1.ಪೇರ ೆ ತ ಗಳ ಮತು ಾ ಪದ
ಪೇರ ೆ ೊಪ ೇೆ ಹುಳನ ಏ"ೈಕ ಆ&ಾರ
• ಪೇರ ೆಯು ಆಳಾ ೇರು ಡುವ, ೕಘಾ ೆ ೆಯುವ ಬಹುಾಕ ಸಸ ಾದು", ಒದಸುವ
$ೕಷ&ಾಂಶಗ*+ೆ ಸಂ,- .ೆಚು0 1ೊ3ನ ಇಳ6ವ7 8ೕಡುತ:;ೆ.
• ಪೇರ ೆ 1ೊ3ನ ಇಳ6ವ7ಯು &ೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ >ೕ?ೆ ಅವಲಂತಾರುತ:;ೆ.
1.

ಪೇರ ೆ ತ*

2.

ಅನುಸ7ಸುವ ವ ವ1ಾಯ ಪದABಗಳ6

3.

8ೕ7ನ 1ೌಲಭ

4.

Eೋಗ ಮತು: Gೕಟಗಳ ಸಮಗ ಹIೋJ ಕಮ.

• ಅKಕ 1ೊ3ನ ಇಳ6ವ7 ಪLೆಯಲು ಸುMಾ7ತ, .ೆಚು0 ಇಳ6ವ7 8ೕಡುವ ಪೇರ ೆ ತ*ಗಳನುN ೆ ೆಸುವದು
ಅವಶ ಕ. ಪೇರ ೆ ತ*ಗಳ ಆOPಯQR ಕೃ ಪTರಕ ಗುಣಗ ಾದ ೇರು ಡುV&ೆ, ೆಳವW+ೆ, .ೆX0ನ
ಇಳ6ವ7,

ಾIಾವರಣ&ೆP .ೊಂ,&ೊಳ6Yವ

1ಾಮಥ ,

Eೋಗ

8Eೋಧಕ ಶG: ಮತು: 8ೕಡುವ

$ೕಷ&ಾಂಶಗ*+ೆ ಪBಕ\ಸುವ ಗುಣಗಳನುN ಗಮನದQR7- ಆOP]ಾಡೇಕು. 1ೊ3ನ ಗುಣಮಟ^ವ _ಾG
.ಾಗೂ `ೌಢ ಹುಳ6ಗ*+ೆ ಸೂಕ:ಾರೇಕು.
•

ಕಾಟಕ Eಾಜ ದ VVಧ ಹಾಗುಣಗ*+ೆ ಮತು: ವ ವ1ಾಯ ಪದABಗ*+ೆ .ೊಂದುವ ಪೇರ ೆ ತ*ಗಳ6
&ೆಳಕಂಡಂBೆ.
1ಾಂಪ;ಾ\ಕ ತ*ಗಳ6 : >ೖಸೂರು ?ೋಕd (ಾJ ತ*), ಕಣe-2 (ಎಂ 5);
8ೕEಾವ7 gಾ7ತ ಅKಕ ಇಳ6ವ7ಯ ತ*ಗಳ6 : ಎh36, V1 (Vಕ^7-1), ಸುವಣ-3, Viಾಲ
ಮ ೆ ಆತ ಪದAB+ೆ gಾ7ತ ತ*ಗಳ6 : ಎh 13, ಎh 34

ಪ'ಮುಖ ಪೇರ ೆ ತ ಗಳ )ೈ*ಷ,-.ೆಗಳ
•

1 (ಕ,1 1) : 8ೕEಾವ7 1ೌಲಭ ;ೊಂ,+ೆ, gಾ7ತ ೇ1ಾಯ ಕಮಗಳನುN ಅನುಸ7-ದEೆ, ವಷ&ೆP
.ೆ&ೆ^ೕ7+ೆ ಸು]ಾರು 60,000 G.+ಾಂ. (ಎಕEೆ+ೆ 24,000 G.+ಾಂ.) 1ೊ3ನ ಇಳ6ವ7 &ೊಡುತ:;ೆ.
Eೆಂೆಗಳ6 ೇರಾ ೆ ೆಯುವದ7ಂದ Eೆಂೆ 1ಾ&ಾW&ಾ ಪದAB+ೆ ಸೂಕ:ಾದು", .ೆಚು0 ಜನ3ಯಾ;ೆ.
pೋq 1ಾಲು ಾJ ಪದABಯನುN ಈ ತ*+ೆ gಾರಸುs ]ಾಡ?ಾ;ೆ.

•

ಎ5. 36 : ಈ ತ*ಯ ಎ?ೆಗಳ6 .ೆಚು0 ಮಂದ ಮತು: ಮೃದುಾದು" ಅKಕ 8ೕ7ನಂಶ ಮತು:
$ೕಷ&ಾಂಶಗಳನುN .ೊಂ,ರುವದ7ಂದ Viೇಷಾ _ಾG 1ಾ&ಾW&ೆ+ೆ gಾರಸುs ]ಾಡ?ಾ;ೆ.
8ೕEಾವ7 ಮತು: ಸೂಕ: ೇ1ಾಯ ಕಮದQR .ೆ&ೆ^ೕ7+ೆ / ವಷ&ೆP 40,000-45,000 G.+ಾಂ. (ಎಕEೆ+ೆ
15000-18000 G.+ಾಂ.) 1ೊ3ನ ಇಳ6ವ7 ಪLೆಯಬಹುದು.

•

ಎ5.13 : ಈ ತ*ಯು ಮ ೆ ಆತ &ೆಂಪ +ೋಡು yತ ಭೂy+ೆ ಸೂಕ:ಾ;ೆ. gಾರಸುs ]ಾqದ
ೇ1ಾಯ ಕಮವನುN ಅನುಸ7-ದEೆ ವಷ&ೆP / .ೆ&ೆ^ೕ7+ೆ 18,000 G.+ಾಂ. (ಎಕEೆ+ೆ ಅಂ;ಾಜು 6,000 7ಂದ
7,000 G.+ಾಂ) 1ೊ3ನ ಇಳ6ವ7 8ೕಡುತ:;ೆ.

•

ಎ5. 34 : ಈ ತ*ಯು ಮ ೆzಾತ ಕಪ ಮW{ನ ಭೂy+ೆ ಸೂಕ:ಾ;ೆ. gಾರಸು: ]ಾqದ ೇ1ಾಯ
ಕಮವನುN ಅನುಸ7-ದEೆ ವಷ&ೆP / .ೆ&ೆ^ೕ7+ೆ 17,000 G.+ಾಂ. (ಎಕEೆ+ೆ ಅಂ;ಾಜು 6,000 7ಂದ 7,000
G.+ಾಂ) 1ೊ3ನ ಇಳ6ವ7 8ೕಡುತ:;ೆ.

ಪೇರ ೆ ಾ ಪದ
ಾಲು ಪದ :
•

ಈ ಪದABಯು &ೋ?ಾರ ಪದABOಂದು ಪಚQತದQR;ೆ.

•

ಪೇರ ೆಯನುN ಡ,ಂದ ಡ&ೆP 9’ .ಾಗು 1ಾQ8ಂದ 1ಾQ+ೆ 2’ ಅಂತರದQR ಸಣ{ $;ೆಗಳ 7ೕBಯQR
ೆ ೆಸ?ಾಗುತ:;ೆ.

ಗು ಪದ :
•

ಗು* ಪದABಯQR ಪೇರ ೆ ಡಗಳ/1ಾಲುಗಳ ಅಂತರ 3’ x 3’, 4’ x 4’ ಇರೇಕು, pೋq 1ಾಲು
ಪದABಯQR (2’ x 3’ + 5’), (2’ x 3’ + 6’) ಮತು: (5’ x 5’ + 10) ಅಂತರದQR ಪೇರ ೆ IೋಟವನುN
ೆ ೆಸುವದು ಸೂಕ:ಾ;ೆ.

ಗು* ಪದAB 3’ x 3’ ಯQR ಎಕEೆ+ೆ 4840 ಡಗಳನುN, .ೆ&ೆ^ೕ7+ೆ 12,345

ಡಗಳನುN ೆಡಬಹುದು. pೋq 1ಾಲು ಪದABಯQR (2’ x 3’ + 5’) ಎಕEೆ+ೆ 5,445 ಡಗಳನುN, .ೆ&ೆ^ೕ7+ೆ
13,888 ಡಗಳನುN ೆಡಬಹುದು.
•

ಪೇರ ೆ IೋಟದQR ಡಗಳ ಮತು: 1ಾಲುಗಳ ಅಂತರ .ೆX0+ೆ ಇದ"Eೆ ಎ?ೆಗಳ >ೕ?ೆ ಸಮಪಕಾ
ಸೂಯನ Gರಣಗಳ6 ೕಳ6ವದು, +ಾ* ಸಂ_ಾರವ _ೆಾN ಆ ಡಗಳ ಉತ:ಮ ೆಳವW+ೆ+ೆ
ಅನುಕೂಲಾಗುತ:;ೆ. 1ೊ3ನ ಗುಣಮಟ^ .ೆಚು0ತ:;ೆ.

•

ಪೇರ ೆ 1ಾಲುಗಳ ಮMೆ

ಅಂತರ .ೆX0ದQR ಪೇರ ೆ IೋಟದQR zಾಂBೕಕೃತದ ಅಂತರ

ೇ1ಾಯ &ೈ+ೊಳYಲು ಸುಲಭಾಗುತ:;ೆ. ಇದ7ಂದ &ಾyಕ ೆಚ0ದQR ಉ*Iಾಯಾಗುತ:;ೆ. ಅಂತರ
ೆ ೆ ೆ ೆಯಬಹುದು.
•

8ೕEಾವ7ಯQR yತವ ಯ 1ಾಧ ಾಗುತ:;ೆ.

9ೋ: ಾಲು ಪದ (2’ x 3’ + 5’)

ಪೇರ ೆ ತ ಗಳ

ಎ5-13

ಎ5-34

ಮ ೆ ಆ*'ತ ತ ಗಳ

ಎ5-36 -1

(ಕ,1-1)
;ೕಾವ1ಯ ಸು?ಾ1ತ ತ ಗಳ

V1 ತ ಯ .ೋಟ

ಪೇರ ೆ ಮರಗಳ (5’ x 5’ + 10’)

ಗು ಪದ (3’ x 3’)

