
 
 
 

 
 

પેપર કોડ : CCDPT-101          પેપરન ું નામ : રુંગસાધના (સૈદ્ાુંતિક) 
               (કે્રડડટ – 3) 
 

એકમ મ દ્દો તિષય સામગ્રી હતે  ઓ કલાક 

1. 
રંગ અન ેરેખાન  ંમહત્તત્તવ અન ે

ઉપયોગ 

1.1 ચિત્રકલાના ંવવવવધ સાધનોનો 
પરરિય અન ેઉપયોગ. 

1.2 1.2 રંગના પ્રકાર અન ેરોજ િંદા જીવનમા ં 
1.3     રંગોન  ંમહત્તત્તવ  
1.4 1.3  રંગોની ઉત્તપવિ , પ્રકાર અન ેભાવ   

 રંગોના ઉદ્દભવ વવશનેી સમ  મળેવશ.ે  
 વવવવધ પ્રકારની રેખાઓના પ્રકારોની સમ  

મળેવશ ેતમે  તનેા ઉપયોગા અંગે સમ શ.ે 
 વવવવધ ભૌવમવતક સાધનોનો ઉપયોગ સમ શે 
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2. 
 

ચિત્રકલાના ંમળૂતત્ત્વો  
 

2. 1  વવવધ પ્રકારની રેખાઓનો પરરિય  
2.2   આકાર - દ્વિ પરરમાણીય અન ે 
      વત્રપરરમાણીય આકારોની સમ   
2.3   છાયા પ્રકાશ   

 ચિત્રકલાના તત્ત્વોની વવગતે સમ  મળેવશ.ે 
 આકારોની સમ  મળેવશ ેઅન ેઓળખાતા ં 

શીખશ.ે  
 ચિત્રમા ંછાયા-પ્રકાશ િારા વત્ર પરરમાણીય 

આભા ઊભી કરતા શીખશ.ે 
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3. 
રંગવમશ્રણ, પ્રકાર પદ્ધવતઓ 

 

3.1  રંગની વવવવધ શ્રણેી (પ્રથમ, દ્વિતીય,  
     તતૃીય અન ેિત  થથ શ્રણેીઓ) 
3.2  રંગો અન ેતનેી ભાવ અચભવ્યક્તત  
3.3  વવવવધ રંગપદ્ધવતઓ 
 

 રંગોની પાયાની રંગવમશ્રણ પદ્ધવતઓ શીખશ.ે 
 પ્રત્તયકે રંગમા ંપોતાનો આગવો ભાવ રહલેો છે 

ત ેવવશ ેવવગત ેસમ શ.ે 
 વવવવધ પ્રકારના પ્રાથવમક રંગ સવંાદોન ે

સમ શ ેઅન ેતેના વડે ચિત્રમા ંથતા બદલાવ 
અંગે જાણશ.ે. 
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4. ભાતચિત્ર 
4.1 ભાતચિત્રના પ્રકારો 
4.2 ભાતચિત્રના વસદ્ધાતંો 
4.3 ભાતચિત્રનો ઉપયોગ 

 ભાતચિત્રન ેઓળખશ ેઅન ેતેના વવશ ેવવગત ે
સમ શ.ે 

 ભાતચિત્રના વવવવધ પ્રકારોન ેઓળખશ ેઅન ે
સમ શે 
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5. ગ  રાતન  ંવશલ્પ સ્થાપત્તય  
5.1  વશલ્પ-સ્થાપત્તયના પ્રકાર  
5.2  ગ  રાતના ંવશલ્પ-સ્થાપત્તયનો પરરિય  

 ગ  રાતના વશલ્પ-સ્થાપત્તય કલાની પ્રાથવમક 
સમ  મેળવશ.ે 
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6 
ગ  રાતના ખ્યાતનામ 
ચિત્રકારોનો જીવન પરરિય 

6.1  ગ  રાતના ખ્યાતનામ ચિત્રકારોનો  
     જીવન પરરિય.  
6.1.1  કલાગ ર  શ્રી રવવશકંર રાવળ 
6.1.2  શ્રી સોમાલાલ શાહ  
6.1.3  શ્રી બસંીલાલ વમાથ ‘િકોર’  
6.1.4  શ્રી  શ ભાઈ નાયક  
6.1.5  શ્રી રવસકલાલ ન. પરીખ 

 ગ  રાતના પ્રથમ હરોળના ખ્યાતનામ 
કલાકારોના જીવન અન ેકલાયાત્રા વવશ ે
મારહતગાર બનશ.ે 
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ક લ કલાક 48 
 

      સુંદર્ભ સાડહત્ય :  
1. “ચિત્રકલા” પાઠ્યપ સ્તક- ધો-૯ ( ગ  રાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપ સ્તક મડંળ, ગાધંીનગર )  
2. ય વનવવસિટી િારા આપવામા ંઆવત  ંસારહત્તય. 

 


