
                                         मोबाईल app ची माहिती  

                                         Parallel Space  

नमस्कार, 

एकाच android मोबाईल मध्ये दोन whats app, Hike, Telegram इत्यादी चे acount काढायच े

आह.े? 

मोबाईल एक पण दोन मोबाईल क्रमाांक चे whats app चाल ूकरायचे आह?ेहोय ह ेशक्य आह.े.! 

खालील app डाउनलोड करा आणण एकाच मोबाईल मध्ये दोन acount  तयार करा व वापरा तेही 

पणहल्या इन्सस्टॉल केलेल्या app मधनूच...! 

चला तर मग आह ेउपयक्त app ची माणहती घेऊया . 

Appच ेनाव :- 

       Parallel Space 

Size:- 

             फक्त   2.98 MB* 

Link:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lbe.parallel.intl 

 

1)App डाउनलोड करा व इन्सस्टॉल करा. 

2) app ओपन करा. App णवषयीयीं माणहतीचे काही पेजेस येतील ते एन्सड होईपयंत णकां वा स्टाटट येईपयतं 

next - next करत चला. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lbe.parallel.intl


3) आता app ऍड करण्याचे मखु्य पेज येईल.  पणहल्या बॉक्स मध्य ेIncognito installation , 

नांतरच्या बॉक्स Control Center आणण शेजारी पण ररकामे बॉक्स असतील व पेज च्या खालील 

बाजसू (+ ) असां णचन्सह असेल. 

4) खालील (+) add णचन्सहाला टच करा. 

5) new apps च पेज ओपन होईल.त्यातील Clone Apps च्या समोरील more ला टच करा. 

6) आपल्या मोबाईल मधील आगोदर इन्सस्टॉल असलेल ेapp यादी समोर येईल त्यातील कोणते app चे 

दोन acount काढायचे णकां वा double वापरायचे आह ेते णसलेक्ट करा. 

7) णसलेक्ट केलेले app Control center च्या शेजारील बॉक्स मध्ये येईल. 

8) app ओपन करण्यासाठी टच करा , setting up the app , please wait_अस येईल व app ओपन 

झालां असेल. 

9) add केलेलां app णडणलट  करण्यासाठी add केलेल्या app ला long टच करा create shotcut व 

delete �असे ऑप्शन येतील. 

App डॅ्रग करून हव्या त्या ऑप्शन वर न्सया. Create shortcut_केलां तर app मोबाईल च्या होम स्क्रीन 

वर येईल, पनु्सहा तेथनूच ऑपरेट करता येईल. 

10) सेणटांग ⚙साठी control center ला टच करा. 

आह ेना सोप्प? 

लगेच णलांक टच करून _Parallel Space app_ इन्सस्टॉल करा व एकाच मोबाईल वर दोन मो नांबरचे 

whats app, hike वापरा.आणण हो इतराांना साांगायला णवसरू नका...? 

     

                                                  धन्सयवाद 

                                                    umeshughade.blogspot.in 
 


