BASIC LAYERS OF PREDCR
1. Site plan layer
•

സൈറ്റ്പ് ലാൻ എടുത്തു drawing ന്റപറ്റ്റ്റ്്ുറത്തിടുക (സ്്പറകയിൽ1:100 വേണം സൈറ്റ്പ

•

പ്ലാൻ വ്രയകാൻ)(സ്്പറകയിൽ1:100 അററങ്കിൽ 1 :100 റ ്ാട്ടു മാറ്റ്ുക
layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപSITE PLAN layer select ററയ്യുക

•

അതിന്ുറ വേഷം സൈറ്റ്പ് ലാന്ിറ ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും സൈറ്റ്പ് ലാൻ യറിൽ rectangular

•

വ്രയകുക
Mtext or match propertry ഉ്േയാഗിച്ചപsite plan

യറിന്റകത്തു

site plan എന്ന റടക്പ റ

ന്റൽകുക

2.

Plot layer
•

layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപPLOT layer select ററയ്യുക

•

അതിന്ുറ വേഷം Plot ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും Plot യറിൽ rectangular /Polyline ഉ്േയാഗിച്ചപ
വ്രയകുക

•

റ കുക
Mtext or match propertry ഉ്േയാഗിച്ചപPlot യറിന്റകത്തു Plot എന്ന റടകപറപന്ൽ

3. Main Road layer
•
•

layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപMAIN ROAD layer select ററയ്യുക
അതിന്ുറ വേഷം Main road ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും Main road യറിൽ rectangular /Polyline
ഉ്േയാഗിച്ചപവ്രയകുക(main road plot ൻററ edge to edge വ്രയപ്പേകണ്ടതാണപ

•

Mtext or match propertry ഉ്േയാഗിച്ചപMain Road
റ കുക
road )എന്ന റടകപറപന്ൽ

•

(access േറാഡപഉറണ്ടങ്കിൽ റമയിൻ േറാഡപ യറിൽ access േറാഡപവ്രച്ചതിന്റു വേഷം

യറിന്റകത്തു Main Road (eg : 3 meter wide

Predcr –Mark-MainRoad-MainRoad (Marked as access road)

4. North Direction
•
•

Predcr –Insert –North Direction
North direction ്ിറക്റയSപ ത ite Plan യറിന്റകത്തു North direction കാണിേകണ്ടതാണപ

5. Floor layer
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപFLOOR layer select ററയ്യുക
•

അതിന്റു വേഷം Floor ന്റു റ്്ുറ്റ്ും Floor യറിൽ rectangular വ്രയകുക(എത്ത floors
ഉേണ്ടാ അതിന്റു റ്്ുറ്റ്ും floor യർ ഉ്േയാഗിച്ചപrectangular വ്രയപ്പേകണ്ടതാണപ)

6. FAR Layers
• Resi FAR –Residential use
• Comm FAR –Commercial use
• Ind FAR -Industrial use
• Special use FAR –Educational/Hospital or Medical /Hazardous/Storage Use
•

layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപഏതു purpose ബിൽഡിംഗപആേണാ ആ FAR

യർ select

ററയ്യുക(ResiFAR/Comm FAR/Ind FAR/Special use FAR)
•

അതിന്ുറ വേഷം Building ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും FAR യറിൽ rectangular /Polyline ഉ്േയാഗിച്ചപ
വ്രയകുക(Parking/Open terrace /Balcony എന്നിവ് FAR യറിൽ വ്രയകാൻ്ാടിറ്)

•

Special use FAR ആണപവ്രയകുന്നറതങ്കിൽName ന്റൽേകണ്ടതാണപഅതിന്റായി

Predcr-Mark-Special use FAR- Educational/Hospital or Medical /Hazardous/Storage
select one

•

existing portion ഉറണ്ടങ്കിൽ FAR യറിൽ Existing ഭാഗം വ്രച്ചതിന്ുറ വേഷം
Predcr-Mark –FAR-Free FAR @Basement area /Existing FAR/FAR to be demolished/Impact
or Sanctioned FAR/Normal(Default) select one

7. Unit BUA
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപUnit BUA layer select ററയ്യുക
•

അതിന്റു വേഷം Building ന്റു റ്്ുറ്റ്ും Unit BUA യറിൽ rectangular /Polyline ഉ്േയാഗിച്ചപ

വ്രയകുക(Parking/Open terrace /Balcony എന്നിവ് UnitBUA യറിൽ വ്രയകാൻ
്ാടിറ്)
or

•

far യർ േകാപ്പി ററയപ്പതതിന്ുറ വേഷം UnitBUA യർ ആകി മാറ്റ്ി വ്് ണ്ടും േ്റപ
ററയ്യുക
റ ിം ററയ്യാൻ
unitBUA റന്യ
Predcr –Mark-UnitBUA-Splitted Unit/Normal Default (Flat)/Dormitry/UnitBUA other than
unit/Two room unit/Dwelling unit/EWS Unit/LIG Unit/MIG Unit/SHOP/OFFICE/Prof
OFFICE/GODOWN/SCREEN/GUEST ROOM/CLASS ROOM/Administration area/Public Utility
area/Other Select one

8.

Balcony layer

•

layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപBalcony layer select ററയ്യുക

•

അതിന്ുറ വേഷം ഓേരാ Balcony യകുറ്്ുറ്റ്ും Balcony യറിൽ rectangular /Polyline
ഉ്േയാഗിച്ചപവ്രയകുക

9. Terrace Layer

•
•

layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപTerrace layer select ററയ്യുക
അതിന്ുറ വേഷം ഓേരാ Terrace ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും Terrace

യറിൽ rectangular /Polyline

ഉ്േയാഗിച്ചപവ്രയകുക
•

റ ത്തു Terrace എന്ന റടക്പ റ
Mtext or match propertry ഉ്േയാഗിച്ചപTerrace യറിന്ക
റ കുക
ന്ൽ

10. ROOM LAYER
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപROOM layer select ററയ്യുക
•

അതിന്ുറ വേഷം ഓേരാ Room ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും Room യറിൽ rectangular /Polyline
ഉ്േയാഗിച്ചപവ്രയകുക

•

റ ിം ന്ൽ
റ കാൻ:
Room ന്ുറ റന്യ
Predcr –Assign Name-Rooms അേപ്പാൾ ഭയമാകുന്ന േബാകപ്ിൽൈ ന്റിന്നും ഏതു റ ്ം
ആേണാ (eg : Bedroom ,kitchen ,Toilet ,sitout )അതിൽ ക്ലിറക്റയപഅ
താതു റ ്ം
ത

റ ുക
യറിൽ ക്ലിറക്യ

11. DOOR and Window
•

റ ാൻ
door and window മാർറക്യ്യ
Predcr-Insert -Door

(eg Name –D,Width -1.0,Depth -0.23 ,Height-2.1)
റ പ്പതതിന്ുറ വേഷം േഡാർ edge to edge ക്ലികപ
Name,width,depth,Height മാർറക്യ
ററയ്യുക

Predcr-Insert –Window

(eg Name –W,Width -1.50,Depth -0.23 ,Height-1.5)
റ പ്പതതിന്ുറ വേഷം Window edge to edge ക്ലികപ
Name,width,depth,Height മാർറക്യ
ററയ്യുക

12. STAIR CASE LAYER

•

layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപSTAIRCASE layer select ററയ്യുക
stair cabin ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും Staircase യറിൽ rectangular /Polyline ഉ്േയാഗിച്ചപവ്രയകുക

•

ഓേരാ ററ്പ്പസ്്ു്ം ployline ഉ്േയാഗിച്ചപവ്രയകുക

•

റ കാൻ polyline ഉ്േയാഗിച്ചപ ്ാൻഡിങ്ങിൽ ഒരു ൈ ൻ
intermediate landing ന്ൽ
വ്രയകുക

•

റ കാൻ
Stair case name ന്ൽ

•

Predcr –Mark-Staircase-Internal Staircase/Escalator/openstaircase/Fire
escape staircase/Cantilever/Spiral staircase/Three flight Staircase/Four flight
•

staircase/Normal(Default)select one
റ കാൻ
Intermediate landing ന്ൽ
Predcr-Mark-Staircase-intermediate landing

•

റ കാൻ
Flight Width ന്ൽ

•

Predcr-Mark-Staircase-Flight Width
റ കാൻ
Floor Landing ന്ൽ
Predcr-Mark-Staircase-Floor Landing

•

STAIR CASE UP AND DOWN MARKING
UP DIRECTION MARKING
•

Predcr-Insert-Staircase up direction

•

Select staircabin

•

Select a step polyline

DOWN DIRECTION MARKING
•

Predcr-Insert-Staircase up direction

•

Select staircabin

•

Select a step polyline

13. Wall layer
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപWall layer select ററയ്യുക
•

Wall ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും Wall യറിൽ rectangular ഉ്േയാഗിച്ചപവ്രയകുക

14. Sun Shade കാണിക്കാൻ(NOT IMPORTANT )
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപArch Projection layer select ററയ്യുക
•

Sunshade ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും Arch Projection യറിൽ rectangular ഉ്േയാഗിച്ചപവ്രയകുക

•

Sun Shade NAME ന്റൽകാൻ
Predcr-Mark-Projection-Chhajja and select arch projection layer

15. Parking
• Parking ന്റൽകാൻ
Predcr-Insert-ParkingCar/Scooter/Cycle/Vistor’s്പCar്പParking/Transport്പVechile/Loading്പor്പ unloding
•

റ പ്പടതതിന്ുറ വേഷം വഎിറടയാണപ
ഏതു ്ാർകിംഗപആേണാ അസതറ റക്യ
പ ർകിംഗപഎങ്കിൽ Floor േ്ാളിയി ്ു്ം
്ാർകിംവഗേണ്ടതപബിൽഡിംഗ്ന്റകത്താണ്ാ
റ ത്താണ്ാ
പ ർകിംഗപഎങ്കിൽ plot േ്ാളിയി ്ു്ം സറ കപ്പട ററയ്യുക
plot ന്ക

•

റ ർ ഓഫ്ാർകിംഗപ
പ
അതിന്ുറ വേഷം ന്മ്പ
add ററയ്യുക

16. Section layer
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപSection layer select ററയ്യുക
•

അതിന്ുറ വേഷം Section ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും Section യറിൽ rectangular വ്രയകുക

17. Floor in Section Layer
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപFloor in Section layer select ററയ്യുക
•

അതിന്ുറ വേഷംSection റ Floor ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും Floor in section യറിൽ rectangular
വ്രയകുക.Plinth ഉൾപ്പറട (എത്ത floors ഉേണ്ടാ അതിന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും floor in section യർ
ഉ്േയാഗിച്ചപrectangular വ്രയപ്പേകണ്ടതാണപ)

18. Ground level layer
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപGround level layer select ററയ്യുക
•

Ground level ployline ഉ്േയാഗിച്ചപവ്രയകുക

•

റ ത്തു Ground level എന്ന
Mtext or match propertry ഉ്േയാഗിച്ചപGround level യറിന്ക
റ കുക
റടകപറപന്ൽ

19. Street Level layer
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപStreet level layer select ററയ്യുക
•

Street level ployline ഉ്േയാഗിച്ചപവ്രയകുക

റ ത്തു Street level എന്ന
Mtext or match propertry ഉ്േയാഗിച്ചപStreet level യറിന്ക
റ കുക
റടകപറപന്ൽ

•

20. FLOOR NAME നൽകാൻ
• Predcr-Assign name-Floor name
•

വേഷം floor plan ന്റു റ്്ുറ്റ്ും വ്രച്ച floor യർ select ററയ്യുക അതിന്റു വേഷം section

•

ന്ിറ ൽ വ്രച്ച floor in section യർ select ററയ്യുക (എത്ത floors ഉേണ്ടാ അതും
ഇങ്ങറന് റ ററയ്യുക )
റ ്യതുന്ൽ
റ കുക )
(plinth റടക്പറ

21. Other details layer
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപother detail layer select ററയ്യുക
അതിന്ുറ വേഷം Elevation/Service Plan/Rain Water Harvesting /Septic Tank വഇയകു

•

റ്്ുറ്റ്ും Other detail യറിൽ rectangular വ്രയകുക

Other details layer NAME ന്റൽകാൻ

•

Predcr –Mark-other detail-Elevation/septic tank /Rain water HarvestingDetail /septic
Tank detail …………etc and select

Location Plan layer
layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപlocation planlayer select ററയ്യുക
അതിന്ുറ വേഷം Location plan റ്്ുറ്റ്ും location plan യറിൽ rectangular വ്രയകുക

•
•
•

അതിന്റു വേഷം േപ്ലാട്ടപ യർ എടുത്തു റ ്ാേകഷൻ പ്ലാന്റിറ േപ്ലാട്ടിന്റപറ്്ുറ്റ്ും

റ ത്തു േപ്ലാട്ടപഎന്ന റടകപറപന്ൽ
റ കുക
വ്രയകുകഅതിന്ുറ വേഷം plot ന്ക
അതിന്റു വേഷം main road യർ എടുത്തു റ ്ാേകഷൻ പ്ലാന്റിറ main road

•

റ ത്തു main road എന്ന റടക്പ റ
റ്്ുറ്റ്ും വ്രയകുകഅതിന്ുറ വേഷം main road ന്ക
റ കുക
ന്ൽ

22. Direction Ref Circle
•

Predcr –Insert –Direction Ref Circle

•

െ ശേ point ലും Site
അതിനു ശേഷം Direction Reference Circle എല്ലാ Floor Plan ന്റഒ
െ
Plan ന്റSame Point ലും pick ന്െയ്തുന്െയ്കക്കകുക

23. Building layer
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപBuilding layer select ററയ്യുക
അതിന്ുറ വേഷം site ഒഴിറക ഉള്ള എറ്്ാ ക ടി റേർത്തപrectangular വ്രയകുക

•

24. Prop work layer
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപProp work layer select ററയ്യുക
അതിന്ുറ വേഷം Proposed work ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും Prop work യറിൽ rectangular /Polyline
ഉ്േയാഗിച്ചപവ്രയകുക

•

25. Entrance door(Access to the Building )
•

റ ാൻ
Entrance door മാർറക്യ്യ
Predcr-Insert –Entance door
(eg Name –D,Width -1.0,Depth -0.23 ,Height-2.1)

റ പ്പതതിന്ുറ വേഷം Prop work edge to edge ക്ലികപ
Name,width,depth,Height മാർറക്യ
ററയ്യുക
26. Building and Propwork Name ന്റൽകാൻ

•

Predcr-Assign name-Bulding and Prop work

•

അതിന്ുറ വേഷം Building യർ Select ററയ്യുക

•

റ കുക
അേപ്പാൾ കാണുന്ന േബാകപ്ിൽൈ wing name and Building name ന്ൽ

(eg-Wing name –A,Building name-santhosh)
•

വേഷം Propwork യർ select ററയ്യുക

27. site Plan നിൽ Rain water harvesting mark ന്െയ്യാൻ
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപAccessory use layer select ററയ്യുക
•

അതിന്ുറ വേഷം Rain water Harvesting ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും Accessory use യറിൽ rectangular /
വ്രയകുക

•

റ കാൻ
Rain water Harvesting NAME ന്ൽ
Predcr-mark- Accessory use-Rain water Harvesting add capacity of Rain water and
select accessory use layer

28. site Plan നിൽ Septic tank mark ന്െയ്യാൻ
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപAccessory use layer select ററയ്യുക
•

അതിന്ുറ വേഷം Septic tank ന്ുറ റ്്ുറ്റ്ും Accessory use യറിൽ rectangular
വ്രയകുക

റ കാൻ
• Septic Tank NAME ന്ൽ
•
Predcr-mark- Accessory use-Rain water select accessory use layer
29. Tittle നൽകാൻ
• layer ഓ്പഷന്ിറ ൽേ്ായപother detail layer select ററയ്യുക
•

അതിന്റു വേഷം Building യർ ന്റു മുകളിൽ otherdetail layer ഉ്േയാഗിച്ചപrectangular

വ്രയകുക
•

Mtext or match propertry ഉ്േയാഗിച്ചപother detail
റ കുക
റടകപറപന്ൽ

യറിന്റകത്തു Street level Tittle

Note: These are the common layers used for all kind of buildings in any special cases extra layer should be
added

