రాష్టారాల వారీగా గిరిజనులు/ఆదివాసీలు
(Statewise Scheduled Tribes)
అసాసాం (Assam)
I. స్వయంపాలిత జిల్లాల్ల్ ోః
1. చక్ాాల్ు
2. దిమలసా, కచ్చారి
3. గారో
4. హజ ంగ్
5. హిమలర్
6. ఖలసి, జంతియల, సింటంగ్, పాార్, వార్, భోయి, లింగన్ గమ్
7. ఈ క్్ంర దివాటితో స్హా, ఏ కుక్్ తెగల్ నచోః
(i) బయలతే, బీతే
(ii) ఛచంగాాన్
(iii) ఛోంగోాయి
(iv) ద ంజల్
(v) గమలల్హౌ
(vi) గంగతే
(vii) గుయితే
(viii) హాన్ాంగ్
(ix) హో క్్ప్, హావుపిత్
(x) హో వోల్లయి
(xi) హంగాా
(xii) హో ంగ్ స్ంగ్
(xiii) హరాంగావాల్, రాంగోవల్
(xiv) జ ంగె
(xv) ఖలవుాంగ్
(xvi) ఖవాతచాంగ్, ఖ తచల్లంగ్
(xvii) ఖల్లా
(xviii) ఖ ల్హౌ

(xix) క్్పె న్
జ
(xx) కుక్్
(xxi) ల్ ంఘల
ే ంగ్
(xxiii) ల్హౌజమ్
(xxiv) ల్హౌవున్
(xxv) ల్ుఫజంగ్
(xxvi) మంజీల్
(xxvii) మిసో వో
(xxviii) రియలంగ్
(xxix) సజరౌమ్
(xxx) సజల్లామ్
(xxxi) సింగోాన్
(xxxii) సితిహ
(xxxiii) స్ుక్ే
(xxxiv) థచడో
(xxxv) థచంగెంగుు
(xxxvi) ఉయిబు
(xxxvii) వాయిఫీ
8. ల్ఖతర్
9. మన్ (టాయి మలటాాడే వారు)
10. ఏ మిజ (ల్ుషాయి) గిరిజన జాతుల్
11. మిక్్ర్
12. ఏ నచగా గిరిజనుల్ నచ
13. పావి
14. సింథెంగ్
15. ల్లల్ుంగ్
**II అసాాం రాష్ట్ ంర ల్ ఉండే బో డో పారంతపు స్రిహద్ుు పారంతచల్ జిల్లాల్తో స్హా మరియు
స్వయంపాలిత జిల్లాల్ న కరిె, ఆంగాాంగ్ మరియు ఉతే ర పారంత క్ాచ్చర్ క్ ండల్ను
మినహాయించి.

II. అసాాం రాష్ట్ ంర ల్ ని స్వయంపాలిత జిల్లాల్ను మినహాయించి:
1. క్ాచ్చర్ ల్ ని బరానుా
2. బో రో, బో రో కచ్చరి
3. దియోరి
4. హజాయి
5. క్ాచ్చరి, సో నచవల్
6. ల్లల్ుంగ్
7. మెక్
8. మిరి
9. రభా
10. దిమలసా
11. హజ ంగ్
12. సింఘ్ ఫో
13. ఖలంపి్
14. గారో
మేఘాలయ (MEGHALAYA)
1. చక్ాా
2. దిమలసా, క్ాచ్చరి
3. గారో
4. హజ ంగ్
5. హిమలర్
6. ఖలసి, జంతచ, సింటంగ్, పాార్, వార్, భోయి, లింగన్ గమ్
7. ఈ క్్ంర ది ఉప-గిరిజన జాతుల్తో పాటుగా ఉండే కుక్్ గిరిజనుల్ు:
i.

బయలతే, బీతే

ii.

ఛచంగాన్

iii.

చ్ోంగోాయి

iv.

దో ంజల్

(v)

గమలల్హౌ

(vi)

గంగతే

(vii) గుయితే
(viii) హాన్ాంగ్
(ix) హో క్్ప్, హావుపిత్
(x) హో వోల్లయి
(xi) హంగాా
(xii) హో ంగ్ స్ంగ్
(xiii) హరాంగావాల్, రాంగోవల్
(xiv) జ ంగె
(xv) ఖలవుాంగ్
(xvi) ఖవాతచాంగ్, ఖ తచల్లంగ్
(xvii) ఖల్లా
(xviii) ఖుహ
(xix) క్్పె జన్
(xx) కుక్్
(xxi) ల్ ంఘల
ే ంగ్
(xxii) ల్లౌంగమ్
(xxiii) ల్హౌజమ్
(xxiv) ల్హౌవున్
(xxv) ల్ుఫజంగ్
(xxvi) మంజీల్
(xxvii) మిసో వో
(xxviii) రియలంగ్
(xxix) సజరౌమ్
(xxx) సజల్లామ్
(xxxi) సింగోాన్
(xxxii) సితిహ
(xxxiii) స్ుక్ే
(xxxiv) థచడో
(xxxv) థచంగెంగుు
(xxxvi) ఉయిబు

(xxxvii) వాయిఫీ
8. ల్ఖతర్
9. మన్ (టాయి మలటాాడే వారు)
10. ఏ మిజ (ల్ుషాయి) గిరిజన జాతుల్వారైనచ
11. మిక్్ర్
12. ఏ నచగా గిరిజన జాతుల్వారైనచ
13. పావి
14. సింటంగ్
15. బో రో కచ్చరీల్ు
16. క్ోచ్
17. రబ, రవ
***************************************************************************
బీహార్ (BIHAR)
1. అస్ుర్
2. బగా
3. బంజారా
4. బతుడి
5. బేడియో
6. భుమిజ్ (ఉతే ర ఛోటా నచగపూర్ మరియు ద్క్షిణ ఛోటా నచగపూర్ విభాగం మరియు సాంతచల్
పరగణచల్ జిల్లాల్ు)
7. బంఝియల
8. బరోౌర్
9. బరిెయల
10. చ్ెరో
11. చిక్ బరాయిక్
12. గోండ్
13. గోరైత్
14. హో
15. కరాాలి
16. ఖరియల

17. ఖరావర్
18. ఖ ండ్
19. క్్సాన్
20. క్ోరా
21. క్ోరావ
22. ల్ హారా, ల్ హాా
23. మహిల్
24. మల్ పహారియల
25. ముండచ
26. ఒరానోన్
27. పరాౌయియల
28. సాంతచల్
29. సౌరియల పహారియల
30. స్వార్
31. కవార్
32. క్ోల్
33. థచరు
గమనికోః *విభజింపబడనివి (ఝలరవండ్ తో స్హా).
***************************************************************************
దాదాా & నాగర్ హవేలి (DADRA & NAGAR HAVELI)
1. ధో డియల
2. ద్ుబాా (హల్పతీ తో స్హా)
3. కథో డి
4. క్ోక్ాా
5. క్ోలి ధో ర్ (క్ోల్లా తో స్హా)
6. న్క్ాా ల్ేక నయక
7. వరిల్
***************************************************************************
డామా & డైయు (DAMA & DIU)
(క్తంద్రపాలిత పారంతమంతచ)
1. ధో డియల

2. ద్ుబా (హల్పతి)
3. న్క్ాా (తల్వియల)
4. సిదు ి (నయకోః
5. వరిల్
***************************************************************************
గోవా (GOA)
1. ధో డియల
2. ద్ుబా (హల్వియలఋ
3. న్క్ాా (తల్నియల)
4. సిదు ి (నయక)
5. వరీా
6. కుంబ
7. గవడ
8. వ్లిప్
***************************************************************************
గుజరాత్ (GUJARAT)
1. బరాు
2. బవాచ్చ, బామలా
3. భరావడ్ (అల్ చ్, బరద్ మరియు గిర్ అడవుల్ల్ ని నీటి పాయల్ు ఉండే పారంతచల్ల్ )
4. భిల్, భిల్ గరాసియల, ధో లి భిల్, ద్ుంగిర భిల్, ద్ుంగిర గరాసియల, మేవాశి భిల్, రావల్ భిల్ తడివ
భిల్, బగాలియల, భిల్లల్ల, పవార, వాస్వ, వాస్నే.
5. చరన్ ((అల్ చ్, బరద్ మరియు గిర్ అడవుల్ల్ ని నీటి పాయల్ు ఉండే పారంతచల్ల్ )
6. చ్ దిర (స్ూరత్ మరియు వల్సాడ్ జిల్లాల్ల్ )
7. ఛోధరా
8. ధంగా, తడివ, తేతరియల వాల్వవ
9. ధో డియల
10. ద్ూబయల
11. ద్ుబాా తల్లవియల, హల్పతి
12. గమిత్, గమల
ే , గవిత్ మలవిా, పదివ
13. కతోడి, క్ాటకరి, ధో ర్ కతోడి, ధో ర్ క్ాటకడి, సో న్ కతోడీ, సో న్ క్ాటకరి
14. క్ోక్ాా, క్ోక్్ా, కుక్ాా

15. క్ోలి (కచ్ జిల్లాల్ ని )
16. క్ోలి ధో ర్, తోక్తర క్ోలి, క్ోల్లా, క్ ంఘల
17. కుంబ (దచంగ్ా జిల్లాల్ ని )
18. న్క్ాా, నచయక, ఛోలివాల్ల నచయక, కపాడియల నచయక్ా, మోతచ నచయక, నచనచ నచయక
19. పాధచర్
20. పరాధి (కచ్ జిల్లాల్ ని )
21. పరిి, అడివచించ్ేర్, ఫనేా పరిి (అమేల్వ
ే , భావ్ నగర్, జామ్ నగరు, జునచగఢ్, కచ్, రాజ్ క్ోట్
మరియు స్ురతంద్రనగర్ జిల్లాల్ు మినహాయించి)
22. పటేలియల
23. పో మల
ా
24. రబరి (అల్ చ్, బరద్ మరియు గిర్ అడవుల్ల్ ని నీటి పాయల్ు ఉండే పారంతచల్ల్ )
25. రథచవా
26. సిదు ి (అమేల్వ
ే , భావ్ నగర్, జామ్ నగరు, జునచగఢ్, రాజ్ క్ోట్ మరియు స్ురతంద్రనగర్ జిల్లాల్ల్ )
27. వాఘ్ిే (కచ్ జిల్లాల్ ని )
28. వరిా
29. విటోలియల, క్ తచవలియల, బరోడియల
30. భిల్, భిల్లల్ల బరతల్ల, పటేలియల
31. తడివ భిల్, బావార, నచస్నే, 32 పదివ
***************************************************************************
హిమాచల్ ప్ాదేశ్ (HIMACHAL PRADESH)
1. భోత్, భోధ్
2. గదిు (పంజాబ్ పునరవవసిికరణ చట్ ం, 1966 (1966 యొకక 31), (ల్హ ల్ మరియు సిపతి
జిల్లాతో క్ాకుండచ) ల్ విభాగం (5) ల్ ని ఉప-విభాగం (1) ల్ వివరించబడిన స్రిహద్ుు
పారంతచల్ను మినహాయించి)
3. గుజాెర్ ((పంజాబ్ పునరవవసిికరణ చట్ ం, 1966 (1966 యొకక 31), ల్ విభాగం (5) ల్ ని
ఉప-విభాగం (1) ల్ వివరించబడిన స్రిహద్ుు పారంతచల్ను మినహాయించి)
4. జాద్, ల్ంబా, ఖంపా
5. కనౌరా, క్్నార
6. ల్హో ల్ల
7. పంగావల్ల

8. సావంగాా
9. బేటా, బేడచ
10. ద ంబా, గార, జ బా
**************************************************************************
జముు & కాశ్ముర్ (JAMMU & KASHMIR)
1. బల్వే
2. బేడచ
3. బో టో
4. బోర క్ాప, డోర క్ాప, ద్ర్ా, షిన్
5. ఛచంగాప
6. గరార
7. మోన్
8. పురిగాప
9. గుజాెర్
10. బకరావల్
11. గదిు
12. సిపీప
***************************************************************************
కరాాటక (KARNATAKA)
1. అదియన్
2. బరాు
3. బనచచ్చ, బమలా
4. భిల్, భిల్ గరాసియల, షో లి భిల్, ద్ుంగిర భిల్, ద్ుంగిర గరాసియల, మేవాసి భిల్, రావల్ భిల్, తడివ
భిల్, భగాలియల, భిల్లలియల, పావార, వాస్వ, వాస్వే
5. చ్ెంచు, చ్ెంచ్చవర్
6. ఛోధర
7. ద్ుబాా, తల్వియల, హల్పతి
8. గమిత్, గమల
ే , గవిత్, మలవిా, పదివ, వలివ
9. గౌడ్, నచయక్ పాడ్, రాజ్ గోండ్
10. గౌడల్ు
11. హక్్కపిక్్క

12. హస్ల్రు
13. ఇరుల్లర్
14. ఇరులిగా
15. జను కురుబ
16. క్ాడు కురుబ
17. కమార (ద్క్షిణ క్ానరా జిల్లాల్ ని నూ మరియు మెైస్ూరు జిల్లాల్ ని ని క్ ల్ేా గల్ తచల్ుక్ాల్ ను)
18. కణివన్, కనున్ (మెైస్ూరు జిల్లాల్ ని నూ క్ నేగల్ తచల్ుక్ాల్ )
19. కతోడి, కటకరి, ధో ర్ కతోడి, ధో ర్ కటకరి, సో న్ కతోడి, సో న్ కటకరి
20. కటు్నచయకన్
21. క్ కా, క్ క్్ా, కుకా
22. క్ోలి ధో ర్, తోక్తర క్ోలి, క్ోల్లా, క్ యిఘ
23. క్ ండ క్ాపుల్ు
24. క్ రగ
25. క్ోట
26. క్ోయ, భినే క్ోయ, రాజక్ోయ
27. కుడియమ్ మేల్ేకుడి
28. కురుబ (కూర్్ జిల్లాల్ ని )
29. కురుమలన్ా
30. మహా మల్సార్
31. మల్ కుడి
32. మల్లసార్
33. మల్యిెకండి
34. మలల్ేరు
35. మరాథచ (కూర్్ జిల్లాల్ ని )
36. మరాటి (ద్క్షిణ క్ానరా జిల్లాల్ ని )
37. మేడచ
38. న్క్ాా, నచయక, చ్ొలిావాల్ల నచయక, కపాడియల నచయక, మోట నచయక, నచన నచయక, నచయిక్,
నచయక్, బేడచ, బేడచర్, మరియు వాల్వాక్్
39. పలిా యన్
40. పణియన్

41. పరిి, అడివచించ్ేర్, ఫాసే పరిి
42. పటేలియల
43. రధచవ
44. షో ల్గా
45. సో లిగరు
46. తోడచ
47. వరిా
48. విటోలియల, క్ తచవలియల, బరోడియల
49. ఎరవ
50. సిదు ి (ఉతే ర కనాడ జిల్లాల్ ని )
***************************************************************************
కేరళ (KERALA)
1. అదియన్
2. అరంద్న్
3. ఎరవళ్ా న్
4. హిల్ పుల్యల
5. ల్ుల్లర్, ఇరుల్న్
6. కడచర్
7. కమార (రాషా్రల్ పునరవవసిికరణ చట్ ం, 1956 (1956 యొకక 37), (మల్బార్ జిల్లా గా ఉండే
పారంతచల్ల్ ) ల్ విభాగం (5) ల్ ని ఉప-విభాగం (2) ల్ వివరించబడిన విధంగా.
8. కణికరన్, కణిక్ాకర్
9. కటు్నచయకన్
10. కచుా వేల్న్
11. క్ ండ క్ాపుల్ు
12. క్ ండ రడిా ల్ు
13. క్ రగ
14. క్ోట
15. కుడియ, మేల్కుడ్
16. కురిఛ
ర చాన్
17. కురుమన్ ల్ు

18. కరుంబాల్ు
19. మహా మల్లసేర్
20. మలల్లయి అరయన్
21. మల్లయి పండరమ్
22. మల్లయి వేండన్
23. మల్కుకరువన్
24. మల్లసార్
25. మల్యన్ (రాషా్రల్ పునరవవసిికరణ చట్ ం, 1956 (1956 యొకక 37), (మల్బార్ జిల్లా గా
ఉండే పారంతచల్ మినహా) ల్ విభాగం (5) ల్ ని ఉప-విభాగం (2) ల్ వివరించబడిన విధంగా.
26. మల్యలరాుర్
27. మణణ న్
28. మరాటి (కనానూర్ జిల్లాల్ ని ని హో స్ ద్ురగ్ మరియు క్ాస్రో్డ్ తచల్ూక్ాల్ల్ )
29. ముతు
ే వాన్, మోద్ుగర్, ముద్ువాన్
30. పల్ేా యలన్
31. పలిా యలన్
32. పలిా యలర్
33. పొ ణియన్
34. ఉల్లాడన్
35. ఉరళి
36. మలల్ వ్ట్ ుయలున్ (క్ాస్రో్డ్ మరియు కనూార్ జిల్లాల్ల్ )
37. తెన్ కురుంబన్, జను కురుంబన్
38. తచానచద్న్, తచానచద్న్ మూపన్
39. చ్ోళ్నచయకకన్
40. మలవిల్న్
41. కరింపల్న్
42. వ్ట్ కురుమన్
43. మలల్ పణికకర్
***************************************************************************
లక్షదవీప్ాం (LAKSHADWEEP)

క్తంద్ర పాలిత పారంతమంతటా కూడచ. ల్కకదీవుల్ు, మినిక్ోయ్ మరియు అమినిదీవుల్ నివాసితుల్ు,
వారితోపాటుగా, వారి తలిద్ండురల్ు కూడచ అదే దీవపాల్ల్ పుటి్ ఉనాపుపడు.
***************************************************************************
అరుణాచల్ ప్ాదేశ్ (ARUNACHAL PRADESH)
ఈ క్్ంర ది వాటితో స్హా, రాష్ట్ ంర ల్ అనిా తెగల్ు.
1. అబో ర్
2. అక్ా
3. అపతని
4. ద్ఫ్ాా
5. గల్ ంగ్
6. ఖలంపీ్
7. ఖ వా
8. మిషిా, ఇద్ు, తరోన్
9. మోంబా
10. ఏ నచగ గిరిజనుల్ నచ
11. షజరుుక్పన్
12. సింగ్ ఫో
13. హృసో ా
14. టాగిన్
15. ఖంబా
16. ఆది
***************************************************************************
మహారాష్టరా (MAHARASHTRA)
1. అంధ్
2. బగా
3. బరాు
4. బవచ్చ, బమలా భయినచ
5. భారియల భూమియల, భూయినచౌర్
6. భూమియల, పండో
7. భటా్ర

8. భిల్, భిల్ గరాసియో, ధో లి, భిల్, ద్ంగీర భిల్, దో ంగిర గరాసియల, మూుసి భిల్, రావల్, భిల్, తచడివ,
భిల్, భగాలియల, భిల్లల్ల పవార, వస్న, వస్వే
9. భూంజియల
10. భింజావర్
11. బల్ుౌల్, బరోౌర్
12. థో ధరా (అక్ోల్ల, అమరావతి, భండచరా, బల్లునచ, చంద్రపూరా, నచగపూర్, వారాి, యవతచాల్,
ఔరంగాబాద్, భిరమ్, నచందేడ్, ఉసాానచబాద్ మరియు పరభణి జిల్లాల్ు మినహాయించి)
13. ధంక్ా, తడీప, తెతచరియల, వలివ
14. ధనచవర్
15. ధో డియల
16. ద్ుబాా తల్లవియల, హల్పతి
17. గమిత్, గమల
్ , గవిత్, మలవిా, పదివ
18. గోండ్, రాజ్ గోండ్, అరఖ్, అరరఖ్, అగారియల, అస్ుర్, బేడి మలరియల, బడచ మలరియల, భటోల్ల,
భిమలా, భూటా, క్ యిల్లభూటా, క్ోయిల్లభుటి, భార్, బసో నోౌమ్ మలరియల, ఛోటా మలరియల,
డండమి మలరియల, ధో బా, ధూలియల, దో రా ా, క్ైక్్, గటా్, గటి్, గైటా, గోండ్ గోవారి, క్ ండ మలరియల,
కండర కల్ంగా, ఖటోల్ల, క్ోయితచర్, క్ోయ, ఖిరావర్, ఖిరావరా, కుఛచా మలరియల, కుఛ్ాక్్
మలరియల, మేడియల, మలరియల, మలనచ, మెనేావార్, మోఘు, మోగియల మోఘలు, ముదియల,
మురియల, నచగరిా, నచయిక్ోపడ్, నచగ్ వనిి , ఓఝల, రాజ్ సో ంఝరి ఝరతక్ా, తచటియో, తోటాు,
వాడే మలరియల.
19. హల్లె, బలిె
20. కమర్
21. కతోడి, కటాకరి, ధో ర్ కతోడి, ధో ర్ కతకరి, సో న్ కతోడి, సో న్ కటకరి
22. కవార్, కనచవర్, క్ౌర్, ఛేరావ, రతియల, తనవర్, ఛ్తీర
23. ఖైరావర్
24. ఖలరియల
25. క్ోకా, క్ోక్్ా, కుక్ాా
26. క్ోల్
27. క్ోల్మ్, మనేార్ వారుా
28. క్ోలి ధో ర్, తోక్తర క్ోలి, క్ోల్లా, క్ోల్లా
29. క్ోలి మహదేవ్, దో ంగర్ క్ోలి

30. క్ోలి మల్ౌ ర్
31. క్ోంధ్, ఖ ండ్, కంధ్
32. క్ రుక, బో పిా, మోవువాసి, నిహాల్, నహుల్, బో ంధి, బో ండేయల
33. క్ోయ, భినే క్ోయ, రాజ్ క్ోయ
34. నగతసియల, నగాసియల
35. న్క్ాా, నచయక, చ్ోళివాల్ల నచయక, కపాడియల నచయక, మోటా నచయక, నచనచ నచయక
36. ఒరావోన్, ధంగాడ్
37. పరాిన్, పథచరి, స్రోటి
38. పరిి, అడివచించ్ేర్, ఫన్ా పరిి, ఫనేా పరిి, ల్ంగోలి పరిి, బహలియల, బహలిా యల, చితచ పరిి, షిక్ారి,
టక్ాంకర్, టాక్్యల
39. పరాె
40. పటేలియల
41. పో మల
ా
42. రథచవ
43. స్వార్, స్వారా
44. ధచకూర్, ధచకర్, క్ా ధచకర్, మల ధచకూర్, మల ధచకర్
45. తోటి (ఔరంగాబాద్, భీర్ నచందేడ్, ఉసాానచబాద్ మరియు పరభణి జిల్లాల్ల్ నూ మరియు
చంద్రపూర్ జిల్లాల్ ని ను రజురా తహసీల్ుల్ నూ)
46. వరిా
47. విటోలియల, క్ తచవలియల, బరోడియల
48. విటిలియల, క్ తచవలియల, బరోడియల
***************************************************************************
మణిప్ూర్ (MANIPUR)
1. అయిమోల్
2. అనచల్
3. అంగామి
4. చిరు
5. చ్ోథె
6. గంగతే
7. హమలర్

8. కబుయి
9. కఛచా నచగ
10. క్ోయిరావ్
11. క్ోయిరంగ్
12. క్ోమ్
13. ల్లంగాంగ్
14. మలవో
15. మరమ్
16. మరింగ్
17. ఏ మిజ (ల్ుషాయి) గిరిజన జాతుల్ వారైనచ
18. మోనాంగ్
19. మోయోన్
20. పాయితే
21. పూమ్
22. రాల్ేే
23. సజమల
24. సిమే ే
25. స్ుహతే
26. టాంగ్ ఖుల్
27. తడచవు
28. వ్పుల్
29. జౌ
30. పౌమలయి నచగ
31. తరావో
32. ఖరమ్
33. ఏ కుక్్ గిరిజన జాతుల్ వారైనచ
***************************************************************************
మిజోరామ్ (MIZORAM)
1. చక్ాా
2. దిమలసా (కచ్చరి)

3. గారో
4. మజ ంగ్
5. హమలర్
6. ఖలసి మరియు జంతియల (ఖలసి, సింటంగ్ ల్ేక పాార్, వార్, భోల్ ల్ేక లింగ్ గామ్ ల్తో స్హా)
7. ఏ జుక్్ గిరిజన జాతుల్ వారైనచ స్రత, ఈ క్్ంర ది వాటితో స్హా
i) బతే ల్ేక బీతే
ii) ఛచంగాన్
iii) ఛోన్ ల్ యి
iv) ద ంజల్
v) గమలల్ుౌ
vi) గంగతే
vii)గుయితే
viii) హాన్ంగ్
ix) హవోక్్ప్ ల్ేక హవుపిట్
x) హవోల్లయి
xi) హంగాా
xii) హో ంగ్ స్ంఘ్
xiii) హాా ంగ్ ఖలవల్ ల్ేక రంగ్ ఖ ల్
xiv) జ ంగతె
xv) క్ాాఛ్ుంగ్
xvi) క్ాాతచాంగ్ ల్ేక ఖ తచల్లంగ్
xvii) ఖతల్ా
xviii)ఖ ల్ హ్
xix) క్్పె న్
జ
xx) కుక్్
xxi) ల్ నచథంగ్
xxii) ల్లంగమ్
xxiii) ల్హజమ్
xxiv) ల్ వున్
xxv) ల్ుఫజంగ్

xxvi) మంగెల్
xxvii)మిసాావో
xxviii)రియలంగ్
xxix) సియలరౌమ్
xxx) సజల్లామ్
xxxi )సింగాన్
xxxii) సితా
xxxiii) స్ుక్ే
xxxiv) థడో
xxxv) థంగావు
xxxvi) ఉయిబుహ్
xxxvii) వ్ఫీ
8. ల్ఖతర్
9. మలన్ (తచయి మలటాాడేవారు)
10. ఏ మిజ (ల్ుషాయి) గిరిజన జాతుల్ వారైనచ
11. మిక్్రి
12. ఏ నచగ గిరిజన జాతుల్ వారైనచ
13. పావి
14. సింటంగ్
15. పజతే
***************************************************************************
నాగాలాయాండ్ (NAGALAND)
1. నచగ
2. కుక్్
3. కచ్చరి
4. మిక్్ర్
5. గారో
***************************************************************************
ఒరిసాస (ORISSA)
1. బగటా
2. బగా

3. బంజారా, బంజారి
4. బతుడి
5. భతోేడ, ధో తచడ
6. భూయియల, హబుయలన్
7. భూమియల
8. భూమిజ్
9. భుంజియల
10. బంఝలల్
11. బనిహియల, బంఝోవ
12. బరోౌర్
13. బో ండో పో రాజ
14. చ్ెంచు
15. ద్ల్
16. దేస్ువా భూమిజ్
17. ధచరువా
18. దిడచయి
19. గడబ
20. గండియల
21. ఘలరా
22. గోండ్, గోండో
23. హో
24. హో ల్లవ
25. జతపు
26. జంగ్
27. కంధచ గౌడ
28. కవార్
29. ఖలరియల, ఖలరియన్
30. ఖలరావర్
31. ఖ ండ్, క్ోండ్, కంధ, నచంగులి కంధచ, సితచ క్తంధ
32. క్్సాన్

33. క్ోల్
34. క్ోల్లహ్ ల్హరస్, క్ోల్ ల్హరాస్
35. క్ోల్లౌ
36. క్ోలి, మల్లౌర్
37. క్ ండ ద ర
38. క్ోరా
39. క్ోరువా
40. క్ోటియల
41. క్ోయ
42. కులిస్
43. ల్ ధచ
44. మదియల
45. మహాలి
46. మనికడి
47. మనికరిెయల
48. మతు
49. మీరాిస్
50. ముండ, ముండ ల్హో రా, ముండ మహలిస్
51. ముండచరి
52. ఓమనతు
53. ఒరావోన్
54. పారంగా
55. పరోజ
56. పజంటియల
57. రాజువర్
58. స్ంతచల్
59. స్వోరా, సజవర్, సౌరా, స్హారా
60. శబార్, ల్ ధ
61. సౌంతి
62. థచరువ

***************************************************************************
రాజసాాన్ (RAJASTHAN)
1. భిల్, భిల్ గరాసియల, ధో లి భిల్, ద్ుంగిర భిల్, ద్ుంగిర గరాసియల, మెవాసి భిల్, రావల్ భిల్, తడివ,
భగాలియల, భిల్లల్ల, పావార, వాస్వ, వాస్వే
2. భిల్ మినచ
3. ద్మోర్, ద్మలరియల
4. ధంక్ా, తడివ, తతచరియల, వలివ
5. గరాసియల (రాజ్ పుట్ గరాసియల తో స్హా)
6. కధో డి, కటకరి, ధో ర్ కథో డి, ధో ర్ కటకరి, సో న్
7. కథో డి, సో న్ కటకరి
8. క్ కా, క్ోక్్ా, కుకా
9. క్ోలి ధో ర్, తోక్రర క్ోలి, క్ోల్లా, క్ోల్లా
10. మినచ
11. న్క్ాా, నచయక, ఛోలివాల్ల నచయక, కపాడియల
12. నచయక, మోటా నచయక, నచనచ నచయక
13. పటేలియల సజహారియల, సేహిాయల, స్హారియల
14. పజహారియల, సేహిాయల, స్హారియల
***************************************************************************
సికకిమ్ (SIKKIM)
1. భూతియల (ఛ్ుంబపా, దో ఫ్ే ాప, ద్ుక్ాప, కగటసా, షజరాప, టిబటన్, టోరమలపా, యోల్ ా ల్తో స్హా)
2. ల్పీహా
3. లింబూ
4. తమంగ్
***************************************************************************
తమిళ నాడు (TAMIL NADU)
1. ఆదియన్
2. ఆరంద్న్
3. ఎరవల్ా న్
4. ఇరుల్లర్
5. కడచర్
6. కమార (కనచుకుమలరి జిల్లా మరియు తిరునల్ేవలి జిల్లా ల్ ని షేంక్ోట తచల్ూక్ా మినహాయించి)

7. కనికరన్, కనికకర్ (కనచుకుమలరి జిల్లా మరియు తిరునల్ేవలి జిల్లా ల్ ని షేంక్ోట తచల్ూక్ాల్ ని)
8. కనియన్, కనున్
9. కుట్ నచయకన్
10. క్ చుా వేల్న్
11. క్ ండ క్ాపుల్ు
12. క్ ండ రడిా ల్ు
13. క్ రగ
14. క్ోట (కనచుకుమలరి జిల్లా మరియు తిరునల్ేవలి జిల్లా ల్ ని షేంక్ోట తచల్ూక్ా ల్ను
మినహయించి)
కుడియల, మేల్కుడి
15. కుడియల, మేల్కుడి
16. కురిఛచాన్
17. కురుంబ ల్ు (నీల్గిరి జిల్లాల్ ని )
18. కురుంమలన్ ల్ు
19. మహా మల్లార్ ల్ు
20. మల్ అరయన్
21. మల్ పండరమ్
22. మల్ వేడన్
23. మల్కుకరవన్
24. మల్సార్
25. మళ్యలళి (ధరాపురి, ఉతే ర ఆరాకట్, పుద్ుక్ోకట, సేల్ం, ద్క్షిణ ఆరాకట్ మరియు
తిరుచిారాపలిా జిల్లాల్ల్ ని)
26. మల్యిేకండి
27. మణణ న్
28. మద్ుగార్, ముద్ువన్
29. ముతు
ే వన్
30. పల్ేా యన్
31. పలిా యలన్
32. పల్ లా యలుర్
33. పణియన్

34. షో ల్గ
35. తోడ (కనచుకుమలరి జిల్లా మరియు తిరునల్ేవలి జిల్లా ల్ ని షేంక్ోట తచల్ూక్ా మినహాయించి)
36. ఉరళి
***************************************************************************
త్రాప్ుర (TRIPURA)
1. భిల్
2. భూటియల
3. చ్ెమల్
4. చక్ాా
5. గరూ
6. హల్లమ్
7. జమతియల
8. ఖలసియల
9. కుక్్, ఈ క్్రంది ఉప-గిరిజన జాతుల్తో స్హాోః
i) బతే
ii) బల్లల్ౌ ట్
iii) ఛచల్ు
iv) ఫున్
v) హజాంగో
vi) జంగీే
vii) ఖరంగ్
viii) ఖఫాంగ్
ix) కుంతీ
x) ల్లయిఫంగ్
xi) ల్ ంటస
xii) మిజల్
xiii)నమేే
xiv) పజతు, పజతే
xv) రంగాన్
xvi) రంగోవల్ే

xvii) థంగుాయల
10. ల్ పాా
11. ల్ుషాయి
12. మగ్
13. ముండచ, క్ౌర్
14. నవోతియల
15. ఓరంగ్
16. రయింగ్
17. సాంతచల్
18. తిరపుర, తీరపురి, తిపేపరా
19. ఉఛచయి
***************************************************************************
ఉతత ర్ ప్ాదేశ్ (UTTAR PRADESH)
1. భోతియల
2. బుక్ాా
3. జువానారి
4. రాజి
5. థచరు
6. గోండ్, ధూరియల, నచయక్, ఓఝల, పథచరి, రాజ్ గోండ్ (మహరాజ్ గంజ్, సిధ్ు చరి నగర్, బసిే ,
గోరఖ పూర్, దియోరియో, మౌ, ఆజంఘర్, జ న్ పూర్, బాలియల, గాజిపూర్, వారణచసి,
మీరాెపూర్ మరియు సో న్ భధర జిల్లాల్ల్ ని)
7. ఖలరావర్, ఖైరావర్ (దియోరియల, బాలియల, ఘలజిపూర్, వారణచసి మరియు సో న్ భధ్దు ర
జిల్లాల్ల్ ని)
8. స్హారియల (ల్లిత్ పూర్ జిల్లాల్ ని )
9. పహారియల (సో న్ భధర జిల్లాల్ ని )
10. బగా (సో న్ భధర జిల్లాల్ ని )
11. పంఖల, పనిక్ా ((సో న్ భధర మరియు మీరాెపూర్ జిల్లాల్ ని )
12. ఆగారియల (సో న్ భధర జిల్లాల్ ని )
13. పటారి (సో న్ భధర జిల్లాల్ ని )
14. ఛెరో (సో న్ భధర మరియు వారణచసి జిల్లాల్ల్ ని)

15. భూయియల, భూయినచు (సో న్ భధర జిల్లాల్ ని )
గమనికః * విభజింపబడనిది. (ఉతే రాంచల్ తో స్హా)
***************************************************************************
ప్శ్చిమ బాంగాల్ (WEST BENGAL)
1. అస్ుర్
2. బగా
3. బడియల, బేడియల
4. భూమిజ్
5. భూతియల, షజరాప, టోటో, ద్ుక్ాప, కగాతే, టిబటన్, యోల్లా
6. బరోౌర్
7. బరిెయల
8. చక్ాా
9. చ్ెరో
10. చిక్ బరాయిక
11. గారో
12. గోండ్
13. గోరాయిత్
14. హజాంగ్
15. హో
16. కరాాలి
17. ఖలరావర్
18. ఖ ండ్
19. క్్సాన్
20. క్ోరా
21. క్ోరావ
22. ల్ పాా
23. ల్ ధ, ఖరియల, ఖలరియల
24. ల్ హారా, ల్ హాా
25. మఘ్
26. మహాలి

27. మలహిా
28. మల్ పహారియల
29. మెచ్
30. మూ
ే
31. ముండచ
32. నగతశియల
33. ఒరావోన్
34. పరాౌయియల
35. రభ
36. సాంతచల్
37. సౌరియల పహారియల
38. స్వార్
39. లింబు (స్ుభా)
40. తమలంగ్
************************************************************************
***************************
అాండమాన్ & నికోబార దవవులు (ANDAMAN NICOBAR ISLANDS)
1. అండమలనీస్, చరియలర్, చరి, క్ోరా, టబో , బో , ఏరత, క్తడే, బయల, బల్వ, బో జిగియబ్, జువాయి,
క్ోల్
2. జరావాస్
3. నిక్ోబారీస్
4. ఓంజస్
5. సజంటినిల్వస్
6. షో మ్ పజన్ా
************************************************************************
***************************
ఆాంధ్ా ప్ాదేశ్ (ANDHRA PRADESH)
1. అంధ్, సాధు అంధ్
2. బగత

3. భిల్
4. చ్ెంచు
5. గడబల్ు, బో డో గడబ, గుటోబ్ గడబ, కళ్లాయి గడబ, పరంగి గడబ, కతేరా గడబ, క్ాపు గడబ
6. గోండ్, నచయిక్ాపడ్, రాజ్ గోండ్, క్ోయితూర్
7. గొండు (ఏజనీా దచరుల్ ల్ )
8. క్ ండ రడిా ల్ు
9. జతపుల్ు
10. కమార
11. కటు్నచయకన్
12. క్ోల్మ్, క్ోల్వార్
13. క్ ండ ద రల్ు, కుబ
14. క్ ండ క్ాపుల్ు
15. క్ ండ రడిా ల్ు
16. క్ోంధుల్ు, క్ోడి, క్ోధు, దేశయ క్ోంధుల్ు, దో ంగిరయల క్ోంధుల్ు, కుటి్యల క్ోంధుల్ు, టిక్్రియల
క్ోంధుల్ు, ఎనిటస క్ోంధుల్ు, కువింగ
17. క్ోటియల, బంథో ఒరియల, బరిేక్ా, ద్ూలియల, హో ల్వ, స్నోరనచ, సిధ్ు ో పజక్ో
18. క్ోయ, దో ల్ క్ోయ, గుట్ క్ోయ, కమార క్ోయ, ముస్ర క్ోయ, ఒడిా క్ోయ, పటి్డి క్ోయ, రాజా,
రస్ క్ోయ, లింగధచరి క్ోయ (సాధచరణమెైన), క్ టు్ క్ోయ, భినే క్ోయ, రాజ్ క్ోయ
19. కులియల
20. మలలిస్ (ఆదిల్లబాద్, హైద్రాబాద్, కరీం నగర్, ఖమాం, మహబూబ్ నగర్, మెద్క్, నల్్్ండ,
నిజామలబాద్ మరియు వరంగల్ జిల్లాల్ు మినహాయించి)
21. మనా ద ర
22. ముఖ ద ర, నూక ద ర
23. నచయక్ ల్ు (ఏజనిా పారంతచల్ల్ )
24. పరాిన్
25. పో రాె, పరంగిపజరెా
26. రడిా ద రల్ు
27. రోన, రిన
28. స్వరాల్ు, క్ాపు స్వరాల్ు, మల్ు స్వరాల్ు, ఖుటో్ స్వరాల్ు
29. స్ుగాల్వల్ు, ల్ంబాడీల్ు, బంజరాల్ు

30. తోటి (ఆదిల్లబాద్, హైద్రాబాద్, కరీం నగర్, ఖమాం, మహబూబ్ నగర్, మెద్క్, నల్్్ండ,
నిజామలబాద్ మరియు వరంగల్ జిల్లాల్ల్ )
31. వాల్వాక్్ (విశాఖపటాం, శ్రరక్ాకుళ్ం, విజయ నగరం, తూరుప గోదచవరి మరియు పశిామ గోదచవరి
జిల్లాల్ల్ ని షజడూుల్ా తెగల్ పారంతచల్ల్ ).
32. యలనచదిల్ు, చ్ెల్ా యలనచది, కపపల్ యలనచది, మంచి యలనచది, రడిా యలనచది.
33. ఎరుకుల్, క్ రచ, డబాె ఎరుకుల్, కుంచపురి ఎరుకుల్, ఉపుప ఎరుకుల్.
34. నకకల్, కురివకరన్
35. ధూలియల, పజక్ో, పుతియల (విశాఖపటాం మరియు విజయనగరం జిల్లాల్ల్ ).
************************************************************************
***************************
మధ్య ప్ాదేశ్ (MADHYA PRADESH)
1. ఝబువా జిల్లా
2. మండచా జిల్లా
3. సో రు్జా జిల్లా
4. బస్ే ర్ జిల్లా
5. స్రాుర్ పూర్, ధచర్, కుక్షి మరియు ధచర్ జిల్లాల్ ని ని మనచవర్ తహసీళ్ా ల.
6. బరావని, రాజ్ పూర్, సజందచవా, బఖన్ గాాఁప్ మరియు ఖలరో్నే (పశిామ నిమర్) జిల్లాల్ ని
మహతశవర్ తహశ్రళ్లా.
7. హరూాద్ తహశ్రల్ ల్ ని ఖల్లవ ఆదివాసి/గిరిజన అభివృదిి బాాక్ మరియు ఖలండచవ (ఉతే ర
నిమర్) జిల్లా, బరౌంపూర్ తహశ్రల్ ల్ ని ఖలక్ాార్ ఆదివాసి/గిరిజన అభివృదిి బాాక్.
8. రతచామ్ జిల్లాల్ ని శయిల్లనచ తహశ్రల్ు.
9. బీతుల్ తహశ్రల్ (బీతువల్ వరా్ల్ అభివృదిి బాాక్ మినహాయించి) మరియు బీతుల్ జిల్లాల్ ని
భలిన్ా దేహి తహశ్రల్.
10. ల్ఖలాడచన్ తహశ్రల్ మరియు సో కని జిల్లాల్ ని సో కని తహశ్రల్ ల్ ని కురాయి ఆదివాసి/గిరిజన
అభివృదిి బాాక్.
11. బాల్లఘట్ జిల్లాల్ ని బయిహార్ తహశ్రల్.
12. హో ష్టంగాబాద్ జిల్లాల్ ని, హో ష్టంగాబాద్ తహశ్రల్ ల్ు ఉనా క్తసా ా ఆదివాసి/గిరిజన అభివృదిి బాాక్.
13. రాయిఘడ్ జిల్లాల్ ని బయోహరి తహశ్రల్ ల్ ని పుష్టపరాజ్ ఘర్ మరియు సో హాగ్ పూర్
తహశ్రళ్లా మరియు జ సింగ్ నగర్ వరా్ల్ అభివృదిి బాాక్.
14. సిధ్ు ి జిల్లాల్ ని, గోపధ్ బనచస్ తహశ్రల్ యొకక కుస్ుమి ఆదివాసి/గిరిజన అభివృదిి బాాక్.

15. జష్టూపర్ నగర్, ఉద్య్ పూర్ మరియు ఘరో్డచ తహశ్రళ్లా మరియు రాయ్ ఘడ్ తహశ్రల్ జిల్లా
ల్ ని రాయఘడ్ తహశ్రల్ యొకక ఖలరిాయల ఆదివాసి/గిరిజన అభివృదిి బాాక్.
16. కటో్రా తహశ్రల్ు మరియు బల్లస్ పూర్ జిల్లాల్ ని, బల్లస్ పూర్ తహశ్రల్ యొకక మలరావహి
ఆదివాసి/ గిరిజన అభివృదిి బాాక్, గోరల్లా ఆదివాసి/గిరిజన అభివృదిి బాాక్, గోరల్లా వరా్ల్
అభివృదిి బాాక్ మరియు క్ోటా రవ్నూు స్రికల్.
17. ద్ుర్్ జిల్లాల్ ని బల్ ద్ తహశ్రల్ యొకక ద ండి ఆదివాసి/గిరిజన అభివృదిి బాాక్.
18. మన్ పూర్ మరియు మోనచా ఆదివాసి/గిరిజన అభివృదిి బాాక్ మరియు రాజ్ నంద్ గాాఁవ్
జిల్లాల్ ని ని రాజ్ నంద్ గాాఁవ్ తహశ్రల్ు యొకక చ్ క్్ వరా్ల్ అభివృదిి బాాక్.
19. బందచరనవాగర్ తహశ్రల్ు యొకక గరియలబంద్, మెైన్ పూర్ మరియు ఛ్ురా ఆదివాసి/గిరిజన
అభివృదిి బాాక్ మరియు రాయ్ పూర్ జిల్లాల్ ని, ధమల
ే రి తహశ్రల్ు యొకక సిహావా వరా్ల్
అభివృదిి బాాక్.
20. మోరినచ జిల్లాల్ ని షో పూర్ తహశ్రల్ు యొకక కరహల్ ఆదివాసి/గిరిజన వరా్ల్ అభివృదిి బాాక్.
21. పటావరి స్రికల్ న్ంబరుా 63 నుండి 68 మరియు 72 నుండి 73, పటావరి స్రికల్ నం. 62
యొకక సీర్ ాాఁవ్ ఖుర్ు మరియు ఖిరావని గారమలల్ు, మరియు ఛందచవరా తహశ్రల్ు ల్ ని స్రికల్
నం. 69 ల్ ని గారమలల్ు మెైనచవరి, గాలి పరాశియల, మరియు చిందచవరా తహశ్రల్ ల్ ని పటావరి
స్రికల్ నం. 97 యొకక బమలౌని గారమం, హరాల్ ఆదివాసి/గిరిజన అభివృదిి బాాక్ మరియు
అమరావరా తహశ్రల్ యొకక పటావరి స్రికల్ నంబరుా 26, 27, 30, 31, 32, 41 నుండి 44, 48,
49, 50-బ, 51, బచువా ఆదివాసి/గిరిజన అభివృదిి బాాక్ మరియు పటావరి స్రికల్ నంబరుా 1
నుండి 19, 25 నుండి 30, 32 నుండి 37, మరియు పటావరి స్రికల్ నం. 20 ల్ ని నందచపూర్,
పటావరీ స్రికల్ నం. 24 యొకక నీల్కంఠ మరియు ధండిఖలప గారమలల్ు, పటావరి స్రికల్ నం.
31 యొకక గారమలల్ు రాముధన, సిల్ రా మరియు జౌరి మరియు, పటావరి స్రికల్ నం. 39,
సౌనచార్ తహశ్రల్, ఛందచవరా జిల్లా ల్ ని ములి గారమం తపప మిగతచ గారమలల్నీా కూడచ.
**
మధు పరదేశ్ రాష్ట్ ంర ల్ ని షజడ్ ూల్ా పారంతం, షజడూుల్ా పారంతం (భాగం ‘ఏ’ రాషా్రల్ు), ఆదేశం, 1950
(రాజాుంగ ఆదేశం 9) తేదీ 23.1.1950 మరియు షజడా ూల్ా పారంతచల్ (భాగం ‘బ’ రాషా్రల్ు) ఆదేశం,
1950, (రాజాుంగ ఆదేశం 26) తేదీ 7.12.1950 దచవరా, ముంద్ుగా, పారథమికంగా వివరించబడింది.
షజడూుల్ా పారంతచల్ (బీహార్, గుజరాత్, మధు పరదేశ్ మరియు ఒరిసాా రాషా్రల్ు) ఆదేశం, 1977
(రాజాుంగ ఆదేశం 109) తేదీ 31.12.1977 దచవరా, మధుపరదేశ రాషా్రనిక్్ ఈ ఆదేశాల్ు
స్ంబంధించినంత వరకూ, ఇంతకు ముంద్ు చూపబడిన ఆదేశాల్ను రద్ుు చ్ేసిన తరువాత, ఇది తిరిగి
పజ విధంగా పునర్ వివరణ నివవబడింది.

