
                                       मोबाईल app ची माहिती            

                                      My Name Greetings  

नमस्कार , 

तंत्रस्नेही ममत्रानो..! 

आज प्रत्येकजण सोशल मेमिया चा वापर करत आह,े मग आपण आपल्या मप्रजनांना Birthday,  

wedding Anniversary, Good Morning, Good Evening, Good Night , Good Day, 

Best Wishes, Congratulations इत्यादी शभेुच्छा सोशल मेमिया मधनू जस मक whats 

app ,Facebook, Hike इत्यादी  मधनू च दतेो.  परन्त ुयात आता वाचणाऱ्याला व पाठणाऱ्याला मह 

नामवन्य राहील नाही कारण यातील बरेच संदशे , इमेज ,फोटो  ह ेआपण वरील च कॉपी पेस्ट करतो व 

सेंि करतो. 

मग या शभेुच्छा वाचणाऱ्यास व पाठवणाऱ्यास स्वमनममित,वाचनीय व जरा हटके असतील तर....??? 

होय.आज offline वकि  करणारे app पाहू_ 

Appच ेनाव :- 

              My Name Greetings 

Size:-_ 

              फक्त   5.60 MB 

Link:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vpmobisolution.mynamegreetin

gs 

1) वरील मलंक टच करून app िाउनलोि व इन्स्टॉल करा. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vpmobisolution.mynamegreetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vpmobisolution.mynamegreetings


2) app ओपन केल्यानंतर समोर मवमवध प्रसंग occasion ( Birthday, GN, GM , invitation 

Card etc) यादी येईल.हवा असलेलं ऑप्शन टच करा. 

3) अनेक greeting open होतील, त्याच्या वरील बाजसू enter name here मध्ये स्वतः चे सुंदर नाव 

टाका आमण हवं असलेलं आकर्िक greeting card मिझाईन मनविा/ टच करा. 

4) मनविलेल ग्रीमटंग्स व insert केलेलं नाव कोपऱ्यात येईल , नाव टच करून डॅ्रग करत ग्रेमटंग्स इमेज 

वर हव्या त्या मठकाणी आणा. 

5) ग्रेमटंग्स च्या खाली एक ऑप्शन बार मदसेल.  

A) � 

यास टच करा व आपल्या नावासाठी आकर्िक कलर घ्या. 

B)�  

याला टच करून सुंदर व स्टायमलश ग्रेमटंग्स मधील फॉन्ट ला मॅच होणाराफॉन्ट मनविा. 

C) � 

याला टच करून आपण टाईप केलेलं आपलं नाव change करू शकतो. 

D) �  

याला स्पशि करून फॉन्ट चा आकार/ साईझ हवी तेवढी कमी जास्त करा. 

E) _यास स्पशि करून आपल्या नावाच्या पाठीमागे yours, from ह ेशब्द ऍि करता येतील.काहीच 

नको असेल तर nothing मसलेक्ट करा._ 

Ok  , ग्रेट...! 

सवि सेमटंग झाली असेल तर वरील मेन ूबार वरील � मचन्ह टच करा, ग्रीमटंग मोबाईल मध्ये सेव्ह होईल. 

तयार झालेले ग्रेमटंग्स िाउनलोि करा मकंवा whats app ला share करा. 



चला तर मग,लगेच app िाउनलोि करून मवमवध greetings Invitation Card आपल्या नावासह 

तयार करा व इतरांनाही सांगा. 

टीप:- 

     ह ेapp पणुितः offline आह.े 

अशाच प्रकारेचे online व offline चालणारे अनेक app Google Play Store वर उपलब्ध 

आहते.िाउनलोि करा व आपल्या नावासह स्वमनममित ग्रेमटंग्स तयार करा. 

                                                     धन्यवाद 

                                                                                                                 umeshughade.blogspot.in 

 

 


