
 چبو تبًگ اور ٹبم طپوًہن ًے ثٌب يب      "اطبى ڈھکي"واال ککز

Translated by: Muhammad Yasin Khan 

 ترجمہ: محمد یاسیه خان۔

 

  اگزچہ اة گتے طے ککز ثٌبًب ثہت اطبى ہو گیب ہےە 

لیکي اوپز واال ڈھکي ثٌبًب پھز ثھی هشکل اور ديز طلت 

کبم ہےە اص ڈيشائي هیں اوپز واال ڈھکي اوپز والے ڈثے 

 طے ًکبل کز ثٌبيب گیب ہےە 

  

 

 

 

 ویچے واال حصھ بىاوا:

 

ە ايک ثڑا گتے کب ڈثہ لیں اور اطے درهیبى هیں طے کبٹ 1

  هیں دکھاليب گیب ہےە1لیںە جیظب کہ شکل ًوز 

ًصف حصہ الگ کز لیں اص طے ڈھکي ثٌبيب جبۓ گب اور 

 دوطزے حصے طے ًچال حصہ ثٌے گبە 

 

 

 هیں 2ە گتے کی ايک لوجی پٹی کبٹیں اور اطے ًیچے والے حصہ کے اًدر لگب ديں جیظب کہ شکل ًوز 2

 دکھبيب گیب ہے                                                                                           

 

 

 

 

 

 لڈ

 ًچال حصہ     

 1شکل ومبر  

 الئینر

 ًجال حصہ

2شکل ومبر    



 

اوپز واال ڈھکٌب جو کہ ہن ًے الگ کبٹب ہے اطے اٹھب کز اًدر والی پٹی کے طبتھہ لگبيں اوراص کی چوڑائی 

 کے هطبثق ًشبى لگبئیںە 

  

 

 

 

 

 هیں 4اص لکیز کے طبتھہ طبتھہ کبٹتے جبئیں اور چبروں کوًوں کو چھوڑ ديں جیظب کہ شکل ًوجز 

 دکھبيب گیب ہےە  

 

 

 

 

 

 

 ە ثبہز والے ڈثے کی تہ هیں اورالئٌز کے اًدر الوهیٌن فبئیل کو گوًد کے طبتھہ چپکب ديںە1 

ە اص ثبہز والے ڈثے کے اًدر ايک چھزٹب ڈثہ اص طزح رکھیں کہ اص کب اوپز واال حصہ اور ثبہز والے 2

ڈثے کب اوپز واال حصہ ثزاثز آجبئیںە اًدر والے ڈثےکے فلیپض کز ثبہز کی طزف هوڑ ديںە دوًوں ڈثوں کے 

  هیں دکھبيب گیبہےە5درهیبى والی خبلی جگہ کو پزاًے اخجبروںکے گچھوں طےثھز ديں جیظب کہ شکل ًوجز 

ە  الئٌز کو گبئیڈ کے طور پز اطتعوبل کزتے 1

 ہوئے چھوٹے ڈثے کے فلیپض پز ًشبى لگبئںە 

ە اى فلیپض کو ًیچے کی طزف اص طزح هوڑيں 2

کہ يہ الئٌز کب اوپز واال کٌبرہ ثٌبتے ہوۓ ًیچے 

هڑ جبئیںە اور اًھیں ًیچے والے ڈثے کے اًدر 

  6هوڑ ديںە ديکھیں شکل ًوجز 

 

 

 

 

 يہبں ًشبى لگبئیں

 الئینر

 الئینر

 حصھ نچال 

 ٹیب

 حصھ نچال 

 لکش ربمن 3  

 لڈ

 4شکل ومبر   

  5شکل ًوجز



 

 ںوراچ ۔3 کوًوں  پز ثٌےہو  ۓ ٹیت کو هوڑيں اوراًہں اًدر والے ڈثے کے فلیپض کے ًیچے دثب ديںە         

 اس طزح چبروں کوًوں پز ثٌے ہوۓ طوراخ ثٌد ہو جبئیں گےە 

  

اة اى ٹکڑوں کو اپٌی هوجودہ جگہ پز گوًد طے 

جوڑ ديںەاة جت کہ گوًد خشک ہو رہی ہے ە 

 اًدروًی ڈثے کے اًدر الوهیٌن فبئیل لگب ديںە

 

 لڈ کی تکمیل:

ە ًیچے والے ڈثے کی ديواروں کب فبصلہ هبپ 1

کز اًداسہ لگبئیں کہ ريفلیکٹز ثٌبًے کے لئے اوپز 

واال ڈھکي    کہبں طے کبٹٌب ہےە ديکہیں شکل 

  ريفلیکٹز کی تیي اطزاف کبٹیں اور چوتھی 7ًوجز

 طبئڈ طبتھہ جڑی رہٌے ديںە 

ە لڈ کی ًیچے والی طبئڈ پز گوًد طے شیشہ يب 2

پالطٹک چپکب ديںە اگزآپ شیشہ اطتعوبل کز رہے 

گتے کی هذيد پٹیبں لگب کز شیشے کو گتے  ہیں تو 

 کی دوپٹیوں کےدرهیبى دثبديںە اور خشک ہوًے ديںە

 3. لوہے کی ايک تبر لیں اور اص کے دوًوں طزے  هیں دکھبيب گیب ہےە 7طزح هوڑيں جیظب کہ شکل ًوجز 

ە الوهیٌن شیٹ يب گتے کے ٹکڑے پز 4

طیبہ رًگ کز کے ڈثے کے اًدر 

 رکھہ ديںە

 کارکردگی بڑہاوے کےلیۓ: 

ککزکی تہ هیں جو الوهیٌن کی ە 1

شیٹ رکھی ہوئی ہے اطے تھوڑا طب 

اوپز اٹھبًے کے ل۔ اص کے ًیچے 

گتے کے طٹزيپض رکھہ ديںە           

ە جو ريفلیکٹز ثٌبيب ہے اطے کبٹ 2

ديں اور اص کی جگہ سيبدہ ثڑا 

 ريفلیکٹز لگب  ئیںە

 ە ککز کو الٹب کز کے اص کی تہ کو کھولیں اور اص هیں الوهیٌن لگی ہوئی گتے کی شیٹ رکھہ ديںە3

 هشيد هعلوهبت کیل۔ راثطہ کزيں:

Solar Cookers International         
                         
1919 21st St., Suite 101 

Sacramento, CA 95814 USA  

or email: info@solarcookers.org  

 لکش ربمن5  

6شکل ًوجز   

7شکل ًوجز   

mailto:info@solarcookers.org

