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عیٹل اوس ايشيضوًب هیں ک۔ گ۔ تجشثبت عےيھ ثبت واضع 

ھوئ  کھ شوغي تواًبئ کب چولہب   اط عے ثھی آعبًی عے 

ثٌبيب جب عکتب ھے جتٌب کھ ہن پھلے ثٌبتےتھےە اى تجشثبت 

ًے ھویں ايغی ساہ دکھبئ جظ عے ہن چٌذ گھٌٹوںویں ثہت 

تھوڑی سقن عے شوغی تواًبئ کب چولھب ثٌب عکتے ہیںەجت 

ہن ًے يہ چولھب ثٌب يب تو ہن ًے اط کب ًبم شوغی تواًبئ کب    "چھوٹب چولہب" سکھبە کیوًکہ اط وقت يہ عت 

عے عبدہ ڈيضائي تھبجو کہ ہن ثٌب عکتے تھےە لیکي اط ًبم کے عبتھ ہن  اط چیض کب اظہبس ًہیں کشعکتے 

تھے کہ يہ پوسی طب قت کبچولہب ہےە جوکہ ثہتشيي کبم کشتب ہےە اوس جہبں تک اط کی طبقت کب تعلق ہےيہ 

 کغی طوس چھوٹب ًہیںە 

 

   

 ثٌبًے کے ل۔جي چیضوں کی ضشوست ہے:
 

 عن عے چھوٹی ًہیں    38 عن اوس چوڑائ 38-- گتے کے دو ڈثے،جي هیں عے چھوٹے ڈثے کی لوجبئ  1

     ہوًی چبہئےە ثڑا ہو تو ثہتش ہےە لیکي ثبہش واال ڈثہ ہش طشف عےهٌبعت حذ تک ثڑا ہوًب چبہےە جہبں     

 عن يب اط عے صيبدہ خبلی جگہ ہوە اط چیض کو ثھی           1.5     تک ہو عکے دوًوں ڈثوں کے دسهیبى  

     ًظشسکھیں کہ دوًوں ڈثوى کے دسهیبى خبلی جگہ     چبسوں طشف ايک جیغی ہوًبضشوسی ًہیںە يہ    

     ثہی خیبل سکھیں کہ ڈ ثوں کبعبئض کبٹ    کش چوٹب ثڑا کیب جب عکتب ہے                                            

                                                        

-- گتے کب ايک ٹکڑا جظ عے اوپش واال ڈھکٌب ثٌبيب جبۓ گبە اط کب عبئض تیبس شذہ ثبہش   والے ڈثے عےہش 2

  عن صيبدہ ہوًب چبہ۔   8 عن عے 4     طشف 

-- چوکذاس الووًین فب ئیل کب ايک سول                                                                                       3

 --غیش چوکذا س عیبہ سًگ کب ايک ڈثہ )جظ پش يہ لکھب ہو"خشک ہوًے پش صہشيال ًہیں( کچھھ لوگوں ًے4

کو اکخھب کش کےآٹے کی لئ کے عبتھھ سًگ ثٌبيب ہے                                                       عیبہ دھوئیں

       

  اوًظ عفیذ گلیوە يب گٌذم کے آٹے کی لئ8ەە- کن اصکن 5

 ---ايک سيٌبلڈ کوپٌی کب کہبًب پکبًےکب پالعٹک ثیگ ە يہ ثیگ آپ کو اهشيکہ کے توبم عپش عٹوسص عے هل 6

 ڈگشی عٌٹی گشيڈ تک کبم کش عکتے ہیںە اط ل۔ کھبًب پکبًے کے ل۔ هٌبعت ہیںە  400      عکتے ہیںەيہ 

      چوًکہ الٹشا وائلٹ شعبئیں اى هیں عے گزس عکتی ہیں اط ل۔ وقت کے عبتھہ يہ دھٌذالاوس عخت ھو    

      عکتب ہ۔ە اوس کچھھ عشصہ ثعذ تجذيل کشًب پڑتب ہےە اعکے ثشعکظ شیشہ هہٌگب اوس ٹوٹ جبًے واال    

       ہےە اوس يہ اتٌی اچہی پکبئ ثھی ًہي کشعکتبە ہبى اگش ہوا چل سہیی ھوتو شیشہ ثہتش ہےە  
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 ًچلہ حصہ ثٌبًے کب طشيقہ 
ثڑے ڈثے کے اوثش والے چبسوى گتے ثٌذ کش ديںە اوس اط 

کے اوپش چھوٹب ڈثہ سکھھ کش اعکے چبسوں طشف لکیش لگبئیيە 

اوس اط لکیش کے هطبثق کبٹ کشثڑے ڈثے هیں عوساخ ثٌب لیںە 

 هیں دکھب يب گیب ہےە اة آپ قیصلہ کشيں 1جیغب کہ شکل ًوجش 

کہ آ پ کے چولہے کی گہشائ کتٌی ہوًی چبہ۔ە )يہ گہشائ آپ 

 عن عے صيبدہ ہوًی چبہ۔ە 2.5کے ثڑے عے ثڑے ثشتي عے

اوسثبہش والے اوس اًذس والے ڈثہ کی تہہ کے دسهیبى خبلی جگہ 

 ہوًی چبہ۔ ( 

 

اًذس والے ڈثے کے کوًوں کو چبقو کی هذد عے کبٹ کش اط گہشائ حک لے 

 آئیں جو آپ چبہتے ہیںە پھش اى کٹے ہوے چبسوں گخوں کو ثبہش کی طشف هوڑ

(ە جہبى عے آپ ًے گتے کو هوڑًب ہےوہبں ايک الئي لگب 2ديںە )تصويش ًوجش 

 لیيە 

 

الووًین فبئل دوًوں ڈثوں کے اًذس والی عبئڈص پش گوًذ عے چپکب ديںە اوس ثبہش 

والے ڈثے کے هڑًے والے حصہ کے اًذس ثہی الووًین قبئل لگب ديںە ثڑے ڈثے 

کے ثبہش والے حصہ کو صيبدہ خوثصوسث ثٌبًے هیں وقج ضبئع ًہ کشيںە 

کیوًکہ يہ ًظشوں عے اوجھل سہے گبە اوس اط پش کوئ خشاػ وغیشہ ًہي آے 

گیە اًذس واال ثکظ هکول ہوًے کے ثعذ ثہی ًظش آۓ گبە اگش آپ کے ل۔ يہ اہن 

 Iهے تو اط پش صيبدہ وقج لگبئیںە چھوٹے ڈثے کےاوپش والے فلیپ کو ثبہش والےڈثے پش چغپبں کش ديںە 

پشاًے اخجبساث کو اکھٹب هٹھب کش کے ثبہش والے ڈثے کے اًذس سکھھ ديںە حبکہ جت تن اًذس والے ڈثے کو  

اًذسسکھیں حو اط کے فلیپ ثبہش والے ڈثے کے اوپش ائیں     

( اى فلیپظ کو ثبہش والےڈثے کے اوپش چغپبں 3)شکل ًوجش

کش ديںە فلیپظ کے فبلتو حصہ کو قیٌچی عے کبٹ کش ثشاثش 

کشلیںە آخش هیں ڈسپ پیي ثٌبًے کے ل۔ گتے کب ايک ٹکڑا 

لیں جظ کب عبئض چولہے کےاًذس والےڈثے کے عبئض کے 

هطبثق ہوە اط کی ايک طشف الووًین فبئل لگب ديں اوس اط پش 

عیبہ سًگ کش ديںبوس خشک ہوًے ديںە اعے چولہے کے 

اًذس اط طشح سکھیں کہ يہ ًیچے تہھ هیں چال جبۓ)عیبہ 

پہلو اوپش( اوس جت کھبًب پکبئیں تو ثشتي اط کے اوپش 

 سکھیں، ًیچے والی تہھ هکول ہو گئە 

 

  الگ ھوًے واال ڈھکي ثٌبًب:

 گتے کب ثڑا ٹکڑا لیں اوس اعے ڈثہ کےًچلے 

حصہ کے اوپش سکھیں اوس ثبہش والی الئي 

لگبئیںەاعےکٌبسوں عے کبٹیں اوس ًیچے کی 

 عن کب کٌبسہ ثي 7.5طشف اط طشح هوڑيںکہ 

جبۓە کوًے والے فلیپظ کو پہلو کی طشف هوڑ 

  (                4کش گوًذ لگب ديںە )حصويش ًوجش 

  

گخے کے اًذس جو عیذھے عوساخ ہیں اى کب سخ 

دائیں عے ثبئیں سکہیںە تبکہ ثعذ هیں سيفلیکٹش کے 

عہبسے والی حبساط هیں لگب عکیںە )حصويش ًوجش 

6) 
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 ڈھکٌے کو هزيذ ثہخش طشيقے عےلگبًے کب ايک اچھب طشيقہ يہ 

ہے کہ جت حن ًشبى لگب سہے ہو حو ڈثےکے ايک طشف پي يب 

پٌغل سکھیںە اط ڈھکٌے کو ڈثے کے عبتھھ ًہ جوڑيںکیوًکہ 

کھبًے کے ثشحي سکھٌے کے لئے حوہیں يہ ثبس ثبس اٹھبًب پڑے 

 گبە

(5)حصويش ًوجش    
سيفلیکٹش فلیپ ثٌبًے کےلی۔جو ڈھکٌب ہن ًے ثٌبيب ہے اط کے 

اوپش پٌغل عے ڈثے کے هٌہ کے ثشاثش هغخخیل ًشبى لگب کش اط 

کے حیي پہلو چبقو عے کبٹ لیںە اعے اوپش اٹھبئي، يہ سيفلیکٹش 

 ثي جبۓ گبە

(ە اط قلیپ کے اًذس ايلوهیٌن فبئیل لگب ديںە6)تصويش ًوجش   

 عن لوجی ہوە اعے هوڑ کش 30سيفلیکٹش کے عہبسے والی حبس ثٌبًے کیل۔ ايک ہیٌگش کی حبس لیںجو کہ 

 هیں دکھبيب گیب ہےە ہن ًے جو الگ ہوًے 6حصويش کے طبثق عہبسے والی حبس ثٌب لیںە جیغب کہ حصويش ًوجش 

 واال ڈھکٌب ثٌبيب ہے اعے الٹب کش اط پش شفبف پالعٹک شیٹ لگب ديںەہن ًے اط علغلے هیں کبهیبثی عے 

 عن لوجب پالعٹک کب شبپش ثیگ اعخعوبل کیب ہےە اط ثیگ کو اگش ہن کھولیں ًہ اوس 58.5 عن چوڑا اوس 47.5

اعی طشح لگب ديں حو گشم ہوًےپش اط کے اًذس کی ہوا پھیل کش اط کی دوًوں حہوں کو کھول دے گیە اط 

 هقصذ کیلیے ثیگ کے هٌہ کو ثٌذ کش ديٌب چبہ۔ە  

 هزيذ ثہتش ًتبئج حبصل کشًے کیل۔:
 جو شوغی چولہب آپ ًے ثٌبيب ہےيہ حوبم هوعووں هیںبچھب کبم کشے گبە  اط عے هزيذ ثہخش ًتبيج حبصل 

 کشًے کیلی۔هٌذجہ ريل اقذام کشيں:

 -- چولہے کی عبئڈص کظ هطبثق گتے کے ٹکڑے لیں جي پشايلوهیٌین چڑھب ہوە اى ٹکڑوں کو ڈثے کے1 

        اًذسلگب ديںە

 -- ايک ًیب سيفلیکٹش ثٌبئیں جے کب عبئض ڈھکٌے کے ثشاثش ھوە 2

 -- دھبث کی چبدس عے ڈسپ پیي ثٌبئیں اوس اعے عیبہ سًگ کشيںە اوس اعے ڈثے کی تہ عے رسا اوپش 3

       اٹھب کش لگب ئیںە 

 هٌذسجہ ريل ڈاکوهٌٹظ کب هطبلعہ کشيں: 

 Solar Cooking Frequently-Asked Questions (FAQ)  

 Developing an Intuitive Feel for the Dynamics of Solar Cooking  

 Principles of Solar Box Cooker Design  

 Solar Cooking Hints  

 Three Reasons Solar Cooking Deserves New Attention  

 Solar Cookbooks  

 هزيذ هعلوهبث کیلی۔: هٌذجہ ريل پتہ پش ساثطہ کشيں

Solar Cookers International: 1919 21
st
 Street, #101 Sacramento California -95814 

info@solarcookers.org 

 اط ححشيش کب هتي عولش ککٌکگ آسکبئیو پش اط اڈسيظ پش چھپب ہےە

 http://solarcooking.org/minium.htm 

 هعلوهبث کے ل۔ ساثطہ:

webmster@solrcooking.org  

http://solarcooking.org/solarcooking-faq.htm
http://solarcooking.org/intuit1.htm
http://solarcooking.org/sbcdes.htm
http://solarcooking.org/cooking-hints.htm
http://solarcooking.org/newsletters/scrsept97.htm#Three Reasons Solar Cooking
http://solarcooking.org/books.htm
mailto:info@solarcookers.org
http://solarcooking.org/minium.htm
mailto:webmster@solrcooking.org

