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आम याब ल
लोगयाना सो यूश स

ाय हेट ल मटे ड ही आयट फम आहे याचा

4+

वषाचा

अनुभव आहे. लोगयाना सो यूश सला या या ाहकां या आव यकता समजतात
आ ण यानुसार सव कृ

सेवा

दान करतात. लोगयाना ड जटल माक टग,

अॅ लकेशन डे हलपमट, वेबसाइट डे हलपमट,

ा फ स डझाय नग, यूआय

/

यूए स डझाय नग आ ण अगद साम ी लेखनात व वध सेवा दान करते. आ ही
अशा कंप यांपैक एक आहोत जे ड जटल माक टग आ ण
वसाय

ा पत कर यात यां या

जगात वाढ या
व

ेषणासह

वसाय वकासासह

ाहकांना नेहमी मदत करतात. या ड जटल

धतून आ ही नेहमीच सानुकूल वपणन योजना,

धा मक

धतून वाढ व यासाठ आ ण उ कृ तेने मदत करतो आ ण

आम या नवीन क पनांम ये आप याला मदत करतो. आ ही आम या लायंट ारे
सेवे या गुणव ेसह आम या

क प वेळेवर पूण के यामुळे आ हाला ओळखले

जाते. आ ही आम या ाहकां या गरजा नेहमीच समजतो. गे या काही वषाम ये,
आ ही रीअल इ टे ट, श ण, आरो यसेवा आ ण नरोगीपणा, वास आ ण पयटन,
उ पादन, आयट

े

आ ण इतर बर् याच उ ोगांम ये आपला

लायंटचा आधार

वक सत केला आहे.

Know More

आ ही सामा जक कायकत, नगरसेवक तथा आमदार यां या माक टग व ए लीकेशन
प तीने कसे लोकांपयत पोहोचता येईल व यांचे

ॉ लेम सॉल करता येतील यासाठ सुंदर असे

पॉ ल टकल ॲप व याचे माक टग साठ अँ ॉइड ॲप बनवले आहे
वै श

े:

आमची मा हती
आमचे काय
गॅलरी ( फोटो, बात या, ह डओ)
शासक य योजना
त ार व ताव
थेट संपक
कागदप ांची वनंती

ारा नवीन

नाग रकांसाठ सूचना
नोकरी संदभ
नाग रकांची याद
अहवाल
मह वाचे कॉ टॅ ट
मह वा या वेबसाईट

आपली राजक य कारक द लोकांपयत पोहोचावी
यासाठ आ ही हे फचर ऍड केले आहे याम ये
आपली संपूण राजक य कारक द यात आपण ऍड
क शकतो.

आपण केलेली चांगली काय हे दाखवणे फार
गरजेचे आहे आ ण यासाठ बरेच कायकत
आमदार व नगरसेवक य नशील असतात तरी
आप या ॲपम ये आपण आपली सगळ काय
टाकू शकतो यामुळे लोकांम ये एक व ास
नमाण होतो आ ण आपण केले या कायाचा
आढावा यांना दररोज यां या ॲ लकेशन म ये
नो ट फकेशन ारे मळतो

गॅलरी म ये आपण आपले कायाचे फोटो, तसेच
ह डओ व पात बात या व पेपरात आलेले
बात या इमेज व पात टाकू शकतो.

ॲपम ये आपण शासक य योजना टाकू शकतो
तसेच नगरसेवक, आमदार तथा खासदार यांनी
आयो जत केले या योजना असतील या योजना
लोकांपयत या ॲप ारे पोहोचवु शकतो.

अशी बरीच लोक आहे जी काहीना काही था
घेऊन कवा त ार कवा
ताव घेऊन
नगरसेवकां या कवा आमदार तथा खासदार
यां या कायालयावर येतात. तर आपलं ॲप यांना
कायालयावर न येता ऑनलाइन या ॲप या
मा यमातून आपण यांची त ार कवा
ताव
जाणून घेऊ शकतो.

ब याच लोकांना संपक कसा साधावा हे कळत
नाही मग ते इतर संपक साध याचा य न
करतात व यात यांना अपयश येते हणून आपण
यांना आप या वाडातील सग या हे पलाइन
नंबर ची मा हती पुरवतो.

नाग रकांना सूचना दे यासाठ आपण अनेक
मा यम वापरतो तरी आपला वतःचा एक मा यम
असावं यासाठ आ ही ॲप म ये नाग रकांना
सूचना दे यासाठ एक फचर ऍड केले या
मा यमातून तु ही नाग रकांपयत सगळ मा हती
पोहोचवु शकता जसे क लोकडाऊन होणे,
पाणीपुरवठा, वीज , पे ोलचा भाव वाढणे अशा
ब याच मा हती तु ही नाग रकांपयत पोचवू
शकता.

याम ये आपण सरकारी नोक या तसेच आप या
भागाम ये कुठे ही नोकरदार हवे अस यास आपण
यात नोकरी टाकू शकतो जी क सव नाग रकांना
दसेल. तसेच या मा यमातून आपण रोजगार
ा त ही योजना राबवू शकतो.

याम ये नाग रकांना हवे असलेले सव मह वाचे
कॉ टॅ ट मळतील जसे क इ तळे सेवा
,कॉलेज, कूल, अ नशामक दल, पोलीस
टे शन
असे बरेच मह वाचे कॉ टॅ ट यात पुर वले
जातील.
याम ये आपण नाग रकांसाठ
असले या
मह वा या वेबसाईट या ल स टाकू जसे क
आधार काड सु वधा, पॅन काड सु वधा, वोटर
आयडी काड सु वधा, मॅरेज र ज े शन, ाय हग
लायस स अशा मह वा या वेबसाईट टाकू शकतो.

याम ये नाग रक कागदप ांची वनंती क
शकतात. जसे क वोटर आयडी काड, आधार
काड, माट काड, रेशन काड इ याद .

आप या भागात व वध
कारचे नाग रक
अस याकारणाने नाग रकांना समज यासाठ
मराठ व इं लश अशा दो ही भाषा ठे वले या
आहेत.

कमत

+18% GST

