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இந்தினாயிலுள் ததசினப் பூங்காக்கள் : 

 

பனர் நாிம்  பப்வு(in km²) 

ால்ாக்பாம் ததசினப் பூங்கா தநகானா 220 

ந்தாவ்கர் ததசினப் பூங்கா நத்தினப்ிபததசம் 446 

ந்திப்பூர் ததசினப் பூங்கா கர்ாடகா 874.2 

ன்தருகட்டா ததசினப் பூங்கா கர்ாடகா 106.27 

பத்ா ததசினப் பூங்கா ஜார்கண்ட் 231.67 

ிதர்கிகா ததசினப் பூங்கா ஒடிசா 145 

பயிநான் ததசினப் பூங்கா, 

பயாயதார் 
குஜபாத் 34.08 
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புக்சா புிகள் காப்கம் தநற்கு 

யங்காம் 
760 

தகம்ல் த ததசினப் பூங்கா அந்தநான் 

ிக்தகாார் 

தவீுகள் 

426.23 

சண்தடாி ததசினப் பூங்கா நகாபாஷ்டிபம் 317.67 

பாஜாஜி ததசினப் பூங்கா உத்தபாகண்ட் 820 

டாச்சிகம் ததசினப் பூங்கா சம்ப காசுநீர் 141 

தார்பா ததசினப் பூங்கா இபாச்சசுத்தான் 250 

ால ததசினப் பூங்கா[2] இபாச்சசுத்தான் 3162 

திப்ரூ-லசதகாயா ததசினப் பூங்கா அசாம் 340 

துத்யா ததசினப் பூங்கா உத்திபப்ிபததசம் 490.29 

எபயிகும் ததசின பூங்கா தகபா 97 
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தகததினா ததசினப் பூங்கா அந்தநான் 

ிக்தகாார் 

தவீுகள் 

110 

கங்தகாத்ரி ததசினப் பூங்கா உத்தபகாண்ட் 1552.73 

கிர் ததசினப் பூங்கா குஜபாத் 258.71 

தகாருநாபா ததசினப் பூங்கா தநற்கு 

யங்காம் 
79.45 

தகாயிந்த் ாசு யிகார் காட்டுனிர் 

காப்கம் 
உத்தபகாண்ட் 472.08 

பரின இநான ததசினப் பூங்கா இநாச்சப் 

ிபததசம், 
754.4 

குகநால் ததசினப் பூங்கா நகாபாஷ்டிபா 361.28 

கிண்டி ததசினப் பூங்கா தநிழ்ாடு 2.82 
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நன்ார் யலகுடா ததசின கடல்சார் 

உனிரினல் பூங்கா 
தநிழ்ாடு 6.23 

பெநிஸ் ததசினப் பூங்கா சம்ப காசுநீர் 4400 

கரிகீ ஈபிம் ஞ்சாப் 86 

கசாரிாக் ததசினப் பூங்கா ஜார்கண்ட் 183.89 

இந்திபா காந்தி யயிங்கு 

உய்யகம் நற்றும் ததசினப்பூங்கா 
தநிழ்ாடு 117.1 

இந்திபாயதி ததசினப் பூங்கா சட்டீஸ்கர் 1258.37 

ஜல்தாாபா ததசினப் பூங்கா தநற்கு 

யங்காம் 
216 

ஜிம் கார்பட் ததசினப் பூங்கா உத்தபகாண்ட் 1318.5 



 

இந்தினாயிலுள் ததசினப் 

பூங்காக்கள் 

 

 

  
Page 5 

 
  

காதசர் ததசினப் பூங்கா ெரினாா 100.88 

கன்ொ ததசினப் பூங்கா நத்தினப்ிபததசம் 940 

கங்கர் காதி ததசினப் பூங்கா சட்டீஸ்கர் 200 

காசு பநாந்தா பபட்டி ததசினப் 

பூங்கா 
பதலுங்காா 1.42 

காசிபங்கா ததசினப் பூங்கா அசாம் 471.71 

பகய்புல் ாம்தசா ததசினப் பூங்கா நணிப்பூர் 40 

தகயாததவ் ததசினப் பூங்கா இபாச்சசுத்தான் 28.73 

கஞ்சன்சுங்கா ததசினப் பூங்கா சிக்கிம் 1784 

கிசுதயார் ததசினப் பூங்கா சம்ப காசுநீர் 400 
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குத்தபபக் ததசினப் பூங்கா கர்ாடகா 600.32 

நாதவ் ததசினப் பூங்கா நத்தினப்ிபததசம் 375.22 

நகாத்நா காந்தி கடல்சார் ததசினப் 

பூங்கா 
அந்தநான் 

ிக்தகாார் 

தவீுகள் 

281.5 

நகாயரீ் கரிா யசுதி ததசினப் 

பூங்கா 
பதலுங்காா 14.59 

நாசு யயிங்கு காப்கம் அசாம் 500 

Mandla Plant Fossils National Park நத்தினப்ிபததசம் 0.27 

கடல்சார் ததசினப் பூங்கா, கட்ச் 

யலகுடா 
குஜபாத் 162.89 



 

இந்தினாயிலுள் ததசினப் 

பூங்காக்கள் 

 

 

  
Page 7 

 
  

நதிபகட்டான் தசால ததசினப் 

பூங்கா 
தகபா 12.82 

Middle Button Island National Park அந்தநான் 

ிக்தகாார் 

தவீுகள் 

0.64 

கயான் நகாயபீர் காட்டுனிர்ச் 

சபணானம் நற்றும் பநால்ம் 

ததசினப் பூங்கா 

தகாயா 107 

நவுிங் ததசினப் பூங்கா அருணாச்சல் 

ிபததசம் 
483 

நவுன்ட் அபு யயிங்கு உய்யகம் இபாச்சசுத்தான் 288.84 

நவுன்ட் கரினட் ததசினப் பூங்கா அந்தநான் 

ிக்தகாார் 

தவீுகள் 

46.62 

Mrugavani National Park பதலுங்காா 9.1 
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பதுநல ததசினப் பூங்கா தநிழ்ாடு 321.55 

பக்கூர்த்தி ததசினப் பூங்கா தநிழ்ாடு 78.46 

Murlen National Park நிதசாபம் 200 

ம்தாா ததசினப் பூங்கா ஆந்திபப்ிபததசம் 1985.24 

Nameri National Park அசாம் 137.07 

ந்தா ததயி ததசினப் பூங்கா உத்தபகாண்ட் 630.33 

ந்தன்கன்ன் யிங்கினல் பூங்கா ஒடிசா 4.006 

யகாவ் ததசினப் பூங்கா நகாபாஷ்டிபா 133.88 

லதபா ததசினப் பூங்கா தநற்கு 

யங்காம் 
88 

தாக்பபக் உனிர்க்தகாக் காப்கம் தநகானா 47.48 
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North Button Island National Park அந்தநான் 

ிக்தகாார் 

தவீுகள் 

144 

Ntangki National Park ாகாந்து 202.02 

ஒபாங் ததசினப் பூங்கா அசாம் 78.81 

மி நல ததசினப் பூங்கா தநிழ்ாடு 736.87 

ன்ா ததசினப் பூங்கா நத்தினப்ிபததசம் 542.67 

ிபகாண்டா ததசினப் பூங்கா ஆந்திபப்ிபததசம் 1012.85 

பஞ்ச் ததசினப் பூங்கா நத்தினப்ிபததசம் 758 

பரினார் ததசினப் பூங்கா தகபா 305 

Phawngpui Blue Mountain National Park நிதசாபம் 50 

பள் ள்த்தாக்கு ததசினப் பூங்கா இநாச்சப் 

ிபததசம் 
807.36 
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பாசாசி ததசினப் பூங்கா கர்ாடகா 820 

ாகர்தகால் ததசினப் பூங்கா கர்ாடகா 643.39 

பாணி ஜான்சி கடல்சார் ததசினப் 

பூங்கா 
அந்தநான் 

ிக்தகாார் 

தவீுகள் 

256.14 

பண்தம்தார் ததசினப் பூங்கா இபாச்சசுத்தான் 392 

Saddle Peak National Park அந்தநான் 

ிக்தகாார் 

தவீுகள் 

32.55 

சலீம் அி ததசினப் பூங்கா சம்ப காசுநீர் 9.07 

சஞ்சய் ததசினப் பூங்கா² நத்தினப்ிபததசம் 466.7 

சஞ்சய் காந்தி ததசினப் பூங்கா நகாபாஷ்டிபா 104 

சரிஸ்கா ததசினப் பூங்கா இபாச்சசுத்தான் 866 
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சாத்புபா ததசினப் பூங்கா நத்தினப்ிபததசம் 524 

அலநதி ள்த்தாக்கு ததசினப் பூங்கா தகபா 237 

சிதபாகி ததசினப் பூங்கா நணிப்பூர் 41.3 

சிநிிால் உனிர்க்தகாக் காப்கம் ஒடிசா 845.7 

Singalila National Park தநற்கு 

யங்காம் 
78.6 

South Button Island National Park அந்தநான் 

ிக்தகாார் 

தவீுகள் 

5 

சி ீபயங்கதடசுயபா ததசினப் பூங்கா ஆந்திபப்ிபததசம் 353 

சுல்தான்பூர் ததசினப் பூங்கா ெரினாா 1.43 
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சுந்தபயம்_உனிர்க்தகாக்_காப்கம் தநற்கு 

யங்காம் 
1330.12 

ததடாா ததசினப் பூங்கா நகாபாஷ்டிபா 625 

நர்ப் ள்த்தாக்கு ததசினப் பூங்கா உத்தபகாண்ட் 87.5 

யால்நீகி ததசினப் பூங்கா ீகார் 898.45 

யன்ஸ்தா ததசினப் பூங்கா குஜபாத் 23.99 

யயகீார் ததசினப் பூங்கா நத்தினப்ிபததசம் 4.45 

 


