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भारतातील महत्त्वाचे सण 

• सण हा भारतीयाांसाठी आपल्या श्रद्धा, सांसृ्कती, परांपरा व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे. प्रते्यक सणाचां आपलां वेर्ळां  

व्यक्तक्तमत्त्व असतां. सांपूणग भारतात हांर्ामी आणण राज्याधाररत सण साजरे केले जातात. आनांदाला चालना देणे आणण 

णमत्र आणण कुटुांब याांच्यातील बांध दृढ करणे हे या कायगक्रमाांचे प्राथणमक उद्दीष्ट आहे. दरवर्षी अनेक स्थाणनक सण 

वेर्वेर्ळ्या तारखाांना होतात. भारतात एखाद्या णवणिष्ट मांणदरात देवतेचा सन्मान करण्यासाठी, िेतीचक्राच्या स्मरणाथग 

णकां वा एखाद्या धाणमगक कथेच्या णकां वा घटनेच्या स्मरणाथग सण-उत्सव आयोणजत केले जातात. भारतातील सणाांचे महत्त्व 

काय आहे, याची सखोल माणहती या लेखात देण्यात आली आहे. 

• भारत हा प्रचांड णवणवधता, समृद्ध सांसृ्कती, रांर्ीबेरांर्ी उत्सव आणण णवणवध प्रकारचे नृत्य आणण सांर्ीत असलेला देि 

आहे. भारताचा समृद्ध साांसृ्कणतक वारसा, धाणमगक णवणवधता, ऋतू आणण स्त्रीत्व साजरे करण्याचा मार्ग म्हणजे सण. 

भारत हा कृर्षीप्रधान देि आहे, त्यामुळे त्याचे अनेक सण कापणीही साजरे करतात.  

खाली णदलेल्या तक्त्यात भारतातील सणाांचे महत्त्व समाणवष्ट आहे: 

राज्य उत्सव वर्णन 

आंध्र प्रदेश 

ब्रह्मोत्सवम णतरुपती येथील व्यांकटेश्वर मांणदरात हा नऊ णदवसाांचा उत्सव आहे. 

उर्ाडी तेलुरु् नववर्षग 

दसरा वाईटावर चाांर्ल्याचा णवजय साजरा करण्यात आला. 

मकर सांक्राांती जेव्हा सूयग मकर रािीतून मार्गक्रमण करतो तेव्हा तो साजरा केला जातो. 

अरुर्ाचल 

प्रदेश 

सोलुांर् अरुणाचल प्रदेिातील आणद जमातीने साजरा केलेला हा कृर्षी महोत्सव आहे. 

लोसार णतबेटीयन नवीन वर्षग 

मुरुां र् अरुणाचल प्रदेिातील अपातानी लोकाांनी साजरा केलेला हा समृद्धीचा उत्सव आहे. 

रेह अरुणाचल प्रदेिातील इदू-णमश्मी जमातीचा हा सण आहे. आपल्या कुटुांबाच्या 

कल्याणासाठी ते नयनी इन्यताया देवीची पूजा करतात. 

मोपीन हा अरुणाचल प्रदेिातील एक कृर्षी उत्सव आहे, जो र्ालो जमातीने साजरा केला जातो. 

बुरी बूट वर्षागच्या यिस्वी कापणीसाठी अरुणाचल प्रदेिातील क्तन्यिी जमातीने साजरा केला. 

मोनपा मोनपा जमातीचे नवीन वर्षग 

मायोको लोक सणाच्या वेळी सूयग आणण चांद्राची पूजा करतात. 

धृ उत्सव अरुणाचल प्रदेिच्या अपातानी ांनी पाळलेला हा िेतीचा सांस्कार आहे. या प्रदेिात 

दुष्काळ पडू नये म्हणून सूयग आणण चांद्रदेवताांना कोांबड्या, अांडी आणण प्राणी भेट णदले 

जातात. 

आसाम 

अांबुबाची हा एक णहांदू उत्सव आहे णजथे कामाख्या मांणदर, रु्वाहाटी, आसाम येथे जत्रा भरते. यात 

देवी कामाख्याचे वाणर्षगक माणसक पाळी साजरी करून स्त्रीत्वाचा सन्मान केला जातो. 

णबहू रोांर्ाली णबहू, कटी णबहू आणण भोर्ली णबहू या तीन सणाांचा हा सेट आहे. हे भात 

णपकाच्या कापणीला णचन्ाांणकत करते. 

बैिारु् आसामच्या बैिाखीला बोडो जमातीकडून साजरा केला जातो. 

देणहांर् पत्काई आसामची समृद्ध सांसृ्कती आणण वारसा साजरा करते. 

बिहार 

णबहुला लोक आपल्या कुटुांबाच्या कल्याणासाठी देवी मनसेची पूजा करतात. 

छठ पूजा पृथ्वीवर जीवन णदल्याबद्दल त्याांचे आभार मानण्यासाठी या उत्सवात सूयगदेवाची, पत्नी 

उर्षासह पूजा केली जाते. 
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मधुश्रवणी प्रामुख्याने णबहारच्या मैणथल ब्राह्मणाांकडून साजरा केला जातो. हे या प्रदेिात मानू्सनचे 

आर्मन दिगणवते. 

छत्तीसगड 
बस्तर दसरा हा जर्ातील सवागत जास्त काळ साजरा होणारा दसरा आहे. ऑर्स्ट ते ऑक्टोबर असे 

७५ णदवस हा सण साजरा केला जातो. 

गोवा 

लाडाईन्ा थँक्सणर्क्तव्हांर् फेक्तस्टवल ऑफ इांणडया 

माांडो महोत्सव हा एक नृत्य महोत्सव आहे णजथे लोक माांडो नृत्य सादर करतात. 

णचकलकलो र्ोव्याचा मानू्सन णचखलोत्सव . 

गुजरात 

नवरात्री हा नऊ णदवसाांचा उत्सव आहे णजथे लोक देवीच्या नऊ प्रकाराांची पूजा करतात आणण 

र्रबा आणण दाांणडया नृत्य करतात. 

उत्तरायण मकरवृत्तापासून ककग वृत्ताकडे सूयागचे उत्तर णदिेला सांक्रमण णचन्ाांणकत करण्यासाठी 

साजरा केला जातो. या णदविी पतांर् महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. 

हररयार्ा बैसाखी हे हररयाणा आणण पांजाबमधे्य रब्बी णपकाांच्या कापणीचा उत्सव साजरा करते. 

बहमाचल 

प्रदेश 

मघा साजी णहमाचल प्रदेिची मकर सांक्राांत . 

जमू्म आबर् 

काश्मीर 

दोस्मोचे सण लेह भार्ात नववर्षागच्या सेणलबे्रिनच्या िेवटच्या णदविी हा सण साजरा केला जातो. 

माथो नार्रांर् णतबेटी णदनदणिगकेच्या १५ व्या णदविी माथो मठात हा सण साजरा केला जातो. 

लोसार लडाख भार्ात साजरा . हे णतबेटी नवीन वर्षग आहे. 

र्लदन 

नामचोट 

लेह भार्ात हा सण साजरा केला जातो. हे एका महान बौद्ध सांत त्सोांर्खापाचा 

वाढणदवस आहे. 

झारखंड 

सरहुल हा एक वसांतोत्सव आहे जो सालच्या झाडाांवर नवीन फुलाांना णचन्ाांणकत करतो. 

कमाग िक्ती आणण तारुण्य प्रदान करण्यासाठी हा कमगदेवाांना समणपगत कापणीचा उत्सव 

आहे. 

हाल पुन् हे सुरकुत्या साजरी करते. हे नाांर्रणीची सुरुवात दिगणवते. 

रोणहणी हा कापणीचा सण आहे आणण पेरणीच्या हांर्ामाची सुरुवात दिगणवतो. 

तुसू दरवर्षी जानेवारीत साजरा केला जाणारा हा कापणीचा सण आहे. 

कनाणटक मकर सांक्राांती जेव्हा सूयग मकर रािीतून सांक्रमण करतो तेव्हा तो साजरा केला जातो. 

केरळ 

ओणम सप्टेंबरमधे्य साजरा केला जाणारा केरळमधील हा सवागत महत्वाचा कापणीचा सण 

आहे. 

णविू केरळचे नवे वर्षग . 

अल्पिी 

उत्सवम् 

श्री पद्मनाभस्वामी मांणदरात देवताांच्या वाणर्षगक स्नान णवधीचा हा उत्सव आहे. 

मध्य प्रदेश 

भर्ोररया हाट 

महोत्सव 

हा पे्रमाचा सण आहे णजथे तरुण मुली आणण मुले एकमेकाांना आकणर्षगत करण्याचा 

प्रयत्न करतात आणण जर दोघेही एकमेकाांना आवडत असतील तर ते आपल्या 

जोडीदाराच्या चेहऱ्यावर लाल पावडर घालतात. 

महाराष्ट्र  रु्ढी पाडवा महाराष्टर ीयन नववर्षग 

मबर्पूर 

याओिाांर् मणणपूरची होळी 

चवांर् कुट मणणपूरच्या कुकी-णचन-णमझो टर ाइब्सतफे दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला 

जाणारा हा कापणीचा सण आहे. 
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साणजबू 

चेराओबा 

मणणपुरी नववर्षग 

मेघालय 

नॉन्र्के्रम नृत्य 

महोत्सव 

हा एक नृत्य उत्सव आहे जो खासी जमातीद्वारे कापणी आणण आभार साजरा करतो. 

वाांर्ळा सण हा र्ारो जमातीचा कापणीनांतरचा सण आहे. 

बमझोराम 
चपचर कुट हा कापणीचा उत्सव आहे आणण कृर्षी चक्राच्या तीन वेर्वेर्ळ्या टप्प्ाांवर णचन्ाांणकत 

करतो. 

नागालँड 

हॉनगणबल 

फेक्तस्टव्हल 

नार्ालँडच्या समृद्ध साांसृ्कणतक वारिाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी आणण आांतर-

आणदवासी सलोखा वृक्तद्धांर्त करण्यासाठी दरवर्षी सरकारतफे त्याचे आयोजन केले 

जाते. 

मोआतु्स सण हा आओ जमातीचा कापणीचा सण आहे. 

ओबडशा 

जर्न्नाथ पुरी 

रथयात्रा 

ओणडिातील हा एक अणतिय प्रणसद्ध सण आहे. याला रु्ांडीचा यात्रा, रथ उत्सव, 

दिावतारा णकां वा नवणदना यात्रा असेही म्हणतात. हा उत्सव भर्वान जर्न्नाथ/ कृष्ण, 

त्याांची बहीण सुभद्रा आणण त्याांचा मोठा भाऊ बलभद्र याांना समणपगत आहे. 

नुकहाई उत्सव नुकाहाई णकां वा नबन्ना हा ऑर्स्ट आणण सप्टेंबरमधे्य आयोणजत केलेला कापणीचा 

उत्सव आहे. 

राजा प्रभा हा तीन णदवस चालणारा कापणीचा उत्सव असून पणहल्या णदवसाला पणहली राजा, 

दुसऱ्या णदवसाला राजा सांक्राांती आणण णतसऱ्या णदवसाला बासी राजा म्हणतात. 

पंजाि 

लोहरी दरवर्षी 13 जानेवारीला हा सण साजरा केला जातो. हे णहवाळ्याच्या समाप्तीस 

णचन्ाांणकत करते, कारण सूयग Winter Soloists to Equinox सरकतो. उत्सवात 

सूयगदेवाची पूजा केली जाते. 

राजस्थान 

र्णर्ौर हा एक उत्सव आहे जो क्तस्त्रयाांद्वारे साजरा केला जातो आणण पे्रम आणण यिस्वी 

णववाहाचे प्रतीक म्हणून भर्वान णिव आणण पावगतीला समणपगत आहे. 

तीज मानू्सनची सुरुवात आणण या प्रदेिात समृद्धी दिगणवण्यासाठी हा उत्सव साजरा केला 

जातो. क्तस्त्रया णहरव्या रांर्ाचा पोिाख पररधान करतात आणण आपल्या पतीच्या 

आरोग्याची आणण कल्याणाची इच्छा बाळर्तात. 

ब्रज होळी होळीच्या आधी राजस्थानच्या भरतपूर णजल्ह्यात हा सण साजरा केला जातो. उत्सवात 

श्रीकृष्णाची पूजा केली जाते. 

बसक्कीम 

सार्ा दावा हे णसक्कीमच्या समृद्ध सांसृ्कतीचा उत्सव साजरा करते. 

तेंदो ल्हो रम 

फाट 

लोक उत्सवात पवगत, नद्या, सरोवरे आणण लेण्याांची पूजा करतात. 

ताबमळनाडू 

पोांर्ल हा ताणमळ वर्षागचा िेवटचा णदवस आहे. 

थायपुसम ताणमळ आणण मल्याळी णहांदू समुदायाद्वारे वाईटावर चाांर्ल्याचा णवजय साजरा 

करण्यासाठी हा उत्सव साजरा केला जातो. 

जल्लीकट्टू हे भारतीय बुलफाइणटांर् आहे 

नाट्ाांजली 

महोत्सव 

हा भर्वान िांकराला समणपगत एक वाणर्षगक नृत्य उत्सव आहे. 

तेलंगर्ा बोनालू हा देवी महाकालीला समणपगत णहांदू उत्सव आहे. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

बटुकम्मा नवरात्रीच्या पणहल्या णदविी सुरू होणारा आणण दुर्ागष्टमीला सांपणारा हा नऊ णदवसाांचा 

पुष्पोत्सव आहे. 

बिपुरा खारची पूजा हा एक णहांदू उत्सव आहे णजथे पृथ्वीसह 14 णहांदू देवताांची पूजा केली जाते. 

उत्तर प्रदेश 

कुां भमेळा हे एक सामूणहक णहांदू तीथगके्षत्र आहे जेथे णहांदू र्ांरे्च्या पणवत्र नदीत स्नान करतात. दर 

१२ वर्षाांनी हा उत्सव साजरा केला जातो. 

णकचेरी हा कापणीचा उत्सव आहे आणण त्यात णवधीपूवगक आांघोळ करणे समाणवष्ट आहे. 

उत्तराखंड 
र्ांर्ा दसरा पणवत्र र्ांर्ा नदीच्या स्वर्ागतून उतरताना दरवर्षी मे-जून मणहन्यात दहा णदवस हा सण 

साजरा केला जातो. 

पबिम िंगाल 
दुर्ागपूजा बांर्ालमधील णहांदू समाजाची ही एक जुनी परांपरा आहे. ते उत्सवात दुर्ाग देवीची पूजा 

करतात. मणहला एकमेकाांच्या तोांडावर लाल पावडर घालतात. 
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