
                                      मोबाईल app ची माहिती 

                                        Blend Collage 

नमस्कार 

आपला स ुंदर फोटो असावा अस वाटण साहजिकच आह.े फोटो आकर्षक,स ुंदर व वैजवध्यपणूष 

असण्यासाठी 'फोटोशॉपी' हा उत्तम पयाषय आह.े पण फोटोशॉपी , pics Art इत्यादी प्रकारच्या app मध्ये 

काम करण सवाषनाच िमत नाही.फोटो ची आवड असणाऱ्या साठी आि चे app म्हणिे मोलाची भेट 

असणार आह.ेया app मधनू पाहिजे तेवढा फोटो हिलेक्ट /कट करता येणार ,अनेक फोटो एकत्र करता 

येणार(फोटो हमक्िइगं) बॅकग्राऊंड चेंज करता येणार , शब्द /वाक्य add करता येणार, शब्द पट््टया तयार 

करता येणार आि े, हडहजटल /बॅनर तयार करता येणार आि.ेएवढुंच नाही आि काल जवजवध शैक्षजणक 

जहहजडओ तयार करण्यासाठीच्या slide दखेील या app मधनू तयार करता येतील. 

चला तर मग या app ची माजहती घेऊयात. 

Appच ेनाव :- 

       Blend Collage 

Size:- 

             फक्त   5.50 MB 

Link:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kdnsoft.android.blendcollage.free 

 

1) वरील हलंक टच करून app इन्स्टॉल करा. 

2)प्रथम इन्स्टॉल करून ओपन करताना Tutorial पेजि येतील त्याि नेक््ट करत रािा.app ओपन 

केल्यानंतर _Create Collage, My Collages_ व Tutorial अिे तीन मेन ऑप्शन अितील. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kdnsoft.android.blendcollage.free


3) नवीन _photo , collage, slide,Banner_ बनवण्यािाठी _Create Collage_ ला टच करा.* 

4) आता editor नामक पेज ओपन झालेलं अिेल ,यात वरील बाजिू retio,save ि ेऑप्शन आिते 

तर खालील बाजिू Layers, Add,Background ि ेमित्वाचे ऑप्शन आिते. त्यातील add वर टच 

करा आहण gallery तनु फोल्डर हनवडून फोटो हिलेक्ट करा.इथे आपण एकापेक्षा अहधक फोटो हिलेक्ट 

करू शकतो. 

5) िवव हिलेक्ट केलेले फोटो एका फोटो वर एक अिे येतील, त्याला टच करून बाजलूा िारून घ्या. 

आता आपण ज्या वेळेि फोटो टच / हिलेक्ट करू त्या वेळेि खालील बार वरील ऑप्शन बदलतील , 

ते Position, Mask व Delete अिे अितील. 

6) आता प्रथम एक  फोटो हिलेक्ट करून mask ला टच करा व mask ऍड करा.त्यािाठी खालील 

नवीन ऑप्शन चा वापर करा यात draw मधनू आपल्याला िवा तेवढाच फोटो हिलेक्ट करता 

येईल,फक्त बोटाने िव्या तेवढ्या फोटो च्या िभोवती  ्पशव करा, एक रेष येईल,पढेु पढेु न्सया व फोटोचा 

िवा तेवढा भाग हिलेक्ट करा.अिच िवव फोटो हिलेक्ट करून िवा तेवढा भाग mask करा.यात हवहवध 

shape मध्य ेदखेील mask करता येते त्यािाठी mask पेज च्या खालील Shapes ला टच करा. 

7) mask ऍड करून झाल ेअितील तर mask केलेले फोटो व्यवह्थत िारून मांडणी करून घ्या. 

या साठी  position ला टच करा यातनू फोटो हवे तसे rotate करा, left,right,up,down मोहह 

करा.zoom करा. 

8)खालील background ऑप्शन ला टच करून Colour ,Gradient,Texture व from photo 

gallery या हवहवध पयावयातनू आकषवक background हनवडा. 

9) layers टच करून one up, one down, to top, to bottom अशी layers िेहटंग करून घ्या. 

Layers टच करून मग फोटो हिलेक्ट करा तरच वरील ऑप्शन येतील. 

10) पनु्सिा ऍड ला टच करून text व clipart ऍड करा.टेक्सस्ट ला टच करून हवुं ते टाईप करा , फॉन्ट 

जनवडा, कलर जनवडा व ✔ ला टच करा.टेक्सस्ट एजडट , बोल्ड ,move करण्यासाठी जसलेक्सट करा. 



लक्षात ठेवा:- 

फोटो टच करून हिलेक्ट केलेला अिेल तरच खालील बार वर Position, Mask,delete ि ेऑप्शन 

येतील. 

ज्यावेळी फोटो हिलेक्ट निेल त्या वेळी Layers, Add,Background ि ेऑप्शन अितील. फक्त शब्द 

slide ,शब्द पट््टया तयार करताना गॅलरी तनु फोटो ऍड करण्याची गरज नािी. फक्त ऍड text वं 

background ला टच करून आकषवक शब्द पट््टया तयार करता येतील. 

शेवटी सवष वकष  झालुं असेल तर वरील उिहया कोपऱ्यातील save ला टच करा ,यात save ला टच 

करून मोबाईल गॅलरीत सेहह करा ,share ला टच करून अन्यत्र share करा, set as Wallpaper ला 

टच करून वॉलपेपर म्हणनू ठेवा ,save to favorite असे ऑप्शन येतील.हवा तो ऑप्शन जनवडा. 

वरील प्रमाणे हकंबिुना आपली कल्पना शक्ती वापरून आकषवक व िुंदर photo collage, word slide 

बनवता येतील. 

                                               धन्यवाद 
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