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वेबसाईट 	डझाईन - एक उदयो�मुख नवा �यवसाय  

डॉ. सु. �व. रानडे 

आज भारतात मोबाईल हे संदेश वहनाचे सवा�त ूभावी व लोक�ूय मा�यम बनले आहे. लहानांपासून 

मो यांपय!त व ग#रबांपासून ौीमंतांपय!त, सव�जण आप&या दैनं(दन कामासाठ* याचा वापर कर+त आहेत. यामुळे 

ू.य/ भेट1यासाठ* लागणारा ूवास, वेळ व पैसा यात बचत होऊन काय�/मतेत वाढ झाली आहे. आज5या 

युगात टेिलफोन/मोबाईलचे मह.व अन:यसाधारण असले तर+ .यालाह+ मागे टाक1याची (कमया न<जक5या 

भ�वंयकाळात वेबसाईट (संकेतःथळ) करणार आहे. कारण इंटरनेटवCन मा(हती घेताना देणाE याशी ू.य/ 

संपक�  साध1याची आवँयकता नसते. िशवाय वेबसाईट5या मा�यमातून फोनपे/ा Gक् ौाIय तसेच िल<खत 

ःवKपाची मा(हती सहजपणे िमळ�वता येते.  
 

आज संगणकाने सव� /ेऽात व घराघरात ूवेश िमळ�वला आहे. शMद, िचऽ वा संगीत कोण.याह+ ूकारची 

मा(हती संगणक साठवून ठेवू शकतो. .यावर पा(हजे ते संःकार कC शकतो. एखाOा ऑ(फसात अनेक संगणक 

अस&यास ते एकमेकांना जोडून .यांचे जाळे वा 'नेट` तयार केलेले असते. .यामुळे हे संगणक एकमेकांत संवाद 

साध ूशकतात. जगभरातील अशी सव� जाळ+ वा नेट एकमेकांशी जोडली कR होते 'इंटरनेट`. वेबसाईट वा 

संकेतःथळ Sहणजे इंटरनेट5या जगभर पसरले&या आभासी �वTात आपले ःवतंऽ ःथान िनमा�ण करणे होय. 

आकाशात&या ताE याूमाणे जगातील सवा!ना ते पाहता येईल व आपले काय�, Iयवसाय वा उOोग यांची मा(हती 

जगात कोणासह+ घरबस&या िमळ�वता येईल. इंटरनेट सव�दर पसर&यानंतर संदेशवहनाचे तसेच इतर सव� ू
मा(हती5या देवाणघेवाणाचे ते एक स/म व कमी खचा�चे साधन ठरणार आहे. 
 

वेबसाईट �हणजे काय? 

 

आपण एखादा लेख (कंवा गोV वाचायला घेतली तर .यातील मा(हती एकसंगत बमवार अस&याने 

प(ह&यापासून शेवटपय!त वाच&यािशवाय .यातील आवँयक मा(हती कोठे आहे याचे Xान होत नाह+. पुःतक 

वा कादंबर+सारYया मो या लेखनाचे गट कCन .यांना ूकरण शीष�के वा द[यम शीष�के देऊन अशी सु�वधा ु
दे1याचा ूय\ केला जातो. माऽ संगणकावर+ल मा(हतीचा शोध घेताना याला फारच मया�दा पडतात. एच.ट+.एम. 

एल. या संगणक ूणालीचा उपयोग के&यास मा(हती कोषातील हवी ती मा(हती माऊस5या एका <]लकने 

/णात दाख�वता येते. याप^तीने तयार केलेले पान Sहणजे वेबपेज होय. यावर अनेक मह.वा5या 

संदभ�शMदांना मा(हती दश�क दवे जोडलेले असतातु . अशा एकमेकांना जोडले&या अनेक पानांम�ये सव� मा(हती 

(लेखन, िचऽे, �वनी, चलत ्िचऽे इ.याद+) समा�वV के&यावर तयार झाले&या संचास वेबसाईट असे Sहणतात. ह+ 

वेबसाईट _या संगणकावर ःथा�पत केली जाते .याला सIह�र असे Sहणतात. सIह�र संगणक धळू�वर(हत अशा 

जागेत कमी तापमानाला ठेऊन .यातील मा(हतीचे केबल व (डश5या मा�यमातून सॅटेलाईटaारे ू/ेपण केले 
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जाते. जगभरातील कोण.याह+ संगणकाला (]लायटं) ह+ मा(हती टेिलफोन यंऽणेचा उपयोग कCन महण करता 

येते. ह+ मा(हती संगणकावर (दस1यासाठ* �विशV संगणक ूणालीचा वापर करावा लागतो. .याला ॄाऊजर 

असे Sहणतात. इंटरनॆट ए]ःeलोअरर, मो<झला फायरफॉ]स असे अनेक ॄाऊजर वापरता येतात.  
 

वेबसाईटचे नाव सोपे व सहज ल/ात ठेवता येईल असे असावे लागते. गुगल, याह इ.याद+ू  शोधयंऽांना ती 

चटकन सापडेल व शोधयाद+त ती वर5या बमांकावर यावी यासाठ* वेबसाईट (डझाईन करताना व .यातील 

मा(हती मांडताना �वशेष काळजी gयावी लागते. वेबसाईटचा उपयोग मा(हती दे1याबरोबर आप&या मालाची वा 

Iयवसायाची जा(हरात कर1यासाठ* केला जात अस&याने अशी वेबसाईट पाहणाE याचे ल/ वेधनू घेईल अशा 

आकष�क ःवCपाची असावी लागते. िशवाय सव� ूकार5या ॄाऊजरवर ती Iयव<ःथत (दसावी अशी काळजी 

gयावी लागते.  
 

वेब (डझाईनच ेतंऽXान आता फार �वकिसत झाले आहे. .यात एचट+एमएल, सीएसएस, फोटोशॉप वापCन 

सा�या वेबसाईट तयार कर1यापासून ते डाटाबेस वापCन .व#रत ूितसाद व संःका#रत योhय मा(हती देणाE या, 

तसेच iलॅश, iले]स सारYया तंऽXानाचा वापर केले&या, काय�/मतेत प#रपूण� व आकष�क वेबसाईट कर1यापय!त 

अनेक पायE या आहेत. सुदैवाने वेब(डझाईनसाठ* अनेक ना�व:यपूण� संगणक ूणाली व सु�वधा उपलMध आहेत. 

सा�या नोटपॅडचा वापर कCन वेबसाईट बन�वता येणे श]य असले तर+ ृंटपेज, स+मवीIहर वा <Iह_युअल 

इंटरडेIह चा वापर करणे अिधक सोपे असते. िचऽे व फोटो यांचा वापर करताना फोटोशॉप वा फायरव]स� 

सारYया ूणालींचा वापर कCन .यां5यावर वेबसाठ* सुयोhय संःकार करणे आवँयक असते. �वनी व चलत ् 

िचऽांसाठ* iलॅश व iले]स तंऽXानाचा वापर करावा लागतो. तर �ऽिमतीदश�क िचऽे व िचऽफRत बन�वताना 

ाीड+मॅ]सचा उपयोग करावा लागतो. मा(हतीची मांडणी आकष�क व एकसमान असावी यासाठ* सीएसएस 

ूणालीचा वापर केला जातो. डाटाबेसम�ये मा(हतीचे संकलन केले अस&यास ए एस पी , पी एच पी (कंवा 

जावा या संगणक भाषाूणालींचा उपयोग कCन वेबपेजचे (डझाईन करावे लागते. वड�ूेस, जुमला, िपल ु
नावा5या अितशय ूगत ूणालींचा वापर के&यास वेब (डझाईन अिधक जलद करता येते. या सव� ूणालींचा 

सखोल अnयास व वापराचा सराव या दो:ह+ गोVींची गरज वेब (डझाईन उOोगासाठ* आवँयक आहे. ददoवाने ु
वेब(डझाईन5या तंऽXानातील फारच थोड+ मा(हती ूचिलत संगणक अnयासबमात अस&याने संगणक �वषयात 

माःटस� वा अिभयां�ऽकRची पदवी घेतले&या �वOाpया!नाह+ वेब (डझाईन करणे अवघड जाते.  
 
वेबसाईटची गरज व मागणी 

अमे#रकेसारYया ूगत राqात आज फोनपे/ा इंटरनेटचा जाःत वापर कर1यात येतो. ऑ(फसला जाताना 

कोण.या रः.यावर गदr कमी आहे वा ूदषण नाह+ हे पाह1यासाठ*ू  वेबसाईटचा वापर केला जातो. दकानात ु
जा1यापूवs gयाय5या वःतू कोण.या दकानात काय (कमतीला आहेत हे पाहता येतेु . अगद+ 

केशकत�नालयापासून ते पय�टनसेवेपय!त व (करकोळ दकानदारापासून ते कार �वकणाE याु  संःथांपय!त सवा!5या 
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वेबसाईट असतात. िश/ण, आरोhय, शासकRय सेवा यांची मा(हती देखील वेबसाईट5या मा�यमातून उपलMध 

असते. .यामुळे वेबसाईटचा वापर ह+ तेथील नाग#रकांची िन.याची व गरजेची बाब ठरलेली आहे. 
 

भारतात इंटरनेटचा वापर स�या फारच मया�(दत असला तर+ .यात आता �वल/ण गतीने वाढ होत आहे. 

शासनाने इ-गIहन�:स प^तीचा वापर कCन ूशासनात काय�/मता व गतीमानता आण1याची योजना आखली 

आहे. िश/ण /ेऽात ूवेश व पर+/ा यासाठ* वेबसाईटचा वापर सुC झाला आहे. एसट+, रे&वे, �वमान ूवासाचे 

आर/ण आता वेबसाईटवCन करता येते. जनगणना व मा(हती ूसारण व संकलन यासाठ* वेबसाईटचा वापर 

अिनवाय� झाला आहे. भारतात अनेक भाषा बोल&या जात अस&याने व इंमजी समजणाE यांचे ूमाण अ&प 

अस&याने ूादेिशक भाषांत वेबसाईट कर1याच ेतसेच सव� शहरे व गावांतील नाग#रकां5या दैनं(दन कामासाठ* 

.या गावां5या ःवतंऽ वेबसाईट तयार कर1याचे फार मोठे काय� न<जक5या काळात करावे लागणार आहे.\ 
 

इंटरनेट5या वाढ.या ूसाराबरोबर अनेक परदेशी कंप:या वेबसाईट5या मा�यमातून येथील बाजारपेठ काबीज 

कर+त आहेत. जागितकRकरणा5या या लाटेचा चीन, िसंगापूर, को#रया या देशांनी फायदा घेतला असून आपला 

माल येथील माहकांना �वक1यात ते यशःवी झाले आहेत व .याचा येथील उOोगांवर �वपर+त प#रणाम होत 

आहे. घरोघर+ ॄॉडबँड पोहोच&यावर आ<ण मोबाईलवर इंटरनेटसेवा सुC झा&यावर तर हा धोका अिधकच 

वाढणार आहे. .यां5यावर बंधने घालून हा ूu सुटणार नाह+. तर येथील उOोगांनीह+ इंटरनेट5या मा�यमातून 

आपली जा(हरात केवळ येथील माहकांसाट+ नIहे तर जगभरातील माहकांपय!त पोहोच�व1यासाठ* ूय\ सुC 

केले पा(हजेत.  
 

येथील उOोगांनी आप&या Iयवसायाची / उOोगाची वेबसाईट तयार के&यास परदेशी कंप:यां5या येथील 

आबमणास यशःवीपणे तvड देऊ शकतील. एवढेच नIहे तर आप&या मालाची परदेशात िनया�त कC शकतील. 

रंगीत आकष�क मा(हती पऽके, दरपऽक वा मॅ:युअल छाप1यास व ती माहकांपय!त पोहोच�व1यास बराच खच� 

येतो. ह+ सव� मा(हती आप&या वेबसाईटवर ठेव&यास कोणासह+ व कोठेह+ पाहता येते वा छापून घेता येते. 

यामुळे छपाईचा वा पोःटेजचा खच� वाचतो. यािशवाय वेबसाईटवर फोटो, �वनी वा िचऽ(फती अथवा संदभ� 

सा(ह.य ठेवता येत अस&याने माहकास उOोग, उ.पादन व सेवा यांचे ू.य/ भेट+सारखे सवा�था�ने Xान होऊ 

शकते. वेबसाईटवCनच संपक�  साध1याची व अिधक मा(हती, शंका वा मागणी नvद�व1याची सोय अस&याने 

माहकास ते फार सोयीचे ठरते. बे(डट काड�सारखी Iयवःथा अस&यास वेबसाईटवCनच जागितक ःतरावर 

खरेद+ �वबRचे Iयवहार होऊ शकतात. इं<जिनअ#रंग वा बांधकाम�वषयक उOोगात मोठ* साइंग पाठवावी 

लागतात. नेहमी5या इमेलने ती पाठ�वता येत नाह+त. सा�या वेबसाईटवCनह+ ती लवकर घेता येत नाह+त. 

अशावेळ+ वेबसाईटवर आवँयक तेवढ+ जागा ठेवून अशी Iयवःथा करता येते. या�वषयीची जागतृी उOोजक व 

Iयावसाियकांत होऊ लाग&याने वेब (डझाईन कर1या5या Iयवसायास चांगली मागणी येऊ लागली आहे. 
 

वेबसाईट �डझाईन कर�याचा �यवसाय  
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कॉपyरेट /ेऽाला स�य<ःथतीत मो या मनुंयबळाची गरज आहे. चांग&या वेब (डझाईनरसाठ* २० हजार ते ५० 

हजार Kपये दर म(हना पगार दे1याची या कंप:यांची तयार+ असते. मंुबई, पुणे, हैदाबाद, बंगळCू , अहमदाबाद 

यासारYया मो या शहरांूमाणेच आज सांगली, को&हापूर यासारYया शहरातह+ संगणक ूिश/णाच ंदालन खलंु 

झालं आहे. या भागातील सव�च �वOाpया!ना मो या शहरात जावून िश/ण घेणं श]य होत नाह+. सुदैवाने 

वेबसाईट (डझाईन िशक�वणाE या अनेक नामवंत संःथा सांगलीम�येह+ काय�रत असून तेथे म<&टिम(डया 

तंऽXानाच ंउ.कृV ूिश/ण �वOाpया!ना िमळ शकतेू . आःकR कॉSeयुटस� ह+ संःथा अशा संगणक ूिश/णा5या 

/ेऽात अमेसर आहे. जानद+प इ:फोटेक ूा. िल. ह+ वेब (डझाईन कंपनी गेली दहा वष} या /ेऽात काम कर+त 

असून आजपय!त या संःथेने सुमारे द+डशे वेबसाईट तयार के&या आहेत. अ.याधिुनक तंऽXान वापCन मराठ* 

व इंमजी या दो:ह+ भाषांत दज}दार वेबसाईट �वकिसत कCन संःथेने आंतरराqीय ःतरावर मानाचे ःथान 

िमळ�वले आहे. येथे २/३ वष} काम कCन बाहेर पडले&या �वOाpया!ना पुणे, मंुबई, बंगलोर येथे मो या 

पगारा5या नोकE या लाग&या आहेत. परदेशातील वेब (डझाईन�वषयक कामेह+ आता ह+ संःथा कर+त असून 

आःकR कॉSeयुटस�5या सहकाया�ने एका मो या ूोजे]टवर स�या काम चालू आहे.  
 

वेब (डझाईनसाठ* कोण.याह+ पूव� िश/णाची अट नाह+. _याला ग<णत, �वXान व िचऽकला या �वषयात आवड 

असेल .याला तीन ते सहा म(ह:या5या कालावधीत सा�या वेबसाईट (डझाईन कर1यात पारंगत होता येते. माऽ 

अिधक �वकिसत व आकष�क वेब(डझाईनचे िश/ण घे1यासाठ* द+ड ते दोन वष} पूण� वेळ िचकाट+ने अnयास 

करावा लागतो. Xानद+प ए_युकेशन अडँ #रसच� फ�डेशनने गर+ब पण हषार �वOाpया!साठ* असे िश/ण दे1याचीु  

योजना आखली आहे. या Iयवसायात रस असणाE या व एवढा काळ पूण� वेळ िशक1याची तयार+ असणाE या 

गरजू �वOाpया!नी Xानद+प ए_युकेशन अडँ #रसच� फ�डेशनशी (info@dnyandeep.net) याबाबतीत संपक�  

साधावा. 
  


