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सामा�जक संःथांसाठ� ूभावी संपक�  मा�यम - वेबसाईट 

िश�ण, समाजसेवा, सांःकृितक काय", राजकारण, कला व ब$डा अशा �ेऽात अनेक सामा'जक संःथा काय" कर�त 

असतात. अशा संःथांकडून आप+या सभासदांशी संपक"  ठेव.यासाठ/ व काय"बमांची मा1हती दे.यासाठ/ फोन करणे, पऽे 

पाठ�वणे, छापील पऽके वाटणे, वत"मानपऽात जा1हरात देणे वा बॅनर लावणे या प8तींचा वापर केला जातो. 9यासाठ/ 

पुंकळदा ःवतंऽ ऑ1फस ःटाफ नेमलेला असतो 9यां=या पगारासाठ/, पोःटेजसाठ/, फोन, छपाई व जा1हरात यासाठ/ 

खच"ह� बराच येतो. सभासदां=या वग"णीचा बराचसा 1हःसा या बाबींवरच खच" होतो. 9यामुळे संःथे=या मु@य काया"साठ/ 

पैसा अपुरा पडतो व वेळह� बराच जातो. आता या सव" कामांसाठ/ वेबसाईट हे अ9यंत ूभावी व कमी खचा"चे माCयम 

उपलEध झाले आहे. वेबसाईटमुळे केवळ संपका"चेच काम होत नाह� तर संःथे�वषयी सरव् मा1हती, काय"बमांच ेफोटो 

सवाJना उपलEध होतात. नवे सभासद िमळ.यास याची मदत होते. 

 

ानद�पने खालील संःथां=या वेबसाईट 1डझाईन के+या आहेत 9यांच ेअनुभव याबाबतीत पुरेसे बोलके आहेत. 

• मधरंुग वधवुर सूचक मंडळाची मराठ/ माCयमातील वेबसाईट ःथािनक व इंटररनेटवर काय" कL शकेल अशा 

सॉMटवेअरवर आधाNरत असून 9याच े1डझाईन पाच वषाJपूवOच ानद�पने केले आहे. या वेबसाईटPारे सव" 

जातीधमा"=या लोकांना वधुवर िनवड��वषयी मा1हती परु�वते. आजह� 9या वेबसाईटचा उपयोग कQन नावे 

नRद�वणारांची सं@या मोठ/ आहे. 
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• सांगलीतील नूतन बु8�बळ मंडळ दरवषO बु8�बळा=या अनेक ःपधा" भर�वते. भारतातील सव" 1ठकाणचे हौशी 

बु8�बळपटु यात भाग घेतात. या ःपधाJची मा1हती दे.यासाठ/ 9याना वेबसाईटचा फार उपयोग होतो. 

 

• मंुबई=या इं1डयन वाटर वUस" असोिसएशनचे भारतातील सव" राWयात ५००० पे�ा जाःत सभासद आहेत. 

9यां=यातफZ  दर ितमाह�ला एक टे'Uनकल जन"ल ूिस8 केले जाते. तर� दरवषO होणारय्ा रा[ीय संमेलनाची 

मा1हती व �व�वध �वभागात होणारय्ा काय"बमांचे व\ृ दे.यासाठ/ वेबसाईटचा वापर केला जातो. 
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• बंगलोर=या महारा[ मंडळास आपली वेबसाईट मराठ/त हवी होती. मा1हती तंऽाना=या �ेऽात अमेसर 

असणा^ या व बहतेकु  सदःय या �ेऽातील तW इं'जिनअर असणा^ या  संःथेची वेबसाईट करणे तसे 

धाडसाचेच काम होते. ानद�पने तशी वेबसाईट 9यांना कLन 1दली. ूिस8 सा1ह'9यक अLण साध ूयां=या 

हःते कर.यात आले. 

 

 

• मराठ/ ौी िलपी फॉटं वापLन केले+या 9या वेबसाईटचे Qपांतर आता युिनकोड फॉटं व आधिुनक सीएमएस 

टेUनॉलॉजी वापLन केले आहे. यात नवी मा1हती भर.याचे काम संःथेस ःवतः करता येते. 

 

सांगलीचे वालचदं इं'जिनअNरंग कॉलेज, कॉलेज=या माजी �वaाbयाJ=या संघटनेची वेबसाईट , िमरज एWयुकेशन 

सिमती, वुईमेcस एWयुकेशन सोसायट�, लdठे एWयुकेशन सोसायट�, महारा[ टे'Uनकल एWयुकेशन सोसायट� या 

संःथां=या वेबसाईट ानद�पने 1डझाईन के+या आहेत. या संःथां=या काया"ची मा1हती व काय"बमां=या सूचना सव" 

घटक संःथा व काय"कार� मंडळास पाठ�व.याच ेकाय" या वेबसाईटमुळे कमी खचा"त होतेच. िशवाय जनतेला संःथे=या 

काया"ची मा1हती कळते. 

 
 


