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f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÉÆqÀUÀÄ 

PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ. 
 

        ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯು ಪ ಚ್ಮ ಘಟಟ್ಗಳ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ಹ ರು ವನರಾ ಯಿಂದ, ತೊರೆ, ಝರಿ, 
ನದಿಗ ಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಿಸರದ ಲ್ದೆ. PÁ¦ü £ÁqÀÄ JAzÀÄ ¥ÀæSÁåvÀªÁzÀ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯು vÀ£Àß ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 16 
ºÉÆÃ§½UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, 103 UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. E°è 2 «zsÁ£À À̧̈ sÁ PÉëÃvÀæ, 2 

«zsÁ£À ¥ÀjµÀvï PÉëÃvÀæ ºÁUÀÆ 1 ಲೋಕಸಭಾ PÉëÃvÀæವನುನ್ ºÉÆA¢zÉ.  ಕೊಡಗು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼ÁzÀ 
s̈ÀUÀAqÉÃ±ÀégÀ zÉÃªÀ̧ ÁÜ£À s̈ÁUÀªÀÄAqÀ®, ²æÃ gÁªÉÄÃ±ÀégÀ zÉÃªÁ¸ÁÜ£À E¥ÀÄð,  ²æÃ ¥Ár EUÀÄÎvÀÛ¥Àà zÉÃªÀ̧ ÁÜ£À 

PÀPÀÌ É̈â, ಓAPÁgÉÃ±ÀégÀ zÉÃªÀ̧ ÁÜ£À, JªÉÄäªÀiÁqÀÄ zÀUÁð, À̧AvÀ ªÉÄÊPÀ®ègÀ EUÀfð ºÁUÀÆ zÀQët s̈ÁgÀvÀzÀ fÃªÀ£À¢ 
PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ GUÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÁzÀ ¥ÀÄtåPÉëÃvÀæ vÀ¯PÁªÉÃj PÉëÃvÀæªÀÅ F f É̄èAiÀÄ°èzÉ.  

 
ಎ ಲ್ ಭೂರಮೆ ದೇವ ಸನಿನ್ಧಿ ಬಯ  ಬಿಮಮ್ನೆ ಬಂದಳೂೇ 
ಎ ಲ್ ೕಹನ ಗಿರಿಯ ಬೆರಗಿನ ರೂಪಿನಿಂದ  ನಿಂದಳೂೇ 
ಎ ಲ್ ಮುಗಿಲ  ಮಿಂಚಿನೋಲ್ ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆ ಹೊಳೆ ಹೊಳೆವಳೂೇ 
ಎ ಲ್ ನೆಲವನು ತಣಿ  ಜನಮನ ಹೊಲದ ಕಳೆ ಕಳೆ ಕಳೆವಳೂೇ 
ಅಲ ಲೆ್ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಲಾ 
ಅಲ ಲೆ್ ಕೊಡಗರ ನಾಡಲಾ 
ಅಲ ಲೆ್ ಕೊಡಗರ ಬೀಡಲಾ 
ಭೂಲ ಮ್ಯು ದೇವರ ಸನಿನ್ಧಾನದ ಲ್ರಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ 

ಗಂಭೀರ-ವೈಯಾರದಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆ ದ ೇತರ್, ಭೂಮಿಯನುನ್ ತಣಿ  

ಜನರಿಗೆ ಅನನ್ವನಿನ್ೕಯುವ ಕಾವೇರಿ ಹುಟಿಟ್ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸುವ 

ಪರ್ದೇಶ ಕೊಡಗು ಎಂದು ಕ ವಯರ್ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು ತಮಮ್ ಹುತತ್ರಿ ಹಾಡು ಎಂಬ ಪದಯ್ದ ಲ್ ಬಣಿಣ್ ದಾದ್ರೆ. . 
      

ಜಿಲೆಲ್ಯ ಇತಿಹಾಸ 

    ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯು ವೈ ಧಯ್ತೆಗ ಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ತ್ೕಣರ್ದ ಲ್ ಬಹಳ ಚಿಕಕ್ದಾಗಿದದ್ರೂ ೕನದ 

ಸಮಯದ ಲ್ ಮಾತರ್ವಲಲ್ದೇ ಶತಮಾನಗ ಂದಲೂ ತನನ್ದೇ ಆದ ಆಡ ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿತುತ್. ತಮಿಳು 
ಸಾ ತಯ್ದ ಲ್ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಲ್ಯೇ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಬಗ ಗೆ್ ಉಲ ಲೆ್ೕಖ ದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜರು  
ಕೊಡಗನುನ್ ಆ ದರು. 2 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 6 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಕದಂಬರು ಉತತ್ರ ಭಾಗವನುನ್ 
ಆ ದರು. ಕದಂಬರ ಆ ವ್ಕೆಯ ಕಾಲದ ಲ್ "ಕಿಗಾಟುಟ್ನಾಡು" ಮತುತ್ ಇತರ ದ ಣದ ಭಾಗಗಳು 4 ನೇ 
ಶತಮಾನದಿಂದ 11 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಗಂಗರ ಕೈಯ ಲ್ದದ್ವು. 11 ನೇ ಶತಮಾನದ ಲ್ ಚೋಳರು ಮತುತ್ 
ಗಂಗರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಯುದಧ್ ಸಂಭ ತು, ಅದರ ಲ್ ಗಂಗರು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೋ ಸಲಪ್ಟಟ್ರು ಮತುತ್ 
ಹೊರಹಾಕಲಪ್ಟಟ್ರು. ಚೋಳರು, ಇಡೀ ಕೊಡಗಿನ  ಏಕೈಕ ಆಡ ತಗಾರರಾಗಿದದ್ರು.  



        14ನೇ ಶತಮಾನದ ಲ್ ಉತತ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಮು ಲ್ಮರು ಹೊಯಸ್ಳರನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ 

ಸೋ ದರು ಮತುತ್ ಅವರ ರಾಜಯ್ವನುನ್ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಚೆಂಗಲವ್ರು ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣವನುನ್ ತಮಮ್ 
ರಾಜಧಾನಿಯನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಿದರು, ಇವರು ಕಾವೇರಿ ತೀರದ ಲ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಆ ವ್ಕೆ ನಡೆ ದರು. ಸವ್ಲಪ್ 
ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣವನುನ್ ತಮಮ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಚೆಂಗಲವ್ ಅರಸರ ಲ್ 
ಒಬಬ್ನಾದ ನಂಜರಾಜನು ಹೊಸ ಪಟಟ್ಣವನುನ್ ನಿಮಿರ್  ಅದಕೆಕ್ ನಂಜರಾಜಪಟಟ್ಣ ಎಂದು ಹೆಸರಿ ದಾದ್ನೆ. ಈ 

ಎಲಾಲ್ ಜನರು ಜಯನಗರ ರಾಜರ ಆ ವ್ಕೆಯ ಲ್ದದ್ರು. ಜಯನಗರ ಪತನದ ನಂತರ ಎಲಾಲ್ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರು 
ಸವ್ತಂತರ್ರಾದರು ಮತುತ್ ಅವರು ಉ ದಲೆಲ್ಲಾಲ್ ಆಡ ತ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿ ದರು. ಸಥ್ ೕಯ ನಾಯಕರುಗಳು, 
ಪಾಳ ೕೆಗಾರರು ಕೊಡಗಿನ ಧ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಆಳುತಿತ್ದದ್ರು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭಿನನ್ ಪಾಳ ೕೆಗಾರರ ನಡುವೆ 
ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ರ ಲಲ್. ಈ ಸಮಯದ ಲ್ ಕೊಡಗಿನ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಥರ್ ಆಡ ತಗಾರರು ಇರ ಲಲ್. 
ನಂತರ ಹಾಲೇರಿ ರಾಜರು ಎಲಲ್ರನುನ್ ಸೋ ದರು ಮತುತ್ ಕೊಡಗನುನ್ 1600 ರಿಂದ 1834 ವರೆಗೆ ಆ ದರು. 

        ಬಿಡನೂರಿನ ರಾಜ ವಂಶದ ೕರಶೈವ ರಾಜಕುಮಾರ ೕರರಾಜನು ಕೊಡಗಿಗೆ ಬಂದನು ಮತುತ್ 
ಸವ್ತಃ "ಸಂತ" (ಜಂಗಮ) ಎಂದು ಗುರುತಿ ಕೊಂಡನು. ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಲ್ರುವ ಹಾಲೇರಿ 

ಎಂಬ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ವಾ ಸಲು ಪಾರ್ರಂಭಿ ದನು. ಎಲಾಲ್ ಕೊಡವರು ಹೊರಗಿನ ಪರ್ಪಂಚದ ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ 
ಹೊಂದಿರ ಲಲ್. ಅವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಲ್ ಮತುತ್ ಬುದಿಧ್ವಂತಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ 

ಜೀ ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಜಂಗಮ ೕರರಾಜರು ಈ ಪರಿ ಥ್ತಿಯನುನ್ ತನನ್ ಪರ್ ೕಜನಕೆಕ್ ಬಳ ಕೊಂಡನು ಹಾಗೂ ಈ 

ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಭಾವ ಬೀರಿದನು. ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ಬೆಳೆದು ತಮಮ್ದೇ 
ಆದ ಸೇನೆಯನುನ್ ನಿಮಿರ್ ದರು. ಅವನು ಇತರ ಪಾಳ ೕೆಗಾರರನುನ್ ಸೋ ಸಲು ಆರಂಭಿ ದನು. ಒಂದು ದಿನ 

ಅವನು ತನುನ್ ತಾನೇ "ಕೊಡಗಿನ ರಾಜ " ಎಂದು ಘೋ ಕೊಂಡನು. ಇವರ ಆಡ ತವನುನ್ ಒಪಿಪ್ಕೊಳಳ್ದೆ 
ಇತರೆ ಪಾಳ ೕೆಗಾರರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಯಾರ್ಯ ದಾರಿ ಇರ ಲಲ್. ಆದದ್ರಿಂದ ದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಡೀ 
ಕೊಡಗು ಒಂದು ಮನುಷಯ್ನ ಆ ವ್ಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿಟ್ತು. ೕರರಾಜನ ನಂತರ, ಅಪಪ್ಜಿರಾಜ ಶಕಿತ್ಶಾ ಯಾಗಿ ಆ ವ್ಕೆ 
ನಡೆ ದ. ಈ ವಂಶದ ಮುದುದ್ರಾಜ ಮೂರನೆಯ ದೊರೆ 1633-1687ರ ಆ ವ್ಕೆ ನಡೆ ದ ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೇರಿ 

ಕೋಟೆಯನುನ್ ನಿಮಿರ್ ದನು. ಅವರು ಪಟಟ್ಣದ ಸುತತ್ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನುನ್ ನಿಮಿರ್ ದರು. ಈ ಪಟಟ್ಣವನುನ್ 
ಮುದುದ್ರಾಜನ ಕೇರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲಕರ್ಮೇಣ ಮುದುದ್ರಾಜನಕೇರಿಯೇ ಮಡಿಕೇರಿಯಾಗಿ 

ಬದಲಾಯಿತುತ್. 

ಹಬಬ್ಗಳು 
 ಕಾವೇರಿ ಸಂಕರ್ಮಣ, ವರಾತಿರ್, ಹುತತ್ರಿ, ಕೈಲ್ ಳ್ದ್, ಷ ಠ್ ಮತುತ್ ಷು ಸಂಕರ್ಮಣವು ಕೊಡಗಿನ ಪರ್ಮುಖ 

ಹಬಬ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಉತಸ್ವಗಳು ಮತುತ್ ವಾಹದ ಸಮಯದ ಲ್ ಕೊಡವರು ತಮಮ್ದೇ ಶೇಷವಾದ 
ಉಡುಪನುನ್ ಧರಿಸುತಾತ್ರೆ. ಪುರುಷ ಸದಸಯ್ರು ಝರಿಪೇಟಾ, ಕುಪಯ್ಚಾಲೆ ಅನುನ್ ಧರಿಸುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ 
ತಮಮ್ ಸೊಂಟದ ಲ್ ಬೆ ಳ್ಯ ಪೀಚೆ ಕತಿತ್ಯನುನ್ ತೊಡುತಾತ್ರೆ. ಮ ಳಾ ಸದಸಯ್ರು ಸುಂದರವಾದ ಮತುತ್ 



ಆಕಷರ್ಕವಾದ ೕರೆಗಳನುನ್ ಧರಿಸುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ ತಮಮ್ದೇ ಶೇಷವಾದ ಆಕಷರ್ಕ ರೀತಿಯ ಲ್ 
ಧರಿಸುವರು. 

PÉÆqÀUÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀ 

1) G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¹§âA¢ «ªÀgÀ 

Email-id: ddpi.edu.karmdk@nic.in           Tel: No: 08272 228337 

PÀæ. À̧A ºÀÄzÉÝAiÀÄ «ªÀgÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ ºÀÄzÉÝ
PÀvÀðªÀå 

¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀÄªÀªÀgÀ 
¸ÀASÉå 

SÁ° ºÀÄzÉÝAiÀÄ 
À̧ASÉå 

1 G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (DqÀ½vÀ) 1 1 0 

2 ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 1 1 0 

3 «µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ- «eÁÕ£À 1 1 0 

4 «µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ- ªÀÈwÛ 1 1 0 

5 «µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ- ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À 1 1 0 

6 «µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ- PÀ£ÀßqÀ 1 0 1 

7 «µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ- DAUÀè 1 0 1 

8 «µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ- »A¢ 1 0 1 

9 «µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ- UÀtÂvÀ 1 0 1 

10 zÉÊ»PÀ ²PÀët C¢üÃPÀëPÀgÀÄ 1 0 1 

11 É̄PÁÌ¢üÃPÀëPÀgÀÄ 1 0 1 

12 ¥ÀvÁæAQvÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ 1 0 1 

13 C¢üÃPÀëPÀgÀÄ 2 0 2 

14 ¸ÁATåPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 1 0 1 

15 ²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀÄ 1 0 1 

16 ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ 7 6 1 

17 ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ - ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¸ÀAWÀ 1 0 1 

18 ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ 6 6 0 

19 ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ À̧»vÀ É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ 1 1 0 

20 ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ 1 0 1 

21 ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ 1 1 0 

22 UÀÆæ¥ï r £ËPÀgÀgÀÄ 6 3 3 

TOTAL 39 22 17 
 
 
 



2) ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀ:  
 

±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ËæqsÀ MlÄÖ 
¸ÀPÁðj 390 47 437 
¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt 
E¯ÁSÉ 

22 07 29 

¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ 3 0 3 
C£ÀÄzÁ¤vÀ 11 48 59 

C£ÀÄzÁ£ÀgÀ»vÀ 113 70 183 
¸ÉAlæ¯ï 3 3 6 
MlÄÖ 542 175 717 

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

 
vÀgÀUÀw ªÀÄPÀÌ¼À zÁR¯Áw ºÁdgÁw ±ÉÃ.ºÁdj 
1 jAzÀ 5 38472 38456 99.96 
6 jAzÀ 8 23584 23583 99.99 
9 jAzÀ 10 16027 16027 100.00 
1 jAzÀ 10 

78083  78066  99.98 
 

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

1573 1385 188 

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯Á 
²PÀëPÀgÀÄ 

496 362 134 

MlÄÖ 2069 1747 322 
 

5) 2017-18 £ÉÃ ¸Á°£À°è ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è Cwy ²PÀëPÀgÀ 
£ÉÃªÀÄPÁw:  
1. ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è SÁ° EgÀÄªÀ  188 ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è 158   Cwy 

²PÀëPÀgÀ £ÉÃªÀÄPÁw ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ . 
2. ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è SÁ° EgÀÄªÀ 134    ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è  10 Cwy ²PÀëPÀgÀ 

£ÉÃªÀiPÁw ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 
 

6) J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÀ°vÁA±À «ªÀgÀ: 
 

ªÀµÀð ¥ÀjÃPÉëUÉ 
PÀÄ½vÀªÀgÀÄ 

GwÛÃtðgÁzÀªÀgÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ ¸ÁzsÀ£É gÁdåªÀÄlÖzÀ 
gÁåAPï 

2015-16 7241 5715 78.93 18 
2016-17 7009 5403 77.09 9 
 


