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ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ഉേയാനങ്ങൾ 

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനലെട്ട ദേശീയ ഉേയാനങ്ങൾ പ്രകൃതിേത്തമായ ആവാസ വയവസ്ഥ പ്രോനം 

ലെയ്തുലകാണ്്ട മൃഗങ്ങലെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അനുദയാജ്യമായ സ്ഥെമായി 

പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വയാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, 

വനവൽക്കരണം, ദവട്ടയാടൽ, കൃഷി തുടങ്ങിയ നരവംശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിലട 

അനുവേനീയമല്ല. ദേശീയ ഉേയാനങ്ങെുലട അതിരുകൾ നന്നായി നിർവെിക്കലെട്ടിട്ടുണ്ട ്

കൂടാലത ദേശീയ ഉേയാനത്തിനുള്ളിൽ സവകാരയ പ്രവർത്തനങ്ങലൊന്നും അനുവേനീയമല്ല. 

ദകരെ രിഎസ്സി രരീക്ഷകൾക്കായി, ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്പ്തത്തിന്ലെയും രരിസ്ഥിതിയുലടയും 

അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ രാർക്കുകലെക്കുെിച്ച ്ഉദേയാഗാർത്ഥികൾ 

അെിഞ്ഞിരിക്കണം. 

ഈ ദെഖനം ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ഉേയാനങ്ങെുലട രട്ടിക, സ്ഥാരിതമായ വർഷം, ബന്ധലെട്ട 

സംസ്ഥാനം എന്നിവ നൽകുന്നു. 

ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ഉേയാനങ്ങളുലെ പട്ടിക 

രഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച,് വവവിധയമാർന്ന ജ്ന്ത്ുജ്ാെങ്ങെുള്ള 100-െധികം ദേശീയ രാർക്കുകൾ 

ഇന്ത്യയിെുണ്ട.് 

താലെയുള്ള രട്ടികയിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ഉേയാനങ്ങെുലട രൂർണ്ണമായ െിസ്റ്റ ്ഞങ്ങൾ 

നൽകുന്നു. 

സ്ഥാപിതമായ 

വർഷം 

        നാഷണൽ പാർക്കിന്ലെ ദപര് സംസ്ഥാനം 

1936 

ദകാർബറ്റ് നാഷണൽ രാർക്്ക ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

1955 കൻഹ നാഷണൽ 

രാർക്്കഭിതാർകനിക നാഷണൽ 

രാർക്്ക മധയപ്രദേശ് 

1955 

തദ ാബ നാഷണൽ രാർക്്ക മഹാരാഷ്ടര് 

1959 

മാധവ് നാഷണൽ രാർക്്ക മധയപ്രദേശ് 

1968 

ബാന്ധവ്ഗ ് നാഷണൽ രാർക്്ക മധയപ്രദേശ് 
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1974 

കാസിരംഗ നാഷണൽ രാർക്്ക അസം 

1974 

ബന്ദിെൂർ നാഷണൽ രാർക്്ക കർണാടക 

1974 

ബന്നാർഘട്ട നാഷണൽ രാർക്്ക കർണാടക 

1975 

ഗിർ നാഷണൽ രാർക്്ക ഗുജ്ൊത്ത ്

1975 

ഗുഗമാൽ നാഷണൽ രാർക്്ക മഹാരാഷ്ടര് 

1975 

നാദവഗാവ് ദേശീദയാേയാനം മഹാരാഷ്ടര് 

1975 

ലരഞ്്ച നാഷണൽ രാർക്്ക മധയപ്രദേശ് 

1976 

ബ്ലാക്്കബക്്ക നാഷണൽ രാർക്്ക ഗുജ്ൊത്ത ്

1976 

ഗിണ്ടി നാഷണൽ രാർക്്ക തമിഴ്നാട് 

1977 ലകയ്ബുൾ-െംജ്ാദവാ നാഷണൽ 

രാർക്്ക മണിെൂർ 

1977 ഖാങ്ലെൻ ്ദസാംഗ നാഷണൽ 

രാർക്്ക സിക്കിം 

1977 

േുധവ നാഷണൽ രാർക്്ക ഉത്തർപ്രദേശ് 

1978 

ഇരവികുെം നാഷണൽ രാർക്്ക ദകരെം 

1979 

വാൻസ്ഡ നാഷണൽ രാർക്്ക ഗുജ്ൊത്ത ്
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1979 

വാൻ വിഹാർ നാഷണൽ രാർക്്ക മധയപ്രദേശ് 

1980 

സിംെിരാൽ നാഷണൽ രാർക്്ക ഒ ീഷ 

1980 

രന്ത്ംദബാർ നാഷണൽ രാർക്്ക രാജ്സ്ഥാൻ 

1980 

ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ മവെൻ 

നാഷണൽ രാർക്്ക തമിഴ്നാട് 

1981 

ഗുരു ഘാസിോസ ്(സഞ്ജ്യ്) 

നാഷണൽ രാർക്്ക ഛത്തീസ്ഗ ് 

1981 

േച്ചിഗാം നാഷണൽ രാർക്്ക ജ്മ്മു & കാശ്മീർ 

1981 

ലഹമിസ് നാഷണൽ രാർക്്ക ജ്മ്മു & കാശ്മീർ 

1981 

കിഷ്തവാർ നാഷണൽ രാർക്്ക ജ്മ്മു & കാശ്മീർ 

1981 

രന്ന നാഷണൽ രാർക്്ക മധയപ്രദേശ് 

1981 

സഞ്ജ്യ് നാഷണൽ രാർക്്ക മധയപ്രദേശ് 

1981 

സത്രുര നാഷണൽ രാർക്്ക മധയപ്രദേശ് 

1981 കിദയാൊ ിദയാ ഘാന നാഷണൽ 

രാർക്്ക രാജ്സ്ഥാൻ 

1982 

ഇപ്ന്ദാവതി നാഷണൽ രാർക്്ക ഛത്തീസ്ഗ ് 

1982 

കാംഗർ വാെി നാഷണൽ രാർക്്ക ഛത്തീസ്ഗ ് 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

1982 

മവെൻ നാഷണൽ രാർക്്ക ഗുജ്ൊത്ത ്

1982 

ലരരിയാർ നാഷണൽ രാർക്്ക ദകരെം 

1982 

നന്ദാദേവി നാഷണൽ രാർക്്ക ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

1982 വാെി ഓഫ് ഫ്ലദവഴ്സ ്നാഷണൽ 

രാർക്്ക ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

1983 

മഹാത്മാഗാന്ധി മവെൻ നാഷണൽ 

രാർക്്ക 

ആൻ മാൻ 

നിദക്കാബാർ േവീരുകൾ 

1983 

നംേഫ നാഷണൽ രാർക്്ക അരുണാെൽ പ്രദേശ് 

1983 

ദഫാസിൽ നാഷണൽ രാർക്്ക മധയപ്രദേശ് 

1983 

സഞ്ജ്യ് ഗാന്ധി നാഷണൽ രാർക്്ക മഹാരാഷ്ടര് 

1983 

രാജ്ാജ്ി നാഷണൽ രാർക്്ക ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

1984 

ദപ്ഗറ്റ ്ഹിമാെയൻ നാഷണൽ രാർക്്ക ഹിമാെൽ പ്രദേശ് 

1984 

വസെന്െ ്വാെി നാഷണൽ രാർക്്ക ദകരെം 

1984 

സുന്ദർബൻ നാഷണൽ രാർക്്ക രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

1985 

ബൽരാപ്കം നാഷണൽ രാർക്്ക ദമഘാെയ 

1986 

മൗെിംഗ് നാഷണൽ രാർക്്ക അരുണാെൽ പ്രദേശ് 
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1986 

ലബറ്റ്െ നാഷണൽ രാർക്്ക ജ്ാർഖണ്്ഡ 

1986 

ദനാലപ്കക ്െിഡ്ജ ്നാഷണൽ രാർക്്ക ദമഘാെയ 

1986 

നിദയാെ വാെി നാഷണൽ രാർക്്ക രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

1986 

സിംഗെീെ നാഷണൽ രാർക്്ക രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

1987 

മി ിൽ ബട്ടൺ ഐെൻ ് 

നാഷണൽ രാർക്്ക 

ആൻ മാൻ 

നിദക്കാബാർ േവീരുകൾ 

1987 

മൗണ്്ട ഹാരിയറ്റ് നാഷണൽ രാർക്്ക 

ആൻ മാൻ 

നിദക്കാബാർ േവീരുകൾ 

1987 

ദനാർത്ത് ബട്ടൺ ഐെൻ ് 

നാഷണൽ രാർക്്ക 

ആൻ മാൻ 

നിദക്കാബാർ േവീരുകൾ 

1987 

സാ ിൽ രീക്്ക നാഷണൽ രാർക്്ക 

ആൻ മാൻ 

നിദക്കാബാർ േവീരുകൾ 

1987 

സൗത്ത് ബട്ടൺ ഐെൻ ് 

നാഷണൽ രാർക്്ക 

ആൻ മാൻ 

നിദക്കാബാർ േവീരുകൾ 

1987 

രിൻ വാെി നാഷണൽ രാർക്്ക ഹിമാെൽ പ്രദേശ് 

1987 

അൻഷി നാഷണൽ രാർക്്ക കർണാടക 

1987 

കുദപ്േമുഖ ്ദേശീദയാേയാനം കർണാടക 
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1988 

നാഗരദഹാലെ (രാജ്ീവ് ഗാന്ധി) 

ദേശീദയാേയാനം കർണാടക 

1988 

ഭിതാർകനിക നാഷണൽ രാർക്്ക ഒ ീഷ 

1989 

പ്ശീ ലവങ്കിദടശവര നാഷണൽ രാർക്്ക ആപ്ന്ധാപ്രദേശ ്

1989 

വാൽമീകി നാഷണൽ രാർക്്ക ബീഹാർ 

1989 

സുൽത്താൻ നാഷണൽ രാർക്്ക ഹരിയാന 

1989 

ഇന്ദിരാഗാന്ധി (അണ്ണാമവെ) 

ദേശീദയാേയാനം തമിഴ്നാട് 

1989 

ഗംദഗാപ്തി നാഷണൽ രാർക്്ക ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

1990 

മനസ്സ് നാഷണൽ രാർക്്ക അസം 

1990 

മുതുമെ നാഷണൽ രാർക്്ക തമിഴ്നാട് 

1990 

മുകുർത്തി നാഷണൽ രാർക്്ക തമിഴ്നാട് 

1990 

ദഗാവിന്ദ ്നാഷണൽ രാർക്്ക ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

1991 

മുർെൻ നാഷണൽ രാർക്്ക മിദസാൊം 

1992 

കാംലബൽ ദബ നാഷണൽ രാർക്്ക 

ആൻ മാൻ 

നിദക്കാബാർ േവീരുകൾ 
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1992 

ഗൊത്തിയ ദബ നാഷണൽ രാർക്്ക 

ആൻ മാൻ 

നിദക്കാബാർ േവീരുകൾ 

1992 

ദമാലെം നാഷണൽ രാർക്്ക ദഗാവ 

1992 സിറ്റി ദഫാെസ്റ്റ് (സെിം അെി) 

നാഷണൽ രാർക്്ക ജ്മ്മു & കാശ്മീർ 

1992 

Phawngpui ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ നാഷണൽ 

രാർക്്ക മിദസാൊം 

1992 

ല ദസർട്്ട നാഷണൽ രാർക്്ക രാജ്സ്ഥാൻ 

1992 

സരിസ്ക നാഷണൽ രാർക്്ക രാജ്സ്ഥാൻ 

1992 

ബക്സ നാഷണൽ രാർക്്ക രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

1992 

ലഗാെുമാെ നാഷണൽ രാർക്്ക രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

1993 

ഇന്െങ്കി നാഷണൽ രാർക്്ക നാഗാൊൻ ് 

1994 

കാസു പ്ബഹ്മാനന്ദ ലെഡ്ഡി നാഷണൽ 

രാർക്്ക ലതെങ്കാന 

1994 

മഹാവീർ ഹരിന വനസ്ഥെി 

നാഷണൽ രാർക്്ക ലതെങ്കാന 

1994 

മൃഗവാണി നാഷണൽ രാർക്്ക ലതെങ്കാന 
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1996 

ൊണി ഝാൻസി മവെൻ നാഷണൽ 

രാർക്്ക 

ആൻ മാൻ 

നിദക്കാബാർ േവീരുകൾ 

1998 

നദമരി നാഷണൽ രാർക്്ക അസം 

1999 േിപ്ബു-വസദഖാവ നാഷണൽ 

രാർക്്ക അസം 

1999 രാജ്ീവ് ഗാന്ധി ഒൊങ് നാഷണൽ 

രാർക്്ക അസം 

2003 

കദെസർ നാഷണൽ രാർക്്ക ഹരിയാന 

2003 

ആനമുടി ദഷാെ നാഷണൽ രാർക്്ക ദകരെം 

2003 മതിലകട്ടാൻ ദഷാെ നാഷണൽ 

രാർക്്ക ദകരെം 

2003 

രാമ്പാടും ദഷാെ നാഷണൽ രാർക്്ക ദകരെം 

2004 

െദന്ദാെി നാഷണൽ രാർക്്ക മഹാരാഷ്ടര് 

2005 

രാജ്ീവ് ഗാന്ധി (രാദമശവരം) 

ദേശീദയാേയാനം ആപ്ന്ധാപ്രദേശ ്

2006 

മുകുപ്ന്ദ ഹിൽസ ്നാഷണൽ രാർക്്ക രാജ്സ്ഥാൻ 

2007 കെ്ൗ ് ് രുള്ളിെുെി 

ദേശീദയാേയാനം പ്തിരുര 

2007 

വബസൺ നാഷണൽ രാർക്്ക പ്തിരുര 
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2008 

രാെിലകാണ്ട നാഷണൽ രാർക്്ക ആപ്ന്ധാപ്രദേശ ്

2010 

ഇൻ ർകില്ല നാഷണൽ രാർക്്ക ഹിമാെൽ പ്രദേശ് 

2010 

ഖിർഗംഗ നാഷണൽ രാർക്്ക ഹിമാെൽ പ്രദേശ് 

2010 

സിംബൽബെ നാഷണൽ രാർക്്ക ഹിമാെൽ പ്രദേശ് 

2014 

ജ്ൽോരാര നാഷണൽ രാർക്്ക രശ്ചിമ ബംഗാൾ 
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ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ഉേയാനങ്ങൾ- പ്പധാന ദപായിന്െുകൾ 

 ദേശീയ ഉേയാനങ്ങൾ, വനയജ്ീവി സദങ്കതം, െിസർവ ്ദഫാെസ്്റ്റ, കൺസർദവഷൻ 

െിസർവുകൾ, മവെൻ െിസർവുകൾ, കമ്മയൂണിറ്റി െിസർവുകൾ, ബദയാസ്ഫിയർ 

െിസർവുകൾ എന്നിവ ഇന്ത്യയുലട സംരക്ഷിത ദമഖെകെിൽ വരുന്നു. 

 ദൊകത്തിലെ 17 ലമഗാ വ ദവെസ്് രാജ്യങ്ങെിൽ ഒന്നാണ ്ഇന്ത്യ. ധാരാെം 

സസയജ്ന്ത്ുജ്ാെങ്ങൊൽ സമ്പന്നമാണ ്രാജ്യം. 

 ദേശീയ ഉേയാനങ്ങൾ IUCN വിഭാഗം II ന് കീെിൽ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൊണ.് ഇന്ത്യയിലെ 

ആേയലത്ത ദേശീദയാേയാനം 1936-ൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജ്ിം ദകാർബറ്്റ 

ദേശീദയാേയാനത്തിൽ സ്ഥാരിതമായി. 

 1970 വലര ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ച ്ദേശീയ ഉേയാനങ്ങൾ മാപ്തദമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 1972-ൽ 

ഇന്ത്യ വനയജ്ീവി സംരക്ഷണ നിയമം നിയമമാക്കി.  
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