
ی کلو
 
ی ف   اعلیی معیار کا چاول ، 75 روپ 

 
 

ہشا نعیم طارقی تحریر   
 

آپ چونک گئے ؟ مگر یہ حقیقت ہے کہ اب آپ اچھے معیار کا چاول  
 
ً
پچھتر روپے کلو ےک حساب ےس ےل سکئر ہیں بس تھوڑی یس توجہ  تقریبا

چاہیئے ۔ اس وقت بازار میں اچھے معیار کا چاول ڈیڑھ سو ےس دو سو  
۔  روپے فی کلو مل رہا ہے ۔ بڑے سٹورز پر شاید اس ےس بیھ زیادہ نرخ ہوں  

  

یییکرنای کیایہ   
 

آج کل چاول یک فصل تیار ہے ۔ آپ جہاں بیھ رہئر ہیں ، اپئی عالقر ےک  
کیس کاشتکار ےس ایک من مونجی ےل لیں جو آپ کو دو ہزار روپے فی من  

ی چار دن گھر میں فرش پر یا پالسٹک    ۔ اس مونجی کو تیں
ی

مل جائے یک
ا پیسئی  شیٹ پر پھیال کر اس میں موجود نیم ختم کریں اور کیس بیھ آٹ

 ہر چیک پر چاول کو پراسس کرپی وایل  
ً
۔ تقریبا وایل چیک پر ےل جائیں

ی موجود ہوتر ہے ۔ مونجی ےس چاول نکلواپی کا کوتے معاوضہ نہیں   مشیں
۔ لیا جاتا یا رصف چالیس پچاس روپے یہ لئے جائر ہیں   

 
کلو گرام چاول نکلتا ہے جس یک فی    27روپے مالیت ےک دھان ےس   دو ہزار   

   قیمت کلو
ً
ی   75تقریبا ۔ اس یک صفاتے کروا لیں تو تیں روپے فی کلو بنتر ہے

 
ً
۔ کلو صاف چاول حاصل ہوتا ہے   23چار کلو ٹوٹا اور تقریبا  

 



یہ چاول ذائقر میں دوسو روپے کلو واےل چاول ےس کیس بیھ طرح کم نہیں   
ی من دھان ےل کر پراسس کروا لیں تو آپ   ہوتا ۔اگر آپ ایک یہ بار دو تیں

ورت کیلئے کافی ہے ۔ یک پورے  سال یک چاول یک رصی   
بازار میں بیھ ویہ چاول ملتا ہے جو کسان اگاتا ہے ۔ ان یک پراسیسنگ  

  اور پیکنگ تھوڑی اچیھ کریل جاتر ہے مگر ذائقہ ویہ ہوتا ہے ۔
اگر آپ شہر میں رہئر ہیں تو اپئی گاؤں میں رہئی واےل کیس دوست ےس  

سیدھا گاؤں ےس یہ چاول بنوا کر منگوا   مونجی یا دھان منگوا سکئر ہیں یا 
۔   سکئر ہیں

 


