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ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಥ ಳನಾಮರ್ಳ 

ವರ್ಗಗಕರಣ 
 

ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ  
 
ಪೀಠಿಕೆ 

ಸಥ ಳರ್ನಮ ಅಧ್ಾ ಯನ್ದಲಿ್ಲ  ವರ್ೋಾಕರಣ ಪಾ ಮುಖವಾದುದು. ಅಪ್ರರ 

ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲರುವ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆ್ಕ  ಒಳಪಡಿಸಲು ಇದು 

ಸಹಾಯವಾಗುತತ ದೆ. ಮತ್ತತ  ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಭಾಷಿಕ, ಸ್ನಾಂಸೆ ೃತಿಕ 

ಮುಾಂತಾದ ಮಹತಾ ದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನಾ  ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗುತತ ದೆ. ಅಸಂಖಾ  

ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  ಕ್ಕಲವು ಸ್ನಮಾನ್ಾ  ತತಾ ಗಳಿಗನ್ನಗುಣವಾರ್ ವರ್ೋಾಕರಿಸಿ 

ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆ್ಕ  ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಅಗತಾ  ಹಾಗೂ ಅನಿವಾಯಾವೂ ಹೌದು. ಈ 

ನಿಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪೌವಾಾತಾ  ಮತ್ತತ  ಪ್ರಶ್ಚಾ ತಾ  ವಿದ್ಾ ಾಂಸರು ವಿವಿಧ್ ತತಾ ಗಳನ್ನಾ  ಆಧ್ರಿಸಿ 

ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  ವರ್ೋಾಕರಿಸಲು ಪಾ ಯತಿಾ ಸಿದ್ಾ ರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು 

ವರ್ೋಾಕರಣವು ಎಲಿ  ಪಾ ದೇಶಗಳ ಸಥ ಳರ್ನಮ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆ್ಕ  ನೆರವಾಗುತತ ದೆಾಂದು 

ಭಾವಿಸಬಾರದು. ವಿವಿಧ್ ವಿದ್ಾ ಾಂಸರ ವರ್ೋಾಕರಣಗಳ ಸ್ಥಥ ಲ ಪರಿಶೋಲನೆಯು 

ಆಯಾಯ ಪಾ ದೇಶದ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆ್ಕ  ಅಗತಾ ವಾದ ವರ್ೋಾಕರಣವನ್ನಾ  

ರೂಪಿಸಿಕಳಳ ಲು ನೆರವಾಗುತತ ದೆ. ಇದನ್ನಾ  ಗಮನ್ದಲಿ್ಲರಿಸಿಕಾಂಡು ಪಾ ಸುತ ತ 

ಪಾ ಬಂಧ್ದಲಿ್ಲ  ಪೌವಾಾತಾ  ಮತ್ತತ  ಪ್ರಶ್ಚಾ ತಾ  ವಿದ್ಾ ಾಂಸರು ಮಾಡಿರುವ 

ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣವನ್ನಾ  ಸ್ಥಥ ಲ ಅವಲೋಕನ್ದ ಮೂಲಕ ಹೊಸದುಗಾ 

ತಾಲೂಕಿನ್ ಸಥ ಳರ್ನಮ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆ್ಕ  ಬೇರ್ಕರ್ರುವ ವರ್ೋಾಕರಣವನ್ನಾ  

ರೂಪಿಸಿಕಳಳ ಲು ಪಾ ಯತಿಾ ಸಲಾರ್ದೆ.  

ಇಾಂರಿ್ ಶ್ ಸಥ ಳರ್ನಮ ನಿಘಂಟು Introduction to the Oxford Dictionary of English 

Place names ಕೃತಿಯ ಕರ್ತಾ ಎರ್ಕಾ ಲ್ ಅವರು ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  ರ್ನಲೆು  ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ವರ್ೋಾಕರಣ ಮಾಡಿದ್ಾ ರೆ.  

1. Folk names or tribal names 

2. Habitation names proper 

3. Place names which denote a defined are of ground, a piece of flat land in a 

riverbed, an enclosure or an open place in a wood  

4. Original natural names i.e, names denoting Rivers, Streams, Ponds, Fords, Lakes 

etc 1 

 

ಸಥ ಳರ್ನಮ ವರ್ೋಾಕರಣದಲಿ್ಲ  ಎರ್ಕಾ ಲ್ ಅವರದುಾ  ಮೊದಲ 

ಪಾ ಯತಾ ವಾರ್ರುವುದರಿಾಂದ ಗಮರ್ನಹಾ ಎನಿಸುತತ ದೆ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ್ ನೆಲೆಗಳಲಿ್ಲ  

ರೂಪಿತವಾದ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  ರ್ನಲೆು  ಬಗೆಯಲಿ್ಲರಿಸಿ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಮಾಡಲು 

ಸ್ನಧ್ಾ ವಾಗುವುದಿಲಿ .  

ಲಾಾ ಾಂಬರ್ಟಾ ಮತ್ತತ  ಮೇರಿಯೋಪೈ ಎಾಂಬ ವಿದ್ಾ ಾಂಸರು ಸಥ ಳರ್ನಮ ವರ್ೋಾಕರಣಕೆ್ಕ  

ನೆರವಾಗುವ ಹನೆಾ ರಡು ತತಾ ಗಳನ್ನಾ  ಪಾ ಸ್ನತ ಪಿಸಿದ್ಾ ರೆ.2 

1.  ಚಾರಿತಿಾ ಕ ರ್ನಮಗಳು, 
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2. ಮತಿೋಯ ರ್ನಮಗಳು 

3. ಪ್ರಾ ಣಿ ರ್ನಮಗಳು 

4. ವಾ ಕಿತ  ರ್ನಮಗಳು 

5. ಜರ್ನಾಂಗ ರ್ನಮಗಳು 

6. ಪುರಾತನ್ ರ್ನಮಗಳ ಪುನ್ರಾವತಾನೆ 

7. ಸಸಾ  ಹಾಗೂ ಲೋಹರ್ನಮಗಳ ಪಾ ತಿಕರಣ 

8. ಭಾವರ್ನಮಗಳು ಆಧ್ಯರವಾಗುಳಳ  ಹೆಸರು 

9. ಸ್ನಹಿತಾ  ಅಥವಾ ಕಲಪ ನೆಯಾಂದ ಸಿಾ ೋಕರಿಸಿದ 

ಹೆಸರು 

10. ಸುಖದುುಃಖ ಸ್ಥಚಕ ರ್ನಮಗಳು 

11. ಪಾ ಮಾದ ಲಬಧ ರ್ನಮಗಳು 

12. ಹಾಸಾ  ರ್ನಮಗಳು  

 

ಈ ವಿದ್ಾ ಾಂಸರು ಸಥ ಳರ್ನಮ ವರ್ೋಾಕರಣ ಕುರಿತ್ತ 

ನಿೋಡಿರುವ ತತಾ ಗಳಲಿೆ ೋ ಸ್ನಕಷಿ್ಟ  ಪುನ್ರಾವತಾನೆ 

ಇರುವುದರಿಾಂದ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆ್ಕ  ಅಷಿ್ ಾಂದು 

ಪಾ ಯೋಜನ್ವಾಗಲಾರದು.  

ಭಾರತಿೋಯ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾ ಮುಖರಾದ 

ಸುನಿೋತಕುಮಾರ ಚಟರ್ಜಾ ಅವರು ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  

ಐದು ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ವರ್ೋಾಕರಿಸಿದ್ಾ ರೆ. ಅವಾಂದರೆ;  

1. ಜ್ಞತಿ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟಿ್ಟ ನಿಾಂದ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳು 

2. ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಾಂದ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳು 

3. ಧ್ಯರ್ಮಾಕ ಸಂಗತಿಯರ್ನಾ ಧ್ರಿಸಿದ ಹೆಸರುಗಳು 

4. ವಾ ಕಿತ ವಾಚಕ ಅಥವಾ ಘಟನೆಯರ್ನಾ ಧ್ರಿಸಿದ 

ಹೆಸರುಗಳು 

5. ಪ್ರಾ ಚಿೋನ್ ಹೆಸರುಗಳ ಪುನ್ರಾವತಾನೆಯಾಂದ 

ರೂಪುಗಾಂಡ ಹೆಸರುಗಳು 

 

ಸಥ ಳರ್ನಮ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಗಳನ್ನಾ  ಗಂಭೋರವಾರ್ 

ಕೈಗಾಂಡ ಮತ್ತ ೋವಾ ಪುರಾತತಾ ಜ್ಞ 

ಎಚ್.ಡಿ.ಸಂರ್ಕಲ್ಲಯಾ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  ಏಳು 

ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ವರ್ೋಾಕರಿಸಿದ್ಾ ರೆ. ಅವಾಂದರೆ;  

1. ವಾ ಕಿತ ವಾಚಕ 

2. ಘಟರ್ನಧ್ಯರಿತ 

3. ಮೌಢ್ಾ  ಹಾಗೂ ಸಂಪಾ ದ್ಯಗಳರ್ನಾ ಧ್ರಿಸಿದುಾ  

4. ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳರ್ನಾ ಧ್ರಿಸಿದುಾ  

5. ಮರ, ಫಸಲು, ಹೂ, ಹಣ್ಣು ಗಳಿಾಂದ ಬಂದವುಗಳು 

6. ಪ್ರಾ ಣಿ, ಪಕಿಿ  ಹೆಸರುಗಳಿಾಂದ ಬಂದವುಗಳು 

7. ಪ್ರಾ ಚಿೋನ್ ಹೆಸರುಗಳ ಪುನ್ರಾವತಾನೆ 

 

ಎಚ್.ಡಿ.ಸಂರ್ಕಲ್ಲಯಾ ಅವರು ಸುನಿೋತಕುರಮಾರ 

ಚಟರ್ಜಾ ಅವರ ವರ್ೋಾಕರಣವನ್ನಾ  ಅಥಾಪೂಣಾವಾರ್ 

ವಿಸತ ರಿಸಿದ್ಾ ರೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಕನ್ಾ ಡ ವಿದ್ಾ ಾಂಸರ ಸಥ ಳರ್ನಮ ವರ್ೋಾಕರಣ 

ಪರಿಶೋಲನೆಯಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಾ ಾಂಸರಾದ 

ಶಂ.ಬಾ.ಜೋಶ ಅವರು ತಮಮ  ಎಡೆಗಳು ಹೇಳುವ 

ಕಂರ್ನಡ ಕತೆ (1947) ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  

ಇಪಪ ತೆತ ರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾರ್ ವರ್ೋಾಕರಿಸಿದ್ಾ ರೆ. 

ಅವಾಂದರೆ;  

1. ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಾಂದ ಬಂದುವು  

2. ರ್ಡಗಂಟ್ಟಗಳಿಾಂದ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳು  

3. ದೇಹದ ಅಾಂಗಾಂಗಗಳಿಾಂದ ಬಂದ ಹೆಸರು 

4. ಬಳಗದವರಿಾಂದ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳು  

5. ಮನೆಗಳಿಾಂದ  

6. ದಿನ್ಸುಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಾಂದ  

7. ಬಣು ಗಳಿಾಂದ  

8. ಹರಳುಗಳಿಾಂದ  

9. ಬಂಗರದಿಾಂದ  

10. ಅಾಂಕ್ಕಗಳಿಾಂದ  

11. ಗಾ ಹಾದಿಗಳಿಾಂದ  

12. ಮಳೆ, ರ್ಮಾಂಚು ಮುಾಂತಾದವುಗಳಿಾಂದ  

13. ದಿಕೆು ಗಳಿಾಂದ  

14. ನೆಲದಿಾಂದ  

15. ಬೇಸ್ನಯದಿಾಂದ  

16. ರ್ಕಲದಿಾಂದ  

17. ಚಿಕೆ , ಹಿರೆ, ಸಣು , ದೊಡಡ   

18. ಕೂಡಿಕ್ಕಯಾಂದ  

19. ದೇವತಾದಿಗಳಿಾಂದ ಬಂದುವು (ರಾಮಾಯಣ, 

ಮಹಾಭಾರತದಿಾಂದ, ಪುರಾಣದಿಾಂದ) 

20. ಜರ್ನಾಂಗಗಳಿಾಂದ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳು (ಪುರಾತನ್, 

ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಅವಾಾಚಿೋನ್) 21)ವಾ ವಸ್ನಯ, 

ಉದೊಾ ೋಗ, ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಾಂದ 22)ವಾ ಕಿತ ಗಳಿಾಂದ 

ಬಂದುವು (ಪುರಾತನ್ ಋಷಿಮನಿಗಳಿಾಂದ, 

ರಾಜಕಿೋಯ ಮತ್ತತ  ಸ್ನಮಾರ್ಜಕ, ಧ್ಯರ್ಮಾಕ) 

 

ಈ ವರ್ೋಾಕರಣವು ಅತಿವಾಾ ಪಿತ  ದೊೋಷದಿಾಂದ 

ಮುಕತ ವಾರ್ದೆ. ಇಪಪ ತೆತ ರಡು ವಿವಿಧ್ ಗುಾಂಪುಗಳಾರ್ 

ವರ್ೋಾಕರಿಸಿರುವ ಈ ವಿಧ್ಯನ್ ತ್ತಸು ದೊಡಡ ದೆನಿಸುತತ ದೆ. 

ಆದರೆ ಪುನ್ರಾವೃತಿತ  ಇಲಿದೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಸಥ ಳರ್ನಮ 

ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಕುರಿತಂತೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ 

ಸ್ನಗಲು ನೆರವಾಗುತತ ದೆಾಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಪ್ರಾ .ದೇ.ಜವರೇಗೌಡರು ತಮಮ  ಸಥ ಳರ್ನಮ ವಾಾ ಸಂಗ 

(1990) ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  ಹತ್ತತ  ವಿಧ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ವರ್ೋಾಕರಿಸಿದ್ಾ ರೆ.3 

1. ವಸತಿಗಳನ್ನಾ  ಸ್ಥಚಿಸುವ ಘಟಕಗಳು: ಹಳಿಳ , 

ಊರ್, ಪುರ, ವಾಡಿ, ಪ್ರಡಿ, ಬೋಡು, ದೊಡಿಡ , ಹಟಿ್ಟ , 

ಹುಾಂಡಿ, ಗೂಡು, ಬೋದಿ, ಹಾದಿ 

2. ತಿಟಿು , ಬೆಟಿ , ರ್ಕಡು, ಕಲಿು ಗಳನ್ನಾ  ಸ್ಥಚಿಸುವ 

ಘಟಕಗಳು: ಕುಪ್ಪಪ , ಕಪಪ ಲು, ಕುಾಂದ, ಬೆಟಿ , ಮಲೆ, 

ಗಟಿ , ಘಟಿ , ಕೋಡು, ಕಲ್, ಕಲಿು , ಗುಾಂಡಿು , 

ರ್ಕಡು, ಕುಮರಿ, ತಿಟಿು  

3. ಜಲಸ್ಥಚಕ ಘಟಕಗಳು: ಕ್ಕರೆ, ಕಟಿ್ಟ , ಕಳ, 

ಸಮುದಾ , ಅಾಂಬುದಿ, ಗುಾಂಡಿ, ತ್ರೆ, ಕೂಡಿು , 

ಕೋಡಿ, ಮೊೋಳೆ 

4. ಮಣಿು ನ್ ಬಗೆ, ಸನಿಾ ವೇಶವೇ ಮೊದಲಾದ 

ಭೌಗೋಲ್ಲಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನಾ  ಸ್ಥಚಿಸುವ 

ಘಟಕಗಳು: ಹಂತ, ರ್ಕವಲ್, ಬಾಳು, ವಾಳು, ಹಾಳು, 

ಆಳು, ಮಾಳ, ಸ್ನಲ್, ಮೂಲೆ 

5. ಜ್ಞತಿ, ಕುಲ, ಧ್ಮಾ ಸ್ಥಚಕ ಘಟಕಗಳು: ಮಂಗಳ, 

ಅಗಾ ಹಾರ, ಗುಡಿ, ಚತಾ  

6. ವಾಾ ಪ್ರರ ಕಾಂದಾ ಗಳನ್ನಾ  ಸ್ಥಚಿಸುವ ಘಟಕಗಳು: 

ಪಟಿ ಣ, ಪಟು , ನ್ಗರ, ಪೇಟ್ಟ, ಸಂತೆ 
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7. ಸೈನಿಕ ಕಾಂದಾ ಗಳನ್ನಾ  ಕೋಟ್ಟಗಳನ್ನಾ  

ನಿದೇಾಶಸುವ ಘಟಕಗಳು: ಪ್ರಳಾ , ಪ್ರಳೆಯ, 

ಕೋಟ್ಟ 

8. ಸಸಾ  ಜ್ಞತಿಯನ್ನಾ  ನಿದೇಾಶಸುವ ಘಟಕಗಳು: ಆಲ, 

ಉಗನಿ, ಮತಿತ , ನೇಲೆಾ, ಮಾವು, ಜ್ಞಲ, ಜ್ಞರ್ಜ, ವಲಿ್ಲ , 

ನೆಲಿ್ಲ  

9. ಪ್ರಾ ಣಿ ವಾಚಕ ಘಟಕಗಳು: ಸೋಗೆ, ನಂದಿ 

10. ಸಂಕಿೋಣಾ ಘಟಕಗಳು: ತಲೆ, ಬಾರ್ಲು, ಗುಾಂಬ, 

ಗುಾಂಬೆ, ಗಣ, ಕುಣಿಕ್ಕ, ಸಡಿು , ಏಣಿ 

 

ಪ್ರಾ .ದೇ.ಜ.ಗೌ ಅವರು ವಾರ್ಾಕವರ್ನಾ ಧ್ರಿಸಿ 

ವರ್ೋಾಕರಣ ಮಾಡಿದ್ಾ ರೆ. ಇದು ಮೈಸ್ಥರು 

ರ್ಜಲಿೆಯನ್ನಾ  ಮುಖಾ ವಾರ್ರಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. ಮತ್ತತ  ಇಡಿೋ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾರ್ಾಕಗಳನ್ನಾ  ಗಮನಿಸಿದ್ಗ 

ಪೂಣಾವಾಗುತತ ದೆ ಎಾಂದು ಸಾ ತಃ ದೇಜಗೌ ಅವರೇ 

ಹೇಳಿರುವುದರಿಾಂದ ಎಲಿ  ಪಾ ದೇಶಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆ್ಕ  

ಸ್ಥಕತ ವಾಗದು. ಆದರೆ ಸಥ ಳರ್ನಮ ವರ್ೋಾಕರಣಕೆ್ಕ  

ನೆರವಾಗುತತ ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಾ .ದೇಜಗೌ 

ಅವರ ವರ್ೋಾಕರಣದ ಕಾ ಮವನ್ನಾ  ಆಧ್ರಿಸಿ 

ಡಾ.ವಿಶಾ ರ್ನಥ ಅವರು ತಮಮ  ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು (1996) 

ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಹದಿಮೂರು ಬಗೆಯ ವರ್ೋಾಕರಣವನ್ನಾ  

ಸ್ಥಚಿಸಿದ್ಾ ರೆ.4  

1. ವಾಸತ ವಾ  ಸ್ಥಚಕ ಘಟಕಗಳು  

2. ಭೂಸ್ಥಚಕ ಘಟಕಗಳು  

3. ಜಲಸ್ಥಚಕ ಘಟಕಗಳು  

4. ಶಲಾ ಘಟಕಗಳು  

5. ಸಸಾ ವಾಚಕ ಘಟಕಗಳು  

6. ವಾಾ ಪ್ರರ ಕಾಂದಾ ಗಳನ್ನಾ  ನಿದೇಾಶಸುವ ಘಟಕಗಳು  

7. ವಾ ಕಿತ ರ್ನಮಗಳು  

8. ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಾಂದ ಕಂಡು ಬರುವ 

ಸಥ ಳರ್ನಮ ಘಟಕಗಳು  

9. ವೃತಿತ ರ್ನಮ ಘಟಕಗಳು  

10. ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಾಂದ ವಾ ಕತ ವಾಗುವ ಸಥ ಳರ್ನಮ ಘಟಕಗಳು  

11. ದಿಕೆು ಗಳಿಾಂದ ಸ್ಥಚಿತವಾಗುವ ಸಥ ಳರ್ನಮ 

ಘಟಕಗಳು  

12. ಗಾ ಹನ್ಕ್ಷತಾಾ ದಿಗಳಿಾಂದ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳು  

13. ಮನೆತನ್ದ ಹೆಸರುಗಳಿಾಂದ  

 

ಡಾ.ವಿಶಾ ರ್ನಥ ಅವರು ಸಿೋರ್ಮತ ಹಾಗೂ 

ವಿಶ್ಚಲಾಥಾದಲಿ್ಲ  ವರ್ೋಾಕರಣ ಮಾಡಿರುತಾತ ರೆ. 

ಪಾ ತಿಯಾಂದು ಪಾ ದೇಶದ ಸ್ನಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಹಿನೆಾ ಲೆಗಳು 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ರುವುದರಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು 

ವರ್ೋಾಕರಣವನ್ನಾ  ಇಡಿಯಾರ್ ಸಿಾ ೋಕರಿಸಲು 

ಬರುವುದಿಲಿ . ರಘುಪತಿ ಭರ್ಟ ಕ್ಕಮೂತ ರ್ ಅವರು ತಮಮ  

ತ್ತಳುರ್ನಡಿನ್ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು ಎಾಂಬ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  

ಎರಡು ಪಾ ಧ್ಯನ್ ಗುಾಂಪುಗಳಾರ್ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ  

ಇಪಪ ತೆತ ಾಂಟು ಒಳವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾ  ಗುರುತಿಸಿದ್ಾ ರೆ.  

ಅ)ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಹೆಸರುಗಳು 

1. ಜಲವಾಚಕಗಳು  

2. ಜಲಸಂಬಂಧಿವಾಚಕಗಳು  

3. ಉನ್ಾ ತ ಭೂವಾಚಕಗಳು  

4. ನಿಮಾ  ಭೂವಾಚಕಗಳು  

5. ಶಲಾ ವಾಚಕಗಳು  

6. ಕಿ್ಕ ೋತಾ  ವಾಚಕಗಳು (ಗದೆಾ , ಹೊಲ ಮತ್ತತ  

ಭೂಭಾಗಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ)  

7. ಬೆಳೆ-ತರರ್ಕರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು  

8. ಅರಣಾ , ಬನ್, ಪ್ರದೆ  

9. ಸಸಾ ವಗಾ  

10. ಪ್ರಾ ಣಿ-ಪಕಿಿ  ವಗಾ  

11. ದಿಕೆು ದೆಸೆಗಳು (ಸಥ ಳದ ಸನಿಾ ವೇಶ, ಮೇಲೆ-ಕ್ಕಳಗು, 

ಎಡ-ಬಲ ಸೇರಿದಂತೆ)  

12. ವಿಲಕ್ಷಣ ಭೂ ಸಿಥ ತಿಯಾಂದ ನಿಷಪ ನ್ಾ ವಾದ 

ಹೆಸರುಗಳು  

13. ಮಾಗಾ ಸ್ಥಚಕಗಳು  

14. ಸ್ನಪೇಕ್ಷ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು (ರ್ಕಲ ಸಂಬಂಧಿ, ಗತಾ  

ಸಂಬಂಧಿ, ಎತತ ರ-ತಗುು , ಸಂಖ್ಯಾ  ಸಂಬಂಧಿ)  

15. ಮಣ್ಣು  (ಗುಣ, ಬಣು , ತೇವಾಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ)  

16. ಭೌತ ವಸುತ  (ಗಳಿ, ಬೆಳಕು, ಸ್ಥಯಾ, ಚಂದಾ , 

ಆರ್ಕಶ ಕುರಿತಂತೆ)  

17. ಬಣು  ಆ) ಸ್ನಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಹೆಸರುಗಳು 

18. ವಾ ಕಿತ ರ್ನಮಗಳು (ಅಾಂಕಿತರ್ನಮ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು  

ಸೇರಿದಂತೆ)  

19. ಕುಲರ್ನಮ (ಜ್ಞತಿವಾಚಕ, ವಾ ಕಿತ ವಾಚಕ)  

20. ಸಂಬಂಧ್ವಾಚಕ  

21. ಜರ್ನಾಂಗವಾಚಕ  

22. ದೈವವಾಚಕ  

23. ಪೂಜೆ, ಪೂಜ್ಞವಿಧಿ, ಪೂಜ್ಞಪರಿಕರ ಇತಾಾ ದಿ  

24. ವಾಸತ ವಾ  ಸ್ಥಚಕ  

25. ವಸುತ ವಾಚಕ  

26. ವಾಾ ಪ್ರರ, ಉದಿಾ ಮೆ ಇತಾಾ ದಿ  

27. ಹವಾಾ ಸ-ಕಲೆ ಮನ್ರಂಜನೆ  

28. ಚಾರಿತಿಾ ಕ ಹೆಸರುಗಳು (ಮನೆತನ್, ಪದವಿ, ಆಡಳಿತ, 

ಕಂದ್ಯ)  

 

ಡಾ,ರಘುಪತಿ ಭರ್ಟ ಕ್ಕಮೂತ ರ್ ಅವರು ತ್ತಳುರ್ನಡಿನ್ 

ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  ಆಧ್ರಿಸಿ ವರ್ೋಾಕರಿಸಿದಾ ರೂ, 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಪಾ ದೇಶದ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  

ವರ್ೋಾಕರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತತ ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 

ಸಥ ಳರ್ನಮ ಅಧ್ಾ ಯನ್ದ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಡಾ.ರಘುಪತಿ 

ಭರ್ಟ ಕ್ಕಮೂತ ರು ಅವರದುಾ  ಪಾ ಮುಖ ಹೆಸರು. 

ಸಥ ಳರ್ನಮ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆ್ಕ  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ತಳಹದಿಯನ್ನಾ  

ಹಾಕಿಕಟಿ ವರಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ್ಲಗರು. ಅವರ ಸಥ ಳರ್ನಮ 

ವರ್ೋಾಕರಣವು ತ್ತಾಂಬಾ ವಾಾ ಪಕವೂ, ವಿಸತ ೃತವೂ 

ಆರ್ದುಾ , ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಪಾ ದೇಶಗಳ ಸಥ ಳರ್ನಮ 

ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆ್ಕ  ದಿಕೂೂ ಚಿಯಾರ್ದೆ. ಆಯಾಯ 

ಪಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾರ್ ಬದಲ್ಲಸಿಕಳುಳ ವ 

ಸ್ನಧ್ಾ ಗುಣ ಇರುವುದರಿಾಂದಲೇ ಹೆಚಿಾ ನ್ ವಿದ್ಾ ಾಂಸರು 

ಈ ವಿಧ್ಯನ್ವನೆಾ ೋ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದ್ಾ ರೆ.  

ಇದುವರೆವಿಗೂ ಪ್ರಶ್ಚಾ ತಾ  ಮತ್ತತ  ಪೌವಾಾತಾ  

ವಿದ್ಾ ಾಂಸರು ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ್ ವರ್ೋಾಕರಣಗಳನ್ನಾ  

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಲಾಯತ್ತ. ಅಾಂತಿಮವಾರ್ 

ತಿಳಿದುಬರುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು 
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ವಿಧ್ಯನ್ವನ್ನಾ  ಸ್ನವಾತಿಾ ಕ ಎಾಂದು ಹೇಳಲು 

ಬರುವುದಿಲಿ . ಪಾ ತಿಯಾಂದು ಪಾ ದೇಶವೂ ತನ್ಾ ದೇ ಆದ 

ಭೌಗೋಳಿಕ, ಸ್ನಾಂಸೆ ೃತಿಕ ವೈಶಷಿ ಾ ಗಳಿಾಂದ 

ಕೂಡಿರುತತ ದೆ. ಆಯಾಯ ಪಾ ದೇಶದ ಸ್ನಾಂಸೆ ೃತಿಕ 

ಮತ್ತತ  ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನೆಾ ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾರ್ 

ವರ್ೋಾಕರಿಸಿಕಳುಳ ವುದು ಅನಿವಾಯಾವೂ ಹೌದು, 

ಅಗತಾ ವೂ ಹೌದು. ಈ ದಿಸೆಯಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ್ ವಿದ್ಾ ಾಂಸರ 

ವರ್ೋಾಕರಣಗಳು ದಿಕೂೂ ಚಿಯಾರ್ವ.  

ಹೊಸದುಗಾ ತಾಲೂಕಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕಂದ್ಯ ಗಾ ಮ ಮತ್ತತ  

ಉಪಗಾ ಮಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟಿು  ರ್ನಲೆುನ್ನರ 

ಹದಿಮೂರು ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳಿವ. ಇದರಲಿ್ಲ  

ಇಪಪ ತ್ತ ಾಂಬತ್ತತ  ನಿವಾಸತಿ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು ಸೇರಿವ. 

ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತತ  ಸ್ನಾಂಸೆ ೃತಿಕವಾರ್ 

ಮಹತಾ  ಹೊಾಂದಿರುವ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  

ಗುರುತಿಸಿರುವುದರಿಾಂದ ಈ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  

ವರ್ೋಾಕರಿಸುವುದು ಕಷಿ ವಾಗಲಾರದು. ಡಾ.ರಘುಪತಿ 

ಭರ್ಟ ಕ್ಕಮೂತ ರ್ ಮತ್ತತ  ಡಾ.ಸಿ.ಎಾಂ.ವಿಶಾ ರ್ನಥಯಾ  

ಅವರು ತಮಮ  ಸಥ ಳರ್ನಮ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುವ ವರ್ೋಾಕರಣವನ್ನಾ  ಆಧ್ರಿಸಿ 

ಹೊಸದುಗಾ ತಾಲೂಕಿನ್ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  ಈ 

ಕ್ಕಳರ್ನಂತೆ ವರ್ೋಾಕರಿಸಬಹುದು.  

 

ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಥ ಳನಾಮರ್ಳು 

ಅ) ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಸಥ ಳನಾಮರ್ಳು ಆ) ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಸಥ ಳನಾಮರ್ಳು 

1 ಜಲಸ್ಥಚಕ 15 ಜ್ಞತಿ ಸ್ಥಚಕ 

2 ಜಲಸಂಬಂಧಿ ಸ್ಥಚಕ 16 ವಾ ಕಿತ  ಸ್ಥಚಕ 

3 ಶಲಾ ಸ್ಥಚಕ 17 ಭಕತ /ದೈವ ಸ್ಥಚಕ 

4 ಸಸಾ  ಸ್ಥಚಕ 18 ಪೂಜ್ಞಪರಿಕರ ಸ್ಥಚಕ 

5 ಉನ್ಾ ತ ಭೂಸ್ಥಚಕ 19 ವೃತಿತ  ಸ್ಥಚಕ 

6 ಮೈದ್ನ್ಪಾ ದೇಶ ಸ್ಥಚಕ 20 ವಲಸೆ ಸ್ಥಚಕ 

7 ಪ್ರಾ ಣಿ, ಕಿೋಟ ಸ್ಥಚಕ 21 ವಾಾ ಪ್ರರ ಸ್ಥಚಕ 

8 ಅರಣಾ , ಹುಲಿುಗವಲು ಸ್ಥಚಕ 22 ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಚಕ 

9 ಬೆಳೆ ಸ್ಥಚಕ 23 ಕರಾರು/ಉಾಂಬಳಿ ಸ್ಥಚಕ 

10 ದಿಕೆು ದೆಸೆ ಸ್ಥಚಕ   

11 ಸ್ನಪೇಕ್ಷ ಸ್ಥಚಕ   

12 ಭೌತವಸುತ  ಸ್ಥಚಕ   

13 ಮಣ್ಣು  ಸ್ಥಚಕ   

14 ವಣಾ ಸ್ಥಚಕ   

 

ಅ) ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಸಥ ಳನಾಮರ್ಳು 

1. ಜಲಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಅರಿ್ಜಕಂಸ್ನಗರ, 

ಕಬಬ ಳ, ಕ್ಕರೆಹೊಸಹಳಿಳ , ಕ್ಕಲಿೋಡು, ಮತ್ತತ ರು, 

ಮೆಟಿ್ಟ ನ್ಹೊಳೆ, ರ್ಕಾ ದಿಗೆರೆ, ಗಂರ್ಜಗೆರೆ, ತ್ತಾಂಬನ್ಕ್ಕರೆ, 

ಮಾಡದಕ್ಕರೆ, ಹೆಗೆು ರೆ 

2. ಜಲಸಂಬಂಧಿ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: 

ಕೋಡಿಹಳಿಳ , ಕ್ಕರೆಕೋಡಿಹಳಿಳ , ಮಾದಿಹಳಿಳ , 

ಕ್ಕರೆಹೊಸಹಳಿಳ  

3. ಶಲಾಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಅರೇನ್ಹಳಿಳ , 

ಅರೇಹಳಿಳ , ಕಗು ಲಕಟಿ್ಟ , ಕಲೆೆ ರೆ, ತಣಿಗೇಕಲಿು , 

ನ್ವಿಲುಕಲಿು  ವಡಡ ರಹಟಿ್ಟ , ನಿರುಗಲಿು , ಕರೇಕಲ್ 

ಹಟಿ್ಟ  

4. 4.ಸಸಾ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಅತಿತ ಗಟಿ , 

ಅತಿತ ಮಗೆ, ಅರಲಹಳಿಳ , ಅರಳಿೋಹಳಿಳ , ಆಲಘಟಿ , 

ಆಲದಹಳಿಳ , ಕಳಿಳ ಹೊಸಹಳಿಳ , ರ್ಕರೇಹಳಿಳ , ಗರಗ, 

ತಂಡಗ, ತಾರಿೋಕ್ಕರೆ, ಬೆಲಗೂರು, ಬೇವಿನ್ಹಳಿಳ , 

ಮಾವಿನ್ಕಟಿ್ಟ , ಲಕೆಿ ೋಹಳಿಳ , ಸಡರರ್ನಳು, 

ಹಾಗಲಕ್ಕರೆ, ಸಪಿಪ ನ್ಗುಡಿು , ರಂರ್ಹಳಿಳ , 

ಹುಣಸೇಕಟಿ್ಟ  

5. ಉನ್ನ್ತ ಭೂಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಆದಿಾ ಕಟಿ್ಟ , 

ಉಳುವನ್ಗಾಂದಿ, ಕುಾಂದೂರು, ಗುಡಡ ದನೇರಲಕ್ಕರೆ, 

ನಿೋರುಗುಾಂದ, ಮಾರಬಘಟಿ , ದೊಡಡ ಗಟಿ , 

ಎರಡುಗುಡಡ ದ ಸಂದಿರ್ಕವಲು 

6. ಮೈದ್ನ್ಪಾ ದೇಶ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: 

ಬೈಲಹಳಿಳ  

7. ಪ್ರಾ ಣಿ/ಕಿೋಟ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಆನಿವಾಳ, 

ಕಡವಗೆರೆ, ಕಡವನ್ಕಟಿ್ಟ , ಕರಡಿೋಕಟಿ್ಟ , ಗೂಳಿಹಟಿ್ಟ , 

ಜ್ಞನ್ಕಲಿು , ತ್ಣಚೇನ್ಹಳಿಳ  

8. ಅರಣಾ /ಹುಲಿುಗವಲು ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: 

ರ್ಕನ್ನಬೇನ್ಹಳಿಳ , ರ್ಕಾ ದಿಗೆರೆರ್ಕವಲು, ಕುದುರೆಕಣಿವ, 

ಚಿಕೆಹುಲಿೆೋನ್ಹಳಿಳ , ನಿೋರುಗುಾಂದ ರ್ಕವಲು, 

ಬಲಿಾಳಸಮುದಾ  ರ್ಕವಲು, ಬಲಿಾಳಸಮುದಾ  

ಕ್ಕರೆರ್ಕವಲು, ಮಾರಿಕಣಿವ ರ್ಕವಲು, ವಿೋರಾಪುರ 

ರ್ಕವಲು, ಹುಲಿುಕಟಿ್ಟ , ಅಾಂಚಿಬಾರಿಹಟಿ್ಟ  

9. ಬೆಳೆಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಕಡಿೆಕಂಸ್ನಗರ, 

ಕಬಬ ನ್ಕ್ಕರೆ, ಕರಲಮಾವಿನ್ಹಳಿಳ , ಬಾಳೇನ್ಹಳಿಳ , 

ಮೆಣಸಿನ್ಡು, ಹುರುಳಿಹಳಿಳ  

10. ದಿಕೆು ದೆಸೆ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಕ್ಕರೆಮುಾಂದಲ 

ಲಂಬಾಣಿಹಟಿ್ಟ , ನ್ಡುವಲ ಲಂಬಾಣಿಹಟಿ್ಟ , 

ಮೇಗಳಹಟಿ್ಟ  ಲಂಬಾಣಿಹಟಿ್ಟ  

11. ಸ್ನಪೇಕ್ಷ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: 

ಚಿಕೆಬಾಾ ಲದಕ್ಕರೆ, ಚಿಕೆಯಗಟ್ಟ, 

ಜೋಡಿಮಲಿೆೋನ್ಹಳಿಳ , ಜೋಡಿಮಂಟೇನ್ಹಳಿಳ , 
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ದೊಡಡ ಕಿಟಿ್ಟ ದಹಳಿಳ , ದೊಡಡ ಬಾಾ ಲದಕ್ಕರೆ, 

ದೊಡಡ ತಿಮಮ ಯಾ ನ್ಹಟಿ್ಟ , 

ದೊಡಡ ರಂಗಯಾ ನ್ಹಟಿ್ಟ , ಸಣು ಕಿಟಿ ದಹಳಿಳ , 

ಸಣು ತಪ್ಪಪ ೋನ್ಹಳಿಳ , ಹಳೇವೂರ, 

ಹಳೇತಿಮಮ ಯಾ ನ್ಹಟಿ್ಟ , ಹೆಬಬ ಳಿಳ , ಹೇರೂರು, 

ಹೊಸಕಡಿವಾಣಕಟಿ್ಟ , ಹೊಸಕುಾಂದೂರು, 

ಹೊಸತಿಮಮ ಯಾ ನ್ಹಟಿ್ಟ  

12. ಭೌತವಸುತ  ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: 

ಗಳಿರಂಗಯಾ ನ್ಹಟಿ್ಟ , ಮುರ್ಲೋಡು 

13. ಮಣ್ಣು  ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಗರಿೋಾಂಬೋಳು, 

ಮಳಲ್ಲ 

14. ವಣಾಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಕ್ಕಾಂಕ್ಕರೆ 

ಆ) ಸ್ನಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು 

15. ಜ್ಞತಿ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಅಗಸರಹಳಿಳ , 

ಅಗಾ ಹಾರ, ಓಬಳಾಪುರತಾಾಂಡ, ಕುರುಬರಹಳಿಳ , 

ಕರಚರಹಟಿ್ಟ , ಗಲಿರಹಟಿ್ಟ , ಗಲಿರಹಳಿಳ , 

ತಿಗಳರಹಟಿ್ಟ , ದ್ಸರಹಳಿಳ , ರ್ನಯಕರಹಟಿ್ಟ , 

ಬಾಾ ಡರಹಳಿಳ , ಸ್ನದರಹಳಿಳ , 

ಹಾರೋಗಾಂಡನ್ಹಳಿಳ , ಎ.ಕ್ಕ.ಹಟಿ್ಟ , ಕರ್ನಾ ಗಾಂದಿ 

ವಡಡ ರಹಟಿ್ಟ , ಬಂಜ್ಞರಹಟಿ್ಟ , ಬೆನ್ಕನ್ಹಳಿಳ , 

ಲಂಬಾಣಿಹಟಿ್ಟ , ಮುದ್ಾಬೋವಿಹಟಿ್ಟ , 

ಯಲಿಾಬೋವಿಹಟಿ್ಟ , ಸುಡುಗಡುಸಿದಾ ರಹಟಿ್ಟ  

 

16. ವಾ ಕಿತ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು:  

ಅ) ಪುರುಷ: ಅಜಿಯಾ ನ್ಹಟಿ್ಟ , ಅಡವಿಸಂಗೇನ್ಹಳಿಳ , 

ಅಯಾ ಣು ನ್ಹಳಿಳ , ಅಹಮದ್ ನ್ಗರ, ಇಾಂದಿರಾನ್ಗರ, 

ಈರಣು ನ್ಹಟಿ್ಟ , ಐಲಾಪುರ, ಓಬಳಾಪುರ, ಕಂಠಾಪುರ, 

ಕಂಸ್ನಗರ, ಕಡದನ್ಕ್ಕರೆ, ಕರ್ನಾ ಗಾಂದಿ, ಕಣಿವ 

ಸಂಗೇನ್ಗಳಿಳ , ಕಪಪ ರ್ನಯೆ ನ್ಹಳಿಳ , ಕಲಿಹಳಿಳ , 

ಕಸಪಪ ನ್ಹಳಿಳ , ಕಂಗುವಳಿಳ , ಕೃಷಾು ಪುರ, ರ್ಕಚಾಪುರ, 

ರ್ಕಚಾವರ, ರ್ಕಳರ್ನಯೆ ನ್ಹಟಿ್ಟ , 

ಕುಾಂಟಕ್ಕಾಂಚಯಾ ನ್ಹಟಿ್ಟ , ಕಮರನ್ ಕಣಿವ, 

ಕಾಂಡರಿ್ಜ , ಕಾಂಡಾಪುರ, ಗವಿಯಪಪ ನ್ಹಟಿ್ಟ , 

ಚನ್ಾ ಸಮುದಾ , ಚರ್ನಾ ಪುರ, ಚಿರ್ನಾ ಪುರ, ತಿಪಪ ಜಿ ನ್ಹಳಿಳ , 

ತಿಮಮ ಲಾಪುರ, ದ್ಸೇನ್ಹಳಿಳ , ರ್ನಗರ್ನಯಕನ್ಕಟಿ್ಟ , 

ರ್ನಗಯಾ ನ್ಹಟಿ್ಟ , ರ್ನಗೇನ್ಹಳಿಳ , ಬಜಿ ಪಪ ನ್ಹಟಿ್ಟ , 

ಬಲಿಾಳಸಮುದಾ , ಬೋಸನ್ಹಳಿಳ , ಬುಕೆಸ್ನಗರ, 

ಬೈರಾಪುರ, ಬಮೆಮ ೋನ್ಹಳಿಳ , ಬೋಚೇನ್ಹಳಿಳ , 

ಮಚ್ಾ ೋನ್ಹಳಿಳ , ಮಲಿಪಪ ನ್ಹಳಿಳ , ಮಲಿಾಪುರ, 

ಮಲಿ್ಲಹಳಿಳ , ಮುತಾತ ಗಾಂದಿ, ಮುದಾ ಯಾ ನ್ಹಟಿ್ಟ , 

ಮೆಾಂಗಸಂದಾ , ಯಾದಗಟಿ , ಯಾಲಕೆಪನ್ಹಟಿ್ಟ , 

ರಂಗೇನ್ಹಳಿಳ , ರಂಗಪುರ, ರಾಮಜಿ ನ್ಹಳಿಳ , 

ರಾಮದ್ಸಪುರ, ಲಕೆ್ಕೋನ್ಹಳಿಳ , ವಿೋರಾಪುರ, 

ಸಂಕಯಾ ನ್ಹಟಿ್ಟ , ಸಿದಾ ಪಪ ನ್ಹಟಿ್ಟ , ಸಿದ್ಾ ಪುರ, 

ಸಿದಾ ಗಾಂಡನ್ಹಳಿಳ , ಸಿರಗಾಂಡನ್ಹಳಿಳ , ಸಿೋರನ್ಕಟಿ್ಟ , 

ಸೋಮಸಂದಾ , ಹಂದನ್ಕ್ಕರೆ, ಹಕೆಿತಿಮಮ ಯಾ ನ್ಹಟಿ್ಟ , 

ಹನ್ನಮನ್ಹಟಿ್ಟ , ಹಾಳುಸಂಗಪುರ, ಹೊನೆಾ ಕ್ಕರೆ, 

ಹೊನೆಾ ೋನ್ಹಳಿಳ  

ಆ) ಮಹಿಳೆ: ಚಿಕೆಮಮ ನ್ಹಳಿಳ , ರ್ನಕಿಕ್ಕರೆ, ರ್ನಗತಿೋಹಳಿಳ , 

ರಂಗವಾ ನ್ಹಳಿಳ , ವಿೋರವಾ ರ್ನಗತಿಹಳಿಳ  

 

17. ಭಕತ /ದೈವಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು:  

ಅ) ದೇವರು: ಕಂಚಿೋಪುರ, ಗವಿರಂಗಪುರ, 

ಗವಿರಂಗಪುರಬೆಟಿ , ದೇವಪುರ, ದೇವರಹಟಿ್ಟ , 

ದೇವಿಗೆರೆ, ನ್ರಸಿೋಪುರ, ರ್ನಗರಕಟಿ್ಟ , ಬೆನ್ಕನ್ಹಳಿಳ , 

ಮೈಲಾರಪುರ, ಲ್ಲಾಂಗದಹಳಿಳ , ವಾಂಗಳಾಪುರ, 

ಶವನೇಕಟಿ್ಟ , ಶಾ ೋರಂಗಪುರ, ಶಾ ೋರಾಮಪುರ, 

ಸೋಮೇನ್ಹಳಿಳ , ಹನ್ನಮನ್ಹಳಿಳ , ಹರೇನ್ಹಳಿಳ , 

ಹಾಲುರಾಮೇಶಾ ರ, ಹಿಾಂಡೇದೇವರಹಟಿ್ಟ  

ಆ) ದೇವತೆ: ಲಕಿಿ ಮ ದೇವರಹಳಿಳ , ಮಹಾಲಕಿಿ ಮ ಪುರ,  

ಇ) ಕಿು ದಾ ದೇವತೆ: ಅಮಮ ನ್ಹಟಿ್ಟ , ಮಸಣಿಹಳಿಳ , 

ಮಾರಿಕಣಿವ, ರ್ಕಟ್ಟಹಳಿಳ , ಮಾಳಿಗೆಹಟಿ್ಟ  

ಈ) ಭಕತ /ಭಕ್ಕತ : ಗರವಿನ್ಕಲಿು , 

ಗರವಿಗಾಂಡನ್ಹಳಿಳ , ಜೋಗಮಮ ನ್ಹಳಿಳ , ಜೋರ್ಹಳಿಳ  

18. ಪೂಜ್ಞಪರಿಕರ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: 

ದೊಡಡ ಕಪೂಾರಕಟಿ್ಟ  

19. ವೃತಿತ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಇಟಿ್ಟ ಗೇಹಳಿಳ , 

ಕಂಚಿೋಹಳಿಳ , ಕಿಟಿ ದಹಾಳು, ಕುಾಂಬಾರಕಟಿ್ಟ , 

ಕುಾಂಬಾರಗುಡಿು , ಪೂಜ್ಞರಹಟಿ್ಟ , ಬಳೆಳ ೋಕ್ಕರೆ, 

ಬಂಡಿಹಳಿಳ , ಬಾಚಾವರ, ಬಾಣಸಿಹಳಿಳ , ಬೋಕಿಕ್ಕರೆ, 

ಬಾನ್ನಪುರ, ಸ್ನಣೆಹಳಿಳ , ಕಡಿವಾಣಕಟಿ್ಟ  

20. ವಲಸೆ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಗೂಳಿಹಳಿಳ  

21. ವಾಾ ಪ್ರರ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: 

ದೇವಪುರನ್ಗದಿರ್ಕವಲು, ಬಾಗಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿಳ , 

ಸೆಟಿ್ಟ ಹಳಿಳ  

22. ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: ಅರಸನ್ಪ್ರಳಾ , 

ಕಪಪ ಗೆರೆ, ರ್ಕವಲರಮನೆ, ದಳವಾಯಕಟಿ್ಟ , 

ಪ್ರಳಾ ದಹಳಿಳ , ಬಂಟನ್ಗವಿಹಟಿ್ಟ , ಬಾಗೂರು, 

ಹೊಸದುಗಾ 

23. ಕರಾರು/ಉಾಂಬಳಿ ಸ್ಥಚಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳು: 

ಗುತಿತ ಕಟಿ್ಟ , ಜಮಾಮ ಪುರ  

 

ಒಟಿ್ಟ ರೆ, ಪ್ರಶ್ಚಾ ತಾ  ಮತ್ತತ  ಭಾರತಿೋಯ 

ವಿದ್ಾ ಾಂಸರುಗಳ ವರ್ೋಾಕರಣಗಳನ್ನಾ  ಆಧ್ರಿಸಿ 

ಹೊಸದುಗಾ ತಾಲೂಕಿನ್ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳನ್ನಾ  ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ 

ಮತ್ತತ  ಸ್ನಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳೆಾಂದು 

ವರ್ೋಾಕರಿಸಿದೆ.ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳಲಿ್ಲ  

ಜಲಸ್ಥಚಕ, ಶಲಾಸ್ಥಚಕ ಮುಾಂತಾದ ಹದಿರ್ನಲೆು  

ಬಗೆಗಳನ್ನಾ  ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳಲಿ್ಲ  

ಜ್ಞತಿಸ್ಥಚಕ, ವಾ ಕಿತ ಸ್ಥಚಕ ಮುಾಂತಾದ ಒಾಂಬತ್ತತ  

ಬಗೆಗಳನ್ನಾ  ಗುರುತಿಸಲಾರ್ದೆ. ಸಥ ಳರ್ನಮ ಘಟಕಗಳ 

ವರ್ೋಾಕರಣವನ್ನಾ  ಆಧ್ರಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನ್ 

ಪ್ರಾ ಚಿೋನ್ತೆಯನ್ನಾ  ಮತ್ತತ  ಅದರ ಸ್ನಾಂಸೆ ೃತಿಕ 

ವೈವಿಧ್ಾ ತೆಯನ್ನಾ  ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತತ ದೆ. 

ಜತೆಗೆ ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳ ಮೇಲಾರ್ರುವ ವಿವಿಧ್ 

ಭಾಷೆಗಳ ಪಾ ಭಾವ ಮತ್ತತ  ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳ 

ಪರಿವತಾನೆಗಳನ್ನಾ  ರ್ಕಲಾನ್ನಕಾ ಮವಾರ್ ಗುರುತಿಸಲು 

ಸ್ನಧ್ಾ ವಾಗುತತ ದೆ. ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳ ವಾರ್ಾಕಗಳ 

ವರ್ೋಾಕರಣವು ಸಥ ಳರ್ನಮಗಳ ಭಾಷಿಕ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೊ  

ತ್ತಾಂಬಾ ನೆರವಾಗುತತ ದೆ.  
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