
                                   मोबाईल app ची माहिती 

                           Zoho Forms 

 

नमस्कार तंत्रस्नेही ममत्रानो, 

आज प्रत्येक क्षेत्रात ऑनलाइन पद्धतीने मामहती collect केली जात आह,े  मग आपलं मिक्षण के्षत्र तर 

यापासनू कस दरू असेल? 

 ही हवी असलेली मामहती, नोंदणी  google form वर तयार करून त्याची मलंक share करून गोळा 

केली जाते.आपण व्हाट्स अँप वर याची link आलेली पाहतो. 

मग हा google Form प्रत्येकालाच तयार करता येत नाही. 

त्यात मोबाईल ला मलममटेिन आहते आमण प्रत्येकाकडे कॉम्पटुर उपलब्ध नाही म्हणनू बरच जण त्याचा 

मवचार ही करत नाहीत.... 

आमण जर हा ऑनलाइन फॉमम  android मोबाईल वर तयार करता आला तर...? 

मोबाईल वरूनच मलंक share करता  आली तर ..? 

होय...! 

एका मविेष app च्या साहाय्याने आता प्रत्येकजण मोबाईलवर बनवणार सुंदर,अचकू,आकषमक व सोप्पा 

असा ऑनलाइन फॉमम आमण मलंक share करणार....!!!! 

चला तर मग अिाच एका useful app ची आज मामहती घेऊ. 

Appच ेनाव :- 

Zoho Forms. 

साईझ:- 

 फक्त. 11.2 MB 



मलंक:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoho.forms.a 

1) प्रथम मदलेल्या मलंक ला टच करून app डाउनलोड करून इन्सस्टॉल करा.  

2) app ओपन करा. 

इथे दोन पयामय येतील  

एक- sign in  

दोन- sign up 

आपण new user असल्यामळेु प्रथम आपण sign up ची प्रमकया पणूम करूया. 

यासाठी sign up च्या मठकाणी 

ई-मेल id व पासवडम टाकून sign up करा. या वेळी आपण नोंदवलेल्या ई-मेल अचकू का याची खात्री 

करण्यासाठी ए मेल इनबॉक्स मध्य ेएक मेल येईल . 

3) App मधनू बाहरे या .ई-मेल इनबॉक्स ओपन करा zoho कडून आलेला ई-मेल ओपन करा, मदलेली 

मलंक टच करून ई-मेल verification करून घ्या. 

4)पनु्सहा अँप ओपन करून sign in टच करून मगािी नोंदमवलेल्या ई-मेल व पासवडम पनु्सहा अचकू 

नोंदवा. वाट पहा app ओपन होईल.फॉमम मनमममती करण्यासाठीचे पेज समोर येईल .आपला फॉमम 

आकषमक, अचकू, सोपा करण्यासाठी मवमवध पयामय उपलब्ध आहते. 

येथनू पढुील मामहती खपू मवस्ततृ व खोल न दतेा मी या app मधनू तयार केलेल्या फॉमम ची direct मलंक 

share करतो. मलंक टच करा व फॉमम चा अनभुव घ्या. 

फॉममचे नाव आह-े 

"माझ्या पोस्ट मवषयी तमुचे मत" 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoho.forms.a


मलंक:-

https://forms.zohopublic.com/umeshughade123/form/Untitled/formperma/1dMbE3

f5ECEf55K524f9e5_49  

कृपया, 

सवाांनी वरील मलंक टच करून मत नोंदवा व app मधनू तयार केलेला फॉमम नमनुा प्रत्येक्ष पहा. 

या app च्या साहाय्याने आमण तमुची स्वतः ची कल्पना वापरून अचकू, आकषमक, सुंदर, सटुसटुीत व 

मस्त असा फॉमम तयार करा.यासाठी खपू पयामय येथे मदलेले आहते, त्यांचा वापर करा व  मलंक share 

करा. 

Form मनमममतीच्या कायामस हामदमक िभेुच्छा.....! 

                                                     धन्सयवाद 

 

  

 

                                                                                     umeshughade.blogspot.in 


