
!"ವ$ಜ&␣ಕ ಉ*"+ನದ.␣/ ಸು2␣3ರ &␣ೕ6␣ನ 
&␣ವ$ಹ8" ಅ:"+ಸಗಳu 

>␣ಂಗಳ@ರು 



>␣ಂಗಳ@6␣ನ.␣/	A"B␣$ಕ	974	C␣C␣%	
ಮE␣F"ಗುತHI␣	
!"ವ$ಜ&␣ಕ	ಉ*"+ನವನಗಳ	ಒಟುL	
A"B␣$ಕ	ಮE␣	ಪNO"ಣ	1,938,260	
ದಶಲS	.␣ೕಟT	

25%	ಪNO"ಣವನುU	ಇಂW␣ಸಬಹುದು	
ಅದು	ವಷ$Z␣[	484,565	C␣.␣ಯ]	
.␣ೕಟT	ಆW␣ರುತHI␣	

	

!␣ೕ$␣%&␣ 

>␣ಂಗಳ@ರು: 1294 ಚದರ	
␣̀C␣  

!"ವ$ಜ&␣ಕ	
ಉ*"+ನವನಗಳu	: 1.9 

ಚದರ ␣̀C␣  

'(ರತದ	ಉ-(.ನ	ನಗ1␣ 
ಉ*"+ನಗಳ	ಒಟುL	ಸಂa␣+	-	1288	
ಒಟುL	b␣2␣Hೕಣ$	-	1.99	ಚದರ	 ␣̀C␣%	

	



2(ವ%ಜ5␣ಕ ಉ-(.ನಗ7␣8(9␣ ಒಂಬತು> ಸು@␣Aರ 5␣ೕರು  
5␣ವ%ಹC( ಅ'(.ಸಗಳu 
 

c␣ೕd␣e ಹ6␣ವನುU  
ಇಂW␣ಸುವuದು  

ಎd␣ಯ	h␣ೂj␣Z␣ 	
&␣ೕರು	ಇಂW␣2␣ೕZ␣ೂಳkಬಲ/	

l"ಲು*"6␣ಗಳu	
	

ಬm␣ೂೕn␣oೕpq␣	

c␣ೕr"sವt␣	ಮE␣&␣ೕರು	
	Z␣ೂಯು/	

1.	 2.	 3.	 4.	

8.	 	9.	

ಸಂಸ[6␣2␣ದ  
u"+ಜ+&␣ೕರನುU ಮರುಬಳZ␣ 

O"ಡುವuದು  
 

	
	

5. 

w␣x␣ದ y"b␣ಗಳನುU 
ಪuನz␣{ೕತನ|␣ೂ}␣ಸುವuದು 

6. 

C␣ತ &␣ೕರು ಬಳಸುವ 
W␣ಡಮರಗಳu 

7. 

ಕ~␣L 



1.  	G␣ೕH(IವJ␣	ಮL␣5␣ೕರು	&␣ೂಯುO	
 

ಮL␣	5␣ೕರು	&␣ೂಯOನುP	Q␣ೕR␣	ಅಳವS␣ಸುವuದು?	

						ಜH(ನಯನ	ಎಷುW?	

c␣ೕr"sವt␣�␣ಂದ	 ಹ6␣ದುh␣ೂೕಗುb␣Z␣ಯನುU	
�␣] ~␣ೕ�	 �␣ೖ� ಗಳ	 ಮೂಲಕ	 ಸಂಗN�␣2␣	 ,	
� ␣ ಲ LT 	 O"� ␣	 ಮತ ು H 	 ಸಂ� ನ. ␣ /	
ಸಂಗN�␣ಸr"ಗುವuದು.	 h␣�"{ದ &␣ೕರನುU	
ಇಂಗು	y"b␣|␣	ಕಳu�␣ಸr"ಗುತHI␣		

ಇದನುP	Y(ವuದZ([9␣	ಮರುಬಳ&␣	\(ಡಬಹುದು?	

@␣ಬ^ಂ_␣	ಗೃಹ	ಬಳ&␣	
	
a␣b(ಲಯ	
	
ಉ-(.ನವನ	

ಮE␣& ␣ ೕರ ು	 ಹ6 ␣ಯುವ	 F"ವuI ␣%	
ಪNI ␣ ೕಶವನು U	 ಸಂಗ Nಹ� ␣	 ಅಥA"	
ಇಂW␣ಸುವuದZ␣[	 ಬಳಸಬಹುದು.	ಉ*".	
ಕಟLಡದ	c␣ೕr"sವt␣	 a␣b(ಲಯ 

2(Wd Z(eಟ%g% 

ಸಂh i(.ಂj 

l"+�␣ೂೕ�␣/c␣ೕr"ವರಣ 



2. G␣ೕk␣l ಹ1␣ವನುP ಇಂಗುಸುವuದು  
 

ಮE␣�"ಲದ.␣/	ಜr"ವೃತA"W␣ರುವ	ತಗು�	ಪNI␣ೕಶಗಳ.␣/	!"ವ$ಜ&␣ಕ	
ಉ*"+ನಗಳ.␣/	ಇಂಗು	y"b␣ಗಳನುU	ಅ|␣ಯಬಹುದು	

ಆY(ಮ	 ದರ	(ರೂ)	

3’	x	20’	 35,000/	-		55,000/-		

6’	x	30’	 1,30,000/-		1,50,000/-	

20’	x	30’	 6-8	ಲSಗಳu/-	

ಇಂಗು		n(o␣ಯ	8(ತp	
ಎಷುW?	

q␣ಚs	ಎಷುW?	

		3		ಅS␣		

20
		ಅ
S
␣		

@␣G␣ಂt	
1␣ಂಗುಗಳu	
(10	-	12	
ಇಂಚುಗಳu)	

ಒಳಹ1␣ವu	u␣ೖಪu		
ಒಟುW		

20MM	ಜx␣O	

ಜH(ನಯನ	ಎx␣Oy␣?	

�"ಜl"ಲು�␣	

ಇಂಗು	y"b␣	

ತಗು�	ಪNI␣ೕಶ	



ಇಂಗು	n(o␣ಯ	2(ಮಥ.%	ಎಷುW?	
3ಅ�␣*20ಅ�␣	y"b␣ಯ	&␣ೕರು	�␣�␣j␣ಡುವ	!"ಮಥ+$	
-	4000	.␣ೕಟT		
	
ಎಷುW	ಇಂಗು	n(o␣ಗಳu?	
y"b␣ಗಳ	 ಸಂa␣+	 =	 ಪN�␣	 y"b␣ಯ	 ಹ6␣b␣ನ	
ಪ6␣O"ಣ	/	&␣ೕರು	ಇಂಗುವ	!"ಮಥ+$	
	
5␣ೕರು	@␣ಗುವ	2(ಧ.|␣?	
●  ನಗರದ	 Z␣ಲವu	 ಪNI␣ೕಶಗಳ.␣/	 ಅಂತಜ$ಲ	

ಮಟL	h␣�"{W␣I␣	
●  ಉ*".	ಇಂj␣�"ನಗರ,	ಮd␣/ೕಶoರಂ,	ಕಬ�]	

�"�$,	b␣*"+ರಣ+ಪuರ	
●  ವಷ$b␣�␣% 	&␣ೕ6␣ರುವ	Z␣x␣ಯ	ಸುತHಮುತH.␣ನ	

ಪNI␣ೕಶಗಳu	

ಇಂಗು	n(o␣ಗಳನುP	Y(ರು	ಅR␣ಯು}(>~␣?	

ಇ.␣/ ಇಂಗು y"b␣ಗಳನುU ಅ|␣ಯುವವರನುU 
ಸಂಪ ␣̀$2␣ 

ಮಣು � 	 ವಡ �ರ ುಗಳu	 !"ಂಪ N*"� ␣ಕ	 y"b ␣	
ಅ|␣ಯುವವರು,	 ಅವರು	 y"b␣ಗಳನುU	 ಅ|␣ಯುವuದು,	
ಶು�␣|␣ೂ}␣ಸುವuದು,	ಹೂಳu	w␣|␣ಯುವuದು	ಮತುH		
ಆಳ	h␣�␣{ಸುವuದು	,	ಈ	6␣ೕ�␣ಯ	Z␣ಲಸಗಳkನುU	
O"ಡುu"Hx␣		
	



ಇಂಗು n(o␣ಗಳ ಉಪ�␣ೂೕಗಗL␣ೕನು? 
 

										ಅಂತಜ%ಲದ ಮಟWವನುP Q␣�␣sಸುವuದು 
 
 

	

											ಪp�(ಹವನುP	ತ�␣ಗಟುWವuದು	

												&␣ೂಳq␣n(o␣ಗಳ	ಇಳuವ1␣ಯನುP	Q␣�␣sಸುವuದು 

Z(H(ನಂತರದx␣O	ಇಂಗು n(o␣ಗಳu	5␣ೕರನುP	�␣S␣_␣ಟುW&␣ೂಳ�ಬಹುದು	ಮತು>	ಅದನುP	5␣ೕ1␣ನ	ಮೂಲ�(9␣	
ಬಳಸಬಹುದು	

												ಇಂಗು 	n(o␣ಗಳu	ಈ	ಪpy␣ೕಶದ	ಇತರ	ಅಂತಜ%ಲ	ಮೂಲಗ7␣R␣	ಪp�␣ೂೕಜನವನುP	5␣ೕಡಬಹುದು	
	

	ಸA7␣ೕಯ	5␣ೕ1␣ನ	ಮೂಲಗಳ	G␣ೕk␣	ಅವಲಂಬ�␣ಯನುP	Q␣�␣sಸುವ	ಮೂಲಕ	n(ಹ.	5␣ೕ1␣ನ	ಮೂಲಗಳ	G␣ೕx␣ನ		
ಅವಲಂಬ�␣ಯನುP	ಕS␣G␣	\(S␣	

ಅಂತಜ%ಲದ	5␣ೕ1␣ನ	ಮಟWವನುP	Q␣�␣sಸುವ	2(ಧ.|␣	



�(ಜZ(ಲುq␣ ಗಳx␣O ಇಂಗುಗುಂS␣ಗಳ 

●  5␣ೕರು Q␣b(s9␣ �(ಜZ(ಲುq␣ ಗಳx␣O ಹ1␣ಯುವ Z(ರಣ 
ಇಂಗ ುn(o ␣ ಗಳನ ು P �(ಜZ(ಲ ುq ␣ ಗಳx ␣ O 
5␣�␣%ಸುವuದು	ಸೂಕ> 

●  ಘನ	}(.ಜ.	/	ಭ8(Pವ�␣ೕಷಗಳu	ಇಂಗು	n(o␣R␣	ಬರದಂ|␣	
ತ�␣ಯಲು	 ಸರಳ�(ದ	 ಒಳಚರಂS␣	 �␣ಲW� ಗಳನುP	
ರ�␣ಸH(9␣y␣	

�␣ೕರ �␣ೂೕq␣%� 1␣b(�% 

●  �␣ೂೕ�q␣�	ಕವಚದ	ಸುತ>ಲೂ	1␣ೕb(�%	n(o␣	|␣ೂೕಡH(9␣y␣	
	

●  ಬ�␣ >Q␣ೂೕ9␣ರುವ	 �␣pY(ತ�ಕ	 �␣ೂೕ� q␣� ಗ7␣R␣	 \(ತp	
\(ಡH(ಗುತ>y␣	
	

●  �␣�J␣ೕಕೃತ	 ಜx␣O	 ಪದರಗಳu,	 ಮರಳu	 ಮತು>	 �(ಲ1␣,	 ಮತು>	
ಅಗತ.o ␣ದ �~ ␣	 ಇ_␣ �ಲುಗಳನು P	 1 ␣ ೕb(�%	 n(o ␣ಯx␣ O	
ತುಂ�␣ಸH(ಗುತ>y␣	
	

●  ಸeಚI�(ದ	G␣ೕH(IವJ␣ಯ	ಮL␣5␣ೕರನುP	\(ತp	ಬಳಸ�␣ೕಕು	
	

●  ಮL␣5␣ೕರು	 �␣ೕರ�(9␣	 �␣ೂೕ�q␣�R␣	 ಪpq␣ೕ!␣ಸಲು	 ಕವಚದx␣O	
ರಂಧpಗಳನುP	\(ಡH(9␣y␣	
	

●  ಒಂy␣4 	 ಮL␣ಯ	 ನಂತರ	 1␣ೕb(�%	 ಫx␣}(ಂಶಗಳನುP	
Z(ಣಬಹುದು	
	

>␣ೂೕT�␣p	

ಇಂಗುy"b␣	
Q␣ೂ_␣&␣ಯ	ಚಪ�S␣	

�␣�	�"+�	

�"ಜl"ಲು�␣	

ಇಂಗುy"b␣	

ಒಟುL	ಜ.␣/	

ಒಳಚರಂ�␣	�␣ಲLT	



ಸುರ�( ಕpಮಗಳu Y(ವuವu ●  ಹೂಳu,	ಒಣ	ಎk␣ಗಳu,	ಇತರ	ಭ8(Pವ�␣ೕಷಗಳu	ಇ}(._␣ಗ7␣ಂದ	
ಇಂಗು	 ಗುಂS␣ಗಳನುP	 ಮು�␣sQ␣ೂೕಗುವuದನುP	 ತ�␣ಯಲು	 �␣ಲW�	
ಮತು>	ಎg ಡಬೂO�S␣	ಅನುP	ಸeಚI�(9␣ಡ�␣ೕಕು.	
	

●  ಇಂಗು	n(o␣ಗಳನುP	ವಷ%&␣ೂG␣�	ಪ1␣ೕ�␣ಸ�␣ೕಕು	�(ಗೂ	ಎರಡ1␣ಂದ	
ಮೂರು	ವಷ%&␣ೂ[G␣�	ಹೂಳನುP|␣R␣ಯ�␣ೕಕು		
	

●  Z(ಂ�␣�t	 ಚಪ�S␣ಗಳನುP	 ಪ1␣ೕ�␣ಸ�␣ೕಕು	 -	 ಒ�␣ದ~␣	 ಅಥ�(	
ತುಂಡ1␣@␣ದ~␣	 ಅವu	 ಅವ�␣ೕಷಗಳನುP	 ಇಂR␣5 4 	 ಗುಂS␣R␣	
ಪpq␣ೕ!␣ಸಲು	ಅನುವu	\(S␣&␣ೂಡುತ>y␣	
	

●  &␣ೂಳ ␣	5␣ೕರು	ಇಂR␣5 4	ಗುಂS␣R␣	¡␣ೕರn(ರದು	
	

●  '(ರ�(ದ	ವಸು>ಗಳನುP	ಇಂಗು	n(o␣ಯ	Q␣ೂ_␣&␣ಯ	ಚಪ�S␣ಯ G␣ೕk␣  
ಇಡn(ರದು	
	

ಇಂಗು n(o␣ಗ7␣R␣ 5␣ವ%ಹ¢␣ ಅಗತ.o␣y␣�␣ø? 

ಇಂಗು	 n(o ␣� ␣ೂಳR ␣	
ಅಳವS␣ಸH(9␣ರುವ	 9␣p�	
Q␣ಚುsವ1␣	 ಸುರ£|␣ಯನುP	
ಒದ9␣ಸುತ>y␣	

ಕಬ^¤	¥(j%:	ಉ-(.ನವನದ	ಉದ�ಕೂ[	3	ಅS␣	�(.ಸದ	ಮತು>	
15	ಅS␣	ಆಳದ	73	1␣ೕb(�%	n(o␣ಗಳನುP	ಅR␣ಯH(9␣y␣	ಮತು>	
ಸುತ>ಮುತ>x␣ನ	 |␣~␣ದ	 n(o␣ಗಳu	 ಮತು>	 �␣ೂೕ�q␣�ಗಳನುP	
ಮರು	1␣ೕb(�%	\(ಡH(ಗು�␣>y␣	

ಒಂದು ಉ-(ಹರ¢␣ 

Q␣ೂ_␣&␣ಯ	 	 ಚಪ�S␣ಯನುP	
ಇಂಗು	 n(o␣ಗಳ	 G␣ೕk␣ 
ಮುಚsH(ಗುವuದು	

ಇ ಂ ಗ ು	 n ( o ␣	
R␣ೂೕಚ1␣ಸುವಂ�␣ರ�␣ೕಕು	
ಮ ತ ು > 	 5 ␣ ವ % ಹ ¢ ␣ R ␣	
ಲಭ.o␣ರ�␣ೕಕು	 -	 ಅದನುP	
ಮJ ␣ ¦ 5 ␣ ಂ ದ	 ಅ ಥ � (	
ರಂಧpo␣ರದ	 ಮುಚsಳ_␣ಂದ	
ಮುಚsn(ರದು	



3. |␣~␣ದ n(o␣ಗಳನುP ಪuನ�␣sೕತನR␣ೂ7␣ಸುವuದು 
 ಕಬ^¤ ¥(j% ನx␣O |␣~␣ದ  

n(o␣ಗಳ ಪuನರು§␣¨ೕವನ 

ಸುರ�␣ತ	W␣Np	

●  |␣~␣ದ	n(o␣ಯನುP	ಸeಚIR␣ೂ7␣@␣	ಮತು>	ಹೂಳu	|␣R␣©␣1␣		
●  5␣ೕರು	ಇದ�~␣	ಅದನುP	5␣ೕ1␣ನ	ಗುಣಮಟWದ	ಪ1␣ೕª␣ಯ	ನಂತರ	ಬಳ@␣,	�␣ೕ8(9␣	

�␣ೂೕ�q␣�	5␣ೕ1␣ನ	G␣ೕx␣ನ	ಅವಲಂಬ�␣ಯನುP	ಕS␣G␣	\(S␣	
●  ಸುರ£}(	9␣p��␣ೂಂ_␣R␣	n(o␣ಯನುP	ಮು�␣s	
●  |␣~␣ದ	n(o␣ಯx␣O	5␣ೕ1␣ಲO_␣ದ�~␣,	G␣ೕH(IವJ␣	5␣ೕರನುP		ಅಥ�(	G␣ೕk␣l	

ಹ1␣ವನುP	ಇಂ9␣@␣	
●  1␣ೕb(�%	n(o␣ಗಳu	|␣~␣ದ	n(o␣ಯನುP	1␣ೕb(�%	\(ಡಲು	ಸ�(ಯ	

\(ಡುತ>y␣	
	

•  ಕಬ^¤	¥(j%	300	ಎಕ~␣	ಪpy␣ೕಶವನುP	ಒಳR␣ೂಂS␣y␣	
•  ಇx␣O	7	|␣~␣ದ	n(o␣ಗಳನುP	2018	ರx␣O	ಸeಚIR␣ೂ7␣ಸH(9␣y␣	
•  ಈ	n(o␣ಗಳu	ನಂತರ	_␣ನ&␣[	60	�␣	.x␣4		5␣ೕರನುP	5␣ೕಡು�␣>q␣	.	
•  |␣~␣ದ	 n(o␣ಗಳ	 5␣ೕರನುP	 ಉ-(.ನವನ&␣[	 5␣ೕರುJ␣ಸಲು	

ಬಳಸH(ಗುತ>y␣	



4. &␣ೂಳ 
&␣ೂಳಗಳu ಎಂದ~␣ೕನು? 

●  ಮL␣	5␣ೕ1␣ನ	ಹ1␣ವನುP	ಸಂಗp�␣ಸಲು	ಮತು>	ಅದು	5␣«(ನ�(9␣	
ಭೂ�␣R␣	¡␣ೕ1␣&␣ೂಳ�ಲು	ಅವZ(ಶ	5␣ೕಡುವ	ಸಣ¦	ಜಲಮೂಲ	

●  ತಗು¬	ಪpy␣ೕಶಗಳx␣O	ಅR␣ಯH(9␣y␣	
●  �(ಜZ(ಲುq␣	ಗ7␣R␣	ಕಳu�␣ಸಬಹುದು		
●  ಸೃಜ(ತ�ಕ�(9␣	o␣(.ಸ	\(ಡಬಹುದು	
●  ಉ-(ಹರ¢ ␣ :	 ಕಬ ^¤	 ¥(j% ನx ␣ O	 2	 & ␣ೂಳಗಳನು P	

ಸeಚIR␣ೂ7␣ಸH(©␣ತು	ಮತು>	5␣ೕರನುP	|␣ೂೕಟ8(1␣&␣R␣	ಬಳಸH(ಗುತ>y␣	

●  &␣ೂಳದx␣ 	ಇಂಗು	n(o␣ಯನುP	ಅ9␣ಯಬಹುದು	
●  &␣ೂಳದ 5␣ೕರು	n(o␣R␣	ಹ1␣ಯುತ>y␣,	&␣ೂಳದ	

5␣ೕರು	ಇಂಗುವ	2(ಮಥ.%ವನುP	Q␣�␣sಸುವuದು	
●  ಕH(ತ�ಕ�(9␣	ಸುಂದರ�(9␣ಸಬಹುದು	

	

&␣ೂಳದx␣O ಇಂಗುಗುಂS␣ 



5. ಸಂಸ[1␣@␣ದ }(.ಜ.5␣ೕರನುP ಮರುಬಳ&␣ \(ಡುವuದು  
 

 ಅಕ[ಪಕ[ದ	ಅ¥(t% G␣ಂt ಗ7␣ಂದ	Q␣ಚುsವ1␣	ಸಂಸ[1␣@␣ದ	}(.ಜ.5␣ೕರನುP	ಉ-(.ನವನದ	5␣ೕರುJ␣ಸಲು	ಬಳಸಬಹುದು	
●  ಉ-(.ನದ	}(�(	5␣ೕ1␣ನ	�␣ೕS␣&␣ಯನುP	ಕS␣G␣	\(ಡುತ>y␣	
●  ಅ¥(®␣�%ಂt	ಗಳu	ತಮ�	Q␣ಚುsವ1␣	ಸಂಸ[1␣@␣ದ	}(.ಜ.		

5␣ೕ1␣ನ	ಮರುಬಳ&␣ಯ	ಒಂದು	\(ಗ%ವನುP	ಕಂಡು&␣ೂಳ�ಬಹುದು		

ಉ-(ಹರ¢␣ 

	
●  SPARK	ಒಂದು	ಸಮು-(ಯ	ಉ-(.ನ�(9␣y␣	
●  3	ಎಕ~␣ಗಳx␣O	ಹರS␣y␣	
●  ಆk␣�ೖ¤	ಇ&␣5 4	ರ¡␣>ಯ	y␣ೂ�␣ೕ̄ನಕುಂS␣ಯx␣Oy␣	
●  2	�␣~␣ಯ	ಅ¥(t% G␣ಂt ಗ7␣ಂದ	

ಸಂಸ[1␣@␣ದ	}(.ಜ.5␣ೕರನುP	ಬಳಸುತ>y␣	
●  _␣ನ&␣[	25000	+	12000	x␣ೕಟ�	
●  ಮೂರ�␣4	�␣~␣ಯ	ಅ¥(®␣�%ಂ°␣Pಂದ	

ಸಂಸ[1␣@␣ದ	}(.ಜ.5␣ೕರನುP	ಬಳಸಲು	
�␣ೂೕಜ�␣ಗಳನುP	Q␣ೂಂ_␣y␣	

	

SPARK: ಸ¡␣Wೕನಬ� ¥(j%(ಸು@␣Aರ ಉ-(.ನ) 



6. ಎk␣ಯ	Q␣ೂ_␣&␣ (ಮx␣sಂ±	)	
 
 
	
ಮ.␣{ಂ�	 ಎನುUವuದು	 ಮt␣�ನ	 F"ವuI␣% 	 ಪNI␣ೕಶವನುU	 ಸೂಯ$ನ	
`␣ರಣಗ}␣|␣	 �␣ೕರA"W␣	 ಒಡ�ದ 6␣ೕ�␣ಯ.␣/	 ಒಣ	 ಎd␣ಗಳu,	 ಹುಲು/	
ಮುಂu"ದ	ಮಣ�ನುU	�␣ೕವ�"�␣�␣ಂದ	ಮುಚು{ವ	ಪN ␣̀Nm␣	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ಮJ␣¦ನ	 ಸಂರ£¢␣	 ಮತು>	 ಪ~␣ೂೕ£	 5␣ೕ�(ವ1␣8(9␣	 ಮx␣sಂ±	
ಒಂದು	ಪ1␣C(ಮZ(1␣	ಕpಮ�(9␣y␣	
●  ಮJ␣¦ನx␣O	|␣ೕ�(ಂಶ	ಉ7␣@␣&␣ೂಳu�o␣&␣ಯನುP	Q␣�␣sಸುತ>y␣	
●  ಸಸ.ಗ7␣R␣	ಕS␣G␣	5␣ೕರು	2(Z(ಗುತ>y␣	
●  ಕL␣ಗಳ	�␣ಳವJ␣R␣	ಕS␣G␣Y(ಗುತ>y␣	

	
	
	
	

7.	ಸA7␣ೕಯ�(�␣ಯ	9␣ಡಮರಗಳu 

ಸA7␣ೕಯ	�(�␣ಯ	ಸಸ.ಗಳನುP	�␣ಡುವuದು	
	

●  }(�(9␣�␣4 	 �␣L␣ಯುವ	 ಮತು>	 ಕ5␣ಷ²	 5␣ವ%ಹ¢␣	
ಅಗತ.o␣ರುವ	ಸಸ.ಗಳu	

●  §␣ೕವ�(!␣(�␣ೖ�␣ೂೕ\(g)	9␣ಡಗಳನುP	ಕತ>1␣@␣	�␣ೕ7␣@␣-(ಗ	
ಮJ␣¦R␣	Q␣�␣sನ	u␣³ೕಷ¢␣	5␣ೕಡುತ>y␣	

●  ಮಣ¦ನುP	 ಮು�␣sರುವ	 �␣L␣ಗಳನುP	 ಕವ�	 \(S␣	 ಮತು>	
2(ರಜನಕವನುP	ಸಹ	ಒದ9␣ಸುತ>y␣	

	
 
 

ಮ.␣{ಂ�		



8.5␣ೕರು	ಇಂ9␣@␣ೕ&␣ೂಳ�ಬಲO	Z(ಲು-(1␣ಗಳu	
 

5␣ೕರು	 ಇಂ9␣@␣ೕ&␣ೂಳ�ಬಲO	
Z(ಲು-(1␣	

ಹು.␣/ನ	ಪದರ	

9. ಬ�␣ೂೕ¡␣eೕ�´␣ 

NATIV
E	
PLANT
S	

D
R
AI
N	

FILTR
ATIO
N	

FILTE
RED	
RAIN	
WATE
R	TO	
TANK	

	
5␣ೕರು	 ಇಂ9␣@␣ೕ&␣ೂಳ�ಬಲO	 Z(ಲು-(1␣ಗಳu	 5␣ೕರನುP	
ಮJ␣¦ನx␣O	 ರಂಧpಗಳ	 ಮೂಲಕ	 ಪpq␣ೕ!␣ಸಲು	 ಅನುವu	
\(S␣&␣ೂಡುತ>y␣	
		
●  G␣ೕk␣l	ಹ1␣o␣ನ	ಪp\(ಣವನುP	ಕS␣G␣	\(ಡುತ>y␣		
●  	ಮJ␣¦ನ	ಸವಕ7␣ಯನುP	ತ�␣ಯುತ>y␣	
●  	ಮJ␣¦ನ	|␣ೕ�(ಂಶವನುP	Q␣�␣sಸುತ>y␣	
●  &␣ಸರು	ಮತು>	5␣ೕ1␣ನ	5␣ಶsಲ|␣ಯನುP	ತ�␣©␣1␣	
●  ¥(ದb(1␣	\(ಗ%ಗಳu,	 ¥(�␣%ಂ±	 ಪpy␣ೕಶಗ7␣R␣	

ಅಳವS␣ಸಬಹುದು		
		

ಬ�␣5 4 	¡␣�ೕ�	ಗL␣ಂದ~␣	ತ9␣¬ನ	ಪpy␣ೕಶಗಳx␣O	ಅಂದ~␣	
®␣pಂµ	ಗಳx␣O	5␣ೕರನುP	ಇಂ9␣ಸಲು	\(ಡುವ	ಪp�␣p�␣.	
	ಅವuಗಳನುP	ಸA7␣ೕಯ	ಸಸ.ವಗ%_␣ಂದ	�␣ಡH(ಗುತ>y␣	
	
● 	ಮJ␣¦ನ	|␣ೕ�(ಂಶವನುP	Q␣�␣sಸುತ>y␣	
● 	G␣ೕk␣l	ಹ1␣ವನುP	ಇಂಗುಸುವuದು		
● 	ಮJ␣¦ನ	ಸವಕ7␣ಯನುP	ತ�␣ಯುತ>y␣	

ಬm␣ೂೕn␣oೕp	

ತು೦¡␣ಹ6␣ಯುವ		&␣ೕರು		


