
                               मोबाईल app ची माहिती 

                            App Backup And Store 

 

आज आपण android मोबाईल साठी खपू अत्यावशक्य अशा app ची माहिती घेणार आिोत. 

आपण आपल्या मोबाईल वर बिुमलू्य वेळ व  खपू डाटा खचच करून अनेक app डाउनलोड करतो 

कािी हिवस वापरतो आहण नंतर app ची गरज नािी म्िणनू हकंवा आपला मोबाईल स्लो चाल ूलागला 

म्िणनू , िगँ िोतोय म्िणनू हकंवा गरम िोत आि ेम्िणनू , जास्त रॅम वापरात येतेय म्िणनू , app ची 

साईझ खपू मोठी आि ेम्िणनू हकंवा इतर कारणामळेु बरेच app पटकन uninstall करतो. यात बरेच 

app कधीतरी वापरात येणारे  असतात मग ज्या वेळेस पनु्िा काम पडेल त्या वेळेस वाटत की ते 

आपल्याकडे app िोत उगाच आपण uninstall केलं? मग काय..पनु्िा तेच app आपण शोधतो, 

डाउनलोड करतो,इन्स्टॉल करतो आहण थोड्या कामासाठी वापरतो. 

यात बऱ्याच app ची साईझ खपू मोठी असते आहण इन्स्टॉल करण्यासाठी पनु्िा पनु्िा आपला वेळ व 

डाटा खचच िोतो. हकंवा बऱ्याच जणांकडे कमी रॅम, कमी स्टोरेज चे मोबाईल चे मोबाईल्स आिते, त्यांची 

तर खपू अडचण िोते. अँड्रॉइड मोबाईल असनू िी पाहिजे ते app ठेवता येत नािीत. 

यासाठी उत्तम पयाचय म्िणजे ि ेapp..... 

या app च्या मितीने पनु्िा पनु्िा खचच िोणारा वेळ , डाटा वाचवता येईल तसेच कमी रॅम व कमी स्टोरेज 

असलेल्यांसाठी व इतर सवच android मोबाईल धारकासाठी ि ेapp खपू उपयोगी आि.े 

या  मळेु  इतर app एकिाच डाउनलोड व  इन्स्टॉल करून त्यांचा   बॅकअप घेता येईल व आपले  काम 

झालं असेल वा वापरात नसेल तेव्िा इतर app uninstall करायचं आहण पाहिजे त्या वेळेस पनु्िा 

install करायचे. 

सवच App चा बॅकअप  कायम आपल्या मोबाईल मध्ये रािील आहण एकवेळ डाउनलोड केलेले app 

पनु्िा डाउनलोड करण्याची गरज नािी. 



यासाठी play stor वर अनेक app आिते.परन्तु सवाचत जास्त आवडलेलं व वापरण्यास सोप्प आहण 

ऑटो बॅकअप िणेार , कमी साईझ असणार app म्िणजे.... 

App Backup and restore. 

Appच ेनाव :- 

       App Backup And Store 

साईझ:- 

              फक्त 2.54 MB 

हलंक:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.infolife.appbackup 

 

1)वरील हलंक टच करून app डाउनलोड करून इन्स्टॉल करा. 

2) app ओपन करून प्रथम app च्या उजव्या कोपऱ्यातील तीन डॉट वर टच करून सेहटंग ओपन करा. 

3) सेहटंग मध्य ेback up path वर टच करून app चा बॅकअप जेथे ठेवायचा आि ेते स्टोरेज हनवडा. 

4) नंतर सेहटंग मध्ये auto backup ला चेक माकच  √  करा.यामळेु ज्या ज्या वेळेस आपण नवीन app 

इन्स्टॉल करू त्या त्या वेळेस app चा automatically हनवडलेल्या स्टोरेज मध्य ेबॅकअप येईल. 

5)सेहटंग मधनू बािरे या.app मध्य ेआपल्या मोबाईल मध्ये असलेले सवच app हिसतील त्यातनू ज्या 

app चा बॅकअप घ्यायचा आि ेत्या पढेु चेकमाकच  √ करा.एकापेक्षा जास्त app ना चेक माकच  करून 

पाहिजे तेवढ्या app चे backup घेऊ  शकता. 

6) चेक माकच√ करून झाल ेअसेल तर खालील backup वर टच करा. 



7) कािी वेळात चेक माकच  केलेल्या सवच app चा backup हनवडलेल्या स्टोरेज मध्ये सेव्ि झालेला 

असेल. 

8) ज्या app चा बॅकअप घेतला आि ेते Archived या ऑप्शन मध्य ेमध्ये हिसतील. 

9) आता app चा  backup सेव्ि झाले असतील तर नको आिते ते app uninstall करा. व पाहिजे 

त्या वेळेस सेव्ि केल्येल्या backup स्टोरेज मधनू पनु्िा install करा. 

10) आहण िो, या app च्या मितीने आपल्या मोबाईल मधील app िसुऱ्या मोबाईल मध्ये Transfer/ 

Share िखेील करू शकतो. 

सॉरी, पोस्ट खपूच मोठी झाली पण खपू मित्वपणूच आि.े 


