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अॅप्स आणि वेब पोर्टल्स 
 

अॅपचे नाव सुरू करणारी यंत्रणा उपयोग 

रेल कंुभ सेवा  उत्तर मध्य रेल्वे  प्रयागराज शहरातील कंुभमेळ्यातील 

उपस्थथतांना स्दशादशशन करणे 

रोशनी  IIT रोपर  अंध व्यक्तींना चलनी नोटा ओळखण्यास मदत 

करणे 

ई-औषधी  आयुष मंत्रालय  आयुवेद, स्सद्ध, युनानी आस्ण होस्मओपॅथी 

औषधे व संबंस्धत बाबींच्या ऑनलाईन 

परवान्यासाठी 

LADIS भारतीय अंतदेशीय जलमागश 

प्रास्धकरण  

राष्ट्रीय जलमागाशच्या खोलीवरील वाथतस्वक 

मास्हतीसाठी. LADIS-Least Available 

Depth Information System 

न्याय बंधु  कायदा व न्याय मंत्रालय  सराव करणार् या वकील आस्ण नोंदणीकृत पात्र 

लाभार्थयाांना जोडण्यासाठी. 

सफर वास्णज्य आस्ण उद्योग मंत्रालय रथ्यावर वाहतूकदारांना भेडसावणार् या  

वाथतस्वक समथयेचे आकलन करणे. 

रेल दृष्टी  रेल्वे मंत्रालय  पारदशशकतेला चालना देण्यासाठी प्रवाशयांसाठी 

सुरवात  

खेलो इसं्डया   हे अॅप देशातील क्रीडा ससु्वधा शोधणे, ्यांची 

उपलब्धता, खेळाचे स्नयम आस्ण वापरक्याांची 

स्फटनेस पातळी तपासणे यासारख्या सेवा 

प्रदान करते. 

शे्रयस पोटशल  HRD मंत्रालय  SHREYAS – Scheme for Higher 

Education Youth in Apprenticeship 

and Skills. सामान्य पदवीधरांना उद्योग 

प्रस्शक्षण देण्याच्या संधी उपलब्ध करुन देणे. 

बांगलार स्शक्षा   पस्िम बंगाल सरकार  राज्य संचास्लत आस्ण अनुदास्नत शाळांची 

वाथतस्वक मास्हती प्रदान करणे. 

बोलो  गूगल इसं्डया  ग्रामीण भागातील स्वद्यार्थयाांचे वाचन आस्ण 

आकलन कौशल्य सुधारण्यावर लक्ष कें स्ित 

करणे. 
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ई-धरती  गृहस्नमाशण आस्ण नागरी व्यवहार 

मंत्रालय  

रूपांतरण, प्रस्तथथापना आस्ण उ्पररवतशन हे 

तीनही मॉड्यूल ऑनलाइन करणे 

स्शक्षा वाणी  CBSE स्वद्यार्थयाांना आस्ण पालकांना महत्त्वपूणश 

मास्हती वेळेवर प्रदान करणे. 

PWD स्नवडणूक आयोग  मतदान सुलभ करणे. अपंग व्यक्तींसाठी. 

भोंगा  स्लंकस इन्राटेक, मंुबई  इटंरनेट जोडणीस्शवाय शहरातील आसपासच्या 

लोकांशी वापरक्याांना जोडण्यासाठी 

माय सकश ल  भारती एयरटेल आस्ण स्फक्की कोणतीही भीतीदायक पररस्थथती स्कंवा समथया 

उद्भवल्यास मस्हलांना मदत करणे. 

RODRA भारतीय लष्ट्कर RODRA - Retired Officers Digital 

Records Archive. सेवास्नवृत्त अस्धकारी 

स्डस्जटल रेकॉडश संग्रहण 

पेस्न्सल पोटशल  कामगार आस्ण रोजगार मंत्रालय  Platform for Effective Enforcement for 

No Child Labour (PENCIL). पोटशलच्या 

माध्यमातून बालमजुरीबाबत ऑनलाइन तक्रारी 

कुणीही दाखल करु शकतात आस्ण पुढील 

आवशयक कायशवाहीसाठी यंत्रणा आपोआप 

संबंस्धत नोडल अस्धकार् यास तक्रार देते. 

CARE4U IIT खरगपूर वृद्धांची काळजी घेणारी पद्धती. हे अ ॅप वृद्ध 

व्यक्तीला ्यांची काळजी घेणार् यांशी जोडते. 

 


