
                                   मोबाईल app ची माहिती 

                               Video Compress 

व्हिव्िओ ची साईझ  कमी करणे, व्हिव्िओ कट करणे, व्हिव्िओ चे ऑव्िओ म्िणज ेmp3 मध्य ेरूपाांतर 

करणे,व्िव्िध प्रकारे व्हिव्िओ rotate करणे 

सध्या बरेच व्िक्षक बाांधि मोबाईल चा िापर करून व्हिव्िओ व्नव्मिती करत आिते, बऱ्याच िेळा या 

व्हिव्िओ ची साईझ खपू मोठी असते. व्हिव्िओ छान असनूिी साईझ मळेु इतर व्ठकाणी share,अपलोि  

करता येत नािीत आव्ण केलेच  तर इतर व्मत्र बाांधि खपू साईझ चे व्हिव्िओ िाउनलोि करत नािीत.  

मग यािर उपाय काय?? 

मोबाईल app ...! 

या साठी Play store िरती अनेक app आिते. 

आज आपण अिाच एका All In One अँप व्िषयी माव्िती घेऊ की ज्यामळेु व्हिव्िओ ची साईझ ििी 

तेिढी कमी करता येईल, 

व्हिव्िओ मधील अनाििक्य भाग cut करता येईल, 

व्हिव्िओ चे mp3 फॉरमॅट मध्य ेरूपाांतर करता येईल, व्हिव्िओ rotate करता येईल इत्यादी आणखीन 

बरांच कािी करता येईल. 

Appच ेनाि :- 

           Video Compress 

साईझ:- 

           फक्त. 10.98 MB 

व्लांक:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melgames.videocompress 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melgames.videocompress


1)िरील व्लांक टच करून app िाउनलोि करून इन्स्टॉल करा. 

2) app ओपन केल्यानांतर आपल्या मोबाईल मधील सिि व्हिव्िओ असलेले फोल्िर फाईल्स 

व्दसतील ,योग्य फोल्िर टच करा ि त्यातील ििा तो व्हिव्िओ व्सलेक्ट करा. इथां मळू व्हिव्िओ ची 

साईझ व्कती आि ेि ेदखेील पािायला व्मळेल. 

3) या पेज िर व्िव्िध 7 ऑप्िन ि व्सलेक्ट केलेला व्हिव्िओ असेल..... 

A) Compress Video 

व्हिव्िओ ची साईझ कमी करायची असेल तर या ऑप्िन ला टच करा. 

निीन एक पेज येईल, येथे  High Quality, Low Quality, custom असे तीन मेन ूआिते. कोणती 

quality ििी आि ेतो मेन ूव्नििा,  व्हिव्िओची व्कती टक्के साईझ ठेिायची? व्पक्सेल व्कती 

ठेिायचे?साईझ व्कती ठेिायची? 

 कॉप्रे् स करताना त्याचा मळू आिाज नको असेल तर िरील remove audio ला टच करा .  

ििां ते व्नििून ि व्हिव्िओ कॉमप्रेस करा. प्रव्कया पणूि िोण्यास त्यास थोिा िेळ लागेल. 

B) Cut Compress Video 

येथनू व्हिव्िओ चा सरुिातीचा ि िेिटचा कािी भाग cut करता येईल ि नांतर साईझ पण कमी जा्त 

करता येईल. 

िेळेनसुार व्कां िा व्हिव्िओ पाठीमागे पढेु प्ले करून ििा तेिढाच व्हिव्िओ cut करता येईल ि 

व्हिव्िओची िरील प्रमाणे साईझ कमी जा्त करता येईल, तिी येथे cut ि Comperss सेव्टांग आि.े 

C) Rotate Video 

येथनू व्हिव्िओ िेगिेगळया चार प्रकारे rotate करता येतो. 

Rotation ची पणूि प्रव्िया मोबाईल च्या notifications बार मधनू पािता येईल. 

D) Play Video 



येथे टच करून व्सलेक्ट केलेला व्हिव्िओ प्ले करून पािता येईल. 

E) Extract mp3* 

 

येथे टच करून व्सलेक्ट केलेल्या व्हिव्िओ चे ऑव्िओ mp3 फॉरमॅट मध्य ेरुपाांतर करता येईल. 

D) share 

 येथे टच करून व्हिव्िओ share करता येईल. 

E) Delete 

येथे टच करून व्िव्लट करता येईल. 

आि ेना 'All In One'? 

चला तर मग, ि ेapp िापरून आपला व्हिव्िओ Compress, Cut, Rotate, Share करा ि इतराांनािी 

साांगा. 

                                                 धन्यवाद 
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