
 

                                                    मोबाईल app ची माहिती 

                                                App Locker 

नमस्कार 

आज प्रत्येकजण android मोबाईल वापरत आह.ेसाहजजकच अनेक जण एकत्र आल/ेभेटल ेतरी  

खशुाली इतकीच मोबाइल ची दखेील चौकशी ,पाहणी केली जाते.यात बरेच app जकिं वा त्यामधील 

डाटा , chats , इमेज,फोटो, जहहजडओ जकिं वा इतर बाबी आपल्यासाठी खपू important, personal, 

professional अशा असतात .त्या बाबी इतरािंनी पाहू नये अस वाटणिं सहाजजक आह.े 

दसुर म्हणजे बऱ्याच वेळा आपला मोबाईल लहान मलुाकडे असतो आजण लहान मलेु न कळत जवजवध 

apps ओपन करतात , एखाद वेळी महत्वपणूण डाटा, इमेज, फोटो, जहहजडओ जडजलट होतो,अनेक वेळा 

कीपॅड मध्य ेकाही पण टाईप होत व सेंड होत हा अनभुव  whats app , hike वर नेहमी येतो. 

यासाठी आज एक app पाहू जक ज्या ज्या साहाय्याने आपल्यासाठी जवजशस्ट , महत्वपणूण व प्रायहहटे 

असलेलिं app पासवडण वा पॅटनण वापरून लॉक करता येईल. 

Appच ेनाव :- 

                App Locker 

Size:- 

              फक्त   4.00 MB 

Link:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martianmode.applock 

 

1) वरील जलिंक टच करून app डाउनलोड करून इन्सस्टॉल करा. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martianmode.applock


2) app ओपन केल्यानिंतर प्रथम आपल्या साठी सोईचा पासवोडण दोन वेळा टाकून continue करा 

3) आता Pattern लॉक पेज येईल, जवजशस्ट पॅटनण दोन वेळा डॅ्रग करा. तो सेहह होईल, continue म्हणा. 

4) आता accessibilityसेजटिंग पेज ओपन होईल, तेथील app lock ऑप्शन onकरा. 

5) बॅक या, पनु्सहा आपला पॅटनण डॅ्रग करा. 

आपल्या मोबाईल मधील सवण app ची जलस्ट येईल, जे app � लॉक करायचे आह ेत्यापढेु लॉक� 

जचन्सह टच करा. � होईल.लॉक केलेले app पॅटनण टाकल्याजशवाय ओपन होणार नाहीत. 

6) Unlock  करण्यासाठी app समोरील � या जचन्सहला टच करा unlock�होईल. 

7) सरुवातीला जो पासवडण व  पॅटनण सेहह केला तोच वापरा.सेजटिंग मधनू पासवडण व पॅटनण लॉक change 

करता येतो. 

8) त्याच पेज च्या खाली एकूण lock app व unlock app पाहता येतात. 

आह ेना सोप्प...!! आजण सरुजित.....!!! 

चला तर मग, लगेच app इन्सस्टॉल करून आपल्यासाठी प्रायहहटे व महत्वपणूण असलेले app , इमेज, 

जहहजडओ लॉक करून सरुजित करा आजण हो, इतरािंना सािंगायला जवसरू नका. 

                                                     धन्यवाद 
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