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ગજુરાતના પ્રસિદ્ધ નતૃ્યો 

ક્રભ નતૃ્મન ું નાભ વલસ્તાય/ પ્રદેળ 

૧ ટીપ્ણી નતૃ્મ   વૌયાષ્ટ્રના ચોયલાડ ુંથકના કોી જાવત અને ચાયલણ ફશનેોન ું 
આ શ્રભણયી નતૃ્મ છે.  

 આ નતૃ્મ બજનથી ળરૂ થઈને પ્રબાવતમાથી પ રૂ થામ છે.   
૨ દાુંડડમા યાવ નતૃ્મ    યાવનો અથથ થામ છે.- આત્ભા-યભાત્ભાન ું વભરન  
૩ ગોપ ગ  ુંથ/અઠુંગો/વોુંગા  વૌયાષ્ટ્રના કોી ટેર અને કણફી રોકોન ું જાણીત  ું નતૃ્મ છે.  

 ઘેયીનો એક છેડો યાવધાયીઓનાું શાથભાું અામ છે ળરૂઆતભાું 
ગાગય રઈને અને છી દાુંડડમા રઈને યાવ યભામ છે.  

૪ ભેય નતૃ્મ   ભેય પ રૂો યુંયાગત લસ્ત્ર ધાયણ કયીને આ નતૃ્મ કયે છે.  
 આ નતૃ્મભાું શાથભાું તરલાય અને ઢાર રઈને અઢીફૂટ ઊંચા 
ક દકા ભાયતાું- ભાયતાું નતૃ્મ કયલાભાું આલે છે. 

૫ શીંચ નતૃ્મ    બાર પ્રદેળના અને કાઠીમાલાડભાું ઘાઘયની શીંચ ખ  ફ જ 
જાણીતી છે. 

 ગીય વોભનાથ અને જ નાગઢ ફાજ ની કાયડીમા યાજપ  તની સ્ત્રીઓ 
ભાથે વાત ફેડાની શરે રઈને શીંચ રે છે. 

૬ હ ડો યાવ   બયલાડો ઢોરના તારે વાભવાભે શાથ અને ગના ટેકા રઈને 
યાવ યભે છે.  

૭ ઠાગા નતૃ્મ   ઉત્તય ગ જયાતના ઠાકોયોન ું અન ભ નતૃ્મ છે. શાથભાું તરલાય 
અને ઢાર રઈને ઠાગા રે છે ત્માયે જીલન અને ભોતના વુંગ્રાભ 
જેવ ું દ્રશ્મ વજાથમ છે. 

૮ વવદીઓન ું ધભાર નતૃ્મ  
(ભળીયા નતૃ્મ) 

 ોર્ થગઝોની વાથે આડિકાથી આલીને આ વવદીઓ વૌયાષ્ટ્રના 
સ યેન્દ્દ્રનગય વલસ્તાયભાું જોલા ભે છે.   

૯ ગાવભત નતૃ્મ   સ યત જીલ્રાના ગાવભત નતૃ્મો 40 થી 50 ળાાઓભાું થામ છે.  
૧૦ બાથા નતૃ્મ   ડાુંગ જીલ્રાના ડ ુંગયદેલની પ  જા પ્રવુંગે આં નતૃ્મ થામ છે. 

 ક ુંકણા, લાયુંફી અને બીર આડદલાવીઓ આ નતૃ્મ કયે છે. 
૧૧ ઘેય નતૃ્મ   દક્ષિણ ગ જયાતના આડદલાવીઓન ું આ નતૃ્મ છે. આ નતૃ્મને 

ઘેયીમા નતૃ્મ ણ કશલેામ છે.  
૧૨ રૂભાર નતૃ્મ   ભશવેાણાના ઠાકોયો દ્વાયા  આ નતૃ્મ થામ છે. રગ્નપ્રવુંગે તથા 

ભેા લખતે શાથભાું દ ભાર રઈને ક દતા ક દતા આ નતૃ્મ થામ 
છે.  

૧૩ તરલાય નતૃ્મ   દાશોદ જીલ્રાના આડદલાવી પ રૂો વપેદ પેંટો અને ળયીયે કાા 
કેડડમા શયેી ભાથે બ કાની ફાુંધી શાથભાું ઉધાડી તરલાય રઈને 
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નતૃ્મ કયે છે.  
૧૪ વળકાય નતૃ્મ   લરવાડ જીલ્રાના ધયભપ ય વલસ્તાયભાું આડદલાવીઓ તીય કાભઠ ું 

બારો રઈને વળકાયે જતા ક્ષચક્ષચમાયીઓ અને ઢોર લગાડતા આ 
નતૃ્મ કયે છે.  

૧૫ આરેણી- શારેણી નતૃ્મ   લડોદયા વલસ્તાયના તડલી જ્ઞાવતણી કન્દ્માઓન ું આ ઋત  નતૃ્મ છે. 
તે લવુંતના આગભનને નતૃ્મ વાથે લધાલે છે.  

૧૬ આગલા નતૃ્મ   બરૂચ જીલ્રાના નભથદા કાુંઠે લસ્તી જાવતના પ રૂો  આ નતૃ્મ કયે 
છે.  

૧૭ કાકડા નતૃ્મ   ગ જયાતભાું ફીમાદેલ અને ળીતાભાતાના ભુંડદયે એક પ રૂ 
વગાલેરા કાકડા શાથભાું રઈને નાચતો આગ ચારે છે. 
ફીમાદેલને યીઝલલા ભાટે આ નતૃ્મ કયલાભાું આલે છે.  

 


