
                                                     मोबाईल app ची माहिती  

                                              Clear Cache 

नमस्कार 

एखाद ेapp जादा वापरले तर बऱ्याच वेळा आपल्याला जाणवत कक ते app स्लो चाल ूलागले आह े

ककिं वा मोबाईल hang होत आह,ेमोबाईल मधील स्पेस कमी होत आह ेतेव्हा अशा वेळी समजायचे कक 

त्या जास्त/नेहमी वापरलेल्या apps मध्ये अनावश्यक डाटा /( Cache )कचरा साचला आह.े 

मग हा अनावश्यक डाटा/कचरा (Cache ) साफ कसा करायचा..? 

त्या साठी एक पद्धत म्हणजे मोबाईल सेकटिंग मधनू apps मध्ये या -  ज्या app मधील कचरा साफ 

करायचा आह ेत्याला टच करून ओपन करा - खाली Cache समोरील Clear Cache वर टच करा, 

app मधील अनावश्यक डाटा कडकलट होईल.यासाठी प्रत्येक app ओपन करून वरील प्रोसेस करावी 

लागणार आणण मोबाईल मध्ये खपू app असतील तर यास खपू वेळ णह जाणार आह.े 

मग त्यास पयााय...? 

होय...! त्यासाठी दसुरा उत्तम पयााय म्हणजेच *एकाचवेळी एका टच मध्ये सवा apps मधील कचरा  

साफ(Clear Cache) करणारे app...! 

चला तर मग आज या app ची माणहती घेऊ... 

Appच ेनाव :- 

         Clear Cache 

Size:- 

फक्त   0.97 MB 

Link:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.acs.cleaner 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.acs.cleaner


 1) वरील कलिंक टच करून app इन्सस्टॉल करा. 

2) app ओपन केल्यानिंतर मोबाईल मधील सवव apps मधील App Cache Usage ( अनाश्यक डाटा) 

scanning होईल, तो पयंत wait करा. 

3) scan होत असताना एकूण apps व scan केलेले apps ची सिंख्या येईल.  

4) scan पणूव झाल्यानिंतर Total , Used , Free, व Cache मेमरी दाखवेल. स्कॅन पणूव झाल्यावर 

आपण फक्त वरील कोपऱ्यातील कडकलट � या कचन्सहािंला टच करा. 

5) ग्रेट...! 

 सवव apps मधील एकाच टच मध्ये Cache ( अनावश्यक) डाटा clear/  कझरो झालेला कदसेल. 

वरील प्रणिया णदवसभरातून एक वेळा णकिं वा आपल्या मोबाईल वापरा वरून करावी. 

णकिं वा 

या app च्या setting मध्ये auto start व auto clear Cache when use ह ेऑप्शन चेक माकव   

✔करून on केले तरी चालतील.या मळेु आपण ज्या ज्या वेळेस मोबाईल apps वापरू त्या त्या वेळेस 

automatically Cache(अनावश्यक डाटा) Clear(साफ) होईल. 

आह ेना amazing असिं app...! 

चला तर मग लगेच इन्स्टॉल करा व एका च टच मध्ये अनावश्यक डाटा क्लीन करा आणण इतरािंना पण 

सािंगा. 
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