
��கா�க�(Parks) 
 
  

 
ேதசிய ��கா : 
 
 
வனவில��க��காக பா�கா�க�ப�ட ஒ� மிக� ெபரிய வன�ப�தி. வில��க� கா�பக� ேபா� 
அ�லாம�, வில��க� �த�திரமாக அைல�� திரி�� ேவ�ைடயா� இய�ைகயான வா�� 
ேம�ெகா��� வசதி�ட� ��ய இட�. இ�தியாவி� �மா� 103 ேதசிய ��கா�க� �மா� 40000 
ச.கி.மீ பர�பளவி� அேநகமாக எ�லா மாநில�களி�� உ�ளன. இ� இ�திய பர�பளவி� �மா� 
1.23%. இவ�றி� �க�ெப�ற சில ம��� இ�� ெகா��க� ப���ள�. 
 
 
இ�தியாவி� உ�ள ��கியமான ேதசிய ��கா�க�(list of parks in india) : 
 
 
1) அ�ஷி ேதசிய ��கா, டா�ேடலி, வட க�நாடகா. 
2) பாலஃபரா� ேதசிய ��கா, ேமகாலயா. 
3) ப�தா�க� ேதசிய ��கா, உமாரியா, ம�தியபிரேதச�. 
4) ப�தி��� ேதசிய ��கா, சாமரா� நக�, க�நாடகா. 
5) ப�ேன�க�டா ேதசிய ��கா, ெப�க��, க�நாடகா. 
6) ெபாரிவிலி ேதசிய ��கா, ��ைப, மகாரா��ரா. 
7) ேப�லா ேதசிய ��கா, பல�� மாவ�ட�, ஜா��க��. 
8) பி�ர கணிகா ேதசிய ��கா, க��ரபாரா, ஒ�சா. 
9) �ளா� ப� ேதசிய ��கா, பா�நக�, ஒ�சா. 
10) ஜி� கா�ெப� ேதசிய ��கா, ைநனிடா�, உ�தரகா��. 
11) ேக��ெப� ேப ேதசிய ��கா, நி�ேகாபா� தீ�க�. 
12) ெசௗேதாலி ேதசிய ��கா, சா�கி மாவ�ட�, மகாரா��ரா. 
13) பாைலவன ேதசிய ��கா, ெஜ�ச�ேம�, ராஜ�தா�. 
14) தி��ைசேகாவா ேதசிய ��கா, தி��கியா, அ�ஸா�. 
15) ��வா ேதசிய ��கா, ேகரி மாவ�ட�, உ�திரபிரேதச�. 
16) எரவி��ள� ேதசிய ��கா, இ��கி மாவ�ட�, ேகரளா. 
17) ஃபாஸி� ேதசிய ��கா, மேனாலா மாவ�ட�, ம�திய�பிரேதச�. 
18) கிரி ேதசிய ��கா, ஜுனாக�, �ஜரா�. 
19) கலாேதரா ேதசிய ��கா, நி�ேகாபா� தீ�க�. 
20) க�ேகா�ரி ேதசிய ��கா, உ�தரகா��. 
21) ெகா�மாரா ேதசிய ��கா, ஜ�ைப�ரி, ேம��வ�காள�. 
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22) ெபரிய இமாலய� ேதசிய ��கா, ��, இமா�சல�பிரேதச� 
23) �காம� ேதசிய ��கா, அமராவதி, �ஜரா�. 
24) கி�� ேதசிய ��கா, ெச�ைன, தமி�நா�. 
25) க�� வைள�டா ேதசிய ��கா, ெஜ�நக� மாவ�ட�, �ஜரா�. 
26) ம�னா� வைள�டா கட�சா� ேதசிய ��கா, ராமநாத�ர�, தமி�நா�. 
27) ெஹமி� ேதசிய ��கா, லடா�. 
28) இ�திரா கா�தி ேதசிய ��கா, ஆைனமைல, ேகாய�����, தமி�நா�. 
29) இ�திராவதி ேதசிய ��கா, த�ேதவாடா, ச�தீ�க�. 
30) கேலச� ேதசிய ��கா, ச�திக� அ�கி�, ஹரியானா. 
31) க�ஹா ேதசிய ��கா, மா��லா, ம�தியபிரேதச�. 
32) க�ேக� கா�� ேதசிய ��கா, ப�தா�, ச�திகா�. 
33) கா� �ர�மான�த ெர�� ேதசிய ��கா, ைஹதராபா�, ெதல�கானா. 
34) காசிர�கா ேதசிய ��கா, ேகாலாகா�, அ�ஸா�. 
35) ெக��� ல�ஜ� ேதசிய ��கா, மணி���. 
36) �யாலாேத� ேதசிய ��கா, ராஜ�தா�. 
37) க�ச�ேஸா�கா ேதசிய ��கா, கா�டா�, சி�கி�. 
38) கி��வா� ேதசிய ��கா, ெதா�டா மாவ�ட�, ஜ�� கா�மீ�. 
39) ��ேர�� ேதசிய ��கா, சி�மக��, க�நாடகா. 
40) மாத� ேதசிய ��கா, ஷி��� மாவ�ட�, ம�தியபிரேதச�. 
41) மகா�மா கா�தி ேதசிய ��கா, வ���, அ�தமா� நி�ேகாபா� தீ�க�. 
42) பண�தாலி ேதசிய ��கா, ைஹதராபா�, ெதல�கானா. 
43) மணா� ேதசிய ��கா, பா��ேப�டா, அ�ஸா�. 
44) ம���ெக�டா ேஷாலா ேதசிய ��கா, இ��கி, ேகரளா. 
45) மி�� ப�ட� தீ� ேதசிய ��கா, ேபா�� �ெளய�, அ�தமா� நி�ேகாபா� தீ�க�. 
46) ேமா�ேல� ேதசிய ��கா, ேகாவா. 
47) ெமௗலி� ேதசிய ��கா, கிழ��/ேம�� சியா�, அ�ணா�சல பிரேதச�. 
48) ம��� அ� ேதசிய ��கா, ராஜ�தா� 
49) ம��� ேஹரிய� ேதசிய ��கா, அ�தமா� நி�ேகாபா� தீ�க�. 
50) மி�கவாணி ேதசிய ��கா, ைஹதராபா�. 
51) ��மைல ேதசிய ��கா, ேகாய�����. 
52) �����தி ேதசிய ��கா, நீலகிரி. 
53) ��லீ� ேதசிய ��கா, ச�பாணி மாவ�ட�, மிேஸாரா�. 
54) நாகரேஹாெல ேதசிய ��கா, ��� மாவ�ட�, க�நாடகா. 
55) ந�கா�� ேதசிய ��கா, ப�டாரா, மகாரா��ரா. 
56) நேமரி ேதசிய ��கா, ேசாமி���, அ�ஸா�. 
57) ந�தாேதவி ேதசிய ��கா, உ�தராகா��. 
58) நிேயாரா ப�ள�தா�� ேதசிய ��கா, டா�ஜிலி�, ேம�� வ�காள�. 
59) ேநா�ெர� ேதசிய ��கா, ேமகாலயா. 
60) நா�� ப�ட� ேதசிய ��கா, அ�தமா� நி�ேகாபா� தீ�க�. 
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61) ஓரா� ேதசிய ��கா, ேத���, அ�ஸா�. 
62) பழனி மைல ேதசிய ��கா, தி���க�, தமி�நா�. 
63) ப�னா ேதசிய ��கா, சா���, ம�திய பிரேதச�. 
64) ெப�� ேதசிய ��கா, சி��வாரா, ம�திய பிரேதச�. 
65) ெபரியா� ேதசிய ��கா, இ��கி, ேகரளா. 
66) பவ��� மைல ேதசிய ��கா, சி� மைலக�, மிேஸாரா�. 
67) பி� ப�ள�தா�� ேதசிய ��கா, �பிதி ப�ள�தா��, சி�லா. 
68) ராஜாஜி ேதசிய ��கா, உ�தராகா��. 
69) ராணி ஜா�சி கட�சா� ேதசிய ��கா, அ�தமா� நி�ேகாபா� தீ�க�. 
70) ரணத�ேபா� ேதசிய ��கா, சவா� மாேதா��, ராஜ�தா�. 
71) ேரா�லா ேதசிய ��கா, ��, இமா�சல� பிரேதச�. 
72) ேச�� பீ� ேதசிய ��கா, அ�தமா� நி�ேகாபா� தீ�க�. 
73) சலீ� அலி ேதசிய ��கா, �நக�, கா�மீ�. 
74) ச�ச� கா�தி ேதசிய ��கா, ��ைப, மகாரா��ரா. 
75) சரி�கா ேதசிய ��கா, ஆ�வா�, ராஜ�தா�. 
76) ச��ரா ேதசிய ��கா, ேஹாஷ�காபா�, ம�தியபிரேதச�. 
77) அைமதி ப�ள�தா�� ேதசிய ��கா, ேகரளா. 
78) சிேராஹி ேதசிய ��கா, மணி���. 
79) சி�லிபா� ேதசிய ��கா, ம��ப��, ஒ�சா. 
80) சி�கலீலா ேதசிய ��கா, டா�ஜிலி�, ேம��வ�காள�. 
81) ெத�� ப�ட� தீ� ேதசிய ��கா, அ�தமா� நி�ேகாபா� தீ�க�. 
82) � ெவ�கேட�வரா ேதசிய ��கா, கட�பா, ஆ�திர�பிரேதச�. 
83) ��தா��� ேதசிய ��கா, ��கா��, ஹரியானா. 
84) ��தரவன� ேதசிய ��கா, ேம�� வ�காள�. 
85) ஷி��ரி ேதசிய ��கா, ம�தியபிரேதச�. 
86) தேடாபா ேதசிய ��கா, ச�திரா��, மகாரா��ரா. 
87) ��கப�ரா ேதசிய ��கா, ெப�லாரி, க�நாடகா. 
88) வா�வேடா� ேதசிய ��கா, பா�நக�, �ஜரா�. 
89) மல�க� ப�ள�தா�� ேதசிய ��கா, கா�வா�, உ�தராகா��. 
90) வா�மீகி ேதசிய ��கா, ச�பரா� மாவ�ட�, பீஹா�. 
 
 
 
 
இ�தியாவி� மிக� பழைமயான ேதசிய ��கா : 
 
 
கா�ெப� ேதசிய ��கா, கா�வா�-ைநனிடா� மாவ�ட�, உ�தராகா�� -- 1936� ெதாட�க�. 
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ஆசிய சி�க���� �க� ெப�ற ேதசிய ��கா : 
 
 
கி� ேதசிய ��கா, ஜூனாக� மாவ�ட�, �ஜரா�. 
 
 
ஒ�ைற�ெகா�� கா�டாமி�க� அதிகமாக உ�ள ேதசிய ��கா: 
 
காஸிர�கா ேதசிய ��கா, ேகாலாகா�, நகா�� மாவ�ட�, அ�ஸா�. 
 
 
இ�தியாவி� �க� ெப�ற பறைவயிய� ஆ�வல� சலீ� அலியி� ெபயரா� உ�ள ேதசிய ��கா  : 
 
 
�நக�, கா�மீ�. 
 
வ�க� �லிக��� �க� ெப�ற ேதசிய ��கா  : 
 
 
��தரவன ேதசிய ��கா -- 24 ப�கானா மாவ�ட�, ேம�� வ�காள�. 
 
ேதசிய ��காவி� எ�ைல��� ��� ெபரிய ஏரிக�: 
 
 
ரணத�ேபா� ேதசிய ��கா, சவா� மாேதா���, ராஜ�தா�. இத��, பத�, மாலி� ம��� ரா� 
பா� எ�ற ��� ெபரிய ஏரிக� உ�ளன. 
 
"மல�க� ப�ள�தா�� ேதசிய ��கா" ; 
 
உ�தராகா�� � கா�வா� ப�தியி�. 
 
இ�தியாவி� கா���க�ைதக��கான Indian wild ass சிற�� ேதசிய ��கா : 
 
க�� வைள�டா ேதசிய ��கா, �ஜரா�. 
 
இ�திய நகர�க���� (எ�ைல���) இ���� ேதசிய ��கா: 
 
 
1. கி�� ேதசிய ��கா, ெச�ைன ரா�பவனி� உ�ள�. தமி�நா�. 
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2. கா� �ர�மான�த ெர�� ேதசிய ��கா, ைஹதராபா�, ெதல�கானா. 
3. வ� விஹா� ேதசிய ��கா, ேபா�பா�, ம�திய�பிரேதச�. 
 
 
உலகி� �த� ேதசிய ��கா: 
 
 
ேயாெசைம� ேதசிய ��கா, �ேயாமி�, அரிேஸானா, அெமரி�கா -- 1872� உ�வா�க�ப�ட� 
 
உலகி� �க� ெப�ற மிக�ெபரிய ேதசிய ��கா:  
 
 
Serengeti National Park -- Tanzania – இ� 14,500 ச.கி.மீ பர�பள� ெகா�ட�. 
 
 
உலகி� மிக� �க�ெப�ற 10 (Top 10) ேதசிய ��கா�க� : 
 
  
1. Great Smoky Mountains -- ெட�ென�ஸி, அெமரி�கா -- 1934 -- �மா� 6400 அ� உயர 
மைல�ப�தி. 
2. Grand Canyon -- அரிேஸானா, அெமரி�கா. 1919 -- 12 ல�ச� ஏ�க��� அதிகமான 
பர�பள�. 
3. Rocky Mountain National Park -- ெகாெலாேரேடா -- 1915 -- 2.65 ல�ச� ஏ�க� பர�பள�. 
4. Yosemite -- கலிஃேபா�னியா, அெமரி�கா -- 1894 -- 7.48 ல�ச� ஏ�க� பர�பள�. 
5. Yellow Stone -- �ேயாமி�, அெமரி�கா -- 1872 -- 40 ல�ச� ஏ�க� பர�பள�. 
6. Zion -- உ�தா, அெமரி�கா -- 1919 -- 36 ல�ச� ஏ�க� பர�பள�. 
7. Oympic National Park--வாஷி�ட�, அெமரி�கா -- 1938 -- 32 ல�ச� ஏ�க� பர�பள�. 
8. Grand Teton National Park -- �ேயாமி�, அெமரி�கா -- 1929 -- 3 ல�ச� ஏ�க� பர�பள�. 
9. Acadia National Park, ெம��, அெமரி�கா -- 1916, 47 ஆயிர� ஏ�க� பர�பள�. 
 
10. Glacier National Park, ெமா�டானா, அெமரி�கா -- 1910 -- 10 ல�ச� ஏ�க� பர�பள�. 
 
இ�தியாவி� �த� சி�க திற�தெவளி ��கா : 
  
ேந� வில��க� கா�பக� -- ைஹதராபா� -- 17.3.1974 -- �மா� 33 ஏ�க� பர�பளவி��ள�. 
 
""பழைமயான உ�ைமயான ெவ�நீ���"" “old faithful geyser” எ�ற சிற���ெபய� 
ெகா�ட ெவ�நீ��� எ�த ேதசிய ��கா; 
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Yellow Stone -- �ேயாமி�, அெமரி�கா -- 1872 -- 40 ல�ச� ஏ�க� பர�பள�. 
 
�க� ெப�ற ஜி� கா�ெப� ேதசிய ��கா ேவ� எ�த ெபய�களி� அைழ�க�ப�ட�? 
  
�தலி� ேஹ�லி ேதசிய ��கா என��, பிற� ரா�க�கா ேதசிய ��கா என��, அத��� பிற� 
1951 �த� ஜி� கா�ெப� ேதசிய ��கா என அைழ�க�ப�கிற�. 
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