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f¯ÉèAiÀÄ QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ 

       ಭಾರತದ ಸಾವ್ತಂತರ್ ಹೋರಾಟ ಮತುತ್ ನಂತರದ ಹೈದಾರ್ಬಾದ್ ಪಾರ್ಂತಯ್ ೕಚನಾ ಹೋರಾಟದ ಲ್ ಈ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಜನತೆಯ ಪಾತರ್ 
ಪರ್ಮುಖವಾದುದು. ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಚಾರಿತಿರ್ಕ ಆಕಷರ್ಣೆಗಳ ಲ್ ಒಂದು - ಇದನುನ್ ೧೨೯೪ ರ ಲ್ ಕಟಟ್ಲಾಯಿತು. 
ರಾಯಚೂರಿನ ಇನೊನ್ಂದು ಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಜಯನಗರ ಸಾಮಾರ್ಜಯ್ ಮತುತ್ ಬಹುಮನಿ ಸಾಮಾರ್ಜಯ್ಗಳ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಲ್ ಈ ಪರ್ದೇಶ 

ಹೋರಾಟದ ಅಂಗಳವೂ ಆಗಿತ ತೆ್ನನ್ಬಹುದು. ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ದ ಣದ ಲ್ ತುಂಗಭದಾರ್ ನದಿ ಹಾಗೂ ಉತತ್ರದ ಲ್ ಕೃಷಾಣ್ ನದಿಯು ಹರಿಯುತಿತ್ದುದ್, 
ಬಹುತೇಕ ಬಯಲು ಪರ್ದೇಶವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಂಗಸೂಗೂರು, ದೇವದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕುಗಳ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಚಿನನ್ದ ಅದಿರಿನ ನಿ ೇಪಗ ವೆ. 
ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹವಾಗುಣವು ಬಹುತೇಕ ಒಣ ಹವೆ ಇರುತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಪರ್ಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗುತತ್ದೆ. ಬೇ ಗೆಯ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ಯೇ ಅತಿ ಹೆಚುಚ್ 
ಅಂದರೆ ೪೫ ಡಿಗಿರ್ವರೆಗೆ ಉಷಣ್ತೆ ಇರುತತ್ದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಕಿತ್ನಗರದ ಲ್ ಇರುವ ಶಾಖೋತಪ್ನನ್ ದುಯ್ತ್ಸಾಥ್ವರ ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ 
ಬಳಸಲಪ್ಡುವ ದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ಯ ಪರ್ಮುಖ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. 

    ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಯರಮರಸ್ ಶಾಖೋತಪ್ನನ್ ದುಯ್ತ್ ಕೇಂದರ್ ಪರ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. 

 ಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಹಟಿಟ್ ಚಿನನ್ದ ಗಣಿಯು ದೇಶದ ಲ್ಯೇ ಅತಿ ಹೆಚುಚ್ ಚಿನನ್ದ ಅದಿರು ಹೊಂದಿರುವ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ. 
ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಮ ಕ್ ಶಾಸನ ದೊರೆತಿರುವುದು ಇದೇ ತಾಲೂಕಿನ ಮ ಕ್ಯ ಲ್ದೆ. ಇದೇ ಶಾಸನದ ಲ್ ದೇವನಾಂಪಿರ್ಯಸ 

ಅಶೋಕಸ ಎನುನ್ವ ಪರ್ ದಡ್ ಸಾ ದೆ. 
 ಂಧನೂರು ರಾಜಯ್ದ ಲ್ಯೇ ಅತಿ ಹೆಚುಚ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ಭತತ್ ಬೆಳೆಯುವ ಪರ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 
 ಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಮುದುಗಲ್ ನ ಲ್ ಐತಿಹಾ ಕ ಕೋಟೆ ಇದುದ್, ಹರಂ ಆಚರಣೆ ಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರಗುತತ್ದೆ. 
 ಜಲದುಗರ್ದ ಲ್ರುವ ಕೋಟೆ, ಅತಯ್ಂತ ಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಲಾದ ಕೋಟೆಗಳ ಲ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. 
 ಮಂತಾರ್ಲಯವು ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಹತಿತ್ರದ ಲ್ದೆ. 
 ಮಾನ ಕೊನೆಯ ತಾಲೂಕು.ಈ ಮಾನ ಯ ಲ್ ದಾಸ ಸಾ ತಯ್ ಉಗಮವಾಗಿದುದ್. ಜಯ ದಾಸರು ಮಾನ  ತಾಲೂಕಿನವರು. 

ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪರ್ಮುಖರು 

 ರ್ೕ ಚನನ್ಬಸವಪಪ್ ಬೆಟಟ್ದೂರು, ರಿಯ ಸಾವ್ತಂತರ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಚಾರವಾದಿಗಳು 
 ರ್ೕ ಶಂಕರಗೌಡ ಬೆಟಟ್ದೂರು, ರಿಯ ಸಾವ್ತಂತರ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಚಿತರ್ ಕಲಾ ದರು 
 ರ್ೕ ವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ , ಸುಪಿರ್ೕಂ ಕೋಟ್ರ್ ನ ನಿವೃತತ್ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು 
 ರ್ೕ ಜೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ್,ನಿವೃತತ್ ಕಾನೂನು ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು. ಮತುತ್ ವ ಂಗ ಂದನೂರು ಇವರು ಅತರಾ ಜಾಲಲ್ದ ಲ್ 

ರಾಜಾದ  ಮದ ಗರು 
 ರ್ೕ ಡಾ. ಪಂ. ನರ ಂಹಲು ವಡವಾಟಿ, ಶವ್ ಖಾಯ್ತ ಕಾಲ್ರಿ ೕನೆಟ್ ವಾದಕರು, ಮಾಜಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತಯ್ 

ಅಕಾಡೆಮಿ. 

 ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್, ಂದುಸಾಥ್ನಿ ಶಾ ೕಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕರು, ರಾಜಯ್ದ ಖಾಯ್ತ ವಚನ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕರು, 
ಸದಸಯ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. 

ಸನ್ 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪರ್ಕಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಾಕಷ್ರತಾ ಪರ್ಮಾಣ 59.56 ರಷುಟ್ ಇದೆ.  
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¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 

1) G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¹§âA¢ «ªÀgÀ. 
C.£ÀA ºÀÄzÉÝAiÀÄ «ªÀgÀ  ªÀÄAdÆj ªÀQðAUï SÁ° 

1 G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ 01 01 0 
2 ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 01 01 0 
3 rªÉÊ¦¹ J¸ï.J¸ï.J 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 
01 01 0 

4 rªÉÊ¦¹ Dgï.JA.J¸ï.J 
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 

01 01 0 

5 ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ (ªÀÄ.G.AiÉÆÃ) 01 0 01 
6 «μÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ  05 04 01 
7 J¦¹ J¸ï.J¸ï.J 02 01 01 
8 ªÀÈwÛ «μÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ 01 01 0 
9 f¯Áè zÉÊ»PÀ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 01 0 01 
10 ¥ÀvÁæAQvÀ À̧ºÁAiÀÄPÀgÀÄ 01 01 0 
11 É̄PÁÌ¢üÃPÀëPÀgÀÄ 01 01 0 
12 ²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀÄ 01 01 0 
13 C¢üÃPÀëPÀgÀÄ 03 02 01 
14 ¸ÁATåÃPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 01 01 0 
15 ¥Àæ.zÀ. À̧ 09 07 02 
16 ¢ézÀ¸À 05 05 0 
17 ¢ézÀ¸À À̧»vÀ É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ 01 0 01 
18 É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀ 02 02 0 
19 ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ 01 0 01 
20 r.zÀeÉð  11 10 01 

 MlÄÖ 50 40 10 
 

 
 

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(D) 
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 

 
 
 



2) ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀ : - 
±Á¯ÉUÀ¼À «zsÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ËæqsÀ MlÄÖ 
¸ÀPÁðj 1463 192 1655 
¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt 
E¯ÁSÉ 

52 25 77 

¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ 0 01 01 
C£ÀÄzÁ¤vÀ 56 35 91 
C£ÀÄzÁ£ÀgÀ»vÀ  517 179 696 
¸ÉÃAlæ¯ï  03 03 06 
MlÄÖ 2091 435 2526 
 

 
3) ªÀÄPÀÌ¼À «ªÀgÀ (PÉÉ.r.¦) :- CPÉÆÖÃ§gï-2017 

vÀgÀUÀw ªÀÄPÀÌ¼À zÁR¯Áw ºÁdgÁw ±ÉÃ.ºÁdj 
1 jAzÀ 5 214653 212859 99.16 
6 jAzÀ 8 106324 102920 96.80 
9 jAzÀ 10 54616 54280 99.38 
1 jAzÀ 10 375593 370059 98.52 
 

4) ²PÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdÆj ªÀÄvÀÄÛ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ :- 
«ªÀgÀ ªÀÄAdÆj PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÀªÀgÀÄ SÁ° 
¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ 
±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ  

8160 6489 1671 

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯Á 
²PÀëPÀgÀÄ  

1802 1532 270 

 
5) 2017-18£ÉÃ ¸Á°£À°è ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ±Á É̄UÀ¼À°è Cwy ²PÀëPÀgÀ £ÉÃªÀÄPÁw – 

1. ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á É̄UÀ¼À°è SÁ° EgÀÄªÀ 1429 Cwy ²PÀëPÀgÀ £ÉÃªÀÄPÁw ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 
2. ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è SÁ° EgÀÄªÀ 194 ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è 194 ºÀÄzÉÝ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 

6) ¸À£ï 2017-18£ÉÃ ¸Á°UÉ ¥ÀzÀ«zsÀgÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ (Jfn) 952 ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð 
ªÀiÁqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. 

7) 7) J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ «ªÀgÀ  
ªÀμ Àð ¥ÀjÃPÉëUÉ 

PÀÄ½vÀªÀgÀÄ 
GwÛÃtðgÁzÀªÀgÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ ¸ÁzsÀ£É gÁdå ªÀÄlÖzÀ 

gÁåAPï 
2015-16 21711 17866 82.29 11 
2016-17 23380 16362 69.83 30 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


