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How to Use Zoom App on your Mobile Phone 

(Zoom App ला मोबाईल वर वापरण्याची पद्धत) 
 

 

 

 

 

1. सवव प्रथम मोबाईल सुरु करावे. तुमच्या मोबाईल मधे्य इंटरनेट ची सुववधा उपलब्ध आहे 

याची एकदा खात्री करून घ्यावी.  

Turn your smartphone on. Make sure you have an internet connection. 

 

 

2. त्यानंतर तुमच्या मोबाईल मधे्य “Play Store” हा app शोधा व त्याला उघडा. 

Your welcome screen may look something like this. Search for the 

Play Store Symbol. Click on the Play Store icon 

 

 

3. तुमच्या समोर प्रवतमे मधे्य दाखववल्या प्रमाणे पयावय वदसतील. त्या मधे्य zoom हे वलहून 

search वर click करावे.   

A new window will open. Type in the word ‘Zoom’ into search.  

 

4. त्या नंतर तुमच्या समोर खूप पयावय येतील, त्यापैकी तुम्हाला प्रवतमे मधे्य दाखववलेले 

“Zoom Cloud Meetings” हा पयावय वनवडावा. 

A number of suggestions will pop up. Click on the top choice: Zoom Cloud 

Meetings 

 

 

 



 

 

5. तुमच्या समोर Zoom Cloud Meeting App या प्रणाली बद्दल मावहती प्रदवशवत होईल.  

The ZOOM Cloud meetings app page will pop up:  

 

6. त्या मधे्य install या नावावर click करावे. 

Click on the ‘Install’ button 

 

7. आता तुमच्या मोबाईल मधे्य zoom app हे प्रणाली समाववष्ट 

होण्याची प्रविया सुरु झाली आहे, तरी प्रविया पूणव होई पयंत प्रतीक्षा करावी. 

Wait. While the app is downloading, you may see the words downloading xx% complete 

 

8. Downloading प्रविया पूणव झाल्यावर Open या पयावय वर 

click करावे.  

Once the download is complete, tap on “Open”/ (Open 

Zoom) 

 

9. प्रवतमे मधे्य दाखववल्या प्रमाणे तुमच्या समोर एक स्क्रीन 

वदसेल. त्यासाठी तुम्हाला नोदंणी करण्याची गरज नाही आहे. 

स्क्रीन वर वदसत असलेल्या Join Meeting या पयावय वर click 

करावे. 

You should now see this screen (left below). There is no need to sign in or sign up if you just 

want to join a meeting. 

 

10. Join a meeting’ वर click केल्यावर, तुम्हाला वदलेला zoom meeting code ९ अंकी वकंवा १० अंकी 

हा meeting Id मधे्य न चुकता वलहावा. 

Tap onto ‘Join a meeting’. On the next screen (centre left), a keyboard should appear. Type in 

your 9-digit or 10-digit join code (without dashes) at the top where it says in grey ‘Meeting 

ID’ 



 

 

 

11. त्या नंतर Join meeting या पयावय वर click करावे. 

Tap on the blue ‘Join Meeting‘ button. 

 

12. प्रथम या आपण वापरात असल्या मुळे तुम्हाला काही settings च्या पयावय ला 

प्रवतमे मधे्य दाखववल्या प्रमाणे मान्यता द्यावी लागेल. 

A new window will pop up: Click on ‘I agree’. In the next pop-up window 

click ‘Allow’ (your smartphone may ask slightly different questions or in a 

slightly different order) 

  

 

13. अविनंदन, तुम्ही यशस्वीररत्या zoom app ला तुमच्या मोबाईल मधे्य install केले आहे 

You are now Successfully live in the Zoom meeting! People can see you, but they cannot 

hear you, yet! 



 

 

 

14. तुमचा आवाज व्यक्ता पयंत जाण्या साठी कृपया प्रवतमे मधे्य वदलेल्या प्रमाणे 

Join Audio वर click करावे. 

The next thing you need to do is press on the ‘Join Audio’ word or 

headset symbol in the bottom left corner. 

 

15. Call via Device Audio या पयावय वर click करावे. 

Tap on the white box saying ‘Call via Device Audio’ . For a short time 

you may see the text ‘Connecting to audio‘ appear in your video feed. 

Then people will be able to hear you! 

 

 

या पयावय बद्दल अवतररक्त मावहती जाणून घेण्यासाठी   खालील  Link वर click करावे. 

https://www.youtube.com/watch?v=uLWHFG4PqFo 

 

तरी या app ला वापरताना काही अडचणी आल्यास  पुढील िमांक वर फोन करावा. 

1. 8888137777  2. 9370222523 

https://www.youtube.com/watch?v=uLWHFG4PqFo

