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એકમ -1 : વિદ્યતુભાર અને વિદ્યતુકે્ષત્ર  

 વલદ્યતુબાય 
 વલદ્યતુબાયનુું ક્લન્ટભીકયણ 
 વલદ્યતુબાયનુું વુંયક્ષણ 
 વલદ્યતુબાયનુું પે્રયણ 
 કુરુંફન વનમભ 
 વુંાતનાન વવદ્ાુંત 
 વલદ્યતુ ક્ષેત્ર 
 બફિંદુલત વલદ્યતુબાયનુું વલદ્યતુક્ષેત્ર 
 વલદ્યતુ ડામર અને તેનુું વલદ્યતુક્ષેત્ર 
 વલદ્યતુ ડાઇર અને તેનુું વલદ્યતુક્ષેત્ર 
 વભાન વલદ્યતુક્ષેત્રભાું ડાઇરની લતતણ ૂુંક અને અવભાન વલદ્યતુક્ષેત્રભાું ડાઇરની લતતણ ૂુંક  
 વલદ્યતુબાયનુું વતત વલતયણ 
 વલદ્યતુક્ષેત્ર યેખાઓ અને તેની રાક્ષબણકતાઓ 
 વલદ્યતુ ફ્રક્વ 
 ગાઉવન વનમભ અને તેના ઉમગ 

 

એકમ – 2 : સ્થથવત વિદ્યતુ સ્થથવતમાન અને કૅપેવિટન્િ 

 સ્થથવત વલદ્યતુ સ્થથવતભાન 
 વલદ્યતુ સ્થથવત ઊર્જત 
 બફિંદુલત્ત વલદ્યતુબાયને કાયણે વલદ્યતુ સ્થથવતભાન 
 વલદ્યતુ ડાઈરથી ઉદ્દબ્લતુું વલદ્યતુ સ્થથવતભાન 
 વલદ્યતુબાયના તુંત્ર લડ ેઉદ્દબ્લતુું વલદ્યતુ સ્થથવતભાન 
 વભસ્થથવતભાન પષૃ્ઠ 
 વલદ્યતુ ક્ષેતે્ર અને વલદ્યતુસ્થથવતભાન લચ્ચેન વુંફુંધ 
 બફિંદુલત વલદ્યતુબાયના તુંત્રની સ્થથવતઊર્જત 
 ફાહ્ય વલદ્યતુક્ષેત્રભાું વલદ્યતુ-ડાઇરની સ્થથવત ઊર્જત 
 સલુાશકનુું સ્થથત વલદ્યતુળાસ્ત્ર 
 કેેવવટવત અને કેેવવટન્વ 
 વભાુંતય પ્રેટ કેેવવટય 
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 કેેવવટવતના જડાણ 
 વલદ્યતુબારયત કેેવવટયભાું વુંગ્રરશત ઊર્જત 
 ડાઈ ઇરેક્ટ્ક્િક દાથો અને તેભનુું રભાઈઝેળન 
 ડાઈ ઇરેક્ટ્ક્િક ધયાલતુું કેેવવટય 
 લાન-દૌ -ગ્રાપ જનયેટય 

 

એકમ – 3 : પ્રિાહ વિદ્યતુ 

 વલદ્યતુ પ્રલાશ અને વલદ્યતુ પ્રલાશ ઘનતા 
 ઓશભન વનમભ અને તેની ભમાતદાઓ 
 વલદ્યતુ-અલયધકતા અને લાશકતા 
 રિફ્ટ લેગ, ભબફબરટી અને તેભન વલદ્યતુપ્રલાશ વાથેન વુંફુંધ 
 અલયધકતાનુું તાીમ અલરુંફન 
 અલયધકતાના વુંદબતભાું દ્વ્મનુું લગીકયણ 
 કાફતન અલયધક ભાટે લણત વુંકેત 
 સુય કન્ડક્ટ્ક્ટવલટી 
 કનુું વલદ્યતુચારક ફ અને ટભીનર લલ્ટેજ 
 ગોણ ક : રેડ વુંગ્રાશક 
 રકચોપના વનમભ અને તેના ઉમગ 
 અલયધના જડાણ 
 કના જડાણ 
 વ્શીથટન બ્રીજ અને વભટય બ્રીજ 
 ટેન્ળીમભીટય, વવદ્ાુંત અને તેના ઉમગ 
 વલદ્યતુ ઊર્જત અને વલદ્યતુ ાલય 
 જૂરન વનમભ અને જૂર ઉષ્ભાની વ્મલશારયક ઉમગ 

 

એકમ – 4 : વિદ્યતુ પ્રિાહની ચુુંબકીય અિરો 

 ઑથટેડનુું અલરકન 
 ફામ-વાલયન વનમભ અને તેના ઉમગ 
 એસ્પમયન વરટિકર વનમભ અને તેના ઉમગ 
 ચુુંફકીમ ક્ષેત્રભાું મકેૂરા વલદ્યતુપ્રલાશ ધારયત તાય ય રાગતુું ફ અને તેના ઉમગ 
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 ચુુંફકીમ ક્ષેત્રભાું ગવત કયતા વલદ્યતુબાય ય રાગતુું ફ અને રયેન્ઝ ફ 
 વાઇક્રિન 
 વનમવભત ચુુંફકીમ ક્ષેત્રભાું યાખેર વલદ્યતુપ્રલાશધારયત ગ ૂુંચા ય રાગતુું ટકત 
 ગેલ્લેનભીટય, એભીટય અને લલ્ટભીટય 

 

એકમ – 5 : ચુુંબકત્િ અને દ્વવ્ય 

 ગજજમ ચુુંફક 
 ચુુંફક તયીકે પ્રલાશ ગુુંચળું (ુ) અને તેની ડાઇર ભભેન્ટ 
 ન્યકુ્ક્રમવની આવાવ ભ્રભણ કયતા ઇરેક્િૉનની ભેગ્નેરટક ભભેન્ટ 
 ગજજમા ચુુંફક અને વરેનઈડ લચ્ચેની વાપમતા 
 ચુુંફકત્લ ડાઇર (ગજજમા ચુુંફક) ય વનમવભત ચુુંફકીમ ક્ષેત્રભાું રાગતુું ટકત 
 ચુુંફકત્લ ભાટે ગાઉવન વનમભ 
 પથૃ્લીનુું ચુુંફકત્લ અને ચુુંફકીમ તત્લ 
 ભેગ્નેટાઇઝેળન અને ભેગ્નેરટક તીવ્રતા 
 દ્વ્મના ચુુંફકીમ ગણુધભોડામા, ેયા અને પેય ભેગ્નેરટઝભ અને રશથટયીવીવ 
 કામભી ચુુંફક અને વલદ્યતુ ચુુંફક 

 

એકમ – 6 : વિદ્યતુ ચુુંબકીય પે્રરણ 

 પેયેડનેા પ્રમગ 
 ચુુંફકીમ પરક્વ 
 રેન્ઝન વનમભ 
 પેયેડને વનમભ 
 ગવતકીમ emf 
 એ.ડી. પ્રલાશ અને તેના ઉમગ 
 આત્ભપ્રેયણ 
 અન્મન્મ પ્રેયણ 
 A.C. જનયેટય 

 

એકમ – 7 : ઑલ્ટરનેટટિંગ કરન્ટ 
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 L-C-R શ્રેણી રયથ, તેનુું વલકર વભીકયણ અને તેન ઉકેર 
 એ.વી. રયથના વલવલધ રકથવાઓ 
 લલ્ટેજ અને પ્રલાશના rms મલૂ્મ 
 શે્રણી અનનુાદ અને Q પેક્ટય 
 પેઝયની યીત અને તેના ઉમગ 
 L – C દરન 
 એ.વી. રયથભાું L, C અને R વાથે વુંકામેર ાલય અને ઊર્જત 
 િાન્વપભતય 

 

એકમ – 8 : વિદ્યતુ ચુુંબકીય તરુંગો 

 થથાનાુંતય પ્રલાશ 
 વલદ્યતુ-ચુુંફકીમ તયુંગનુું રુંફગત થલરૂ 
 વલદ્યતુ-ચુુંફકીમ તયુંગની રાક્ષબણકતાઓ 
 વલદ્યતુ-ચુુંફકીમ લણતટ અને તેભના ઉમગની પ્રાથવભક શકીકત 

 

એકમ – 9 : વિદ્યતુ પ્રકાશ શાસ્ત્ર 

 ગીમ અયીવા લડ ેથતુું પ્રકાળનુું યાલતતન 
 કેન્રરુંફાઇ અને લક્રતા વત્રજ્મા લચ્ચેન વુંફુંધ 
 ગરીમ અયીવાનુું સતૂ્ર 
 રેટયર ભટલણી (અયીવા ભાટે) 
 પ્રકાળન ુલક્રીબલન 
 રેટયર વળફ્ટ 
 પણૂત આંતરયક યાલતતન અને તેના ઉમગ 
 ગરીમ લક્રવાટી ાવે થતુું લરક્રબલન 
 ગરીમ રેન્વ, ાતા રેન્વ, રેન્વભેકય પપયુતરા, ન્યટુનનુું સતૂ્ર, 
 રેટયર ભટલણી (રેન્વ ભાટે) અને રેન્વન ાલય 
 વુંકતભાું યશરેા ાતા રેન્વનુું વુંમજન 
 રેન્વ અને અયીવાનુું વુંમજન 
 વપ્રઝભ દ્ાયા પ્રકાળનુું લક્રીબલન અને વલબાજન 
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 પ્રકીણતન અને તેના પ્રકાય 
 પ્રકાળીમ ઉકયણ (વાદુું ભાઇક્રથક, વુંયકુ્ત ભાઇક્રથક્ર, એથિનવભકર ટેબરથક) 
 ભાનલ આંખ અને તેની ક્ષવતઓ 
  

એકમ – 10 : તરુંગ પ્રકાશ શાસ્ત્ર 

 તયુંગ અગ્ર અને શાઇગ્રેન્વન વવદ્ાુંત 
 યાલતતન અને લક્રીબલનની શાઇગેન્વના વવદ્ાુંત દ્ાયા વભજૂતી  
 વુંાતણાન વવદ્ાુંત અને વ્મવતકયણ અને મુંગન પ્રમગ 
 વલલતતન અને એક ક્ટ્થટરથી થતુું વલલતતન 
 વ્મવતકયણ અને વલલતતનની વયખાભણી 
 પ્રકાળીમ ઉકયણની વલબેદની ળસ્ક્ત (ટેબરથક અને ભાઇક્રથક) 
 ધ્રલુીબલન 

 તર ધ્રલુીભતૂ પ્રકાળ 
 બથુટયન વનમભ 
 તર ધ્રલુીભતૂ પ્રકાળના ઉમગ 
 બથુટયન વનમભ 
 તર ધ્રલુીભતૂ પ્રકાળના ઉમગ 
 રયઈડ (ટુભેરેન પ્રેટ) 
 ભારવન વનમભ 
 વનકર વપ્રઝભ 

 

એકમ – 11 : વિટકરણ અને દ્વવ્યનો દ્વતૈ થિભાિ 

 બ્રેક ફડી યેરડમેળન 
 વલરકયણ અંગે પ્રાુંકનુું અનભુાન 
 પટ ઇરેક્િીક અવય 
 શટઝતન પ્રમગ 
 પટ-ઇરેક્િીક અવયની આઇનથટાઇનની વભજૂતી 
 પ્રકાળનુું કણ થલરૂ 
 પટ વેર અને તેના ઉમગ 
 દ્વ્મ તયુંગ : કણન તયુંગ થલબાલ 
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 ડવેલવન-ગભતન પ્રમગ 

 

એકમ – 12 : પરમાણઓુ 

 થપવનનુું Plum Pudding ભૉડર 
 રુધયપડતના α- પ્રકીણતન પ્રમગ અને તેનુું યભાણ ુભડરે તથા તેની ખાભીઓ  
 યભાણ-ુલણતટ 
 ફશય યભાણ ુભડરે અને વપતાઓ અને ભમાતદાઓ તથા શાઇિજન લણતટ 
 ઊર્જત થતય અને શાઇિજન લણતટ 
 ઊર્જત અને લેગભાનનુું ક્લન્ટભીકયણ 
 ઉત્તેજજત અને આમનીકયણ સ્થથવતભાન 
 ઉત્વર્જન અને ળણ લણતટ 
 ક્ષ-રકયણ અને તેન લણતટની વભજુતી 

 

એકમ – 13 : ન્યકુ્લયિ 

 યભાણ ુદ અને ન્યકુ્ક્રમવનુું ફુંધાયણ 
 ન્યકુ્ક્રમય વત્રજ્મા, ન્યકુ્ક્રમય ફ અને ન્યકુ્ક્રમવનુું થથામીણુું 
 દ-ઊર્જત અને ન્યકુ્ક્રમવની ફુંધન ઊર્જત 
 નૈવતગીક યેરડમ એક્ટ્ક્ટવલટી 
 યેરડમ એક્ટ્ક્ટલ વલરકયણ 
 યેરડમ એક્ટ્ક્ટલ વલબુંજનન ચયઘાતાુંકીમ વનમભ 
 અધત-આય ુઅને વયેયાળ જીલનકા 
 𝛼 −ક્ષમ,β −ક્ષમ,𝑣 −ક્ષ 
 ન્યકુ્ક્રમય વલખુંડન, વુંરમન અને ન્યકુ્ક્રમય પ્રરક્રમાઓ 

 

એકમ – 14 : િેમીકન્ડલટર ઇેલરોવનલિ 

 સલુાશક, અલાશક અને અધતલાશક (ફન્ડ વક્ચય અને ફેન્ડ વક્ચય) 
 N અન ેP પ્રકાયના અધતલાશક 
 P-N–જેક્ળન ડામડ 
 P-N જેક્ળન ડામડન યેક્ટ્ક્ટપામય તયીકેન ઉમગ 
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 કેટરાક વલવળષ્ટ પ્રકાયના P-N જ ુંક્ળનડામજ ઝેનય ડામડ, LED, પટ ડામડ, વરય વેર 
 િાન્ઝીથટય અને તેની કામતલાશી અને તેની રાક્ષબણકતાઓ અને િાક્ન્ઝથતય એક્પપ્રપામય 
 િાક્ન્ઝથટયન સ્થલચ તયીકે ઉમગ 
 રડજજટર ઇરેક્િૉવનક્વ અને રજીક રયથ 

(AND, OR, NOT, NAND અને NOR ગેટવ) 
 IC ન પ્રાથવભકખ્માર 

 

એકમ – 15 : કમ્યવુનકેશન વિથટમ્િ 

 કપયવુનકેળન વવથટભ (િાન્વવભળન ચેનર, રયવીલય, લીજ ઘોંઘાટ) 
 વવગ્નર અને ફેન્ડ લીડ્થ 
 ભડયરુેળન અને તેની જરૂરયમાત 
 ભડયરુેળન અને તેના પ્રકાય 
 એપલ્ીટયડુ ભડયરુેળન 
 A M તયુંગ ભાટે આવવૃત્તન ટ્ટ 
 A M તયુંગનુું ઉત્ાદન 
 રડભડયરુેળન 
 વલદ્યતુ ચુુંફકીમ તયુંગનુું પ્રવયણ. 

1. ગ્રાઉન્ડ લેલ (પષૃ્ઠ તયુંગ) 

2. થેળ લેલ (િથપેરટક તયુંગ પ્રવયણ) 

3. થકામ લેલ 
 

 

 


