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भारतातील बायोस्फियर ररझर्व 
• जगातील पहिला बायोस्फियर ररझर्व्ह १९७९ मधे्य स्थापन करण्यात आला. युनेस्कोच्या मते, जुलै 2021 पयंत, जगातील 129 

देशाांमधे्य 714 बायोस्फियर साठा आिे, ज्यात 21 सीमावती स्थळाांचा देखील समावेश आिे. 

• ओहिशा सरकारने मिेंद्रहगरी हिल कॉम्प्लेक्सला बायोस्फिअर ररझर्व्हचा दजाह देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आिे. त्यात भर पिली 

तर हसमलीपाल बायोस्फियर ररझर्व्हनांतर ओहिशाचा िा दुसरा बायोस्फियर ररझर्व्ह असेल. 

जगभरातील बायोिीअर ररझर्व्वचे वर्तरण खालीलप्रमाणे आहे: 

• आहिकेतील 31 देशाांमधे्य 85 साइट 

• अरब राज्याांमधील 12 देशाांमधे्य 33 साइट्स 

• आहशया आहि पॅहसहिकमधील 24 देशाांमधे्य 157 साइट्स 

• युरोप आहि उत्तर अमेररकेतील 38 देशाांमधे्य 302 साइट 

• लॅहटन अमेररका आहि कॅररहबयन मधील 21 देशाांमधे्य 130 साइट. 

बायोिीअर ररझर्व्वची काये 

प्रते्यक बायोस्फियर ररझर्व्हने तीन सुसांवादी काये पूिह करिे अपेहित आिे: 

• सांवधहन कायह (Conservation function) : अनुवाांहशक सांसाधने, प्रजाती, पररसांस्था आहि लँिसे्कप याांचे जतन करिे 

• हवकासाचे कायह (Development function) : शाश्वत मानवी व आहथहक हवकासाला चालना देिे. 

• प्रचालन तांत्र समथहन कायह (Logistic support function) : सांरिि आहि शाश्वत हवकासाच्या मुद्द्ाांचे सांशोधन आहि 

हवशे्लषि करण्यासाठी समथहन प्रदान करिे. 

बायोिीअरचे तीन झोन 

बायोिीअर ररझर्व्हमधे्य तीन युहनिाइि झोन आिेत जे तीन सामांजस्यपूिह आहि परस्पर मजबुतीकरि काये पूिह करतात: 

1. मुख्य िेत्र: यामधे्य सांपूिहपिे सुरहित आहि सांरहित पररसांस्था समाहवष्ट आिे जी लँिसे्कप, पररसांस्था, प्रजाती आहि 

अनुवाांहशक हभन्नता याांच्या सांरििासाठी योगदान देते. 

2. बिर झोन: िे मुख्य भाग व्यापते हकां वा सांलग्न करते. वैज्ञाहनक सांशोधन, देखरेख, प्रहशिि आहि हशिि मजबूत करू 

शकतील अशा चाांगल्या पयाहवरिीय पद्धती ांशी सुसांगत हियाकलापाांसाठी याचा वापर केला जातो. 

3. सांिमि िेत्र: िा राखीव भागाचा भाग आिे जेथे शाश्वत आहथहक आहि मानवी हवकासाला चालना देण्यासाठी सवाहत मोठ्या 

हियाकलापाांना परवानगी आिे. 

भारतातील बायोिीअर ररझर्व्वची यादी 

बायोिीअर राखीव राज्य हकां वा कें द्र सरकार अहधसूचनेद्वारे घोहषत करतात. बायोिीअर राखीव म्हिून स्थापन 

झाल्यानांतर सरकार त्याांना युनेस्कोच्या मॅन अँि बायोिीअर (MAB) कायहिमाांतगहत नामाांहकत करू शकतात. भारतात १८ 

बायोिीअर ररझर्व्ह आिेत. 

 
No. बायोस्फीअर 

ररझर्व ह्चे नाव 

अधिसूचनेचे 
वर्ह 

स्थान (राज्ये) 

1 हनलहगरी 1986 वायनाि, नागरिोल, बाांदीपूर आहि मदुमलाई, हनलाांबूर, सायलें ट रॅ्व्ली आहि हसरुवानी 

टेकड्ाांचा भाग (ताहमळनािू, केरळ आहि कनाहटक). 

2 नांदा देवी 1988 चमोली, विथौरागढ आवण बागेश्र्र वजलह ्ाांचा काही भाग (उत्तराखांड). 

3 नोकरेक 1988 गारो हिल्स (मेघालय) चा भाग. 

4 गे्रट हनकोबार 1989 अांदमान आहि हनकोबारची दहििेकिील बेटे (A&N बेटे). 

5 मन्नारचे आखात 1989 भारत आहि श्रीलां का (ताहमळनािू) मधील मन्नारच्या आखाताचा भारतीय भाग. 
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6 मानस 1989 कोिाझार, बोांगाईगाव, बारपेटा, नलबारी, कां पु्रप आहि दरांग हजल््ाांचा कािी भाग 

(आसाम). 

7 सुांदरबन 1989 गांगा आहि ब्रह्मपुत्रा नदी प्रिालीच्या िेल्टाचा भाग 

(पस्फचचम बांगाल). 

8 हसमलीपाल 1994 मयूरभांज हजल््ाचा (ओररसा) भाग. 

9 हदबू्र-सायखोवा 1997 हदबु्रगि आहि हतनसुहकया हजल््ाांचा (आसाम) भाग. 

10 देिाांग-हदबाांग 1998 अरुिाचल प्रदेशातील हसयाांग आहि हदबाांग खोऱ्याचा भाग. 

11 पचमढी 1999 मध्य प्रदेशातील बैतूल, िोशांगाबाद आहि हचांदवािा हजल््ाांचा कािी भाग. 

12 खाांगचेंिझोांगा 2000 खाांगचेंिझोांगा टेकड्ा आहि हसक्कीमचा कािी भाग. 

13 अगस्त्यमलाई 2001 केरळमधील नेय्यर, पेप्पारा आहि शेंिुनी वन्यजीव अभयारणे्य आहि त्याांच्या लगतचे िेत्र. 

14 आचनकमर – 

अमरकां टक 

2005 M.P च्या अनुपूर आहि हदांिोरी हजल््ाांचा कािी भाग समाहवष्ट आिे. आहि छत्तीसगि 

राज्यातील हबलासपूर हजल््ाांचा कािी भाग. 

15 कच्छ 2008 गुजरात राज्यातील कच्छ, राजकोट, सुरेंद्र नगर आहि पाटि नागरी हजल््ाांचा भाग. 

16 थांि वाळवांट 2009 हपन रॅ्व्ली राष्टर ीय उद्यान आहि पररसर; हिमाचल प्रदेशातील चांद्रताल आहि सरचू आहि 

हकब्बर वन्यजीव अभयारण्य. 

17 शेषाचलम हिल्स 2010 आांध्र प्रदेशातील हचतू्तर आहि किप्पा हजल््ाांचा कािी भाग व्यापलेल्या शेषाचलम 

पवहतराांगा. 

18 पन्ना 2011 मध्य प्रदेशातील पन्ना आहि छत्तरपूर हजल््ाांचा एक भाग. 

युनेस्को सांरवित बायोिीअर ररझर्व्व - आांतरराष्ट्र ीय दजाव 

• अलीकिे, पन्ना बायोिीअर ररझर्व्हला UNESCO सांरहित बायोिीअर ररझर्व्हचा आांतरराष्टर ीय दजाहिी देण्यात आला आिे. 

2020 मधे्य िा दजाह देण्यात आला िोता आहि त्याआधी 2018 मधे्य भारतातील खाांगचेंिझोांगा बायोिीअर ररझर्व्हचािी या 

यादीत समावेश करण्यात आला िोता. 

• दोन बायोिीअर ररझर्व्हच्या जोििीमुळे, देशातील 18 बायोिीअर ररझर्व्हजपैकी 12 बायोिीअर ररझर्व्हजच्या जागहतक 

नेटवकह चा भाग बनले आिेत जे UNESCO मॅन आहि बायोिीअर (MAB) प्रोग्राम सूचीवर आधाररत आिेत. 

भारतातील युनेस्को सांरहित बायोिीअर राखीव यादी खाली हदली आिे: 

YEAR NAME राजे्य 

2000 हनलहगरी बायोिीअर ररझर्व्ह ताहमळनािू 

2001 मन्नार बायोिीअर ररझर्व्हचे आखात ताहमळनािू 

2001 सुांदरबन बायोिीअर ररझर्व्ह पस्फचचम बांगाल 

2004 नांदा देवी बायोिीअर ररझर्व्ह उत्तराखांि 

2009 पचमढी बायोिीअर ररझर्व्ह मध्य प्रदेश 

2009 नोकरेक बायोिीअर ररझर्व्ह मेघालय 

2009 हसमलीपाल बायोिीअर ररझर्व्ह ओहिशा 

2012 अचनकमार-अमरकां टक बायोिीअर ररझर्व्ह छत्तीसगि 

2013 गे्रट हनकोबार बायोिीअर ररझर्व्ह गे्रट हनकोबार 

2016 अगस्त्यमाला बायोिीअर ररझर्व्ह केरळ आहि ताहमळनािू 

2018 काांचनजांगा बायोिीअर ररझर्व्ह उत्तर आहि पस्फचचम हसक्कीम हजल््ाांचा एक भाग 

2020 पन्ना बायोिीअर ररझर्व्ह मध्य प्रदेश 
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