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List of UNESCO World Heritage Sites in India ,భారతదేశంలోని పరపంచ 
వటరసతవ పరదేశటలు Pdf : 

అజంతా గుహలు, ఎలలో రా గుహలు, ఆగ్ాా  ఫో ర్్ట మరియు తాజ్ మహల్, ప్రప్ంచ వారసత్వ కమిటీ 1983 సెషన లల 
లిఖంచబడిన మొదటి ప్రదేశాలు. 2021లల గుజరాత లలని ధోలవీర అని లిఖంచబడిన తాజా సైెట్. జూల ై 2021 
నాటికి, భారత్దేశంలలని 36 రాష్టా్ ా లు మరియు క ందరపాలిత్ పరా ంతాలలల 19 ప్రప్ంచ వారసత్వ ప్రదేశాలకు 
నిలయంగ్ా ఉనాాయి, మహారాష్ ాఅత్యధిక సైెట్ లను కలిగ్ి ఉంది 

ప్రసుు త్ం, భారత్దేశంలల 40 ప్రప్ంచ వారసత్వ ప్రదేశాలు ఉనాాయి. వీటిలల, 32 సాంసకృతికమ ైనవి, 7 
సహజమ ైనవి మరియు 1 మిశామంగ్ా ఉంటాయి (సాంసకృతిక మరియు సహజ ప్రమాణాలు ర ండింటికి 
అనుగుణంగ్ా), సంసథ  ఎంపిక ప్రమాణాల దావరా నిరణయించబడుత్ ంది. భారత్దేశం ప్రప్ంచంలలని ఆరోవ అతిపెదద  
సెైట్ లను కలిగ్ి ఉంది. 

UNESCO World Heritage sites Preview 

 
  
1954లల, ఈజిప్్ట ప్రభుత్వం కొత్ు  అసావన హ ై డాయమ ను నిరిమంచాలని నిరణయించుకుంది, దనీి ఫలిత్ంగ్ా భవిషయత్ ు లల 
ఏరపడే రిజరావయర్ట చివరిక ిన లైు లలయలల ప్ురాత్న ఈజిప్్ట మరియు ప్ురాత్న నుబియా యొకక సాంసకృతిక 
సంప్దను కలిగ్ి ఉనా పదెద  విసతు రణంలల మునిగ్ిపో త్ ంది. 

• 1959లల, ఈజిప్్ట మరయిు సుడాన ప్రభుతావలు అంత్రించిపో త్ నా సామరక చిహాాలు మరయిు ప్రదేశాలను 
రక్ించడానిక ిమరయిు రక్ించడానికి త్మకు సహాయం చయేమని యున సో కను అభయరిథంచాయి. 

• 1960లల, UNESCO యొకక డ ైర క్ర్ట-జనరల్ నుబియా యొకక సామరక చిహాాలను రక్ించడానికి అంత్రాా తీయ 
ప్రచారానిా పరా రంభంచారు. 
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• ఈ విజఞపిు  ఫలిత్ంగ్ా వందలకొదీద  సథలాల త్రవవకాలు మరయిు రకిారిడంగ లు, వలేకొలద ివసుు వులను వ లికితీయడం, 
అలాగ్  అనేక ముఖ్యమ నై దవేాలయాలను రక్ించడం మరయిు ఎత తున ప్రదేశాలకు మారచడం జరగి్ింది. 

• వీటలిల అత్యంత్ ప్రసదిధమ నైవి అబూ సింబెల్ మరయిు ఫలిే ఆలయ సముదాయాలు. ప్రచారం 1980లల ముగ్ిసింది 
మరియు విజయవంత్మ ైంది. ముఖ్యంగ్ా ప్రచారం విజయవంతానికి సహకరించిన దేశాలకు ధనయవాదాలు 
త లిప ందుకు, ఈజిప్్ట నాలుగు దేవాలయాలను విరాళంగ్ా ఇచిచంది; ద ందుర్ట దేవాలయం నయయయార్టక నగరంలలని 
మ టరర పాలిటన మూయజియం ఆఫ్ ఆర్్ట కు, మాడిరడ లలని పార్టక డ ల్ ఓసె్కి డ బో డ ఆలయం, ల ైడ న లలని 
రిజ్కస మూయజియం వాన ఔదేడ న కు టాఫెహ్ ఆలయం మరయిు టురని మూయజియో ఎజిజియోలలని ఎలేో సయిా 
ఆలయంలలక ిమారచబడింది. 

• పరా జ క్్ట US$80 మిలియనుో  (2020లల $251.28 మిలియనోకు సమానం), ఇందులల దాదాప్ు $40 మిలియనుో  
50 దేశాల నుండి స కరించబడాడ యి. 

• పరా జ క్్ట యొకక విజయం వ నిస్ మరయిు ఇటలీలలని దాని మడుగు, పాకిసాు న లలని మొహ ంజదారో శిధలిాలు 
మరియు ఇండోనషేియాలలని బో రోబో దుర్ట ట ంప్ుల్ కాంప ండ లను రక్ించడం వంటి ఇత్ర రక్షణ ప్రచారాలకు 
దారతిీసింద ి

• . సామరక చిహాాలు మరియు ప్రదశేాలపెై అంత్రాా తీయ కౌనిిల్ తో కలిసి, యున సో క సాంసకృతిక వారసతావనిా 
రక్ించడానిక ిడరా ఫ్్ట కన వనషన ను పరా రంభంచింది. 

UNESCO World Heritage Sites Convention and Background 

  

• యున సో క పరా రంభంచిన ముసాయిదా కన వనషన ఆధారంగ్ా, చివరిక ిఅనిా పారట్లచే ఒక  ట క్టట్ అంగ్టకరించబడింది 
మరియు "ప్రప్ంచ సాంసకృతిక మరయిు సహజ వారసత్వ ప్రిరక్షణకు సంబంధించిన కన వనషన" 16 నవంబర్ట 
1972న యున సో క సాధారణ సమావేశం దావరా ఆమోదించబడింది. 

• కన వనషన 17 డసిెంబర్ట 1975 నుండ ిఅమలలో క ివచిచంది. జూన 2020 నాటకిి, ఇది 193 రాష్టా్ ా ల పారట్లచే 
ఆమోదించబడింద ి
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• 189 UN సభయ దేశాలు, 2 UN అబారవర్ట స ్ట్ి (హో లీ సత మరియు పాలసతునా రాష్ంా) మరయిు 2 రాష్టా్ ా లు కొత్ుగ్ా 
జీలాండ (కుక్ట దవీులు మరయిు నియు). 

• క వలం నాలుగు UN సభయ దశేాలు మాత్రమే ఈ ఒప్పందానిా ఆమోదించలేదు: లీచ ్న సె్యిన, నౌరు, సో మాలియా 
మరియు త్ వాలు. 

UNESCO World Heritage Sites Nomination Process 

 
ఒక దశేం ముందుగ్ా దాని ముఖ్యమ నై సాంసకృతిక మరయిు సహజ ప్రదశేాలను తాతాకలిక జాబితాగ్ా పలిిచ ేప్త్రంలల 
జాబితా చయేాలి. త్రువాత్, ఇది ఆ జాబితా నుండి ఎంచుకునా సెటై్ లను ఒక నామినషేన ఫెైల్ లల ఉంచగలదు, దనీిని 
అంత్రాా తీయ సామరక చిహాాలు మరయిు సెటై్ లు మరయిు వరల్డ  కనార వషన యూనియన మూలాయంకనం చసేుు ంది. 

• ఒక దశేం దాని తాతాకలిక జాబితాలల ముందుగ్ా చేరచబడని సెైట్ లను నామినటే్ చేయకపో వచుచ. ఈ సంసథలు 
ప్రప్ంచ వారసత్వ కమిటీక ిత్మ సిఫారుిలను చేసాు యి. 

• ప్రతి నామినేట డ ఆసిుని ప్రప్ంచ వారసత్వ జాబితాలల చరేాచలా వదాద  అని నిరణయించడానికి కమిటీ సంవత్ిరానికి 
ఒకసారి సమావేశమవుత్ ంది. కొనిాసారుో  అది త్న నిరణయానిా వాయిదా వసేుు ంది లేదా సెటై్ ను నామినేట్ చసేని 
దేశం నుండి మరింత్ సమాచారానిా అభయరిథసుు ంది. 

• ప్ద ిఎంపిక ప్రమాణాలు ఉనాాయి - జాబితాలల చరేచడానికి సెైట్ త్ప్పనిసరగి్ా కనీసం ఒకదానిని కలిగ్ ిఉండాలి. 

UNESCO World Heritage Sites Selection Criteria 

2004 వరకు, సాంసకృతిక వారసతావనికి ఆరు మరియు సహజ వారసతావనికి నాలుగు ప్రమాణాలు ఉనాాయి. 
2005లల, ఇది సవరించబడింది కాబటి్  ఇప్ుపడు ప్ది ప్రమాణాల సెట్ మాత్రమే ఉంది. నామినేట్ చేయబడిన 
సెైట్ లు త్ప్పనిసరిగ్ా "అత్యదుుత్మ ైన సారవతిరక విలువ" కలిగ్ి ఉండాలి మరియు కనీసం ప్ది ప్రమాణాలలల 
ఒకదానికి అనుగుణంగ్ా ఉండాలి.ఈ ప్రమాణాలు సృష్ించబడినప్పటి నుండి అనేక సారుో  సవరించబడాడ యి లేదా 
సవరించబడాడ యి. 

స్టంసకృతిక 
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1. "మానవ సృజనాత్మక మధేావి యొకక కళాఖ్ండానిా సయచించడానిక"ి 
2. "వాసుు శిలపం లేదా సాంక తికత్, సామరక కళలు, ప్ట్ణ-ప్రణాళిక లేదా లాయండ స కప్ట డజి ైన లల అభవృదిధపెై, మానవ 

విలువల యొకక ముఖ్యమ నై ప్రసపర మారిపడిని ప్రదరిశంచడం కోసం, ప్రప్ంచంలలని ఒక సాంసకృతిక పరా ంత్ంలల 
లేదా ప్రప్ంచంలలని ఒక సాంసకృతిక పరా ంత్ంలల" 

3. "సాంసకృతిక సంప్రదాయానికి లేదా సజీవంగ్ా ఉనా లేదా అదృశయమ నై నాగరికత్కు ప్రతేయకమ ైన లేదా కనీసం 
అసాధారణమ నై సాక్యయనిా అందించడం" 

4. "మానవ చరిత్రలల  ముఖ్యమ నై దశలను వివరించ ేఒక రకమ ైన భవనం, నిరామణ లేదా సాంక తిక సమిషి్  లేదా 
ప్రకృతి దృశయం యొకక అత్ యత్ుమ ఉదాహరణగ్ా ఉండటానికి" 

5. "సంసకృతి (లేదా సంసకృత్ లు) లేదా ప్రాయవరణంతో మానవ ప్రసపర చరయకు పరా తినిధయం వహ ంచే సాంప్రదాయ 
మానవ నివాసం, భూమి-వినియోగం లేదా సముదర వినియోగ్ానికి అత్ యత్ుమ ఉదాహరణగ్ా ఉండటం, ప్రతయేకించి 
అద ికోలుకోలేని మారుప ప్రభావంతో దురబలంగ్ా మారనిప్ుపడు" 

6. "సంఘటనలు లేదా జీవన సంప్రదాయాలతో, ఆలలచనలతో లేదా నమమకాలతో, అత్ యత్ుమ సారవతిరక పరా ముఖ్యత్ 
కలిగ్ిన కళాత్మక మరయిు సాహ త్య రచనలతో ప్రత్యక్షంగ్ా లేదా ప్రత్యక్షంగ్ా సంబంధం కలిగ్ి ఉండటం 

సహజ 
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1. "అత్ యత్ుమ సహజ దృగ్ివషయాలు లేదా అసాధారణమ నై సహజ స ందరయం మరియు స ందరయ పరా ముఖ్యత్ 
కలిగ్ిన పరా ంతాలను కలిగ్ి ఉండటం 

2. "జీవిత్ం యొకక రికారుడ , భూరూపాల అభవృదిధలల గణనీయమ ైన కొనసాగుత్ నా భౌగ్ోళిక ప్రకియాలు లేదా 
ముఖ్యమ ైన భౌగ్ోళిక లేదా భౌతిక లక్షణాలతో సహా భూమి యొకక చరిత్రలలని ప్రధాన దశలను సయచించే 
అత్ యత్ుమ ఉదాహరణలు" 

3. "భూగ్ోళ, మంచినీరు, తీర మరియు సముదర ప్రాయవరణ వయవసథలు మరియు మొకకలు మరియు జంత్ వుల 
సమాజాల ప్రిణామం మరియు అభవృదిధలల ముఖ్యమ నై ప్రాయవరణ మరియు జీవ ప్రకిాయలను సయచించే 
అత్ యత్ుమ ఉదాహరణలు" 

4. "సెనైి లేదా కనార వషియో దృకోకణం నుండి అత్ యత్ుమ సారవతిరక విలువ కలిగ్ని బదెిరింప్ు జాత్ లతో సహా జీవ 
వ ైవిధయం యొకక ఇన-సిటు ప్రిరక్షణ కోసం అత్యంత్ ముఖ్యమ ైన మరయిు ముఖ్యమ నై సహజ ఆవాసాలను కలిగ్ి 
ఉండటం. 

UNESCO World Heritage Sites in India 

Sr No సెైట్ ప రు రాష్ంా 

1 ఆగ్ాా ఫో ర్్ట (1983) ఉత్ుర ప్రదేశ్ 

2 అజంతా గుహలు (1983) మహారాష్ ా

3 ఎలలో రా గుహలు (1983) మహారాష్ ా

4 తాజ్ మహల్ (1983) ఉత్ుర ప్రదేశ్ 

5 మహాబలిప్ురం (1984) వదద సామరక కట్డాలు త్మిళనాడు 

6 సయరయ దవేాలయం కోనారక్ట (1984) ఒడిష్టా 

7 గ్ోవా చరిచలు మరియు కాన వంటుో  (1986) గ్ోవా 

8 ఫతపే్ూర్ట సికి ా(1986) ఉత్ుర ప్రదేశ్ 

9 హంపి వదద  సామరక కట్డాలు (1986) కరాణ టక 

10 ఖ్జురహో  గూా ప్ట ఆఫ్ ట ంప్ుల్ి (1986) మధయప్రదేశ్ 

11 ఎలిఫెంటా గుహలు (1987) మహారాష్ ా

12 
గ్ ాట్ లివింగ 
చోళ దవేాలయాలు 

త్ంజావూరు 
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13 ప్ట్డకల్ (1987) వదద సామరక కట్డాలు కరాణ టక 

14 సాంచి (1989) వదద బౌదధ సామరక చిహాాలు మధయప్రదేశ్ 

15 హుమాయున సమాధ ి ఢిలోీ (1993) 

16 కుత్ బ్ మినార్ట మరియు దాని సామరక చిహాాలు ఢిలోీ (1993) 

17 రాక్ట షల్ెర్టి ఆఫ్ భంబెటాక (2003) మధయప్రదేశ్ 

18 చంపానేర్ట-పావగర్ట ఆరికయాలజికల్ పార్టక (2004) గుజరాత 

19 ర డ ఫో ర్్ట కాంపెో క్టి, ఢిలోీ (2007) ఢిలోీ 

21 
గుజరాత లలని ప్టాన (2014) వదద రాణి-క-ివావ్ 
(ది కవవని సె్ప్ట వ ల్) 

గుజరాత  

22 
నలంద మహావిహార ప్ురావసుు  ప్రదేశం 
(నలంద విశవవిదాయలయం) 

బీహార్ట 

23 
మ ంట న ర ైలేవస్ ఆఫ్ ఇండియా (డారిాలింగ 1999) 
నీలగ్రిి (2005) కలాక-సమిాో (2008) 

ప్శిచమ బెంగ్ాల్ 
త్మిళనాడు 
హ మాచల్ ప్రదశే్ 

24 
ఛత్రప్తి శివాజీ ట రిమనస్ (గత్ంలల 
వికో్ రయిా ట రిమనస్) (2004) 

మహారాష్ ా

25 బో ధ్ గయా వదద మహాబో ధి ఆలయ సముదాయం (2002) బీహార్ట 

26 జంత్ర్ట మంత్ర్ట జ ైప్ూర్ట (2010) రాజసాథ న 

27 
ది ఆరికట కచరల్ వర్టక ఆఫ్ లే కారూబసయిర్ట 
ఎ ఔట్ సా్ ండింగ 
ఆధునిక ఉదయమానికి సహకారం (2016) 

చండగీఢ్ 

28 హ సా్ రకి్ట సిట ీఆఫ్ అహమదాబాద్ (2017) గుజరాత 

29 వికో్ రయిన మరియు ఆర్్ట డ కో సమిషి్  ముంబె ై(2018) మహారాష్ ాప్రభుత్వం 

30 జ ైప్ూర్ట సటిీ రాజసాథ న (2019) రాజసాథ న ప్రభుత్వం 

31 కజిరంగ్ా నషేనల్ పార్టక (1985) అసాిం 
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32 కియోలాడియో నషేనల్ పార్టక (1985) రాజసాథ న 

33 మనస్ వనయపరా ణుల అభయారణయం (1985) అసాిం 

34 సుందర్ట బని నషేనల్ పార్టక (1987) ప్శిచమ బెంగ్ాల్ 

35 
నందా దవేి అండ వాయలీ ఆఫ్ ఫో్వర్టి 
నేషనల్ పార్టకస (1988 2005) 

ఉత్ురాఖ్ండ 

36 ప్శిచమ కనుమలు (2012) 
కరాణ టక క రళ మహారాష్ ా
త్మిళనాడు 

37 గ్ ాట్ హ మాలయన నషేనల్ పార్టక (2014) హ మాచల్ ప్రదశే్ 

38 ఖ్ంగ చ ండ జ ంగ్ా నేషనల్ పార్టక (2016) సికికం 

39 ధోలవీర: హరపాప నగరం (2021) గుజరాత 

40 కాకతీయ రుదేరశవర (రామప్ప) దవేాలయం త లంగ్ాణ 
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