ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಾಂದು ಉದಯ ಮ)
“1ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬಾಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೀಜನೆ” ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ/ ಫ್ಲಿ ಟ್
ಹಂಚಿಕೆಗಗಿ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಪ್ರವತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮನೆ/ ಫ್ಲಿ ಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತತ ದೆ.
1.

ಅರ್ಜಿದಾರರು

ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ

ಠೇವಣಿ

ರೂ

1,00,000/-ಗಳನ್ನು

ಪ್ರವತಿಸುವ

ಮೊದಲು ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಸ್ಥ ಳಗಳ ಮನೆ/ ಫ್ಲಾ ಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು
ನ್ನಗಮದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://ashraya.karnataka.gov.in/cm_selection_flat/index.html
ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿ ಸಬಹುದು.
2.

ಸ್ದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಾ 1 ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ ಮನೆ/ ಫ್ಲಾ ಟಿನ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ

ರೂ.

10,60,000/- (ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರಗಳು) ಗಳಾಗಿರುತು ದೆ. ಪ್ರವತಿಯ
ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ )
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3.

ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ರೂ. 1,00,000/- ಗಳನ್ನು
ಹಾಗೂ ರೂ.5 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತು ವನ್ನು

ಕೂಡಲೇ ಪ್ರವತಿಸ್ತಕಕ ದ್ದು
ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು ಇಚ್ಚಚ ಸಿದಲ್ಲಾ

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ್ದ ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಾ

ಪ್ರವತಿಸ್ಬಹುದ್ದ ಹಾಗೂ

ಉಳಿದ ಮೊತು ವನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು ಪ್ರವತಿಸ್ಬೇಕಿದೆ ಅಥವಾ
ಸಂಪೂರ್ಿ ಮೊತು ವನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳೇ ಭ್ರಿಸ್ತಕಕ ದ್ದು .
4.

ಹಣ ಪ್ರವತಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ನ್ನಗಮವು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಾಂದ ಹರ್ ಸಿವ ೋಕರಿಸ್ಲು ಮಾತಾ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಾ
IDBI ಬ್ಯ ಾಂಕಿನಲ್ಲಾ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತು ದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು, ತಮಗೆ ನ್ನಗಮದಾಂದ
ಸಂದೇಶ/SMS ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸ್ಲಾದ ತಮಮ IDBI Bank ನ ಖಾತೆ

ನಂಬರ್

ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸ್ರಿನ ಮೂಲಕ ಹರ್ ಪ್ರವತಿಸ್ಬಹುದ್ದ.
➢ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಗದ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಾ

ಪ್ರವತಿಸುವುದಾದಲ್ಲಾ , IDBI Bank ನ

ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಾ ನೇರವಾಗಿ ತಮಗೆ

ನ್ನಗಮದಾಂದ ಸಂದೇಶ/ SMS

ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸ್ಲಾದ IDBI Bank ಖಾತೆ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ತಮಮ
ಮೂಲಕ ಪ್ರವತಿಸ್ಬಹುದ್ದ.
➢ ಅರ್ಜಿದಾರರು,

ಇತರೆ

ಯಾವುದೇ

ಬ್ಯ ಾಂಕಿನಲ್ಲಾ

ಹೆಸ್ರಿನ

ಪ್ರವತಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ,

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸ್ರು, ತಮಗೆ ನ್ನಗಮದಾಂದ ಸಂದೇಶ/ SMS ಮೂಲಕ
ಕಳುಹಿಸ್ಲಾದ ತಮಮ IDBI Bank ನ ತಮಮ ಖಾತೆ ನಂಬರ್ Gandhinagar
Branch, Bengaluru. IFSC Code: IBKL0000551 ಬಳಸಿ NEFT/ RTGS
ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರವತಿಸ್ಬಹುದ್ದ.
➢ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆನ್ಲೈನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವತಿಸುವುದಾದಲ್ಲಾ , ಅರ್ಜಿದಾರರ
ಹೆಸ್ರು, ತಮಗೆ ನ್ನಗಮದಾಂದ ಸಂದೇಶ/SMS ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸ್ಲಾದ IDBI
Bankನ ತಮಮ ಖಾತೆ ನಂಬರ್ Gandhinagar Branch, Bengaluru, IFSC Code:
IBKL0000551 ಬಳಸಿ UPI/ IMPS/ Net banking/ Mobile banking ಮೂಲಕ
ಪ್ರವತಿಸ್ಬಹುದ್ದ.
5.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಪ್ರವತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರಾರ್ಜೋವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸ್ತಿ
ನ್ನಗಮ ನ್ನಯಮಿತದಾಂದ ಸಂದೇಶ/ SMS ಸಿವ ೋಕೃತಿಯಾದ ನಂತರ ನ್ನಗಮದ
ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲ್ಲಾ

ಪಾ ಚುರಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ

ಮನೆ/ಫ್ಲಾ ಟ್ ಅನ್ನು

ಆಯ್ಕಕ

ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ.
6.

ಸ್ದರಿ

ಮನೆ/ಫ್ಲಾ ಟ್

ಹಂಚ್ಚಕೆ

ಪಾ ಕಿಾ ಯ್ಕಯಲ್ಲಾ

“ಮೊದಲು

ಪ್ರವತಿಸಿದವರಿಗೆ

ಮೊದಲ ಆದಯ ತೆ” (FIFO First-in-First-out) ಪದು ತಿಯನ್ನು ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ದ.
7.

ಮನೆ/ ಫ್ಲಾ ಟ್ ನ್ನಮಾಿರ್ದ ಗುತಿು ಗೆಯನ್ನು
ಕಾಮಗರಿಗಳು

ಪಾ ಗತಿಯಲ್ಲಾ ರುತು ವೆ.

ಕಾಮಗರಿಗಳು

ಪೂರ್ಿಗಾಂಡ

ನ್ನಮಾಿರ್ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ,

ಬಹುಮಹಡಿ
ನಂತರ

ಮನೆಗಳ

ಮನೆ/ಫ್ಲಾ ಟ್್ಗಳ

ನ್ನಮಾಿರ್
ಹಸಾು ಾಂತರ

ಪಾ ಕಿಾ ಯ್ಕಯನ್ನು ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ದ.
8.

ಸ್ದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತಿೋಮಾಿನ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ
ತಿಳಿಸ್ಲಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಾರ್ಜೋವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸ್ತಿ ನ್ನಗಮ
ನ್ನಯಮಿತದ
ವಿವೇಚ್ನೆಗೆ
ಒಳಪಟಿಿ ರುತು ದೆ.
ಯಾವುದೇ
ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಾ
ಅರ್ಜಿದಾರರು

ಮನೆ/ಫ್ಲಾ ಟ್

ಹಂಚ್ಚಕೆಗೆ

ಅನಹಿರೆಾಂದ್ದ

ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಾ

ಪ್ರವತಿಸಿರುವ ಮೊತು ವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದ್ದ ಹಾಗೂ
ಆಯ್ಕಕ ಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಿ ಹಕ್ಕಕ ನ್ನಗಮದಾು ಗಿರುತು ದೆ.

9.

ಯಾವುದೇ

ಮಧ್ಯ ವತಿಿಗಳಿಗೆ

ಅವಕಾಶವಿರುವುದಲಾ .

ಹೆಚ್ಚಚ ನ

ಮಾಹಿತಿಗಗಿ

ನ್ನಗಮದ ವೆಬ್ಸೈಟ್: https://ashraya.karnataka.gov.in ಅಥವಾ ಸ್ಹಾಯವಾಣಿ
ಸಂಖೆಯ : 080-23118888 ಅಥವಾ ನ್ನಗಮದ ಕಾಂದಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಾ ನ Help Desk
ಅನ್ನು

ಸ್ಮಯ ಬೆಳಿಗೆೆ

10:00

ರಿಾಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರ ವರೆಗೆ, ರಜಾ ದನಗಳನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಸಂಪಕಿಿಸ್ಬಹುದ್ದ
ಸಂಖೆಯ ಗಳನ್ನು ಸಂಪಕಿಿಸ್ಬಹುದ್ದ:

ಹಾಗೂ

ಈ

ಕೆಳಕಂಡ

ಮೊಬೈಲ್

9900546623 / 9845015018 / 9448287514 / 9448325701 / 8660807796
9606138200 / 8088253773 / 9164239699 / 9448287367 / 9448277072

