
 

 

 

પેપર કોડ : CCDPP-104   Men Med Object (MMO) (Practical)  - (માનવસ ત પદાથ ચ  - ાયોગીક) 

(અ યાસના કલાકો- 90 કલાક) ( ડટ – 3) 

 

એકમ ુ ો િવષય સામ ી / ળૂ તૂ સમજો Unit wise SLO કંલાક 

1. 
ધા મુાંથી બનાવેલ પદાથ ુ ં 

વા તિવક રખાકંન   

1.1 રખાકંન  

1.2 છાયા – કાશ  

1.3 વા તિવક રંગ રૂણી  

1.4 આકારોની સ ના મક   

      ર તે ર ૂઆત 

 માણસ ારા િનિમત પદાથ  પકૈ  

ધા મુાથંી બનાવેલ પદાથને નજર સમ  

કુ  તેના આકાર, સપાટ  તથા 

કલાકાર ગર ને નીહાળ  તે  ુયથાદશન 

રખાકંન કર  પો ટરકલર વડ અડધો  

ભાગ અને અડધો ભાગ છાયા- કાશ વડ 

તૈયાર કરશે યારબાદ તે  ુસ ના મક 

વ ુપ તૈયાર કરવામા ંઆવશે તે ગે 

શીખશ.ે  

18 

2. 

 

માટ માથંી બનાવેલ પદાથ ુ ં 

વા તિવક રખાકંન   

2.1 રખાકંન  

2.2 છાયા – કાશ  

2.3 વા તિવક રંગ રૂણી  

2.4 આકારોની સ ના મક  

      ર તે ર ૂઆત 

 માણસ ારા િનિમત પદાથ  પકૈ  

માટ માથંી બનાવેલ પદાથને નજર સમ  

કુ  તેના આકાર, સપાટ  તથા 

કલાકાર ગર ને નીહાળ  તે  ુયથાદશન 

રખાકંન કર  પો ટરકલર વડ રંગ રૂ  

તૈયાર કરશે યારબાદ તે  ુસ ના મક 

વ ુપ તૈયાર કરવામા ંઆવશે તે ગે 

શીખશ.ે 

18 

3. 
લા ટક રપરમા ંવેચાતી  

ચીજવ ઓુ ુ ંવા તિવક રખાકંન   

3.1 રખાકંન  

3.2 છાયા – કાશ  

3.3 વા તિવક રંગ રૂણી  

 3.4 આકારોની સ ના મક ર તે  

       ર ૂઆત 

 માણસ ારા િનિમત પદાથ  પકૈ  લા ટક 

રપરમાથંી બનાવેલ પદાથને નજર સમ  

કુ  તેના આકાર, સપાટ  તથા 

કલાકાર ગર ને નીહાળ  તે  ુયથાદશન 

રખાકંન કર  પો ટરકલર વડ રંગ રૂ  

તૈયાર કરશે યારબાદ તે  ુસ ના મક 

વ ુપ તૈયાર કરવામા ંઆવશે તે ગે 

શીખશ.ે 

18 

4. 
લા ટકમાથી બનાવેલ પદાથ ુ ં 

વા તિવક રખાકંન   

4.1 રખાકંન  

4.2 છાયા – કાશ  

4.3 વા તિવક રંગ રૂણી  

 4.4 આકારોની સ ના મક  

       ર તે ર ૂઆત 

 માણસ ારા િનિમત પદાથ  પકૈ  લા ટક 

માથંી બનાવેલ પદાથને નજર સમ  કુ  

તેના આકાર, સપાટ  તથા કલાકાર ગર ને 

નીહાળ  તે  ુયથાદશન રખાકંન કર  

પો ટરકલર વડ રંગ રૂ  તૈયાર કરશે 

યારબાદ તે  ુસ ના મક વ ુપ તૈયાર 

કરવામા ંઆવશે તે ગે શીખશ.ે 

18 

5. 
ટલ લાઇફ-૧ 

(સમ )  

5.1 રખાકંન  

5.2 છાયા – કાશ  

5.3 વા તિવક રંગ રૂણી  

 5.4 આકારોની સ ના મક   

       ર તે ર ૂઆત 

 માણસ ારા િનિમત પદાથ ના સ હુને 

નજર સમ  કુ  તેના આકાર, સપાટ  

તથા કલાકાર ગર ને નીહાળ  તે  ુ

યથાદશન રખાકંન કર  પો ટરકલર વડ 

રંગ રૂ  તૈયાર કરશે.  

18 

ુલ કંલાક 90 

 


