
                                                           मोबाईल app ची माहिती 

                                                 मराठी बातम्या 

नमस्कार, 

तंत्रस्नेही ममत्रानो..! 

आज अँड्रॉइड मोबाईचा वापर खपू वाढला आह,ेनकळत आपण मोबाईल मध्ये आपला जास्तीतजास्त 

वेळ जातो. कधी कधी मोबाईल मळेु वततमानपत्र वा बातम्या वाचने देखील होत नाही.काय होत ना 

अस?बातम्या साठी अनेक news app आहते.पण त्यातनू राष्टीय वा राज्य लेवल वरील बातम्या 

वाचण्यास ममळतात.पण आपल्या आजबूाजचू्या वा मजल्हास्तरीय बातम्या साठी मजल्हा मवशेष तर  फक्त 

वततनपत्रातून वाचायला ममळते पण मोबाईल वर गुुंतनू रामहल्याने वततमानपत्र वाचण्यास ममळत 

नाही.आता त्याची मह काळजी दरू झाली आह,े आज जबरदस्त अस e paper app पाहू की ज्या app 

मधनू आपल्या राज्यभरातील नामांमकत व अगे्रसर असलेली   

 "पढुारी, 

लोकमत, 

पणु्यनगरी, 

संचार, 

मदव्यमराठी, 

तरुणभारत, 

 सामना, 

प्रहार, 

लोकसत्ता, 

एकमत 



इत्यादी सारखी नामांमकत मवमवध 25 वततमानपते्र e स्वरूपात म्हणजे दररोजच्या वततमानपत्राप्रमाणे आमण 

text स्वरूपात मह वाचण्यास ममळतील. 

★ एवढंच नाही तर या app मधनू महत्वाची वाटलेली व आवश्यक असणारी बातमी कॉपी करून 

व्हाट्स app वर पेस्ट करून इतरांना share दखेील करू शकतो. 

चला,तर मग उपयकु्त app ची मामहती घेऊ. 

Appच ेनाव :- 

        मराठी बातम्या 

 Size:- 

              फक्त   2.70 MB 

Link:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonus.news.india.marathi 

 

1) वरील मलंक टच करा व app इन्सस्टॉल करा. 

2) app ओपन करा व wait करा. 

3) आता तमुच्या मोबाईल मध्य ेपढुारी,लोकमत,पणु्यनगरी,संचार,मदव्यमराठी,तरुणभारत इत्यादी e 

स्वरूपात असतील 

4) जे वततमानपत्र वाचायचे आह ेत्यास टच करा, wait करा ... 

e स्वरूपात समोर असेल. 

5) स्पस्ट मदसण्यासाठी व मोठे करण्यासाठी zoom + ला टच करा. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonus.news.india.marathi


6) त्या खालील आडव्या पट्टीतनू हवा तो मजल्हा मनवडा. पणूत महाराष्ट्रातील मजल्हामनहाय वततमानपत्र 

वाचता येईल. 

7)त्याच्या खाली पेज क्रमांक आहते , नेक्सस्ट करा मकंवा पेज क्रमांक वर टच करा.हवं ते पेज येईल. 

8)आपण ज्या क्रमांकाचे पेज ओपन केलं साह ेत्यावरील सवत news उजव्या बाजसू Headlines नावाने 

टेक्सस्ट स्वरूपात असतील. 

9) हवी ती हडेलाईन्सस पणूत वाचण्यासाठी फक्त टच करा, पणूत बातमी टेक्सस्ट रुपात येईल. 

10) महत्वाची बातमी इतरांना share करता येते. त्यासाठी कॉपी करण्यासाठी लॉन्सग टच करा व हवी 

तेवढी मकंवा पणूत बातमी मसलेक्सट करा आमण व्हाट्स app मकंवा इतर पामहजे मतथे पेस्ट करा. 

काय आह ेना इतर news app पेक्षा सरस व उपयकु्त..! 

चला तर मग आपल्या smart मोबाईल मध्य ेलगेच इन्सस्टॉल करा व smart e paper reader व्हा. 

मामहती आवडली असेल तर अवश्य share करा. 

                                             धन्यवाद 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               umeshughade.blogspot.in 


