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 شوسی تواًبئ: اکثر پوچھے جبًے والے سواالت

 ترجوہ:هحود يب سيي خب ى

Translated by: Muhammad Yasin Khan 
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 بٌيبدی طور پر شوسی تواًبئ کے چولہے کتٌی قسن کے ہيں؟ 

 ثٌیبدی طور پرشوطی تواًبئی کےچولہے تیي قطن کے ہوتے ہیں:

   (1)    ڈبہ ًوب چولہے    

اش قطن کےچولہوں کب یہ فبئذہ ہے کہ ہن اش ضےضطت رفتبری ضے زیبدہ هقذار هیں کھبًہ پکب ضکتے ہیںە 

اش کے لئے ہویں اش کب رخ ضورج کی طرف کرًب پڑے گبە اور اًعکبضی شیشے لگبًے پڑیں گےە         
  اش کےهتعلق هضووں آپ کو یہبں هلے گب            

 (2)   پيٌل ًوب جولہے   

پیٌل ًوب چولہے کی یہ هوجودہ ترقی یبفتہ شکل فراًص کے راجر ثرًبرڈ ثٌبئی ہےە اش ڈیسائي هیں هختلف 
عکبش آئیٌے ضورج کی شعبعوں کوایک ثرتي پر اکٹھب کرتے ہیي جطےپالضٹک کے ثیگ یب شیشے کے 
پیبلے کے ًیچے رکھتے ہیںە اش ڈیسایي کب فبئیذہ یہ ہے کہ یہ ایک گٌٹےهیں تیبر ہو جبتب ہےە کیٌیب هیں یہ 
   فی چولہب کے زغبة عےهل عکتے ہيںە       کب کوهب سیفيوخی کيوپ پشوخکٹ ڈالر2 ضے                   

 چولہے

 (3)  پیرا با لک چولہے

 یہ عبم طوس پش هعمش پليٹيں ہوتی ہيں خو کہ سوشٌی کو ایک ثشتي کے ًيچےهٌعکظ کشتی ہيںە اعکب فبئيذہ یہ ہے                                               
کہ کھبًب ثہت خلذ تيبس ہو خبتب ہےە ليکي هشکل یہ ہے کہ اى کب ثٌبًب هشکل ہےە اوس اى کو وفتب" فولتب" دوثبسہ                                                             

فوکظ کشًب پڑتب ہےە اوس اگش ازتيب ط عےاعتعوبل ًہ کيے خبئيں تو ھبتھھ ثھی خل عکتے ہيں اوس اًکھيں ثھی      
اط کے  اى خبهيوں پش لبثو پبًے کے ليے ڈاکٹش عيفشٹ ڈیضایي  هيں کچھھ تجذ یليبں کی گيی ہيںە خشاة ہو عکتی ہيںە

  شوغی کھبًب پکبًے کے هتعلك تفصيال" آپ  یہب ں  عي عکتے ہيں، هتعلك ایک تفصيلی هضوى آپ کو  یہبں  هلے گبە

پہال شوسی چولہا کس نے بنایا؟ 

 هيںجٌبیب تھبە اط 1767پہال شوغی چولہب خہبںتک ہوبسا خيبل ہے عویٹضس ليلڈ کے ہوسیظ ڈی عبعش ًے 

کے هتعلك تفصيلی هضووى دیکھيں، 

شوسی چولہے دنیا هیں کہاں زیادہ استعوا ل ہوتے ہیں؟ 

 عے صیبدہ چولہے اعتعوبل ہو 100000ہويں ثب وثوق رسائع عےهعلوم ہوا ہے کہ اًڈ یب اوس چيي هيں تمشیجب" 

سہے ہيں، ہن دًيب کے هختلف هوبلک هيں شوغی تواًبئ کےهٌصوثوں عے اگبہ ہيںە اداسہ شوغی تواًبئی ثيي 

 ًے زبل ہی هيں شوغی تواًبئ کب کيٌيب هيں آغبص کيب ہے  کک اٹ پيٌل ککش کے ًبم عےە اط ولت  االلواهی

  عے صائذ خبًذاى شوغی تواًبئ عے کھبًب پکبتے ہيںە5000وھبں 
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شوسی توانائ کا چولہا کہاں تک گرم ہوتا ہے؟ 
شوغی چولہے کے ڈثے هيں ایک تھشهو هيٹش سکھيں اوس اط کب دسخہ زشاست هعلوم کشیںە دسخہ زشاست 

ثڑھبًے هيں سیفليکٹش اہن کشداس ادا کشتے ہيںە ختٌے سیفليکٹش صیبدہ ہوں گے اتٌب ہی دسخہ زشاست صیبدہ ہو 

 ڈگشی فبسى ہبئيٹ تک گشم کش عکتب ہےە خوساک پکبًے کے لئے یہ دسخہ زشاست 300گبە ایک سیفليکٹش 

 200کبفی ہےە کھبًب پکبًے کے لئے اط عے صیبدہ دسخہ زشاست کی ضشوست ًہيںە آپ کب شوغی چولہب 

ڈگشی فبسى ہبئيٹ  تک ثہتشیي کھبًب پکب عکتب ہےە اط عے صیبدہ دسخہ زشاست صیبدہ همذاس هيں یب خلذی 

کھبًب پکبًے کے لئے دسکبس ہےە یب ایغے دًوں هيں خت عوسج کی زشاست کن ہوە ثہش زبل اکثش لوگ کن 

دسخہ زشاست پش کھبًب پکبًب پغٌذ کشتے ہيںە کيوًکہ ہلکی آًچ پش کھبًب سکھہ کش کھبًب پکبًے واال ادھش ادھش 

 ہےە ایک سیفليکٹش والے چشلہے هيں خت کھبًب تيبس ہو خبۓ اوسکھبًب ًکبلٌےهيں دیش ثھی ہو خبۓ تبہو عک

 اط چيض کو رہي هيںش کھيں کہ کغی ثھی کھبًے کہ دسخہ زشاست   تو کھبًب گشم سہتب ہے اوس خلتب ًہيںە

عطر عوٌذسپش  

 ڈگشی عٌٹی گشیڈ عےہشگض صیبدہ ًہيں ہو عکتبە اوس یب ہن پشیشش ککش اعتعوبل کشیںەاط عےصیبدہ دسخہ 212

 زشاست عبم چولہوں هيں صشف آعبًی کے لي۔ یب کھبًے کو ثشاوى کشًے کے ل۔ اعتعبل کيب خبتب ہےە

 کھانا پکانے کے لۓ کتنا وقت درکار ہے؟

کھبًب پکبًے هیںە ایک ریفلیکٹر والے شوطی چولہے عبم چولہوں ضے دو گٌب وقت لیتے ہیںە تبہن اى کب 
فبئذہ یہ ہےکہ اى هیں کھبًب جلتب ًہیں ثص کھبًے کے هختلف ثرتي ڈثے هیں رکھہ دیںبور ثے فکر ہو 
جبئیںە ًہ چوچ ہالًے کی فکر ًہ جلٌے کب خطرہە ہر ثرتي ثہتریي کھبًب تیبر کرے گب اوردیر تک گرم رہے 

 گب پھر جت ثھی چبہیں جب کرگرهب گرم کھبًب ًکبل لیںە 

پیٌل ککر تھوڑی هقذار هیں کھبًب تیبر کرتے ہیں اور وہ ثھی ایک ثرتي هیںە لیکي یہ جلذی تیبر کرتے 
ہیںکچھہ لوگوں ًے ثتبیب ہے کہ اش قطن کے چولہے هیں کھبًے کو وقتب' فوقتب' ہالًب پڑتب ہےتبکہ خوراک 

 ایک جیطی گرم ہوە

 پیراثولک ککر هیں کھبًب پکبًب ایطے ہی ہے جیطے ایک ثرًر والے گیص کے چولہے پر کھبًب پکبًب 
کیوًکہ اش هیں ضورج کی شعبعیي اکٹھی ہو کر ثرتي کے ًیچے پڑتی ہیںە ثرتي فورا" گرم ہو جبتب ہے 
 اور کھبًب جلذ تیبرہر جبتب ہےە لیکي اش هیں کھبًب جلٌے کب خطرہ ہےاور چوچ ہالًےکی ضرورت ثھیە 

 کيب چولہے کب رخ سورج کے سبتھہ سبتھہ تبديل کرًب ضروری ہے؟

 ایک ریفلیکٹروالے چولہے کب رخ ثبر ثبر تجذ یل کرًب ضروری ًہیںە تب آًکہ آپ ایطب کھبًب پکب رہے 
ہوںجو چبر یب پبًچ گھٌٹے هیں تیبر ہوتب ہوە ثہ ًطجت ثبکص ککر کے پیٌل ککرز کب رخ ثبر ثبر تجذ یل کرًب 

پڑتب ہےکیوًکہ اى کے پہلوں هیں ریفلیکٹر لگے ہوتے ہیں اور اى کب ضبیہ ثرتي پر پڑتب ہےە پیراثولک ککر 
 هٌٹ کے ثعذ ضوت کب تعیي کرًب 30 ضے 10کے فوکص کب خیبل رکھٌب ثہت هشکل ہےە کیوًکہ اًہں ہر 

 پڑتب ہےە 

 کيب هجھے پال ئی وڈ اور شيشے کی بجبۓ کبرڈ بورڈ سے ببکس ککر بٌب ليٌب چبہ۔؟ 

اگر آپ کو ثبرظ کب خطرہ ًہ ہو تو کبرڈ ثورڈ ثہتریي چیس ہےە یہ آضبًی ضے هڑ ضکتب ہے، اور حرارت 

کو اچھی طرح قبئن رکھتب ہےە جہبں تک ہویں علن ہے ثعض لوگوں ًے دش ضبل تک کبرڈ ثورڈ کب چولہب 
 اضتعوبل کیب ہےە 

 کيب آئيٌہ ايلوهيٌن فبئيل کی ًسبت اچھبريفليکٹر ہے؟

لیکي یہ هہٌگب اور ٹوٹ جبًے واال ہے اش ل۔ الوهیٌون فبئیل ە آئیٌہ ایلوهیٌن فبئیل کی ًطجت اچھبریفلیکٹر ہے
 ہی ثہتر ہےە
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 کيباًدروًی ديواروں کو سيبہ رًگ کرًب بہتر ہے؟

 ثعض لوگوں کب خیبل ہے کہ دیواروں کو ضیبہ رًگ کرًے ضے چولہب گرم ہو جبۓ گبە یہ ثبت اش حذ تک 
تو درضت ہے لیکي ظروری ًہیں کہ ثرتي ثہی گرم ہوە ہن اش چیس کی حوبئیت کرتے ہیں کہ اًذروًی 
دیواروں پر ایلوهیٌین فبئیل لگبئیں تبکہ روشٌی ثبر ثبر هٌعکص ہو کرثرتي پر یب ًیچے والی ضیبہ ٹرے پر 

 پڑےەکیوًکہ ًیچے والی ٹرے ثرتي کےضبتھہ ٹچ کرتی ہے اش ل۔ حرارت ثرتي هیں هٌتقل ہو جبتی ہےە  

 

 هجھے کس قسن کب رًگ استعوبل کرًب چبہ۔؟ 

ترقی یبفتہ هوبلک هیں   غیر چوکذار ضیبہ رًگ دضتبیت ہیي جي پر لکھب ہوتب ہے "خشک ہوًے پر زہریلے 
ًہیں"ە اگر آپ کو یہ دضتیبة ًہیں تو عبم ضیبہ رًگ ثھی کبم دے ضکتب ہےە اش ضلطلے هیں آپ کو هحتبط 
رہٌب چبہ۔ کہ ثرتي دھوتے وقت رًگ ًہ دھل جبۓە یوگٌڈا ضے ہویں یہ اطالح ثھی هلی ہے کہ وہ لوگ 

 الوهیٌن کے ثرتي آگ کے دھویں ثر ضیبہ کر لیتے ہیںە 

 کيب وًڈو کےلئے شيشے کی بجبۓ پالسٹک شيٹ بہتر ہے؟

عبم طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پالضٹک کی ثجبۓ شیشہ تقریجب"  دش فیصذ ثہتر کبم کرتب ہےە اور اش 

ثبت کو تطلین کرًے کی وجوہبت ثھی ہیں کہ اگر تیس ہوا چل رہی ہو تو شیشہ ثہتر ہے کیوًکہ اش پر ہوا 
کب کو ئی اثر ًہیں ہوتب، ججکہ پالضٹک هڑ جبتب ہےە لیکي پالضٹک زیبدہ پطٌذ کیب جبتب ہے کیوًکہ یہ ثہت 
ہلکب ہے اٹھبًے هیں آضبى اور ثہتریي کبم ثھی کرتب ہےە ککر ثیگ ایک ثہت شبًذار اور آضبًی ضے دضتیبة 

 ڈالر فی ثیگ ضے ثھی کن هیں هل ضکتے ہیںە 1ہوًے والی پالضٹک شیٹ ہے جو کہ گراضری ضٹور ضے 
 دوضرے پالضٹک ثھی کبم آ ضکتے ہیںە پلیکطی گالش ثہی ثہتریي ہیںە

  کس قسن کے برتي بہتريي کبم کرتے ہيں؟

اش هقصذ کےل۔ آپ کو ایطے ثرتي چبہیں جوضیبہ رًگ کےہوں اور وزى هیں ہلکے ہوں، کن گہرے  
ثرتي جو پکبئی جبًے والی خوراک ضے ررا ثڑے ہوں ثہتر ہیںە دھبت کے ثٌے ہوۓ پیي ثہتر ہیںە اهریکہ 

هیں ہبرڈ ویر کی دوکبًوں ضے گریٌبئیٹ کے ثٌے ہوۓ ثرتي ثہی هل ضکتے ہیںە ترقی پسیر هوبلک هیں 
الوهیٌن کےثٌے ہوے چوکذار ثرتي عبم هلتے ہیں جٌہیں ضیبہ رًگ گیب جب ضکتب ہے یب آگ کے دھوئیں ضے 
ضےضیبہ ک۔ جب ضکتے ہیںە کبضٹ آئرى کے ثرتي ثہی اضتعوبل ک۔ جبضکتے ہیں لیکي گرم ہوًے کےلی۔ 

یہ زیبدہ تواًبئ اضتعوبل کریں گےە اور ایطی صورت هیں جت شوطی تواًبئ کن ہو تو یہ کبم ًہیں کریں 
 گےە  

 کوى سی چيز سب سےبہتر  غير هوصل کے طور پر استعوبل کرًی چبہ۔؟ 

اگش آپ چبہيں توشوغی چولہے هيں هختلف چيضیي ثطوس غيش هوصل اعتعوبل کش عکتے ہيںە هگش فبئجش 

گالط اوس  عٹيشو فوم ہشگض اعتعوبل ًہ کشیں کيوًکہ گشم ہوًے پش اى هيں عےًب پغٌذیذہ ثو اوس گيظ ًکلتی 

ہےە اط کی ثدبۓ لذستی چيضیں هثال" سوئی، اوى، پشًذوں کے پش، یب اخجبسی کبغز هشوڑتشوڑ کش اعتعوبل 

ک۔ خب عکتے ہيںە کچھہ لشگ دسهيبًی خگہ کو ثبلکل خبلی چھوڑ دیتے ہيں اوس اط هيں کوئی چوکذاس گتہ 

لگب دیتے ہيںە اط طشذ وصى ہلکب ہو خبتب ہے اوس یہ هٌبعت ثھی ہےە ڈثہ ًوب شوغی چولہے هيں عت عے 

صیبدہ زشاست اوپش والے شيشے یب پالعٹک عے ضبئع ہوتی ہےًہ کہ دیواسوں عےە یہی وخہ ہے کہ تھوڑی 

 ثہت زشاست خو دیواسوں عے ضبئع ہوتی ہے کھبًب پکبًےکے عول کو هتبثش ًہيں کشتیە

 زیادہ هوثر شوسی چولہا بنانے کیلۓ کیا هیں زیا دہ بہتر ساهاى استعوال کر سکتا ہوں؟    

ترقی یبفتہ هوبلک هیںسیبدہ هوثر اور فیٌطی هیٹیریل ضے ثٌبۓ گ۔ چولہےزیبدہ پطٌذ کی۔ جبئیں گےە اى 
هوبلک هیں کھبًب پکبًے پر جو ایٌذھي خرچ ہوتب ہےوہ اى کے هجووعی اضتعوبل شذہ ایٌذھي کب ثہت ہی 
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هعوولی حصہ ہےە اى هوبلک هیں لوگ دوضرے هقبصذ هصال")ڈرائیوًگ، روشٌی، اور ایر کٌڈیشٌگ 
وغیرہ( کیل۔ زیبدہ ایٌذھي اضتعوبل کرتے ہیںە ایطے لوگوں کر شوطی تواًبئ ضے هتعبرف کرواًب ثہت 

اچھی ثبت ہےە اور اًہں یہ ثبور کرواًب کہ تن روزهرہ زًذگی هیں هتجبدل اًرجی کو عبم اًرجی کے ضبتھہ 
کص طرح اضتعوبل کر ضکتے ہوە شوطی تواًبئ ضے کھبًب پکبًب اور دھوپ هیں کپڑے ضکھبًب هروجہ 
اًرجی کے اضتعوبل کو کن کرًے کب ًہبئت ہی ضطتب طریقہ ہےە اور یہ چیس اًہیں هتجبدل اًرجی کے 

اضتعوبل پر اکطبۓ گیە تبہن پوری دًیب هیں الکھوں لوگ اثھی تک روزاًہ دھویي والے ایٌذھي پر کھبًب 
پکبتے ہیںە ایٌذھي حبصل کرًے کیل۔ اًہیں روزاًہ کئی گھٌٹے چلٌب پڑتب ہےە ثعض غریت شہروں هیں 
لکڑی هیطر ًہیں اور لوگوں کو هتجبدل ایٌذھي ثر اپٌی ًصف آهذًی خرچ کرًب ثڑتی ہےە ایطے لوگ قیوتی 

چولہب خریذًے کی طبقت ًہیں رکھتےەاة یہ فیصلہ آپ ًے کرًب ہے کہ آپ کص ضوضبئٹی کی خذهت کرًب 
چبہتے ہیںە آپ ترقی یبفتہ هوبلک کے لوگوں کے ل۔ ثہت ہی هفیذ اور قیوتی چولہب ثٌب ضکتے ہو تبکہ وہ 
لوگ ضجس هطتقجل هیں جب ضکیںەاور تن اش پر ثھی تحقیق کر ضکتے ہو کہ آضبًی ضے هلٌے والے ضطتے 

 هیٹیریل ضے غریت لوگوں کے ل۔ایطب چولہب ثٌبئیں جوزیبدہ رقن خرچ کرًے کی طبقت ًہیں رکھتےە    

 کیا شوسی چولہے سے پانی کو جراثین سے پاک کیا جا سکتا ہے؟

ہبں! تيٌوں لغن کے چولہوں هيں پبًی کو اثبال خب عکتب ہےە اط هيں ایک عودھٌے واال ًکتہ یہ ہے کہ پيٌے 

کب هسفوظ پبًی تيبس کشًے کے ليے پبًی کب اثبلٌب ضشوسی ًہيں ثلکہ اعے پبعچشائض کشًب کبفی ہےە اوس 

  هٌٹ تک گشم کشًب کبفی ہےە یہ عول 20  ڈگشی فبسى ہبئٹ تک 150پبعچشائض کشًے کے ل۔ پبًی کو  

اًغبًی ثيوبسیبں پيذا کشًےوالے توبم خشاثين کو هبس دیتب ہےە اوس ایٌذھي کے خشچ کو کن کشتب ہےە عبم طوس 

پش لوگوں کو پبًی اثبلٌے کب کہب خبتب ہے، اط کی وخہ یہ ہے کہ ہش شخص کے پبط ٹوپشیچش هبپٌے کے ل۔ 

تھشهب هيٹش ًہں ہوتبە اط طشذ اثلٌے کب عول ٹوپشیچش ظبہش کشتب ہےە ڈاکٹش هيٹکبف ًے ایک ًہبئت ہی عوذ  

    شوغی تواًبئ عے پبًی کو خشاثين عے پبک کشًےهيں خذیذ تسميمتسشیش لکھی   ہےە     

 هيں هليں گے  ڈاکو هٌٹظ   اط کے عالوہ آپ کو هزیذ زوالے عولش ککٌگ آسکبئيو کے  

 کیا سولر باکس ککر سے کھانا ڈبوں هیں هحفوظ کیا جاسکتا ہے؟

ہبں، صشف پھل ڈثوں هيں هسفوظ ک۔ خبعکتے ہيںە عجضیبں اوس گوشت عولش ثبکظ ککش عے هسفوظ ًہ 

کشیں، کيوًکہ یہ چيضیں ہوا کے دثبو کے تست هسفوظ کی خبتی ہيںە ڈ ثوں هيں هسفوظ کشًے کے          

هتعلك هعلوهبت آپ کو هل عکتی ہيںە                                                                       یہبں  

 کيب سولر ببکس ککر هيں آپ پبستب تيبر کر سکتے ہيں؟

اش هقصذ کیل۔ آپ دو ثرتي اضتعوبل کریںە ایک ثرتي هیں تیل ڈال کر پبضتب کو تل لیں اور دوضرے ثرتي 

هٌٹ پہلے دوًوں کو آپص هیں هال لیںە اگر 20هیں پبًی ڈال کر ضجسیبں اثبلیںە اور اضتعوبل کرًے ضے 
 کوئی ضبش اضتعوبل کرًی ہو تو اضے تیطرے ثرتي هیں گرم کریںە   

 اگر شوسی تواًب ئی کے چولہے اتٌے اچھے ہيں تو سب لوگ کيوں استعوبل ًہيں کرتے؟

اش کی ثہت ضبری وجوہبت ہیںە ضت ضے پہلی اور اہن ثبت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اش ضے ًبواقف 
ہےە جص عالقے هیں غرثت زیبدہ ہے اور لوگوں کو آگ جالًے کے ل۔ لکڑیبں اکٹھی کرًب پڑتی ہیں 

وہبں تک اثھی شوطی تواًبئی کے پروهوٹرز کی رضبئی ًہیں ہو ضکیە اور اش هقصذ کے ل۔ ثہت هحٌت  
       کرًب پڑتی ہےە ضت ضے کبهیبة هٌصوثے وہبں هوکي ہوۓ جہبں حبالت ضبزگبر تھےە اش کی ایک هثبل

 ضولرککرز اًٹرًیشٌل کی کیٌیب هیںہے     ەکیٌیب هیں کب کوهب هحبجر کیوپ

 اگر ہن کبرڈ بورڈ سے سولر ککر بٌبئيں تو کيب اسے آگ ًہيں لگ جب ۓ کی؟

  ڈگری فبرى ہبئیٹ پر جلتب ہے اور آپ کب ککر اش حذ تک گرم ًہیں ہو گبە451کبغس ًہیںە  
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 سبل هيں کتٌب عرصہ تک سولر ککر کبم دے سکتب ہے؟

گرم هلکوں هیں اور جٌوثی اهریکہ هیں ضبرا ضبل کبم دے ضکتب ہےثشرطہ کہ هوضن 
ضبز گبر ہوە لیکي ثہت دور دراز عالقے جیطے کیٌیڈا وہبں هوضن صبف ہو تو کبم دے 

 ضکتب ہےە لیکي ضخت ضردی کے تیي هہیٌوں هیں کبم ًہیں آۓ گبە

 هجھے اپٌے ً۔ ککر هيں پہلے کوى سے کھبًے پکبًے چبہيں؟

                           ضت ضےپہلے آپ کو تھوڑی هقذار هیں چبول پکبًے چبہیئںە کیوًکہ یہ پکبًے آضبى ہیں اور ثہت اچھے 
  پکبًے کب طریقہ پکتے ہیںە هرغی اور هچھلی ثھی آضبًی ضے پکبئ جب ضکتی ہےە دیکھیں           

 پکبًے کے اوقبت اور یب دیکھں    

 ڈگری فبرى ہب ئيٹ تک گرم ہوتب ہےە کيب يہ درجہ حرارت ٹھيک ہےە جبکہ 250هيرا ککر 
  ڈگری تک بتبتی؟      450 ڈگری اور 350کتببيں  

 

 ڈگشی فبسى ہبئٹ دسخہ زشاست اتٌب ہے کہ توبم 250

کھبًے اط پش پک عکتے ہيںە یبد سکھيں کہ پبًی 

ڈگشی عے اوپش گشم ًہيں کيب خب عکتبە پظ خو 212

کھبًب آپ پکب سہے ہيں اوس اط هيں پبًی ہے تو وہ اط 

عے صیبدہ گشم ًہيں ہو عکتبە عبم کتبثيں خو صیبدہ دسخہ 

زشاست کب رکش کشتی ہيں وہ کھبًب خلذی تيبس کشًے یب 

 ثشاوى کشًے کے ل۔ ہوتب ہےە 

عبم طوس پش عولش ککش هيں کھبًب دیش عے تيبس ہوتب ہےە 

ليکي چوًکہ عوسج کھبًے کے ثبلکل اوپش چوک سہب 

ہوتب ہے اعل۔ کھبًب اتٌب ہی ثشاوى ہوتب ہے ختٌب کہ عبم 

 ککش هيںە 
 

 کھانا پکانے کے دوراى اگر بادل آ جائیں تو کیا ہو گا؟

 هٌٹ تک آپ کو دھوپ هيغش آ خب ۓ تو 20اگش آپ ثبکظ ککش اعتعوبل کش سہے ہيںبوس اوس ایک گھٌٹہ هيي 

ثھی آپ کب کھبًب پکتب سہے گبە ليکي اگش آپ گوشت پکب سہے ہيں اوس دھوپ چھبوں آ سہی ہے تو آپ کو       

 کھبًے کی طشف هتوخہ سہٌب چبہ۔ەهستبط طشیمے عےخوساک ثٌبًےکيل۔        here     کلک کشیںە     
اگش آپ کو یميي ہے کہ عوسج عبسا دى چوکتب سہے گب تو پھش صجح کے ولت کھبًب ککش هيں سکھہ دیں اوس 

 شبم تک کھبًب تيبس ہو خبۓ گبە                                          

 هیں شوسی توانائی کے هتعلق ایک نیا هنصوبہ بنانا چاہتا ہوں۔ هجہے کیا کرنا چاہۓ؟ 

اگش آپ شوغی تواًبئی کے هتعلك کوئی ًيب هٌصوثہ ثٌبًب خبہتے ہيں تو اداسہ شوغی تواًبئی اًٹشًيشٌل یہ پغٌذ 

کشے کب کہ آپ کی تسميك دًيب کے علن هيں اضبفہ کب ثبعث ہوەاوس دًيب هيں ثٌی ًوذ کے ل۔ هفيذ ہوە آپ کو  

 یہ ثھی هعلوم ہوًب چبہ۔ کہ اگش آپ کے پبط عوذہ عبهبى ہو تو آپ ثہتشیي ککش ثٌبعکتے ہيںە ليکي دًيب هيں 

لکھوکھہ ہب لوگ ایغے ہيں خٌہيں شوغی تواًبئی فبئذہ پہٌچ عکتب ہے ليکي ا ًکے پبط اتٌے پيغے ًہيں کہ وہ 

اچھب اوس ليوتی عبهبى خشیذ عکيںە اط کب هطلت یہ ہے کہ تن عغتب تشیي ککش ثٌبًے کے هتعلك عوچوە 

 اط کب عبهبى هبسکيٹ هيں آعبًی عے دعتيبة ہوە هزیذ هعلوهبت Topics Needing Researchاوس

 کيل۔:  
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  ہويں اًٹر ًيٹ پر کوى کوى سے ذرائع سے هعلوهبت حبصل ہو سکتی ہيں؟    

           Solar Cookers International کی کفبلت کشتے ہيں Solar Cooking 

Archive                         یہبں آپ کو هليں گی       http://solarcooking.org   خي کی
 ,illustrated construction plansاوس ایک شوغی تواًبئ کے ًوبئٌذوں وسڈ وائڈ ویت یہ ہے

photographs, documents, and an international directory  ایک عہ هبہی
 خجشًبهہ

 کو هزیذ هعلوهبت هليں گیە 

 

 اگش آپ اط تسشیش کے هتعلك کوی تدویض دیٌب چبہيں  یب اضبفہ کشًب چبہيں تو ٹب م عپوًہين کو لکھيں:

webmaster@solarcooking.org. 

 

http://solarcooking.org/
http://solarcooking.org/
mailto:webmaster@solarcooking.org

