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भारतातील पारंपाररक लोकनृत्ांची यादी 

• सर्वसाधारणपणे भारतातील नृत्यप्रकाराांचे शास्त्रीय आणण लोकनृत्य अशा दोन प्रकारात र्र्गीकरण केले जाते. स्थाणनक 

परांपरेनुसार या नृत्यप्रकाराांचा उर्गम भारताच्या णर्णर्ध भार्गाांतून झाला आहे.  

• मुळात भारतीय लोक आणण आणदर्ासी नृत्य हे साधे असून ऋतूांच्या आर्गमनाच्या रे्ळी, मुलाच्या जन्माच्या रे्ळी, 

लग्नसमारांभात, सणाांच्या रे्ळी आनांद व्यक्त करण्यासाठी ते सादर केले जातात.  

• बहुतेक प्रसांर्गी नतवक स्वत: र्गातात, कलाकाराांसोबत र्ादन करतात. लोकनृत्याच्या प्रते्यक प्रकारात एक णर्णशष्ट 

पोशाख आणण लय असते आणण काही पोशाख णर्सृ्तत दाणर्गने आणण णिझाइनसह अणतशय रांर्गीबेरांर्गी असतात. 

यूपीएससी, से्टट पीएससी, एसएससी, बँक परीक्षा इ. अशा णर्णर्ध परीक्षाांमधे्य मदत करणाऱ्या णर्णर्ध राज्य आणण 

लोकनृत्याांची यादी येथे आहे. 

भारतीय राजे्य आणि लोकनृत् (The Indian States and Folk Dances) 

भारतातील लोकनृत्याांची यादी खाली णदली आहे: 

राज्य भारतातील लोकनृत्ांची यादी 

आांध्र प्रदेश णर्लाणसनी नाट्यम, भामकल्पम, र्ीरनाट्यम, दपू्प, तपे्पता रु्गल्लू, लाांबािी, णधमसा, कोलाट्टम 

अरुणाचल प्रदेश बुईया, चलो, र्ाांचो, पासी कोांर्गकी, पोनुांर्ग, पोपीर 

आसाम णबहू, णबछुआ, नटपूजा, महारास, कालीर्गोपाल, बारु्गरुां बा, नार्गा नृत्य, खेल र्गोपाल 

णबहार जटा-जतीन, बखो-बखैन, पांर्ररया 

छत्तीसर्गि र्गौर माररया, पांथी, राऊत नाचा, पाांिर्ानी, रे्दमती, कपाणलक 

रु्गजरात र्गरबा, दाांणिया रास, णतप्पानी जुररयां, भर्ई 

र्गोर्ा तरांर्गमेल, कोळी, देखणी, फुर्गिी, णशग्मो, घोिे, मोिनी, समय नृत्या, जार्गर, रानमाळे 

हररयाणा झुमार, फार्ग, िाफ, धमाल, लूर, रु्गग्गा, खोर 

णहमाचल प्रदेश झोरा, झाली, छही, धामण, छपेली, महासू 

जमू्म आणण काश्मीर रौफ, णहकत, मांदजस, कुि दाांिी नाच 

झारखांि अल्कप, कमव मुांिा, अणग्न, झुमर, जननी झुमार, मदावना झुमार, पाइका, फरु्गआ 

कनावटक यक्षर्गान, हुतारी, सुर्गर्गी, कुणनथा, करर्ग 

केरळ ओट्टम थुलल, कैकोणटकली 

महाराष्टर  लार्णी, नकाता, कोळी, लेझीम, र्गफा, दहीकला दशार्तार 

मध्य प्रदेश जार्रा, मटकी, आदा, खिा नाच, फुलपती, णििा नृत्य, सेलारकी, सेलाभिोनी 

मणणपूर िोल चोलम, थाांर्ग ता, लई हरोबा, पुांर्ग चोलोम 

मेघालय का शाद सुक णमन्सीम, नोांर्गके्रम, लाहो 

णमझोराम चेरर् िान्स, खुल्लाम, चाइलम, सार्लाणकन, चार्ांर्गलैजाउन, जाांर्गतलाम 

नार्गालँि रांर्गमा, झेणलयाांर्ग, नु्सइरोणलयन्स, रे्गणथांर्गणलम 

ओणिशा सार्री, घुमारा, पैंका, मुनारी 

पांजाब भाांर्गिा, णर्गधा, िफ, धामण, भाांि 
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राजस्थान घुमर, चक्री, र्गणर्गोर, झुलन लीला, झुमा, सुइणसनी, घपाळ 

णसक्कीम चू फाट, णसकमारी, णसांघी चाम ऑर द स्नो लायन, याक चाम, िेनझोांर्ग र्गनेन्हा, ताशी याांर्गकू 

ताणमळनािू कुमी, कोलत्तम, कर्िी 

णिपुरा होजाणर्गरी 

उत्तर प्रदेश नौटांकी, रासलीला, कजरी, ढोरा, चपली 

उत्तराखांि र्गढर्ाली, कुमायुनी, कजारी, ढोरा, रासलीला 
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