
શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ અભ્ર્ાસક્રમન ું નામ : VFX (વિઝ્ય ર્લ ઇફેક્ટ) બેઝ્ીક 

પ્રમાિપત્ર અભ્ર્ાસક્રમ 
હતે  : VFX થી પરિચિત થાય અને તેમાાં નનમાાણન ાં કૌશલ્ય કેળવે.  

કોિોનાકાળ પછી દ્રશ્ય શ્રાવ્ય નનમાાણ ન ાં મહત્વ વધ્ ાં છે. પહલેા માત્ર મનોિાંજન માટે આ 

માધયમનો ઉપયોગ થતો હતો, જયાિે હવે દિેક કે્ષત્રમાાં આ માધયમ ઉપયોગી નીવડ્ ાં છે. દા.ત. 

નશક્ષણ, જાહિેાતો, સોનશયલ મીરડયા ( જાહિેાતો ).હાલનાાં સમયમાાં દ્રશ્ય શ્રાવ્ય નનમાાણને વધ  
મનોિાંજક અને અસિકાિક બનાવવા માટે VFX નો ઉપયોગ થઇ િહ્યો છે. ખાસ કિીને જાહિેાતો 

અને રિલ્મમાાં બહોળા પ્રમાણમાાં VFXનો ઉપયોગ જણાય છે. જે લોકોને દ્રશ્ય શ્રાવ્ય નનમાાણમાાં િસ 

હોય અથવા તો આ માધયમમાાં કાયા કિવ ાં હોય એ જો  VFXન ાં કૌશલ્ય કેળવે તો એમને આ 

માધયમમાાં સાિી િોજગાિીની તકો મળી શકે છે. આ જરૂરિયાતોને ધયાનમાાં િાખીને VFX માું પાયાન ાં 

કૌશલ્ય કેળવાય એ હતે  થી સૈધ્ાાંનતક અને પ્રાયોચગક કાયાની સાથે આ અભ્યાસક્રમની તૈયાિ કિેલ 

છે. 
આ અભ્યાસક્રમ બાદ નવદ્યાથી સ્વતાંત્ર િીતે VFXમાું કામ સિળતાથી કિી શકે છે અથવા તો યોગ્ય 

વળતિ સાથે િોજગાિીની તક મેળવી શકે છે.    
અભર્સક્રમનો સમર્ ગાળો : 3 માસ  

અભ્ર્ાસક્રમના દિિસો :  શવનિાર - બપોરે 2.00 થી સાુંજે 6.00  

    રવિિાર - સિારે 8.00 થી 12.00  

ક લ કલાક : 96 કલાક (સૈધ્ાાંનતક અને પ્રાયોચગક કાયા ) 

અભ્યાસક્રમની િી : 1 નવદ્યાથીના 3 માસના 20,000/-  
VFX (વિઝ્ય ર્લ ઇફેક્ટ) બેઝ્ીક પ્રમાિપત્ર અભ્ર્ાસક્રમ  

્ નનટ ૧ – VFX નો પરિિય  

- VFX એટલે શ ાં? 

-  VFXનો ઈનતહાસ અને ભનવષ્ય  

- અલગ અલગ ઉદાહિણ ધવાિા VFX ન ાં મહત્વ સમજાવવ ાં  

્ નનટ ૨ – VFX નનમાાણના તબક્કાઓ   



- VFX નનમાાણ અને તેના તબક્કાઓ ( ઉદાહિણ સાથે ) 

- VFX માાં નપ્ર-પ્રોડક્શન  

- VFX માાં પ્રોડક્શન 

- VFX માાં પોસ્ટ-પ્રોડક્શન  

્ નનટ ૩  – VFX માાં નપ્ર-પ્રોડક્શન (સૈધ્ાાંનતક અન ેપ્રાયોચગક) 

- નપ્ર-પ્રોડક્શન એટલે શ ાં? 

- નવિાિ ન ાં સર્જન  

- પ્રોડક્ટ અંગે બૈ્રનસ્ટોમીંગ  

- VFX માાં સ્ક્સ્ક્રપ્ટીંગ  

- નપ્ર-નવસ્્ લાઇજેશન ઉદાહિણ સાથે  

્ નનટ ૪,૫   – VFX માાં પ્રોડક્શન (સૈધ્ાાંનતક અન ેપ્રાયોચગક) 

- પ્રોડક્શન એટલે શ ાં? 

- નોમાલ અને VFX પ્રોડક્શન નો તિાવત 

- અલગ અલગ અસિો માટે કેવી િીતે શટૂ કિવ ાં 

- VFX માાં લાઈટન ાં મહત્વ    

- ક્રોમા સાથે અને ક્રોમા વગિ પ્રોડક્શન  

- ઇન્ડોિ અને આઉટ ડોિ પ્રોડક્શન  

્ નનટ ૬   – VFX માાં પોસ્ટ પ્રોડક્શન (સૈધ્ાાંનતક અને પ્રાયોચગક) 

- પોસ્ટ પ્રોડક્શન એટલે શ ાં? 

- પોસ્ટ પ્રોડક્શનમાાં વપિાતાાં અલગ અલગ સોફ્ટવેિ  

- િોટોશોપ, પ્રીનમયિ અને બ્લેન્ડિ ન ાં પાયાન ાં જ્ઞાન 

્ નનટ ૭,૮,૯   – After Effects (સૈધ્ાાંનતક અને પ્રાયોચગક) 

- After Effects એટલે શ ાં? 

- After Effects નો ઉપયોગ   

- After Effects નાાં અલગ અલગ ટલૂ્સ અને તેનો ઉપયોગ  



- After Effects માાં નવનવ્ અસિો  

- ક્રોમા કી  

- કામ્પોસીશન  

- િોટોસ્કોપીંગ 

- મેટ્ટ પેસ્ક્ન્ટિંગ  

- ટે્રરકિંગ  

- ૩ડી નો કેવી િીતે ઉપયોગ કિવો  

- કલિ કિેકશન  

્ નનટ ૧૦   – પ્રોજેક્ટ નનમાાણ 

અભ્યાસક્રમના અંતે પિીક્ષા લેવામાાં આવશે. જેમાાં 50 ગ ણની લેચખત પિીક્ષા, 50 ગ ણની મૌચખક 

પિીક્ષા અને 100 ગ ણ સબનમશનના હશે. ત્યાિબાદ નવદ્યાથીને પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવશે.  
 


