
                                     मोबाईल app ची माहिती 

                          Website Builder For Android 

 

तंत्रस्नेही मित्ररंनो, 

निस्करर... 

आज अनेक ब्लॉग, वर्डप्रेस मकंवर इतर प्रकररे प्रत्येकजण webside बनवत आह,े त्यरंची िरमहती, 

जरमहररत व address व्हरट्स app , hike इत्यरदी िधनू share होतरनर परहतो वरचतो. 

 िग इतररंच ेब्लॉग, वर्डप्रेस , webside परहून आपल्यरलर दखेील वरटत मक आपली पण स्वतः ची 

अशी खरस व िस्त अशी web side असरवी... 

वरटत नर? 

तर िग आज अशर app ची िरमहती घेऊ मक ज्यरद्वररे िोबरईल वरच आपल्यरलर स्वतःची  SIMLE & 

DIFFERENT webside तयरर करतर येणरर आह.े 

Appच ेनरव :- 

Website Builder For Android 

सरईझ:- 

             फक्त. 12.2 MB 

मलंक:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simple_different.android 

 

1) वरील मलंक लर टच करून app र्रउनलोर् करर व इन्सस्टॉल करर. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simple_different.android


2) app ओपन केल्यरनंतर login आमण open new account  असे दोन िेन ूआहते.आपण new 

userअसल्यरने प्रथि open new account  लर टच करर. 

4) आतर जे पेज ओपन होईल ते करळजी पवूडक भरर, 

प्रथि आपल्यरलर तयरर कररवयरच्यर website चे नरव अचकू भररवे लरगेल,त्यरखरली ई-िेल address 

टरकर व website सरठी चर परसवोर्ड भरर आमण _register_लर टच करर . 

5) registration complete करर.पनु्सहर लॉमगन चे पेज ओपन होईल इथं ज्यर ई-िेल id व परसवर्ड ने 

registration केल ेआह ेतोच ई-िेल id व परसवर्ड टरकून लॉमगन करर. इथं  Your Site is loding 

Thank you for your patience असर िेसेज येईल थोर्ी वरट पहर. 

6) आतर आपल्यर website design चे िखु्य पेज ओपन होईल .येथनू आपण आपल्यरलर हवी तशी 

website तयरर करतर येईल. 

7)यर पेज च्यर वरील र्रव्यर कोपऱ्यरत Starter अस असेल व त्यरखरली आपलं website चे नरव 

मदसेल नरव http://................simdif.comअसे असेल.आमण हचे website चे पणूड सेमटंग पेज आह,े  

यरत  

 Main Title, 

Heading, 

Header, 

Footer, 

Toolbar, 

Sides setting, 

EDIT 



Acount preference, 

Template, 

Themes, 

Image, 

Tab, 

Blog, 

Font style 

Link, 

Help 

Refresh, 

इत्यरदी ऑप्शन िेन/ूसेमटंग िेन ूवरपरून उपयकु्त िरमहतीसह आकर्डक,सुंदर SIMPLE & 

DIFFERENT website तयरर झरली असेल तर शेवटी Publish करर. 

8) ग्रेट...! 

आपली website तयरर झरलेली असेल. 

चलर तर िग वरील app च्यर सहरय्यरने SIMPLE AND DIFFERENTअशी स्वतः ची website 

तयरर करून  यर िरध्यिरतनू स्वतः ची खऱ्यर अथरडने  तंत्रस्नेही म्हणनू एक खरस ओळख बनव.ूआम्ही 

तिुची webiste publish होण्यरची वरट परहत आहोत... 

Website मनमिडतीच्यर करयरडस िनःपवूडक हरमदडक शभेुच्छर....! 

                                          धन्यवाद 

                          

                                                                                                                  umeshughade.blogspot.in 


