
                                मोबाईल app ची माहिती  

                          Way2 (Way2SMS free SMS) 

नमस्कार, 

तंत्रस्नेही ममत्रानो..! 

मनशलु्क मेसेम ंग व लेटेस्ट न्य ु 

आज व्हाट्स app च्या जमान्यात मेसेजजिंग ची आवश्यता कधीतरी पडतेच आजि 

तेवढ्यासा ी आपि message pack वापरून ररचाजज करत नाही.मग कधी तरी कराव्या 

लागिाऱ्या या मेसेज मळेू प्रजत 1रु  प्रमािे जादा बॅलन्स खची पडतो. 

पढुील app तमुच्या मोबाईल मध्य ेअसेल तर मनशलु्क(free) मकतीही sms तमु्ही करू 

शकता.या सोबत 

तमु्हाला या app मधनू लेटेस्ट न्य ु अपडेट दखेील ममळतील.* 

चला तर मग या TWO IN ONE (Combo)  APP (SMS/Message+News) ची 

माजहती घऊे. 

Appच ेनाव :- 

      Way2 (Way2SMS free SMS) 

      Size:- 

              फक्त   4.70 MB 

Link:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=sun.way2sms.hyd.com 

https://play.google.com/store/apps/details?id=sun.way2sms.hyd.com


1) वरील मलंक टच करा व app इन्स्टॉल करा. 

 2) App ओपन करून प्रथम 8 उदा इमंललश,महदंी,मराठी इ मधनू भाषा मनवडा . 

3) तमुच्या समोर लगेच बातम्या येतील , बातमी शीषषक टच करून मवस्ततृ बातमी वाचता 

येईल. 

4)वरील डाव्या कोपऱ्यातील ताज्या बातम्या  वळील  मेन ूला (तीन रेशेना) टच करून 

बातम्या प्रकार  सा खळे , व्यापार इ मसलेक्ट करता येईल. 

5) मनशलु्क sms करण्यासाठीचे ऑप्शन याच मने ूमध ेशेवटी लाल पट््टयात SEND FREE 

SMS या नावाने आह.ेत्यास टच करा. 

6) Free sms समुवधेसाठी प्रथम आपला मोबाईल क्रमांकाच े registration करावे लागले. 

7) त्यासाठी आपला मोबाईल नंबर इन्सटष करा , थोड्या वेळात इन्सटष केलेल्या क्रमांकावर 

चार अंकी OTP (One Time Password) येईल , तो इन्सटष OTP म्हणत मतथे अचकू 

नोंदवा.ok आता आपलं registration successfully complete झालेलं आह.े 

7)आता आपण कोणत्याही मोबाईल क्रमांकावर � sms करू शकतो. 

8) ज्या क्रमांकावर sms करायचे आहते ते - ✉ या मचन्हास टच केले तर मेसे  लॉग नंबर 

येतील. � या मचन्हास टच करून हवा तो नवीन नंबर टाईप करता येईल. �� ह ेमचन्ह 

टच करून आपली कॉन्टॅक्ट जलस्ट ओपन होईल.यातनूही निंबर घेता येईल. 

9) त्या खाली Type Your Message वर टच करून म कूर टाईप करा व � या मचन्हावर 

टच करा, आपला sms सेंड होईल. 

 



नोट:- 

sms सेंड करताना  मोबाईल डेटा कनेक्शन on असलं पामह .े 

आह ेना TWO IN ONE अस  बरदस्त app..! लगचे इन्स्टॉल करा व  �sms सेंड 

करा .नक्कीच तमु्हाला ह ेapp आवडेल आमण हो इतरांना पण या फ्री sms अँप ची मामहती 

द्या. 

                                                   धन्यवाद 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  umeshughade.blogspot.in 


