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         આજે સમગ્ર શવવ ટેકનોલોજી ના ક્ષેત્રે છલાગં 
લગાવી રહ ુ ં છે ત્ર્ારે કોઈપણ વ્ર્ક્તતએ િો  ટેકનોલોજી 
સાથે કિમ નહી શમલાવે તો શવકાિમા ં ક્ારં્ પાછળ રહી 
િિે.શિક્ષણમા ં પણ ટેકનોલોજીથી આ લુ પરીવતાન આવ્ ુ ં
છે. કમ્પ્ ટુરની એક િ કલીકે સમગ્ર શવવ નિર સમક્ષ ખડુ ં
થઈ જાર્ છે. કમ્પ્ ટુર દ્વારા માહીતી મેળવવા વેબસાઈટ 

બુિ ઉપર્ોગી છે. 
         જીસીઈઆરટી ગાધંીનગરની પ્રેરણાથી પાલનપરુ 
ડ્ાર્ટ દ્વારા વેબસાઈટ શનમાાણ કાર્ાિાળા ુ ં આર્ોિન 
કરવામા ં આવેલ છે. આપણા બધા માટે આ અિકેરી 
કાર્ાિાળા બની રહિેે. 
         પાલનપરુ ડ્ાર્ટ દ્વારા તૈર્ાર કરવામા ં આવેલ આ 
નાનકડ્ી માગાિશિિકા આપને અને શિક્ષકશ્રીઓને િાળા કક્ષાએ 
વેબસાઈટ બનાવવા માટે બુિ ઉપર્ોગી બની રહિેે. 
વેબસાઈટ શનમાાણના સ્ટે્સ આ માગિશિિકામા ંઆપેલ છે જે 
માગાિિાક બની રહિેે. 
  આવો સૌ સાથે મળી ટેકનોલોજી સાથે કિમ 
શમલાવીએ.............. 

                     ડ્ૉ.જી.એન ચૌધરી 
                                         પ્રાચાર્ા 

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, 
                                           પાલનપરુ. 

આ ખુ 



 

 

શમય ત્રક 

તાયીખ/દદલવ વભમ તજજ્ઞ શલમ વાધન 
વાભગ્રી 

દ્ધશત/પ્ર કુ્તત 

પ્રથભ દદલવ ૧૦.૩૦  

થી 
૧૧.૦૦ 

 યજીસ્રેળન   

પ્રથભ દદલવ ૧૧.૦૦  

થી 
૧.૩૦ 

ચોધયી ગગયીળ ુભાય 
કે. 

દેવાઈ શલષ્્ુબંાઈ 
એવ. 

લેફવાઈટ 
તૈમાય 

કયલાની 
વભજ 

બ્રડફેન્ડ વાથે 
કમ્પ્ ટુય 

(windows os)  

શનદળાન,ચચાા 

 ૨.૧૫  

થી 
 

૫.૩૦ 

ચોધયી ગગયીળ ુભાય 
કે. 

દેવાઈ શલષ્્ુબંાઈ 
એવ. 

લેફેજ 
તૈમાય કય ુ ં

બ્રડફેન્ડ વાથે 
કમ્પ્ ટુય 

(windows os)  

શનદળાન,ચચાા 

ગફજ દદલવ ૧૦.૩૦  

થી 
 

૧.૩૦ 

ચોધયી ગગયીળ ુભાય 
કે. 

દેવાઈ શલષ્્ુબંાઈ 
એવ. 

શસ્ટ અને 
ડભેઈન 

ભેલી dns 

વેટ કયલા 

બ્રડફેન્ડ વાથે 
કમ્પ્ ટુય 

(windows os)  

શનદળાન,ચચાા 

 ૨.૧૫  

થી 
 

૫.૩૦ 

ચોધયી ગગયીળ ુભાય 
કે. 

દેવાઈ શલષ્્ુબંાઈ 
એવ. 

લેફેજને 
શસ્ટ ય 
અરડ 
કયલા 

બ્રડફેન્ડ વાથે 
કમ્પ્ ટુય 

(windows os)  

શનદળાન,ચચાા 

ત્રીજ દદલવ ૧૦.૩૦  

થી 
 

૧.૩૦ 

ચોધયી ગગયીળ ુભાય 
કે. 

દેવાઈ શલષ્્ુબંાઈ 
એવ. 

ળાાની 
લેફવાઈટ 
તૈમાય કયલી 
(પ્રેકટીકર) 

બ્રડફેન્ડ વાથે 
કમ્પ્ ટુય 

(windows os)  

શનદળાન,ચચાા 

 ૨.૧૫  

થી 
 

૫.૩૦ 

ચોધયી ગગયીળ ુભાય 
કે. 

દેવાઈ શલષ્્ુબંાઈ 
એવ. 

ડતી 
શુ્કેરી  

અંગે ચચાા 
અને 

અગબપ્રામ 

બ્રડફેન્ડ વાથે 
કમ્પ્ ટુય 

(windows os)  

શનદળાન,ચચાા 

 

 



 

 

અ કુ્રભગણકા 
ક્રભ શલગત ેજ નફંય  
01 લૂા કવટી  

02 પ્રાસ્તાશલક  

03 તારીભના શે ઓુ  

04 શલમલસ્  ુશનરૂણ  

(અ) ળેફ ડીઝાઈન (ળેફશાઈટના ેજ તૈયાર કરળા)  

 - web page maker (wpm) ડાઉનડ કરી કમ્પ્ ટુરમા ંઈન્શટ કરવુ ં  

 -WEB PAGE MAKER FILE MENU  

 -WEB PAGE MAKER EDIT MENU  

 -WEB PAGE MAKER PAGE MENU  

 -WEB PAGE MAKER INSERT MENU  

 -WEB PAGE MAKER FORMET MENU  

 -WEB PAGE MAKER ARRANGE MENU  

(ફ) ડમેઈન અને ષસ્ટ ખરીદળા  

 -DOMAIN ખરીદવુ ં  

 -HOST ખરીદવુ ં  

(ક) ડમેઈન ને ષસ્ટ શાથે જડાણ કરવુ ં(DNS શેટ કરળા)  

(ડ) ળેફશાઈટના ેજ ષસ્ટ ર અડ કરળા  

 

 

 

 



 

 

 

ળેફશાઈટ નનમાગણ કાયગાલા 

પ્રી ટેસ્ટ 

તાીમાથીનુ ંપરંુુ નામ:              

ાલા:        તાલકુ:       

_________________________________________________________________________ 

1. www ુ ં રુૂ નાભ  ુછે? 

a. world wide wap           b. world wide wan     c.worldwide web  d. web word wen 

2. નીચેનાભાથંી કઈ લેફવાઈટ ય ઈભેઈર આઈ ડી. ફનાલી ળકામ છે? 

a. gmail                      b.gswan                       c.blogger                d. bigrock 

3.. LAN ુ ં ુ ુ નાભ 

 a  local area network     b.lan area network     c.local ad network  d. lab area net 

4. લેફવાઈટ ુ ંવયના ુ ંએટર ે

a. host                     b.url                              c.network                        d.server 

5. નીચેના ભાથંી કઈ વાઈટ domain અને  host ખયીદલાની સશુલધા આે છે? 

a. ebuy.com          b.bigrock.in              c.ask.com                d.gmail.com 

6.google ની કઈ સશુલધા ઓનરાઈન ડટેા સ્ટય ભાટે જાણીતી છે. 

a.google play store   b.google drive    c.google talk    d.google chat 

7. ગૂર  ુછે? 

a. વચા એન્જીન       b. ડભેઈન યજજસ્ટાય        c. વફ્ટલેમય         d.વલાય 

8.રગ ફનાલલા ભાટે કઈ લેફવાઈટ જાણીતી છે? 

a. cooltext.com        b. gipl.com          c.mzone.com            d. image.com 

શાજયી 

ન.ં  



 

 

9. ારન યુ ડામટની લેફવાઈટ ુ ંનાભ ુ ંછે? 

a. palanpurdiet.com    b. bkdiet.com         c.dietbk.org       d.dietbk.in 

10.youtube ળા ભાટે જાણી ુ ંછે. 

a. photo           b.video          c.mail            d.hosting 

11.ppt ફનાલી ઓનરાઈન ળેય કયલા કઈ લેફવાઈટ જાણીતી છે? 

a  slideshare.com      b. pptshare.com      shareppt.com           powershare.com 

12. રાફંી URL ને નાની ફનાલલા ભાટે જાણીતી વાઈટ કઈ છે ? 

a. google.com      b. goo.gl          c.yahoo.com      d. url.com 

13. કમ્પ્ ટુયના વફ્ટલેમય ને ઓનરાઈન એકવેવ કયલા ક્ય ુવફ્ટલેમય ઉમગી અને વય છે. 

a. photoshop       b. safari        c.ammyy admin       d.internet explorer 

14. કમ્પ્ ટુય ય ઈન્ટયનેટ કનેકળન ભેલાલા ુ ંજરૂયી છે? 

a. ups             b.mouse              c. modem           d.pendrive 

15. ભફાઈર ભા કઈ વેલા દ્વાયા ઈન્ટયનેટ ળેય વયતાથી કયી ળકામ છે. 

a. wifi             b. wifi hotspot            c. infared          d.bluetooth 

16.શસ્ટીંગ એટરે ુ ં? 

a. લેફવાઈટ ુ ંનાભ            b. લેફવાઈટ અરડ કયલાની જગ્મા            c. વચા એંજીન          d.એક ણ નશી. 

17. ftp ુ ં રુૂનાભ ુ ંછે? 

a. file transfer protocol   b.file tap protocol  c.file treatment protocol  d. Non of the above 

18.html  ુ ુ ું નાભ ુ ંછે ? 
a. Hyper treatment mark-up language  b. Hyper transfer mark-up language   c. Hyper text mark-up 

language   d. None of the above    

19. bigrock.com, godaddy.com , crazydomains.in ળાની વાઈટ છે. 

 a. ળાાકીમ ભાદશતી ભાટેની    b.શસ્ટ ખયીદલા ભાટેની  c. ડભેઈન ખયીદલા ભાટેની    d. b  અને c” ફનં્ન ે

20. લેફ ેજ ફનાલલા  ુજરૂયી છે. 

 a. શપ્રન્ટય  b. કમ્પ્ ટુય  c. ઈન્ટયનેટ   d. b  અને c” ફનં્ને  

   
 
 

http://www.crazydomains.in/


 

 

 

 

02. પ્રાસ્તાનળક:  

     આજના ગુભા ંનાની ભટી દયેક વસં્થા ની લેફવાઈટ શમ તે જરૂયી છે. રક લેફવાઈટથી વસં્થાની 
ભાશીતી વયતાથી ભેલી ળકે છે અને શલસ્તાયની દ્દ્ ષ્ષ્ટએ ભટી ુ શનમાભા ંતાની લેફ વાઈટથી રક સધુી 
વયતાથી શચી ળકામ છે. આભ, આણે આણી ભાદશતી રબયભા ં ુ શનમા વભક્ષ યજુ કયી ળકીએ છીએ. 

જેથી આણી વસં્થાની પ્રશતષ્ઠા ણ લધાયી ળકીએ છીએ.ત શભત્ર યાશ ળાની જુઓ છ. ચા  ુકયીએ લેફ 
શનભાાણની વપય......... 
 

૦૩ તાીમના ષતેઓુ: 

 તારીભાથી લેફ ડીઝાઈન (લેફવાઈટના ેજ તૈમાય ) કયતા ળીખે. 

 તારીભાથી ડભેઈન અને શસ્ટ ખયીદલાની વભજ ભેલે. 

 તારીભાથી ડભેઈન ને શસ્ટ વાથે જડાણ (DNS વેટ) કયલા ની વભજ કેલે. 

 તારીભાથી લેફવાઈટના ેજ શસ્ટ ય અરડ કયલા ની વભજ કેલે. 

 

પ્ર શૃત-તભને ફુજ ઉમગી શમ એલી લેફવાઈટના નાભ રખ. 
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      નક્ષક કઇણ દે માટે કરડરજ્જુ શમાન છે 

 



 

 

 ળેફશાઈટમા ંઆ ફાફત ખુ્ય છે. 

1 લેફ ડીઝાઈન (લેફવાઈટના ેજ તૈમાય કયલા) 
2 ડભેઈન અને શસ્ટ ખયીદલા અને DNS વેટ કયલા 

        3 લેફવાઈટના ેજ શસ્ટ ય અરડ કયલા 

 (અ). લેફ ડીઝાઈન (લેફવાઈટના ેજ તૈમાય કયલા) 
      શભત્ર લેફવાઈટ ફનાલલા ભાટે વં ણુા લેફવાઈટ આણા કમ્પ્ ટુયભા ંતૈમાય કયલાની સશુલધા 
કેટરાક વફ્ટલેમય આે છે. જેભા ં web page maker (wpm) એ એકદભ વય છે. આજે આ 
વફ્ટલેમયથી લેફવાઈટ કેલી યીતે તૈમાય કયી ળકામ તેની ભાશીતી ભેલી ુ.ં 

 web page maker (wpm) ડાઉનરડ કયી કમ્પ્ ટુયભા ંઈન્વટર કય ુ ં
 http://www.shixan.in/web.html  

http://www.webpage-maker.com 

ઉયની રીંક બ્રાઉજયભા ંઓન કયી web page maker (wpm) ડાઉનરડ કયી web page maker (wpm) ય 
ડફર કરીક કયી ચા  ુકય અને ફધં કય એટરે યજજસ્રેળન ભાટે શલકલ્ આલળે જે નીચે જુફ દેખાળે, web 

page maker (wpm) ની કી ભેલી તેને યજીસ્ટય કય. 
  

 Key  અને  name નાખી ઓકે 

આ.   

 

http://www.shixan.in/web.html


 

 

-શલે web page maker (wpm) ય ડફર કરીક કયી પયી ચા  ુકય. 

 - શલે અશી તભને ભનગભ  ુેજ તૈમાય કય અથલા પાઈર ભા જઈ NEW SITE FROM TEMPLATE ભાથંી ---

*મનગમત ુTEMPLATE શીેક્ટ કરી તેને એડીટ કર. 

 

TEMPLATE ન જે બાગ એડીટ કયલ છે તેના ય ડફર કરીક કયી એડીટ કયી ળક છ. 

 

 

ન ુ ંેજ 
ઉભેયલા  

અગાઉના ેજની કી કયલા 

એડ કયેર 

ેજ અશી 

ફતાલળે 

નેલીગેળન ફાય ઉભેયલા 

ઈભેજ ટેતસ્ટ લગેયે ઉભેયલા 

ભાટે 

શામય રીંક કયલા 

લેફવાઈટ 

publish કયલા 

નલી લેફવાઈટ 

ફનાલલા 



 

 

 

 

 

 

 

 

જાતે કર- ળેફ ેજ મેકરમા ંhome,,myworks,articles,contect આ ચાર ેજ ફનાળી નેળીગેન ફાર તૈયાર કર. 

નેલીગેળન ફાયભા ં

ેજના નાભ ફદરી 

ળકામ છે 

અશી ેજ ય કરીક કયતા ક્ય ુ

ેજ રુળે તે વીરેતટ કય 

નેલીગેળન ફાયની 

ટેતસ્તની વાઈજ અને 

કરય અશીથી ફદરી 

ળકામ છે 

ભે  ુઆડુ કે ઉ  ુ

તે અશીથી 

ફદરી ળકામ છે 

ભે નુી ઈભેજ ફદરલા ભાટે 

 ભાઉવ ઉય રઈ જતા 

અને નભાર ભે  ુકે  ુ

દેખાળે તે નક્કી કય 



 

 

 

 

 

WEB PAGE MAKER FILE MENU 

  

WEB PAGE MAKER EDIT MENU 

 

 

 

તાજેતયભા ંતૈમાય કયેર 
લેફવાઈટને ઓન કયલા 

લેફવાઈટને વેલ કયી  

દયેક વભમે ફેકઅ 

રેલા 

ફીજી લેફવાઈટના 

ેજ આ વાઈટભા ં

ઉભેયલા 

બ્રાઉજયભા ંવાઈટ 

કેલી દેખાળે તે જલા 

ભાટે 

લેફવાઈટ કમ્પ્ ટુયભા(ંરકર 

ડીયેકટયીભા)ં અથલા ડામયેતટ 

શસ્ટ ય publish કયલા. 

ેજભા ંએડીટ કમાા 

ફાદ ેજના બાગ 

અસ્ત વ્મસ્ત ના થામ 

તે ભાટે રક કયલા, 

ફીજી લાય સધુાય 

કયતી લખતે અનરક 

કય  ુડ ે



 

 

WEB PAGE MAKER PAGE MENU  

 

 WEBPAGE MAKER INSERT MENU  

 

 

 

 

અશી તભે ઉભેયેર ેજ 

દેખાળે. જે તે ેજ ય જઈ 

ળકાળે. 

નલા ેજ ઉભેયલા 
 

અગાઉ ના ેજ ની 

કી કયલી 
 

ેજ ડીરીટ કય .ુ 

આ ફ  ુઅશીથી કયી 

ળકાળે. 

અશી ઈભેજ 

ટેતસ્ટ શલશલધ 

આકાય લગેયે 

ઉભેયી ળકામ 

છે. 

અશીથી ટેફર 

શામયરીંક લગેયે 

ઉભેયી ળકામ છે 

અશી દડતી ટેતવટ 

ફ્રેળ લગેયે ઉભેયી 

ળકામ છે. 

શલશલધ તૈમાય 

જાલાસ્ક્રી્ટ અને 

HTML અશીથી 

ઉભેયી ળકામ છે. 



 

 

 WEB PAGE MAKER FORMET MENU  

  

WEB PAGE MAKER ARRANGE MENU 

 

શલ ેએક પલ્ડય ફનાલી લેફેજભેકયના પાઈરભે ભુા જઈ રકર ડીયેકટયીભા ંPUBLISH  

આ યીતે લેફેજ તૈમાય કયી તેને શસ્ટ ય FTP કરામન્ટથી અરડ કયી ળકામ છે. જ નાની વાઈટ શમ 

અથલા વાભાન્મ અડેટ શમ ત WEB PAGE MAKERભા ંઈનગફલ્ટ FTP આેર છે જેન ઉમગ કયી ળકામ 

છે. 

 

 

 

અશી ટેતવટ 

કરય રીંક 

કરય 

ફેકગ્રાઉન્ડ  

ાવલડા લગેયે 

વેટ કયી 

ળકામ છે. 

અશી કઈ આઈટભ ક્ા 

વેટ કયલી, ઉય યાખલી 

કે નીચે તે વેટ કયી 

ળકામ છે 

જાતે કય- લેફ ેજ ભેકયભા ં ભનગભ ુ ંટેમ્પરેટ વીરેકટ ળાા ુ ંએક લેફેજ તૈમાય કય 

અને તેભા ંcooltext.com વાઈટભા જઈ રગ ફનાલી રગ એડ કય. 

 



 

 

(ફ) ડભેઈન અને શસ્ટ ખયીદલા 

તભાયી જરૂયીમાત જુફ શસ્ટ અને ડભેઈન ખયીદી ળક છ આજે આણે bigrock.com ના ડભેઈન ને 

serversfree.com ના શસ્ટ વાથે કનેતટ કયી ુ.ં 

        DOMAIN ખરીદવુ ં

તભે bigrock.com, godaddy.com , crazydomains.in લગેયે વાઈટવ યથી ડભેઈન ખયીદી ળક છ. 

જે વાઈટ યથી ડભેઈન રે ુ ંછે તેના ય જઈ એક એકાઉન્ટ ફનાલ. 

 

દાત. તભે bigrock.com યથી ડભેઈન રી  ુછે ત manage.bigrock.com ઓન કયી રગીન કય. 

 

 

જાણ  

 

 

 

 

તભાયી 

લેફવાઈટ ુ ંજે 

નાભ યાખલા 

ભાગ છ તે અશી 

રખી go ય 

કરીક કયી ેભેન્ટ 

કય. 

-Domain એટરે તભાયી લેફાવાઈટ ુ ંવયના ુ ંઅને શસ્ટ એટરે તભાયી 

લેફાવાઈટ ભાટે ઈન્ટયનેટ ય બાડાની જગ્મા.  

- લેફવાઈટને કમ્પ્ ટુયભા ંતૈમાય કમાા ફાદ શસ્ટ ય ftp થી અરડ કયલીડ.ે  

-SmartFTP અને FileZilla એ ftp clients છે. 

http://www.crazydomains.in/
http://www.smartftp.com/
http://filezilla-project.org/


 

 

  

અશી રગીન કયતા તભે યજજસ્ટય કયેર ડભેઈન દેખાળે. 

 

 

 

ઈભેરઅને 

ાવલડા 

નાખ 

Customer 

login વીરેતટ 

કયી રગીન 

કય. 

યજજસ્ટય કયેર 

ડભેઈન અશી 

દેખાળે.  

કઈ દદળશ માટાને ઘડનાર ણ મન મા ંનળચારત ષે.. કે 

“ટકરા” મારી ને મારા માટા ને ચકાશત આ માનળી 

આટી જલ્દી કેમ તટૂી જાય છે? 

 

જે તે ડભેઈન 

ય કરીક 

કયતા 

ડભેઈનની 

કંરર ેનર 
ઓન થળ ે



 

 

            HOST  ખરીદવુ ં

           ળેફશાઈટને ક જઈ કે તે માટે નેટ ર ડેટા અડ કરળ ડે,ળેફશાઈટના ડેટાને નેટ ર 

કુળા ષસ્ટ ખરીદવુ ંડે. અ કુ ળેફશાઈટ મપત ષસ્ટીંગની સનુળધા આે છે. જેમકે www.serversfree.com 

આ ળેફશાઈટ ર જઈ ર કીક કરી એક એકાઉન્ટ ફનાળ. ગીન કરી  ર 

કીક કર. અષી create new account ર કીક કરી તમારા ડમેઈને એડ કરવુ ંડે.જ એકાઉન્ટ ફનાળે 

ષે ત અષી દેખાે

 

create new account ર કીક કરી serversfree.com નુ ંફ્રી ષસ્ટીંગ ્ાન શીેક્ટ કર. 

 

 

અશી થી શસ્ટ ભેવ્મા ફાદ તભને તયતજ એક ઈભેર ભી જળે. અશી વેટ કયેર ાવલડા FTP ભાટે ણ કાભ 

રાગળ.ે 

તમને ના શમજાય તેળા દુ્દા નધ અને ચચાગ 

કય._____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

ન ુ ંડભેઈન એડ 

કયલા  શસ્ટની કંરર 

ેનરભા ંજલા  

Domain વીરેતટ કય ખયીદેર domain ુ ંનાભ રખ 

http://www.serversfree.com/


 

 

(ક) ડભેઈન ને શસ્ટ વાથે જડાણ કય ુ ં(DNS વેટ કયલા) 

           લેફવાઈટભા ંઆ ાસ ુ ફુજ અગત્મ ુ ંછે. તભે ખયીદેર ડભેઈન ને શસ્ટ વાથે કનેતટ કય ુ ંડળે 

તેના ભાટે શસ્ટની કંરર ેનરભા ંઆેર શલશલધ RECORDS અને NAME SERVERS ડભેઈનની કંરર ેનરભા ં

એડ કયલા ડળે. તેના ભાટે આગ જણાવ્મા પ્રભાણે ડભેઈનની કંરર ેનર ઓન કય. 

 

          ફીજા ટેફભા ંઆગ જણાવ્મા જુફ શસ્ટની કંરર ેનર ઓન કય 

 

 

 

 

 

 

તભાયા ડભેઈન ય 

કરીક કયી 

ડભેઈનની કંરર 

ેનર ઓન કય 

શસ્ટની કંરર ેનરભા ં

જલા SWITCH ય કરીક 

કય 

જાતે કય 

તભાયા કે તભાયી ળાાના ઈભેરથી http://www.serversfree.com ય એકાઉન્ટતભાયી 

ળાાના નાભથી એક શસ્ટ એકાઉન્ટ યજજસ્ટય કય.  

 

 

 

http://www.serversfree.com/


 

 

શસ્ટની એકાઉન્ટ ેનર આલી દેખાળે. 

 

ઉય જણાલેર nameservers ડભેઈનની કંરર ેનર ભા nameservers  નીચે ફતાવ્મા જુફ ભા ંએડ કય. 

 

1 પાઈર ભેનેજય ભા 

જઈ પાઈર ભેનેજય 

ઈન્સ્ટર કય 

2 DNS ZONE 

EDITOR ભા ં

જાઓ  

Name servers  

Ns1.serversfree.com 

Ns2.serversfree.com 

Ns3.serversfree.com 

Ns4.serversfree.com 

 

 
A records 

Mx records 

Cname records 

DNS ZONE EDITOR 

ડભેઈનની કંરર ેનરભા ં

NAMRESERVERS એડ કયી 

અડટે કય. અડટે 

થલાભા ંથડાક કરાકન 

વભમ રાગળ.ે 



 

 

 

ફીજા ટેફમા ંDOMAIN ની કંટ્ર ેનમા DNS Managementભા ંManage DNS ય કરીક કય. 
નીચે જુફ એક ન ુ ંટેફ રુળે.  

 

અશી આેર A Records ભા ંજાઓ. 

ત્મા શસ્ટના 3 A Records એડ કય. જ શસ્ટભા ંકઈ યેકડાના શમ ત તેભા ંણ એડ કયી ળકામ. 

 

1 ભા ંwww અને IP 

2 ભા ં@ અને IP 

3 ભા ftp અને IP 

  

આ યેકડા ને ઉય ફતાલેર DOMAIN ની કંરર ેનરભા ંએડ કય 

                     . 

 

અશી ફધા યેકડા 

એડ કય 

DOMAIN ની કંરર ેનર 

શસ્ટની કંરર ેનર આ યેકડાને 

ડૉભેઈનની 

કંરર 

ેનરભા ં

એડ કય 



 

 

 શલે નીચે ફતાલેર શસ્ટની કંરર ેનરભા ંઆેર MX યેકડા ણ ડૉભેઈનની કંરર ેનરભા ંએડ 

કય 

 

આને ડૉભેઈનની કંરર ેનર ભા ંએડ કય. 

 

(ડ) લેફવાઈટના ેજ શસ્ટ ય અરડ કયલા 
          આ યીતે લેફવાઈટ તમૈાય કયી અને ડભેઈન શલ ેતૈમાય છે. ભાત્ર લેફવાઈટને શસ્ટ ય અરડ 

કયલાની ફાકી છે. ચાર શલે લેફવાઈટ અરડ કયતા શળખીએ. 

- લેફ ેજ ભેકયભા ંજઈ ફેકઅ જેભા ંવેલ કયેર છે તે  .wss પાઈર ઓન કય. લેફ ેજ ભેકયભા ંઓન 

કય. ત્મા ઈભેજ ુ ંપલ્ડય ણ શળે  એટરે આ પાઈર ુ ંરકેળન ફદરળ નશી. 

 

 

 

MX યેકડા અશી એડ 

કય. 

વેલ કયેર wss 

પાઈરને ઓન 

કય 

જાતે કય - 

 તભાયી ળાાની અગાઉ તૈમાય કયેર લેફવાઈટને લેફેજભેકયભા ંખર. 



 

 

 

 ફાઉજયભા ંશસ્ટની કંરર ેનરભા ંજાઓ ત્મા ftp access ભા ંજાઓ. 

 

 

File ભા ંpublish 

આ 

ftp access 

ખર 

Host ની કંરર ેનરભા ં

FTP ACCOUNT ની શલગત 

1 remote sites 

શવરેતટ કય 

New ય કરીક કય 

3 Host ની કંરર ેનરભા ંઆેર FTPની 

શલગતવ અશી બય 

૪ ઓકે આ 



 

 

તભાયી લેફવાઈટન ડેટા શસ્ટ ય અરડ થલા ુ ંચા  ુથઈ જળે થડીજ લાયભા ંતભાભ ડેટા અરડ થમા 

ફાદ લેફવાઈટ યન થઈ જળ.ે જ લ  ુડેટા છે અને અરડ કયલાભા ં શુ્કેરી ડે ત ftp Client ન ઉમગ 

કેલીયીતે કયલ તે જઈએ. 

- filezilla ડાઉનરડ કય. 

-desktop ય એક તભાયા નાભથી પલ્ડય ફનાલ. 

-web page maker ભા ંતભે ફનાલેર લેફવાઈટ ઓન કયી. પાઈરભા ંજઈ publish આ 

 

શલે તભાયી લેફવાઈટ પલ્ડયભા ંpublish થઈ ગઈ શળ.ે 

 -filezilla ઓન કય. 

 

1 Local directory 

વીરેતટ કય 

2 desktop ય તભે 

ફનાલેર પલ્ડય ની રીંક 

આ. Publish 

આ. 

ftp account ની શલગત 

બયી કનેતટ કય. 

જાતે કય- 
તભાયી લેફવાઈટ શસ્ટ ય અરડ કય 



 

 

 

 

તભાયી લેફવાઈટ તૈમાય થઈ જળે. આ યીતે ફીજા શસ્ટ ય ણ અરડ કયી ળકામ. 

 

 

તભાભ વીરેતટ કયી 

અરડ કયી દ. 


