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ભારતના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો 
ક્રભ  નેળનર ાર્કન ું નાભ  સ્થ  યાજ્મન ું નાભ  કે્ષત્રપ 

(ચો.કર્
ભી) 

સ્થાના   વલળે નોંધ  

1  ર્ાઝીયુંગા નેળનર ાર્ક  જોયશટ  આવાભ  430  1974  આ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનને 1985ભાું ય નેસ્ર્ો દ્વાયા  
વલશ્વ ધયોશય સ્થ તયીરે્ ઘોવત ર્યેર છે. 

 એર્ ળીંગડાલાા ગેંડા ર્ાયણે વલખ્માત છે. 
 એળીમાઇ શાથી, જ ુંગરી બેંવ અને વાફય  

2  નુંદનર્ાનન નેળનર 
ાર્ક 

ભ લનેશ્વય  ઓડીળા      

3  જજભ ર્ાફેટ નેળનર 
ાર્ક 

નૈનીતાર   ઉત્તયાખુંડ  520  1936    બાયતનો વૌથી જૂનો યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન છે. 
 બાયત વયર્ાયના ‘પ્રોજેક્ટ ટાઈગય’ અભબમાન 

શઠે મ ર્લાભાું આવ્મો છે. 
4  દ ધલા નેળનર ાર્ક  રખીભ ય ખેયી  ઉત્તયપ્રદેળ  490.૩   1977  

 લાઘ, દીડો અને નીરગામ  
5  શઝાયીફાગ નેળનર 

ાર્ક 
શઝાયીફાગ  ઝાયખુંડ     યીંછ, દીડો અને વાફય  

6  વળલ યી નેળનર ાર્ક  વળલ યી  ભધ્મપ્રદેળ     લાઘ, દીડો અને વાફય  
7  ર્ાન્શા નેળનર ાર્ક ભુંડરા  ભધ્મપ્રદેળ  1945    બાયતનો પ્રથભ નેળનર ાર્ક  લાઘ આયભક્ષત 

કયઝલક ાર્ક  છે. 
8  ફાુંધલગઢ નેળનર 

ાર્ક 
ળાશડોર  ભધ્મપ્રદેળ  446  1968   વપેદ લાઘના દેળ તયીરે્ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન ભાટે 

જાણીત  ું છે.  

૯  ફેટરા નેળનર ાર્ક  ફેટરા ભફશાય  1135  1986   ભચત્તો,લાઘ,લાુંદયા,શાથી  
10  રે્લરાદેલ નેળનર 

ાર્ક 
બયત ય  યાજસ્થાન  28.73  1981   વાઈફેકયમ વાયવ,ખયફચડો ફતર્ . 

 આ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનને 1971ભાું  ય નેસ્ર્ો દ્વાયા  
વલશ્વ ધયોશય સ્થ તયીરે્ ઘોવત ર્યેર છે. 

11 યોશરા નેળનર ાર્ક  ક લ્લ   કશભાચરપ્રદેળ     કલૂ્લ ું, ર્સ્ર્ત  યી મગૃ, શાડી દીડો  
12  ખાુંગચેંડઝેના નેળનર 

ાર્ક 
ગુંગટોર્  વવજિભ  1788  1977   રાર ાન્ડા, જ ુંગરી ગધેડો 

13  તાડોફા નેળનર ાર્ક  ચુંદ્ર ય  ભશાયાષ્ટ્ર  625.4 1955   લાઘ, 
14  ેંચ નેળનર ાર્ક  નાગ ય  ભશાયાષ્ટ્ર  758  1975   ેંચ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન બાયતભાું વૌથી લધ  

લન્મજીલન અનાભત છે.1984ની પ્રખ્માત’ ધી 
જ ુંગર બ ર્’ પ્રખ્માત રેખર્ રૂડમાડક ર્ીરીગ 
દ્વાયા ઉલ્લ્ખે ર્યલાભાું આવ્મો છે. 

 યોમર ફુંગાી લાઘ, 
15  વુંજમ ગાુંધી નેળનર 

ાર્ક 
ફોયીલરી  ભશાયાષ્ટ્ર  104  1942   આ ઉદ્યાનભાું 2400 લક જૂની ર્ાન્શયેી ગ પાઓ 

આલેરી છે. 
16  નલેગાુંલ નેળનર ાર્ક  બુંડાયા  ભશાયાષ્ટ્ર     દીડો, ભચત્તો અને યીંછ  
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17  ફુંડી ય નેળનર ાર્ક  ભૈસયૂ  ર્ણાકટર્  874.20  1974   ભચત્તર, ફુંગાી લાઘ,ભચત્તો  

18  નગયશોર નેળનર 
ાર્ક 

કગૂક  ર્ણાકટર્     શાથી, દીડો, યીંછ અને વાફય  

19  ફન્નીય ઘાટા નેળનર 
ાર્ક 

ફેંગલ રૂ  ર્ણાકટર્  104.3  1986   લાઘ,શાથી,વાુંબય શયણ  

20  બ્રેર્ફગ નેળનર 
ાર્ક ,લેાલદય 

બાલનગય  ગ જયાત  34.08  1976   ર્ાીમાય, લરૂ,રોભડી,વળમા,વવરાું,જ ુંગરી 
ભફરાડી, જ ુંગરી ભ ૂુંડ, વપેદ ઢોંર્  

 બાયતીમ વળમા, 
21  અયાલીફૂરભ 

યાજલલ્રેર્ નેળનર 
ાર્ક  મ ન્નાય 

ઇડ િી  રે્યર  97  1978   ય નેસ્ર્ો લલ્ડક શયેીટેજ વાઈડ જાશયે ર્યેર છે. 

22  ગીંડી નેળનર ાર્ક ચેન્નઈ  તવભરનાડ   2.7057  1977   બાયતન ું વૌથી નાન ું યાષ્ટ્રીમ ઉધાન છે.  

23  ર્ાુંગેય યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન ર્ાુંગેય  છતીવગઢ  200  1982    

24  લેરી ઓપ ફ્રાલય 
નેળનર ાર્ક  

 ભફશાય  898.45  1976   2004ભાું ય નેસ્ર્ોની લલ્ડક શયેીટેજ વાઈડભાું 
વાભેર ર્યલાભાું આલી છે. 

26  વાત ડા નેળનર ાર્ક    524    ર્ાો ફતર્, યીંછ  
27  વાકયસ્ર્ા નેળનર ાર્ક  અરલય  યાજસ્થાન  866    લાઘ વયુંક્ષણ , દીડો  
28  યણથુંબોય નેળનર 

ાર્ક 
વલાઈ ભાધો ય  યાજસ્થાન  392  1980   પ્રોજેક્ટ ટાઈગય અંતગકત આયભક્ષત છે. 

29  ફાુંધલગઢ નેળનર 
ાર્ક 

ળશડોર ભધ્મપ્રદેળ  446  1968    

30  દાચીયુંગા નેળનર 
ાર્ક 

શ્રીનગય  જમ્મ  ર્ાશ્ભીય  141  1981   ર્ાશ્ભીયી શુંગર, દીડો  

31  દૂધલા નેળનર ાર્ક  તેયાઈ  ઉત્તયપ્રદેળ  189.3  1977    
32  ગુંગોત્રી નેળનર ાર્ક  ઉત્તયર્ાળી   ઉત્તયાખુંડ  2,390  1989    
33  ગીય પોયેસ્ટ નેળનર 

ાર્ક 
જ નાગઢ  ગ જયાત  1,412  1965   એળીમાઇ વવિંશ  

34  ગે્રટ કશભારમન 
નેળનર ાર્ક  

 કશભાચરપ્રદેળ  754.40  1984   ય નેસ્ર્ોની લલ્ડક શયેીટેજ વાઈડભાું વાભેર 
ર્યલાભાું આલી છે. 

35  ચુંદોરી નેળનર ાર્ક   ભશાયાષ્ટ્ર  317.67  2004    
36  બ ક્ષા ટાઈગય કયઝલક  .ફુંગા  760  1992    
38  ભાનવ નેળનર ાર્ક  કશભારમ તેટી  આવાભ  950  1990   આ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનને 1973ભાું ય નેસ્ર્ો દ્વાયા  

વલશ્વ ધયોશય સ્થ તયીરે્ ઘોવત ર્યેર છે. 
 છત્રધાયી ર્ાચફા, વોનેયી રુંગ ય, વગ્ભી, 

લાઘ, યીંછ,ભચત્તર, ગેંડા   
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39  સ ુંદયફન નેળનર ાર્ક   24 યગણા 
જીલ્રો  

.ફુંગા  4262 1984   આ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનને 1977ભાું ય નેસ્ર્ો દ્વાયા  
વલશ્વ ધયોશય સ્થ તયીરે્ ઘોવત ર્યેર છે. 

 જ ુંગરી ડ િય, જ ુંગરી ભફરાડી, ઉડતા વળમા  
 સ ુંદયફન યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન ખાડીન ું સ ુંદયીન ું 
વલશ્વન ું વૌથી ભોટ ું લન છે. 

40  લાુંવદા  યાષ્ટ્રીમ 
ઉદ્યાન 

લાુંવદા  ગ જયાત  23.99  1979   લાુંવદાભાું ‘ર્ટવ’ તયીરે્ ઓખાતા લાુંવના 
લનો આલેરા છે. 

41  ેકયમાય નેળનર ાર્ક  ઈડ િી  રે્યર  925  1982   શાથી અને લાઘ ભાટે અનાભત  

42 નાઘયો યાષ્ટ્રીમ 
ઉદ્યાન 

યાજીલ ગાુંધી યાષ્ટ્રીમ 
ઉદ્યાન 

ભૈસ ય  ર્ણાકટર્  64૩.39  1988   1999ભાું લાઘ ભાટે અયભક્ષત જાશયે ર્યેર છે. 
 સ સ્તી યીંછ,ગૌય ,શાથી,ભચત્તો  

43 ઇન્દ્રાલતી નેળનર 
ાર્ક 

દાુંતેલાડા  છતીવગઢ     લાઘ વયુંક્ષણ  

44 ફારાખયન યાષ્ટ્રીમ 
ઉદ્યાન 

ગાયો  ભેઘારમ      

45 કર્શ્તફાય યાષ્ટ્રીમ 
ઉદ્યાન 

 જમ્મ  ર્ાશ્ભીય     ર્ાળું શયણ, જ ુંગરી માર્  

46 તાડોફાયાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન ચુંદ્ર ય  ભશાયાષ્ટ્ર      

47 યાજાજી યાષ્ટ્રીમ ાર્ક   દશયેાદૂન   247   શાથી,બાલ ,ભચત્તા,તેદ આ અને વાુંતય  

48 ફૂરોની ઘાટી યાષ્ટ્રીમ 
ાર્ક   

ફદ્રીનાથ   875   કશભારમી ર્ાો યીંછ, ર્સ્તયૂી શયણ  

 


