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ગજુયાતના અબમાયણ્મો અને યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનો  
 

ક્રભ  આયક્ષિત શ્વલસ્તાય  સ્થાના  િેત્રપ  
ચો.દકભી. 

તાલકુો  જીલ્રો  મખુ્મ પ્રાણીઓ  

1 ગીય નેળનર ાકક   1965  1153.42  ઉના  જૂનાગઢ  શ્વ િંહ, ક્ષચત્તા, દીડા,હયણ, ઘડુખય 
 ાફય,ભેંગોરીન  

2  ન  યોલય િી  
અબમાયણ્મ  

1969  120.82  રખતય  સયેુન્દ્રનગય  ેક્ષરકન, ફ્રેશ્વભિંગો, સ્થાાંતય િીઓ  

3  ઘડુખય અબમાયણ્મ  1973  4953.70  કચ્છનુાં નાનુાં 
યણ  

કચ્છ  ઘડુખય, નીરગામ, શ્વળમા,ક્ષચિંકાયા, 
કાીમાય િીઓ  

4  જે ોય યીંછ 
અબમાયણ્મ  

1978  180.66  ધાનેયા  ફના કાાંઠા  યીંછ, નીરગામ, દીડા, ળાહડૂી, ઝયખ 
અને િીઓ  

5  ફયડા અબમાયણ્મ  1979  192.31  યાણાલાલ  ોયફાંદય  શ્વ િંહ, ક્ષચત્તા, ક્ષચત્તર, દીડા, નીરગામ, 
લાાંદયા  

6   ામદુરક ઉદ્યાન અને  
અબમાયણ્મ  

1980  163.00 

458.00   
  કચ્છ  

જાભનગય  
કોશ્વનિરમા, ડોલ્લ્પન અને શ્વલશ્વલધ જચય  
પ્રાણીઓ  

7  દહિંગોરગઢ પ્રાકશૃ્વતક 
શ્વળિણ અબમાયણ્મ  

1980  6.54  જ દણ  યાજકોટ  ક્ષચિંકાયા,નીરગામ, સ્થાાંતયીમ િીઓ  

8  ખીજડીમા િી 
અબમાયણ્મ  

1981  6.05  જોદડમા  જાભનગય  િીઓ  

9  નાયામણ  યોલય  1981  444.23  રખતય  કચ્છ  ક્ષચિંકાયા, જ ાંગરી ક્ષફરાડી, નીરગામ, 
હણેોતયો શ્વળમા  

10  ભયીન નેળનર ાકક   162.89  ઓખાભાંડ  કચ્છ  એમ્પી ો , જેરીદપળ, સ્ટાયપીળ(તાયા 
ભાછરી), ડોલ્લ્પન  ીએનીભોન , 
ફોનેરીમા  

11   સયુાણેિય 
અબમાયણ્મ  

1982  607.7  ડેડીમાાડા  નભકદા  ચૌશ્વળિંગા, ક્ષચત્તા, યીંછ,દીડા, હામેના 
ઝયખ , જ ાંગરી ક્ષફરાડી  

12  યતનભહાર યીંછ 
અબમાયણ્મ  

1982  55.65  રીભખેડા  દાહોદ  યીંછ, ક્ષચિંકાયા, દીડા અને નીરગામ  

13   સયુખાફનગય 
અબમાયણ્મ  

1986  7506.22  યાય  કચ્છ  ઘડુખય, નીરગામ, લરૂ. શ્વળમા, ક્ષચિંકાયા  

14  થો િી 
અબમાયણ્મ  

1988  6.99  કડી  ભહ ેાણા  િીઓ  

15  શ્વનમા અબમાયણ્મ  1988  39.63  ધાયી  અભયેરી  શ્વ િંહ, ક્ષચત્તા, ક્ષચત્તર  
16  યાભયા  

અબમાયણ્મ  
1988  15.01  લાાંકાનેય  ભોયફી  ક્ષચિંકાયા, નીરગામ  
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17  ભહા ગાંગા 
અબમાયણ્મ  

1988  ૩.33 કલ્માણપયુ   દેલભશૂ્વભ 
દ્વાયકા  

િીઓ  

18  લેાલદય બ્રેક ફક 
નેળનર ાકક  

 34.08  લરબીપયુ બાલનગય  બ્રેક ફક, નીરગામ, શ્વળમા લરૂ  

19   ફારાયાભ 
અબમાયણ્મ  

1989  542.08  ારનપયુ  ફના કાાંઠા  નીરગામ, યીંછ, ઝયખ  

20  જાાંબઘુોડા 
અબમાયણ્મ  

1990  130.38  જાાંબઘુોડા  ાંચભહાર  ક્ષચત્તા, યીંછ  

21  પણૂાક અબમાયણ્મ  1990  160.84  ડાાંગ  ડાાંગ  ક્ષચત્તા, હયણ અને દીડા  
22  કચ્છ અબમાયણ્મ  1992  2.૦૩  અફડા ા  કચ્છ  ગયડ, ક્ષચિંકાયા  
23  લા ાંદા નેળનર ાકક   23.99  લા ાંદા  નલ ાયી  લાઘ, ક્ષચત્તા, દીડો,ઝયખ,ચૌશ્વળિંગા  
24  ોયફાંદય િી 

અબમાયણ્મ  
  ોયફાંદય  ોયફાંદય  સ્થાાંતયીમ િીઓ  

25  હાથફ કાચફા ઉછેય 
કેન્દ્ર  

 110.5  હાથફનો 
દદયમાદકનાયો  

બાલનગય  દદયમાઈ કાચફા ઉછેય કેન્દ્ર  

26 ડેડીમાાડા 
અભ્માયણ્મ 

  યાજીા  બાલનગય  યીંછ 

27 ફયડીાડા 
અભ્માયણ્મ 

  ફયડીાડા ડાાંગ લાઘ અને  ાફય  

 
 


