
Basics Of Photography (Marathi) (4 weeks) 
 

 
Course Description - 
 
या कोस& म(ये आपण -शकाल – 

कॅमे%यातील मॅ+यअुल मोड वाप2न क4या प5धतीने आपण फोटो;ाफ< क2 शकतो ?  

अपच?र, शटर आAण आय. एस. ओ यांचा योFय समतोल 

आपGयाला फोटो;ाफ< साठI योFय त ेउपकरण कसे Kनवडावे ? 

नसैMग?क लाईट ला ओळखनू Kतचा उSम वापर कसा करावा ? 

फोटो2ाफ3 चे Fundamentals 
 
बेUसक ऑफ फोटो;ाफ< हा कोस? आपGया सेमी ऍडYहा+स Zो;ाम चे सं[\]त ^व2प आहे _याचा 
कालावधी ०४ आठवड ेइतका असतो. बेUसक कोस? हा खासक2न अ4या cव5याdयाeसाठI बनcवfयात 

आला आहे _यांना Zोफेशनल फोटो;ाफ< gवhरत Uशकfयाची इiछा आहे. 

एक फोटो;ाफर lहणनू आपGयाला कॅमे%याiया टेिnनकल फ<चस? ला समजण ंखपू जpरq असत ेआAण 

gयामळेुच आपणाला कोणत ेउपकरण कधी आAण कसे वापरावे त ेसमजत.े हा कोस? आपGयाला अजनू 

एक महgवाची गोrट Uशकवेल जी खपू जpरq आहे ( यशासाठI ) ती lहणजे तमुiया stएuटिYहटq ला 
ओळखनू Kतचा योFय तो वापर कसा करावा. 
 
बे-सक फोटो2ाफ3 वगा&नंतर आपण सात<याने ल=वेधी आकष&क फोटो शटू कB शकाल. 

चांगले फोटो काढfयासाठI आपGयाला डी.एस.एल.आर. वरqल Zgयेक सेuटगंची माuहती असणे 

आव4यक आहे. मलूभतू गोrटq जाणनू घेणे आAण ^वयंचUलत मोडमधनू मॅ+यअुलवर ि^वच करणे 

आपGयाला अMधक उgकृrट फोटो घेfयाiया \मतचेा आgमcव4वास देईल. या कोस?म{ये, आपण gया 
सहा अgयाव4यक गोrटq Uशकू शकाल _यामळेु आपGयाला मॅ+यअुल मोडम{ये आgमcव4वासाने 

सज?नशील ZKतमा Uमळतील. 



तमुDया फEत कॉGपॅEट कॅमेIयाने सJुधा अ-भमान वाटेल असे फोटो शटू करायला -शका. 
आपणास जसे हवे तसे आकष?क पो}ेट, फॅUमलq शॉट, ;ुप शॉट, लॅfड^केप, नाईट फोटोस आAण 

stएuटYह मॅtो फोटो आपण काढू शकतात. आlहq तमुiया कॅमे%यातील Zgयेक सेuटगंचा कधी आAण 

कसा वापर करावा हे आपणास Uशकव.ू जर तlुहq तमुiया कॉlपॅnट कॅमे%यामधील cवcवध सेटqंFज मळेु 

ग�धळून गेला असाल sकंवा तlुहाला हवे असलेले hरझGट UमळवfयासाठI धडपडत असाल तर हा कोस? 
तमुiयासाठI परफेnट आहे. तमुiया �डिजटल कॅमे%याचे फ<चस? वाप2न Zgयेक Zसंगी योFय शॉट कसा 
�यायचा हे आlहq आपणास Uशकव.ू 
 
 
Course Schedule - 
 
Tuesday: 08.00 am – 10.00 am 
Thursday: 08.00 am – 10.00 am 
Saturday: 08.00 am – 10.00 am 
 
 
Course Syllabus - 
 

• बेUसक ऑफ फोटो;ाफ< 
• फोटो;ाफ<चा पhरचय  

• कॅमेरा आAण gयाचे काय? समजनू घेणे  

• कॅमेरा ^व2प (Format)  

• ले+स, gयाची काय� आAण gयाचे Zकार  

• शटर ^पीड, अपच?र आAण आय.एस.ओ ची ओळख  

• रेUसZोUसटq Uस5धांत  

• ड]ेथ ऑफ फ<Gड (DoF)  

• Zकाश समजनू घेणे (नसैMग?क आAण कृ��म Zकाश)  

• शuूटगंचे मोड  

• रचना (कंपोAझशन)  

• एn^पोजर कॉlपेनसशन कं}ोल  

• एnसपोजर Yहॅल ू  

• एnसपोजर मGूय (EV)  

• uह^टो;ाम  

• ऑटोमॅuटक एnसपोजर �ॅकेuटगं (AEB)  

• डायनॅUमक रे+ज (DR)  



• Zकाश रंग – रंगाचा Uस5धांत, कलर का^ट आAण Yहाईट बॅल+स (WB)  

• लाइट मीटर चे Zकार  

• एn^पोजर मीटhरगं चे Zकार 


