భారత దేశంలోని గిరిజనులు
Tribals in India
2001 వ సంవత్సరం యొక్క జనాభా లెక్కల ప్రకారం దేశంలోని 15 శాత్ం పారంత్ంలో 8.451 కోట్ల గిరిజనులు
(ఎస్.ట్ి) ఉనాారని, వారి జనాభా దేశం యొక్క మొత్త ం జనాభాలో 8.14 శాత్ంగా ఉందని తేలంది.
సామాజిక్ంగా, ఆరిిక్ంగా మరియు దేశాభివృదిిలో వారి పాత్ర చాలా త్క్ుకవగా వ ందని కాబట్ిి వారి పై
ప్రతేేక్ శరది క్నప్రచవలసి వ ందని గమనించబడంది. విదుేత్ శకతత, తారగు నీరు, వేవసాయ భూములను
సవంత్ంగా క్లగివ ండుట్ మరియు

బాలంత్ల, శిశువ ల మరణాలు మొదలెైన విషయాలక్ు వసతత , వీరు

సాధారణ ప్రజానీక్ం క్ంట్ే చాలా వెనుక్బడ వ నాారు. 52% గిరిజన (ఎస్,ట్ి) జనాభా దారిదయర రేఖక్ు
దిగువన జీవనం సాగిసత ్ండగా, 54 శాత్ం మంది గిరిజనులక్ు ప్రభుత్వ ప్రమైన ఆరిిక్ సతవలు అనగా
రవాణా, సమాచార సతవలు క్ూడా అందుబాట్ులో లేవ .
భారత్ రాజాేంగం గిరిజనులలోని అనిా తెగలను షతడ్ేలుు తెగలుగా నిరవచంచలేదు. భారత్ రాజాేంగంలోని
అధిక్రణ 342 ను, 366 (25)ను అనుసరించ షడ్ేలుు తెగలు అనగా షతడ్ేలులో వివరించన తెగలు/
వరాాలు మాత్రమే షడ్ేలుు తెగలుగా నిరవచంచారు. భారత్ రాజాేంగం అధిక్రణ 342 ప్రకారం షడ్ేలుు
తెగలు లేదా గిరిజనులు అనగా లేదా గిరిజనులలోని కొనిా తెగలు మరియు కొనిావరాాలు లేదా అనిా
వరాాలు లేదా అనిా తెగలు అని భారత్ రాషి ప్
ర తి దావరా ప్రక్ట్ింప్బడన ప్రక్ట్నలో పతరకకనాారు. 1991వ
సంవత్సరం జనాభా లెక్కలను అనుసరించ గిరిజనులలో 6.776 కోట్ల మంది, దేశ జనాభాలో 8.08 శాత్ం
మాత్రమే షడ్ేలుు తెగలుగా పారతినిధ్ేం వహిసత ునాారు.

గిరిజనులు ముఖేంగా దేశంలోని

అడవ లు,

కొండ పారంతాలోల నివసిసత ునాారు.
ఈ గిరిజన క్ులాల యొక్క ప్రధాన గుణ గణాలు ఈ విధ్ంగా ఉనాాయి.


ఆదీవాసులు లేదా అనాగరిక్ులుగా వ ండడం



భౌగోళిక్ంగా ద్రంగా ఒంట్రిగా జీవనం సాగించడం



ప్రతేేక్ సంసకృతి, సంప్రదాయం, భాష క్లగి వ ండడం



సామాజిక్ులతో క్లవడానికత బిడయప్డడం, లేదా సంకోచంచడం



ఆరిిక్ంగా బాగా వెనుక్బడ ఉండడం

1991 వ సంవత్సరం జనాభా లెక్కల ప్రకారం 42.02 శాత్ం మంది గిరిజనుల జనాభాలో ప్రధానంగా ఎక్ుకవ
మంది ప్నివారు లేదా కారిిక్ులు కాగా అందులో 54.50 శాత్ం మంది వేవసాయ దారులు (రైత్ులు)
మరియు 32.69 శాత్ం మంది వేవసాయ క్ూలీలు ( రైత్ు క్ూలీలు). అందుచేత్ ముఖేమైన ప్నివారిలో
87 శాత్ం మంది ఈ క్ులాలు తెగలక్ు చెందినవారే మన పారథమిక్ రంగాలోల ప్నిచేసత ునాారు.

అయితే సగట్ు జాతీయ అక్షరాసేత్ 52 శాత్ం వ ండగా గిరిజనులలోని అక్షరాసేత్ 29.6 శాత్ం మాత్రమే
వ ంది.
గిరిజనులోలని మహిళలోల 3/4 వ వంత్ు క్ంట్ే ఎక్ుకవ మంది మహిళలు నిరక్షరాసుేలు. అసలే నియత్
విదేలొ పాఠశాలక్ు వెళలడం మానుక్ునా వారి శాత్ంతో క్లపి ఎక్ుకవ మంది విదేక్ు ద్రమవ త్ుండగా,
ఈ వేతాేసాలు

ఇలావ ండగా, వారిలో

అతి త్క్ుకవ శాత్ం మంది

ఉనాత్ విదాేరజనలో

వ నాారు,

ఆశచరే ప్డక్ూడని విషయమేమిట్ంట్ే, దేశంలోని సగట్ు పతదరికానిా అంచనావేసతత అందులో అతి
ఎక్ుకవ శాత్ం మంది గిరిజనులు సాధారణ పతదవారి క్ంట్ే ఎంతో హెచుచ సాాయిలో దారిదయర రేఖక్ు దిగువన
జీవనం సాగిసత ునాారు. 1993 -94 వ సంవత్సరంలో ప్రణాళికా సంఘం పతదరిక్ంపై చేసిన అధ్ేయనంలో
51.92 శాత్ం మంది గారమీణ గిరిజనులు, 41.4 శాత్ం మంది ప్ట్ి ణ గిరజ
ి నులు (ఎస్.ట్ి) ఇప్పట్ికీ దారిదయర
రేఖక్ు దిగువన జీవనం సాగిసత ునాారని తెలసింది.
భారత్ రాజాేంగంలో ఈ గిరిజనుల కోసం (ఎస్.ట్ి)ల కొనిా ప్రతేేక్ ప్రయోజన కారక్మన
ై నిబంధ్నలను
ప ందుప్రాచరు. వారి విదాేభుేనాతికత, ఆరిిక్ ప్రగతికత, మరియు వారికత సామాజిక్ నాేయం జరిగేలా, ఇంకా
వారు ఏ విధ్మైన శరమ దో పిడకత గురవక్ుండా రక్షణను ఈ నిబంధ్నలలో పతరకకనబడంది. ప్ంచ వరష ప్రణాళికా
విధానం పారరంభ సమయంలోనే ఈ లక్ష్యేల సాధ్న కోసం గిరజన ఉప్ వయేహం ఒక్దానిని రూప ందించారు.
ఈ ఉప్ వయేహం, ఈ లక్ష్యేలను సాధించే దిశలో రూప ందింప్బడ, వాట్ిని అమలు చేసత ుంది. ఈ వయేహం
లేదా ఊప్ ప్రణాళిక్ను అమలు చేసి గిరిజనుల అభివృదిి సాధించేందుక్ు త్గినంత్ నిధ్ులను రాషి ర ప్రణాళిక్లోల
కేట్ాయించ, అలాగే కేందర ప్రభుత్వ మంతిరత్వ శాఖలు/ విభాగాల యొక్క ప్థకాలు/ కారేక్రమాలలో
కేట్ాయింప్ లు జరిపి, ఆరిిక్ మరియు అభివృదిి సంసా లు అందించే ధ్న సహాయంతో నిరవహిసత ారు. ఈ ఉప్
ప్రణాళిక్లో భాగంగా అనిా రాష్టాిరలు/ కేందర పాలత్ పారంతాలలో వాట్ిలో వ నా గిరిజనుల జనాభా యొక్క
నిషపతిత ని అనుసరించ

గిరిజన

ఉప్ ప్రణాళిక్ నిధ్ులను కేట్ాయిసాతరు. రాష్టాిరలు, కేందర పాలత్ పారంతాల

ప్రభుతావలు మరియు ప్రిపాలనా యంతారంగాలు మరియు కేందర ప్రభుత్వ మంతిరత్వ శాఖలు/ విభాగాలు ఈ
గిరిజనుల ఉప్ ప్రణాళిక్ను అమలుచేసి వారిని సామాజిక్ంగా, ఆరిిక్ంగా అభివృదిిలోకత తేవడానికత క్ృషి
చేసత ాయి.

కాగా కేందర గిరిజన

వేవహారాల

మంతిరత్వ శాఖ క్ూడా వారికత వివిధ్ రకాల ప్థకాలు,

కారేక్రమాలు అమలు చేయడం దావరా వారికత ప్రయోజనం క్లగిసత ాయి.
సంవత్సరాల వారీగా అక్షరాసేత్ అభివృదిిలో సాధించన ఫలతాలు ఈ కతంద పతరకకన బడడం చ్డవచుచ.
1961

1971

1981

1991

2001

అక్షరాస్ుుల ైన మొతత ం జనాభా

24 %

29.4 %

36.2 %

52.2 %

64.84%

గిరిజనుల (ఎస్.టి) జనాభా

8.5 %

11.3 %

16.3 %

29.6 %

47.10%

మొతత ం స్త్త ీల జనాభా

12.9 %

18.6 %

29.8 %

39.3 %

53.67%

మొతత ం గిరిజన స్త్త ీల (ఎ.స్తటి) జనాభా

3.2 %

4.8 %

8.0 %

18.2 %

34.76%

ప్రసత ుత్ం దేశంలో మొత్త ం 194 సమగర గిరిజనాభివృదిి ప్థకాలు (ITDPs) వ నాాయి. వీట్ిలోని బాలక్ ల
బృందాలలో గాని లేదా ఒక్ బాలక్ులో గాని ఉనా మొత్త ం జనాభాలో 50 శాత్ం క్ంట్ే ఎక్ుకవ గిరిజనుల
(ఎస్.ట్ి) జనాభా వ ంట్ుంది. 6వ ప్రణాళిక్ అమలులొ సవరింప్బడన పారంతాల అభివృదిి ప్థక్ం (ఎం ఎ
డ ఎ)

కతంద గిరిజనుల కోసం రూప ందింప్బడన ఉప్ ప్రణాళిక్

కతంద (ITDP) సమగర గిరిజనాభివృదిి

ప్థకాల ప్రిధిలో లేని పారంతాలోల మొత్త ం 10,000 జనాభాలో క్నీసం 5,000 గిరిజన జనాభా వ నా
వాట్ిని ఎంపిక్ చేసారు. దేశంలో ఇప్పట్ికత 252 ఎం ఎ డ ఎ పారంతాలు గురితంచబడాుయి. అలాగే అదనంగా,
మొత్త ం 5,000 మంది జనాభా గల 79 గుంప్ లలో లేదా సమూహాలలో 50 శాత్ం మంది గిరిజనులు
(ఎసిిలుగా) వ నా వాట్ిని క్ూడా గురితంచారు.
గిరిజన తెగల అభివృదిిని అతి ముఖేమైన, ప్రధాన లక్షేంగా దృషిిలో పట్ుతక్ుని, ఒక్ ప్రతేేక్ మంతిరత్వ
శాఖను 1999 వ సంవత్సరం అకోిబర్ నెలలో ఏరాపట్ు చేశారు. ఆ మంతిరత్వ శాఖను గిరిజన వేవహారాల
మంతిరత్వ శాఖ అని పిలుసాతరు. ఈ మంతిరత్వ శాఖ, సామాజిక్ నాేయం మరియు సాధికారిక్త్ మంతిరత్వ
శాఖక్ు అనుబంధ్ంగా దాని నాయక్త్వంలో ప్ని చేసత ుంది.

ఈ మంతిరత్వ శాఖ గిరజ
ి నుల అభివృదిికత

అవసరమైన అనిా విధానాల రూప్క్లపన, ప్రణాళికా రచన, అనిా ప్థకాలు, కారేక్రమాలు సమనవయ
ప్రుచుక్ుంట్ూ ప్నిచేసత ుంది.
ఈ మంతిరత్వ శాఖ త్ప్పనిసరిగా గిరిజన తెగల సామాజిక్ భదరత్, సాంఘీక్ భీమా లతో సహ వారి సంక్ష్ేమం,
ప్రణాళికా రచన, ప్రిశోధ్న మరియు శిక్షణల కోసం సంసా లను ఏరాపట్ు చేయడం, గిరిజన సంక్ష్ేమం
మరియు

గిరిజన పారంతాలలో ప్రిపాలనక్ు సంబంధించన అంశాలు

అభివృదిి, ఉనాతికత
సంబంధించన

మరియు గిరిజన పర ర తాసహక్ం,

సవచఛంద సతవలు క్లపంచాలనాది ఈ మంతిరత్వ శాఖ ఆదేశం. గిరిజన తెగలక్ు

కారేక్రమాలు,

వాట్ి క్ులాల అభివృదిి, వాట్ిని అమలు చేసత విధానాలు, రూప ందించే

ప్రణాళిక్లు, వాట్ిని అమలు ప్రేవేక్షణ,

సమీక్ష,

మరియు వాట్ిని సమనవయ ప్రిచ అమలు చేసత

బాదేత్ను గిరిజన తెగలక్ు సంబంధించన కేందర మంతిరత్వ శాఖ / విభాగాలు, రాషి ర ప్రభుతావలు మరియు
కేందరపాలత్ పారంతాల అధికార పాలనా యంతారగాలు సంయుక్త ంగా నెరవేరాచల. ప్రతి యొక్క కేందర మంతిరత్వ
శాఖ / విభాగం త్న రంగానికత సంబంధించన ప్రతి విభాగానికత నాయక్త్వం వహిసత ుంది. రాషి ర ప్రభుతావలు,
కేందర పాలత్ పారంతాల పాలన అధికార యంతారంగాలక్ు మరియు కేందరంలోని ఇత్ర మంతిరత్వ శాఖలు/
విభాగాలు నిరవహించే కారేక్రమాలక్ు, ఈ తెగల అభివృదిికత సత్ సంక్లపంతో చేసత అభివృదిి ప్నులక్ు కేందర
గిరిజన వేవహారాల మంతిరత్వ శాఖ సహాయ సహకారాలను మరియు మదద త్ును ప్రక్ట్ిసత ుంది.

నిరవచనం Definition
భారత్ రాజాేంగంలో

"షడుేలుు తెగలు" అనే ప్దం

మొదట్ ప్రవేశపట్ి బడంది. రాజాేంగంలో ని 342

అధిక్రణ కతంద షడుేలుు తెగల నిబంధ్న గురించ 366 (25) అధిక్రణలో నిరవచంచన "షడుేలుు తెగలు"
ప్దానికత అరిం ఏ తెగలు లేదా ఏఏ వరాాలు లేదా వాట్ిలోని కొనిా తెగలు లేదా అనిాగుంప్ లు లేదా కొనిా
గుంప్ లు షతడుేలుు తెగలు లేదా షడుేలుు వరాాలుగా పతరకకనాారో అవేనని నిరణ యించారు. 342 అధిక్రణ
తిరిగి ఈ విధ్ంగా పతరకకంది. షడుేలుు తెగలను

ప్రతేేకతంచ

పతరకకనే ముందు ఈ కతంది విధానాలను

అవలంబించాల.
అధికరణ 342 కంద షెడ్యులుు తెగలు (గిరిజనులు) Article 342 Scheduled Tribes
ఏదెైనా రాషి ంర లేదా కేందర పాలత్ పారంతాలను సందరాానిా బట్ిి, రాషి ప్
ర తి, ఒక్ వేళ అది రాషి మ
ర ైతే, ఆ రాషి ర
గవరార్ తో సంప్రతించ ఆ త్రావత్ ఒక్ అధికార ప్రక్ట్న దావరా కొనిా ప్రతేేక్ తెగలను లేదా ఆ తెగలలోని
కొనిా వరాాలను లేదా అనిా వరాాలను, కొనిా గుంప్ లను లేదా అనిా గుంప్ లను ఆ రాషి ంర / కేందరపాలత్
పారంత్ంలోని షడుేలుు తెగలు / లేదా తెగలక్ు సంబంధించన వరాాలుగా సందరాానిా బట్ిి రాజాేంగానిా
అనుసరించ తెలయ ప్రచవచుచ లేదా ప్రక్ట్ించవచుచ.
ఒక్ ప్రక్ట్న జారీదావరా కాలజ్(1) (వాక్ేం లేదా షరత్ు) కతంద ఏదెైనా తెగ లేదా తెగక్ు చెందిన వరా ం లేదా
తెగలలోని కొనిా వరాాలను లేదా అనిా వరాాలను లేదా తెగలొని కొనిా గుంప్ లను/ అనిా గుంప్ లను
ప్రతేేక్ంగా షడుేలుు తెగల జాబితాలో ప ందుప్రచడం లేదా తొలగించడమును కేందర,

శాసన సభలు

(పారల మంట్) ఒక్ చట్ి ం దావరా అమలులోకత తేవచుచ. అయితే పైన చెపిపన అంశానిా పైన చెపిపన కాలజు
కతంద త్రావత్ ప్రక్ట్నలో మారుప చేయక్ుండా వ ండ వ ంట్ే ఆ చట్ి ం అమలులో వ ంట్ుంది.
అందుచేత్ షడుేలుు తెగల గురించ ప్రతేేకతంచ విడుదల అయియే మొదట్ి ప్రక్ట్న ప్రతి రాష్టాిరనికత లేదా కేందర
పాలత్ పారంతానికత

రాషి ప్
ర తి ఆదేశాల దావరా ఆ రాషి ర ప్రభుతావలతో వాట్ిలో నివసించే ఎ.సిిల గురించ

సంప్రతించన త్రావత్ విడుదల చేయబడుత్ుంది. అయితే ఈ ఆదేశాలక్ు సవరణలు మరలా కేందర శాసన
సభలచే రూప ందించబడన చట్ాిల దావరా మాత్రమే తిరిగి చెయేవలసి వ ంట్ుంది. ఈ అధిక్రణ ఏమి
చెబుతోందంట్ె షడుేలుు తెగల జాబితాలో చేరచబడే తెగలు ఆయా రాష్టాిరలు /కేందర పాలత్ పారంతాలలో వాట్ి
నివాసం ఆధారంగా మాత్రమే చేరచబడతాయి త్ప్ప దేశం మొత్త ం మీద అనుసరించ చేరచబడవ .
ఒక్ గిరిజన తెగను గాని వరాానిా గాని షతడుేలుు తెగగా లేదా వరా ంగా ప్రతేేకతంచ పతరకకనే ముందుగా ఈ
కతంది అంశాలను ప్రిగణంచ వలసి వ ంట్ుంది. వారు అనాగరిక్ ఆదీవాసులెై వ ండ, ప్రతేేక్ సంసకృతి,
(భాష, సంప్రదాయం), భౌగోళిక్ంగా ఒంట్రిగా జీవిసుతనా వారై అనగా సభే సమాజానికత ద్రంగా
నివసించడం, సమాజంలో క్లసి మలసి పర వడానికత బిడయప్డడం లేదా జంక్డం మరియు అనిా రకాలుగా

వెనుక్ బడ వ ండే వారై వ ండాల. ఈ విధానం రాజాేంగంలో పతరకకన బడలేదు. కాని ఎక్ుకవ పారచురేం
ప ందింది. 1931 వ సంవత్సరం జనాభా లెక్కలలో ప్రచురించన నిరవచనాల ప్రకారం ఇది గురితంచ బడంది.
1955 వ సంవత్సరంలో ఏరాపట్ు చేయబడన మొదట్ి వెనుక్ బడన త్రగత్ుల క్మీషన్ ఇచచన నివేదిక్ లో
పతరకకన బడంది. అలాగే క్లేక్ర్ సలహా క్మిట్ీ నివేదిక్లో, 1965 వ సంవత్సరం లోఎస్. సి/ఎస్.ట్ిల జాబితా
సవరణ కోసం నియమింప్బడన లోక్ూర్ క్మిట్ీ

త్యారు చేసిన నివేదిక్లో,

ఈ విషయం

నిరవచంచబడంది. ఇంకా 1967 వ సంవత్సరంలో ఏరాపట్ు చేయబడన పారల మంట్ (ఉభయ శాసన సభల)
సంయుక్త క్మిట్ి ఈ ఎస్.సి / ఎస్.ట్ిల ఆదేశాల (సవరణ)కై చేసిన బిలుల పై ఆ క్మిట్ీ ఇచచన నివేదిక్లో,
మరియు 1969 లో చందా క్మిట్ి ఇచచన నివేదిక్లో క్ూడా ఇదే నిరవచనం ఇవవబడంది.
భారత్ రాజాేంగంలోని

342 అధిక్రణలోని కాలజ్ (షరత్ు) లో ఇచచన

అధికారం అనుసరించ, భారత్

రాషి ప్
ర తి, గిరిజనులు (ఎస్.ట్ి) లు నివసిసత ునా ఆయా రాష్టాిరల ప్రభుతావలతో సంప్రతించన త్రావత్ ఇప్పట్ి
వరక్ు ఆయా రాష్టాిరలు/ కేందరపాలత్ పారంతాల యొక్క ఎస్.ట్ిల గురించ 9 ఆదేశాలను జారీ చేశారు. వాట్ిలల ో
ఆయా రాషి ప్
ర భ
ర ుతావలు/ కేందరపాలత్ పారంతాలక్ు సంబందించ షడుేలుు తెగలక్ు సంబంధించన వారు ఎవరో
సపషి ంగా వివరించారు. ఈ ఆదేశాలోల ప్రసత ుత్ం 8 ఆదేశాలు జారీ అయిన నాట్ి నుంచ యధాత్థంగా లేదా
సవరింప్బడ అమలులో వ ండగా ఒక్ ఆదేశం అమలులో లేదు. రాజాేంగానిా అనుసరించ 1968 వ
సంవత్సరంలో రూప ందించన (గోవా, డామన్, డయుే) షతడుేల్డు తెగల ఆదేశం అమలులో లేదు. కారణం
ఏమిట్ంట్ె, 1987 వ సంవత్సరంలో ఆ పారంతాలను ప్ నః వేవసథాక్రించడమే. 1987 వ సంవత్సరంలో
గోవాను విడదీసి ప్రతేేక్ రాషి ంర గా చేయడం వలన గోవా పారంత్ంలోని షడుేల్డు తెగలను 1950 వ
సంవత్సరంలో రాజాేంగంలో తెచచన షతడుేల్డు ఆదేశాలలోని XIX షడుేలులో ఒక్ భాగంగా బదిలీ చేసి
అందులో ప ందు ప్రాచరు. అలాగే డామన్, డయుేలను కేందర పాలత్ పారంత్ంగా సవరించ ఆ పారంత్ంలోని
షడ్ేల్డు తెగలను 1951 వ సంవత్సరంలో రాజాేంగంలో తెచచన కేందర పాలత్ పారంతాల షడుేల్డు తెగల
ఆదేశంలోని డామన్ , డయుే II షతడుేలులో చేరిచ అందులో ప ందు ప్రాచరు.
వరుస్

ఆదేశం పేరు

ప్రకటన

స్ంఖ్ు

ఆదేశం వరితంచే రాష్టాిాలు / కందరపాలిత పారంతాలు

వెలువడిన తేదీ
1 రాజాేంగ

(షడుేల్డు

6/9/ 1950

. తెగల) ఆదేశాలు 1950

ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్, అరుణాచల్డ ప్రదేశ్, అసాసం, బీహార్, గుజరాత్,
గోవా, హిమచల్డ ప్రదశ్
ే , క్రాణట్క్, కేరళ,మధ్ేప్రదశ్
ే , మహరా

(సి.ఒ.220 )

షి ,ర మణప్యర్, మేఘాలయ, మిజోరం, ఒరిసాస, రాజసాాన్,
త్మిళనాడు, తిరప్ ర మరియు ప్శిచమ బంగాల్డ

2రాజాేంగంలోని షడుేల్డు

20/9/1951

డామన్, డయుే, లక్ష దీవప్

. తెగల (కేందర పాలత్
పారంతాల) ఆదేశాలు
1951(సి.ఒ.33)
3.

రాజాేంగంలొని
(అండమాన్

31/ 3/ 1959

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవ లు

30/6/ 1962

దదార మరియు నగర్ హవేల

24/6/ 1967

ఉత్త రప్రదేశ్

23/7/ 1970

నాగాలాండ్

22/6/1978

సికతకం

7/10/ 1989

జముి మరియు కాశ్మిర్

నికోబార్

దీవ ల) షడుేల్డు తెగల
ఆదేశాలు1959
(సి,ఒ.58)
రాజాేంగంలోని (దదార&
నగర్ హవేల) షదుేల్డు
తెగల ఆదేశాలు 1962
( సి,ఒ.65)
5.

రాజాేంగంలోని (ఉత్త ర
ప్రదేశ్)షడుేల్డు తెగల
ఆదేశాలు 1967
(సి.ఒ.78)

6.

రాజాేంగంలోని
(నాగాలాండ్) షడుేల్డు
తెగల ఆదేశాలు 1970
(సి.ఒ. 88)

7.

రాజాేంగంలోని
(సికతకం)
షడుేల్డు తెగల
ఆదేశాలు, 1978
(సి.ఒ.111)

8.

రాజాేంగంలోని
(జముిమరియు
కాశ్మిర్) షదుేల్డు తెగల

ఆదేశాలు, 1989
(సి.ఒ. 142)
హరాేనా మరియు ప్ంజాబ్ రాష్టాిరలు, ఛంఢీఘడ్, ఢీలీల మరియు ప్ దుచేచరి కేందర పాలత్ పారంతాలక్ు
సంబంధించన షడుేల్డు తెగల గురించ ఏ తెగలను ప్రతేేక్ంగా పతరకకనలేదు. షడుేల్డు తెగల జాబితాలను
రాష్టాిలు/కేందర పాలత్ పారంతాలవారీగా అనుబంధ్ం Iలో మరియు అక్షరక్రమంలో అనుబంధ్ం IIలోను పతరకకన
బడంది.
షడుేల్డు తెగల గురించ ధ్ృవ ప్తారల జారీవిషయమై ఈ విధానం అనుసరించాల.
(ఎ) సాధారణ అంశాలు General
ఎవరైనా వేకతత తాను ప్ ట్ుిక్ ప్రకారం షడుేల్డు తెగక్ు చెందిన వాడనని ధ్ృవ ప్త్రం జారీ చేయాలని కోరితే,
ఈ కతంది అంశాలను ప్రిశిలంచాల.
i.

అత్డు లేక్ ఆమ ఏ తెగక్ు చెందిన వాడనని/దాననని తెలపారో చ్సి అత్ని/ ఆమ త్లల దండురలు
ఆ తెగక్ు చెందిన వారా? కాదా అని ప్రిశ్మలంచాల.

ii.

అత్డు / ఆమ ఏ రాష్టాిరనికత చెందిన వారో చ్సి ఆ రాషి ర ప్రభుత్వం యొక్క ఎస్.ట్ిల జాజితాలో
అత్డు/ ఆమ ఏ తెగక్ు చెందినట్ు
ల పతరకకనాాడో ఆ తెగ రాషి ప్
ర తి ఆదేశాలలో పతరకకన బడందా/ లేదా
అని ప్రిశిలంచాల.

iii.

షడుేల్డు లో పతరకకనా అత్ని/ ఆమ తెగ ఆ రాషి ంర లోని పారంతానిదేనా, మరియు ఆ రాష్టాిరనికత
చెందినదేనా అని చ్డాల.

iv.

ఆ వేకతత ఏ మతానెైానా ప్రవచంచుకోవచుచ

v.

ఆత్డు ఆ రాషి ంర లో శాశవత్ంగా నివాసముంట్ునాాడా లేదా ప్రిశ్మలంచ రాషి ప్
ర తి ఆదేశాలు జారీ
అయిన తేదీ నాట్ికత అత్డు అక్కడ నివసిసత ునాట్ి యితే ఈ అంశం అత్నికత వరితసత ుంది.

vi.

రాషి ప్
ర తి ఆదేశాలు జారీ అయిన నాట్ికత ఆ వేకతత త్న శాశవత్ నివాసానిా తాతాకలక్ంగా వదిల
వేసినచో ఆట్ువంట్ి సందరాంలో అత్డు జీవనోపాధి కోసం వలస వెళిినచో లేదా విదాేభాేసం కోసం
వెళిలనచో మొదలెైన కారణాలను బట్ిి అత్డని అత్డు ఏ రాషి ంర లోని షడుేల్డు తెగక్ు చెందిన వాడో ,
ఆ ఆదేశాలలో పతరకకని వ ంట్ే అత్డని ఆ రాషి ంర లోని షడుేల్డు తెగక్ు చెందిన వాడగా గురితంచాల.
కాబట్ిి అత్డు తాతాకలక్ంగా నివసిసత ునా పారంతానికత లేదా ఆ రాషి ంర లోని ఎస్.ట్ి తెగక్ు చెందిన
వాడుగా గురితంచరాదు. ఎందుక్ంట్ే

ఆ తెగ రాషి ప్
ర తి ఆదేశాలలో అక్కడ క్ూడా పతరకకనాప్పట్ికీ,

అత్డు ఆ పారంతానికత, ఆ రాష్టాిరనికత

చెందినవాడు కాడు కాబట్ిి ప్రక్ట్ింప్బడ, అమలులోవ నా

రాషి ప్
ర తి

ఆదేశాలను అనుసరించ, ఏ వేకతత లేదా వేక్ుతలు ఆ ఆదేశాల త్రావత్ జనిించనచో ,

అట్ువంట్ివారు ఆ పారంత్ంలో నివసిసత ునా షడుేల్డు

తెగ / తెగలుగా గురితంప్బడేందుక్ు

వారియొక్క త్లల దండురల శాశవత్ నివాసం ఆ పారంత్మేనని రూఢీ అయిన త్రావత్ వారు ఆ
రాషి ంర లోని ఏ తెగక్ు చెందినవారో ఆ తెగక్ు సంబంధించన ఆదేశాల ననుసరించ ఆ తెగక్ు చెందిన
వారుగా, శాశవత్ నివాసులుగా గురితంప్బడతారు.
(బి) వలస్ వచ్చినటటి షెడ్యుల్డు తెగల ధృవ ప్తరం కోరినచో Scheduled Tribe claims on migration
i.

ఎవరైనా వేకతత ఒక్ రాషి ంర లోని ఒక్ పారంత్ం నుంచ మరకక్ పారంతానికత త్రల వెళిలతే, తాను గత్ంలో
వ నా పారంత్ం షడుేలుు తెగలో గురితంప్బడ వ ండ, ఇప్ పడు అత్డు త్రల వచచన పారంత్ం వ నా
రాషి ంర లో ఆ తెగ షడుేల్డు తెగగా గురితంప్బడ వ ండక్పర తే, అత్డు త్న రాషి ంర క్ు చెందిన షడుేల్డు
తెగ క్ు చెందిన వేకతతగానే కొనసాగుతాడు.

ii.

అలాగే ఒక్ వేకతత ఒక్ రాషి ంర నుంచ మరకక్ రాష్టాిరనికత త్రల వెళితే, అత్డు ఏ రాషి ంర లోని షడుేల్డు
తెగక్ు చెందిన వాడగా గురితంప్బడ ఉనాాడో , ఆ షడుేల్డు తెగక్ు చెందిన వాడుగానే కొనసాగుతాడు
త్ప్ప తాను వలస వచచన రాష్టాిరనికత చెందిన ఎస్.ట్ి తెగక్ు చెందిన వాడుగా గురితంప్బడడు.

(సి) వివాహా నం తరం షెడ్యుల్డు తెగగా గురితంచడ్ం గురించ్చ Scheduled Tribe claims through marriages
మారా దరశక్ స్తారల ప్రకారం ప్ ట్ుిక్తో షతడుేల్డు తెగక్ు చెందని ఒక్ వేకతత అత్డు/ఆమ షడుేల్డు తెగక్ు
చెందిన

వారిని వివాహమాడనచో ఆ వివాహాం అయినంత్ మాత్రంర చేత్ ఆ వేకతత షడుేల్డు తెగక్ు చెందిన

వాడు/ దాని గా గురితంప్బడతారు.
అలాగే ఒక్ వేకతత షడుేల్డు తెగక్ు చెందివ ండ అత్డు /ఆమ షడుేల్డు తెగక్ు చెందని వారిని వివాహాం
చేసుక్ుని వ ంట్ే ఆ వేకతత షడుేల్డు తెగక్ు చెందిన వానిగా/ చెందిన దానిగానే గురితంప్బడతాడు/ త్ుంది.
(డ) షెడ్యుల్డు తెగకు చెందినటటి ధృవ ప్తరం జారీ విషయం గురించ్చ Issue of Scheduled Tribe Certificates
ఒక్ వేకతత తాను షడుేలుు తెగక్ు చెందిన వానిగా ధ్ృవప్త్రం కోరినచో, అనుబంధ్ం IIIలో ప ందుప్రిచన నిరీణత్
దరఖాసుత ఫారంలో అందులో పతరకకనా ఏ అధికారి చేత్నెైనా తాను ఆ తెగక్ు చెందినట్ుి ఆధారాలు క్లగిన
ప్తారలు చ్పి ధ్ృవ ప్త్రం ప ందవచుచ.
(ఇ)

సరియిైన ప్రిశ్మలన జరప్క్ుండా

షడుేల్డు తెగక్ు చెందినట్ుి

ధ్ృవ ప్తారలు

జారీ చేసినచో

ఆ

అధికారులు శిక్ష్యరుులుగా ప్రిగణంప్బడతారు.
(ఎఫ్) ఇత్ర్ రాష్టాిరలు/ కేందర పాలత్ పారంతాల నుంచ వలస వచచనారికత షడుేల్డు తెగక్ు చెందిన ధ్ృవ
ప్తారలు జారి చేయడంలో విధి విధానాలు సులభత్రం చేయబడాుయి.
షడుేల్డు తెగలక్ు చెందినవారు, తాము త్మ సవంత్ రాషి ంర నుంచ ఉపాధి, ఉదో ేగం, విదాేభాేసం మొదలెైన
వాట్ికోసం మరకక్ రాష్టాిరనికత వలస వసతత , వారు ఏ రాష్టాిరనికత చెందిన షతడుేల్డు తెగక్ు చెందిన వారో ధ్ురవ

ప్త్రం ప ందడంలో ఆ రాషి ంర పాలనా యంతారంగం నుంచ ఎనోా ఇబబందులు ప్డుత్ునాట్ుి వారియొక్క
అనుభవాలు తెలుప్ త్ునాాయి. ఈ ఇబబందులు తోలగించడానికత ఏదెైనా రాషి ంర / కేందరపాలత్ పారంత్ం
అధికార యంతారంగం నియమించన అధికారి దరఖాసుత చేసిన వేకతత త్న యొక్క త్లల దండురలు ఏ రాష్టాిరనికత
చెందిన షడుేల్డు తెగక్ు చెందినవారో తెలయచేసత ఖచచత్మైన, విశవసనీయమైన రుజువ

ప్తారలను

సమరిపసతత వారికత ఆ షడుేల్డు తెగల ధ్ురవ ప్తారలను జారీ చేయవచుచ.
అయితే కొనిా సందరాాలలో ఆ అధికారులు దరఖాసుత దారుని యొక్క ప్యరిత వివరాలు పై దరాేప్త
చేయదలసతత అత్ను ఏ రాష్టాిరనికత చెందిన వాడో ఆ రాషి ంర దావరా దరాేప్త జరిపి ఆ నివేదిక్ల ఆధారంగా
షడుేల్డు తెగక్ు చెందినట్ుి ధ్ృవప్తారలు జారీ చేయవచుచ. ప్రసత ుత్ం ఆ వేకతత నివసిసత ునా రాషి ంర లో అత్డు
షడుేల్డ తెగక్ు చెందిన వాడా? కాదా అనా ప్రశాను ప్క్కన పట్ిి అత్డు ఏ రాషి ంర లోని షడుేల్డ తెగక్ు
చెందివ నాాడో ఆ వివరాల ఆధారంగా షడుేల్డ తెగల దృవప్త్రం జారీ చేయవచుచను. ఐతే ఆ వేక్ుతలక్ు
తాము ప్రసత ుత్ం వలస వచచ నివసిసత ునా రాషి ంర లోని షడుేల్డ తెగలు ప ందె ప్రయోజనాలు అందించబడవ .
అవి వారికత వరితంచవ .

రాష్టాిాల వారీగా భారత దేశంలోని షెడ్యుల్డు తెగల(గిరిజనుల జనాభా)
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