યાષ્ટ્રીમ વલજ્ઞાન દદલવ વનવભતે તભાયા વલદ્યાથીઓને આો અચયજબમો આંચકો
નભસ્કાય વભત્રો
ુ યી યાષ્ટ્રીમ વલજ્ઞાન દદલવ ની ઉજલણી ફાફતે અશી એક વયવ ભાદશતી મ ૂકી યહ્યો છું.જો કે આ દદલવે
28 પેબ્રઆ
ફાકોને કેલી કેલી પ્રવ ૃવતઓ કયાલી ળકામ તેના વલે અરગ અરગ બ્રોગ ય તભે ઘણુંુ ફધ ુંુ જોય ુંુ શળે અને
લાુંચય ુંુ ણ શળે.યું ત ુ અશી હુું એક વાલ અરગ પ્રકાયની ભાદશતી યજુ કયી યહ્યો છું જે આના વલદ્યાથીઓને
ચોક્કવ અચયજબમો આંચકો આળે
આ પ્રવ ૃવતનુું નાભ છે જાદુઈ પ્રલાશી
ુ ફ ની લસ્તઓ
ુ ની જરૂય ડળે
આ જાદુઈ પ્રલાશી ફનાલલા તભાયે નીચે મજ
1-કું કણ આકાયન ુંુ ચફ
ુંુ ક
2-ખાલાન ુંુ તેર
3-વપ્રન્ટય ન ુંુ ટોનય
4-કોઈ ણ ાત્ર
જાદુઈ પ્રલાશી ફનાલલાની યીત
1-વૌ પ્રથભ એક ગ્રાવ જેવ ુંુ ાત્ર રઇ તેભાું વપ્રન્ટય ની ટોનય નાખો.આ ટોનય આ કોઈ ણ વપ્રન્ટય ની ળાશી
બયાલતી દુકાને થી ભેલી ળકો છો જે ાલડય સ્લરૂે શોમ છે .એક નાની ચભચી જેટરો આ ટોનય ાલડય
ાત્રભાું નાખો

2-શલે તેભાું ફે ચભચી ખાલાન ુંુ તેર ઉભેયો અને ત્માય ફાદ આ વભશ્રણ ને ચભચી લડે વ્મલસ્સ્થત શરાલી
એકયવ કયો
3-શલે આ પ્રલાશીને થાી જેલા શોા લાવણ ભાું રઇ રો
4-શલે આ પ્રલાશી બયે ર થાી ની નીચેના બાગભાું તીએ ફશાય તયપ કું કણ આકાયન ુંુ ચફ
ુંુ ક પેયલો.કું કણ
આકાયન ુંુ ચફ
ુંુ ક જુના સ્ીકય કે જૂની ભોટય ભાુંથી ભી જળે.જો એક કું કણ આકાયન ુંુ ચફ
ુંુ કથી પ્રવ ૃવિ ન ુંુ વારું ુ
દયણાભ ના આલત ુંુ શોમ તો એક કયતા લધ ુ કું કણ આકાયના ચફ
ુંુ ક બેગા યાખી આ પ્રવ ૃવિ કયજો
5-જો લધ ુ પ્રલાશીની જરૂય ડે તો 1:2 ના પ્રભાણ ભાું ટોનય અને તેર લડે લધ ુ પ્રલાશી ફનાલી ળકો છો

આ જાદુઈ પ્રલાશી ફનાલલા અંગે નો વલડીમો જોલા ભાટે અશી ક્લરક કયો
વભત્રો આ જાદુઈ પ્રલાશીને વલજ્ઞાનની બાાભાું FERROFLUID કશે છે .આ પ્રલાશી વાથે તભે વલદ્યાથીઓ વભક્ષ
ઘણા ફધા એલા પ્રમોગ યજુ કયી ળકો છો જેને જોઇને વલદ્યાથીઓ જરૂયથી અચુંફાભાું ડી જળે.અને ફીજુ ું એ કે
વલજ્ઞાન દદલવ વનવભતે કઈક જાતે નવ ુંુ કમાા નો આત્ભવુંતો ણ ભળે
આ પ્રલાશી લડે ફીજા કલા જાદુઈ પ્રમોગો કયી ળકામ તેના ભાટે નીચે આેર વલડીમો જુઓ
વલડીમો-1 અશી ક્લરક કયો
વલડીમો-2 અશી ક્લરક કયો
વલડીમો-3 અશી ક્લરક કયો
વલડીમો-4 અશી ક્લરક કયો
ુ જ વયવ દયણાભ ભે ર છે અને પ્રમોગ દયવભમાન ચોક્કવ
વભત્રો આ પ્રમોગ ભેં જાતે કયે ર છે અને ખફ
અચયજ નો આંચકો આલળે
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