
 

 

 

 

 

પેપર કોડ : CCDPP-103   Nature Drawing Practical - ( િૃતની સમીપે - ાયોગીક ) 

(અ યાસના કલાકો- 90 કલાક) ( ડટ – 3) 

 

એકમ ુ ો િવષય સામ ી / ળૂ તૂ સમજો Unit wise SLO કંલાક 

1. બા ુ ંપાન અને ૃ ની કુ  ડાળ 

1.1 રખાકંન  

1.2 છાયા – કાશ  

1.3 વા તિવક રંગ રૂણી  

1.4 આકારોની સ ના મક    

      ર તે ર ૂઆત  

 ુદરતમા ંરહલ સ દય અને તેના 

વૈભવને ન કથી િનહાળશ ેઅને તે  ુ

યથાદશન રખાકંન કર  પાદશક રંગો 

વડ વા તિવક રંગ રૂણી કરશ ેઅને તે 

આકાર ુ ંસ ના મક વ ુપ આપશ.ે  

18 

2. 

 
ફળ અને લ  

2.1 રખાકંન  

2.2 છાયા – કાશ  

2.3 વા તિવક રંગ રૂણી  

2.4 આકારોની સ ના મક        

      ર તે ર ૂઆત 

 ુદરતમા ંરહલ સ દય અને તેના 

વૈભવને ન કથી િનહાળશ ેતેમજ તેની 

સપાટ  અને રંગોની િમલાવટને સમજશે 

અને તે  ુયથાદશન રખાકંન કર  

પાદશક રંગો વડ વા તિવક રંગ રૂણી 

કરશ ેઅને તે આકાર ુ ંસ ના મક 

વ ુપ આપશે. 

18 

3. શાકભા  અને કંદ ળૂ  

3.1 રખાકંન  

3.2 છાયા – કાશ  

3.3 વા તિવક રંગ રૂણી  

 3.4 આકારોની સ ના મક ર તે  

      ર ૂઆત 

 ુદરતમા ંરહલ સ દય અને તેના 

વૈભવને ન કથી િનહાળશ ેતેમજ તેની 

સપાટ  અને રંગોની િમલાવટને સમજશે 

અને તે  ુયથાદશન રખાકંન કર  

પાદશક રંગો વડ વા તિવક રંગ રૂણી 

કરશ ેઅને તે આકાર ુ ંસ ના મક 

વ પ આપશ.ે 

18 

4. 
ુદરતના કોઇ પણ પાચં ત વોનો સ હૂ  

( ટલલાઇફ-૧) 

4.1 રખાકંન  

4.2 છાયા – કાશ  

4.3 વા તિવક રંગ રૂણી  

 4.4 આકારોની સ ના મક  

       ર તે  ર ૂઆત 

 ુદરતના ંઅલગ અલગ પાચં કારના 

સ નો અને તેના સ હુને ય  રાખી 

તે  ુિનદશન કરતા કરતા યથાદશન 

રખાકંન કર  પાદશક રંગો વડ 

વા તિવક રંગ રૂણી કરશે અને તે 

આકાર ુ ંસ ના મક વ ુપ આપશ.ે 

18 

5. 
ુદરતના કોઇ પણ પાચં ત વોનો સ હૂ  

( ટલલાઇફ-૨) 

5.1 રખાકંન  

5.2 છાયા – કાશ  

5.3 વા તિવક રંગ રૂણી  

 5.4 આકારોની સ ના મક  

      ર તે  ર ૂઆત 

 ુદરતના ંઅલગ અલગ પાચ કારના 

સ નો અને તેના સ હુને ય  રાખી 

તે  ુિનદશન કરતા કરતા યથાદશન 

રખાકંન કર  પાદશક રંગો વડ 

વા તિવક રંગ રૂણી કરશે અને તે 

આકાર ુ ંસ ના મક વ ુપ આપશે. 

18 

ુલ કંલાક 90 

 

 

 


