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భారతదేశంలోని జానపద నృత్యాలు 

 

Static GK in Telugu-2021 

దేశంలో జరిగే అన్ని పో టీ పరీక్షలలో జనరల్ నాలెడ్్జ (జికె) చాలా ముఖ్యమ ైన విభాగం అన్న మనకు తెలుసు. ఆశావహులు 
చాలా మంది అందులో మంచి మారకులు సాధించడంలో ఇబ్బంది పడుతునాిరక. ఏదెైనా పో టీ పరీక్షలను సాధించడంలో 
ఇపపుడు జనరల్ నాలెడ్జ్  చాలా ముఖ్యమ ైన పాతర పో షిసోత ంది. దీన్నలో రాణ ంచాలి అంటే మీ చుటటూ  జరకగుతుని విషయాల 
గురించి మీకు అవగాహన ఉండ్ాలి. 

జనరల్ నయలెడ్జి : ఇండ్జయా జికె 

భారతీయ రాష్టాూ ా లు, కేందర పరభుతవ పథకాలు, భారతదేశంలో విపలవాలు, భారతీయ సంసుృతి, భారతీయ చరితర, భూగోళశాసత రం 
మరియు దాన్న వ ైవిధ్యం, రాజకీయాల గురించి అన్ని సాూ టిక్ అంతరదృషిూ  వాసతవాలను ఇండ్జయా జికె వివరిసుత ంది. 

సాధారణ జఞా నాన్నకి సంబ్ంధించిన కొన్ని ముఖ్యమ ైన విషయాలు కిరంద ఇవవబ్డ్ాా యి. ఈ విభాగం పరీక్షా కోణంలో 
భారతదేశాన్నకి సంబ్ంధించిన అన్ని పరధాన వాసతవాలను కలిగి ఉంట ంది. వీటిని దిగువన PDF రూపంలో ప ందవచ్చు. 
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భారతదేశం లో ముఖ్ామ ైన జానపద నృతాములు 

భారతదేశం పరపంచంలో అతయంత వ ైవిధ్యభరితమ ైన సంసుృతులు మరియు సంపరదాయాలకు చెందిన భూమి. భారతదేశం 
విసాత రమ ైన నృతయ రూపాలను కలిగి ఉంది అవి జఞనపద లేదా శాస్త్త రయ నృతయం. ఇకుడ మాండలికం దాదాపప 100 

కిలోమీటరలకి మారకతుంది, జఞనపద నృతాయల శ ైలి, దుసుత లు, కళాకారకలు మొదలెైనవి మారతాయి. మనకి నాలుగు 
కాలాలు ఉనాియి అలాగే మనకి వేరేవరక కాలాల కోసం నృతాయలు ఉనాియి. కోతల కాలాన్నకి దాదాపప పరతి రాషూ ంాలో ఒక 
నృతయం ఉంది. జఞనపద నృతాయలు వయకీతకరణ రూపం, సమాజంలోన్న ఆనందం, దుుఃఖ్ం మరియు విభిని మానస్తిక స్తిితిన్న 
పరతిబంబంచేలా పరదరిశంచబ్డతాయి. ఈ జఞనపద నృతాయలు అనేక సంవతసరాలుగా అభివృదిి  చెందాయి మరియు జఞనపద 
నృతయంగా మారాయి, భారతీయ సంసుృతికి పరతేయకత మరియు కొతతదనం తీసుకువచిచంది. యుపిఎస్ స్తి, స్తటూట్ పిఎస్ స్తి, ఎస్ 
ఎస్ స్తి, బ్ాయంక్  మొదలెైన వివిధ్ పరీక్షలోల  సహాయపడ్ే వివిధ్ రాషూ  ామరియు జఞనపద నృతాయల జఞబతా ఇకుడ ఉంది. 

రాష్్టరం  నృతాం  

ఆంధ్ర పరదేశ్ 

కూచిపూడ్జ,    విలాస్తిన్న నాటయం,    
ఆంధ్రనాటయం,   భామకలుం,    వీరనాతయం, 
దపపు,    తపటుట గులుల ,    లంబ్ాడ్ీ,    
దింసా,   కోలాటూం,    బ్ుటూబ్ొ మమలు 

అసాసం 

బహు,   బచువా,   నటటుజ,   మహారాస్, 

కాళీగోపాల్,    బ్ాగురకంబ్,   నాగ నృతయం, 

ఖ్ేల్ గోపాల్,   తబ్ల్ చోంగీల,    కానో, 

ఝుమురా హో బ్ా్ న  ై

బీహార్ 
జతా-జతిన్,    బ్ఖ్ో-బ్ఖ్ెైన్,   పనవరియా,   
సామ్ చకావ,      బడ్సె్తయిా. 

గుజరాత్ 
గారాబ,   దాండ్జయా రాస్,   టపిున్న 
జూరియన్,   భవాయి 

హరాానయ 
ఝుమర్,   ఫాగ్,    డ్ాఫ్,   ధ్మాల్,   లూర్, 

గుగగ , ఖ్ోర్,   గాగోర్ 
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హిమాచ్ల్ పరదేశ్ 

ఝోరా,    కమిషన్ సభుయడు.   ఝాలి, 

భారతీయ  చారి,ి  ధ్మాన్, చాపెలి, 

మహాసు. 

జమమూ &కాశ్మూర్ 
పెైక ి,  హికత్,   మాండయస్,   కుడ్జ డ్ాండ్జ , 

దమాలి. 

కరాా టక 
యక్షగన,   హుతత రీ,    సుగిగ ,    కున్నత, 

కరాగ ,     దపీం. 

కేరళ 
కథాకళి (కాల స్తికల్),    ఓటూమ్ తులాల్, 

మోహిన్నయటూం,    కైెకోటికలి. 

మహారాష్్టర 
లావణ ,    నకట,    కోల్,    లెజిమ్,    గఫా, 

దహీకల దసావాత ర్, బ్ో హాడ్ా. 

ఒడ్జశ 
ఒడ్జస్త్స (కాల స్తికల్),  సవారి,   ఘుమారా,   
పెైంకా,    మునార,ి    చౌ 

పశ్చుమ బ ంగాల్ 
కతిత ,   గంభీర,    ధాలి,    జతర,    బ్ౌల్,    
మరాస్తియా,    మహల్,    కీరితన్. 

పంజాబ్ 
భాంగార ,   గిదాద ,    డ్ాఫ్,    ధ్మాన్,    భాండ్జ, 

నాకావల్ 

రాజసాా న్ 

ఘుమర్,    చకిర,    గానాగోర్,    జులన్ లీలా, 

ఝుమా,   సుయిస్తిన్న,   ఘపాల్,   
కలెబలియా 

తమిళనయడు భరతనాటయం, కుమి,   కోలాటూం,   కవాడ్జ 
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ఉతత ర పరదేశ్ 
నౌటాంకి,   రాస్త్ల ల,   కజ్రర,   ఝోరా,   చపటులి, 

జెైతా 

ఉతత రాఖ్ాండ్ 

గరావలీ,    కుమయున్న,   కజర,ీ    ఝోరా,  
రాస్త్ల ల,    చపటులి. 

  

గోవా 

దేఖ్ని,    ఫపగాి,    షిగోమ,   ఘోడ్జ,   శోకు   
సమయి నృతయ,   జఞగర్,   రాండ్ోల్్, 

గోంఫ్,    టోనాయ మ ల్,   తరంగమ ల్, 

కోలీ 

మధ్ాపరదేశ్ 

జవారా,    మటుి,    ఆడ్ా,   ఖ్ాదా తరకవాత, 

ఫపలుతి,    గిరడ్ా డ్ాన్స ,   స్తలెలారిు 

స్తెలభదనోన్న,    మాంచ్ 

చ్త్తత స్గ ఢ్ 

గౌర్ మారియా,   పంతి,   రౌత్ నాచా,    
పండ్ావనీ,   వదేమతీ,    కపాలిక్, 

భరాి రి చరిత్ర,    చండ్ాయిన్న 

జరఖండ్ 

ఆలాుప్,    కరమ ముండ్ా,    అగిి,    
ఝుమర్,    జననీ ఝుమర్,     మారాద నా 
ఝుమర్,    పెైకా,    ఫాగువా,    హంటా 
డ్ాన్స,     ముండ్ారి డ్ాన్స,     సరకి ల్, 

బ్ారావో,     జితాు,     దంగా,     డ్ ంకాచ్, 

ఘోరనాచ్ 

అరుణయచ్ల్ పరదేశ్ బ్ుయా,    చలో,    వాంచ ,ో    గైె కాంగిు, 
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పో నుంగ్,    పో పిర్,    బ్ారోా  చామ్. 

  

మణపిూర్ 

డ్ోల్ చోళం,    థాంగ్ టా,    లెై హరోబ్ా,   
పపంగ్ చోలోమ్,    ఖ్ంబ్ా తెైబీ,    నూపా 
డ్ాన్స,    రాస్త్ల ల,    ఖ్ుబ్క్ ఇషట,    లౌ ష్టా. 

మేఘాలయ 
ష్టాద్ సుక్ మినీసమ్ ,    నోంగెరెమ్, 

లాహో . 

మిజోరాం 

చెరా నృతయం,     ఖ్ులమ్,    చెలైామ్, 

సావాగెలన్,   చాంగెలలజఞవన్,    జఞంగూలం, 

పార్ లామ్,    సరాల ంకైె/ సో లాకియా, 

టాల ంగాల మ్ 

నయగాలాండ్ 

రంగామ,   వ దురక నృతయం,     జెలియాంగ్, 

నుసయిరోలియన్స,    గెథింగిలమ్, 

టెమాంగెిటని్,     హెటలూలీ 

త్రరపురా హో జఞగిరి. 

సిక్కం 

చు ఫాట్ డ్ాన్స,    స్తికామరి,   స్తింఘ ిచామ్ 
లేదా సో ి లయన్ డ్ాన్స, 

యాక్ చామ్,    డ్ెంజోంగ్ గెినాి , 

తాషి యాంగుు డ్ాన్స,      ఖ్ుకురి నాచ్, 

చుటీు నాచ్,     మరకన్న నృతయం 
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లక్షదవీప్ 

  

లావా,    కొలులి,   పరిచాకలి 

 

ఈ జఞనపద నృతాయలను పపరకషులు, మహిళలు లేదా పరజల సమూహం పరదరిశసాత రక. 

 శాస్త ీయ నృత్యాలు : 

ఇపపుడు శాస్త్త రయ నృతాయలను చూదాద ము. ఈ నృతయలన్నింటిన్న హిందూ దేవపళళుగా ఆరాధిసాత రక. వీటిన్న చాలా 
పరతిభావంతులెైన, శిక్షణ ప ందిన మరియు న ైపపణయం కలిగిన కళాకారకలు పరదరిశసాత రక.భారత దేశం లో నృతాయల కోసం 

శాస్త ీయ అకాడమి ఉంది. 

భారతదేశంలో శాస్త ీయ నృత్యాల జాబిత్య రాష్్టరం 

భరతనాటయం తమిళనయడు 

కథక్ ఉతత రపరదేశ్ 

కూచుపపడ్జ ఆంధ్ర పరదేశ 

ఒడ్జస్త్స ఒడ్జశ 

కథాకళి కేరళ 

సతితయా అసాసం 

మణ పపరి మణిపూర్ 

మోహిన్నయాటూం కేరళ 
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పూరతత సా్ టిక్ GK PDF లు ఇకకడ డ్ౌనలో డ్ చేస్చక ండ్జ: 

రాష్టా్ ర లు మరతయు వాటి రాజధయనచలు అత్రపదెద  మరతయు అత్ర చినన రాష్టా్ ర లు 

జాత్తయ ఉదయానవనయలు  జాత్తయ రహదయరులు 
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