
ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ 

೧. ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಸತಿ ಎಂದಿನಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತಂದು ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಿ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ 

ಹಿಂದೆ ಕೂಷಾಮಂಡ ಋಷಿಯು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸುು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಇದನುು ‘ಕೂಷಾಮಂಡಗಿರಿ’ ಎಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತಿಿತುಿ ಎನುಲಾಗಿದೆ. ಚೂೋಳರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನುು ‘ಆನಂದಗಿರಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿಿದದರೆಂದು, 

ಶಿವನ ಆಶಿೋವಾಷದದಿಂದ ಚೂೋಳರು ಶಿಿÃ ಯೋಗನಂದಿೋಶ್ವರ ದೆೋವಸಾಾನವನುು ನರ್ಮಷಸಿದ ನಂತರ ಇದು ‘ನಂದಿಗಿರಿ’ 

ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿಿದೆಯಂದು ಪಿಚಲ್ಲತದಲ್ಲಿದೆ. ಸದರಿ ದೆೋವಸಾಾನವು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾವಮಯದಲ್ಲಿ 

ನವಷಹಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ. 

೨. ಟಿಪುು ಸುಲಾಿನ್ – ಗಂಗರ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಚಿಕಕಬಳ್ಾಾಪುರದ ಪಾಳೆಗಾರರು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಟಿಿದ ಕೂೋಟೆಯನುು 

ಟಿಪುು ಸುಲಾಿನ್ ೧೭೨೬-೧೭೯೫ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನುರ್ುು ಭದಿಪಡಿಸಿ ಒಂದು ವಿಶಾಿಂತಿ ಬಂಗಲೆÉಯನುು 

ನರ್ಮಷಸಿದರು. ಇವರ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುತಸಿರು/ಖೆೈದಿಗಳನುು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ು ನರ್ಾಷಕ್ಷಣಯದಿಂದ ತಳುಾತಿದದ ಘೂೋರ 

ಕಂದರವನುು ‘ಟಿಪುು ಡ್ಾಿಪ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಟಿಪುು ಸುಲಾಿನ್ ಬೋಸಿಗೆ ಅರಮನೆಯು ಹಾಲ್ಲ ಪುರಾತತವ 

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರುತಿದೆ.  

೩. ಮೋಜರ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ ಲಾರ್ಡಷ ಮಾರ್ಕಷ ಕಬಬನ್-೧೮೩೪ರಲ್ಲಿ ನೆಹರು ನಲ್ಯ(ಕಬಬನ್ ಅತಿಥಿಗೃಹ) ವನುು 

ಕಟಿಿಸಿರುತ್ಾಿರೆÉ. ಸದರಿ ಕಟ್ಿಡವು ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿದುದ, ನಾಲ್ುಕ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಬಳಕು ಸಮಪಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 

ಚಲ್ಲಸುತಿಿರುತಿತದೆ. ೧೯೮೬ರಲ್ಲಿ ಶಿಿÃ ರಾಜೋವ ಗಾಂಧಿ ಪಿಧಾನ ಮಂತಿಿಯಾಗಿದದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಷ ಶ್ೃಂಗ 

ಸಭೆಯನುು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದುದ, ಗಿರಿಧಾಮವನುು ವಿಶ್ವಮಟ್ಿದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತುಿ ಆರೊೋಗಯಧಾಮವಂದು 

ಗುತಿಷಸಿರುವುದು ಸಹ ರ್ಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದೆ. 

೪. ಗಾಂಧಿ ನಲ್ಯ - ೧೮೫೨ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ನಲ್ಯ (ಓಕಿÃನ್ ಅತಿಥಿಗೃಹ) ನರ್ಮಷಸಿರುತ್ಾಿರೆ. ಈ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ 

ಮಹಾತಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ೧೯೨೭ ಹಾಗೂ ೧೯೩೬ ರಲ್ಲಿ ೬೬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ ವಿಶಾಿಂತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ಾಿರೆ. ಹಾಲ್ಲ 

ಕ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ. ವತಿಯಿಂದ ಈ ವಸತಿ ಗೃಹವನುು ನವಷಹಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ. 

೫. ಗಿರಿಧಾಮವು ೧೯೧೪ನೆೋ ಇಸವಿಯಿಂದ ತೂೋಟ್ಗಾರಿಕ ಇಲಾಖೆ ವಶ್ದಲ್ಲಿದುದ ಗಿರಿಧಾಮದ ಉರ್ಾಯನವನವನುು 

ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ನವಷಹಿಸುತಿಿದೆ. ಗಿರಿಧಾಮದ ಭೂ ಪಿದೆೋಶ್ವು ಸುಮಾರು ೯೦ ಎಕರೆವಿದುದ, ಶೋ.೭೫ ಭಾಗ ಇಳಿಜಾರು 

ಪಿದೆೋಶ್ ಮತುಿ ಕಲ್ುಿ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಿದೆೋಶ್ವಾಗಿರುತಿದೆ. ಇನುುಳಿದ ಶೋ. ೨೫ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ 

ಗೃಹಗಳು, ದೆೋವಸಾಾನ, ಹೂೋಟೆಲ್ನ ಕಟ್ಿಡಗಳು ಮತುಿ ಉರ್ಾಯನವನವನಾುಗಿ ಪಿಸುಿತ ನವಷಹಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ. 

 

ಉರ್ಾಯನವನದ ವೈಶಿರ್ಿಯಗಳು 

ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮವು ಚಿಕಕಬಳ್ಾಾಪುರ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೊಳಿಕವಾಗಿ ಆಶ್ಿಯ ಪಡೆದಿದುದ ರಾಜಯದ ರಾಜಧಾನಯಾದ 

ಬಂಗಳೂರಿಗೆ ಅತಯಂತ ಸನಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪಿಸಿದದ ಪಿವಾಸಿ ತ್ಾಣವಾಗಿರುತಿದೆ. ಕನಾಷಟ್ಕ ರಾಜಯದ ಹಮಮಯ 

ಪಿತಿೋಕವಾದ ಗಿರಿಧಾಮವು ಒಂದು ಅಂತರರಾಷಿಿçÃಯ ಸಾಮರಕವಾಗಿರುತಿದೆ. ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದ ನೆೈಸಗಿಷಕ 

ಸೌಂದಯಷ, ಅಹಾಿದಕರವಾದ ಹವಾಗುಣ, ಮನಮೋಹಕ ಪಿಕೃತಿಯ ರಮಣೋಯ ದೃಶಾಯವಳಿ ಮತುಿ 



ಪಿಶಾಂತತಯು ದೆೋಶ್ದ ಗಣ್ಾಯತಿಗಣಯ ಪಿವಾಸಿಗರನುಲ್ಿದೆೋ ವಿದೆೋಶಿ ರಾಷಾಿçಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪಿಧಾನಗಳನುು 

ಆಕಷಿಷಸುತಿಿರುವ ಪಿವಾಸಿ ತ್ಾಣವಾಗಿದೆ. ಗಿರಿಧಾಮ ಸಮುದಿ ಮಟ್ಿದಿಂದ ಸುಮಾರು ೪೮೫೧ ಅಡಿ 

ಎತಿರದಲ್ಲಿದುದ, ಏಕಶಿಲೆಯಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡಿರುತಿದೆ. ಗಿರಿಧಾಮದ ಸುಂದರ ಮನಮೋಹಕ ಹವಾಗುಣವನುು 

ಸವಿಯಲ್ು ಪಿತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖೆಯಯ ಪಿವಾಸಿಗರು ಆಗರ್ಮಸುತ್ಾಿರೆ.  

 

ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮವು ಹಲ್ವು ಪ್ರಿÃಕ್ಷಣೋಯ ಸಾಳವನುು ಒಳಗೊಂಡಿದುದ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ  

ಚಿ) ಯೋಗನಂದಿೋಶ್ವರ ದೆೋವಸಾಾನ 

b) ಸರ್ ಮಾರ್ಕಷ ಕಬಬನ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ (ನೆಹರು ನಲ್ಯ) 

ಛಿ) ಓಕಿನ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ.(ಗಾಂಧಿ ನಲ್ಯ) 

ಜ) ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬಸವಣಣ ದೆೋವಸಾಾನ. 

e) ಪಾಲ್ರ್ ನದಿ ಮೂಲ್. 

ಜ) ಆಕಾಷವತಿ ನದಿ ಮೂಲ್. 

g) ಟಿಪುು ಡ್ಾಿಪ್. 

h) ಅಮೃತ ಸರೊೋವರ. 

i) ಅಂತರಗಂಗೆ 

ರಿ) ಪಾತ್ಾಳಗಂಗೆ 

ಞ) ಟಿಪುುವಿನ ಬೋಸಿಗೆ ಅರಮನೆ. 

ಟ್) ಗವಿ ವಿೋರಭದಿ ಸಾವರ್ಮ ದೆೋವಾಲ್ಯ, ಆಂಜನೆೋಯಸಾವರ್ಮ ದೆೋವಾಲ್ಯ. 

m) ಬಿಹಾಮಶ್ಿಮ ಗುಹ 

ಟಿ) ಗಿರಿಧಾಮದ ಗುಪಿರ್ಾವರ. 

o) ಕುದರೆ ಮಟಿಿಲ್ು 

ಠಿ) ಉರ್ಾಯನವನಗಳು, ಮಕಕಳ ಆಟ್ದ ಮೈರ್ಾನ, ವಿವಿಧ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು, ಅಲ್ಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳು  

 

ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳ ವಿವರ  

 

೧. ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ನಲ್ಯದ ನಾಲ್ುಕ ವಿ.ವಿ.ಐ.ಪ್ಪ. ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳು, ಆರು ವಿ.ಐ.ಪ್ಪ. ಕುಟಿೋರಗಳು 

ಹಾಗೂ ೧೪ ಸಾಮಾನಯ ಕೂಠಡಿಗಳನುು ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನವಷಹಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ.  

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕಾಯಿದರಿಸುವಿಕ www.nandihillsreservations.inನೆಹರು ನಲ್ಯದ ದರಗಳು 

ಸೂಟ್ ೨೨೪೦-೦೦, ಕಾಟೆೋಜು ರೂ. ೧೬೪೦-೦೦, ಡಿಲ್ರ್ಕು ಕೂಠಡಿ ರೂ. ೧೧೨೦-೦೦, ಡೆೈನಂಗ್ ಹಾಲ್ ರೂ. 

೧೧೨೦-೦೦, ಕಾನುರೆನ್ು ಹಾಲ್ ರೂ. ೨೮೦೦-೦೦. 

http://www.nandihillsreservations.in/


ಮಧಾಯಹು ೧೨.೦೦ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮರುದಿನ ಮಧಾಯಹು ೧೨-೦೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

 

೨. ಪಿವಾಸೂೋದಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೂೋಟೆಲ್ ಮಯೂರ ಪ್ರೈನ್ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ುಕ 

ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳು, ಹಾಗೂ ಹೂಸರ್ಾಗಿ ನಮಾಷಣಗೊಳುಾತಿಿರುವ ೧೨ ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳು ಕ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ. ವತಿಯಿಂದ 

ನವಷಹಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ. 

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕಾಯಿದರಿಸುವಿಕ www.kstdc.in 

ದರಗಳು : ರೂ. ೨೭೦೦ ರಿಂದ ರೂ. ೫೨೦೦ ರವರೆಗೆ ಕೂಠಡಿಗಳ ಲ್ಭಯತಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದರನಗದಿಯಾಗುತಿದೆ. 

 

೩. ಗಾಂಧಿನಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ುಕ ವಿ.ವಿ.ಐ.ಪ್ಪ. ಅತಿಥಿಗೃಗಳಿದುದ ಇವು ಗಣಯ ವಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರ್ಮೋಸಲಾಗಿದುದ, 

ಇವುಗಳನುು ಸಕಾಷರದ ಶಿಷಾಿಚಾರ ವಿಭಾಗ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ್, ಬಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದರಿಸಬೋಕಾಗಿದೆ. 

 

೪. ಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸಾಕಂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿೋನದ ನಾಲ್ುಕ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳಿದುದ, ಬಸಾಕಂ ಇಲಾಖೆಯು 

ನವಷಹಿಸುತಿಿದೆ. ಅವರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ಮಾತಿ ನೋಡಲಾಗುವುದು.  

೫. ಲೊೋಕೂೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ುಕ ಕೂೋಠಡಿಗಳಿದುದ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಷಪಾಲ್ಕ 

ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೊೋಕೂೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕಬಳ್ಾಿಪುರರವರು ನವಷಹಿಸುತಿಿರ್ಾದರೆ. 

 

ಪಿವೋಶ್ ಶ್ುಲ್ಕ/ವಾಹನ ನಲ್ುಗಡೆ ಶ್ುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳು 
 

ಕಿಸಂ ವಿವರಗಳು ದರ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 

೧. ವಯಸಕರು/೧೨ ವರ್ಷ ಮೋಲ್ುಟ್ಿ ಮಕಕಳು ೨೦-೦೦ 

೨. ದಿವಚಕಿ ವಾಹನ ೩೦-೦೦ 

೩. ದಿವಚಕಿ ವಾಹನ + ಒಬಬ ವಯಕ್ತಿ ೫೦-೦೦ 

೪. ದಿವಚಕಿ ವಾಹನ + ಇಬಬರು ವಯಕ್ತಿಗಳು ೭೦-೦೦ 

೫. ನಾಲ್ುಕ ಚಕಿದ ವಾಹನ ೪+೧ ಸಿೋಟ್ರ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೋರಿ (ಪಾಕ್ತಷಂಗ್ ಪಿದೆೋಶ್) ೧೨೫-೦೦ 

೬. ನಾಲ್ುಕ ಚಕಿದ ವಾಹನ ೪+೧ ಸಿೋಟ್ರ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೋರಿ (ಗಿರಿಧಾಮದ ಮೋಲಾಬಗಕಕ) ೧೭೫-೦೦ 

೭. ನಾಲ್ುಕ ಚಕಿದ ವಾಹನ ೫+೧ & ಹಚುು ಸಿೋಟ್ರ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೋರಿ (ಪಾಕ್ತಷಂಗ್ ಪಿದೆೋಶ್) ೧೫೦-೦೦ 

೮. ನಾಲ್ುಕ ಚಕಿದ ವಾಹನ ೫+೧ & ಹಚುು ಸಿೋಟ್ರ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೋರಿ (ಗಿರಿಧಾಮದ ಮೋಲಾಬಗಕಕ) ೧೭೫-೦೦ 

೯. ಮೂರು ಚಕಿದ ವಾಹನ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೋರಿ (ಪಾಕ್ತಷಂಗ್ ಪಿದೆೋಶ್) ೭೦-೦೦ 

೧೦. ಮೂರು ಚಕಿದ ವಾಹನ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೋರಿ (ಗಿರಿಧಾಮದ ಮೋಲಾಬಗಕಕ) ೮೦-೦೦ 

 ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ತರಿಗೆಗಳು ಸೋರಿವ 

http://www.kstdc.in/

