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நதிக் கரைகளில் உள்ள இந்திய நகைங்களின் பட்டியல் 

List of Indian cities on rivers 

நதிக் கரைகளில் உள்ள இந்திய நகைங்கரளப்பற்றி (List of Indian cities on rivers) இந்த 

பதிவில் பாைப்்பபாம் இது தமிழக அைசின் பதைவ்ுகள் காவலை ்பதைவ்ு டிஎன்பிஎஸ்சி 

பதைவ்ு மற்றும் ையில்பவ பதைவ்ு மற்றும் பல்பவறு பபாட்டித் பதைவ்ுக்கும் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும் 

இந்திய ஆறுகள் கிழக்பக வங்காள விைிகுடா கடலிலும், பமற்பக 

அைபிக் கடலிலும் கலக்கின்றன 

இந்தியாவின் மிகப் பபைிய பபைிய ஆறுகள்: 

• வங்காள விைிகுடாவில் கலக்கும் ஆறுகள்: பிைம்மபுத்ைா, காபவைி, 

கங்கா (அதன் முக்கிய கிரளகளுடன் ைாம்கங்கா, காளி அல்லது சைத்ா, 

பகாமி, யமுனா, சம்பல், பபட்வா, பகன், டன்ஸ், ககாைா, கண்டாக்கி, புைி 

கந்தகம், பகாஷி, மகாநந்தா, தம்சா, மகன், பாகமடி), பமகனா, மகாநதி, 

பகாதாவைி, கிருஷ்ணா (அவற்றின் முக்கிய நதிகள்) 

• அபைபிய கடலில் கலக்கும் ஆறுகள்: நைம்தா, தபதி, சபைம்தி 
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நகைம் ஆறு மாநிலம் 

சந்பதௌலி கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

ஜாஜ்மவு கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

பநௌபஸ்தா பாண்டு ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

நவாப்கஞ்சு கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

பித்தூை ் கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

லக்பனௌ பகாமதி ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

உஜ்ரஜன் சிப்ைா ஆறு மத்தியப் பிைபதசம் 

பகாலாப்பூை ் பஞ்சகங்ரக ஆறு மகாைாட்டிைம் 

ைாஜ்பகாட் அஜி ஆறு குசைாத ்

வபடாதைா விஷ்வாமித்திைி ஆறு குசைாத ்

ஆக்ைா யமுரன ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 
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மதுைா, உதத்ைப் 

பிைபதசம் 
யமுரன ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

புது தில்லி யமுரன ஆறு தில்லி 

ஔரையா யமுரன ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

இட்டாவா யமுரன ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

ஜபல்பூை ் நைம்தா மத்தியப் பிைபதசம் 

ஐதைாபாத ் பமாசி ஆறு ஆந்திைப் பிைபதசம் 

விசயவாடா கிருஷ்ணா ஆறு ஆந்திைப் பிைபதசம் 

பபங்களூரு விைிசபாவதி ஆறு கைந்ாடகம் 

பரூக்காபாத ் கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

பபதகாட் கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

கன்பனாசி கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

மங்களூை ்
பநத்ைாவதி 

ஆறு, குருபிைா ஆறு 
கைந்ாடகம் 

சிபமாகா துங்கா ஆறு கைந்ாடகம் 

பத்ைாவதி பத்ைா ஆறு கைந்ாடகம் 

ப ாஸ்பபட் துங்கபத்திரை ஆறு கைந்ாடகம் 

காைவ்ாை ் காளி ஆறு கைந்ாடகம் 

பாகல்பகாட் கடபிைபா ஆறு கைந்ாடகம் 

ப ான்னாவை ் சைாவதி ஆறு கைந்ாடகம் 

குவாலியை ் சம்பல் ஆறு மத்தியப் பிைபதசம் 

பகாைக்பூை ் ைப்தி ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

லக்பனௌ பகாமதி ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 
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கான்பூை ் கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

கான்பூை ்பாசரற கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

சுக்லாகஞ்ச ் கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

சபகைி கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

பகால்கத்தா ஊக்லி ஆறு பமற்கு வங்காளம் 

வாைணாசி கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

அலகாபாத ் கங்ரக ஆறு உத்தைப் பிைபதசம் 

அகமதாபாத ் சபைம்தி ஆறு குசைாத ்

பட்னா கங்ரக ஆறு பீகாை ்

மாபலகான் கிைன்ா ஆறு மகாைாட்டிைம் 

குவ ாத்தி பிைம்மபுத்திைா ஆறு அசாம் 

கட்டாக் மகாநதி ஒடிசா 

சம்பல்பூை ் மகாநதி ஒடிசா 

ரூைப்கலா பிைாமணி ஆறு ஒடிசா 

அைிதவ்ாை ் கங்ரக ஆறு உத்தைாகண்டம் 

புபன முளா ஆறு, முடா ஆறு மகாைாட்டிைம் 

தமன் தமன் கங்ரக ஆறு தமன் தியூ 

மதுரை ரவரக தமிழ்நாடு 

திருசச்ிைாப்பள்ளி காவிைி ஆறு தமிழ்நாடு 

பசன்ரன கூவம், அரடயாறு தமிழ்நாடு 

பகாயம்புத்தூை ் பநாய்யல் ஆறு தமிழ்நாடு 

ஈபைாடு காவிைி தமிழ்நாடு 
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திருபநல்பவலி தாமிைபைணி தமிழ்நாடு 

சூைத ் தபதி நதி குசைாத ்

பரூச ் நைம்தா குசைாத ்

பகாட்டா சம்பல் ஆறு இைாசச்சுத்தான் 

கைஜ்த ் உல் ாஸ் ஆறு மகாைாட்டிைம் 

நாசிக் பகாதாவைி மகாைாட்டிைம் 

ைாஜமுந்திைி பகாதாவைி ஆந்திைப் பிைபதசம் 

நான்பதட் பகாதாவைி மகாைாட்டிைம் 

பநல்லூை ் பபண்ணாறு ஆந்திைப் பிைபதசம் 

சாங்கலி கிருஷ்ணா ஆறு மகாைாட்டிைம் 

ர தைாபாத ் முசி ஆறு பதலங்கானா 
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