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ಹೆೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೊಕಿನ ಸಥಳನಾಮರ್ಳಲ್ಲಿನ 

ವಾರ್ಗಗಕರ್ಳು 
 

ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ 
 

ಸಾರಾಂಶ:  

ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ನಿರ್ದಾಷ್ಟ ಭೌಗ  ೋಳಿಕ ಪಾದ ೋಶದ ರರಜಕೋಯ, ಸ್ರಮರಜಿಕ, ಧ್ರರ್ಮಾಕ, ಭರಷಿಕ ಮತುತ 
ಸ್ರಾಂಸೃತಿಕ ಪರಾಂಪರ ಯ ಜಿೋವದಾವಾವನ್ುನ ಅಾಂತಗಾತಗ  ಳಿಸಿಕ  ಾಂಡಿರುತತವ . ಶರಸನ್ಗಳಿಗಾಂತಲ  

ಪ್ರಾಚಿೋನ್ವರದ ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಪಾದ ೋಶವಾಂದರ ಜನ್ಜಿೋವನ್ದ ಹ ಗುುರುತರಗ ರ್ ಲ  ನಿಾಂತಿರುತತವ . ಬಹು 
ಸಾಂಸೃತಿಯು ಕರ್ರಾಟಕದ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯವರಗದ . ಅದರ ಬ ೋರುಗಳನ್ುನ ಸಾಂಸೃತಿಯ ಪಾತಿೋಕಗಳಾಂತಿರುವ 

ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲ ೂ ಕರಣಬಹುದು. ಮರನ್ವ ತರನ್ು ನಿಾಂತ ರ್ ಲ ಯರ್ ನೋ ತರ್ ನಲರೂ ಸಿರ್ದಿಯ 

ಕ್ ೋತಾವರ್ರನಗಸಿಕ  ಾಂಡನ್ು. ಊರು-ಬದುಕನ್ ಸಾಂಬಾಂಧ ಅವಿರ್ರಭರವ. ಮರನ್ವ ಜಿೋವನ್ ಇತಿಹರಸಕ ೆ 
ರ್ ಲ ನಿಾಂತ ಊರು ಪಾಮುಖ ಸ್ರಕ್ಷಿಯರಯಿತು. ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಬಹುಸಾಂಸೃತಿ ಮತುತ ಹಲವು 
ಜ್ಞರನ್ಶರಖ ಗಳ ಆಕರಗಳರಗವ . ಮತುತ ರ್ ಲಮ ಲದ ಸಾಂಸೃತಿಯ ಜಿೋವಧ್ರತುವನ್ುನ 
ಗರ್ೋಾಕರಿಸಿಕ  ಾಂಡಿರುತತವ . ಐತಿಹರಸಿಕ, ಧ್ರರ್ಮಾಕ ಮತುತ ಸ್ರಾಂಸೃತಿಕ ಮಹತಾವಿರುವುದರಿಾಂದ 

ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಅಧಾಯನ್ ಸಮಕರಲೋನ್ ಕರಲದಲ ೂ ಪಾಸುತತವ ನಿಸಿದ .  
 

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ದರ್ಳು  
ಸಥಳರ್ರಮ: ಇಾಂಗೂಶ್ ನ್ Place Names ಪದಕ ೆ ಸಾಂವರರ್ದಯರಗ ಕನ್ನಡದಲೂ ಸಥಳರ್ರಮ ಎನ್ುನತರತರ . 
ಮರನ್ವ ರ್ ಲ ಸಿರುವ ರ್ ಲ ಯನ್ುನ ಮತುತ ಆ ರ್ ಲ ಗರುವ ಹ ಸರನ್ುನ ಸಥಳರ್ರಮ ಎಾಂದು ಕರ ಯುತರತರ . 
ಸಥಳರ್ರಮ ಘಟಕ: ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಶಬಿಘಟಕಗಳಿಾಂದ ಕ ಡಿರುತತವ . ಈ ಎರಡು ಶಬದ 
ಘಟಕಗಳ ಕ ಡು ಪದವ ೋ ಸಥಳರ್ರಮ.  

ನಿರ್ದಾಷ್ಟ: ಸಥಳರ್ರಮದಲೂರುವ ಮೊದಲರ್ ಯ ಘಟಕವನ್ುನ ನಿರ್ದಾಷ್ಟ ಎನ್ುನತರತರ . ಇದು ಹ ಸರ ೋ 
ಸ ಚಿಸುವಾಂತ  ನಿರ್ದಾಷ್ಟ  ಕರರಣರ್ದಾಂದ ರ ಪಿತವರದ ಘಟಕ. 

ವರಗಾಕ: ಸಥಳರ್ರಮದಲೂರುವ ಎರಡರ್ ಯ ಘಟಕವನ್ುನ ವರಗಾಕ ಎನ್ುನತರತರ . ಇದು ವಸತಿ ರ್ ಲ ಯ 

ಸ್ರಮರನ್ಾ ಲಕ್ಷಣವನ್ುನ ಸ ಚಿಸುತತದ .  
ಅಧಾಯನ್ದ ಮಹತಾ (Importance of the Study):  ಸಥಳರ್ರಮ ಅಧಾಯನ್ದಲೂ ವರಗಾಕಗಳನ್ುನ 
ಗುರುತಿಸಿ ವಗೋಾಕರಿಸುವುದು ತುಾಂಬರ ಮಹತಾದುದ. 
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ಅಪ್ರರ ಸಾಂಖ ಾಯಲೂರುವ ಸಥಳರ್ರಮಗಳನ್ುನ ಅಧಾಯನ್ಕ ೆ 
ಒಳಪಡಿಸಲು ಇದು ಸಹರಯಕವರಗುತತದ . ಮತುತ ಸಥಳರ್ರಮಗಳ 

ಐತಿಹರಸಿಕ, ಭರಷಿಕ, ಸ್ರಾಂಸೃತಿಕ ಮುಾಂತರದ ಮಹತಾದ 

ಸಾಂಗತಿಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಸಲು ರ್ ರವರಗುತತದ . ಪಾಸುತತ 

ಅಧಾಯನ್ದಲೂ ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ಕನ್ ಸಥಳರ್ರಮಗಳ 

ವರಗಾಕಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶ ೂೋಷಿಸಲು ಪಾಯತಿನಸಲರಗದ . ಇದು 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಸಮಗಾ ಅಧಾಯನ್ಕ ೆ ರ್ ರವರಗುತತದ .  
ಉದ ದೋಶ (Objectives of the Study): ಹ  ಸದುಗಾ 

ತರಲ ೂಕನ್ ಸಥಳರ್ರಮಗಳನ್ುನ ಜರನ್ಪದ, ಐತಿಹರಸಿಕ ಹರಗ  

ಪ್ೌರರಣಿಕ ರ್ ಲ ಯಲೂ ಅಧಾಯನ್ ನ್ಡ ರ್ದದ ಯರದರ , 

ಭರಷರವ ೈಜ್ಞರನಿಕ ರ್ ಲ ಯ  ಸ್ ೋರಿದಾಂತ  ಶರಸಿರೋಯ ರ್ ಲ ಯ 

ಅಧಾಯನ್ ನ್ಡ ರ್ದಲೂ ಎಾಂಬುದನ್ುನ ಮನ್ಗಾಂಡು ಹ  ಸದುಗಾ 

ತರಲ ೂಕನ್ ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಅಧಾಯನ್ ಕ ೈಗ  ಳಳಲರಗದ . ಪಾಸುತತ 

ಅಧಾಯನ್ದಲೂ ವರಗಾಕಗಳನ್ುನ ಭರಷರವ ೈಜ್ಞರನಿಕವರಗ ವಿಶ ೂೋಷ್ಣ  
ಮರಡಲು ಪಾಯತಿನಸಲರಗದ .  ಸಾಂಖರಾವರರು ಪಟ್ಟಟ ಸಿದಿಪಡಿಸುವ 

ಮ ಲಕ ಸಥಳರ್ರಮ ಅಧಾಯನ್ಕ ೆ ಶರಸಿರೋಯ ಚೌಕಟಟನ್ುನ 
ರ ಪಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಉದ ದೋಶವಿದ .  
ಅಧಾಯನ್ ವಿಧ್ರನ್ (Methodology): ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ 

ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಅಧಾಯನ್ಕ ೆ ಶರಸನ್ಗಳು, ಸಥಳಪುರರಣ, 

ಐತಿಹಾಗಳು, ಜನ್ಪದಗೋತ , ಗರದ ಗಳು ಮತುತ ಕ್ ೋತಾಕರಯಾರ್ದಾಂದ 

ಲಭ್ಾವರದ ಮರಹಿತಿಗಳು ಮುಖಾವರಗ ವಕೃಗಳಿಾಂದ ಪಡ ದ 

ಸಥಳರ್ರಮ ಕುರಿತ ಅರ್ಪ್ರಾಯಗಳು ಭ್ ರ್ಮಯ ಮೋಲ ೈಲಕ್ಷಣ, ಕ ರ -
ಕಟ್ ಟ, ದ ೋವರಲಯಗಳು, ಸಿದಿಪುರುಷ್ರ ರ್ ಲ ಗಳು ಮುಾಂತರದ 

ಆಕರಗಳನ್ುನ ಸ ಕ್ಷಮ ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ  ಒಳಪಡಿಸಲರಗುವುದು.  
 

ಪ್ರಸಾಾವನೆ: 
ಮರನ್ವ ತನ್ನ ಸುತತಮುತತಲರುವ ಪಾತಿಯಾಂದು ವಸುತವನ್ುನ 
ಹ ಸರಿಸುವ ಮ ಲಕ ಗುರುತಿಸುವಾಂತ  ತರನ್ು ರ್ ಲ  ನಿಾಂತ 

ಸಥಳವನ್ುನ ಸಹ ಒಾಂದು ಹ ಸರಿನಿಾಂದ ಗುರುತಿಸಿರುವುದನ್ುನ 
ಕರಣುತ ತೋವ . ಹಿೋಗ  ಮರನ್ವ ರ್ ಲ ಸಿದ ಸಥಳದ ಹ ಸರನ್ುನ 
ಸಥಳರ್ರಮ ಎಾಂದು ಕರ ಯುತರತರ . ಬಹುಮುಖಾ ಆಕರಗಳರದ 

ಶರಸನ್ಗಳಿಗಾಂತಲ  ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಅತಾಾಂತ 

ಪ್ರಾಚಿೋನ್ವರದವುಗಳು. ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಜನ್ವಸತಿ ರ್ ಲ ಯ 

ಪಾಮುಖ ಹ ಗುುರುತುಗಳರಗವ . ಮರನ್ವ ರ್ ಲ ಸಿರುವ ಸಥಳ 

ಅವನ್ ಇತಿಹರಸ ಸಾಂಸೃತಿಯ ಜಿೋವಾಂತ ಸ್ರಕ್ಷಿಯರಗ 

ನಿಾಂತಿವ .  
“ಪ್ರಾಚಿೋನ್ ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲೂ ಬಹುಪ್ರಲು 
ಅರ್ಾಗರ್ಾತವರದವು. ಒಾಂದು ಪಾದ ೋಶದ ನ್ರ್ದ, ಬ ಟಟ, ಕಲುೂ, 

ಮಣುು, ಮರ, ಗಡ, ಕ  ೋಟ್ , ದ ೋವರಲಯ ಮುಾಂತರದವು ಆ 

ಪಾದ ೋಶದ ಚರಿತ ಾಯನ್ುನ ಹ ೋಳಲು ಹ ೋಗ  
ಸಹರಯವರಗುತತವ ಯೋ ಹರಗ ಯೋ ಅಲೂನ್ ಸಥಳರ್ರಮ 

ಚರಿತ ಾಗ  ಪೂರಕವರಗುವ ಅರ್ ೋಕ ಮರಹಿತಿಗಳನ್ುನ 
ಒದಗಸುತತವ . ಆದುದರಿಾಂದ ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿಗ  ಸ್ರಮರನ್ಾ 
ರ್ರಮಗಳಿಗ  ಕ  ಡಬ ೋಕರದ ಪ್ರಾಧ್ರನ್ಾಕೆಾಂತ ಹ ಚುು ಪ್ರಾಧ್ರನ್ಾ 
ಕ  ಡಬ ೋಕರಗದ . ನ್ಮಮ ಪೂವಿಾಕರ ವಿದರಾಸಾಂಪನ್ನತ , 
ಸ್ೌಾಂದಯಾಪಾಜ್ಞ , ಧ್ರರ್ಮಾಕದೃಷಿಟ, ಮ ಢನ್ಾಂಬಿಕ , ಆಳರಸರ 

ಅರ್ವರ ಮ ಲನಿವರಸಿಗಳ ಬಗ ಗ  ಮಹತತರವರದ 

ವಿಚರರಗಳು, ಅಾಂರ್ದನ್ ಜನ್ರ ವೃತಿತ, ರ್ ೈಸಗಾಕ ಸಾಂಪತುತ, 
ಭರಷರಚರಿತ ಾ, ಮರನ್ವಶರಸರ ಮುಾಂತರದ ಅರ್ ೋಕ 

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುನ ಗಭ್ಾದಲೂಡಗಸಿಕ  ಾಂಡಿರುವ ಅನ್ುಲ ೂೋಖಿತ 

ಗಾಾಂರ್ಗಳರಗವ  ಈ ಸಥಳರ್ರಮಗಳು. ಆದುದರಿಾಂದ 

ಭರಷರಶರಸರ ದೃಷಿಟಯಿಾಂದ ಮರತಾವಲೂದ  ಎಲೂ 
ದೃಷಿಟಯಿಾಂದಲ  ಇಾಂತಹ ಅಧಾಯನ್ದ ಅವಶಾಕತ ಯಿದ  1. 
ಪಾಸುತತ ಅಧಾಯನ್ದಲೂ ಚಿತಾದುಗಾ ಜಿಲ ೂಯ ಹ  ಸದುಗಾ 

ತರಲ ೂಕನ್ ಸಥಳರ್ರಮಗಳನ್ುನ ಆಯುದಕ  ಳಳಲರಗದ . 
ಪ್ರಾಕೃತಿಕವರಗ ಜಿಲ ೂಯಲ ೂೋ ಅತಾಾಂತ ಎತತರದ 

ಬ ಟಟಶ ಾೋಣಿಗಳಿರುವ ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕು ರ್ ಲಮ ಲದ 

ಸಾಂಸೃತಿಯ ಜಿೋವಧ್ರತುವನ್ುನ ತನ್ನ 
ಗಭ್ಾದಲೂರಿಸಿಕ  ಾಂಡಿರುವ ಪಾದ ೋಶ. ಇಲೂನ್ ಜರನ್ಕಲುೂ 
ಪ್ರಾಗ ೈತಿಹರಸದ ರ್ ಲ . ಐತಿಹರಸಿಕವರಗ ಕದಾಂಬರು, 
ಚರಲುಕಾರು, ಹ  ಯಸಳರು, ವಿಜಯನ್ಗರದ ಅರಸರು ಮತುತ 
ಮೈಸ ರು ಒಡ ಯರು ಹರಗ  ಸ್ರಮಾಂತರು, 
ಮರಾಂಡಲೋಕರು, ಪ್ರಳ ಯಗರರರು ಆಳಿಾಕ  ನ್ಡ ಸಿದರದರ . ಹಿೋಗ  
ಆಳಿಾಕ  ನ್ಡ ಸಿದ ವಿವಿಧ ರರಜಮರ್ ತನ್ದವರು ಶ ೈವ, ಜ ೈನ್, 

ವ ೈಷ್ುವ ಮತರವಲಾಂಬಿಗಳರಗದದರು. ಇದು ಧ್ರರ್ಮಾಕವರಗ 

ಇಲೂನ್ ಜನ್ಜಿೋವನ್ವನ್ುನ ಪಾಭರವಿಸಿದ . ಐತಿಹರಸಿಕ 

ದ ೋವರಲಯ, ವಿವಿಧ ಮಠಪರಾಂಪರ , ಅವಧ ತ ಪರಾಂಪರ  
ಮತುತ ಪುಣಾಕ್ ೋತಾಗಳಿಾಂದ ಕ ಡಿದುದ ತನ್ನದ ೋ ಆದ ಮಹತಾ 
ಮತುತ ಪಾಸಿರ್ದಿ ಪಡ ರ್ದದ . ವರಸುತಶಿಲಪ, ಶರಸನ್ಗಳು, ವಿೋರಗಲುೂ, 
ದರನ್ಶರಸನ್ಗಳು, ಸಮೃದ ಿ ಜನ್ಪದ ಸ್ರಹಿತಾ ಇಲೂನ್ 

ಸ್ರಾಂಸೃತಿಕ ಶಿಾೋಮಾಂತಿಕ ಯ ದ  ಾೋತಕವ ಾಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. 
ಕೃಷಿ ಇಲೂನ್ ಮುಖಾ ಕಸುಬು. ಕರಯಕ ಇವರ ನಿತಾ ಮಾಂತಾ. 
ಶಾಮ ಸಾಂಸೃತಿ ಈ ರ್ ಲದ ಉಸಿರು. ಉದರರತ  ಈ ರ್ ಲದ 
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ಗುಣ. ಕೃಷಿಯ ಜ  ತ ಗ  ಕುರಿಸ್ರಕರಣಿಕ , ಕುಾಂಬರರಿಕ  
ಮುಾಂತರದ ಉಪಕಸುಬುಗಳ ಜನ್ವಗಾವು ತನ್ನದ ೋ ಆದ 

ಆಚರಣ , ನ್ಾಂಬಿಕ , ಸಾಂಪಾದರಯಗಳನ್ುನ ಹ  ಾಂರ್ದವ . 
ಸಥಳರ್ರಮ ಅಧಾಯನ್ದಲೂ ಅದರ ಘಟಕಗಳ ವಗೋಾಕರಣ 

ಪಾಮುಖವರದುದು. ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಹುಟುಟ, ಬ ಳವಣಿಗ  ಮತುತ 
ಬದಲರವಣ ಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ರ್ ರವರಗುತತದ . 
ಜ  ತ ಗ  ಒಾಂದು ಪಾದ ೋಶದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮತುತ ಸ್ರಾಂಸೃತಿಕ 

ವ ೈವಿಧಾಗಳನ್ುನ ಶ  ೋಧಿಸಲು ಸಹರಯಕವರಗುತತದ . 
ಸ್ರಮರನ್ಾವರಗ ಸಥಳರ್ರಮ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಿಾಂದರದ ಕ ಡು 
ಪದವರಗರುತತದ . ಮೊದಲರ್ ಯ ಘಟಕವನ್ುನ ನಿರ್ದಾಷ್ಟ ಎಾಂದು 
ಕರ ಯುತರತರ . ಇದು ಹ ಸರ ೋ ಸ ಚಿಸುವಾಂತ  ನಿರ್ದಾಷ್ಟ 
ಕರರಣರ್ದಾಂದ ರ ಪಿತವರದ ಘಟಕ. ನಿರ್ದಾಷ್ಟ ಘಟಕವು ವಸತಿ 

ರ್ ಲ ಯ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯವನ್ುನ  ಸ ಚಿಸುತತದ . ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲೂನ್ 

ಎರಡರ್ ಯ ಘಟಕವನ್ುನ ವರಗಾಕ ಎಾಂದು ಕರ ಯುತರತರ . 
ವರಗಾಕವು ವಸತಿ ರ್ ಲ ಯ ಸ್ರಮರನ್ಾ ಲಕ್ಷಣವನ್ುನ 

ಸ ಚಿಸುತತದ . ಕನ್ನಡ ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲೂ ಕರಣಬರುವ 

ನಿರ್ದಾಷ್ಟಗಳನ್ುನ ಪಟ್ಟಟಮರಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರ  ಅವುಗಳನ್ುನ 
ಕ ಲವು ಗುಾಂಪುಗಳರಗ ವಿಾಂಗಡಿಸಬಹುದು. (ಸಸಾಗಳು, ಬ ಟಟ, 
ಗುಡಡ, ಮರಗಳು, ಮನ್ುಷ್ಾರ ಹ ಸರುಗಳು, ಹ ಗಳು ಇತರಾರ್ದ) 

ಆದರ  ವರಗಾಕ ಆಕೃತಿಮರಗಳ ಸಾಂಖ ಾ ಸಿೋರ್ಮತವರಗರುತತದ . 
ಮತುತ ಸಾಲಪ ಪಾಯತನಪಟಟರ  ಅವುಗಳನ್ುನ ಪಟ್ಟಟಮರಡಬಹುದು 2. 
ಸಥಳರ್ರಮ ಘಟಕಗಳಲೂ ಬರುವ ಶಿಲ , ಜಲ, ವಾಕತ, ಜರ್ರಾಂಗ, 

ಪ್ರಾಣಿ, ಅರಣಾ ಮುಾಂತರದ ಸಾಂಗತಿಗಳನ್ುನ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ 

ಮತುತ ಸ್ರಾಂಸೃತಿಕ ಎಾಂದು ವಗೋಾಕರಿಸಬಹುದು. ಆ ಮ ಲಕ 

ತರಲ ೂಕನ್ ಪ್ರಾಚಿೋನ್ತ ಯನ್ುನ ಅದರ ಸ್ರಾಂಸೃತಿಕ 

ವ ೈವಿಧಾತ ಯನ್ುನ ಅರಿಯಲು ಸಹರಯಕವರಗುತತದ . ಅಲೂದ  
ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಮೋಲರಗರುವ ವಿವಿಧ ಭರಷ ಗಳ ಪಾಭರವ 

ಮತುತ ಪರಿವತಾರ್ ಗಳನ್ುನ ಕರಲರನ್ುಕಾಮವರಗ ಗುರುತಿಸಲು 
ಸ್ರಧಾವರಗುತತದ . ವರಗಾಕಗಳ ವಗೋಾಕರಣವು ಸಥಳರ್ರಮಗಳ 

ಭರಷಿಕ ಅಧಾಯನ್ಕ ೆ ತುಾಂಬರ ರ್ ರವರಗುತತದ .  
 

ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ಕನ್ ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ವರಗಾಕಗಳು: 
 

ಕರ.ಸಂ ವಾರ್ಗಗಕ 
ಒಟ್ುು ವಾರ್ಗಗಕರ್ಳ 

ಸಂಖ್ೆಯ 
ಕರ.ಸಂ ವಾರ್ಗಗಕ 

ಒಟ್ುು ವಾರ್ಗಗಕರ್ಳ 

ಸಂಖ್ೆಯ 
ಕರ.ಸಂ ವಾರ್ಗಗಕ 

ಒಟ್ುು ವಾರ್ಗಗಕರ್ಳ 

ಸಂಖ್ೆಯ 

1 ಅಗಾಹರರ 01 15 ತರಾಂಡ 03 29 ಮೈನ್ಸಸ 01 

2 ಊರ್, ಊರು 10 16 ರ್ದಬಬ 01 30 ರ  ಪಪ 01 

3 ಕಟ್ ಟ 20 17 ದುಗಾ 01 31 ವರ-ವರರ 03 

4 ಕಣಿವ  01 18 ನ್ಗರ 10 32 ವರಳ-ಮರಳ 01 

5 ಕರಲ  ನಿ 06 19 ನ್ಡು 03 33 ಸಾಂದಾ-ಸಮುದಾ 04 

6 ಕರವಲು 09 20 ಪ್ರಳಾ 15 34 ಸ್ರಗರ 03 

7 ಕ ರ  22 21 ಪುರ 36 35 ಸ್ ಟೋಶನ್ಸ 01 

8 ಕ  ಪಪ/ಕ  ಪಪಲು 02 22 ಫರರಾಂ 01 36 ಹಟ್ಟಟ/ವಟ್ಟಟ 99 

9 ಗಟಟ/ಘಟಟ 05 23 ಫರರ ಸ್ಟಟ 01 37 ಹಳಳ 02 

10 ಗುಡುೂ 02 24 ಫರಾಕಟರಿ 07 38 ಹಳಿಳ 96 

11 ಗ ರ  08 25 ಬಿೋಳು 01 39 ಹರಳ್ 03 

12 ಗ ೋಟ್ 04 26 ಬ ಟಟ 01 40 ಹ  ಳ  01 

13 ಗ  ಾಂರ್ದ 04 27 ಮಗ  01    

14 ಗ  ೋಡು 03 28 ಮರ್  03    
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1. ಅರ್ರಹಾರ 

ಇದು ಸಾಂಸೃತ ಪದ. ಅಗಾ= ಶ ಾೋಷ್ಠ; ಆಹರರ= ದ ೋಶ, ಸಥಳ 

ಅಗಾ+ಆಹರರ>ಅಗರಾಹರರ>ಅಗಾಹರರಬರಾಹಮಣರ 

ಪೋಷ್ಣ ಗರಗ ದರನ್ಕ  ಟಟ ಭ್ ರ್ಮ ಅರ್ವರ ಸಥಳ ಎಾಂಬ 

ಅರ್ಾದಲೂ ಇದು  ಬಳಕ ಯರಗದ . ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ 
ಈ ವರಗಾಕದ ಒಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮವಿದುದ; ವರಗಾಕವ ೋ 
ನಿರ್ದಾಷ್ಟವೂ ಆಗ ಬಳಕ ಯರಗರುವುದನ್ುನ ಕರಣಬಹುದು. 
 

2. ಊರ್, ಊರು: 
ಇದು ಅಚು ದರಾಡಿಡ ವರಗಾಕ. ಇರ್ ಅರ್ವರ ಉರ್ ಎಾಂಬ 

ಧ್ರತುವಿನಿಾಂದ ಬಾಂರ್ದದುದ. ಇರುವಿಕ  ಅರ್ವರ ರ್ ಲ ಸುವಿಕ  ಎಾಂಬ 

ಅರ್ಾವಿದ . ಮಲಯರಳಾಂನ್ಲೂ ಊರ್; ಕ  ಡಗು ಭರಷ ಯಲೂ 
ಊರಿ; ತುಳು, ತ ಲುಗು ಭರಷ ಯಲೂ ಊರು; ಕ  ಲರರ್ಮ, 

ರ್ರಯಿೆ ಭರಷ ಗಳಲೂ ಊರ್; ಪ್ರಾಕೃತದಲೂ ಊರ ಎಾಂದು 
ಬಳಕ ಯಲೂದ . ಕಟ್ ಟಲ್ ನಿಘಾಂಟುವಿನ್ಲೂ an inhabited Place, 

a village; a town 3 ಎಾಂಬ ಅರ್ಾವಿದ . ಊರ್, ಊರು ಎಾಂಬ 

ಪದ ಪ್ರಾಚಿೋನ್ ಕರವಾಗಳಲೂ ವಿಫುಲವರಗಯೋ 
ಪಾಯೋಗವರಗದ . ಬ ಾಂಗಮಾಂಡಳದ  ಳ್ ಚ ಲರಾವಗಮ 

ತನ್ಗದ  ಾಂದ ರ್ ರ್ರಮದ  ಳಾಂ ವ ಾಂಗಪೞು ಕರಾಂ 

ಸ್  ಗಯಿಸುಗುಾಂ (ಪಾಂಪಭರ.14-40), 

ಕ ಲದ  ಗಾಳ ೊಳ ಲೂಮಱಸುತಿತದಾರ್ (ಸುಕುಮರ.12-24), 

ಊರ ಸಿೋರ ಗ  ಅಸಗ ತಡಬಡಗ  ಾಂಬಾಂತ  (ಮಹರದ ೋ.3-6), 

ಹ  ೋಗದ ರಿನ್ ದರರಿ ಕ ೋಳಿ ಮರಡುವುದ ೋನ್ು (ಪುರಾಂ1-139-

3), ಊರಿಗ  ಅರಸರ್ರದರ  ತರಯಿಗ  ಮಗ (ಗರದ ), ಊರಿಗ  
ಬಾಂದವಳು ನಿೋರಿಗ  ಬರಲರರಳ  (ಗರದ ), ನಿೋರು ಇದದರ  ಊರು, 
ರ್ರರಿ ಇದದರ  ಮರ್  (ಗರದ ), ಊರು ಸ ರ ಯರದ ಮೋಲ  
ಕ  ೋಟ್  ಬರಗಲು ಹರಕದರು (ಗರದ ) 4. 
ಇತರ ದರಾವಿಡ ಭರಷ ಗಳಾಂತ  ಕನ್ನಡದಲ ೂ ತುಾಂಬರ 

ವರಾಪಕವರಗರುವ ಈ ವರಗಾಕವು ಸಥಳರ್ರಮಗಳ 

ಪ್ರಾಚಿೋನ್ತ ಯನ್ುನ ಅರಿಯಲು ಸಹಕರರಿಯರಗುತತದ . 
ಉಲ ೂೋಖಿತ ಪಾಯೋಗಗಳನ್ುನ ಪರಿಶಿೋಲಸಿದರಗ ಇದು 
ಜಲಸಾಂಬಾಂಧಿ ವರಗಾಕ ಎಾಂಬುದು ಸಪಷ್ಟ. ಮತುತ ಈಗರಗಲ ೋ 
ವಿದರಾಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿರುವಾಂತ  ಈ ವರಗಾಕ ಘಟಕವು 
ನಿರ್ದಾಷ್ಟದ  ಡರ್  ಸ್ ೋರುವರಗ ಸಾರ ೈಕಾ ಹ  ಾಂದುತತದ .  
ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಊರು ಎಾಂಬ ವರಗಾಕರ್ದಾಂದ 

ಕ ಡಿದ ಹತುತ ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 
 

3. ಕಟ್ೆು, ಘಟ್ು,-ರ್ಟ್ು 
ದ ೋಶಿೋಯ ವರಗಾಕಗಳಲೂ ಕಟ್ ಟ ಪಾಮುಖವರದುದು. ಕಟ್ ಟಲ್ 

ನಿಘಾಂಟುವಿನ್ಲೂ A Structure (bank of bench) of earth 

or stones to sit upon for resting, transacting 

business, etc., a station; a guard-house 5 ಕನ್ನಡ  

ನಿಘಾಂಟುವಿನ್ಲೂ  ಜಗಲ, ವ ೋರ್ದಕ ; ಒಡುಡ, ಸ್ ೋತುವ ; ಅಡಡಗಟ್ ಟ; 
ಆಣ ಕಟುಟ; ಜಲರಶಯ 6 ಎಾಂಬ ಅರ್ಾಗಳಿವ . 
ಇದು ದ ೋಶಾ ಪದ. ತರ್ಮಳಿನ್ಲೂ ಕಟುಟ, ಕಟ್ ಟೈ; ಮಲ ಯರಳಾಂನ್ಲೂ 
ಕ ಟುಟ; ತುಳುವಿನ್ಲೂ ಕಟಟ; ಕ  ಡಗು ಭರಷ ಯಲೂ ಕಟ್ ಟ; 
ತ ಲುಗುವಿನ್ಲೂ ಕಟಟ; ಕ  ಲರರ್ಮಯಲೂ ಕಟ್ರಟ ಎಾಂರ್ದದ  7. 
ಕಟ್ ಟ ಎಾಂಬ ವರಗಾಕವು ಜಲಸ ಚಕ ಹರಗ  ಎತತರದ ರ್ ಲ  
ಎಾಂಬ ಅರ್ಾಗಳಲೂ ಬಳಕ ಯರಗದ . 
 

ಕಟ್ ಟ > ಗಟ್ ಟ > ಗಟಟ > ಘಟಟ 
 

ಕಟ್ ಟ ಎಾಂಬುದರ ರ ಪ್ರಾಂತರವ ೋ ಗಟಟ. ಇದರ 

ಸಾಂಸೃತಿೋಕರಣ ರ ಪವ ೋ ಘಟಟ. 
ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಕಟ್ ಟ ವರಗಾಕದ ಇಪಪತುತ 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . ಗಟಟ/ಘಟಟ ವರಗಾಕದ ಐದು 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 
 

4. ಕಣಿವೆ  
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ಇತರ ದರಾವಿಡ ಭರಷ ಗಳಲೂ 
ಸಾಂವರರ್ದ ರ ಪಗಳಿವ . ಎರಡು ಬ ಟಟಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಪಾದ ೋಶ 

ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ ಬಳಕ ಯರಗದ . ಈ ವರಗಾಕದ ಒಾಂದು 
ಸಥಳರ್ರಮ ಇದ . 
 

5. ಕಲ್-ಕಲುಿ 
ಕಲ್ ಇದು ದ ೋಶಾ ಪದ. ಇತರ ದರಾವಿಡ ಭರಷ ಗಳರದ 

ತರ್ಮಳು, ತುಳು, ಬರಾಹ ಈ ಗಳಲೂ ಕಲ್ ಎಾಂದು 
ಮಲ ಯರಳಾಂನ್ಲೂ ಕಲ್,ಕಲುೂ ಎಾಂದು ತ ಲುಗನ್ಲೂ ಕಲುೂ ಎಾಂದು 
ಕ  ಡಗು ಭರಷ ಯಲೂ ಕಲೂೋ ಎಾಂರ್ದದ 8. ಕನ್ನಡ ಸಥಳರ್ರಮ 

ವರಗಾಕಗಳಲೂ ಕಲ್ ಎಾಂಬುದು ಪ್ರಾಚಿೋನ್ವರದುದು. ಶಿಲರ 

ಸ ಚಕವರದ ಈ ವರಗಾಕವು ಕಲುೂ-ಬಾಂಡ ಗಳಿಾಂದ ಕ ಡಿರುವ 

ಎತತರದ ರ್ ಲ ಯನ್ುನ ಸ ಚಿಸುತತದ . ಹ  ಸದುಗಾ 
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ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಕಲ್ (ಕಲುೂ) ಎಾಂಬ ವರಗಾಕರ್ದಾಂದ ಕ ಡಿದ ಐದು 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . ಅವುಗಳಲೂ ಜರನ್ಕಲುೂ ಆರ್ದ ಹಳ ಯ 

ಶಿಲರಯುಗ ಸಾಂಸೃತಿಯ ರ್ ಲ  ಎಾಂದು ವಿದರಾಾಂಸರು 
ಗುರುತಿಸಿದರದರ  9 . 

 

6. ಕಾವಲ್ (ಕಾವಲು) 
ಕರವಲ್, ಕರವಲು= 1. ಕರಪು; ರಕ್ಷಣ ; ಕರಪ್ರಡುವಿಕ  2. 

ದನ್ಕರುಗಳನ್ುನ ಮೋಯಿಸಲು   ರ್ಮೋಸಲರಗರುವ ಸಥಳ 3. 

ಕರವಲಟಟ ಸಥಳ10 

ಕರವಲ್= ಕರವಲ, ಕರವಲು, ಕರವಲ: 1. Guarding, 

Protecting, watching; a guard, a watch; custody; a place 
where anything is guarded or cattle are tended 11. 

ತರ್ಮಳು, ಮಲ ಯರಳಾಂಗಳಲೂ  ಕರವಲ್, ತ ಲುಗನ್ಲೂ ಕರವಲ 

ಎಾಂರ್ದದ . ಆಯರಯ ಊರಿನ್ ಹ  ರ ವಲಯದಲೂರುವ 

ದನ್ಕರುಗಳು ಮೋಯುವ ಸಲುವರಗ ಕರವಲಟಟ ಅರ್ವರ ರಕ್ಷಿತ 

ಪಾದ ೋಶ ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ ಬಳಕ ಯರಗದ . ಈ  ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ 
ಕರವಲು ವರಗಾಕದ ಒಾಂಬತುತ ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ .  
 

7. ಕೆರೆ,-ಗೆರೆ 
ಇದು ದ ೋಶಾ ವರಗಾಕ. ತರ್ಮಳಿನ್ಲೂ ಚಿಱ ೈ, ಮಲ ಯರಳಾಂನ್ಲೂ 
ಚಿಱ, ಕ  ಡಗು, ತುಳುಗಳಲೂ ಕ ರ , ತ ಲುಗು ಭರಷ ಯಲೂ ಚಿಱು 
ಕ  ಲರರ್ಮ ಹರಗ  ಪಜಿಾಗಳಲೂ ಚ ರು ಎಾಂಬ ರ ಪಗಳು 
ಬಳಕ ಯಲೂವ 12. ಜಲವರಚಿ ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲೂ ಕಾಂಡು ಬರುವ 

ಈ ವರಗಾಕವು ಕ ರ ಯ ಸರ್ಮೋಪದಲೂರುವ ಊರು 
ಎಾಂಬರ್ಾದಲೂ ಬಳಕ ಯರಗದ . ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಕ ರ  
ವರಗಾಕದ ಇಪಪತ ತರಡು ಹರಗ  ಗ ರ  ವರಗಾಕದ ಎಾಂಟು 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ .   
 

8. ಕೆೊಪ್ಪ / ಕೆೊಪ್ಪಲು  
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ.  ಕುಪಪ>ಕ  ಪಪ  ಎಾಂಬ ಸಮರರ್ರರ್ಾ 
ರ ಪಗಳ ಅರ್ಾ ಚಿಕೆ ಹಳಿಳ; ಕ ಲವು ಊರುಗಳ ಹ ಸರಿನ್ 

ಕ  ರ್ ಗ  ಸ್ ೋರುವ ಶಬದ ಎಾಂಬ ಅರ್ಾಗಳಿವ . ತರ್ಮಳಿನ್ಲೂ ಕುಪಪ; 
ತುಳು ಮತುತ ತ ಲುಗನ್ಲೂ ಕ  ಪಪ ಎಾಂಬ ಸಾಂವರರ್ದ ರ ಪಗಳಿವ  
13. 

ಕ  ಪಪಲ್>ಕ  ಪಲ>ಕ  ಪಪಲು>ಕ  ಪಪಳ: ಚಿಕೆ ಹಳಿಳ, 
ಉಪಗರಾಮ ಎಾಂಬ ಅರ್ಾಗಳಿವ  14. 

ಸಣು ಊರು ಅರ್ವರ ಉಪಗರಾಮ ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ ಈ 

ವರಗಾಕ ಬಳಕ ಯರಗದ . ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಕ  ಪಪ 
ಹರಗ  ಕ  ಪಪಲು ವರಗಾಕಗಳ ತಲರ ಒಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮ ಇದ . 

9. ರ್ುಡ್ು ಿ
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ತರ್ಮಳಿನ್ಲೂ ಕುಡಿಚಲ್; ತುಳುವಿನ್ಲೂ 
ಗುಡಿಚಿಲ್, ಗುಡಿಸಲ್, ಗುಡಿಸಿಲ್ ಎಾಂರ್ದದ . ಗುಡಿಸಿಲ್, 

ಗುಡಿಸಲ್, ಗುಡಿಸಲು, ಗುಡಿಸಲು, ಗುಡುಸಲು= ಗುಡಿಲ್;15. 

ಹುಲೂನಿಾಂದ ಕಟ್ಟಟಕ  ಾಂಡ ಜ  ೋಪಡಿ ಎಾಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. 
ಗುಡಿಸಲು ಎಾಂಬುದರ ಪ್ರಾದ ೋಶಿಕ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯರ್ದಾಂದ ಕ ಡಿರುವ 

ಗರಾಮಾರ ಪವ ೋ ಗುಡುೂ. ಹುಲೂನಿಾಂದ ನಿರ್ಮಾತವರದ 

ಜ  ೋಪಡಿಯ ಮರ್ ಯಿರುವ ರ್ ಲ  ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ ಈ ವರಗಾಕ 

ಬಳಕ ಯರಗದ . ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಎರಡು 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 
 

10. ಗೆೊಂದಿ,  (ಕುಂದ, -ರ್ುಂದ) 

ಕುಾಂದ, ಕುಾಂರ್ದ, ಗುಾಂದ, ಗುಾಂದ = ಬ ಟಟ; ಗುಡಡ; ಮರಳುರ್ದರ್ ನ 
ತರ್ಮಳಿನ್ಲೂ ಕುನ್ುಱ; ಮಲ ಯರಳಾಂನ್ಲೂ ಕುನ್ುನ, ಕುಱು; 
ಕ  ಡಗು ಭರಷ ಯಲೂ ಕುಾಂಡಿೋ; ತುಳುವಿನ್ಲೂ ಗುಡ ಡ; 
ತ ಲುಗುವಿನ್ಲೂ ಕ  ಾಂಡ; ಪಜಿಾಯಲೂ ಕ  ಾಂಡಿ ಎಾಂಬ ಸಾಂವರರ್ದ 

ರ ಪಗಳಿವ  16. 

ಕನ್ನಡವೂ ಸ್ ೋರಿದಾಂತ  ಇತರ ದರಾವಿಡ ಭರಷ ಗಳಲೂ ಸಾಂವರರ್ದ 

ರ ಪಗಳು ಇರುವುದರಿಾಂದ ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ ಎಾಂಬುದು 
ಸಪಷ್ಟವರಗದ . ಇದಕ ೆ ಎತತರದ ಸಥಳ, ಬ ಟಟ-ಗುಡಡ, ಮರಳುರ್ದರ್ ನ 
ಮೊದಲರದ ಅರ್ಾಗಳಿವ . ಆದುದರಿಾಂದ ಈ ವರಗಾಕವು ಬ ಟಟ-
ಗುಡಡಗಳ ಹತಿತರದ ಸಥಳ ಅರ್ವರ ಎತತರದ ರ್ ಲ ಗಳನ್ುನ 
ಸ ಚಿಸಲು ಬಳಕ ಯರಗದ . ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಈ ವರಗಾಕದ 

ರ್ರಲುೆ ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ .  
 

11. ಗೆೊೋಡ್ು 
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ಸ್ರರವತರತದ ಹ ಳು ಮಣಿುನ್ ರ್ ಲ  
ಅರ್ವರ ಎತತರದ ಪಾದ ೋಶದ ಸಥಳ ಎಾಂಬರ್ಾದಲೂ 
ಬಳಕ ಯರಗದ . ಈ ವರಗಾಕದ ಮ ರು ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 
 

12. ತಾಂಡ್ 

ಇದು ಅನ್ಾದ ೋಶ ವರಗಾಕ. ಮರರಠಿಯ ತರಾಂಡರ ಎಾಂಬ ಪದವು 
ತರಾಂಡ , ತರಾಂಡ ಎಾಂಬ ರ ಪಗಳಲೂ ಬಳಕ ಯಲೂದ 17. 

ಲಾಂಬರಣಿ ಸಮುದರಯದವರು ರ್ ಲ ಸಿರುವ ಸಣು ಹಳಿಳ ಎಾಂಬ 

ಅರ್ಾದಲೂ ಈ ವರಗಾಕವು ಬಳಕ ಯರಗದ . ಹ  ಸದುಗಾ 
ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ತರಾಂಡ ವರಗಾಕದ ಮ ರು ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 
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13. ದಿಬ್ಬ 
ರ್ದಬಬ, ರ್ದಾಂಬ, ರ್ದಾಂಬು, ರ್ದಬುಬ, ರ್ದಬ ಬ= ಎತತರವರದ ಪಾದ ೋಶ; 

ತಿಟುಟ; ರ್ದಣ ು; ತ ವರು; ಬ  ೋರ  ಎಾಂಬ ಲೂ ಅರ್ಾಗಳನ್ುನ 
ಹ  ಾಂರ್ದರುವ ಈ ದ ೋಶಾ ಪದವು ತರ್ಮಳಿನ್ಲೂ ತಿಪ್ ಪೈ, 
ತ ಲುಗನ್ಲೂ ರ್ದಬಬ, ಪಜಿಾಯಲೂ ಡಿಬಬ, ಕುಇ ಭರಷ ಯಲೂ ಡ ಪ, 

ಕುವಿ ಭರಷ ಯಲೂ ದ ಬ ಬ ಎಾಂಬ ಸಾಂವರರ್ದ ರ ಪಗಳು ಇವ 18. 

ಇದು ಅಚು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ಎತತರದ ಪಾದ ೋಶ ಅರ್ವರ 

ರ್ದಣ ುಯ ರ್ ಲ  ಎಾಂಬುದನ್ುನ ಸ ಚಿಸಲು ಬಳಕ ಯರಗದ . ಈ 

ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ರ್ದಬಬ ವರಗಾಕದ ಒಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮ ಇದ . 
 

14. ದುರ್ಗ 
ಇದು ಸಾಂಸೃತ ಪದ. ಬ ಟಟ,ಗುಡಡಗಳನ್ುನ ಸುತುತವರಿರ್ದರುವ 

ಕ  ೋಟ್ ಯ ರ್ ಲ  ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ ಈ ವರಗಾಕ ಬಳಕ ಯರಗದ . 
ತರಲ ೂಕು ಕ ೋಾಂದಾವರದ ಹ  ಸದುಗಾ ವರಗಾಕದ ಏಕ ೈಕ 

ಸಥಳರ್ರಮ. 

 

15. ನರ್ರ 

ಇದು ಸಾಂಸೃತ ವರಗಾಕ. ವರಾಪ್ರರ ಕ ೋಾಂದಾ ಅರ್ವರ ಪಟಟಣ 

ಪಾದ ೋಶ ಎಾಂಬ ಅರ್ಾಸ ಚಕವರಗ ಬಳಕ ಯರಗರುವುದನ್ುನ 
ಕರಣುತ ತೋವ . ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ನ್ಗರ ಎಾಂಬ 

ವರಗಾಕವು ಪಟಟಣ ಪಾದ ೋಶದ ಹ  ರವಲಯದಲೂರುವ 

ಹ  ಸದರದ ವಸತಿರ್ ಲ  ಅರ್ವರ ಬಡರವಣ  ಎಾಂಬ 

ಅರ್ಾದಲ ೂ; ಗರಾರ್ಮೋಣ ಪಾದ ೋಶದಲೂ ಊರಿನ್ ಹ  ರಭರಗದಲೂ 
ಸಕರಾರದ ವಸತಿ ಯೋಜರ್ ಯಲೂ ನ್ ತನ್ವರಗ ನಿರ್ಮಾಸಿದ 

ಬಡರವಣ  ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲ ೂ ಬಳಕ ಯರಗರುವುದನ್ುನ 
ಕರಣುತ ತೋವ . ಈ ವರಗಾಕದ ಹತುತ ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಇವ . 
 

16. ನಡ್ು (<ನಾಡ್ು) 
ರ್ರಡು ಎಾಂಬುದರ ಹಾಸಿಾೋಕೃತ ರ ಪ ನ್ಡು. ರ್ರಡು ಎಾಂಬ 

ಪದಕ ೆ ಜನ್ವಸತಿಯುಳಳ ಪಾದ ೋಶ; ಭ್ ಭರಗ; ಗರಾಮರಾಂತರ 

ಪಾದ ೋಶ; ಹಳಿಳಗರಡು; ಭ್ ರ್ಮ; ರ್ ಲ; ಆಡಳಿತ ಸ್ೌಕಯಾಕರೆಗ 

ಮರಡಿರುವ ದ ೋಶದ ವಿಭರಗ ಮೊದಲರದ ಅರ್ಾಗಳಿವ . 
ತರ್ಮಳು, ಮಲ ಯರಳಾಂನ್ಲೂ ರ್ರಟು; ತುಳುವಿನ್ಲೂ ರ್ರಡ್, 

ರ್ರಡು; ತ ಲುಗು ಭರಷ ಯಲೂ ರ್ರಡು ಗ  ಾಂಡಿಯಲೂ ರ್ರರ್ ಕುಇ 

ಭರಷ ಯಲೂ ರ್ರಟ್   ಎಾಂಬ ಸಾಂವರರ್ದ ರ ಪಗಳಿವ 19. ಇದು 
ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ಜನ್ವಸತಿ ಪಾದ ೋಶ, ಹಳಿಳ ಹರಗ  

ಆಡಳಿತದ ಅನ್ುಕ ಲಕರೆಗ ಮರಡಿದ ಭರಗ ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ 
ಬಳಕ ಯರಗದ . ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಈ ವರಗಾಕರ್ದಾಂದ 

ಕ ಡಿದ ಮ ರು ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 
 

17. ಪಾಳಯ 
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ಪ್ರಳ ಯ, ಪ್ರಳಯ, ಪ್ರಳ ಾ, 
ಪ್ರೞೆಯ= ಪಡ , ಸ್ ೈನ್ಾ, ದಾಂಡು; ಈ ಶಬದವು ಅರ್ ೋಕ 

ಊರುಗಳ ಹ ಸರುಗಳ ಕ  ರ್ ಯಲೂ ಹಳಿಳ ಎಾಂಬರ್ಾದಲೂ 
ಸ್ ೋರುತತದ . ತರ್ಮಳಿನ್ಲೂ ಪ್ರಳ ೈಯ, ಮಲ ಯರಳಾಂನ್ಲೂ 
ಪ್ರಳಯ; ತುಳುವಿನ್ಲೂ ಪ್ರಳಾ, ಪ್ರಳ ಾ; ತ ಲುಗುವಿನ್ಲೂ 
ಪ್ರಲ ಮು, ಪ್ರಳಿಯಮು, ಪ್ರಳ ಮು ಎಾಂಬ 

ಸಾಂವರರ್ದರ ಪಗಳಿವ 20. ಸ್ ೈನಿಕರು ತರತರೆಲಕವರಗ ಬಿೋಡು 
ಬಿಡುತಿತದದ ಸಥಳ ಅರ್ವರ ಶಿಬಿರ ಹರಗ  ಹಳಿಳ ಎಾಂಬರ್ಾದಲ ೂ 
ಬಳಕ ಯರಗದ . ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಈ ವರಗಾಕರ್ದಾಂದ 

ಕ ಡಿದ ಹರ್ದರ್ ೈದು ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 
 

18. ಪ್ುರ 

ಇದು ಸಾಂಸೃತ ವರಗಾಕ. ಕನ್ನಡದಲೂ ಕ  ೋಟ್ , ಮರಗಾ, 
ದುಗಾ, ಪಟಟಣ, ನ್ಗರ, ಮರ್ , ಬಿೋಡು ಮೊದಲರದ 

ಅರ್ಾಗಳಿವ . ಇದು ಊರಿಗಾಂತ ದ  ಡಡ ರ್ ಲ ಯ ಸ ಚಕವರಗ 

ಬಳಕ ಯರಗರುವುದನ್ುನ ಕರಣಬಹುದು. ಈ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಪುರ 

ವರಗಾಕರ್ದಾಂದ ಕ ಡಿದ ಮ ವತರತರು ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 
 

19. ಬೋಳು 
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ತರ್ಮಳಿನ್ಲೂ ವಿೞು, ವಿೋೞ್; 

ಮಲಯರಳಾಂನ್ಲೂ ವಿೋೞ್; ತುಳುವಿನ್ಲೂ ಬ ಳು, ಕ  ಡಗು 
ಭರಷ ಯಲೂ ಬ ಳ್; ತ ಲುಗುವಿನ್ಲೂ ಬಿದುದ ಎಾಂಬ ಸಾಂವರರ್ದ 

ರ ಪಗಳಿವ  21. ಎತತರರ್ದಾಂದ ಕ ಡಿದ ಬಿೋಳು ಬಿರ್ದದರುವ 

ಭ್ ರ್ಮಯ ರ್ ಲ  ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ ಈ ವರಗಾಕ ಬಳಕ ಯರಗದ . 
ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಬಿೋಳು ವರಗಾಕದ ಒಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮವಿದ . 
 

20. ಬೆಟ್ು 
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ತರ್ಮಳಿನ್ಲೂ ವಿಟಮ್, ವಿಣುಟ; ಕ  ಡಗು 
ಭರಷ ಯಲೂ ಬ ಟಟ, ಬರಾಹುಈ ಭರಷ ಯಲೂ ಬಿಟ್, ಬುಟ್ ಎಾಂಬ 

ಸಾಂವರರ್ದ ರ ಪಗಳಿವ 22. ಬ ಟಟದ ರ್ ಲ  ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ ಈ 

ವರಗಾಕ ಬಳಕ ಯರಗದ . ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ 
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ಗವಿರಾಂಗರಪುರ ಬ ಟಟ ಎಾಂಬ ಒಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮವಿದ . 
ಗವಿರಾಂಗರಪುರ ಎಾಂಬ ಸಥಳರ್ರಮದ ಸನಿಹದಲೂರುವ ಬ ಟಟಕ ೆ ಆ 

ಊರಿನ್ ಸಥಳರ್ರಮವು ನಿರ್ದಾಷ್ಟವರಗಯ  ಬ ಟಟ 
ವರಗಾಕವರಗಯ  ಬಳಕ ಯರಗದ . ಬ ಟಟದ ಮೋಲ  
ರ್ ಲ ಸಿರುವ ಗವಿರಾಂಗರ್ರರ್ ದ ೈವ ಆ ಸಥಳರ್ರಮಕ ೆ 
ಕರರಣವರಗರುವುದು ವಿಶ ೋಷ್. 

 

21. ಮಗೆ 
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ಮೊಗ , ಮಗ , ಮೊಘೆ ಎಾಂಬ 

ರ ಪಗಳಲೂ ಬಳಕ ಯರಗರುವ ಈ ಪದಕ ೆ ಮಣಿುನ್ ಪ್ರತ ಾ. 
ಒಾಂದು ಬಗ ಯ ಭ್ ರ್ಮ, ಹಳರ್ದ ಬಣುರ್ದಾಂದ ಕ ಡಿದ 

ಫಲವತರತದ ಭ್ ರ್ಮ ಮುಾಂತರದ ಅರ್ಾಗಳಿವ 23. ಫಲವತರತದ 

ಭ್ ರ್ಮಯ ರ್ ಲ  ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ ಬಳಕ ಯರಗರುವ ಈ 

ವರಗಾಕದ ಒಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮವಿದ . 
 

22. ಮನೆ 
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ವರಸಿಸುವ ಜರಗ; ಆಶಾಯ ಸ್ರಥನ್, 

ಬಿೋಡು ಎಾಂಬ ಅರ್ಾಗಳನ್ುನ ಹ  ಾಂರ್ದರುವ ಈ ಪದಕ ೆ 
ತರ್ಮಳಿನ್ಲೂ ಮರ್ ೈ; ಮಲ ಯರಳಾಂನ್ಲೂ ಮನ್; ಕ  ಡಗು, 
ತುಳುಗಳಲೂ ಮರ್  ಎಾಂಬ ಸಾಂವರರ್ದರ ಪಗಳಿವ 24. ಊರು 
ಅರ್ವರ ಹಳಿಳಯಿಾಂದ ದ ರವಿರುವ ತ  ೋಟ, ಹ  ಲಗಳಲೂ 
ಇರುವ ಒಾಂಟ್ಟ ಮರ್ ಯ ರ್ ಲ  ಎಾಂಬರ್ಾದಲೂ ಬಳಕ ಯರಗದ . 
ಈ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಮರ್  ಎಾಂಬ ವರಗಾಕರ್ದಾಂದ ಕ ಡಿದ ಮ ರು 
ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 
 

23. ರೆೊಪ್ಪ 
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ಊರಿನಿಾಂದ ಹ  ರಗ  
ದನ್ಕರುಗಳ ೊಾಂರ್ದಗ  ರ್ ಲ ಸಿರುವುದು ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ 
ಬಳಕ ಯರಗದ .  ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಈ ವರಗಾಕರ್ದಾಂದ ಕ ಡಿದ 

ಒಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮವಿದ . 
 

24. ವರ,-ವಾರ 

ಇದು ಸಾಂಸೃತ ಪದ. -ವರ, -ವರರ ಎಾಂಬಿವು ಪುರ ಎಾಂಬ 

ಆಕೃತಿಮರದ ಎರಡು ಉಪ ಆಕೃತಿಮರಗಳ ಾಂದು ಡರ. ಎಾಂ. 

ಚಿದರನ್ಾಂದಮ ತಿಾಯವರು ಅರ್ಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಟದರದರ . ಇದನ್ುನ 
ಅಲೂಗಳ ರ್ದರುವ ಡರ. ಎಾಂ.ಎಾಂ.ಕಲಬುಗಾ ಅವರು ವರ, -ವರರ 

ಎಾಂಬಿವು 'ಆಹರರ' ಎಾಂಬ ಆಕೃತಿಮರದ ಎರಡು 
ಉಪಆಕೃತಿಮರಗಳು ಎಾಂರ್ದದರದರ  25. ಡರ. ಎಾಂ.ಎಾಂ.ಕಲಬುಗಾ 
ಅವರ ಅರ್ಪ್ರಾಯವನ್ುನ ಸಿಾೋಕರಿಸಿ, ವರ, -ವರರ ಎಾಂಬಿವು 
'ಆಹರರ' ಎಾಂಬ ಆಕೃತಿಮರರ್ದಾಂದ ಬಾಂದವುಗಳ ಾಂದು 
ಹ ೋಳಬಹುದು. ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಈ ವರಗಾಕದ 

ಮ ರು ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ .  
 

25. ವಾಳ,-ಮಾಳ 

ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ಮರಳ , ಮಳ , ಮೊೋಳ  ಎಾಂಬ 

ಪದರ ಪಗಳಿರುವ ಇದರ ಅರ್ಾ: (ಎತತರವರದ) ಬಯಲು 
ಪಾದ ೋಶ, ಮೈದರನ್ ಎಾಂಬ ಅರ್ಾವಿದ  26. ಈ ವರಗಾಕವು ಎಲೂ 
ದರಾವಿಡ ಭರಷ ಗಳಲ ೂ ಒಾಂದ ೋ ತ ರರ್ರಗದ . ಬಯಲು ಪಾದ ೋಶ 

ಅರ್ವರ ಮೈದರನ್ ಪಾದ ೋಶದ ರ್ ಲ  ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ 
ಬಳಕ ಯರಗರುವ ಈ ವರಗಾಕದ ಒಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮವಿದ . 
 

26. ಸಂದರ,-ಸಮುದರ, -ಸಾರ್ರ 

ಇದು ಸಾಂಸೃತ ವರಗಾಕ. ಸಮುದಾ ಎಾಂಬುದರ ಹಾಸಿಾೋಕೃತ 

ರ ಪವ ೋ ಸಾಂದಾ. ನಿೋರಿನ್ ರ್ ಲ  ಎಾಂಬರ್ಾದಲೂ 
ಬಳಕ ಯರಗರುವ ಈ ವರಗಾಕವು  ತರಲ ೂಕನ್ 

(ಸಮುದಾ4+ಸ್ರಗರ3) ಏಳು ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲೂರುವುದನ್ುನ 
ಕರಣಬಹುದು. 
 

27. ಹಟ್ಟು (<ಪ್ಟ್ಟು)/ ವಟ್ಟು 
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ದನ್, ಕುರಿ ಮೊದಲರದವುಗಳನ್ುನ 
ಕ ಡುವ ಮರ್ ; ದ  ಡಿಡ; ಕ  ಟ್ಟಟಗ ; ರ  ಪಪ ಮುಾಂತರದ 

ಅರ್ಾವಿದ . ಇತರ ದರಾವಿಡ ಭರಷ ಗಳ ಸಾಂವರರ್ದ ರ ಪಗಳು 
ಹಿೋಗವ : ತರ್ಮಳು-ಪಟಟ, ಪಟ್ಟಟ, ಪಟುಟ; ಮಲಯರಳಾಂ-ಪಟ್ಟಟ; 
ತುಳು-ಪಟ್ಟಟ, ಪಟುಟ; ತ ಲುಗು-ತಟುಟ; ಕ  ೋತ-ಪಟ್27. ಕೃಷಿಯ 

ಜ  ತ ಗ  ದನ್, ಕುರಿ ಮುಾಂತರದ ಸ್ರಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ೊಾಂರ್ದಗ  
ವರಸಿಸುವ ರ್ ಲ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸಲು ಈ ವರಗಾಕ 

ಬಳಕ ಯರಗದ . ಈ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಹಟ್ಟಟ ಎಾಂಬ ವರಗಾಕದ ಅತಿ 

ಹ ಚುು ಅಾಂದರ  ತ  ಾಂಬತ  ತಾಂಬತುತ ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 
 

28. ಹಳ್ಳಿ 
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ಈ ಪದದ ಮ ಲ ರ ಪ ಪಳಿಳ. ಚಿಕೆ 
ಊರು, ಗರಾಮ ಎಾಂಬ ಅರ್ಾವಿದ . ತರ್ಮಳು ಮಲ ಯರಳಾಂನ್ಲೂ 
ಪಳಿಳ ಎಾಂದ , ತುಳುವಿನ್ಲೂ ಹಳಿಳ ಎಾಂದ , ತ ಲುಗು ಭರಷ ಯಲೂ 
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ಪಲೂ, ಪಲ ೂ ಎಾಂಬ ಸಾಂವರರ್ದ ಪದಗಳಿವ 28. ಕಟ್ ಲ್ 

ನಿಘಾಂಟುವಿನ್ಲೂ ಹಳಿಳ, A Settlement, an abode, a 

hamlet, a village 29 ಎಾಂಬ ಅರ್ಾವಿದ . ಸಣು ಊರು ಎಾಂಬ 

ಅರ್ಾದಲೂ ಬಳಕ ಯರಗದ . ಈ ವರಗಾಕರ್ದಾಂದ ಕ ಡಿದ 

ತ  ಾಂಬತರತರು ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂವ .  
 

29. ಹಾಳ್ 

ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ಹರಳ ಎಾಂಬುದರ ಮ ಲ ರ ಪ 

ಪ್ರೞ್. ಮಲ ಯರಳಾಂನ್ಲೂ ಪ್ರೞ್; ತುಳುವಿನ್ಲೂ ಪ್ರಳು; 
ಹರಳು; ಕ  ಡುಗು ಭರಷ ಯಲೂ ತಳಿ; ತ ಲುಗು ಭರಷ ಯಲೂ 
ಪ್ರಡು ಎಾಂಬ ಸಾಂವರರ್ದ ರ ಪಗಳಿವ 30. ಈ ವರಗಾಕವು 
ಬಿೋಳುಬಿದದ ಅರ್ವರ ಹರಳು ಬಿದದ ಭ್ ರ್ಮ ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ 
ಬಳಕ ಯರಗದ . ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಈ ವರಗಾಕರ್ದಾಂದ ಕ ಡಿದ 

ಮ ರು ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 
 

30. ಹೆೊಳ ,ೆ-ಹಳಿ 
ಇದು ದರಾವಿಡ ವರಗಾಕ. ಪಳಳ>ಹಳಳ: ಸಣುನ್ರ್ದ ಇತರ ದರಾವಿಡ 

ಭರಷ ಗಳಲೂನ್ ಸಾಂವರರ್ದ ರ ಪಗಳು ಹಿೋಗವ : ತರ್ಮಳು-
ಪಳಳಮ್; ಮಲಯರಳಾಂ-ಪಳಳ; ತುಳು-ಪಳಳ, ಪಲೂ; ತ ಲುಗು-
ಪಲೂ 31. ಹಳಳ ಮತುತ ಹ  ಳ  ಎಾಂಬ ವರಗಾಕಗಳು ಕಾಮವರಗ 

ಸಣು ನ್ರ್ದ ಮತುತ ತ  ರ ಯ ಸನಿಹದ ರ್ ಲ  ಅರ್ವರ 

ನ್ರ್ದಮರಗಾದ ಸಥಳ ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ ಬಳಕ ಯರಗದ .  
ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಈ ವರಗಾಕಗಳ ತಲರ ಒಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮವಿದ . 
 

31. ಕಾಲೆೊನಿ, ಫ್ಾಯಕುರಿ, ಫ್ಾರಂ, ಫ್ಾರೆಸ್ಟು, ಗೆೋಟ್, ಮೈನ್ಸ್, 
ಸೆುೋಶನ್ಸ 

31.1 ಕಾಲೆೊನಿ: ಇದು ಇಾಂಗೂಶ್ ನ್ Colony ಯ ಲಪಾಾಂತರ 

ರ ಪ. ಇದಕ ೆ 1. ವಸ್ರಹತು, 2. ವಲಸ್ ಗರರರು 3. 

ಸಮುದರಯ, ಸಮರಜ, ನ್ಗರದಲೂ ಪಾತ ಾೋಕವರಗ ಯರ 

ತಮಗ ೋ ವಿಶಿಷ್ಟವರದ ಭರಗದಲೂ ರ್ ಲ ಸಿರುವ ಒಾಂದ ೋ 
ಜರ್ರಾಂಗದವರು ಯರ ಕಸುಬಿನ್ವರು 4. ಮೊಹಲೂ, ಕ ೋರಿ, ಹಟ್ಟಟ, 
ಕರಲನಿ. 32 ಈ ವರಗಾಕವು ಗರಾರ್ಮೋಣ ಪಾದ ೋಶದಲೂ ಒಾಂದು 
ಸಮುದರಯ ಒಾಂದ ಡ  ವರಸಿಸುವ ರ್ ಲ , ಕರಖರಾರ್ ಗಳ 

ರ್ೌಕರರು ವರಸಿಸುವ ವಸತಿ ಸಮುಚುಯ, ನಿರ್ದಾಷ್ಟ 
ಇಲರಖ ಯ ರ್ೌಕರರು ಒಾಂದ ಡ  ವರಸಿಸುವ ಸಥಳ ಎಾಂಬರ್ಾದಲೂ 
ಈ ವರಗಾಕ ಬಳಕ ಯರಗದ . ಗರಾರ್ಮೋಣ ಮತುತ ನ್ಗರ 

ಪಾದ ೋಶಗಳು ಸ್ ೋರಿದಾಂತ  ಏಳು ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 

31.2 ಫ್ಾಯಕುರಿ: ಇದು ಇಾಂಗೂಶ್ ನ್ Factory ಪದದ ಲಪಾಾಂತರ 

ರ ಪ. ಇದರ ಅರ್ಾ: ಕರಖರಾರ್ ; ಯಾಂತ  ಾೋಪಕರಣಗಳಿಾಂದ 

ಯರವುದ ೋ ಸರಕನ್ುನ ತಯರರಿಸುವ ಕ ೋಾಂದಾ33.ಈ ವರಗಾಕವು 
ಸಿಮಾಂಟ್ ಮತುತ ತ ಾಂಗನ್ ರ್ರರಿನ್ ಕರಖರಾರ್  
ಸ್ರಥಪಿತವರಗರುವ ರ್ ಲ ಯನ್ುನ ಸ ಚಿಸಲು ಬಳಕ ಯರಗದ . 
ಏಳು ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ತರಲ ೂಕನ್ಲೂವ . 
 

31.3 ಫ್ಾರಂ: ಇದು ಇಾಂಗೂಶ್ ನ್ Farm ಎಾಂಬುದರ ಕನ್ನಡ 

ಲಪಾಾಂತರ ರ ಪ. ಈ ವರಗಾಕವು ಪ್ರಾಣಿ ಸ್ರಕರಣಿಕ ಯ 

ಕ ೋಾಂದಾ ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ ಬಳಕ ಯರಗದ .   ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಈ 

ವರಗಾಕರ್ದಾಂದ ಕ ಡಿದ ಒಾಂದು ಸಥಳರ್ರಮ ಇದ . 
 

31.4 ಫ್ಾರೆಸ್ಟು: ಇದು ಇಾಂಗೂಶ್ ನ್  Forest ಪದದ ಕನ್ನಡ 

ಲಪಾಾಂತರ ರ ಪ. ಈ ವರಗಾಕವು ಅರಣಾಪಾದ ೋಶ ಎಾಂಬ 

ಅರ್ಾದಲೂ ಬಳಕ ಯರಗದ . ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಒಾಂದು 
ಸಥಳರ್ರಮವಿದ . 
 

31.5 ಗೆೋಟ್: ಇದು ಇಾಂಗೂಶ್ ನ್ Gate ಎಾಂಬುದರ ಲಪಾಾಂತರ 

ರ ಪ. ಈ ವರಗಾಕವು ಊರಿನಿಾಂದ ತುಸು ದ ರ ದರರಿಯಲೂ 
ಬಸುಸ ನಿಲುೂವ ತರಣವನ್ುನ ಸ ಚಿಸುವ ಅರ್ಾದಲೂ 
ಬಳಕ ಯರಗದ . ಗರಾರ್ಮೋಣ ಪಾದ ೋಶಗಳಿಗ  ವರಹನ್ ಸಾಂಚರರ 

ಪ್ರಾರಾಂಭ್ವರಯಿತರದರ  ಒಾಂದು ತರಲ ೂಕನ್ಲೂರುವ ಎಲೂ 
ಹಳಿಳಗಳಿಗ  ಬಸ್ಟ ಸಾಂಚರಿಸಲು ಅಸ್ರಧಾವರದರಗ ಮುಖಾರಸ್ ತ 
ಮ ಲಕ ಹಲವು ಹಳಿಳಗಳಿಗ  ಸ್ರರಿಗ  ಸಾಂಪಕಾ 
ಕಲಪಸಲರಯಿತು. ಹಿೋಗ  ಹಳಿಳಯ ತುಸು ದ ರದಲೂರುವ ಬಸುಸ 
ನಿಲುೂವ ತರಣವನ್ುನ ಆಯರಯ ಸಥಳರ್ರಮದ  ಾಂರ್ದಗ  ಗ ೋಟ್ 

ಎಾಂಬ ವರಗಾಕ ಸ್ ೋರಿ ಹ  ಸಸಥಳರ್ರಮಗಳು ರ ಪುಗ  ಾಂಡರ , 
ಮತ ತ ಕ ಲವ ಡ  ಬಸುಸ ನಿಲುೂವ ತರಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮರದ 

ಹ ಸರು ನಿರ್ದಾಷ್ಟವರಗರುವುದನ್ುನ ಕರಣಬಹುದು. ಈ ವರಗಾಕದ 

ರ್ರಲುೆ ಸಥಳರ್ರಮಗಳಿವ . 
 

31.6 ಮೈನ್ಸ್: ಇದು ಇಾಂಗೂಶ್ ವರಗಾಕ. ಇಾಂಗೂಶ್ ನ್  Mine 

ಪದದ ಕನ್ನಡ ಲಪಾಾಂತರ ರ ಪ. ಈ ವರಗಾಕವು ಗಣಿಯ ರ್ ಲ  
ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ ಬಳಕ ಯರಗದ . ತರಲ ೂಕನ್ಲೂ ಒಾಂದು 
ಸಥಳರ್ರಮವಿದ . 
 

31.7 ರ ೈಲ ಾ ಸ್ ಟೋಶನ್ಸ: ಇದು ಇಾಂಗೂಶ್ ವರಗಾಕ. ರ ೈಲು ನಿಲುೂವ 
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ತರಣ (Railway Station) ಎಾಂಬ ಅರ್ಾದಲೂ ಬಳಕ ಯರಗದ . 
ಹ  ಸದರಗ ರ ೈಲುಮರಗಾ ಬಾಂದುದರಿಾಂದರಗ 

ರ ೈಲುನಿಲರದಣಗಳರದವು. ಈ ತರಣಗಳನ್ುನ ಸ ಚಿಸುವ 

ಸಲುವರಗ ರ ೈಲ ಾ ಎಾಂಬುದು ನಿರ್ದಾಷ್ಟವರಗಯ , ಸ್ ಟೋಶನ್ಸ 

ಎಾಂಬುದು ವರಗಾಕವರಗಯ  ಬಳಕ ಯರಗರುವುದನ್ುನ 
ಕರಣಬಹುದು.  
ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕನ್ ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲೂ ನ್ಲವತುತ ಬಗ ಯ 

ವರಗಾಕಗಳು ಬಳಕ ಯರಗರುವುದು ಕಾಂಡುಬರುತತದ . ಅದರಲೂ 
ಇಪಪತರತರು ವರಗಾಕಗಳು ದರಾವಿಡ ವಗಾಕ ೆ ಸ್ ೋರಿವ . ಇತಿತೋಚಿನ್ 

ಏಳು ಇಾಂಗೂಶ್ ವರಗಾಕಗಳನ್ುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸಿದರ  ಕ ೋವಲ 

ಏಳು ಸಾಂಸೃತದ ವರಗಾಕಗಳು ಬಳಕ ಯರಗವ . ಕಾಂದರಯ 

ಮತುತ ಉಪಗರಾಮಗಳು ಸ್ ೋರಿದಾಂತ  ಒಟುಟ ರ್ರಲುೆನ್ ರ 

ಹರ್ದಮ ರು ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲೂ ಸಾಂಸೃತ ವರಗಾಕಗಳಿಾಂದ 

ಕ ಡಿದ ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಸಾಂಖ ಾ ಕ ೋವಲ ಐವತ ತಾಂಟು. ಇದರಿಾಂದ 

ಸಪಷ್ಟವರಗುವುದ ೋರ್ ಾಂದರ  ಈ ತರಲ ೂಕು ಅನ್ಾಭರಷರ 

ಸಾಂಸೃತಿಗಳ ಸಾಂಪಕಾವಿಲೂದ ಅಚುಕನ್ನಡ ಪಾದ ೋಶ ಎಾಂಬುದು. 
ನ್ ರಕ ೆ ಎಾಂಬತರತರು ಸಥಳರ್ರಮಗಳು ಕನ್ನಡ ವರಗಾಕರ್ದಾಂದ 

ಕ ಡಿರುವುದು ಇದನ್ುನ ದೃಢಪಡಿಸುತತದ . ವರಗಾಕಗಳನ್ುನ 
ವಗೋಾಕರಿಸಿ ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ  ಒಳಪಡಿಸಿದದರಿಾಂದ ಕಾಂಡುಬರುವ 

ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ೂಕು ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲೂನ್ ವಿಶ ೋಷ್ 

ಸಾಂಗತಿಗಳನ್ುನ ಸ ಥಲವರಗ ಗುರುತಿಸಲು ಪಾಯತಿನಸಲರಗದ .  
ಸಮರರ  ೋಪ ಪಾಸುತತ ಅಧಾಯನ್ವು ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ಕನ್ 

ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ವರಗಾಕಗಳನ್ುನ ಅತಾಾಂತ ನಿಖರವರಗ 

ಗುರುತಿಸಲರಗದ . ಇದರಿಾಂದ ಒಾಂದು ಪಾದ ೋಶದ ಸ್ರಾಂಸೃತಿಕ 

ಚರಿತ ಾಯನ್ುನ ಕಟ್ಟಟಕ  ಳಳಲು ಕ ೈಗ  ಳುಳವ ಅಧಾಯನ್ಕ ೆ 
ತುಾಂಬರ ರ್ ರವರಗುತತದ . ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲೂ ಈ 

ಪಾದ ೋಶದ ಭೌಗ  ೋಳಿಕ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯಗಳು 
ಅಾಂತಗಾತವರಗರುವುದನ್ುನ ಸಪಷ್ಟವರಗ ಗುರುತಿಸಲರಗದ . 
ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸತಿ ರ್ ಲ ಗಳರದ ಕ ರ , ಹಳಳ, ಸಸಾ, ಕಲುೂ-ಬಾಂಡ , 
ಎತತರದಭ್ ರ್ಮ, ಮೈದರನ್ಪಾದ ೋಶ, ಅರಣಾಪಾದ ೋಶ, ಬ ಳ , 
ಮಣುು, ಮಣಿುನ್ಬಣುದ ಸ ಚಕಗಳರಗರುವುದನ್ುನ 
ಕರಣಬಹುದು. ಇನ್ುನ ಸ್ರಾಂಸೃತಿಕ ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲೂ 
ಬಹುಸಾಂಸೃತಿಯ ಪಾತಿೋಕವರಗರುವ ವಿವಿಧ ಸಮುದರಯ, 

ಮೊದಲು ರ್ ಲ ಯ ರಿದರತ ಅರ್ವರ ಊರಿನ್ ಮುಖಾಂಡ, 

ಮಹಿಳ ಯರ ಹ ಸರಿನ್ ರ್ ಲ , ವಿವಿಧ ಕಸುಬು, ವರಾಪ್ರರ, 

ಆಡಳಿತ ಹರಗ  ದ ೈವಸಾಂಬಾಂಧಿ ಸಥಳರ್ರಮಗಳನ್ುನ 
ಗಮನಿಸಿದರಗ ಬಹುಸಾಂಸೃತಿಯ ಪಾದ ೋಶ ಎಾಂಬುದು 
ಅಧಾಯನ್ದ ಬಹುಮುಖಾ ಫಲತ ಎಾಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. 
ಹ  ಸದುಗಾ ತರಲ ಕನ್ ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ನಿಷ್ಪತಿತ ನಿಣಾಯ, 

ಶರಸರ್  ೋಕತ ಸಥಳರ್ರಮಗಳ ಅಧಾಯನ್, 

ಸಥಳರ್ರಮಗಳಲರೂಗರುವ ಪರಿವತಾರ್  ಹರಗು ಸಥಳರ್ರಮಗಳ 

ಸ್ರಾಂಸೃತಿಕ ಅಧಾಯನ್ದ ಅಗತಾವಿದ  ಎಾಂಬುದು ಈ 

ಅಧಾಯನ್ರ್ದಾಂದ ತಿಳಿದುಬಾಂರ್ದದ .  
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