ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೀೇಂದ್ರ (ಕಬ್ಬನ್) ಉದ್ಾಾನವನ
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ಉದ್ಾಾನವನದ್ ಹೆಸರು:

ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೀೇಂದ್ರ(ಕಬ್ಬನ್) ಉದ್ಾಾನವನ
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ಸೇಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಶ್ರೀ

ಚಾಮರಾಜೀೇಂದ್ರ

(ಕಬ್ಬನ್)

ಉದ್ಾಾನವನ

ಇೇಂಗ್ಲಿಷರ

ಪ್ರಿಚಯ/ಇತಿಹಾಸ/ನಡೆದ್ುಬ್ೇಂದ್ ಹಾದಿ ಕಾಲದಿೇಂದ್ಲೂ ರಾಜ್ಾದ್ ಆಡಳಿತ ಚುಕಾಾಣಿ ಸಥಳಕ್ಕಾ ಅೇಂಟಿಕ್ಕೂೇಂಡಿದೆ.
೧೭೯೧ರಲ್ಲಿ

ಬ್ರರಟಿೀಷರು

ಬೇಂಗಳೂರನುು

ವಶವಡಿಸಿಕ್ಕೂೇಂಡರು

ಮೊದ್ಲ್ಲಗೆ (ಲಾರ್ಡ್ ಕಾನ್್ ವಾಲ್ಲೀಸ್) ಆಡಳಿತ ಕಛೀರಿಗಳನುು ನಡೆಸಲು
ಬೇಂಗಳೂರಿನ

ಟಿಪ್ಪುಸುಲಾತನ್ನ

ಮಾಡಿಕ್ಕೂಡಲಾಗ್ಲದ್ುು,

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ

ತದ್ನೇಂತರ

ರಾಜ್ಾದ್

ಸಥಳಾವಕಾಶ
ಬೂಕಾಸವನುು

ಬ್ೇಂದೊೀಬ್ಸಿತನೇಂದ್ ಇಡಲು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಕಛೀರಿಗಳಿಗೆ ಸಥಳಾವಕಾಶದ್
ಕ್ಕೂರತೆಯೇಂದ್ ದ್ೇಂಡು ಪ್ರದೆೀಶ ಹಾಗೂ ಪೀಟೆಗೂ ಮಧ್ಾದ್ಲ್ಲಿನ
ಎತತರದ್ ಸಥಳದ್ಲ್ಲಿ ೧೮೬೪-೬೮ರಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಜ್ನಕ ಕಛೀರಿಯನುು
ನರ್ಮ್ಸಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ್ಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಕಛೀರಿಗಳನುು ನಡೆಸಲಾಗುತಿತತುತ.
ಸಕಾ್ರದ್ ೧೮ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ನವ್ಹಿಸಲಾಗುತಿತದ್ುರಿೇಂದ್
ಈ ಕಟ್ಟಡವನುು ಅಠಾರ ಕಛೀರಿ ಎೇಂದ್ು ಕರೆಯುತಿತದ್ುರು(ಪ್ರಸುತತ ಈ
ಕಟ್ಟಡದ್ಲ್ಲಿ ಉಚಛ ನ್ಾಾಯಾಲಯವಿದೆ).
ಈ ಕಚೀರಿಗಳ ಸಮುಚಛಯದ್ ಪ್ರಿಸರವನುು ಸುೇಂದ್ರವಾಗ್ಲಸುವ
ಸಲುವಾಗ್ಲ ಈ ಕಛೀರಿಯ ಉತತರ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು ೧೦೦
ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೆೀಶವನುು ಉಪ್ಯೀಗ್ಲಸಿಕ್ಕೂೇಂಡು ೧೮೭೦ರಲ್ಲಿ
ಉದ್ಾಾನವನವನುು ನರ್ಮ್ಸಲಾಯತು. ಅೇಂದಿನ ರಾಜ್ಾದ್ ಮುಖ್ಾ
ಅಭಿಯೇಂತರರಾಗ್ಲದ್ು ಮೀಜ್ರ್ ಜ್ನರಲ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಸಾಾೇಂಕಿರವರು ಇದ್ರ
ರುವಾರಿಯಾಗ್ಲರುತ್ಾತರೆ.
ಪ್ಾರರೇಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಾಾನವನವನುು "ರ್ಮೀರ್ಡ್ ಪ್ಾರ್ಕ್" ಎೇಂದ್ು
ಕರೆಯುತಿತದ್ುರು. ನೇಂತರ ಈ ಉದ್ಾಾನವನಕ್ಕಾ ಕಬ್ಬನ್ ಪ್ಾರ್ಕ್ ಎೇಂದ್ು
ಹೆಸರಿಡಲಾಯತು. ಭಾರತ ಸಾಾತೇಂತರ ಪ್ಡೆದ್ ನೇಂತರ ನ್ಾಲಾಡಿ
ಕೃಷಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ ಆಳಿಾಕ್ಕ ಬಳಿಿಹಬ್ಬದ್ (೧೯೨೭) ಸಮರಣಾರ್್
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಾಾನವನಕ್ಕಾ "ಶ್ರÃ ಚಾಮರಾಜೀೇಂದ್ರ ಉದ್ಾಾನವನ" ಎೇಂದ್ು
ಸಕಾ್ರಿ ಆದೆೀಶದ್ ಮೂಲಕ ಪ್ಪನರ್ ನ್ಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯತು.
ಆದ್ಾಗೂಾ, ಈ ಉದ್ಾಾನವನವನುು ಜ್ನರು "ಕಬ್ಬನ್ ಪ್ಾರ್ಕ್" ಎೇಂದೆೀ
ಕರೆಯುತ್ಾತರೆ.
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ಸಾಥಪ್ನೆ

೧೮೭೦ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಾಾನವನವನುು ನರ್ಮ್ಸಲಾಯತು
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ವಿಸಿತೀಣ್ (ಎಕರೆ)

೧೯೭ ಎಕರೆ.೩೧.೫೦ ಗುೇಂಟೆಗಳು
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ಉದ್ಾಾನವನ/ಗ್ಲರಿಧಾಮದ್ಲ್ಲಿರುವ

ಉದ್ಾಾನವನದ್ಲ್ಲಿ ಮೂಲತ: ೮೬ ಜಾತಿಯ ೪೧೧ ವಿವಿಧ್ ಸಸಾ

ಸಸಾಸೇಂಪ್ತಿತನ ವಿವರ

ಪ್ರಭೀಧ್ಗಳಿಗೆ ಸೀರಿದ್ ೭೭೨೬ ಸೇಂಖೆಾಯ ಮರ, ಗ್ಲಡ, ಬ್ಳಿಿಗಳಿದ್ುು,
ವಿವಿಧ್ ಬ್ಗೆಯ ಆಕಷ್ಕ ವಣ್ಗಳ ಹೂ ಬ್ರಡುವ ಪ್ಪಿಮೀರಿಯಾ ಗ್ಲಡಗಳ
ಸೇಂಗರಹದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರÃ ಚಾಮರಾಜೀೇಂದ್ರ (ಕಬ್ಬನ್) ಉದ್ಾಾನವನವಪ
ರಾಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿÃ ಪ್ರರ್ಮವೆನಸಿದೆ. ಈ ಗ್ಲಡಗಳ ಜೂತೆಗೆ ಆಕಷ್ಕ ಹಳದಿ
ವಣ್ದ್ ಬ್ರಡಿಯಾಗ್ಲ ಆಕಷ್ಕ ಕಾಯ ಬ್ರಡುವ ಬ್ರಕ್ಷಕರ ಬ್ಕರೆ ಅರ್ವಾ
ಸನ್ಾಾಸಿ ಬ್ಕ್ಕರ ಗ್ಲಡಗಳು, ರುದ್ಾರಕ್ಷಿ ಮರ, ಭಿೀಮಾ ಬಾಾೇಂಬೂೀ, ಸುರಗ್ಲ ,
ಜಾಲರಿ, ರೆತಿರನ, ಹಳದಿ ಸರಾಕ, ಕ್ಕನುೇಂಗ ಓಡರೆೀಟ್, ಸಮುದ್ರ ಫಲ,
ಕಾಡಿ್ಯಾ ಸಬಸಟöÊನ್ಾ, ಕಲ್ಲಾಲ್ಲಯಾ ರೆಸಿಮೊೀಸ, ಮಸುವಾಫೆರಾ,
ಕ್ಕೇಂಪ್ಪ ಜೀರ್ಡ ವೆೈನ್ ಬ್ಳಿಿಗಳು ಮತುತ ಹಣಿಣನ ಗ್ಲಡಗಳಾದ್ ಮಲಯನ್
ಆಫಲ್, ಅೇಂಜ್ೂರ, ಲ್ಲಚ್ಚಛ ಇತ್ಾಾದಿ ಗ್ಲಡ, ಮರ, ಬ್ಳಿಿಗಳು, ಗುಲಾಬ್ರ
ಉದ್ಾಾನವನ, ರೆರ್ಡ ಜೀರ್ಡ ವೆೈನ್, ಫಿಲ್ಲಪೈನ್್ ಜೀರ್ಡ ವೆೈನ್, ೧೫೦
ವಷ್

ಹಳೆಯದ್ಾದ್

ಸಿಲಾರ್

ಓರ್ಕ

ಮರಗಳು, ಉದ್ಾಾನವನದ್

ಆವರಣದ್ಲ್ಲಿ ಆಕಷ್ಕವೆನಸಿವೆ,
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ಉದ್ಾಾನವನದ್ ವೆೈಶ್ಷಟಾಗಳು

ವಿವಿಧ್ ಬ್ಗೆಯ ಆಕಷ್ಕ ವಣ್ಗಳ ಹೂ ಬ್ರಡುವ ಪ್ಪಿಮೀರಿಯಾ
ಗ್ಲಡಗಳ

ಸೇಂಗರಹದ್ಲ್ಲಿ

ಶ್ರÃ

ಚಾಮರಾಜೀೇಂದ್ರ

(ಕಬ್ಬನ್)

ಉದ್ಾಾನವನವಪ ರಾಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿÃ ಪ್ರರ್ಮವೆನಸಿದೆ.
ಶ್ರÃ ಚಾಮರಾಜೀೇಂದ್ರ (ಕಬ್ಬನ್) ಉದ್ಾಾನವನದ್ ಒಳಗಡೆ
ವಿಶಾವಿಖ್ಾಾತ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಾದ್ ಆಡಳಿತವನುು ನಡೆಸಿದ್ ಐದ್ು ಗಣಾರ
ಆಕಷ್ಕ ಪ್ರತಿಮಗಳಿವೆ. ಅವಪಗಳೆೇಂದ್ರೆ, ಮೀಜ್ರ್ ಜ್ನರಲ್ ಸರ್
ಮಾರ್ಕ ಕಬ್ಬನ್, ಕಿಾÃನ್್ ವಿಕ್ಕೂಟÃರಿಯಾ, ಸರ್.ಕ್ಕ. ಶೀಷಾದಿರ
ಅೇಂiÀÄ್ ಯರ್,

ಕಿೇಂಗ್

ಎಡಾರ್ಡ್

ಗ್ಲII,

ಚಾಮರಾಜೀೇಂದ್ರ

ಒಡೆಯರ್, ಅದ್ಲಿದೆೀ ಈ ಉದ್ಾಾನವನದ್ಲ್ಲಿನ ಸರ್. ಮಾರ್ಕ್
ಕಬ್ಬನ್ ಪ್ರತಿಮ ಸುತತಲ್ಲನ ಪ್ರದೆೀಶ, ಟ್ರೆೀಸ್ ಗಾಡ್ನ್, ಬಾಾೇಂರ್ಡ
ಸಾಟö್ ಯೇಂರ್ಡ, ಕಾರೇಂಜಿ, ಪ್ಪಷಫ ಕರೇಂಡಕ, ರಿೇಂಗ್ವಪರ್ಡ ಸಕ್ಲ್,
ಕಿಾÃನ್್ ಪ್ಾರ್ಕ್, ತ್ಾವರೆ ಕ್ಕೂಳ, ಬಾಲಭವನ, ಕರಗದ್ ಕ್ಕೂಳ, ಬ್ರದಿರು
ಪೊದೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಕಷ್ಣೆಯ ತ್ಾಣಗಳಾಗ್ಲರುತತವೆ ಮತುತ
ಶ್ರÃ ಚಾಮರಾಜೀೇಂದ್ರ(ಕಬ್ಬನ್) ಉದ್ಾಾನವನವಪ
Pigeon,

Magpie-Robin,

White

breasted

Kingfisher, Small Green Barbet, Small Green Beeeater, Purple Sunbird, Crow-Pheasant, Golden
Oriole, Brahminy Kite, Spotted Owl et, Red vented

Bulbul,

Shikra

ಮುೇಂತ್ಾದ್

ಪ್ಕ್ಷಿ

ಸೇಂಕುಲಗಳಿಗೆ

ವಾಸಸಾಥನವಾಗ್ಲರುತತದೆ.
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ಇತರೆ
ಅವಶಾ
ಒದ್ಗ್ಲಸುವಪದ್ು

ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ುರೆ ಕಛೀರಿ ವಿಳಾಸ :
ತೊೀಟ್ಗಾರಿಕ್ಕ

ಉಪ್

ನದೆೀ್ಶಕರ

ಕಛೀರಿ,

ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಾಾನವನ, ಬೇಂಗಳೂರು -560001
ದ್ೂರವಾಣಿ ಸೇಂಖೆಾ: 080 22864125
Face Book: ddhcubbon Park
Website: www.cubbonpark.in

