
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

भारतातील व्याघ्र प्रकल्प 
• जगातील 80% वाघ भारतात आहेत. 2006 मधे्य सुमारे 1,400 वाघ होते जे 2018 मधे्य 3,000 परं्यत वाढले. चौथ्या 

अखिल भारतीर्य व्याघ्र अंदाजानुसार (AITE), भारतात 2967 वाघ आहेत. भारतातील व्याघ्र प्रकल्प 1973 मधे्य स्थापन 

करण्यात आले होते आणि ते प्रोजेक्ट टार्यगरद्वारे शाणसत केले जातात, जे राष्ट्र ीर्य व्याघ्र संरक्षि प्राणिकरिाद्वारे 

व्यवस्थाणपत केले जातात. 2022 परं्यत, 53 संरणक्षत के्षत्ांना व्याघ्र प्रकल्प म्हिून णनरु्यक्त केले गेले आहे. आजच्या 

लेिात आपि भारतातील व्याघ्र प्रकल्पांची र्यादी बघिार आहोत.  

• भारतात जगातील 80 टके्क वाघांचे वास्तव्य आहे. 2006 मधे्य 1,411 वाघ होते जे 2010 मधे्य 1,706, 2014 मधे्य 

2,226 आणि 2018 मधे्य 2,967 झाले.  

• वन्यजीव संरक्षि कार्यदा 1972 च्या कलम 38 व्ही (1) [38V (1)] अन्वरे्य "राज्य सरकार व्याघ्र संविधन प्राणिकरिाच्या 

णशफारशीनुसार एिाद्या के्षत्ाला व्याघ्र प्रकल्प म्हिून अणिसूणचत करेल". त्यामुळे राज्याला णशफारस स्वीकारिे 

बंिनकारक ठरते. 

• राष्ट्र ीर्य व्याघ्र संविधन प्राणिकरिाची णशफारस आणि राष्ट्र ीर्य वन्यजीव मंडळाची मान्यता वगळता व्याघ्रप्रकल्पाच्या 

हद्दीत कोिताही बदल केला जािार नाही. 

• राष्ट्र ीर्य व्याघ्र संविधन प्राणिकरिाची मान्यता आणि राष्ट्र ीर्य वन्यजीव मंडळाची मान्यता वगळता सावधजणनक णहत 

वगळता कोित्याही राज्य सरकारने व्याघ्रप्रकल्पाची अणिसूचना रद्द करू नरे्य. 

• अलीकडेच, राष्ट्र ीर्य व्याघ्र संरक्षि प्राणिकरिाने (एनटीसीए) गुरु घासीदास राष्ट्र ीर्य उद्यान आणि तामोर णपंगला वन्यजीव 

अभर्यारण्याचा एकणत्त भाग म्हिून छत्तीसगढमधे्य असलेल्या भारताच्या नवीन व्याघ्र प्रकल्पाला मान्यता णदली. 

भारतातील हा 53 वा व्याघ्र प्रकल्प आणि छत्तीसगडमिील चौथा व्याघ्र प्रकल्प असेल. 

भारतातील व्याघ्र प्रकल्पाांची यादी (List of Tiger Reserves in India) 

भारतातील व्याघ्र प्रकल्पांची अद्यर्यावत र्यादी िालीलप्रमािे: 

अनु. 

क्र. 

व्याघ्र प्रकल्प (नननमितीचे वर्ि) राज्य वाघाांची लोकसांख्या, 

2018 

एकूण के्षत्रफळ 

(चौ.नक.मी. मधे्य) 

1 बांदीपूर (1973-74) कनाधटक 120 1456.3 

2 कॉबेट (1973–74) उत्तरािंड 215 1288.31 

3 कान्हा (1973–74) मध्य प्रदेश 80 2051.79 

4 मानस (1973–74) आसाम 11 3150.92 

5 मेळघाट (1973–74) महाराष्ट्र  25 2768.52 

6 पलामाऊ (1973-74) झारिंड 3 1129.93 

7 रिथंबोर (1973-74) राजस्थान 37 1411.29 

8 णसणमलीपाल (1973-74) ओणडशा 3 2750 

9 संुदरबन (1973–74) पणिम बंगाल 68 2584.89 

10 पेररर्यार (1978–79) केरळ 20 925 

11 साररस्का (1978-79) राजस्थान 9 1213.34 

12 बक्सा (1982-83) पणिम बंगाल 2 757.9 

13 इंद्रावती (1982–83) छत्तीसगड 12 2799.07 

14 नामदफा (1982-83) अरुिाचल 

प्रदेश 

11 2052.82 

15 दुिवा (1987–88) उत्तर प्रदेश 58 2201.77 
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16 कालाकड-मंुदनथुराई (१९८८-८९) ताणमळनाडू 10 1601.54 

17 वाखिकी (1989-90) णबहार 40 899.38 

18 पेंच (1992–93) मध्य प्रदेश 43 (contiguous with 

Maharashtra) 

1179.63 

19 ताडोबा-अंिारी (1993-94) महाराष्ट्र  115 1727.59 

20 बांिवगढ (1993-94) मध्य प्रदेश 63 1598.1 

21 पन्ना (1994–95) मध्य प्रदेश 17 1578.55 

22 डंपा (1994-95) णमझोराम 0 988 

23 भद्रा (1998-99) कनाधटक 22 1064.29 

24 पेंच (1998–99) महाराष्ट्र  35 (contiguous with 

Madhya Pradesh) 

741.22 

25 पके्क (1999-2000) अरुिाचल 

प्रदेश 

7 1198.45 

26 नामेरी (1999-2000) आसाम 5 344 

27 सातपुडा (1999-2000) मध्य प्रदेश 26 2133.3 

28 अनामलाई (2008-09) ताणमळनाडू 13 1479.87 

29 सीतानदी (2008-09) छत्तीसगड 4 1842.54 

30 सातकोणसर्या (2008-09) ओणडशा 3 963.87 

31 काझीरंगा (2008-09) आसाम 103 1173.58 

32 आचानकमार (2008-09) छत्तीसगड 11 914.01 

33 दांडेली-अंशी व्याघ्र प्रकल्प (काली) 

(2008-09) 

कनाधटक 5 1097.51 

34 संजर्य (2008-09) मध्य प्रदेश 8 1674.5 

35 मुदुमलाई (2007) ताणमळनाडू 103 688.59 

36 नागरहोल (2008-09) कनाधटक 101 1205.76 

37 पारंबीकुलम (2008-09) केरळ 19 643.66 

38 सह्याद्री (2009-10) महाराष्ट्र  7 1165.57 

39 णबणलणगरी रंगनाथाचे मंणदर (२०१०-११) कनाधटक 68 574.82 

40 कवल (2012-13) तेलंगिा - 2019.12 

41 सत्यमंगलम (2013-14) ताणमळनाडू 72 1408.4 

42 मुकंद्र णहल्स (2013-14) राजस्थान - 759.99 

43 नवेगाव (2013–14) महाराष्ट्र  7 653.67 

44 नागाजुधनसागर-श्रीशैलम (1982-83) आंध्र प्रदेश 74 3296.31 

45 अमराबाद (2014) तेलंगिा - 2611.39 

46 पीलीभीत (2014) उत्तर प्रदेश 65 730.24 

47 Bor (2014) महाराष्ट्र  5 138.12 

48 राजी (2015) उत्तरािंड - 1075.17 

49 ओरंग (2016) आसाम - 492.46 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

50 कमलांग (2016) अरुिाचल 

प्रदेश 

- 783 

51 श्रीणवखिपुथुर - मेगामलाई (2021) ताणमळनाडू 14 1016.57 

52 रामगड णवषिारी (2021) राजस्थान 35 252 

53 गुरु घसीदास राष्ट्र ीर्य उद्यान आणि तमोर 

णपंगला वन्यजीव अभर्यारण्य (2021) 

छत्तीसगड - 466.67 

व्याघ्र प्रकल्प नकाशा (Tiger Reserves Map) 

भारतातील व्याघ्र प्रकल्पांची णठकािे दािविारा नकाशा: 

 
Source: ntca 
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