
ನಿಮಗೆ ೊಂದು ಉಚಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತುು ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಬ್ೆೇಕೆ?....ಹೇಗೆ 

ಮಲಡಿ:  

ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್: 

ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂದರೆ ವೆಬ್-ಲಲಗ್....ಅಂತರ್ಲಾಲದ ಬರಹಗಳ ಡೆೈರಿ. ಇದರಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟವಲದ 

ಲೆೇಖನ, ಕಥೆ, ಕವನಗಳನನು ನಲವು ಬರೆಡಿದಬಹನದಲದ ಸಂಗರಹ. ಇದನನು ನಿೇವು ನಿಮ್ಿ 

ಸೆುೇಹಿತರಿಗೂ ಅಥವಲ ಎಲಾರಿಗೂ ತೊೇರಿಸಬಹನದನ. ಅದನ ನಿಮ್ಿ ಆಯ್ಕೆ. 

ಈಗೇಗ ಪ್ರತಿ ಗೂಗಲ್ ಖಲತೆಯ ಜತೆಗೂ ಒಂದನ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಚಿತ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಗೂಗಲ್ 

ಖಲತೆಯಿದದರೆ ಅಷೆಟೇ ಬ್ಲಾಗನಗಳು ಉಚಿತ!! ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಬ್ೆೇರೆ ಬ್ೆೇರೆ  ಬ್ದಾಗ್ ಇತಲಾದಿ 

ಮಲಡಿಕೊಳಳಬಹನದನ.... 

1. ನಿಮ್ಿ ಗೂಗಲ್ ಖಲತೆಯಂದಿಗೆ ( accounts.google.com)  ನಲ್ಲಾ ಜಿ-ಮೇಲ್ ನಿಂದ 

ಲದಗಿನ್ ಆಗಿ. 

2. Blogger.com  ಎಿಂಬಲ್ಲಾಗೆ ಬನಿ.  ಇಲ್ಲಾ Create new blog ಎಿಂಬಲ್ಲಾ ಹೆೊೇಗಿ ಹೆೊಸ ಬ್ದಾಗ್ 

ಆರಿಂಭಿಸಿ... 



 
3. ಬ್ದಾಗ್ ಹೆಸರು- Title ತುಿಂಬಿಸಿ. ಕನಿಡ ಯೊನಕೆೊೇಡ್ ಬರೆಯಬಹುದು 

4. Address  ಎಿಂಬಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಸರನ ತನಂಬಿಸಿ...ನಲನನ ಉದಲ. nimmablaag  

ಎಿಂದಿದ್ೆಾೇನೆ.( ಇಿಂಗಿಾೇಷ್ ಮದತರ!). ಅದು ಇದಾರೆ ಮದತರ ನೇವು ಮುಿಂದುವರೆಯಬಹುದು. 

ಬ್ೆೇರೆಯವರು ಆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದಾರೆ ನೇವೂ ಬ್ೆೇರೆ ಹೆಸರೆೇ ಇಡಬ್ೆೇಕು. 

5. ನಮಗಿಷ್ಿವದದ ಯದವುದ್ದದರೊ ಡಿಸೆೈನ್ ಥೇಿಂ ಆರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನುಿ ಬದಲ್ಲಸಲೊ 

ಬಹುದು. 

6. ಆಮೇಲೆ create blog ಒತಿ್ತ. ಅಷೆಿೇ ನಮಮ ಬ್ದಾಗ್ ಸಿದಧವದಗಿದ್ೆ. 

7.  ಅಲ್ಲಾ NEW POST  ಒತಿ್ತ 



 
 

 

 

8. ಇನುಿ ಶೇರ್ಷಿಕೆಯಿಟ್ುಿ ಸುಸದಾಗತ ಎಿಂದ್ೆೊೇ ಏನದದರೊ ಬರೆದು publish ಒತಿ್ತ 

9. ಈ ರಿೇತ್ತ ನಮಮ ಮೊದಲ ಬ್ದಾಗ್ ಪೇಸ್ಟಿ ಕದಣುತಿದ್ೆ. 



 

10.  ಈ ಬ್ದಾಗಿನ ವಿಳದಸ- ಮೊದಲ ಬ್ದಗ ಮದತರ: http://nimmablaag.blogspot.in ( 

ಅಥವದ ಏನದ್ೆಯೇ ಅಡ್ೆರಸ್ಟ ಬ್ದರಿನಲ್ಲಾ ಅದು!).ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಸ್ಟಿ್ ಇದಾರೆ ಮುಖಪುಟ್ಕೆೆ 

ಹೆೊೇಗುತಿದ್ೆ 

11. ಆ ಪೇಸ್ಟಿ ಒಿಂದರ ವಿಳದಸ ಅಲೆಾೇ ಇದ್ೆ: 

http://nimmablaag.blogspot.in/2018/05/blog-post.html. ಅದು ಅಲ್ಲಾಗೆೇ 

ನೆೇರವದಗಿ ಹೆೊೇಗುತಿದ್ೆ. 

12.  ಈ ಬ್ದಾಗಿನಲ್ಲಾ ನೇವು ಚ್ಚತರ, ವಿಡಿಯೇ ಇತ್ದಾದಿ ಹದಕಿ ಸಿಿಂಗರಿಸಬಹುದು.. ಇಲ್ಲಾ ಅದರ 

ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇವೆ: 

 
13.  Save ಮದಡಿ ಪ್ರರವೂಾ ಮದಡಿ ಪಬಿಾಷ್ ಮದಡುವುದನುಿ ಮರೆಯದಿರಿ, ಹೆೊಸ ಬದಲದವಣೆ 

ಕದಣಿಸಲು. 

14. ಇದಲಾದ್ೆೇ wordpress.com, tumblr.com ಮುಿಂತ್ದದರಲೊಾ ನೇವು ಖದತ್ೆ ತ್ೆಗೆದು 

ಉಚ್ಚತ ಬ್ದಾಗ್ ಶುರು ಮದಡಬಹುದು. 

15. ಇಷ್ುಿ ಮದಡಿ. ಮುಿಂದಿನದು ಹದಗೆೇ ಬರುಬರುತ್ದ ಿತ್ತಳಿಯುತಿದ್ೆ. 

ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬ್ದಾಗ್ ಬಗೆೆ ಚರ್ೆಿ ಸದಕು... 

 

 

http://nimmablaag.blogspot.in/
http://nimmablaag.blogspot.in/2018/05/blog-post.html


 

ಎರಡನೆಯದಲಗಿ ಉಚಿತ ವೆಬ್ ತಲಣ/ ಜಲಲ ತಲಣ: ( Website): 

ಮೊದಮೊದಲು ಎಲಾರೊ ತಿಂತರಮಮ ಹೆಸರಿನ/ ಸಿಂಸೆೆಯ ವೆಬ್ ತ್ದಣಗಳಿಗೆ ವದರ್ಷಿಕವದಗಿ ದುಡುಡ 

ಕೆೊಟ್ುಿ ಕೆೊಳಳಬ್ೆೇಕಿತುಿ. ಈಗಿೇಗ ಚ್ಚಕೆ ಮೊತಿಕೊೆ ಕೆಲವು ಸೆೈಟ್ುಗಳು ಸಿಗುತಿವೆ.  

ಬ್ದಾಗಿಗೊ ಸೆೈಟ್ಟಗೊ ವಾತ್ದಾಸವೆಿಂದರೆ:-ಈ ಜದಲತ್ದಣದಲ್ಲಾ ನೇವು ಏನು ಬ್ೆೇಕದದರೊ 

ಮದರಬಹುದು, ಬ್ದಾಗಿನಲ್ಲಾ ಸದಮದನಾವದಗಿ ಆ ಅನುಮತ್ತ ಇರಲಾ. 

ನದವು ನಮಮಹೆಸರು.ಅವರಹೆಸರು.ಕದಿಂ (yourname.theirname.com) ಎಿಂಬ ನಯಮ ಒಪ್ರಿದರೆ  

wix.com ನವರು ಬಹಳ ಸುಿಂದರ ಉಚ್ಚತ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಕಟ್ಟಿಕೆೊಳಳಲು ಎಲದಾ ಸದಧನಗಳನುಿ 

ನಮಗೆೇ ಕೆೊಡುತ್ದರಿೆ.  

ಆದರೆ ಇದಕೆೆ ನಮಮ ಕೆೈ- ಬ್ದಾಗ್ ಇತ್ದಾದಿ ಮದಡಿ ಸಾಲಿ ಪಳಗಿರಬ್ೆೇಕು ಎಿಂಬುದು ಸುಳಳಲಾ. 

 
1. ಮೊದಲ್ಲಗೆ sign in ಮದಡಿ ಉಚ್ಚತ ಖದತ್ೆ ತ್ೆರೆಯಿರಿ. ನಮಮ ಪುಟ್ ತ್ೆರೆದುಕೆೊಳುಳತಿದ್ೆ 

2. ಇಲ್ಲಾ ಇರುವ ಸದಧನಗಳನುಿ ಬಳಿಸಿ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಕಟ್ಿಬಹುದು. 

ನನಿ ಪುಟ್ ಹೇಗಿರುತಿದ್ೆ: 
 



 
3.  ಅಲ್ಲಾ My sites: ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಹೆೊಸ ಸೆೈಟ್ (ಬ್ದಣ) ಆರಿಸಿಕೆೊಳಿಳ: 

 
4. ನಮಗೆ ಬ್ೆೇಕದದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಹಲವು ವಿನದಾಸ ಅಲ್ಲಾ ಆರಿಸೆೊೆಳಳಬಹುದು: ಕೆಳಗೆ- 

Business ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡಿರಿ ಎನೆೊಿೇಣ.... 
 



 
5.  ಅಲ್ಲಾ ಕೆಳಗೆ ತ್ೆೊೇರಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ WIX ADI ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಳಿಳ.ಅದ್ೆೇ ಸುಲಭ! 

 
6. ಅದರ ನಿಂತರ ಎಿಂತ್ದ ಕಿಂಪನ /ಸಿಂಸೆೆ ಎಿಂದ್ದಗ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮದಡಿನೆೊೇಡಿ. 

ಬ್ೆೇರೆಯೊ ಇವೆ... 



7.  

 
8. ಹದಗೆೇ ಮುಿಂದುವರೆಯಿರಿ. ಎಲದಾ ನಮಮ ಆಯ್ಕೆ... 

9. ಮುಿಂದ್ೆ ನಮಮ ವಿಳದಸ, ಸೆೊೇಶಯಲ್ ಮೇಡಿಯದ ವಿವರ ಬರೆಯಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿ> 
 



10. Start ಒತಿ್ತ

 
 

11. ಹಲವು ವಿನದಾಸಗಳಿವೆ. ಯದವುದ್ದದರೊ ಆಯುಾಕೆೊಳಿಳ: 
 

 
12. ಆಗ ನಮಗೆ ಈ ಸಿೆರೇನ್ ಎದುರದಗುತಿದ್ೆ: 

 
13. ಅದು ತನಿ ಕೆಲಸ ಮದಡುತ್ತಿದ್ೆ: 

 



14.  

 

15.  

 
16.  ಕೆೊನೆಗೆ publish  ಬಟ್ನ್ ಒತುಿವುದು ಮರೆಯದಿರಿ. 

17. ಈಗ ಈ ಹೆೊಸ ವೆಬ್ ತ್ದಣದ ವಿಳದಸ ಮೊದಲನೆಯ ಆಯ್ಕೆ: 

 

 



18. ಈಗ publish  ಮದಡಿ...visit Live site ಎಿಂದ್ದಗ ನಮಮ ಹೆೊಸ ಸೆೈಟ್ ನೆೊೇಡಲು ಸಿದಧ  

 

 
19. ಇದರ ನಿಂತರ advanced users ಮದತರವೆೇ ಮುಿಂದುವರೆಯಲು ಸದಧಾ...ಅದನುಿ ನೇವು 

ಅಲ್ಲಾನ ಹೆಲ್ಿ/ ಟ್ುಟೆೊೇರಿಯಲ್ಟ ನೆೊೇಡಿ ಕಲ್ಲಯಲೊ ಬಹುದು. 

20. ಯೊ ಟ್ೊಾಬ್ video ಸಹದ ಇದ್ೆ: 

https://www.youtube.com/watch?v=JTdK9q_iuE0 

https://www.youtube.com/watch?v=Lz6C_jQjlos 

21. ನಮಗೆ Basics/ fundamentals  ಮದತರ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇನೆ.ಆದರೆ ಇನುಿ ನೇವು ಬ್ೆೇಕದದಿಂತ್ೆ 

ಮುಿಂದುವರೆಯಬಹುದು. ನಮಮ ಇರ್ೆಿ! 

22. ನನಿ ಇಿಂತ್ದ ಒಿಂದು ಸಿಂಪೂಣಿ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಈ ರಿೇತ್ತ ಇದ್ೆ: ನೆೊೇಡಿ ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ 

https://nageshwrites.wixsite.com/author 

23.  

https://www.youtube.com/watch?v=JTdK9q_iuE0
https://www.youtube.com/watch?v=Lz6C_jQjlos
https://nageshwrites.wixsite.com/author


 
24. ನಮಸದೆರ! 


