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भारतीय शहराांच्या टोपणनावाांची यादी
खाली सूचीबद्ध केलेली भारतीय शहराांची टोपणनावे त्ाां च्या वववशष्ट गुणाांशी सांबांवित आहेत जसे की भौगोवलक स्थिती,
नैसवगिक सौांदयि, तलावाांची उपस्थिती, उद्योग, काही वववशष्ट कृषी मालाचे उत्पादन आवण याप्रमाणे.
• ही टोपणनावे एखाद्या थिानासाठी वकांवा प्रदे शासाठी वणिनात्मक सांज्ञा दे खील दशि वतात, जसे की सोविकेट् स आवण
स्लोगन जे ऐवतहावसकदृष्ट्या, अविकृत आवण अनौपचाररक दोन्ही प्रकारे , रवहवासी, परदे शी, पयिटन मांडळे वकांवा
वावणज्य मांडळाांना ओळखले जातात.
खालील सारणी पहा:
भारतीय शहराांची नावे
राज्य
भारतीय शहराांची टोपणनावे
जयपूर
राजथिान
गुलाबी शहर
पोचमपल्ली
तेलांगणा
भारतातील रे शीम नगरी
जोिपूर
राजथिान
ब्लू वसटी
सन वसटी
अकोला
महाराष्टर
कॉटन वसटी
भागलपूर
वबहार
वसल्क वसटी
उदयपूर
राजथिान
तलावाांचे शहर
पूवेकडील व्हेवनस
पाांढरे शहर
वदिुगड
आसाम
भारतातील चहा शहर
भोपाळ
मध्य प्रदे श
तलावाांचे शहर
अहमदाबाद
गुजरात
भारताचे मँचेस्टर
भारताचे बोस्टन
भारताचे पवहले जागवतक वारसा शहर
सुरत
गुजरात
भारतातील डायमांड वसटी
लखनौ
उत्तर प्रदे श
नवाबाांचे शहर
मुझफ्फरपूर
वबहार
वलचीची जमीन
गोड शहर
कानपूर
उत्तर प्रदे श
द लेदर वसटी ऑफ द वर्ल्ि
मुांबई
महाराष्टर
सात बेटाांचे शहर
गेटवे ऑफ इां वडया
भारताची आवििक राजिानी
पुणे
महाराष्टर
डे क्कन क्वीन
नागपूर
महाराष्टर
ऑरें ज वसटी
जळगाव
महाराष्टर
केले शहर
यवतमाळ
महाराष्टर
कॉटन वसटी
नावशक
महाराष्टर
भारताची वाईन कॅवपटल
बेंगळु रू
कनािटक
स्पेस वसटी
भारतातील गाडि न वसटी
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मांगलोर

कनािटक

कुगि
म्हैसूर
कोलकाता

कनािटक
कनािटक
पविम बांगाल

आसनसोल
ववशाखापट्टणम

पविम बांगाल
आां ध्र प्रदे श

हैदराबाद

तेलांगणा

कोची
कोवझकोड (कावलकत)
विशूर (विचूर)
कोल्लम
मदु राई

केरळ
केरळ
केरळ
केरळ
तावमळनाडू

चेन्नई

तावमळनाडू

कोईम्बतूर
पाँवडचेरी
काश्मीर
जमशेदपूर

तावमळनाडू
पुद्दु चेरी
जम्मू आवण काश्मीर
झारखांड

पावनपत
भुवनेश्वर
कटक
वशलाँग
दु गािपूर
हैदराबाद, वसकांदराबाद
जैसलमेर

हररयाणा
ओवडशा
ओवडशा
मेघालय
पविम बांगाल
राजथिान

भारताची वसवलकॉन व्हॅली
सायन्स वसटी
पूवेकडील रोम
भारतीय बँवकांगचा पाळणा
भारताचे स्कॉटलांड
सँडलवुड वसटी
आनांदाचे शहर
राजवाड्ाांचे शहर
ब्लॅक डायमांडची जमीन
नवशबाचे शहर
पूवेकडील गोवा
मोत्ाांचे शहर
HITECH वसटी
अरबी समुद्राची राणी
मसाल्ाांचे शहर
भारताची सुवणि राजिानी
जगाची काजू राजिानी
सणाांचे शहर
पूवेकडील अिेन्स
आवशयाचे डे टरॉईट
दविण भारताचा गेट वे
भारताची बँवकांग राजिानी
भारताची ऑटोमोबाईल राजिानी
भारताची आरोग्य राजिानी
भारतातील इलेक्ट्रॉवनक उत्पादन केंद्र
दविण भारताचे मँचेस्टर
पूवेकडील पॅररस
भारताचे स्ित्झलंड
स्टील वसटी ऑफ इां वडया
भारताचे वपट् सबगि
ववणकराांचे शहर
भारताचे मांवदर शहर
वसल्व्व्हर वसटी
पूवेकडील स्कॉटलांड
भारताचा रुहर
विन वसटी
गोर्ल्न वसटी

