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संपूण& महारा+,ात नोक1या शोध5याचा आ8ण क9रअरब<दल मा?हती Aमळव5याचा 9रDूट Fाइट अॅप हा एक उKम 

माग& आहे. NनयोOPयांशी संपक&  साध5याचा हा एक चांगला माग& आहे, जे PयांRया 9रOत जागा Sलॅटफॉम&वर पोVट कW 

शकतात, जे नंतर देशभरात पाठवले जातात. 

 

9रDूट Fाइट हे एक भतZ Sलॅटफॉम& आहे जे नोकर[ शोधणा1यांना यो\य NनयोOPयांसोबत जोडते. 

 

9रDूट Fाइट हे एक भतZ Sलॅटफॉम& आहे जे नोकर[ शोधणा1यांना यो\य NनयोOPयांसोबत जोडते. NनयोOPयांना 
PयांRया ^े_ातील सव`Kम aNतभा NनयुOत करणे आ8ण उमेदवारांना दजcदार नोक1या शोधणे सोपे करते. 

 

Recruit Bright ची Vथापना 2018 मeये मयूर पाट[ल आ8ण माह[म पाट[ल यांनी केल[ होती, जे याआधी कधीह[ 
नसलेले NनयोOते आ8ण नोकर[ शोधणा1 यांना जोडणारे FीदवाOय घेऊन एक_ काम करत आहेत. िजथे लोक रेjयुमे 

पोVट कW शकतील आ8ण दररोज Pयांना थेट ईमेल करणे lकंवा कोmड कॉल कर5 याचा _ास न करता सहजपणे जॉब 

Fाउझ कW शकतील! 

 



9रDूट Fाइटने आता महारा+,ातील वापरकतc मराठo भाषेतह[ अॅप वापW शकतात यासाठo qवVतार केला आहे. अॅप 

तुrहाला नोक1या, क9रअरRया संधी आ8ण बरेच काह[ याब<दल मा?हती देईल. 

 

9रDूट Fाइट हे एक भतZ Sलॅटफॉम& आहे जे नोकर[ शोधणा1यांना यो\य NनयोOPयांसोबत जोडते. 

 

9रDूट Fाइटने आता महारा+,ातील वापरकतc मराठo भाषेतह[ अॅप वापW शकतात यासाठo qवVतार केला आहे. अॅप 

तुrहाला नोक1या, क9रअरRया संधी आ8ण बरेच काह[ याब<दल मा?हती देईल. 

 

आमRया ऑफरचा संपूण& महारा+,ात qवVतार कर5याचा हा एक उKम माग& आहे. हे PयांRयासाठo रोजगार 

शोध5याची alDया अtधक सुलभ करेल आ8ण आrहाला भारतातील नोकर[Rया संधींची गती कायम ठेवेल. आrह[ 
जून 2018 मeये लाँच केmयापासून आrह[ झपाvयाने वाढत आहोत, Pयामुळे या qवVतारामुळे आrहाला 9रDूट Fाइट 

येथे नोकर[Rया संधींची गती कायम ठेवता येईल. 

 

आrह[ जून 2018 मeये लाँच केmयापासून आrह[ झपाvयाने वाढत आहोत, Pयामुळे या qवVतारामुळे आrहाला 9रDूट 

Fाइट येथे नोकर[Rया संधींची गती कायम ठेवता येईल. आमRया ऑफरचा संपूण& महारा+,ात qवVतार कर5याचा 
आ8ण रोजगाराRया शोधात असलेmया लोकांना Pयांना आवxयक असलेmया गो+ट[ शोधणे सोपे कर5याचा हा एक 

उKम माग& आहे. 

 

तुrह[ संपूण& महारा+,ात सव&_ 9रDूट Fाइटमeये aवेश कW शकता 

 

9रDूट Fाइट अॅप तुमRया नोक1यांमeये aवेश कर5याचा एक सोपा माग& आहे. तुrह[ संपूण& महारा+,ात कुठेह[, 
कोणतीह[ नोकर[ शोधू शकता आ8ण अज& कW शकता. 

 

तुrह[ तुमRया फोन lकंवा टॅबलेटवर lकंवा डVेकटॉप कॉrSयुटरवरह[ अॅप वापW शकता. तुमRयाकड ेइंटरनेट 

कनेOशन असmयास, तुrह[ जोपयyत वेबशी कनेOट आहात तोपयyत ते उपलzध असेल! 

 

संपूण& महारा+,ातील लोकांना समाqव+ट कर5यासाठo आमRया सेवेचा qवVतार करताना आrहाला आनंद होत आहे. 

यामुळे आrहाला 9रDूट Fाइट येथे नोकर[Rया संधींचा वेग कायम ठेवता येईल आ8ण संपूण& महारा+,ातील लोकांना 
PयांRयासाठo यो\य नोकर[Rया संधी शोधणे सोपे होईल. 


