
ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ,ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ 
ಸ ಕ್ಷನ್ 4(1)(B), 2019-2020ರ ವಿವರ 

01 ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದ್ಧ ಿಪ್ಾರಧಿಕಾರದ 
ನಿದ್ಧಿಷ್ಟ ವಯವಸ್ ೆ ಮತ್ುು ಕತ್ಿವಯ 

1. ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಸೆಂಘಟನ , ಪ್ರಕಾಯಯಗಳು ಮತ್ುು ಕ್ತ್ಯವಯಗಳು: 
ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವನುು ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದ್ಧ ಿಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಕಾಯೆ್ದ 1985 ರಡಿಯಲ್ಲ ಿರಚಿಸಲಾಗಿದ . ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಪ್ರದ ೇಶಕ ೆ ರಚನಾ ನಕ್ಷ ಯನುು ತ್ಯಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಯೇಜಿತ್ ಬ ಳವಣಿಗ ಯನುು ಸ್ಾಧಿಸುವ 
ಉದ ೆೇಶದ್ಧೆಂದ ರಚಿತ್ವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಕ ಳಕೆಂಡ ಕಾಯಿಕರಮಗಳನುು 
ಹ ೂೆಂದ್ಧರುತ್ುದ . 
i. ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶದ ಭೂಮಿಯನುು ಸವ ಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸವ ಿ 

ವರದ್ಧಯನುು ತ್ಯಾರಿಸುವುದು. 
ii. ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶದ ರಚನಾ ನಕ್ಷ  (Structure Plan) ನುು 

ತ್ಯಾರಿಸುವುದು. 
iii. ರಚನಾ ನಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಾದ ಕ ಲಸ ಕಾಯಿಗಳನುು ನಿವಿಹಿಸುವುದು. 
iv. ರಚನಾ ನಕ್ಷ ಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕುವಾದ ಯೇಜನ ಯನುು ರೂಪಿಸುವುದು. 
v. ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ುು ಯೇಜನ ಗಳಿಗಾಗಿ 

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಯವಸ್ ೆಯನುು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ ೆಗಳಿಗ  ಯೇಜನ ಗಳನುು 
ಕಾಯಿಗತ್ ಮಾಡಲು ನ ರವು ನಿೇಡುವುದು. 

vi. ಸಕಾಿರವು ಸೆಂಸ್ ೆಗಳಿಗ  ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಅಥವಾ ಪ್ಾಿನಿೆಂಗ್ ಯೇಜನ ಗಳನುು 
ಕಾಯಿಗತ್ಗ ೂಳಿಸಲು ವಹಿಸುವುದು. 

vii. ಸಕಾಿರವು ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸುವ ಇತ್ರ  ಕಾಯಿಗಳನುು ನಿವಿಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ 
ಧ ಯೇಯೇದ ೆೇಶಗಳನುು ಕಾಯಿಗತ್ಗ ೂಳಿಸುವುದು. 

viii. ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ ೆಗಳಿಗ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಪ್ಾಿನಿೆಂಗ್ ಯೇಜನ ಗಳನುು ಕಾಯಿಗತ್ಗ ೂಳಿಸಲು 
ವಹಿಸುವುದು. 

ix. ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇದ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಪ್ಾರಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ), 
ಬೃಹತ್ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ಾಲ್ಲಕ  (ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ), ಬ ೆಂಗಳೂರು ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು 



ಮತ್ುು ಒಳಚರೆಂಡಿ ಮೆಂಡಳಿ (ಬಿಡಬೂಿೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ), ಕನಾಿಟಕ ಕ ೂಳಚ  ನಿಮೂಿಲನ  
ಮೆಂಡಳಿ (ಕ ಎಸ್ ಸಿಬಿ), ಕನಾಿಟಕ ವಿದುಯಚಛಕ್ತು ಮೆಂಡಳಿ (ಕ ಇಬಿ), ಕನಾಿಟಕ ಕ ೈಗಾರಿಕಾ 
ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದ್ಧ ಿಮೆಂಡಳಿ (ಕ ಐಎಡಿಬಿ), ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ರಸ್ ು ಸ್ಾರಿಗ  ಸೆಂಸ್  ೆ (ಕ ಸ್ಆರ್ 
ಟಿಸಿ) ಹಾಗೂ ಮತ್ತುತ್ರ ಸೆಂಸ್ ೆಗಳು ನಿವಿಹಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುು 
ಸಮನವಯಗ ೂಳಿಸುವುದು. 

02 ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ಿವಯ 1. ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕ್ುರು: 
i. ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ್ಧೆಂದ ನ ೇಮಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ಾುರ  ಹಾಗೂ ಇವರು 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ್ಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ಾುರ . 
ii. ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು ಬಿಎೆಂಆರ್.ಡಿಎ ಕಾಯೆ್ದಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವೆಂತ್  ಹಾಗೂ ಸಕಾಿರದ 

ಆದ ೇಶಗಳೆಂತ್  ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ಾುರ . 
 

2. ಮಹಾನಗರ ಯೇಜಕ್ರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಮತ್ುು ಗ್ಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ನಿದ ೇಯಶಕ್ರು: 
i. ಮಹಾನಗರ ಯೇಜಕರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ನಿದ ೇಿಶಕರು 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ತ್ಾೆಂತ್ತರಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ಾುರ  ಹಾಗೂ ಇವರು ತ್ಾೆಂತ್ತರಕ / ನಗರ 
ಯೇಜನಾ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ  ಜವಾಬಾೆರರಾಗಿರುತ್ಾುರ . 

ii. ತ್ಾೆಂತ್ತರಕ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್  ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಎಲಾಿ ಕತ್ಿವಯಗಳ ನಿವಿಹಣ ಯಲ್ಲಿ 
ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರಿಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. 

iii. ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್  ರಚನಾ ನಕ್ಷ , ಸಮಗರ 
ಸೆಂಚಾರ ಮತ್ುು ಸ್ಾರಿಗ  ಅಧ್ಯಯನ, ಮಹಾಯೇಜನ  ತ್ಯಾರಿಕ  ಹಾಗೂ ಇತ್ರ 
ಯೇಜನ ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕ ೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.  

 

3. ಅಪ್ರ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕ್ುರು: 
i. ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಎಲಾಿ ಕತ್ಿವಯಗಳ ನಿವಿಹಣ ಯಲ್ಲ ಿ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರಿಗ  ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವುದು. 
ii. ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಎಲಾಿ ಸಿೆೇಮಗಳ ಹಾಗೂ ಯೇಜನ ಗಳ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  ಮಾಡುವುದು. 

 

ಆಡಳಿತ್ ಶಾಖ : 
 

4. ಜೆಂಟಿ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕ್ುರು: 



i. ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಾಟರ  ಮೇಲುಸುುವಾರಿ. 
ii. ಕೆಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲುಸುುವಾರಿ. 

iii. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ಕ ಲಸಗಳು. 
5. ಉಪ್ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕ್ುರು: 

i. ಸಿಬಬೆಂದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ ವಿಷ್ಯಗಳು. 
ii. ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಸವಚಛತ್ ಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ ಲಸಗಳು. 

iii. ಕೆಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಕ ಲಸಗಳು. 
iv. ವಯವಸ್ಾಯದ ಜಮಿೇನನುು ವಯವಸ್ಾಯ್ದೇತ್ರ ಉದ ೆೇಶಗಳಿಗ  ಭೂಪ್ರಿವತ್ಿನ  ಮಾಡುವ 

ಕಡತ್ಗಳಿಗ  ನಿರಾಕ್ಷ ೇಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ ನಿೇಡಲು ಅಗತ್ಯವಿದಲೆ್ಲ ಿಸೆಳ ಪ್ರಿಶೇಲನ  ಮಾಡುವುದು. 
v. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ಕ ಲಸಗಳು. 

 

6. ಸಹಾಯಕ್ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕ್ುರು: 
i. ಸಿಬಬೆಂದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ ವಿಷ್ಯಗಳು. 

ii. ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಸವಚಛತ್ ಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ ಲಸಗಳು. 
iii. ಕೆಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಕ ಲಸಗಳು. 
iv. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ಕ ಲಸಗಳು. 

 

7. ತ್ಹಸಿೇಲ್ಾಾರ್: 
i. ಸಿಬಬೆಂದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ ವಿಷ್ಯಗಳು. 

ii. ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಸವಚಛತ್ ಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ ಲಸಗಳು. 
iii. ಕೆಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಕ ಲಸಗಳು. 
iv. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ಕ ಲಸಗಳು. 

 

ತಾೆಂತಿರಕ್ ವಿಭಾಗ: 
8. ನಗರ ಮತ್ುು ಗ್ಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ಹ ಚ್ುುವರಿ ನಿದ ೇಯಶಕ್ರು: 

i. ತ್ಾೆಂತ್ತರಕ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಾಟರ  ಮೇಲುಸುುವಾರಿ. 
ii. ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಎಲಾಿ ಕತ್ಿವಯಗಳ ನಿವಿಹಣ ಯಲ್ಲ ಿ ಮಹಾನಗರ ಯೇಜಕರಿಗ  ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವುದು. 



iii. ತ್ಾೆಂತ್ತರಕ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್  ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿನ ನಗರಾಭವೃದ್ಧ ಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಲಾಿ ಯೇಜನಾ 
ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳ ೂೆಂದ್ಧಗ  ಸಮನವಯ. 

iv. ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಯೇಜಕರು ಮತ್ುು ನಗರ ಮತ್ುು 
ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ನಿದ ೇಿಶಕರು ವಹಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕತ್ಿವಯಗಳು. 

 

9. ನಗರ ಮತ್ುು ಗ್ಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾಜೆಂಟಿ ನಿದ ೇಯಶಕ್ರು: 
i. ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಎಲಾಿ ತ್ಾೆಂತ್ತರಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಉಸುುವಾರಿ. 

ii. ತ್ಾೆಂತ್ತರಕ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್  ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿನ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಲಾಿ ಯೇಜನಾ 
ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳ ೂೆಂದ್ಧಗ  ಸಮನವಯ. 

iii. ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ಹ ಚುುವರಿ ನಿದ ೇಿಶಕರು ನಿವಿಹಿಸುವ ಎಲಾಿ 
ಕ ಲಸಗಳಲ್ಲ ಿಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. 

iv. ಮಹಾನಗರ ಯೇಜಕರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ನಿದ ೇಿಶಕರು 
ಮತ್ುು ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ಹ ಚುುವರಿ ನಿದ ೇಿಶಕರು ವಹಿಸಿದ ಎಲಾಿ 
ಕತ್ಿವಯಗಳು. 
 

10. ನಗರ ಮತ್ುು ಗ್ಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ಉಪ್ ನಿದ ೇಯಶಕ್ರು: 
i. ತ್ಾೆಂತ್ತರಕ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಪ್ರಸ್ಾುವನ ಯನುು ಪ್ರಿಸಿೇಲ್ಲಸಿ ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ 

ಯೇಜನಾ ಜೆಂಟಿ ನಿದ ೇಿಶಕರಿಗ  ಸಲ್ಲಸಿುವುದು. 
ii. ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ಉಪ್ ನಿದ ೇಿಶಕರು- ಜೆಂಟಿ ನಿದ ೇಿಶಕರು, 

ಹ ಚುುವರಿ ನಿದ ೇಿಶಕರು, ಮಹಾನಗರ ಯೇಜಕರು, ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು ಹಾಗೂ 
ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶಾಭವೃದ್ಧ ಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿನ ಯೇಜನಾ 
ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳ ಸದಸಯ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಆಯುಕುರ ೂೆಂದ್ಧಗ  
ಸಮನವಯ. 

iii. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ ಇತ್ರ  ಎಲಾಿ ಕ ಲಸಗಳು. 
 

11. ನಗರ ಮತ್ುು ಗ್ಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ಸಹಾಯಕ್ ನಿದ ೇಯಶಕ್ರು: 



i. ತ್ಾೆಂತ್ತರಕ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಪ್ರಸ್ಾುವನ ಗಳನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ 
ಯೇಜನಾ ಉಪ್ ನಿದ ೇಿಶಕರಿಗ  ಸಲ್ಲಸಿುವುದು. 

ii. ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇಿಶಕರು-ನಕ್ಷ ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕ , 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಛ ೇರಿ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಂಟಿ ನಿದ ೇಿಶಕರು, ಉಪ್ ನಿದ ೇಿಶಕರು 
ಜೆಂಟಿ ನಿದ ೇಿಶಕರು, ಹ ಚುುವರಿ ನಿದ ೇಿಶಕರು, ಮಹಾನಗರ ಯೇಜಕರ ೂೆಂದ್ಧಗ  ಸಮನವಯ. 

iii. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ ಇತ್ರ  ಎಲಾಿ ಕ ಲಸಗಳು. 
 

12. ನಗರ ಯೇಜಕ್ರು / ಸಹಾಯಕ್ ನಗರ ಯೇಜಕ್ರು: 
i. ತ್ಾೆಂತ್ತರಕ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಪ್ರಸ್ಾುವನ ಗಳನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ 

ಯೇಜನಾ ಉಪ್ ನಿದ ೇಿಶಕರಿಗ  ಸಲ್ಲಸಿುವುದು. 
ii. ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ದ ೈನೆಂದ್ಧನ ಕಾಯಿಗಳ ನಿವಿಹಣ . 

iii. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ ಇತ್ರ  ಎಲಾಿ ಕ ಲಸಗಳು. 
 

ಲಕ್ಕ್ ಶಾಖ : 
 

13. ಲ ಕಾೆಧಿಕಾರಿಗಳು: 
i. ಲ ಕೆ ಶಾಖ ಯ ಎಲ ಿಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲುಸುುವಾರಿ ನಿವಿಹಿಸುವುದು. 

ii. ಲ ಕೆಗಳ ಆಯವಯಯ ತ್ಃಖ ು ವಾರ್ಷಿಕ ಲ ಕೆ ಮತ್ುು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ  ಇವುಗಳ 
ಉಸುುವಾರಿ. 

iii. ಎೆಂಪಿಕ್ ಸಭ ಗಳಿಗ  ಹಾಜರಾಗುವುದು. 
iv. ಈ ಶಾಖ ಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುೆ ಕಾಯೆ್ದಯಡಿ ಬರುವ ಅಜಿಿಗಳಿಗ  ಉತ್ುರ ನಿೇಡುವ 

ವಿಚಾರದ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ . 
v. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸುವ ಯಾವುದ ೇ ಕಾಯಿ. 

 

03 ತ್ತೇಮಾಿನಗಳನುು ಕ ೈಗ ೂಳುುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತುರುವ 
ವಿಧಾನ, ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  ಹಾಗೂ ಹ ೂಣ ಗಾರಿಕ ಯ ವಿವರಗಳು. 

ರಚನಾ ನಕ್ಷ : ಬಿಎೆಂಆರ್ ಡಿಎ ಕಾಯೆ್ದಯ ಕಲೆಂ 9ರ ಸಬ್-ಕಲೆಂ (ii) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿರಚನಾ ನಕ್ಷ ಯನುು 
ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು; ಮುೆಂದ್ಧನ ಪಿೇಳಿಗ ಗ  ಉಪ್ಯೇಗವಾಗುವೆಂತ್  ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನ ಗಳನುು 
ತ್ಯಾರಿಸಲು ಬಿಎೆಂಆರ್ ಡಿಎಯೆಂದ ಅವಶಯವಿರುವ ಮೇಜಣಿ ಕಾಯಿವನುು ನಡ ಸಿ ಅದರ 
ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಪ್ರಸ್ಾುವನ ಯ ಯೇಜನ ಯೆಂದ್ಧಗ  ಕ ೂರೇಢೇಕರಿಸಿ ಯೇಜನ ಗಳನುು 
ತ್ಯಾರಿಸುವುದು. ಬಿಎೆಂಆರ್.ಡಿಎಯೆಂದ ತ್ಯಾರಿಸುವ ರಚನಾ ನಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿನ ಶಫಾರಸುುಗಳನುು 



ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ ನಿದ ೇಿಶನಗಳೆಂತ್  ಬಿಎೆಂಆರ್.ಡಿಎ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ
ಪ್ಾರಧಿಕಾರ/ಯೇಜನಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳಿೆಂದ ಜಾರಿಗ ೂಳಿಸಿ ಅನುಷ್ಾಟನಗ ೂಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
 

ಮಹಾಯೇಜನ : ಕನಾಿಟಕ ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ಕಾಯೆ್ದ 1961ರ 
ಅವಕಾಶಗಳೆಂತ್  ಬಿಎೆಂಆರ್ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ/ಯೇಜನಾ 
ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳು ಆಯಾ ಸೆಳಿೇಯ ಯೇಜನಾ ಪ್ರದ ೇಶಗಳಿಗ  ರಚನಾ ನಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ 
ಶಫಾರಸುುಗಳೆಂತ್  ಮಹಾಯೇಜನ ಯನುು ತ್ಯಾರಿಸಿ/ಪ್ರಿಷ್ೆರಿಸುವುದು. ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ
ಪ್ಾರಧಿಕಾರ/ಯೇಜನಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳ ಸದರಿ ಮಹಾಯೇಜನ ಗಳನುು ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ್ಧೆಂದ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲ ಸೂಕು ಶಫಾರಸುುಗಳ ೂೆಂದ್ಧಗ  ಸಕಾಿರಕ ೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.  

04 ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕತ್ಿವಯ ನಿವಿಹಿಸಲು 
ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿರುವ ಅದರ ಮಾದರಿ ಸೂತ್ರ. 

1) ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಅಧಿನಿಯಮ 1985 ರ ಮೇರ ಗ . 

05 ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಯ ಕಾಯಿಗಳನುು ನಿವಿಹಿಸಲು ಅದು 
ಹ ೂೆಂದ್ಧರುವ ಕಾಯೆ್ದ, ನಿಬೆಂಧ್ನ ಗಳು, ಸೂಚನ ಗಳು, ಕ ೈಪಿಡಿ 
ಮತ್ುು ದಾಖ್ಲ ಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ನೌಕರರು ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ 
ಕ ಲಸಗಳನುು ನಿವಿಹಿಸಲು ಪ್ರಯೇಗಿಸುತ್ತುರುವ ನಿಯಮಗಳು. 

2) ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದ್ಧ ಿಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಕಾಯೆ್ದ, 1985. 
3) ಕನಾಿಟಕ ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ಕಾಯೆ್ದ 1961. 
4) ಕನಾಿಟಕ ಪ್ುರಸಭ ಗಳ ಕಾಯೆ್ದ 1964. 
5) ಕನಾಿಟಕ ಯೇಜನಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 1965. 
6) ಕನಾಿಟಕ ಮಿನಿಸಿಪ್ಲ್ ಕಾರ್ೇಿರ ೇಷ್ನಗಳ ಕಾಯೆ್ದ, 1976. 
7) ಬ ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಕಾಯೆ್ದ, 1976. 
8) ಕನಾಿಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧ ಿಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯೆ್ದ, 1987. 
9) The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition 

Act, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. 

06 ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಯಲ್ಲಿ ನಿವಿಹಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖ್ಲಾತ್ತಗಳ 
ವಿವರ. 

1) ರಚನಾ ನಕ್ಷ  ಹಾಗೂ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ದಾಖ್ಲ ಗಳು; 
2) ಮಹಾಯೇಜನ  ಹಾಗೂ ವರದ್ಧಗಳು. 
3) ಸಕಾಿರಕ ೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಭೂಉಪ್ಯೇಗ ಬದಲಾವಣ  ಕಡತ್ಗಳು. 
4) ಸಮಸಗರ ಸೆಂಚಾರ ಮತ್ುು ಸ್ಾರಿಗ  ಅಧ್ಯಯನದ ವರದ್ಧಗಳು. 
5) ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಕಡತ್ಗಳು. 



07 ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಯ ನಿೇತ್ತಗಳನುು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ುು 
ಅವುಗಳನುು ಕಾಯಿಗತ್ಗ ೂಳಿಸಲು ಸ್ಾವಿಜನಿಕರ ೂೆಂದ್ಧಗ  
ಸಮಾಲ ೂೇಚನ  ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ಾರತ್ತನಿಧ್ಯ ಪ್ಡ ಯಲು 
ಮಾಡಿಕ ೂೆಂಡಿರುವ ವಯವಸ್ ೆಯ ವಿವರಗಳು. 

ರಚನಾ ನಕ್ಷ  ಹಾಗೂ ಸಮಗರ ಸೆಂಚಾರ ಮತ್ುು ಸ್ಾರಿಗ  ಅಧ್ಯಯನದ ತ್ಯಾರಿಕ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾವಿಜನಿಕರ ೂೆಂದ್ಧಗ  ಸಮಾಲ ೂೇಚನ  ನಡ ಸಲಾಗುವುದು. 

08 ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕ ೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಲಹ  ಸೂಚನ ಗಳನುು ನಿೇಡುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಇರುವ ಸಮಿತ್ತಗಳು, ಪ್ರಿಷ್ತ್ುುಗಳು ಅಥವಾ 
ಯಾವುದ ೇ ಸೆಂಸ್ ೆಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ನಡವಳಿಗಳಲ್ಲ ಿ
ಸ್ಾವಿಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ ಯ್ದೇ ಮತ್ುು 
ಇವುಗಳ ನಡವಳಿಕ ಗಳು ಸ್ಾವಿಜನಿಕರಿಗ  ಲಭಯ ಇರುವುದ ೇ. 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ ಸದಸಯರುಗಳನುು ಹ ೂೆಂದ್ಧರುತ್ುದ . 
1) ಮಾನಯ ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು, ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ಾುರ . 
2) ಬ ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಸವಿವರು; 
3) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಪ್ಾರಧಿಕಾರ; 
4) ಮೇಯರ್, ಬೃಹತ್ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ಾಲ್ಲಕ ; 
5) ಸಕಾಿರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು, ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ. 
6) ಪ್ಾರದ ೇಶಕ ಆಯುಕುರು, ಬ ೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಬ ೆಂಗಳೂರು. 
7) ಸಕಾಿರದ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು ಅಥವಾ 

ಕಾಯಿದಶಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖ , ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ. 
8) ಸಕಾಿರದ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು ಅಥವಾ 

ಕಾಯಿದಶಿಗಳು, ವಸತ್ತ ಇಲಾಖ , ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ. 
9) ಸಕಾಿರದ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು ಅಥವಾ 

ಕಾಯಿದಶಿಗಳು, ನಗರಾಭವೃದ್ಧ ಿಇಲಾಖ , ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ. 
10) ಸಕಾಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು, ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, 

ಬೆಂದರು ಮತ್ುು ಒಳನಾಡು ಜಲಸ್ಾರಿಗ  ಇಲಾಖ , ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ. 
11) ಸಕಾಿರದ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು ಅಥವಾ 

ಕಾಯಿದಶಿಗಳು, ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ುು ಕ ೈಗಾರಿಕ  ಇಲಾಖ , ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ. 
12) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ ೆಂಗಳೂರು ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ುು ಒಳಚರೆಂಡಿ ಮೆಂಡಳಿ. 
13) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನಾಿಟಕ ಗೃಹ ಮೆಂಡಳಿ; 
14) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನಾಿಟಕ ಕ ೂಳಚ  ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಮೆಂಡಳಿ; 
15) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನಾಿಟಕ ವಿದುಯತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ; 
16) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಬ ೆಂಗಳೂರು ವಿದುಯತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ; 



17) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ರಸ್ ು ಸ್ಾರಿಗ  ನಿಗಮ; 
18) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸ್ಾರಿಗ  ಸೆಂಸ್ ೆ; 
19) ನಿದ ೇಿಶಕರು, ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ಇಲಾಖ , ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ; 
20) ಮುಖ್ಯ ಅರಣಯ ಸೆಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಧಾನ), ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ; 
21) ವಿಭಾಗಿೇಯ ರ ೈಲ ವೇ ವಯವಸ್ಾೆಪ್ಕರು, ದಕ್ಷಿಣ ರ ೈಲ ವೇ; 
22) ಪ್ರಧಾನ ವಯವಸ್ಾೆಪ್ಕರು, ಬ ೆಂಗಳೂರು ದೂರಸೆಂಪ್ಕಿ ಇಲಾಖ , ಬ ೆಂಗಳೂರು. 
23) ಸಕಾಿರದ್ಧೆಂದ ನ ೇಮಿಸಲಪಟಟ ಕಾಮಿಿಕ ಇಲಾಖ , ಮಹಿಳಾ ಇಲಾಖ , ಪ್ರಿಶಷ್ಟ ಜಾತ್ತ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರಿಶಷ್ಟ ಪ್ೆಂಗಡ ಇಲಾಖ ಗಳ ನಾಲುೆ ಸದಸಯರು; 
24) ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ್ಧೆಂದ ನ ೇಮಿಸಲಪಟಟ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶದ ಕನಾಿಟಕ 

ವಿಧಾನ ಮೆಂಡಲದ ನಾಲುೆ ಸದಸಯರು; 
25) ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ್ಧೆಂದ ನ ೇಮಿಸಲಪಟಟ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶದ ನಾಲುೆ ಸಳೆಿೇಯ 

ಸೆಂಸ್ ೆಗಳ ಸದಸಯರು; 
26) ಸದಸಯ ಕಾಯಿದಶಿಗಳಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು. 

09 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ುು ನೌಕರರ ದೂರವಾಣಿ ವಿವರ. 1. ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು.                                                22255493 
2. ಮಹಾನಗರ ಯೇಜಕರು & ನ.ಗಾರ.ಯೇ ನಿದ ೇಿಶಕರು               22263479 
3. ಅಪ್ರ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು                                          22340983 
4. ಹ ಚುುವರಿ ನಿದ ೇಿಶಕರು (ನ.ಯೇ)                                       22267214 
5. ಜೆಂಟಿ ನಿದ ೇಿಶಕರು (ನ.ಯೇ)                                           22340982 
6. ಜೆಂಟಿ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು                                           22340983 
7. ಉಪ್ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು                                            22340982 
8. ಉಪ್ ನಿದ ೇಿಶಕರು                                                        22263479 
9. ಸಹಾಯಕರ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು                                    22340982 
10. ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇಿಶಕರು                                                  22340980 
11. ಲ ಕೆಧಿಕಾರಿಗಳು                                                           22263479 
12. ತ್ಹಸಿೇಲಾೆರ್                                                              22263479 
13. ಲ ಕಾೆಧಿೇಕ್ಷಕರು                                                            22263479 



ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು                                        22263479                     
10 ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಯಲ್ಲಿ ಕತ್ಿವಯ ನಿವಿಹಿಸುತ್ತುರುವ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ನೌಕರರು ಮಾಸಿಕ ಪ್ಡ ಯುವ 
ಸೆಂಬಳ/ಪ್ರತ್ತಫಲದ ವಿವರ 

ಅನುಬೆಂಧ್-01 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಟಿಟ ಲಗತ್ತುಸಿದ . 

11 ಯೇಜನ ಯಲ್ಲ ಿ ಪ್ರತ್ತಯೆಂದು ಕಾಯಿಕೂೆ ಆಯವಯಯದಲ್ಲ ಿ
ಹೆಂಚಿರುವ ಮಬಲಗು, ಇದಕ ೆ ತ್ಗಲ್ಲದ ವ ಚು ಹಾಗೂ ವಿತ್ರಣ  
ಮಾಡಿದ ಮಬಲಗಿನ ವಿವರ. 

2019-20ನ ೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಾಾಯವಯಯದಲ್ಲ ಿಬಿಎೆಂಆರ್.ಡಿಎ ಯೇಜನ ಗಳಿಗ  ಸಕಾಿರದ್ಧೆಂದ ಯಾವುದ ೇ 
ಅನುದಾನವನುು ಹೆಂಚಿಕ  ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲ.ಿ ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ ಯೇಜನ ಗಳಿಗ  ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ 
ನಿಧಿಯೆಂದಲ ೇ ವ ಚುವನುು ಭರಿಸಲಾಗಿರುತ್ುದ . 
2019-20ನ ೇ ಸಾಲಿನಲಿ ಿಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದ್ಧ ಿಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ವಿವಿಧ 
ಯೇಜನ ಗಳಿಗ್  ವ ಚ್ು ಮಾಡಿದ ವಿವರ: 
                                                                                                                                         
ರೂ.ಗಳಲ್ಲ ಿ

ಕ್ರ.ಸೆಂ ಯೇಜನ ಯ ಹ ಸರು ವ ಚ್ು 
1 ಯೇಜನಾ ವ ಚು - 
2 ಇತ್ರ  ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳ ಪ್ರಿಹಾರ 

ನಿಧಿ 
1,00,00,000/- 

3 ಆಡಳಿತ್ ವ ಚುಗಳು 7,45,58,698/- 
 ಒಟುು 8,45,58,698/- 

 

12 ಸಹಾಯಧ್ನ ಕಾಯಿಕರಮಗಳನುು ಕಾಯಿಗತ್ಗ ೂಳಿಸುವ 
ರಿೇತ್ತ ಮತ್ುು ಇದಕ ೆ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿಕ ೂೆಂಡಿರುವ ಮಬಲಗು, 
ಹಾಗೂ ಯೇಜನ ಗಳಿಗ  ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿಕ ೂೆಂಡಿರುವ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ. 

ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಯು ಯಾವುದ ೇ ಸಹಾಯಧ್ನಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಕರಮಗಳನುು 
ಹ ೂೆಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲ.ಿ 

13 ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಯೆಂದ ಮೆಂಜೂರಾದ ರಿಯಾಯತ್ತ, ಅಪ್ಪಣ  
ಪ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ತ್ರದ ವಿವರ. 

ಈ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ್ಧೆಂದ ಮೆಂಜೂರಾದ ವಾಸದ ಬಡಾವಣ ಗಳ ಪ್ೂಣಿ ಪ್ಟಿಟ 
www.bmrda.karnataka.gov.in ನುು ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್ ನಲ್ಲ ಿ ಲಭಯವಿರುತ್ುದ . ಈ ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲ ಿ
ಮಾಲ್ಲೇಕರ ಹ ಸರು, ತ್ಾಲೂಿಕು, ಹ ೂೇಬಳಿ, ಗಾರಮದ ಹ ಸರು, ಜಮಿೇನಿನ ಸವ ಿ ನೆಂಬರು ಮತ್ುು 
ವಿಸಿುೇಣಿ ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣ  ಮೆಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಆದ ೇಶ ಸೆಂಖ ಯಯ ವಿವರಗಳು 
ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ುದ . 

http://www.bmrda.karnataka.gov.in/


14 ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ವಿವರಗಳನುು ಒಳಗ ೂೆಂಡ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು 
ಎಲ ಕಾಾನಿಕ್ ರೂಪ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ೂಣಿ ಮಾಹಿತ್ತ 
ದ ೂರ ಯುವ ಮೂಲ 

 
www.bmrda.karnataka.gov.in website 

15 ಸ್ಾವಿಜನಿಕ ಉಪ್ಯೇಗಕ ೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಕಛ ೇರಿಯ 
ವ ೇಳ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡ ಯುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ುು ಪ್ುಸುಕ ಭೆಂಡಾರ, 
ವಾಚನಾಲಯ ಇದೆರ  ಅದನುು ಸ್ಾವಿಜನಿಕರಿಗ  ಯಾವ 
ಮೂಲದ್ಧೆಂದ ದ ೂರ ಕ್ತಸಲು ಕರಮ ಕ ೈಗ ೂೆಂಡಿದ . 

ಕಛ ೇರಿಯ ನ ೂೇಟಿೇಸ್ ಬ ೂೇರ್ಡಿ ಮತ್ುು www.bmrda.karnataka.gov.in website ಇದಲಿದ  
ಕಛ ೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಯಾವುದ ೇ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬೆಂದ್ಧಯನುು ಸೆಂಪ್ಕ್ತಿಸಿ ಅವಶಯ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು 
ಪ್ಡ ಯಲು ಸ್ಾವಿಜನಿಕರಿಗ  ಮುಕು ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಲಾಗಿದ . ಯಾವುದ ೇ ವಾಚನಾಲಯ ಇಲಿ. 

16 ಸ್ಾವಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹ ಸರು ಮತ್ುು ಹುದ ೆಯ 
ವಿವರ 

ಎ) ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುು ಕ್ೆಂದಾಯ ಶಾಖ ಗಳ ವಿಚಾರಗಳಿಗ್ : 
 

1) ಉಪ್ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು, 
    ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತ್ತ ಮೇಲಮನವಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ, 
    ದೂರವಾಣಿ ಸೆಂಖ ಯ: 22263479 –Ex No.29 ಮತ್ುು 22340982 

2) ಸಹಾಯಕ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು 
ಹಾಗೂ ಸ್ಾವಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ 
ದೂರವಾಣಿ ಸೆಂಖ ಯ: 22340982 - Ex No.52 

3) ತ್ಹಶೇಲಾೆರ್  
ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾವಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ  

    ದೂರವಾಣಿ ಸೆಂಖ ಯ: 22263479 
17  ಬಿ) ನಗರ ಮತ್ುು ಗ್ಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನಾ ಶಾಖ ಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗ್ : 

 

1) ಹ ಚುುವರಿ ನಿದ ೇಿಶಕರು ಹಾಗೂ  
ಮಾಹಿತ್ತ ಮೇಲಮನವಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ  
ದೂರವಾಣಿ ಸೆಂಖ ಯ: 22267214 

2) ಉಪ್ ನಿದ ೇಿಶಕರು ಹಾಗೂ 
ಸ್ಾವಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ 
ದೂರವಾಣಿ ಸೆಂಖ ಯ: 22263479 

3) ಸಹಾಯಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ 

http://www.bmrda.karnataka.gov.in/
http://www.bmrda.karnataka.gov.in/


ದೂರವಾಣಿ ಸೆಂಖ ಯ: 22263479 
 

ಸಿ) ಲ್ ಕ್ೆ ಶಾಖ ಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗ್ : 
 

1)  ಉಪ್ ಮಹಾಯನಗರ ಆಯುಕುರು 
ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತ್ತ ಮೇಲಮನವಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ  
ದೂರವಾಣಿ ಸೆಂಖ ಯ: 22267214 ಮತ್ುು 22340982 

2) ಲ ಕಾೆಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಸ್ಾವಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ 
ದೂರವಾಣಿ ಸೆಂಖ ಯ: 22263479 

3) ಲ ಕಾೆಧಿೇಕ್ಷರು 
ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ 
ದೂರವಾಣಿ ಸೆಂಖ ಯ: 22263479 
 

        ಈ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಹ ಚುುವರಿ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರವರನುು ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುೆ ಕಾಯೆ್ದಯ 
ವಿಚಾರಗಳಿಗ  ಈ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ನ ೂೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎೆಂದು ನಾಮ ನಿದ ೇಿಶನವನುು ಮಾಡಲಾಗಿದ . 

17 ಇನುು ಇತ್ರ  ಮಾಹಿತ್ತ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು. ಇರುವುದ್ಧಲ.ಿ 
 
 
 

ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕ್ುರು 
ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಾಹನಗರ ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದ್ಧ ಿ    

                        ಪ್ಾರಧಿಕಾರ, ಬ ೆಂಗಳೂರು 
 
 

 
ಅನುಬೆಂಧ-1 

ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶಾಭಿವೃದ್ಧ ಿಪ್ಾರಧಿಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಿಬಬೆಂದ್ಧಗಳ ಮಾರ್ಚಯ-2020 ರ ವ ೇತ್ನ ವಿವರ 
 



ಕ್ರ.ಸೆಂ ಹ ಸರು ಮತ್ುು ಪ್ದನಾಮ ಮೊತ್ು 
1 ವಿ.ಪಿ.ಇಕ ೆೇರಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್., 

ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು 

1.89.645/- 

2 ಎನ್.ಕ .ತ್ತಪ್ ಪೇಸ್ಾವಮಿ., 
ಮಹಾನಗರ ಯೇಜಕರು 

1,45,653/- 

3 ಹ ಚುುವರಿ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು (ಖಾಲ್ಲ ಹುದ ೆ) - 

4 ಆರ್.ಶಾಲ್ಲನಿ, ಕ .ಎೆಂ.ಎ.ಎಸ್., 
ಜೆಂಟಿ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು 

1,11,505/- 

5 ವಿಜಯ.ಈ.ರವಿಕುಮಾರ್., 
ಉಪ್ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು 

1,01,226/- 

6 ಎನ್.ವಿ.ಧ್ನೆಂಜಯ ರ ಡಿ.ಿ, 
ಹ ಚುುವರಿ ನಿರದ್ಏಶಕರು, ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನ  

1,29,102/- 

7 ಗ ೂೇಪ್ಾಲಕೃಷ್ಣ.ಎಸ್., 
ಜೆಂಟಿ ನಿದ ೇಿಶಕರು, ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನ  

1,14,075/- 

8 ಬಿ.ಆರ್.ನಟರಾಜ ಶ ಟಿಟ., 
ಜೆಂಟಿ ನಿದ ೇಿಶಕರು, ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನ  

1,11,630/- 

9 ರಾಘವ ೇೆಂದರ.ಸಿ.ಎನ್., 
ಉಪ್ ನಿದ ೇಿಶಕರು, ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಯೇಜನ  

91,961/- 

10 ನೆಂದ್ಧನಿ.ಪಿ.ಎೆಂ, ಕ .ಎ.ಎಸ್., 
ಸಹಾಯಕ ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕುರು 

83,305/- 

11 ಶೆಂಕರಪ್ಪ.ಎೆಂ., ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇಿಶಕರು 83,305/- 

12 ಮೇಹನ್.ಎೆಂ., ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇಿಶಕರು 83,305/- 

13 ಶವಪ್ರಸ್ಾದ್.ವಿ. ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇಿಶಕರು 79,383/- 

14 ಬಿ.ಎನ್.ಶ  ೇಭ. ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇಿಶಕರು 77,922/- 

15 ಡಿ.ಪ್ಾೆಂಡುರೆಂಗ, ತ್ಹಶೇಲಾೆರ್ 44,738/- 

16 ಶರೇ ದ ೇವರಾಜ.ಎಸ್.ಎೆಂ, ಕ .ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್., ಲ ಕಾೆಧಿಕಾರಿಗಳು 73,500/- 



17 ಶರೇಮತ್ತ ಶೇಲರಾಣಿ, ನಗರ ಯೇಜಕರು 62,368/- 

18 ಶರೇಮತ್ತ ಓ.ಜಾನಕ್ತ, ನಗರ ಯೇಜಕರು 68,928/- 

19 ಶರೇಮತ್ತ ಚೆಂದ್ಧರಕಾ ಶರಹಳಿು, ನಗರ ಯೇಜಕರು 60,881/- 

20 ಕುಮಾರಿ ರಚನಾ.ಎೆಂ., ನಗರ ಯೇಜಕರು 60,881/- 

21 ಶರೇ ಸೆಂದ್ಧೇಪ್ ತ್ ೇಜಸಿವ.ಟಿ, ಲ ಕಾೆಧಿೇಕ್ಷಕರು 56,417/- 

22 ಶರೇಮತ್ತ ಎನ್.ಪಿ.ಶ ವೇತ್, ದ್ಧವ.ದ.ಸ 39,476/- 

23 ಶರೇ ಶರೇಕಾೆಂತ್.ಹ ಚ್.ವಿ., ದ್ಧವ.ದ.ಸ 32,240/- 

24 ವ ೆಂಕಟ್ ೇಶ್, ದ್ಧವ.ದ.ಸ 41,309/- 

25 ಮೌಲಾನ, ದವ.ದ.ಸ 56,592/- 

26 ಹ ಚ್.ಡಿ.ಆನೆಂದಯಯ, ದ್ಧವ.ದ.ಸ 33,728/- 

27 ಅಚಿನಾ ಕಟಿಟಮನಿ, ಶೇಘರಲ್ಲಪಿಗಾರರು 39,776/- 

28 ಸೆಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಬ ರಳಚುುಗಾರರು 31,120/- 

29 ಆರ್.ರಾಜಶ ೇಖ್ರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 54,520/- 

30 ಶೆಂಕುನಾಥ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 31,520/- 

31 ಗೆಂಗಮಮ, ಗೂರಪ್ ‘ಡಿ’ 40,755/- 

32 ಸಿದೆಲ್ಲೆಂಗಯಯ, ಗೂರಪ್ ‘ಡಿ’ 25,134/- 

 
ಸಹಿ/- 

ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕ್ುರು, 
ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ ೇಶಾಭವೃದ್ಧ ಿ 
             ಪ್ಾರಧಿಕಾರ, ಬ ೆಂಗಳೂರು. 

 


