
 
 

 

પેપર કોડ : CCDPP-104           પેપરન ું નામ : માનવસર્જિત પદાર્થચિત્ર (પ્રાયોચિક) 
 (કે્રડડટ – 3) 

એકમ મ દ્દો વવષય સામગ્રી / મળૂભતૂ સમજો હતે  ઓ કલાક 

1. 
ધાત  માુંર્ી બનાવેલા પદાર્ોન ું  
વાસ્તવવક રેખાુંકન   

1.1 રેખ ાંકન  
1.2 છ ય  – પ્રક શ  
1.3 વ સ્તવવક રાંગપરૂણી  
1.4 આક રોની સર્જન ત્મક   
      રીતે રજૂઆત 

 મ ણસ દ્વ ર  વનવમિત પદ ર્થો પકૈી ધ તમુ ાંર્થી 
બન વલે પદ ર્થથન ેનજર સમક્ષ મકૂી તને  
આક ર, સપ ટી તર્થ  કલ ક રીગરીન ેવનહ ળી 
તને ુાં યર્થ દશથન રેખ ાંકન કરી પોષ્ટરકલર વડે 
અડધો  ભ ગ અન ેઅડધો ભ ગ છ ય -પ્રક શ 
વડે તયૈ ર કરશ ેત્ય રબ દ તને ુાં સર્જન ત્મક 
સ્વરૂપ તયૈ ર કરવ મ ાં આવશ,ે ત ેઅંગે 
શીખશ.ે  

16  

2. 
 

માટીમાુંર્ી બનાવેલા પદાર્ોન ું  
વાસ્તવવક રેખાુંકન   

2.1 રેખ ાંકન  
2.2 છ ય  – પ્રક શ  
2.3 વ સ્તવવક રાંગપરૂણી  
2.4 આક રોની સર્જન ત્મક  
      રીતે રજૂઆત 

 મ ણસ દ્વ ર  વનવમિત પદ ર્થો પકૈી મ ટીમ ાંર્થી 
બન વલે પદ ર્થથન ેનજર સમક્ષ મકૂી તને  
આક ર, સપ ટી તર્થ  કલ ક રીગરીન ેવનહ ળી 
તને ુાં યર્થ દશથન રેખ ાંકન કરી પોષ્ટરકલર વડે 
રાંગપરૂી તયૈ ર કરશ.ે ત્ય રબ દ તેનુાં 
સર્જન ત્મક સ્વરૂપ તયૈ ર કરવ મ ાં આવશ,ે ત ે
અંગે શીખશ.ે 

16  

3. 
પ્લાસ્સ્ટક રેપરમાું વેિાતી  
િીજવસ્ત  ઓન ું વાસ્તવવક રેખાુંકન   

3.1 રેખ ાંકન  
3.2 છ ય  – પ્રક શ  
3.3 વ સ્તવવક રાંગપરૂણી  

 3.4 આક રોની સર્જન ત્મક રીત ે 
       રજૂઆત 

 મ ણસ દ્વ ર  વનવમિત પદ ર્થો પકૈી પ્લ સ્સ્ટક 
રેપરમ ાંર્થી બન વલે પદ ર્થથન ેનજર સમક્ષ 
મકૂી તને  આક ર, સપ ટી તર્થ  
કલ ક રીગરીને વનહ ળી તને ુાં યર્થ દશથન 
રેખ ાંકન કરી પોષ્ટરકલર વડે રાંગપરૂી તયૈ ર 
કરશ.ે ત્ય રબ દ તને ુાં સર્જન ત્મક સ્વરૂપ 
તયૈ ર કરવ મ ાં આવશ,ે ત ેઅંગે શીખશ.ે 

16  

4. 
પ્લાસ્સ્ટકમાુંર્ી બનાવેલ પદાર્ોન ું  
વાસ્તવવક રેખાુંકન   

4.1 રેખ ાંકન  
4.2 છ ય  – પ્રક શ  
4.3 વ સ્તવવક રાંગપરૂણી  

 4.4 આક રોની સર્જન ત્મક  
       રીતે રજૂઆત 

 મ ણસ દ્વ ર  વનવમિત પદ ર્થો પકૈીન  
પદ ર્થોન  સમહૂન ેનજર સમક્ષ મકૂી તને  
આક ર, સપ ટી તર્થ  કલ ક રીગરીન ેવનહ ળી 
તને ુાં યર્થ દશથન રેખ ાંકન કરી પોષ્ટરકલર વડે 
રાંગપરૂી તયૈ ર કરશ.ે ત્ય રબ દ તેનુાં 
સર્જન ત્મક સ્વરૂપ તયૈ ર કરવ મ ાં આવશ,ે ત ે
અંગે શીખશ.ે 

16  

5. 
સ્સ્ટલ લાઇફ-૧ 
(માનવસર્જિત કોઈ પણ પાુંિ 
પદાર્ોન ું કમ્પોચિશન)  

5.1 રેખ ાંકન  
5.2 છ ય  – પ્રક શ  
5.3 વ સ્તવવક રાંગપરૂણી  

 5.4 આક રોની સર્જન ત્મક   
       રીતે રજૂઆત 

 મ ણસ દ્વ ર  વનવમિત પદ ર્થો પકૈીન  
પદ ર્થોન  સમહૂન ેનજર સમક્ષ મકૂી તને  
આક ર, સપ ટી તર્થ  કલ ક રીગરીન ેવનહ ળી 
તને ુાં યર્થ દશથન રેખ ાંકન કરી પોષ્ટરકલર વડે 
રાંગપરૂી તયૈ ર કરશ.ે ત્ય રબ દ તેનુાં 
સર્જન ત્મક સ્વરૂપ તયૈ ર કરવ મ ાં આવશ,ે ત ે
અંગે શીખશ.ે 

32  

ક લ કલાક 96  

સુંદર્થ સાડહત્ય :  
1. “રૂપપ્રદકલ ”” (ભ ગ ૧,૨ અન ે૩)  – શ્રી મ કંડ ભટ્ટ (મ દ્રક  :ડકશનવસહહ િાવડા ,િેતનાપે્રસ પ્રા  .ચલ.. , નવા બજાર- વડોદરા) 
2. “રૂપકલ્પન” – ભ ગ – ૧ અન ે૨  – શ્રી જેર મ પટેલ )મ દ્રક  :લોટસટટથ– નવસારી(  

3. યવુનવવસિટી દ્વ ર  આપવ મ ાં આવતુાં સ હહત્ય.  


