
                                              मोबाईल app ची माहिती 

                                       Passport ID Photo Maker Studio 

नमस्कार, 

तंत्रस्नेही ममत्रानो 

आपल्याला सतत व कुठेही पासपोर्ट साईझ चे फोर्ो  लागतात.आपल्या पैकी अनेकांना Photoshop 

मध्य ेकाम करता येत नाही. या छोर््या कामासाठी बाहरे भरपरू रुपय ेमोजाव ेलागतात. 6 ते 8 फोर्ो कॉपी 

साठी आपण 40 ते 50 रु दतेो आमण त्यात वेळही जातो.मग हचे काम फक्त 5 मि झाल ेतर...! 

होय....! 

आज आपण आणखीन एक असे मोबाईल app पाहू की ज्यामळेु हवे तसे पासपोर्ट साईझ चे फोर्ो 

मोबाईल वर बनवता येतील. 

आमण बाहरे ज्या 8 फोर्ो साठी  तमु्हाला 40 ते 50 रु द्यावे लागतात ते फक्त फोर्ो 5 रु ममळवा तेही 

कुठेही,केव्हावी ...! 

गरज आह ेती फक्त पढुील app ची.... 

अशाच एका app ची मामहती भाग 1 मध्य ेपमहली होती. 

Appच ेनाव :- 

              Passport ID Photo Maker Studio 

Size:- 

          फक्त   2.98 MB 

Link:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=np.com.njs.autophotos 

https://play.google.com/store/apps/details?id=np.com.njs.autophotos


1) वरील मलंक र्च करून app डाउनलोड करून इन्सस्र्ॉल करा. 

2) ID Passport Photo Maker App  चे मखु्य पेज ओपन केल्यानंतर चार ऑप्शन येतील._ 

3) जो फोर्ो पासपोर्ट / आयडेंर्ी साईझ बनवायचा आह ेतो 'Camera' ओपन करून नवीन काढून घ्या 

मकंवा मोबाईल गॅलरी त सेव्ह असलेला "Gallery" वर र्च करून मसलेक्र् करा. 

4) आता मसलेक्र् केलेला फोर्ो app मध्ये येईल , या पेज वरून फोर्ो Left, Right, mirror Flip या 

त rotate करू शकता. यासाठी पेज च्या खालील मचन्सह ेव नावे मदली आहते. तसेच मसलेक्र् केलेला 

फोर्ो नको असेल तर वरील डाव्या कोपऱ्यातील delete  मचन्सह वापरा व दसुरा मसलेक्र् करण्यासाठी 

search  मचन्सह वापरा. अमिक मामहतीसाठी / काही शंका असेल तर Helf वर र्च करा . Changes 

सेव्ह करण्यासाठी Next➡ मचन्सह र्च करा. ह ेऑप्शन /मचन्सह या पेज च्या वरील ऑप्शन बार वर 

आहते._ 

5) आता straighten या ऑप्शन चे पेग ओपन होईल .यातनूही फोर्ो हवा त्या circle मध्य ेrotate 

करता येईल, त्या साठी फोर्ो खालील रेषेवरील गोल कमी जास्त करून पहा , लक्षात येईल. याही पेज 

वर Help  मचन्सह र्च करा व अमिक मामहती घ्या. बदल नको असतील वा बदल सेव्ह करायचे असतील 

तर Skip ➡ ला र्च करा. 

6) आता Crop Photo ऑप्शन पेज आलेलं असेल . या मिनू पेज च्या खालील बार मिनू Standard, 

Custom Size, Free Size , 1:2, 2:3, 3:4,9:16 इत्यादी मिनू हव्या त्या साईझ मध्य ेक्रॉप करता 

येईल . 

आपण यातील Standard  ला र्च करून Indian Passport 35×45 mm मह4 साईझ मनवडा व आता 

एक cropping image येईल ती बरोबर चेहऱ्यावर fit करा , ती इमेज लहान मोठी पण करता येते. व 

Crop ला र्च करा . इथेही अमिक मामहतीसाठी Help  वर र्च करू शकता._ 

7) _आता आपण app च्या Adjust Colour या पेज वर आलेलो आहोत.यातनू खालील ऑप्शन बार 

वरील Brightness,Contrast, Exposure, Saturation, Shadow, Temperature इत्यादी ची 



कमी जास्त ऍडजस्र् करता येईल,  सवट करून पहा.अमिक मामहतीसाठी Help ला र्च करा व सेव्ह 

करण्यासाठी उजव्या कोपऱ्यातील Save ला र्च करा._ 

8) आता  Save Photo As नावच पेज होईल यातून तयार केलेला फोर्ो ला File Name मिनू योग्य 

नाव दऊेन save ला र्च करा . 

9) आता Save Photo नावच पेज येईल . यात खाली add border to photo व Change 

Background असे दोन ऑप्शन असतील . यातील Add  Border To Photo ला र्च करा व फोर्ो 

ला आवडेल त्या colour मध्ये बॉडटर द्या. Change Background ऑप्शन ओपन होणार नाही कारण 

तो Purchase मिील ऑप्शन आह.े येथेही अमिक मामहतीसाठी Help आह.े Final फोर्ो सेव्ह 

करण्यासाठी Finish ला र्च करा. फोर्ो app मध्ये सेव्ह होईल 

10) आता आपण पनु्सहा app च्या मकु्या पेजवर याल. यातील Ready To Print(1) (यामठकाणी 

कंसातील आकडा सेव्ह फोर्ोची संख्या आह)े ला र्च करा. Ok म्हणा , जो फोर्ो पासपोर्ट साईझ 

करायचा आह ेत्या फोर्ो ला र्च करा मग Print multiple Copies, 

View In Gallery, Edit Again, Change Background, Share असे ऑप्शन असतील. त्यातील 

Print Multiple Copies ला र्च करा मरंर् पेपर साईझ मनवडा  शक्यतो 4 × 6 मनवडा , ok म्हणा 4× 

6 पेज वर 6 फोर्ो( उभे) येतील , खालील rotate वर र्च करा आता 8 फोर्ो ( आडवे) येतील.हवं ते 

मनवडा व Save ला र्च करा , फोर्ो ला योग्य नाव द्या . 

11) ग्रेर्...! झालेना पासपोर्ट फोर्ो तयार. गॅलरी त सेव्ह होईल , आता डायरेक्र्  मरंर् काढा . 

आह ेना Powerful व Useful app ...? 

लगेच इन्सस्र्ॉल करा व वापरा आमण इतरांना पण सांगा. 

     

                                               धन्यवाद 

                                                   

 

                                                    umeshughade.blogspot.in 


