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બાયતભાાં આલેર અનસુચૂિત જનજાતતઓ 

ક્રભ યાજમનુાં નાભ  યાજ્મભાાં લસતી જનજાતત પ્રજા 

1 આંદભાન તનકફાય  જયલા,અંદભાની, તનકફાયી,ઓંગખા, ળન,ેન,સેંટિનરીસ 

2 અરૂણાિરપ્રદેળ અબય,ગરોંગ,ગોંફા, ખમ્યી, ખલા, તભળભી, તસિંહ,તળયદૂકન,અફદ,અક્કા , 
અાતાની,ફભાા, દપરા  

3 તતભરનાડુ કિા, કોંડા, કુયીછાન,કુરૂભાન, કુરાન્મા,કચલેૂરન , કતનકયન, કુરૂમ્ફા, કતનમન, 
ભરસાય, ભરમાન, તલળાસન, આમામ,ુ મથુયુન,ભરાન, કાકુળ, ેરૂરજ,ચરમાય, 
ભાલ્માયન, ટયમાન, ભરાન, ઔતમાન, યલ્ગા,ઉલ્રાદન, કસાઈ, કાદય, 
ઐયાલરન,ભરીાંટ્રભ, ભરકકુાયાલન,ભરૈટકિંન્િે, ભલ્ગેલેદન, મદુુગય, 

4 ટહભાિરપ્રદેળ  ગટ્ટી,ગદહી, ગજૂય,જાદ,રાાંફા, અંા,ભત,ૂકનોયા,ટકન્નય,રહરૂા, ાંગલારા 
,સાંલગરા 

5 ચફહાય  ફાંગયા,કયભાચર, ખટયમા,યલાય, ખોંડ,ટકસાન, કયા, કયલા, રહયા,મુાંડા, ભહરી, 
ભરમહાટડમા, આયલ, યહઈૂમા, સાંથાર, સોટયમા, સલય, ભથડૂી, ફેટહમા, 
ચફયજજમા, કેયતમક, ફયાહક, ગોંડ, ગહિ, ભતૂભજ, ફેંગા, ફસયૂ  

6 નાગારેંડ  અંગાભી, નાગા, તસતેંગ  

9 ભેઘારમ  ગાય, ખાસી,છાય, હભુય   

10 કણાાિક  કુરુફા, કિા, કયાગા,કોંડા, કાકુળ, કાહનૂામકન,ૂ કમ્ભાયા, કાદય, ભરૈકૂાંડી, ભરેરૂ, 
ભયાઠા, ભેદા, મદુુગાય, ભરમકાંડી, ભહાભરાસાય, ભટદમન,નૈકડા, ધી, ભરા, 
યાભા,રુામ,તુનમાન,ચરમાન,યથાલા,યાજગોંડ, સરીગારૂ, થયી, સલ્ગા, 
ઢહા,તલિરીમા,લરી,ેયાલા,અનાદાન,ફદાા,ફભમા, બીર, િધયા, િેંચુાં, ધનકા, 
કુડીમા,કરૂફા,કકના,કુટયભાન,કમા, કુયીછાન,હકકી, તલક્કી ,કેકુયફા , એકચરમા, 
ગદાલ,ૂ ગભતા, હસાદરૂ,ધતધમા, દુફરા,કતનમામકુથડી , 

11 ભધ્મપ્રદેળ અને 
છતીસગઢ 

ગડફા,ગયતસભા, ભહાલાય, કર, ફરફી, હરફા, કયલા, મુાંડા, ભીણા, ખયીમા, 
ખૈસય, તતકા, ખડ, કયક,ૂ ચફમય, ભજૂજમા,અંધ, િેરીમા, ફયેરા, દબય, ગોંડ, 
અગયીમા, સઔતા, ભલાસી, તનહાય,બીર, ફૈગા,ભટયમા, સોય, સાટહયા, ચબઝતાય, 
િયા, ભતૂભમા, ભતૂનમા, યધાન,તનકા,ભહાલાય, ઓય, નગતસમા,ધનલાય,  
ચફયણે, દયઈ, બૈના, ચફભાય, સનય,ધી, ભાઝી, ભચગમા, કરભ, ક્ભાય, કલાય, 
કયક,ૂચફયહય,દહૈત,સેહાટયમા, 

12 કેય ભથલુાન, ભલ્ક્કુયલાન, ભારામ,અયાન,ન્ધયભ, ભરામલેદન,ભરામભ,ભરાય, 
ભલ્રા, ભરસાય, ભરામકાંડી,કઝાયા, કુડીમા, કુરૂભાન, કયાગા, કચલેૂરન, 
કોંડાકાકુસ,યેડ્ડી,કટડમન,ઉલ્રાદન, તલળલન,લ્માન, પ્રરામા, ભલ્રા ભરસાય, 
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ઉયારી, ેરૂરજ, કતન્નકય, અરૂસાદન, કરૂમ્ભફા, ભરા  
13 આંધ્રપ્રદેળ  અંધ, કહનૂામકમ,ૂ કટયમા, ચફન્ધ,ૂ ભરી,બને્નદયા, નાખાદયા, નામક, યજા, 

થયી, કા,યધાન,લાલ્લ્ભક, કરભ,કઝાયા, કુચરમા, કટયમા, કોંડાયેડ્ડી ખોંડ, 
સગુારી, ફગાયા, નાંટદમા, યેડ્ડીદયા,બીર, જાિા,ૂ ેરુકુરા,યના, િેંચ,ૂ ગડાફા, 
ગોંડ, કોંડાકાક,ૂ કઝાયા, ,  

14 ભહાયાષ્ટ્ટ્ર  કુક્ના, કરીધય, કાંધ, કર, કરભ, કાયાં કુ, કખા, ખયીમા, ખલાય,કલૂાય, કાભય, 
કુનફી, કોધયી, કરી ભલ્હાય, કરી ભહાદેલ, કમા, નૈકદા,નૈકા, નગેચરમા, 
તનહાર, આય, ાભેરા, િેચરમા, ધી, અકયૈની, ભહર , રૂઆ, સાલય, 
યજા, ાધય, યથાલા, િાયણ, િધયા,ફધા, બીર, ગાતભત, ગોંડ, ગડાફા, 
કોંકરી, કકના, કિકાયી, ભૈના, ચફયહરૂ,ફલામા, ફિમા, ચફસલાય, 
તસપી,સાઓત, ઠાકયૂ, યાલય,થિી,ધનકા   

15 ભચણયુ  કકૂી  

16 તભઝયભ  રાખેય,તભઝૉ, ભાય, ાકી  
17 ાંજાફ  બત, ફધ, ગદહી,સલાાંગલારા  

18 તિભ ફાંગા  ખોંડ, ખયલાય, ટકસાન, કયલા,રધા,ખેટયમા, રેિા, રહયા, ભરહાડીમા, મુાંડા, 
ભાઘ, ભહારી, ભેિ, ભહ,ૂ ભહરી, ભગેરીમા, ખયાલ,યહડા યાબા, સાંતાર, 
સોટયમા, ફાટયમા, તલતધમા,ચફયહય, ભતૂભજ,ફાંજાયા, ફથકૂી, અસયુ,કેય, ચિક, 
િક્ભા, ગયૈિ, હજ ાંગ, કયભારી 

19 ઓટડળા  રહય, કલ્હા, કી, કોંડા,દયા, કરૂધા,કાાંધાગલડા, કાાંધાગાંડા,કલય, ખટયમા, 
ખયલાય, ખોંડ, કાંધ,કટયમ, કા, કફૂી,ભટદમા, ભહારી, થરૂઆ, ળફય, તભયધાસ, 
ભત્મા,  ભાંદયી, ભનકીયટદમા, સોંિ,યાજય, કટયમ, યેગા ઓયાઓ,ઓભનાત્મ 

20 યાજસથાન  બીર, બીરભીના, િધાયા, ડાભય, દુફરા,ઘયીમા, ધનકા ,ગયતભમા, ગાતભત, 
ગોંડ, યાજગોંડ, કથડી,કાકાડી, કકના, કકન્ની, કુકના, કરી,  ધય, કાયકતૂભતા,  
ભરા, િેરીમા,ાધી, સેથાટયમા, લરી, તલિચરમા, 

21 ભહાયાષ્ટ્ટ્ર  કુકણા, કરીધાય,કાંધ, કર, કરભ, કાયાંક,ૂ કખા,ખટયમા,ખલાય, કુલાય,કાભય, 
કમા, કુણફી, કોધયી, કરી ભલ્હાય, નગેચરમા, તનહાર, આય, ાભેરા, 
િેરીમા, ધી, એકયૈની ભહર,રૂઆ,યજા, સાઓત, યધાન,ઠાકયૂ,થિી, 
િધયા, દુફરા, ભૈના, ગડાફા, ધનલાય, કકરી, કકના,ગાતભત, ફલામા, 

22 ગજુયાત  ફયડા, ફાલિા, બયલાડ, િાયણ, િોધયી, િોધયા, ઘટડમા, ગાતભત, ગોંડ, 
હતત, કુકણા, કુણફી, નામકડા, િેરીમા, ભરા, ગાતભત, લસાલા, બીર, 
કિાયા, યાઠલા, ગોંડ, તનનાભા,કિલાચમા,તડલી, યફાયી, ડાભય ,લાયરી  
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23 ઉત્તયપ્રદેળ & 
ઉત્તયખાંડ  

બકસા, બટિમા, જોનસાયી, યાજી,થારૂ  

24 આસાભ ફય, કઠાયી,િક્ભા, ટદભસા, ડ્રઝાઇ, હાજોંગ,કમાયી,રાલ ૂાંગ, ભૈમ, તભકીિ 


