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नदीकाठच्या भारतीय शहराांची सांपूर्ण यादी येथे ददली आहे. 
 

 शहर नदी राज्य 

1. आग्रा यमनुा उत्तर प्रदशे 

2. अहमदाबाद साबरमती गजुरात 

3. अलाहाबाद 
गंगा, यमनुा आणि सरस्वती याचं्या 

सगंमावर 
उत्तर प्रदशे 

4. अयोध्या सारू उत्तर प्रदशे 

5. बद्रीनाथ अलकनदंा उत्तराखडं 

6. बाकंी महानदी ओणडशा 

7. ब्रह्मपरू रुणशकुणलया ओणडशा 

8. छत्रपरू रुणशकुणलया ओणडशा 

9. भागलपरू गंगा णबहार 

10. कोलकाता हुग्ली पणिम बंगाल 

11. कटक महानदी ओणडशा 

12. नवी ददल्ली यमनुा ददल्ली 

13. णडब्रगूड ब्रह्मपतु्रा आसाम 

14. दिरोजपरू सतुलज पजंाब 

15. गुवाहाटी ब्रह्मपतु्रा आसाम 

16. हररद्वार गंगा उत्तराखडं 

17. हदैराबाद मसुी तलेगंिा 

18. जबलपरू नममदा मध्य प्रदशे 

19. कानपरू गंगा उत्तर प्रदशे 

20. कोटा चबंळ राजस्थान 

21. कोट्टायम मीनाणचल केरळ 

22. जौनपरू गोमटी उत्तर प्रदशे 

23. पाटिा गंगा णबहार 

24. राजमुदं्री गोदावरी आधं्र प्रदशे 

25. श्रीनगर झलेम जम्म-ूकाश्मीर 

26. सरुत तापी गजुरात 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app


नदीकाठच्या भारतीय शहराांची सांपूर्ण यादी येथे ददली आहे. 
 

2       www.adda247.com/mr        |        Adda247 मराठी App        |        https://t.me/Adda247Marathi 

27. णतरुणचरापल्ली कावरेी ताणमळनाडू 

28. वारािसी गंगा उत्तर प्रदशे 

29. णवजयवाडा कृष्िा आधं्र प्रदशे 

30. वडोदरा णवश्वाणमत्री गजुरात 

31. मथरुा यमनुा उत्तर प्रदशे 

32. णमझामपरू गंगा उत्तर प्रदशे 

33. औररया यमनुा उत्तर प्रदशे 

34. इटावा यमनुा उत्तर प्रदशे 

35. बंगळुरू वषृाभावती कनामटक 

36. िारुखाबाद गंगा उत्तर प्रदशे 

37. ितहेगड गंगा उत्तर प्रदशे 

38. कन्नौज गंगा उत्तर प्रदशे 

39. मंगलोर नते्रावती, गरुुपरुा कनामटक 

40. णशमोगा तुगंा नदी कनामटक 

41. भद्रावती भद्रा कनामटक 

42. होस्पटे तुगंाभद्र कनामटक 

43. कारवार काली कनामटक 

44. बागलकोट घटप्रभा कनामटक 

45. होन्नावर शारावती कनामटक 

46. ग्वाल्हरे चबंळ मध्य प्रदशे 

47. गोरखपरू राप्ती उत्तर प्रदशे 

48. लखनौ गोमटी उत्तर प्रदशे 

49. कानपरू गंगा उत्तर प्रदशे 

50. शुक्लागजं गंगा उत्तर प्रदशे 

51. चकेरी गंगा उत्तर प्रदशे 

52. मालेगाव णगरना नदी महाराष्ट्र 

53. सबंलपरू महानदी ओणडशा 

54. राऊरकेला ब्रह्मनी ओणडशा 

55. 
पिु े

 
 

मलुा, मथुा महाराष्ट्र 
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56. दमन दमन गगंा नदी दमन 

57. मदरुाई वैगाई ताणमळनाडू 

58. णथरुणचरापल्ली कावरेी ताणमळनाडू 

59. चने्नई कूम, अदयार ताणमळनाडू 

60. कोयबंटूर नॉयाल ताणमळनाडू 

61. अपक्षरि कावरेी ताणमळनाडू 

62. णतरुनलेवलेी थाणमरबरानी ताणमळनाडू 

63. भरूच नममदा गजुरात 

64. कजमत उल्हास महाराष्ट्र 

65. नाणशक गोदावरी महाराष्ट्र 

66. महद साणवत्री महाराष्ट्र 

67. नादंडे गोदावरी महाराष्ट्र 

68. कोल्हापरू पचंगगंा महाराष्ट्र 

69. नले्लोर पनेार आधं्र प्रदशे 

70. णनजामाबाद गोदावरी तलेगंिा 

71. सागंली कृष्िा महाराष्ट्र 

72. कराड कृष्िा, कोयना महाराष्ट्र 

73. हाजीपरू गंगा णबहार 

74. उज्जनै णशप्रा मध्य प्रदशे 
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