ુ રાત ની વર્ણવ્યવ્ ા, કાયણ અને સાધન
ગજ
બ્રાહ્મણ : વિદ્યા ભણિી, ભણાિિી, યજ્ઞ કરિો, કરાિિો, કથા, કર્મકાાંડ : પાંચાાંગ
પટેલ : ખેતી, ઢોરઉછે ર, ધરતીર્ાાંથી ધાન્ય પેાા કરિાું ાં કાર્ : હળ, ખેતીનાાં ઓજાર
િાણણયો : િેપાર, વ્યાજવટિટાિ, સાાવ્રતોનો િહીિટ : ત્રાજવટિાાં, કાટલાાં
સથાર : લાકડાની બનાિટો, ર્કાન, બારીબારણાાં, ફવનિચર : િાાંસલો-ફરસી
લહાર : લોખાંડનાાં ખેતીના ઓજાર, જાળી-ઝાાંપા, હવથયારો : ધર્ણ, હથોડો
સોની : સોના – ચાાંાીના ાાગીના બનાિિા, ર્ીના કારીગરી કરિી : એરણ, હથોડી
સાળિી : કારતી અને કૃવત્રર્ રે સાર્ાાંથી શાળથી કાપડ િણવ ાં : શાળ, શટલ
કાંસારા : ધાત ઓગાળિી, નિાાં િાસણ બનાિિાાં : એરણ, હથોડી, ભઠ્ઠા
ારજી : સતર, ઊન િગેરે કાપડું ાં જાતજાતું ાં વસલાઈકાર્ : સોય, કાતર
કડડયો : ર્ાટી, વસર્ેન્ટ, ચ ૂનાર્ાાં ચણતર, પ્લાસ્ટર, ર્કાનો બનાિિાાં : ઓળાંબો
તરગાળા : ભિાઈિેશ, નાટક, રાર્લીલા કરિાાં : ભગ
ાં ૂ ળ
કાંભાર : ર્ાટીર્ાાંથી જાતજાતના ઘાટનાાં િાસણો બનાિી પકિિાાં : ચાકડો, ટપલ ાં
નાઈ (િાણાંા) : ગાર્ની સખાકારી સાચિિી, સારા – ર્ાઠા પ્રસાંગે સેિા : હજાર્ત, અસ્ત્રો
ર્ોચી : ર્રે લ ઢોરનાાં ચાર્ડાર્ાાંથી ખેતીનાાં સાધનો, ખાસડાાં બનાિિાાં : નખલી
ઘાાંચી : તેલીણબયાાંર્ાાંથી (ઘાણીર્ાાં પીસીને) તેલ કાઢિાું ાં કાર્ :બળાની ઘાણી
ધોબી : કપડાાં અને કાપડ ધોિાું ાં, સઘડ અને સ્િચ્છ રીતે રાખિાું ાં : પાણી, કાંડ
ર્ાળી : ફૂલછોડ અને ફળોની િાડીઓ ઉછે રિાું ાં ફૂલના હાર બનાિિાું ાં
રાિળ : ગધેડાાં, ઊંટ ઉપયોગાથે પાળિાાં, ઢોલ િગાડિો : ઢોલ ત્રાાંસા, શરણાઈ
િાઘરી : તળાિડાર્ાાં િાડી કરી શાકભાજી પ ૂરી પાડિી, ર્રઘાાં – બતકાાં ઉછે રિાાં
રાજવટપ ૂત : સર્ાજવટના રક્ષણની જવટિાબાારી એર્ની છે : તલિાર, ઢાલ, ભાલો
રબારી : ઘેટાાં, બકરાાં, ગાય િગેરે ઢોર ઉછે રિાાં : ાોરડ,ાં ાે ઘડાં
હડરજવટન : હાથિણાટ અને ચાર્ડાાંને કેળિિાું ાં કાર્ : શાળ
ઠાકરડા : રાજવટપ ૂતને પ ૂરક આ જ્ઞાવત છે . હિે ખેતીકાર્ તરફ ધ્યાન ાોયુંછ છે .
સલાટ : પથ્થરને કોતરી ૂ ૂવતિ, ઇર્ારતો બનાિિી : ટાાંકણ,ાં હથોડો
વપિંજારા : રૂ પીંજીને ગાાલાાં, રજાઈ બનાિિાાં : વપિંજવટણ
તપોધન : ાે િર્ાંડારોર્ાાં પ ૂજાકાર્ અને કડડયાકાર્
ભાિસાર : કાપડ પરું ાં રાં ગાટી કાર્, રાં ગરે જવટું ાં કાર્ : બીબ,ાં ઘરે લ ાં રાં ગ
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બજાણણયા (સરાણણયા) : ભટકતી આ કોર્ ઈંઢોણી, સાાડી, ટોપલી િગેરે બનાિે છે .
કોળી : ખેતી, ખેતર્જૂરી
િણઝારા : એક વિચરતી જાવત, પાલત પ્રાણી દ્વારા ર્ાલની હેરફેર, પોડઠયા
ર્ાછી : ર્ાછલાાં પકડિાું ાં કાર્ કરે છે : જાળ
બારોટ : ભાષાનો કસબી, િાતામઓ દ્વારા ર્નોરાં જવટન પીરસે છે .
નટ – બજાણણયો : િાાંસની ઘોડી પર ાોરડાં બાાંધી તેના પર ર્નોરાં જવટક ખેલ કરનાર.
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