ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ವತಿಯೆಂದ ಕೈಗೂಳಳಲರಗುತಿಿರುವ
ಅಫ ೋರ್ಡಬಲ್ ಹೌಸೆಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆ ವರದ್ಧ
ಕರ್ರಡಟಕ ಸಕರಡರವು 2010-11 ನೆೋ ಸರಲಿನ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿಿರುವ
ವಸತಿ ಬವಣೆಯನುು ನೋಗಿಸುವ ನಟ್ಟಿನಲಿಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಮೂಲಕ ಸುಮರರು
30,000 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನುು ನರ್ಮಡಸುವ ಯೋಜನೆಯನುು ಕೈಗತಿಿಕೂಳಳಲರಗುವುದೆಂದು ಘೂೋಷಿಸದದ
ಮೋರೆಗ ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನುು ರೂಪಿಸ ನವಡಹಿಸುತಿಿದ. ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ರಾನಕರಾಗಿ
ಸಕರಡರವು ಪ್ರಾಧಿಕರರಕಾ 326 ಎಕರೆ 18 ಗುೆಂಟೆ ಜರಗವನುು ಮೆಂಜೂರು ಮರಡಿರುತ್ಿದ. ಇದರಲಿಿ
ಒಟುಿ 190 ಎಕರೆ ಪ್ಾದೋಶವನುು ಮರರುಕಟೆಿ ಮೌಲಯದ ಶೋಕಡರ 50 ರಷ್ುಿ ಹಣವನುು
ಪ್ರವತಿಸಕೂೆಂರ್ು

ಬೆಂಗಳೂರು

ಹಸರಿೆಂತ್ರಿಸರುತ್ರಿರೆ. ಸಕರಡರದ್ಧೆಂದ

ನಗರ

ಜಿಲರಿಧಿಕರರಿಯವರು

ಈಗರಗಲೋ

ಪ್ರಾಧಿಕರರಕಾ

ಹಸರಿೆಂತ್ರಿಸಲರದ ಜರಗವನುು ಒಳಗೂೆಂರ್ೆಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ

ವಶದಲಿಿದದ ಖರಲಿ ಜರಗಗಳನುು ಸಹರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಕೂೆಂರ್ು ಈಗರಗಲೋ 29
ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖರೆಂತ್ರ ಸುಮರರು 13800 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಮರಡಣ ಕರಮಗರರಿಗಳನುು ರೂ
2300 ಕೂೋಟ್ಟಗಳ ವೆಚ್ಚದಲಿಿ ಕೈಗತಿಿಕೂಳಳಲರಗಿದ.
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ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ ಣಡಗೂೆಂಡಿರುತ್ಿವೆ.
ನಗರದ ವಸತಿ ರಹಿತ್ರಲಿಿ ಆರ್ಥಡಕವರಗಿ ದುಬಡಲರರದವರಿಗ ಒತ್ುಿ ನೋರ್ುವ ಉದದೋಶದ್ಧೆಂದ,
ಪ್ರಾಧಿಕರರವು 1 ಬಿ ಹೆಚ್ ಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಮರಡಣಕಾ ಆಧ್ಯತೆ ನೋಡಿದುದ ಈ ಶಾೋಣಿಯ ಸುಮರರು
7000 ಮನೆಗಳ ನಮರಡಣವನುು ಕೈಗತಿಿಕೂಳಳಲರಗಿದ. ಉಳಿದೆಂತೆ 2 ಬಿ ಹೆಚ್ ಕ ಯ ಸುಮರರು 4500
ಮನೆಗಳು, ಮತ್ುಿ 3 ಬಿ ಹೆಚ್ ಕ ಯ ಸುಮರರು 2300 ಮನೆಗಳ ನಮರಡಣವನುು ಈಗರಗಲೋ
ಕೈಗತಿಿಕೂಳಳಲರಗಿದ. ಸಮರಜದಲಿಿ ಆರ್ಥಡಕವರಗಿ ದುಬಡಲ ವಗಡದವರಿಗ ಹೆಚ್ಚಚನ ಆಧ್ಯತೆ ನೋರ್ುವ
ನಟ್ಟಿನಲಿಿ 1 ಬಿ ಹೆಚ್ ಕ ಹರಗೂ 2 ಬಿ ಹೆಚ್ ಕ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳ ನಮರಡಣಕಾ ಹೆಚ್ಚಚನ ಒತ್ುಿ
ನೋರ್ಲರಗಿದ.
1 ಬಿ ಹೆಚ್ ಕ ಮನೆಗಳ ಒಳರೆಂಗಣ ವಿಸಿೋಣಡ (Carpet area) 330 ಚ್ದರ ಅಡಿಗಳಿದುದ
ಒಟುಿ ವಿಸಿೋಣಡ (Builtup area) ಸುಮರರು 410 ಚ್ದರ ಅಡಿಗಳಿಷಿಿದ. ಅದರೆಂತೆ, 2 ಬಿ ಹೆಚ್ ಕ
ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಒಳರೆಂಗಣ ವಿಸಿೋಣಡ 800 ಚ್ದರ ಅಡಿಗಳಿದುದ ಒಟುಿ ವಿಸಿೋಣಡ ಸುಮರರು 1050

ಚ್ದರ ಅಡಿಗಳರಗಿರುತ್ಿದ ಮತ್ುಿ 3 ಬಿ ಹೆಚ್ ಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಒಳರೆಂಗಣ ವಿಸಿೋಣಡ 1100 ಚ್ದರ
ಅಡಿಗಳಿದುದ ಒಟುಿ ವಿಸಿೋಣಡ ಸುಮರರು 1300 ಚ್ದರ ಅಡಿಗಳಷ್ುಿ ಒಳಗೂೆಂಡಿರುತ್ಿದ.
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳ ವಿರ್ರಯಸ ಮತ್ುಿ ಬಡರವಣೆಗಳನುು ಹರಲಿ ಚರಲಿಿಯಲಿಿರುವ RMP
2015 ರ ವಲಯ ನಯಮರವಳಿ ಹರಗೂ ಕಟಿರ್ ಬೈಲರಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವರಗಿ ರೂಪಿಸಲರಗಿದುದ ಎಲರಿ
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಡಗಳನುು ಕಲಿಿಸಲು ಯೋಜನೆಯಲಿಿ ಉದದೋಶಿಸಲರಗಿದ.
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳ ನಮರಡಣದಲಿಿ ಜರಗತಿಕವರಗಿ ಲಭಯವಿರುವ ತ್ವರಿತ್ಗತಿಯಲಿಿ ನಮರಡಣ
ಮರರ್ಬಹುದರದ

ಅತ್ರಯಧ್ುನಕ

ತ್ೆಂತ್ಾ

ಜ್ಞರನವನುು

ಪ ಾೋತ್ರಾಹಿಸ

ಅಳವಡಿಸಕೂಳಳಬೋಕೆಂಬ

ಉದದೋಶದ್ಧೆಂದ ಟೆೆಂರ್ರ್ ಷೆರ್ೂಯಲ್ ನಲಿಿ ಬಿಡ್ ದರರರು ಸವೆಂತ್ ವಿರ್ರಯಸ ಮತ್ುಿ ತ್ೆಂತ್ಾಜ್ಞರನ
ಅಳವಡಿಸಕೂಳಳಲು ಅವಕರಶ ಕಲಿಿಸಲರಗಿದ ಹರಗೂ ಬಿಡ್ ದರರರಿೆಂದ ಬರುವ ಇೆಂತ್ಹ ಬದಲಿೋ
ತ್ೆಂತ್ಾಜ್ಞರನದ ಪ್ಾಸರಿವನೆಗಳನುು ತ್ರೆಂತಿಾಕ ಸಲಹರ ಸರ್ಮತಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲಿಸ ಅವುಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಕೂಳುಳವ
ಬಗೆ ನೋರ್ುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚ್ನೆಗಳನುು ಪ್ರಾಧಿಕರರಕಾ ಯರವುದೋ ಹೆಚ್ುಚವರಿ ಆರ್ಥಡಕ ಹೊರೆಯಲಿದೋ
ಬಿಡ್ ದರರರೆೋ ಮರಪ್ಡಡಿಸಕೂೆಂರ್ು ಅನುಷ್ರಿನಗೂಳಿಸಬೋಕೆಂದು ನಬೆಂಧ್ನೆಗಳನುು ವಿಧಿಸಲರಗಿದ.
ಇದುವರೆವಿಗೂ
ಅತ್ರಯಧ್ುನಕವರದ

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ
ರ್ರಲುಾ

ವತಿಯೆಂದ
ವಿವಿಧ್

ಕೈಗತಿಿಕೂಳಳಲರಗಿರುವ

ತ್ೆಂತ್ಾಜ್ಞರನಗಳನೊುಳಗೂೆಂರ್

ವಸತಿ

ಯೋಜನೆಗಳಲಿಿ

ನಮರಡಣ

ವಿಧರನಗಳನುು

ಅಳವಡಿಸಕೂೆಂರ್ು ಗುಣಮಟಿದ ಕರಮಗರರಿಗಳನುು ಅನುಷ್ರಿನಗೂಳಿಸಲರಗುತಿಿದ. ಪ್ರಾಧಿಕರರವು
ಅಳವಡಿಸಕೂೆಂಡಿರುವ ರ್ರಲುಾ ವಿವಿಧ್ ನಮರಡಣ ತ್ೆಂತ್ಾಜ್ಞರನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕಳಕೆಂರ್ೆಂತಿವೆ.
1. Cast In-situ shear wall method.
2. Precast shear wall method.
3. Precast frame structure method.
4. Conventional frame structure method.
ಈ ನಟ್ಟಿನಲಿಿ 2014-15 ನೆೋ ಸರಲಿನ Indian Concrete Institute ರವರಿೆಂದ ಅತ್ಯೆಂತ್
ಗುಣಮಟಿದ ನಮರಡಣಕಾ “ಪ್ಾತಿಷಿಾತ್ ಪ್ಾಶಸಿಯು” ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ವಲಗೋರಹಳಿಳ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗ
ಸೆಂಧಿರುತ್ಿದ.

2015-16

ನೆೋ

ಸರಲಿನಲಿಿ

ಆಲೂರು

ಮತ್ುಿ

ದೂರ್ಡಬನಹಳಿಳ

ವಸತಿ

ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಿಗ Indian Concrete Institute ಮತ್ುಿ Association of consulting
Civil Engineers ಪ್ಾಶಸಿಗಳು ಲಭಿಸರುತ್ಿವೆ. 2016-17 ನೆೋ ಸರಲಿನ ಪ್ಾತಿಷಿಾತ್ Indian

Building Congress ಪ್ಾಶಸಿ ಆಲೂರು ಮತ್ುಿ ದೂರ್ಡಬನಹಳಿಳ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ
ಸೆಂಧಿರುತ್ಿದ.

ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದರ ನಗಧಿ ಪ್ಡಿಸುವಲಿಿ

ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನುು ಮರತ್ಾ ಪ್ರಿಗಣಿಸ

ಯರವುದೋ ಲರಭೆಂಶವಿಲಿದ ದರಗಳನುು ನಗಧಿ ಪ್ಡಿಸಲರಗಿದ. ಹಿೋಗ ನಗಧಿ ಪ್ಡಿಸದ ದರಗಳಲಿಿ
ಆರ್ಥಡಕ ದುಬಡಲ ವಗಡದ ಜನತೆಗ ಶೋ 25 ರಷ್ುಿ ರಿಯರಯತಿಯನುು 1 BHK ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗ
ಮರತ್ಾ ಅನವಯವರಗುವೆಂತೆ ನೋರ್ಲರಗುತ್ಿದ. ಪ್ರಿಶಿಷ್ಿ ಜರತಿ ಮತ್ುಿ ಪ್ೆಂಗರ್ದ ಅಕರೆಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ ಈ
ರಿಯರಯತಿ ಶೋ 44 ರಷ್ುಿ ನೋರ್ಲರಗುತ್ಿದ. ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನುು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ 1984 ರ ನವೆೋಶನ
ಹೆಂಚ್ಚಕ ನಯಮರವಳಿಗಳನವಯ ಮರರ್ಲರಗುತ್ಿದ.
ಈಗರಗಲೋ ಒಟುಿ 5700 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳನುು ವಿವಿಧ್ ವಗಡದವರಿಗ ಹೆಂಚ್ಚಕ ಮರರ್ಲರಗಿದುದ,
ಸರವಧಿೋನ ಪ್ತ್ಾಗಳನುು ನೋರ್ಲರಗಿದ. ಹರಗೂ ಈ ಆರ್ಥಡಕ ವಷ್ಡದಲಿಿ 759 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹೆಂಚ್ಚಕ
ಮರರ್ಲರಗಿದುದ ಮರಚ್ಡ 2015 ರೊಳಗ ಇನೂು ಸುಮರರು 2500 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹೆಂಚ್ಚಕಗ
ಕಾಮ ವಹಿಸಲರಗುತಿಿದ. ಹೆಂಚ್ಚಕ ಪ್ಾಕಿಾಯೆಯಲಿಿ ಹರಲಿ ಚರಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಹೆಂಚ್ಚಕ
ನಯಮರವಳಿಗಳನುು ಪ್ರಲಿಸಲರಗುತಿಿದ.
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಸರಮರಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಯೋಜನೆ ಎೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸದುದ
ಯರವುದೋ ಲರಭವಿಲಿದೋ ಸರವಡಜನಕರಿಗ ಹೆಂಚ್ಚಕ ಮರರ್ುತಿಿದ. ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ರಾನದಲಿಿ

ವಿಳೆಂಭವನುು ತ್ಪಿಿಸಬೋಕರದಲಿಿ, ಯೋಜನೆಗಳಿಗ ಆರ್ಥಡಕ ವಯವಸ್ಥೆಯನುು ಪ್ರಿಣರಮಕರರಿಯರಗಿ
ನವಡಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ಿದ. ಹಣಕರಸು ಸೆಂಸ್ಥೆಗಳೂೆಂದ್ಧಗ ಹಣಕರಸು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ ಸಿಷ್ಾ
ಒರ್ೆಂಬಡಿಕ ಮರಡಿಕೂೆಂರ್ು ಯೋಜನೆಗಳನುು ನಧಿಡಷ್ಾ ಕರಲರ್ಮತಿಯಲಿಿ ಪ್ ಣಡಗೂಳಿಸುವುದರಿೆಂದ
ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಿಣರಮಕರರಿ ಅನುಷ್ರಾನಕಾ ಸಹಕರರಿಯರಗಲಿದ ಹರಗೂ ಸರವಡಜನಕರಿಗ ವಸತಿ
ಗೃಹಗಳನುು ತ್ವರಿತ್ವರಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದರಗಿದ.

