TRUE,"पास","नापास") ↓
(ररझल्ट: पास)
लक्षात ठे वा - आपणास जेवढी सूत्े एकत् करावयाची आहेत ती सुरुवातीस वेगळी
बरोबर येतात का ते पहा नांतर ती रेिरन्सनुसार योग्य त्या रठकाणी शलहा.
जर एक्सेल कडून सूत् दुरुस्तीचा मेसेज हदला तर YES वर क्लिक करा...
छान! तुम्ही दोन सूत्े एकत् केली आहेत.
आणखी अनेक सूत्े एकत् करण्यास आपल्याला िुभेच्छा...!
आजची टीप : आपणास सेलमधील कांटें ट जसाची तसा कॉपी करावयाचा असल्यास
formula bar वर जाऊन कॉपी करावा, कीबोडलवरील Esc की दाबावी व मग सेल

मध्ये जाऊन पेस्ट करावा. जर तुम्ही सेल कॉपी केली तर ते सूत् रेिरन्स सहहत कॉपी
होते पण पेस्ट होताना रेिरन्स बदलतात. जसे वरील सूत् तयार करताना E1 रेिरन्स
बदलताना केले आहे.

9.4 वजाबाकी िून्ापेक्षा कमी येत असेल तर ती िून्च आली पाहहजे?
यासाठी आपण दोन सूत्ाांचा वापर करूया.
वजाबाकी होणाऱ्या दोन सेल A1, B1
सूत् → C1►=A1-B1
दुसरे IF सूत् ज्ामुळे अट देता येईल. िायनल सूत् असे असेल.
सूत् → C1►=IF((A1-B1)<0,0, A1-B1)
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9.5 श्रेणी काढण्याची सूत्े
यासाठी आपण नेस्टेड if आणण lookup या दोन सूत्ाांचा वापर करूयात.
डावीकडील सेलमध्ये एकूण गुण १०० आहेत असे समजून A1
नेस्टेड IF या सूत्ाचा वापर करून...
=IFERROR(IF(A1>90,"अ१", IF(A1>80,"अ२", IF(A1>70,"ब१", IF(A1>60,"ब२",
IF(A1>50,"क१", IF(A1>40,"क२", IF(A1>32,"ड", IF(A1>20,इ १","इ२")))))))),"")
दुसरे LOOKUP सूत् वापरून; खालील सूत् वाचनीय वाटते आणण बदल करण्यासही
सोपे आहे. िरक पहा.
=LOOKUP(A1, {0,21,33,41,51,61,71,81,91}, {"E2","E1","D", "C2","C1", "B2","B1",
"A2","A1"})
वरील सूत्ाचे थोडक्यात स्पष्टीकरण:
{0, 21, 33, 41, 51, 61, 71, 81, 91}
यामध्ये ० ते २०; २१ ते ३३; ३४ ते ४०; ... ८१ ते ९० आणण ९१ ते पुढे असे lookup होईल
आणण त्यादरम्यान येणारी वकिंमत त्या श्रेणीत रुपाांतरीत होण्यासाठी {"E2","E1","D",
"C2","C1", "B2","B1", "A2","A1"} ह्या अॅरेतून िोधून ती ररझल्ट वकिंमत दाखवली जाईल.
याच प्रकारे आणखी एक सूत् पहा.
=LOOKUP (A1, {0, 35, 45, 60, 75}, {"F","D","C","B","A"})
9.6 हदनाांक मराठीत शलहणे.
मराठीत हदनाांक शलहण्याचे सूत् खूप मोठे आहे त्यासाठी Define Name चा वापर
करून सूत् छोटे करावेच लागेल.
Formulas मेनत
ु न
ू Define Name वर जा आणण पुढील सेरटिं ग्ज करा.
□ Name

MarWrdNum

□ Comment

सांख्या एक ते नव्याण्णव.

□ Refers to

={"एक",...,नव्याण्णव"}

□ Name

MarMonths
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□ Comment

मराठी महहन्ाांची नावे.

□ Refers to

={"जानेवारी",....,"हडसेंबर"}

□ Name

MarVarsh

□ Comment

मराठी ितक वषाांची नावे.

□ Refers to

={"एकोणीसिे", "दोन हजार", "तीन हजार"}

टीप : '01.01.1999' च्या अगोदर व '31.12.3099' नांतर हदनाांक घेत नाही.
=IFERROR(
INDEX(MarWrdNum, DAY(A1)) & " " &
INDEX(MarMonths, MONTH(A1)) & " " &
INDEX(MarVarsh, LEFT(YEAR(A1),2)-18) & " " &
INDEX(MarWrdNum, RIGHT(YEAR(A1),2))
, "चुकीचा हदनाांक")
याप्रकारे तयार केले ले सूत् कोणत्याही िाईलमध्ये कॉपी करून तुमचे काम चालू
करू िकता.
9.7 सांख्यच
े े रुपाांतर मराठी अक्षरात / िब्ाांत कसे कराल?
मराठीत हदनाांक शलहण्याचे सूत् खूप मोठे आहे त्यासाठी Define Name चा वापर
करून सूत् छोटे करावेच लागेल.
Formulas मेनत
ु न
ू Define Name वर जा आणण पुढील सेरटिं ग्ज करा.
□ Name

MSnkya

□ Comment

सांख्या िून् ते नव्याण्णव.

□ Refers to

={"िून्", "एक",...,नव्याण्णव"}

यासाठी आपणास अनेक सूत्ाांचा वापर करावा लागेल.
IFERROR → रेिरन्स सांख्या शलहताना चूक झाल्यास या सूत्ाने मेसज
े दाखवला
जाईल.
IF → ठराववक अांक िून् आहे का ते तपासण्यासाठी.
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VALUE → अक्षराांचे सांख्येत रुपाांतर करण्यासाठी.
MID → सांख्येतील अधले मधले अांक शनवडण्यासाठी.
REPT → िून् ररपीट करून सांख्या ९ अांकी करण्यासाठी.
LEN → सांख्या वकती अांकी आहे ?
INDEX → अांकाबद्दल िाब्दब्क सांख्या शनवडण्यासाठी.
वरील सूत्ाांची गुि
ां ण करून खालील सूत् तयार केले आहे त्यामुळे कोणत्याही ० ते
९९,९९,९९,९९९ पयांतच्या सांख्येचे िाब्दब्क वा अक्षरी सांख्येत रुपाांतर करता येईल. हे
सूत् तयार करण्यासाठी मला जवळजवळ अडीच ते तीन तास लागले होते.
=IFERROR(
IF(VALUE(MID( REPT("0",9-LEN(A1))&A1,1,2))=0,"",
INDEX(MSnkya,VALUE( MID(REPT("0",9-LEN(A1)) &A1,1,2))+1)&" कोटी ") &
IF(VALUE(MID( REPT("0",9-LEN(A1))&A1,3,2))=0,"",
INDEX(MSnkya,VALUE(MID( REPT("0",9-LEN(A1)) &A1,3,2))+1)&" लक्ष ") &
IF(VALUE(MID( REPT("0",9-LEN(A1))&A1,5,2))=0,"",
INDEX(MSnkya,VALUE( MID(REPT("0",9-LEN(A1)) &A1,5,2))+1)&" हजार ") &
IF(VALUE(MID( REPT("0",9-LEN(A1))&A1,7,1))=0,"",
IF(AND(VALUE( MID(REPT("0",9-LEN(A1)) &A1,8,2))=0,
VALUE(MID( REPT("0",9-LEN(A1)) &A1,7,1))=1),"िांभर",
INDEX(MSnkya, VALUE(MID( REPT("0",9-LEN(A1)) &A1,7,1))+1)&"िे "))&
IF(A1=0,"िून्",IF(VALUE(MID(REPT("0",9-LEN(A1)) &A1,8,2))=0,"",
INDEX(MSnkya, VALUE(MID( REPT("0",9-LEN(A1)) &A1,8,2))+1)))
,"मयालदा!")

वरील सूत्ात Define Name केले ले एक सूत् आहे त्याचा सांदभल वर हदला आहेच आणण
हेच सूत् खूप महत्त्वाचे आहे. कारण त्याचा अनेक वेळा वापर करावा लागला.

9.8 आपोआप अनुक्रम नांबर कसा देता येईल.
कधी कधी ववद्याथी यादी बी कॉलम मध्ये असते आणण ए कॉलममध्ये आपणास असे
सूत् हवे असते की, ते ड्रॅग केले असता अनुक्रम नांबर येतील.
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गरजेनस
ु ार पुढील सुत्े वापरू िकतो.
█ IF, LEN चा वापर करून.
A1 मध्ये 1 शलहा. आणण पुढील सूत् A2 मध्ये शलहून ड्रॅग करा.
=IF(B2 <> ""), A1+1,"")
=IF(LEN(B2) > 0), A1+1,"")
█ IF, MAX, INDIRECT, ROW वापरून
या सूत्ाने अधेमध्ये यादीत ररकाम्या रो असतील तरी खालील सूत् कायल करेल.
=IF(B2="","",MAX( INDIRECT("$A$1:$A$" & ROW(B2)-1))+1)
9.9 सूत् वापरून सॉरटिं ग कसे करावे?
आपणास टे बल अथवा हवी ती रेंज शसले क्ट करून Data मेनुतील सॉटल कमाांड
वापरून सॉटल करता येते; पण जर सूत्ाने हे काम झाले तर..
उतरत्या क्रमाने सॉटल करण्यासाठी पुढील सूत् वापरा व ड्रॅग करा. यादीची रेंज जी असेल
त्याप्रमाणे रेंजमध्ये बदल करावा लागेल.
=LARGE ($A$1:$A$5, ROW (A1))
आणण चढत्या क्रमासाठी पुढील सूत् वापरा व ड्रॅग करा.
=SMALL ($A$1:$A$5, ROW (A1))
जर रेंजची सुरुवात पहहल्या रो पासून झाली नसेल तर मात् सूत्ात थोडा बदल करावा
लागेल. जसे खालील सूत्ात रेंजची सुरुवात सहाव्या रोपासून झाली असल्याने 5 वजा
करावे लागतील.
=LARGE ($A$6:$A$10, ROW (A6)-5)
खालील टे बलमधील B2 मध्ये =LARGE($A$2:$A$6, ROW(A2)-1)
C2 मध्ये सूत् वापरले आहे. =SMALL($A$2:$A$6, ROW(A2)-1)
□

A

B

C

1

वकिंमत

उतरता

चढता

D
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2

45

84

12

3

12

65

42

4

65

45

45

5

84

42

65

6

42

12

84

9.10 घसारा वकिंमत किी काढावी?
█ एखाद्या वस्तूची वकिंमत दरवषी वतच्या 10% दराने घसरते तर पाच वषाांनी वतची वकिंमत
वकती असेल?
□ वस्तूची खरेदी वकिंमत 1250.
□ घसारा दर िेकडा 10.
□ 3 वषालनांतर त्या वस्तूची वकिंमत काय असेल?
यासाठी चक्रवाढ व्याजाचे सूत् वापरावे लागेल. परांतु त्यामध्ये वकिंमत वाढत जाते
आपली वकिंमत कमी होण्यासाठी वजाबाकी करावी लागेल.
=1250*(1-(10/100))^3
वकिंवा
=1250* POWER(1-(10/100),3)
यामुळे तीन वषालनांतर त्याची वकिंमत असेल. 911.25 रु.
चक्रवाढ व्याज काढण्यासाठी वरील सूत्ातील - चचन्हाांऐवजी + चचन्ह वापरावे.

9.11 नेहमी हातच्याचीच उदाहरणे आपोआप किी तयार होतील?
वापरले ली सूत्े
□
1

A

● IF ● RANDBETWEEN
B

C

दिक

एकक
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2
3

+

5

0

7

1
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वरील उदाहरणे बदलतात त्यासाठी कोणती सूत्े कोठे शलहायची ते पाहूयात.
स्पष्टीकरण: यासाठी b1:c4 या सेलरेंजचा उपयोग केला.
b1→दिक
c1→एकक
b2→=RANDBETWEEN(1,9)
c2→=RANDBETWEEN(0,9)
b3→=IF(C3+C2>9, RANDBETWEEN(1,9), RANDBETWEEN(10-B2,9))
c3→=RANDBETWEEN(0,9)
a3→'+
(' चचन्ह देऊन + चचन्ह शलहल्यास सोपे जाते. ' चचन्हापुढे अक्षरे आहेत असे एक्सेल
समजेल)
आपल्याला कसा सराव घ्यायचा आहे त्यानुसार सूत्ात बदल होईल.
हे सूत् असा ववचार करून शलहले आहे.
□ एकक स्थाांची बेरीज ९ पेक्षा मोठी असेल तर दिकात कोणताही अांक चाले ल.
C3+C2>9,RANDBETWEEN(1,9)
□ जर ती ९ पेक्षा कमी असेल तर दिक स्थानी तयार होणारे दोन्ही अांकाांची बेरीज ९
पेक्षा मोठी असेल. यासाठी RANDBETWEEN(10-B2,9) वापरले आहे. यामुळे लहान
अांक कमीत कमी 10-B2 हा असेल. मोठा ९ पयांत.
□ दोन्ही स्थानाांपक
ै ी कमीत कमी एका स्थानी तरी अांकाांची बेरीज ९ पेक्षा मोठी असेल.
□

A

B

C
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1

दिक

एकक

2

5

4

3

8

3

+

4
B2=RANDBETWEEN (1,9)
C2=RANDBETWEEN (0,9)
B3=IF (D4+D3>9, RANDBETWEEN(1,9), RANDBETWEEN (10-C3,9))
C3=RANDBETWEEN (0,9)
वापर:
● कोणतीही ररकामी सेल शनवडून Delete की प्रेस करा उदाहरण बदले ल.
● अनेक उदाहरणे एका वेळी हवी असतील तर A1:D5 कॉपी पेस्ट / ड्रॅग करा.

9.12 हदनाांक व सांख्या यातील अांक नेहमी मराठीत येण्यासाठी सूत्
मराठी अांक आपणासाठी वरचेवर लागतात. जर िब् / अक्षरे आणण सांख्या एकत्
जोडण्याचा प्रयत्न केला तर सांख्यातील अांक देवनागरीत चमळत नाहीत. तसेच हदनाांक
िब्ासोबत जोडल्यास हदनाांकचे स्वरूप वेगळे हदसते अथवा त्यातील अांक देवनागरीत
येण्यासाठी पुढील सूत्े अभ्यासा.
□

A

1

45

3

05/09/2016

█ सांख्या व िब्ाांची गुांिण
="A1 मधील सांख्या " & A1 & " आहे. "
Result : A1 मधील सांख्या 45 आहे.
वरीलप्रमाणे सूत् शलहल्यास सांख्यातील अांक आांतरराष्ट्रीय शलपीत आहेत.
█ [$-4000439]0 चा वापर
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="A1 मधील सांख्या " & TEXT(A1,"[$-4000439]0") & " आहे. "
Result : A1 मधील सांख्या ४५ आहे.
█ हदनाांक व िब्ाांची गुांिण
हीच स्थस्थती हदनाांकाच्या बाबतीतही होते. हदनाांकासाठी मराठी अांक वापरताना तर खूप
अडचणी येतात. काही अडचणी व त्यावरील उपाय पाहूया. Fx : ="A3 मधील हदनाांक " &
A3 & " आहे. "
Result : A3 मधील हदनाांक 42618 आहे.
█ dd/mm/yyyy चा वापर
येथे हदनाांकची सांख्यात्मक वकिंमत प्राप्त झाली आहे. यासाठी TEXT सूत् वापरावे
लागेल.
="A3 मधील हदनाांक” & TEXT(A3,"dd/mm/yyyy") & " आहे. "
Result : A3 मधील हदनाांक 05/09/2016 आहे.
█ [$-4000000]dd-mm-yyyy चा वापर
वरील हदनाांकमधील अांक पहा. त्यातील अांकही देवनागरीत हवे असतील तर?
="A3 मधील हदनाांक " & TEXT(A3, "[$-4000000]dd-mm-yyyy") & " आहे."
Result : A3 मधील हदनाांक

०५-०९-२०१६ आहे.

ग्रेट!! आता तुमच्या लक्षात आले असेल. या प्रकारे TEXT सूत् वापरून बऱ्याच प्रकारात
सांख्या व हदनाांकचे रुपाांतर करू िकतो. याववषयी काही िांका असेल तर सांपकल करा.
मला मदत करण्यास आवडेल.

10 Miscellaneous:
10.1 Convert:
आज आपण convert ह्या एका महत्त्वाच्या सूत्ाची माहहती घेऊयात..
या सूत्ाने आपणास ववववध प्रकारच्या एकाकाांचे परस्पर रुपाांतरण करता येते.
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सूत् → CONVERT (सांख्या, या एकाकातून, या एककात)
CONVERT (number, from_unit, to_unit)
जसे १ मीटर = वकती िूट?
=CONVERT(1,"m","ft") ↓ (ररझल्ट: 3.280839895)
१ इांच = .... सेंमी
=CONVERT(1,"in","cm") ↓ (ररझल्ट: 2.54)
१ मीटर = ...... याडल
=CONVERT(1,"m","yd") ↓ (ररझल्ट: 1.093613298)
१ चौमी = ..... चौरस िूट
=CONVERT(1,"m2","ft2") ↓ (ररझल्ट: 10.76391042)
१ शलटर = ..... घसेंमी
=CONVERT(1,"lt","cm3") ↓ (ररझल्ट: 1000)
१ कप = ...... टीस्पून
=CONVERT(1,"cup","tsp") ↓ (ररझल्ट: 48)

या प्रकारे खालील सांशक्षप्त रूपे वापरून एकाचा प्रकारच्या रािींच्या एकाकाांचे परस्पर
रूपाांतरण तुम्ही करू िकता. चला तर मग तुमचा स्वतःचा कन्व्व्हटल र तयार करा.
एककाांची सांशक्षप्त रुपे
लाांबी
मीटर

"m"

मैल

"mi"

सागरी मैल

"Nmi"

इांच

"in"

िूट

"ft"

याडल

"yd"
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वस्तुमान
ग्रॅम

"g"

पाउांड

"lbm"

क्षेत्िळ
चौरस िूट
हेक्टर
चौरस इांच
चौरस प्रकािवषल
चौरस मीटर
चौरस मैल
समुद्री चौरस मैल
चौरस याडल

"ft2" वकिंवा "ft^2"
"ha"

"in2" वकिंवा "in^2"
"ly2" वकिंवा "ly^2"

"m2" वकिंवा "m^2"

"mi2" वकिंवा "mi^2"

"Nmi2" वकिंवा "Nmi^2"
"yd2" वकिंवा "yd^2"

वेळ
वषल

"yr"

हदवस

"day"

तास

"hr"

चमशनट

"mn"

सेकांद

"sec"

तापमान
अांि सेल्सल्सअस
अांि िॅरनहाइट
केल्विन

"C" (वकिंवा "cel")
"F" (वकिंवा "fah")
"K" (वकिंवा "kel")

धारकता, द्रवाचे मापन, आकारमान
टीस्पून

"tsp"

टे बलस्पून

"tbs"

औांस

"oz"

कप

"cup"
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क्वाटल

"qt"

गॅलन

"gal"

शलटर

"l" (वकिंवा "lt")

घनिूट

"ft3" वकिंवा "ft^3"

घनइांच

"in3" वकिंवा "in^3"

घनमीटर

"m3" वकिंवा "m^3"

घनमैल

"mi3" वकिंवा "mi^3"

घनयाडल

"yd3" वकिंवा "yd^3"

घन सागरी मैल

"Nmi3" वकिंवा "Nmi^3"

दिमान एकके
एकक

वापरावयाचे
सांशक्षप्त रूप

घाताांक रूप

सांख्यात्मक रूप

पायको

"p"

10^-12

0.000000000001

नॅनो

"n"

10^-9

0.000000001

मायक्रो

"u"

10^-6

0.000001

चमली

"mm"

10^-3

0.001

सेंटी

"c"

10^-2

0.01

डेसी

"d"

10^-1

0.1

मीटर

"m"

10^0

1

डेका

"e"

10^1

10

हेक्टो

"h"

10^2

100

वकलो

"k"

10^3

1000

मेगा

"M"

10^6

1000000

वगगा

"G"

10^9

1000000000

टे रा

"T"

10^12

1000000000000

पेटा

"P"

10^15

1000000000000000

एक्सा

"E"

10^18

100000000000000000
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