
छोटया संवर्गातील मार्गासवर्गीयांकरिता आिरित पदे 
भिण्याबाबतची काययपध्दती (सिळसेवा). 

 

महािाष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन रवभार्ग 

शासन रनर्यय क्रमाकंः बीसीसी -2021/ प्र.क्र.835/16-ब 
मादाम कामा िोड, हुतात्मा िाजर्गुरू चौक, 

मंत्रालय, मंुबई -400 032. 
रदनांक: 25 फेब्रवुािी, 2022 

वाचा:- 
1. शासन परिपत्रक,सामन्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी-2016/प्र.क्र.228ए/16/16-ब, 
      रद.29 मे,2017 
2. शासन रनर्यय क्रमांक,सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. बीसीसी- 2018/प्र.क्र. 581 ए /16-ब, 
     रद.4 जुलै,2019 
3. शासन  परिपत्रक क्रमाकंः बीसीसी -2016/ प्र. क्र. 228 A/1८/16-ब ,रद. 21 ऑर्गस्ट,2019 
4. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्रमांक: बीसीसी- 2021/प्र.क्र.387 /16-ब(ए), 
     रद. 6जुलै,2021 
5. शासन रनर्यय, सामान्य प्रशासन रवभार्गा,क्रमाकं: बीसीसी-2018/प्र.क्र.153/16-ब, 
     रद.23 सप्टेंबि, 2021 

 

प्रस्तावना:-    

छोट्या संवर्गामध्ये मार्गासप्रवर्गांची आििर्ाची पदे भिण्याबाबतची काययपद्धती कशी असावी 
याबाबत संदभय क्रमाकं 1 येथील  रद.29 मे,2017 च्या शासन परिपत्रकाद्वािे मार्गयदशयक सचूना रनर्गयरमत 
किण्यात आल्या आहेत. 

   संदभय क्र. 3 येरथल  रद.21 ऑर्गस्ट 2019 च्या शासन परिपत्रकान्वये सारमरजक व शैिरर्कदृष्ट्ट्या 
मार्गासवर्गय (एसईबीसी) व आर्थथकदृष्ट्ट्या दुबयल घटक (ईडब्लल्युएस) आििर्ासह छोट्या संवर्गातील 
मार्गासवर्गींयांकिीता आिरित पदे भिण्याबाबतची काययपद्धती रवरहत किण्यात आली आहे.   

           माननीय सवोच्च न्यायालयाने रसव्हहल रपटीशन क्रमांक 3132/2020 मध्ये रदनांक 5 मे , 2021 
िोजी रदलेल्या रनर्ययास अनुसरून िाजयांच्या लोकसेवा मधील शासकीय/ रनमशासकीय सेवते सिळसेवा 
भितीसाठी संदभय क्रमाकं  येथील रदनांक 4 जुलै 2019 च्या शासन रनर्ययान्वये रवरहत किण्यात आलेली 
बबदूनामावली िद्द करून रदनांक 6 जुलै 2021 च्या शासन रनर्ययान्वये सधुािीत बबदुनामावली रवरहत 
किण्यात आली आहे. संदभय क्र.6 येथील रद.23 सप्टेंबि,2021 च्या शासन रनर्ययान्वये अनुसूरचत 
जमातीची लोकसंख्या अरधक असलेल्या नारशक, धुळे, यवतमाळ, चंद्रपिू, िायर्गड, र्गडरचिोली, नंदुिबाि 
व पालघि या रजल््ांमध्ये रजल्हास्तिीय र्गट क व र्गट ड संवर्गातील पदांसाठी सधूारित आििर् रवरहत 
किण्यात आले आहे. 

 उपिोक्त पार्श्यभमूीवि छोट्या संवर्गातील मार्गासवर्गीयांची आिरित पदे भिण्याबाबत संदभय क्र. 3 
येथील रद. 21 ऑर्गस्ट,2019 च्या शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या सूचना अरधक्ररमत करून 
सुधािीत सूचना रनर्गयरमत किण्याची बाब शासनाच्या रवचािारधन होती.त्यास अनुसरून  छोट्या संवर्गातील 
मार्गासवर्गीयांची आिरित पदे भिण्याबाबत खालीलप्रमारे् काययपद्धती रवरहत किण्यात येत आहे. 
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शासन रनर्यय :-    

िाजयातील रबर्गि आरदवासी रजल््ांमधील सिळसेवतेील छोट्या संवर्गातील मार्गासवर्गीयांची 
आिरित पदे भिण्याबाबतची काययपद्धती सोबत जोडलेल्या अनुसूची अ मध्ये व अनुसूरचत जमातीकिीता 
वाढीव आििर् असलेल्या पालघि, नारशक, धुळे, नंदुिबाि, यवतमाळ, िायर्गड, चदं्रपिू व र्गडरचिोली या  
आरदवासी बहुल रजल्हयांतील सिळसेवतेील छोटया सवंर्गातील बबदूनामावली मार्गासवर्गीयांची आिरित 
पदे भिण्याबाबतची काययपद्धती सोबत जोडलेल्या अनुसूची ब,क,ड,इ व ई मध्ये रवरहत किण्यात आली आहे. 

2.     िाजयातील रबर्गि आरदवासी रजल््ांमधील व अनुसूरचत जमातीकिीता वाढीव आििर् असलेल्या 
पालघि, नारशक, धुळे, नंदुिबाि, यवतमाळ, िायर्गड, चंद्रपिू व र्गडरचिोली या  आरदवासी बहुल 
रजल्हयामंधील छोटया संवर्गातील मार्गासवर्गीयाचंी आिरित पदे भितांना सिळसेवचे्या बाबतीत संदभय क्र.1 
येथील रद.29 मे,2017 च्या शासन परिपत्रकातील सूचना रवचािात घेऊन सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
अ,ब,क,ड,इ व ई प्रमारे् काययवाही किावी. 

३.  सदि शासन रनर्यय सवय प्रशासकीय रवभार्गांनी त्यांच्या अरधपत्याखाली असलेल्या सवय  रवभार्ग 
प्रमुखांच्या/ रनयकु्ती प्रारधकाऱयांच्या रनदशयनास आर्ावा. 

4. सदिहू शासन रनर्यय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि 
उपलब्लध किण्यात आला असनू त्याचा संर्गर्क सकेंताक 202202251727054107 असा आहे. हा आदेश 
रडजीटल स्वाििीने सािांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाजयपाल यांच्या आदेशानुसाि व नावाने. 
 

                                                       ( ि. अ.ं खडसे ) 
   अवि सरचव, महािाष्ट्र शासन. 
प्ररत, 
  1.मा.सभापती, रवधानपरिषद, महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, मंुबई. 
  2.मा.अध्यि, रवधानसभा, महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, मंुबई. 

3.मा. रविोधी पिनेता, रवधानपरिषद, रवधानभवन, मंुबई-32. 
4.मा. रविोधी पिनेता, रवधानसभा, रवधानभवन, मंुबई-32. 
5.सवय मा. रवधानसभा सदस्य/मा.रवधानपरिषद सदस्य/मा.संसद सदस्य, महािाष्ट्र िाजय. 
6.मा.िाजयपाल याचंे सरचव, िाजभवन, मलबाि रहल, मंुबई-35. 
7.मा.मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सरचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 
8. मा.उप मुख्यमंत्री यांच ेखाजर्गी सरचव,मंत्रालय,मंुबई 

  8.सवय मा.मंत्री/मा.िाजयमंत्री यांच ेखाजर्गी सरचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 
9.मा.मुख्य सरचव,महािाष्ट्र िाजय. 
10.अपि मुख्य सरचव/प्रधान सरचव/सरचव, सवय मंत्रालयीन रवभार्ग. 
11.प्रधान सरचव,महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय(रवधानसभा), मंुबई. 
१2. सरचव,महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय(रवधानपरिषद), मंुबई. 
१3.सवय रवभार्गीय आयकु्त, महािाष्ट्र िाजय. 
१4. सवय रजल्हारधकािी, महािाष्ट्र िाजय. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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   १5. सवय सहायक आयुक्त (मार्गासवर्गय कि), महािाष्ट्र िाजय. 
१6. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मंुबई. 
१7. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई. 
१8. प्रबधंक, लोकायुक्त आरर् उपलोकायकु्त याचंे कायालय, मंुबई. 
१9. प्रबधंक,महािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारधकिर्,मंुबई,नार्गपिू,औिंर्गाबाद. 
20. सवय रजल्हा परिषदांचे मुख्य काययकािी अरधकािी, महािाष्ट्र िाजय. 
21.सरचव, महािाष्ट्र लोकसवेा आयोर्ग, मंुबई. 
२2.सरचव,िाजय रनवडर्कू आयोर्ग,मंत्रालय, मंुबई-32. 
२3.सरचव,िाजय मारहती आयोर्ग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
२4. सवय महानर्गिपारलकांच ेआयुक्त. 

   २5.िाजयातील सवय महामंडळे आरर् उपक्रम यांच ेहयवस्थापकीय सचंालक. 
२6. महासंचालक, मारहती व जनसंपकय  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
२7.सवय मुख्यारधकािी, नर्गिपरिषदा/नर्गिपारलका. 
२8.संचालक, समाजकल्यार्, परेु्. 
२9.आयुक्त, आरदवासी रवकास, नारशक. 
30.संचालक, आरदवासी सशंोधन व प्ररशिर् संस्था, परेु्. 
31.संचालक, सेवायोजन, मंुबई. 
३2.महालेखापाल, महािाष्ट्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मंुबई/नार्गपिू. 
३3.महालेखापाल, महािाष्ट्र 1/2 (लेखा पिीिा), मंुबई/नार्गपिू. 
३4.अरधदान व लेखा अरधकािी, मंुबई. 
३5.रनवासी लेखा पिीिा अरधकािी, मंुबई.      
३6.सवय मंत्रालयीन रवभार्ग, त्यांना  रवनंती  किण्यात येते की, त्यांच्या अरधपत्त्याखालील सवय रवभार्ग प्रमुख/ 
कायालय प्रमुख यांना सदि शासन रनर्ययाची प्रत, त्यांच्या स्तिावरुन स्वतंत्रपरे् पाठवून काययवाही 
किण्याच्या सूचना देण्यात याहयात. 
३7.गं्रथपाल, महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, रवधानभवन मंुबई. (5 प्रती) 
३8.सवय मान्यता प्राप्त िाजकीय पिांची मध्यवती कायालये,महािाष्ट्र िाजय. 
39.रनवड नस्ती, कायासन 16-ब. 
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रबर्गि आरदवासी रजल््ासंाठी छोट्या संवर्गातील आििर्ाची पदे भिण्याबाबतची काययवाही   
अनुसूची अ 

(अजा-13%,अज-7%,रवजाअ-3%,भजब-2.5%, इमाव-19%,भजक-3.5%, आदुघ-10%,भजड-
2%,रवमाप्र-2%, अिाखीव-38%) 

पद 
संख्या 

62 % 
आििर्ा

नुसाि 
आिरित 

पदे 

आििर्ाच्या टक्केवािी नुसाि येर्ािी 
प्रवर्गयरनहाय पदे 

अरभप्राय 

1 
0 0 आििर् अरधरनयम कलम 3 (1) (घ)  मधील तितुदीनुसाि 

एकाकी पदास आििर् लारू्ग नाही. 

2 

1 (1.24) अजा-0.26, अज- 0.14,रवजाअ-
0.06,  भजब-0.05, इमाव-0.38,  
भजक- 0.07, आदुघ-0.20भजड- 
0.04,रवमाप्र-0.04  

प्रथम अजा,त्यानंति बबदुनामावलीच्या क्रमानुसाि 
अज,रवजा(अ),भज(ब),इमाव,भज(क), आदुघ,भज(ड) व 
रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 

3 

 
2 (1.86) 

अजा-0.39, अज- 0.21,रवजाअ-
0.09,  भजब-0.07, इमाव-0.57, 
भजक- 0.10, आदुघ-0.30,भजड- 
0.06,रवमाप्र-0.06  

1 ले पद अजा/अज आळीपाळीने, 2 िे पद 
बबदुनामावलीच्या क्रमानुसाि 
रवजा(अ),भज(ब),इमाव,भज(क), आदुघ,भज(ड) व रवमाप्र 
या क्रमाने आळीपाळीने  

4 

 
2 (2.48) 

अजा-0.52, अज- 0.28,रवजाअ-12,  
भजब-0.10, इमाव-0.76,भजक- 
0.14, आदुघ-0.40,भजड- 
0.08,रवमाप्र-0.08 

1 ले पद अजा/अज आळीपाळीने, 2 िे पद 
बबदुनामावलीच्या क्रमानुसाि 
रवजा(अ),भज(ब),इमाव,भज(क), आदुघ,भज(ड) व रवमाप्र 
या क्रमाने आळीपाळीने 

5 

 
3 

(3.10) 

अजा-0.65, अज- 0.35,रवजाअ-
0.15,  भजब-0.12, इमाव-0.95, 
भजक- 0.17, आदुघ-0.50,भजड- 
0.10,रवमाप्र-0.10  

1 ले पद अजा/अज आळीपाळीने, 2 िे पद 
रवजा(अ),भज(ब), ,भज(क), भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने या 3 िे पद इमाव व आदुघ या क्रमाने 
आळीपाळीने 

6 

 
4 (3.72) 

अजा-0.78, अज- 0.42,रवजाअ-18,  
भजब-0.15, इमाव-1.14, भजक-
0.21, आदुघ-0.60,भजड- 0.12, 
रवमाप्र-0.12,  

1 ले पद अजा/अज आळीपाळीने, 2 िे पद 
रवजा(अ),भज(ब), ,भज(क) व भज(ड) या क्रमाने 
आळीपाळीने , 3 िे पद इमाव कायमस्वरूपी , 4 थे पद  
आदुघ व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने  

7 

 
4 (4.34) 

अजा-0.91, अज-0.49 ,रवजाअ-
0.21,  भजब-0.17, इमाव-1.33, 
भजक-0.24,आदुघ-0.70, भजड-
0.14, रवमाप्र-0.14  

1 ले पद अजा/अज आळीपाळीने, 2 िे पद 
रवजा(अ),भज(ब), ,भज(क) व भज(ड) या क्रमाने 
आळीपाळीने,  3 िे पद इमाव कायमस्वरूपी , 4 थे पद  
आदुघ व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 

8 

 
     5 
(4.96) 

अज-1.04, अज-0.56 ,रवजाअ-
0.24,  भजब-0.20, इमाव-1.52,  
भजक-0.28 आदुघ-0.80,भजड-
0.16 ,रवमाप्र-0.16  

1 पद अजा कायमस्वरूपी, 2 िे पद अज  कायमस्वरूपी, 
3 िे पद रवजा(अ),भज(ब), ,भज(क) ,भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 4 थे पद इमाव कायमस्वरूपी, 5 वे 
पद आदुघ कायमस्वरूपी. 
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9 

 
6 (5.58) 

अजा-1.17, अज- 0.63,रवजाअ-
0.27,  भजब-0.22,  इमाव-1.71, 
भजक- 0.31, , आदुघ-0.90भजड- 
0.18,रवमाप्र-0.18  

1 पद अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1 
पद रवजा(अ),भज(ब), ,भज(क) ,भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 2 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 1  पद 
आदुघ कायमस्वरूपी. 

10 

 
 

6 (6.20) 

अजा-1.30, अज-0.70 ,रवजाअ-
0.30,  भजब-0.25, इमाव-
1.90,भजक-0.35, आदुघ-1.00 , 
भजड- 0.20, रवमाप्र- 0.20 

1 पद अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1 
पद रवजा(अ),भज(ब), ,भज(क) ,भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 2 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 1  पद 
आदुघ कायमस्वरूपी. 

11 

 
 

7 (6.82) 

अजा-1.43, अज- 0.77,रवजाअ-
0.33,  भजब-0.27, इमाव-
2.09,भजक-0.38 ,  आदुघ-
1.10,भजड-0.22 ,रवमाप्र-0.22,  

2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ),भज(ब), ,भज(क) ,भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 2 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 1  पद 
आदुघ कायमस्वरूपी. 

12 

 
 

7 (7.44) 

अजा-1.56, अज-0.84 ,रवजाअ-
0.36, भजब-0.30, इमाव-
2.28,भजक-0.42 , आदुघ-
1.20,भजड- 0.24,रवमाप्र-0.24,  

2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ),भज(ब), ,भज(क) ,भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 2 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 1  पद 
आदुघ कायमस्वरूपी. 

13 

 
 

8 (8.06) 

अजा-1.69, अज-0.91 ,रवजाअ-
0.39,  भजब-0.32, इमाव-2.47, 
भजक-0.45 , आदुघ-1.30,भजड-
0.26 ,रवमाप्र-0.26,  

2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) व भज(ब) या क्रमाने आळीपाळीने, 1 पद 
भज(क) ,भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने, 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1  पद आदुघ कायमस्वरूपी. 

14 

 
   9 
(8.68) 

अजा-1.82, अज- 0.98,रवजाअ-
0.42,  भजब-0.35, इमाव-2.66, 
भजक-0.49 , आदुघ-1.40,भजड-
0.28 ,रवमाप्र- 0.28, 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) व भज(ब) या क्रमाने आळीपाळीने, 1 पद 
भज(क) ,भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने, 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1  पद आदुघ कायमस्वरूपी. 

15 

 
     9 
(9.30) 

अजा-1.95, अज-1.05 ,रवजाअ-
0.45,  भजब-0.37, , इमाव-2.85, 
भजक-0.52 , आदुघ-1.50,भजड-
0.30 ,रवमाप्र-0.30 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) व भज(ब) या क्रमाने आळीपाळीने, 1 पद 
भज(क) ,भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने, 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1  पद आदुघ कायमस्वरूपी. 

16 

 
10 

(9.92) 

अजा-2.08, अज- 1.12,रवजाअ-
0.48, भजब-0.40,  इमाव-3.04 , 
भजक-0.56 , , आदुघ-1.60, भजड- 
0.32,रवमाप्र-0.32 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) व भज(ब) या क्रमाने आळीपाळीने, 1 पद 
भज(क) ,भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने, 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2  पदे आदुघ कायमस्वरूपी. 

17 

11 
(10.54) 

अजा-2.21, अज-1.19 ,रवजाअ-
0.51,  भजब-0.42, , इमाव-3.23, 
भजक- 0.59, , आदुघ-1.70, भजड- 
0.34, रवमाप्र-0.34 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ), 1 पद  भज(क) ,1 पद भज(ब) , भज(ड) व 
रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने, 3 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 
2  पदे आदुघ कायमस्वरूपी 
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18 

11 
(11.16) 

अजा-2.34, अज- 1.26,रवजाअ-
0.54,  भजब-0.45, , इमाव-3.42, 
भजक- 0.63, , आदुघ-1.80,भजड-
0.36 ,रवमाप्र-0.36 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) , भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने, 
3 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2  पदे आदुघ कायमस्वरूपी 

19 

12 
(11.78) 

अजा-2.47, अज-1.33 ,रवजाअ-
0.57,  भजब-0.47, इमाव-3.61, 
भजक- 0.66 , आदुघ-1.90, भजड-
0.38 ,रवमाप्र 0.38 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) , भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने, 
4 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2  पदे आदुघ कायमस्वरूपी 

20 

 
12 

(12.40) 

अजा-2.60, अज-1.40 ,रवजाअ-
0.60,  भजब-0.50, , इमाव-3.80, 
भजक- 0.70, , आदुघ-2.0, भजड-
0.40 ,रवमाप्र-0.40 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) , भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने, 
4 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2  पदे आदुघ कायमस्वरूपी 

21 

 
13 

(13.02) 

अजा-2.73, अज-1.47 ,रवजाअ-
0.63,  भजब-0.52,  इमाव-3.99, 
भजक-0.73 , आदुघ-2.10, भजड-
0.42 ,रवमाप्र-0.42 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी ,1 पद भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 4 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2  पदे 
आदुघ कायमस्वरूपी 

22 

 
14 

(13.64) 

अजा-2.86, अज-1.54 ,रवजाअ-
0.66,  भजब-0.55, इमाव-4.18 
भजक-0.77 ,  आदुघ-2.20, भजड-
0.44 ,रवमाप्र- 0.44 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी ,1 पद भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 4 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2  पदे 
आदुघ कायमस्वरूपी 

23 

14 
(14.26) 

अजा-2.99, अज-1.61 ,रवजाअ-
0.69,  भजब-0.57, इमाव-4.37, 
भजक- 0.80, आदुघ-2.30,भजड-
0.46 ,रवमाप्र- 0.46 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी ,1 पद भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 4 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2  पदे 
आदुघ कायमस्वरूपी 

24 

15 
(14.88)  

अजा-3.12, अज- 1.68,रवजाअ-
0.72,  भजब-0.60, इमाव-4.56, 
भजक-0.84 , आदुघ-2.4,भजड- 
0.48,रवमाप्र- 0.48, 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी ,1 पद भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 4 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2  पदे 
आदुघ कायमस्वरूपी 

25 

16 
(15.50) 

अजा-3.25, अज-1.75 ,रवजाअ-
0.75,  भजब-0.62, इमाव-4.75, 
भजक- 0.87, आदुघ-2.50,भजड-
0.50 ,रवमाप्र-0.50 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी ,1 पद भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 5 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2  पदे 
आदुघ कायमस्वरूपी 

26 

16 
(16.12) 

अजा-3.38, अज- 1.82,रवजाअ-
0.78,  भजब-0.65, इमाव-4.94, 
भजक- 0.91, आदुघ-2.6,भजड- 
0.52,रवमाप्र-0.52 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी ,1 पद भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 5 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2  पदे 
आदुघ कायमस्वरूपी 
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27 

17 
(16.74)  

अजा-3.51, अज-1.89 ,रवजाअ-
0.81,  भजब-0.67, इमाव-5.13, 
भजक- 0.94, आदुघ-2.70,भजड-
0.54 ,रवमाप्र- 0.54 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी ,1 पद भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 5 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 3  पदे 
आदुघ कायमस्वरूपी 

28 

17 
(17.36)  

अजा-3.64, अज-1.96 ,रवजाअ-
0.84,  भजब-0.70,इमाव-5.32, 
भजक- 0.98, आदुघ-2.80,भजड-
0.56 ,रवमाप्र- 0.56 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी ,1 पद भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 5 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 3  पदे 
आदुघ कायमस्वरूपी 

29 

18 
(17.98) 

अजा-3.77, अज- 2.03,रवजाअ-
0.87,  भजब-0.72, इमाव-5.51, 
भजक- 1.01, आदुघ-2.90,भजड-
0.58 ,रवमाप्र-0.58 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी ,1 पद भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 5 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 3  पदे 
आदुघ कायमस्वरूपी 

30 

19 
(18.60)  

अजा-3.90, अज-2.10 ,रवजाअ-
0.90,  भजब-0.75, इमाव-5.70, 
भजक- 1.05, आदुघ-3.0,भजड-
0.60 ,रवमाप्र- 0.60 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी ,1 पद भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 6 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 3  पदे 
आदुघ कायमस्वरूपी 

31 

19 
(19.22) 

अजा-4.03, अज-2.17 ,रवजाअ-
0.93,  भजब-0.77, इमाव-5.89, 
भजक-1.08 , आदुघ-3.10,भजड-
0.62 ,रवमाप्र-0.62 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी ,1 पद भज(ड) व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने, 6 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 3  पदे 
आदुघ कायमस्वरूपी 

32 

20 
(19.84) 

अजा-4.16, अज-2.24 ,रवजाअ-
0.96,  भजब-0.80,इमाव-6.08, 
भजक- 1.12, आदुघ-3.20,भजड-
0.64 ,रवमाप्र- 0.64 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे अज  कायमस्वरूपी, 1  
पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(क) कायमस्वरूपी 
,1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी ,1 पद भज(ड) कायमस्वरूपी 
व 1 पद रवमाप्र कायमस्वरूपी, 6 पदे इमाव 
कायमस्वरूपी, 3  पदे आदुघ कायमस्वरूपी 
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आरदवासी बहुल  8 रजल््ासाठी छोट्या संवर्गातील आिर्ाची पदे भिण्याबाबतची काययवाही  

अनुसूची-ब  

नारशक,धुळे, नंदुिबाि, पालघि 

 (अजा-10%,अज-22%,रवजाअ-3%,भजब-2.5%,भजक-3.5%,भजड-2%,रवमाप्र-2%,       
इमाव-15%,आदुघ-10%,अिाखीव-30%) 

पद 
संख्या 

70 % 
आििर्ा 

नुसाि 
आिरित 

पदे 

आििर्ाच्या टक्केवािी नुसाि 
येर्ािी प्रवर्गयरनहाय पदे 

अरभप्राय 

1 
0 0 आििर् अरधरनयम कलम 3 (1) (घ)  मधील तितुदीनुसाि 

एकाकी पदास आििर् लारू्ग नाही. 

2 

 
1 (1.40) 

अजा-0.20, अज- 0.44,रवजाअ-
0.06,  भजब-0.05, भजक- 
0.07,भजड- 0.04,रवमाप्र-0.04 
इमाव-0.30, आदुघ-0.20 

प्रथम अजा,त्यानंति बबदुनामावलीच्या क्रमानुसाि 
अज,रवजा(अ),भज(ब),इमाव,भज(क), आदुघ,भज(ड) व रवमाप्र 
या क्रमाने आळीपाळीने 

3 

 
2 (2.21) 

अजा-0.39, अज- 0.66,रवजाअ-
0.09,  भजब-0.075, भजक- 
0.10,भजड- 0.06,रवमाप्र-0.06 
इमाव-0.45, आदुघ-0.30 

1 पद अजा/अज आळीपाळीने, 1 पद रवजा(अ),भज(ब), भज(क) 
,भज(ड) इमाव, आदुघ व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   

4 

 
3 (2.80) 

अजा-0.40, अज- 0.88,रवजाअ-
12,  भजब-0.10, भजक- 
0.14,भजड- 0.08,रवमाप्र-0.08 
इमाव-0.60, आदुघ-0.40 

1 पद अजा/अज आळीपाळीने, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,1 पद  इमाव  व आदुघ, या क्रमाने आळीपाळीने 

5 

 
4 (3.50) 

अजा-0.50, अज- 1.10,रवजाअ-
0.15,  भजब-0.12, भजक- 
0.17,भजड- 0.10,रवमाप्र-0.10 
इमाव-0.75, आदुघ-0.50 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,1 पद  इमाव  व आदुघ, या क्रमाने आळीपाळीने 

6 

 
4 (4.20) 

अजा-0.60, अज- 1.32, रवजाअ-
18,  भजब-0.15, भजक-0.21, 
भजड- 0.12,रवमाप्र-0.12, 
इमाव-0.90, आदुघ-0.60 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,1 पद  इमाव  व आदुघ, या क्रमाने आळीपाळीने 

7 

 
5 (4.90) 

अजा-0.70, अज-1.54 ,रवजाअ-
0.21,  भजब-0.17, भजक-0.24 
,भजड-0.14 ,रवमाप्र-0.14 
इमाव-1.05, आदुघ-0.70 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,   

8 

 
  6 (5.56) 

अज-0.80, अज-1.76 ,रवजाअ-
0.24,  भजब-0.20, भजक-0.28 
,भजड-0.16 ,रवमाप्र-0.16 
इमाव-1.20, आदुघ-0.80 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,   
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9 

 
6 (6.30) 

अजा-0.90, अज- 1.98,रवजाअ-
0.27,  भजब-0.22, भजक- 
0.31,भजड- 0.18,रवमाप्र-0.18, 
इमाव-1.35, आदुघ-0.90 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,   

10 

 
7 (7.00) 

अजा-1.00, अज-2.20 ,रवजाअ-
0.30,  भजब-0.25, भजक-0.35 
,भजड- 0.20,रवमाप्र- 
0.20,इमाव-1.50, आदुघ-1.00 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,   

11 

 
 

8 (7.70) 

अजा-1.10, अज- 2.42,रवजाअ-
0.33,  भजब-0.27, भजक-0.38 
,भजड-0.22 ,रवमाप्र-0.22, 
इमाव-1.65, आदुघ-1.10 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क) या क्रमाने आळीपाळीने, 1पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   

12 

 
 

8 (8.40) 

अजा-1.20, अज-2.64 ,रवजाअ-
0.36, भजब-0.30, भजक-0.42 
,भजड- 0.24,रवमाप्र-0.24, 
इमाव-1.80, आदुघ-1.20 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क) या क्रमाने आळीपाळीने, 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   

13 

 
 

9 (9.10) 

अजा-1.30, अज-2.86 ,रवजाअ-
0.39,  भजब-0.32, भजक-0.45 
,भजड-0.26 ,रवमाप्र-0.26, 
इमाव-1.95, आदुघ-1.30 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क) या क्रमाने आळीपाळीने, 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   

14 

 
   10 
(9.80) 

अजा-1.40, अज- 3.08,रवजाअ-
0.42,  भजब-0.35, भजक-0.49 
,भजड-0.28 ,रवमाप्र- 
0.28,इमाव-2.10, आदुघ-1.40 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   

15 

 
     11 
(10.50) 

अजा-1.50, अज-3.30 ,रवजाअ-
0.45,  भजब-0.37, भजक-0.52 
,भजड-0.30 ,रवमाप्र-0.30, 
इमाव-2.25, आदुघ-1.50 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   

16 

 
11 

(11.20) 

अजा-1.60, अज- 3.52,रवजाअ-
0.48, भजब-0.40, भजक-0.56 
,भजड- 0.32,रवमाप्र-0.32, 
इमाव-2.40, आदुघ-1.60 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   

17 

12 
(11.90) 

अजा-1.70, अज-3.74 ,रवजाअ-
0.51,  भजब-0.42, भजक- 
0.59,भजड- 0.34,रवमाप्र-0.34, 
इमाव-2.55, आदुघ-1.70 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   



शासन रनर्यय क्रमांकः बीसीसी -2021/ प्र.क्र.835/16-ब 
 

पृष्ट्ठ 27 पैकी 10 

18 

 
13 

(12.60) 

अजा-1.80, अज- 3.96,रवजाअ-
0.54,  भजब-0.45, भजक- 
0.63,भजड-0.36 ,रवमाप्र-0.36, 
इमाव-2.70, आदुघ-1.80 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   

19 

 
13 

(13.30) 

अजा-1.90, अज-4.18 ,रवजाअ-
0.57,  भजब-0.47, भजक- 
0.66,भजड-0.38 ,रवमाप्र 
0.38,इमाव-2.85, आदुघ-1.90 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   

20 

 
14 

(14.00) 

अजा-2.0, अज-4.40 ,रवजाअ-
0.60,  भजब-0.50, भजक- 
0.70,भजड-0.40 ,रवमाप्र-0.40, 
इमाव-3.0, आदुघ-2.0 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   

21 

 
15 

(14.70) 

अजा-2.10, अज-4.62 ,रवजाअ-
0.63,  भजब-0.52, भजक-0.73 
,भजड-0.42 ,रवमाप्र-0.42, 
इमाव-3.15, आदुघ-2.10 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी,1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   

22 

 
15 

(15.40) 

अजा-2.20, अज-4.84 ,रवजाअ-
0.66,  भजब-0.55, भजक-0.77 
,भजड-0.44 ,रवमाप्र- 
0.44,इमाव-3.30, आदुघ-2.20 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी,1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   

23 

 
16 

(16.10) 

अजा-2.30, अज-5.06 ,रवजाअ-
0.69,  भजब-0.57, भजक- 
0.80,भजड-0.46 ,रवमाप्र- 
0.46,इमाव-3.45, आदुघ-2.30 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,5 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी,1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   

24 

 
17 

(16.80)  

अजा-2.4, अज- 5.28,रवजाअ-
0.72,  भजब-0.60, भजक-0.84 
,भजड- 0.48,रवमाप्र- 
0.48,इमाव-3.60, आदुघ-2.4 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,5 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी,1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   

25 

 
18 

(17.50) 

अजा-2.50, अज-5.50,रवजाअ-
0.75,  भजब-0.62, भजक- 
0.87,भजड-0.50 ,रवमाप्र-0.50, 
इमाव-3.75, आदुघ-2.50 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,5 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी,1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   

26 

 
18 

(18.20) 

अजा-2.6, अज- 5.72,रवजाअ-
0.78,  भजब-0.65, भजक- 
0.91,भजड- 0.52,रवमाप्र-0.52, 
इमाव-3.90, आदुघ-2.6 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,5 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी,1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   
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19 

(18.90)  

अजा-2.70, अज-5.94 ,रवजाअ-
0.81,  भजब-0.67, भजक- 
0.94,भजड-0.54 ,रवमाप्र- 
0.54,इमाव-4.05, आदुघ-2.70 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,6 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी,1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   

28 

 
20 

(19.60)  

अजा-2.80, अज-6.16 ,रवजाअ-
0.84,  भजब-0.70, भजक- 
0.98,भजड-0.56 ,रवमाप्र- 
0.56,इमाव-4.20, आदुघ-2.80 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,6 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी,1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   

29 

20 
(20.30) 

अजा-2.90, अज- 6.38,रवजाअ-
0.87,  भजब-0.72, भजक- 
1.01,भजड-0.58 ,रवमाप्र-0.58, 
इमाव-4.35, आदुघ-2.90 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,6 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी,1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   

30 

21 
(21.00)  

अजा-3.0, अज-6.60 ,रवजाअ-
0.90,  भजब-0.75, भजक- 
1.05,भजड-0.60 ,रवमाप्र- 
0.60,इमाव-4.50, आदुघ-3.0 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,7 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी,1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   

31 

 
22 

(21.70) 

अजा-3.10, अज-6.82 ,रवजाअ-
0.93,  भजब-0.77, भजक-1.08 
,भजड-0.62 ,रवमाप्र-0.62, 
इमाव-4.65, आदुघ-3.10 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,7 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी,1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   

32 

 
23 

(22.40) 

अजा-3.20, अज-7.04 ,रवजाअ-
0.96,  भजब-0.80, भजक- 
1.12,भजड-0.64 ,रवमाप्र- 
0.64,इमाव-4.80, आदुघ-3.20 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,7 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी,1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद  भज(ड) कायमस्वरूपी व 1 पद  
रवमाप्र कायमस्वरूपी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



शासन रनर्यय क्रमांकः बीसीसी -2021/ प्र.क्र.835/16-ब 
 

पृष्ट्ठ 27 पैकी 12 

अनुसूची-क  

यवतमाळ 

 (अजा-12%,अज-14%,रवजाअ-3%,भजब-2.5%,भजक-3.5%,भजड-2%,रवमाप्र-2%,       
इमाव-17%,आदुघ-10%,अिाखीव-34%) 

पद 
संख्या 

66 % 
आििर्ा 

नुसाि 
आिरित 

पदे 

आििर्ाच्या टक्केवािी नुसाि 
येर्ािी प्रवर्गयरनहाय पदे 

अरभप्राय 

1 
0 0 आििर् अरधरनयम कलम 3 (1) (घ)  मधील तितुदीनुसाि 

एकाकी पदास आििर् लारू्ग नाही. 

2 

 
1 (1.32) 

अजा-0.24, अज- 0.28,रवजाअ-
0.06,  भजब-0.05, भजक- 
0.07,भजड- 0.04,रवमाप्र-0.04 
इमाव-0.34, आदुघ-0.20 

प्रथम अजा,त्यानंति बबदुनामावलीच्या क्रमानुसाि 
अज,रवजा(अ),भज(ब),इमाव,भज(क), आदुघ,भज(ड) व रवमाप्र 
या क्रमाने आळीपाळीने 

3 

 
2 (1.98) 

अजा-0.36, अज- 0.42,रवजाअ-
0.09,  भजब-0.075, भजक- 
0.10,भजड- 0.06,रवमाप्र-0.06 
इमाव-0.51, आदुघ-0.30 

1 पद अजा/अज आळीपाळीने, 1 पद रवजा(अ),भज(ब), भज(क) 
,भज(ड) इमाव, आदुघ व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   

4 

 
3 (2.64) 

अजा-0.48, अज- 0.56,रवजाअ-
0.12,  भजब-0.10, भजक- 
0.14,भजड- 0.08,रवमाप्र-0.08 
इमाव-0.68, आदुघ-0.40 
 

1 पद अजा/अज आळीपाळीने, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,1 पद  इमाव  व आदुघ, या क्रमाने आळीपाळीने 

5 

 
3 (3.30) 

अजा-0.60, अज- 0.70,रवजाअ-
0.15,  भजब-0.12, भजक- 
0.17,भजड- 0.10,रवमाप्र-0.10 
इमाव-0.85, आदुघ-0.50 

1 पद अजा/अज आळीपाळीने, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,1 पद  इमाव  व आदुघ, या क्रमाने आळीपाळीने 

6 

 
4 (3.96) 

अजा-0.72, अज- 0.84, रवजाअ-
0.18,  भजब-0.15, भजक-
0.21,भजड- 0.12,रवमाप्र-0.12, 
इमाव-1.02, आदुघ-0.60 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) 
रवमाप्र व आदुघ या क्रमाने आळीपाळीने 

7 

 
5 (4.62) 

अजा-0.84, अज-0.98 ,रवजाअ-
0.21,  भजब-0.17, भजक-0.24 
,भजड-0.14 ,रवमाप्र-0.14 
इमाव-1.19, आदुघ-0.70 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

8 

 
  5 
(5.28) 

अज-0.96, अज-1.12 ,रवजाअ-
0.24,  भजब-0.20, भजक-0.28 
,भजड-0.16 ,रवमाप्र-0.16 
इमाव-1.36, आदुघ-0.80 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 
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9 

 
6 (5.94) 

अजा-1.08, अज- 1.26,रवजाअ-
0.27,  भजब-0.22, भजक- 
0.31,भजड- 0.18,रवमाप्र-0.18, 
इमाव-1.53, आदुघ-0.90 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

10 

 
7 (6.60) 

अजा-1.20, अज-1.40 ,रवजाअ-
0.30,  भजब-0.25, भजक-0.35 
,भजड- 0.20,रवमाप्र- 
0.20,इमाव-1.70, आदुघ-1.00 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

11 

 
 

7 (7.26) 

अजा-1.32, अज- 1.54,रवजाअ-
0.33,  भजब-0.27, भजक-0.38 
,भजड-0.22 ,रवमाप्र-0.22, 
इमाव-1.87, आदुघ-1.10 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

12 

 
 

8 (7.92) 

अजा-1.44, अज-1.68 ,रवजाअ-
0.36, भजब-0.30, भजक-0.42 
,भजड- 0.24,रवमाप्र-0.24, 
इमाव-2.04, आदुघ-1.20 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

13 

 
 

9 (8.58) 

अजा-1.56, अज-1.82 ,रवजाअ-
0.39,  भजब-0.32, भजक-0.45 
,भजड-0.26 ,रवमाप्र-0.26, 
इमाव-2.21, आदुघ-1.30 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

14 

 
   9 
(9.24) 

अजा-1.68, अज- 1.96,रवजाअ-
0.42,  भजब-0.35, भजक-0.49 
,भजड-0.28 ,रवमाप्र- 
0.28,इमाव-2.38, आदुघ-1.40 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

15 

 
     10 
(9.90) 

अजा-1.80, अज-2.10 ,रवजाअ-
0.45,  भजब-0.37, भजक-0.52 
,भजड-0.30 ,रवमाप्र-0.30, 
इमाव-2.55, आदुघ-1.50 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

16 

 
11 

(10.56) 

अजा-1.92, अज- 2.24,रवजाअ-
0.48, भजब-0.40, भजक-0.56 
,भजड- 0.32,रवमाप्र-0.32, 
इमाव-2.72, आदुघ-1.60 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

17 

11 
(11.22) 

अजा-2.04, अज-2.38 ,रवजाअ-
0.51,  भजब-0.42, भजक- 
0.59,भजड- 0.34,रवमाप्र-0.34, 
इमाव-2.89, आदुघ-1.70 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 
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18 

 
12 

(11.88) 

अजा-2.16, अज- 2.52,रवजाअ-
0.54,  भजब-0.45, भजक- 
0.63,भजड-0.36 ,रवमाप्र-0.36, 
इमाव-3.06, आदुघ-1.80 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

19 

 
13 

(12.54) 

अजा-2.28, अज-2.66 ,रवजाअ-
0.57,  भजब-0.47, भजक- 
0.66,भजड-0.38 ,रवमाप्र 
0.38,इमाव-3.23, आदुघ-1.90 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

20 

 
13 

(13.20) 

अजा-2.40, अज-2.80 ,रवजाअ-
0.60,  भजब-0.50, भजक- 
0.70,भजड-0.40 ,रवमाप्र-0.40, 
इमाव-3.40, आदुघ-2.0 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

21 

 
14 

(13.86) 

अजा-2.52, अज-2.94 ,रवजाअ-
0.63,  भजब-0.52, भजक-0.73 
,भजड-0.42 ,रवमाप्र-0.42, 
इमाव-3.57, आदुघ-2.10 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

22 

 
15 

(14.52) 

अजा-2.64, अज-3.08 ,रवजाअ-
0.66,  भजब-0.55, भजक-0.77 
,भजड-0.44 ,रवमाप्र- 
0.44,इमाव-3.74, आदुघ-2.20 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

23 

 
15 

(15.18) 

अजा-2.76, अज-3.22 ,रवजाअ-
0.69,  भजब-0.57, भजक- 
0.80,भजड-0.46 ,रवमाप्र- 
0.46,इमाव-3.91, आदुघ-2.30 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

24 

 
16 

(15.84)  

अजा-2.88, अज- 3.36,रवजाअ-
0.72,  भजब-0.60, भजक-0.84 
,भजड- 0.48,रवमाप्र- 
0.48,इमाव-4.08, आदुघ-2.4 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब) 
कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

25 

 
17 

(16.50) 

अजा-3.00, अज-3.50,रवजाअ-
0.75,  भजब-0.62, भजक- 
0.87,भजड-0.50 ,रवमाप्र-0.50, 
इमाव-4.25, आदुघ-2.50 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब) 
कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

26 

 
17 

(17.16) 

अजा-3.12, अज- 3.64,रवजाअ-
0.78,  भजब-0.65, भजक- 
0.91,भजड- 0.52,रवमाप्र-0.52, 
इमाव-4.42, आदुघ-2.6 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब) 
कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 
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27 

 
18 

(17.82)  

अजा-3.24, अज-3.78 ,रवजाअ-
0.81,  भजब-0.67, भजक- 
0.94,भजड-0.54 ,रवमाप्र- 
0.54,इमाव-4.59, आदुघ-2.70 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब) 
कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

28 

 
18 

(18.48)  

अजा-3.36, अज-3.92 ,रवजाअ-
0.84,  भजब-0.70, भजक- 
0.98,भजड-0.56 ,रवमाप्र- 
0.56,इमाव-4.76, आदुघ-2.80 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब) 
कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

29 

 
19  

(19.14) 

अजा-3.48, अज- 4.06,रवजाअ-
0.87,  भजब-0.72, भजक- 
1.01,भजड-0.58 ,रवमाप्र-0.58, 
इमाव-4.93, आदुघ-2.90 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब) 
कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

30 

20 
(19.80)  

अजा-3.60, अज-4.20 ,रवजाअ-
0.90,  भजब-0.75, भजक- 
1.05,भजड-0.60 ,रवमाप्र- 
0.60,इमाव-5.10, आदुघ-3.0 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब) 
कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

31 

 
20 

(20.46) 

अजा-3.72, अज-4.34 ,रवजाअ-
0.93,  भजब-0.77, भजक-1.08 
,भजड-0.62 ,रवमाप्र-0.62, 
इमाव-5.27, आदुघ-3.10 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब) 
कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

32 

 
21 

(21.12) 

अजा-3.84, अज-4.48 ,रवजाअ-
0.96,  भजब-0.80, भजक- 
1.12,भजड-0.64 ,रवमाप्र- 
0.64,इमाव-5.44, आदुघ-3.20 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, भज(क) 1 
कायमस्वरूपी,1 पद  रवजा(अ) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ब) 
कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) कायमस्वरूपी व 1 पद रवमाप्र 
कायमस्वरूपी 
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अनुसूची-ड  

चंद्रपुि 

 (अजा-13%,अज-15%,रवजाअ-3%,भजब-2.5%,भजक-3.5%,भजड-2%,रवमाप्र-2%,       
इमाव-19%,आदुघ-10%,अिाखीव-30%) 

पद 
संख्या 

70 % 
आििर्ा 

नुसाि 
आिरित 

पदे 

आििर्ाच्या टक्केवािी नुसाि 
येर्ािी प्रवर्गयरनहाय पदे 

अरभप्राय 

1 
0 0 आििर् अरधरनयम कलम 3 (1) (घ)  मधील तितुदीनुसाि 

एकाकी पदास आििर् लारू्ग नाही. 

2 

 
1 (1.40) 

अजा-0.26, अज- 0.30,रवजाअ-
0.06,  भजब-0.05, भजक- 
0.07,भजड- 0.04,रवमाप्र-0.04 
इमाव-0.38, आदुघ-0.20 

प्रथम अजा,त्यानंति बबदुनामावलीच्या क्रमानुसाि 
अज,रवजा(अ),भज(ब),इमाव,भज(क), आदुघ,भज(ड) व रवमाप्र 
या क्रमाने आळीपाळीने 

3 

 
2 (2.21) 

अजा-0.39, अज- 0.45,रवजाअ-
0.09,  भजब-0.075, भजक- 
0.10,भजड- 0.06,रवमाप्र-0.06 
इमाव-0.57, आदुघ-0.30 

1 पद अजा/अज आळीपाळीने, 1 पद रवजा(अ),भज(ब), भज(क) 
,भज (ड) इमाव, आदुघ व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने   

4 

 
3 (2.80) 

अजा-0.52, अज- 0.60,रवजाअ-
0.12,  भजब-0.10, भजक- 
0.14,भजड- 0.08,रवमाप्र-0.08 
इमाव-0.76, आदुघ-0.40 

1 पद अजा/अज आळीपाळीने, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,1 पद  इमाव  व आदुघ या क्रमाने आळीपाळीने  

5 

 
4 (3.50) 

अजा-0.65, अज- 0.75,रवजाअ-
0.15,  भजब-0.12, भजक- 
0.17,भजड- 0.10,रवमाप्र-0.10 
इमाव-0.95, आदुघ-0.50 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव व आदुघ या क्रमाने आळीपाळीने, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

6 

 
4 (4.20) 

अजा-0.78, अज- 0.90, रवजाअ-
0.18,  भजब-0.15, भजक-
0.21,भजड- 0.12,रवमाप्र-0.12, 
इमाव-1.14, आदुघ-0.60 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव व आदुघ या क्रमाने आळीपाळीने, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 
 

7 

 
5 (4.90) 

अजा-0.91, अज-1.05 ,रवजाअ-
0.21,  भजब-0.17, भजक-0.24 
,भजड-0.14 ,रवमाप्र-0.14 
इमाव-1.33, आदुघ-0.70 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने  

8 

 
  6 (5.56) 

अज-1.04, अज-1.20 ,रवजाअ-
0.24,  भजब-0.20, भजक-0.28 
,भजड-0.16 ,रवमाप्र-0.16 
इमाव-1.52, आदुघ-0.80 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 
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9 

 
6 (6.30) 

अजा-1.17, अज- 1.35,रवजाअ-
0.27,  भजब-0.22, भजक- 
0.31,भजड- 0.18,रवमाप्र-0.18, 
इमाव-1.71, आदुघ-0.90 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

10 

 
7 (7.00) 

अजा-1.30, अज-1.50 ,रवजाअ-
0.30,  भजब-0.25, भजक-0.35 
,भजड- 0.20,रवमाप्र- 
0.20,इमाव-1.90, आदुघ-1.00 

1 पद अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

11 

 
 

8 (7.70) 

अजा-1.43, अज- 1.65,रवजाअ-
0.33,  भजब-0.27, भजक-0.38 
,भजड-0.22 ,रवमाप्र-0.22, 
इमाव-2.09, आदुघ-1.10 

1 पद अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क) या क्रमाने आळीपाळीने, 1 पद  भज(ब), 
भज(ड ) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

12 

 
 

8 (8.40) 

अजा-1.56, अज-1.80 ,रवजाअ-
0.36, भजब-0.30, भजक-0.42 
,भजड- 0.24,रवमाप्र-0.24, 
इमाव-2.28, आदुघ-1.20 

1 पद अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क) या क्रमाने आळीपाळीने, 1 पद  भज(ब), 
भज(ड ) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने  

13 

 
 

9 (9.10) 

अजा-1.69, अज-1.95 ,रवजाअ-
0.39,  भजब-0.32, भजक-0.45 
,भजड-0.26 ,रवमाप्र-0.26, 
इमाव-2.47, आदुघ-1.30 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

14 

 
   10 
(9.80) 

अजा-1.82, अज-2.10,रवजाअ-
0.42,  भजब-0.35, भजक-0.49 
,भजड-0.28 ,रवमाप्र- 
0.28,इमाव-2.66, आदुघ-1.40 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

15 

 
     11 
(10.50) 

अजा-1.95, अज-2.25 ,रवजाअ-
0.45,  भजब-0.37, भजक-0.52 
,भजड-0.30 ,रवमाप्र-0.30, 
इमाव-2.85, आदुघ-1.50 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

16 

 
11 

(11.20) 

अजा-2.08, अज- 2.40,रवजाअ-
0.48, भजब-0.40, भजक-0.56 
,भजड- 0.32,रवमाप्र-0.32, 
इमाव-3.04, आदुघ-1.60 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
रवजा(अ) व भज(क या क्रमाने आळीपाळीने), 1 पद भज(ब), 
भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

17 

12 
(11.90) 

अजा-2.21, अज-2.55 ,रवजाअ-
0.51,  भजब-0.42, भजक- 
0.59,भजड- 0.34,रवमाप्र-0.34, 
इमाव-3.23, आदुघ-1.70 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 
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18 

 
13 

(12.60) 

अजा-2.34, अज- 2.70,रवजाअ-
0.54,  भजब-0.45, भजक- 
0.63,भजड-0.36 ,रवमाप्र-0.36, 
इमाव-3.42, आदुघ-1.80 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

19 

 
13 

(13.30) 

अजा-2.47, अज-2.85 ,रवजाअ-
0.57,  भजब-0.47, भजक- 
0.66,भजड-0.38 ,रवमाप्र 
0.38,इमाव-3.61, आदुघ-1.90 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

20 

 
14 

(14.00) 

अजा-2.60, अज-3.0 ,रवजाअ-
0.60,  भजब-0.50, भजक- 
0.70,भजड-0.40 ,रवमाप्र-0.40, 
इमाव-3.80, आदुघ-2.0 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

21 

 
15 

(14.70) 

अजा-2.73, अज-3.15 ,रवजाअ-
0.63,  भजब-0.52, भजक-0.73 
,भजड-0.42 ,रवमाप्र-0.42, 
इमाव-3.99, आदुघ-2.10 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

22 

 
15 

(15.40) 

अजा-2.86, अज-3.30 ,रवजाअ-
0.66,  भजब-0.55, भजक-0.77 
,भजड-0.44 ,रवमाप्र- 
0.44,इमाव-4.18, आदुघ-2.20 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने आळीपाळीने 

23 

 
16 

(16.10) 

अजा-2.99, अज-3.45 ,रवजाअ-
0.69,  भजब-0.57, भजक- 
0.80,भजड-0.46 ,रवमाप्र- 
0.46,इमाव-4.37, आदुघ-2.30 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

24 

 
17 

(16.80)  

अजा-3.12, अज- 3.60,रवजाअ-
0.72,  भजब-0.60, भजक-0.84 
,भजड- 0.48,रवमाप्र- 
0.48,इमाव-4.56, आदुघ-2.4 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

25 

 
18 

(17.50) 

अजा-3.25, अज-3.75,रवजाअ-
0.75,  भजब-0.62, भजक- 
0.87,भजड-0.50 ,रवमाप्र-0.50, 
इमाव-4.75, आदुघ-2.50 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

26 

 
18 

(18.20) 

अजा-3.38, अज- 3.90,रवजाअ-
0.78,  भजब-0.65, भजक- 
0.91,भजड- 0.52,रवमाप्र-0.52, 
इमाव-4.94, आदुघ-2.6 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 
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27 

 
19 

(18.90)  

अजा-3.51, अज-4.05 ,रवजाअ-
0.81,  भजब-0.67, भजक- 
0.94,भजड-0.54 ,रवमाप्र- 
0.54,इमाव-5.13, आदुघ-2.70 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

28 

 
20 

(19.60)  

अजा-3.64, अज-4.20 ,रवजाअ-
0.84,  भजब-0.70, भजक- 
0.98,भजड-0.56 ,रवमाप्र- 
0.56,इमाव-5.32, आदुघ-2.80 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

29 

20 
(20.30) 

अजा-3.77, अज- 4.35,रवजाअ-
0.87,  भजब-0.72, भजक- 
1.01,भजड-0.58 ,रवमाप्र-0.58, 
इमाव-5.51, आदुघ-2.90 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने  

30 

21 
(21.00)  

अजा-3.90, अज-4.50 ,रवजाअ-
0.90,  भजब-0.75, भजक- 
1.05,भजड-0.60 ,रवमाप्र- 
0.60,इमाव-5.70, आदुघ-3.0 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 6 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र  या क्रमाने 
आळीपाळीने 

31 

 
22 

(21.70) 

अजा-4.03, अज-4.65 ,रवजाअ-
0.93,  भजब-0.77, भजक-1.08 
,भजड-0.62 ,रवमाप्र-0.62, 
इमाव-5.89, आदुघ-3.10 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी,5 पदे अज कायमस्वरूपी , 6 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

32 

 
23 

(22.40) 

अजा-4.16, अज-4.80 ,रवजाअ-
0.96,  भजब-0.80, भजक- 
1.12,भजड-0.64 ,रवमाप्र- 
0.64,इमाव-6.08, आदुघ-3.20 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी,5 पदे अज कायमस्वरूपी , 6 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद  रवजा (अ) कायमस्वरूपी, 1 पद 
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) कायमस्वरूपी व 1 पद 
रवमाप्र कायमस्वरूपी  
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अनुसूची-इ  

र्गडरचिोली 

 (अजा-12%,अज-24%,रवजाअ-3%,भजब-2.5%,भजक-3.5%,भजड-2%,रवमाप्र-2%,       
इमाव-17%,आदुघ-10%,अिाखीव-24%) 

पद 
संख्या 

76 % 
आििर्ा 

नुसाि 
आिरित 

पदे 

आििर्ाच्या टक्केवािी नुसाि 
येर्ािी प्रवर्गयरनहाय पदे 

अरभप्राय 

1 
0 0 आििर् अरधरनयम कलम 3 (1) (घ)  मधील तितुदीनुसाि 

एकाकी पदास आििर् लारू्ग नाही. 

2 

 
1 (1.52) 

अजा-0.24, अज- 0.48,रवजाअ-
0.06,  भजब-0.05, भजक- 
0.07,भजड- 0.04,रवमाप्र-0.04 
इमाव-0.34, आदुघ-0.20 

प्रथम अजा,त्यानंति बबदुनामावलीच्या क्रमानुसाि 
अज,रवजा(अ),भज(ब),इमाव,भज(क), आदुघ,भज(ड) व रवमाप्र 
या क्रमाने आळीपाळीने 

3 

 
2 (2.28) 

अजा-0.36, अज- 0.72,रवजाअ-
0.09,  भजब-0.075, भजक- 
0.10,भजड- 0.06,रवमाप्र-0.06 
इमाव-0.51, आदुघ-0.30 

1 पद अजा/अज आळीपाळीने, 1 पद रवजा(अ),भज(ब), 
भज(क) ,भज (ड) इमाव, आदुघ व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   

4 

 
3 (3.04) 

अजा-0.48, अज- 0.96,रवजाअ-
0.12,  भजब-0.10, भजक- 
0.14,भजड- 0.08,रवमाप्र-0.08 
इमाव-0.68, आदुघ-0.40 

1 पद अजा/अज आळीपाळीने, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,1 पद  इमाव  व आदुघ या क्रमाने आळीपाळीने  

5 

 
4 (3.80) 

अजा-0.60, अज- 1.20,रवजाअ-
0.15,  भजब-0.12, भजक- 
0.17,भजड- 0.10,रवमाप्र-0.10 
इमाव-0.85, आदुघ-0.50 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव व आदुघ या क्रमाने आळीपाळीने, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

6 

 
5 (4.56) 

अजा-0.72, अज-1.44, रवजाअ-
0.18,  भजब-0.15, भजक-
0.21,भजड- 0.12,रवमाप्र-0.12, 
इमाव-1.02, आदुघ-0.60 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव कायमस्वरूपी, व 1 पद  आदुघ, रवजा(अ),भज(ब) या 
क्रमाने आळीपाळीने व 1 पद भज(क), भज(ड)  व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने 

7 

 
5 (5.32) 

अजा-0.84, अज-1.68 ,रवजाअ-
0.21,  भजब-0.17, भजक-0.24 
,भजड-0.14 ,रवमाप्र-0.14 
इमाव-1.19, आदुघ-0.70 
 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव कायमस्वरूपी, व 1 पद  आदुघ, रवजा(अ),भज(ब) या 
क्रमाने आळीपाळीने व 1 पद भज(क), भज(ड)  व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने 

8 

 
  6 (6.08) 

अज-0.96, अज-1.92 ,रवजाअ-
0.24,  भजब-0.20, भजक-0.28 
,भजड-0.16 ,रवमाप्र-0.16 
इमाव-1.36, आदुघ-0.80 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 1 पद 
इमाव कायमस्वरूपी व 1 पद  आदुघ, रवजा(अ),भज(ब) या 
क्रमाने आळीपाळीने व 1 पद भज(क), भज(ड)  व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने 
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9 

 
7 (6.84) 

अजा-1.08, अज- 2.16,रवजाअ-
0.27,  भजब-0.22, भजक- 
0.31,भजड- 0.18,रवमाप्र-
0.18, इमाव-1.53, आदुघ-0.90 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 1 पद  आदुघ, रवजा(अ),भज(ब) या 
क्रमाने आळीपाळीने व 1 पद भज(क), भज(ड)  व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने 

10 

 
7 (7.60) 

अजा-1.20, अज-2.40 ,रवजाअ-
0.30,  भजब-0.25, भजक-0.35 
,भजड- 0.20,रवमाप्र- 
0.20,इमाव-1.70, आदुघ-1.00 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 1 पद  आदुघ, रवजा(अ),भज(ब) या 
क्रमाने आळीपाळीने व 1 पद भज(क), भज(ड)  व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने 

11 

 
 

8 (8.36) 

अजा-1.32, अज- 2.64,रवजाअ-
0.33,  भजब-0.27, भजक-0.38 
,भजड-0.22 ,रवमाप्र-0.22, 
इमाव-1.87, आदुघ-1.10 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,2 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
रवजा(अ),भज(ब) या क्रमाने आळीपाळीने व 1 पद भज(क), 
भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 

12 

 
 

9 (9.12) 

अजा-1.44, अज-2.88 ,रवजाअ-
0.36, भजब-0.30, भजक-0.42 
,भजड- 0.24,रवमाप्र-0.24, 
इमाव-2.04, आदुघ-1.20 

1 पद अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
रवजा(अ),भज(ब) या क्रमाने आळीपाळीने व 1 पद भज(क), 
भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 

13 

 
 

10 (9.88) 

अजा-1.56, अज-3.12 ,रवजाअ-
0.39,  भजब-0.32, भजक-0.45 
,भजड-0.26 ,रवमाप्र-0.26, 
इमाव-2.21, आदुघ-1.30 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
रवजा(अ),भज(ब) या क्रमाने आळीपाळीने व 1 पद भज(क), 
भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 

14 

 
   11 
(10.64) 

अजा-1.68, अज- 3.36,रवजाअ-
0.42,  भजब-0.35, भजक-0.49 
,भजड-0.28 ,रवमाप्र- 
0.28,इमाव-2.38, आदुघ-1.40 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
पद भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) व भज(ब) या 
क्रमाने आळीपाळीने व 1 भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

15 

 
     11 
(11.40) 

अजा-1.80, अज-3.60 ,रवजाअ-
0.45,  भजब-0.37, भजक-0.52 
,भजड-0.30 ,रवमाप्र-0.30, 
इमाव-2.55, आदुघ-1.50 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,3 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
पद भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) व भज(ब) या 
क्रमाने आळीपाळीने व 1 भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

16 

 
12 

(12.16) 

अजा-1.92, अज- 3.84,रवजाअ-
0.48, भजब-0.40, भजक-0.56 
,भजड- 0.32,रवमाप्र-0.32, 
इमाव-2.72, आदुघ-1.60 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 2 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
पद भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) व भज(ब) या 
क्रमाने आळीपाळीने व 1 भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

17 

13 
(12.92) 

अजा-2.04, अज-4.08 ,रवजाअ-
0.51,  भजब-0.42, भजक- 
0.59,भजड- 0.34,रवमाप्र-0.34, 
इमाव-2.89, आदुघ-1.70 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) व भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने व 1 भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 
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18 

 
14 

(13.68) 

अजा-2.16, अज- 4.32,रवजाअ-
0.54,  भजब-0.45, भजक- 
0.63,भजड-0.36 ,रवमाप्र-0.36, 
इमाव-3.06, आदुघ-1.80 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
पद भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 
1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने 
 

19 

 
14 

(14.44) 

अजा-2.28, अज-4.56 ,रवजाअ-
0.57,  भजब-0.47, भजक- 
0.66,भजड-0.38 ,रवमाप्र 
0.38,इमाव-3.23, आदुघ-1.90 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,4 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
पद भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 
1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने 

20 

 
15 

(15.20) 

अजा-2.40, अज-4.80 ,रवजाअ-
0.60,  भजब-0.50, भजक- 
0.70,भजड-0.40 ,रवमाप्र-0.40, 
इमाव-3.40, आदुघ-2.0 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,5 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 1 पद  आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद 
पद भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 
1 पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या 
क्रमाने आळीपाळीने 

21 

 
16 

(15.96) 

अजा-2.52, अज-5.04 ,रवजाअ-
0.63,  भजब-0.52, भजक-0.73 
,भजड-0.42 ,रवमाप्र-0.42, 
इमाव-3.57, आदुघ-2.10 

2 पदे अजा कायमस्वरूपी,5 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 1 
पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

22 

 
17 

(16.72) 

अजा-2.64, अज-5.28 ,रवजाअ-
0.66,  भजब-0.55, भजक-0.77 
,भजड-0.44 ,रवमाप्र- 
0.44,इमाव-3.74, आदुघ-2.20 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,5 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 1 
पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 
 

23 

 
17 

(17.48) 

अजा-2.76, अज-5.52 ,रवजाअ-
0.69,  भजब-0.57, भजक- 
0.80,भजड-0.46 ,रवमाप्र- 
0.46,इमाव-3.91, आदुघ-2.30 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,5 पदे अज कायमस्वरूपी , 3 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 1 
पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

24 

 
18 

(18.24)  

अजा-2.88, अज- 5.76,रवजाअ-
0.72,  भजब-0.60, भजक-0.84 
,भजड- 0.48,रवमाप्र- 
0.48,इमाव-4.08, आदुघ-2.4 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,5 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 1 
पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 
 

25 

 
19(19.00) 

अजा-3.00, अज-6.0,रवजाअ-
0.75,  भजब-0.62, भजक- 
0.87,भजड-0.50 ,रवमाप्र-0.50, 
इमाव-4.25, आदुघ-2.50 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,6 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 2 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद पद 
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 1 
पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 
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26 

 
20 

(19.76) 

अजा-3.12, अज- 6.24,रवजाअ-
0.78,  भजब-0.65, भजक- 
0.91,भजड- 0.52,रवमाप्र-0.52, 
इमाव-4.42, आदुघ-2.6 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,6 पदे अज कायमस्वरूपी , 4 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 1 
पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

27 

 
21 

(20.52)  

अजा-3.24, अज-6.48 ,रवजाअ-
0.81,  भजब-0.67, भजक- 
0.94,भजड-0.54 ,रवमाप्र- 
0.54,इमाव-4.59, आदुघ-2.70 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,6 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 1 
पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

28 

 
21 

(21.28)  

अजा-3.36, अज-6.72 ,रवजाअ-
0.84,  भजब-0.70, भजक- 
0.98,भजड-0.56 ,रवमाप्र- 
0.56,इमाव-4.76, आदुघ-2.80 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,6 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 1 
पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

29 

 
22  

(22.04) 

अजा-3.48, अज- 6.96,रवजाअ-
0.87,  भजब-0.72, भजक- 
1.01,भजड-0.58 ,रवमाप्र-
0.58, इमाव-4.93, आदुघ-2.90 

3 पदे अजा कायमस्वरूपी,7 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 1 
पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

30 

 
23 

(22.80)  

अजा-3.60, अज-7.20 ,रवजाअ-
0.90,  भजब-0.75, भजक- 
1.05,भजड-0.60 ,रवमाप्र- 
0.60,इमाव-5.10, आदुघ-3.0 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी,7 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 1 
पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

31 

 
24 

(23.56) 

अजा-3.72, अज-7.44 ,रवजाअ-
0.93,  भजब-0.77, भजक-1.08 
,भजड-0.62 ,रवमाप्र-0.62, 
इमाव-5.27, आदुघ-3.10 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी,8 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 1 
पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड)  व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

32 

 
25 

(24.32) 

अजा-3.84, अज-7.68 ,रवजाअ-
0.96,  भजब-0.80, भजक- 
1.12,भजड-0.64 ,रवमाप्र- 
0.64,इमाव-5.44, आदुघ-3.20 

4 पदे अजा कायमस्वरूपी,8 पदे अज कायमस्वरूपी , 5 पदे 
इमाव कायमस्वरूपी , 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी, 1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी व 1 
पद भज(ब) कायमस्वरूपी , 1 पद भज(ड ) कायमस्वरूपी व 1 
पद रवमाप्र कायमस्वरूपी. 
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अनुसूची-ई  

िायर्गड 

 (अजा-12%,अज-9%,रवजाअ-3%,भजब-2.5%,भजक-3.5%,भजड-2%,रवमाप्र-2%,       
इमाव-19%,आदुघ-10%,अिाखीव-37%) 

पद 
संख्या 

63 % 
आििर्ा 

नुसाि 
आिरित 

पदे 

आििर्ाच्या टक्केवािी नुसाि 
येर्ािी प्रवर्गयरनहाय पदे 

अरभप्राय 

1 
0 0 आििर् अरधरनयम कलम 3 (1) (घ)  मधील तितुदीनुसाि 

एकाकी पदास आििर् लारू्ग नाही. 

2 

 
1 (1.26) 

अजा-0.24, अज- 0.18,रवजाअ-
0.06,  भजब-0.05, भजक- 
0.07,भजड- 0.04,रवमाप्र-0.04 
इमाव-0.38, आदुघ-0.20 

प्रथम अजा,त्यानंति बबदुनामावलीच्या क्रमानुसाि 
अज,रवजा(अ),भज(ब),इमाव,भज(क), आदुघ,भज(ड) व रवमाप्र 
या क्रमाने आळीपाळीने 

3 

 
2 (1.89) 

अजा-0.36, अज- 0.27,रवजाअ-
0.09,  भजब-0.075, भजक- 
0.10,भजड- 0.06,रवमाप्र-0.06 
इमाव-0.57, आदुघ-0.30 

1 पद अजा/अज आळीपाळीने, 1 पद रवजा(अ),भज(ब), 
भज(क) ,भज (ड) इमाव, आदुघ व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने   

4 

 
3 (2.52) 

अजा-0.48, अज- 0.36,रवजाअ-
0.12,  भजब-0.10, भजक- 
0.14,भजड- 0.08,रवमाप्र-0.08 
इमाव-0.76, आदुघ-0.40 

1 पद अजा/अज आळीपाळीने, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,1 पद  इमाव  व आदुघ या क्रमाने आळीपाळीने  

5 

 
3 (3.15) 

अजा-0.60, अज- 0.45,रवजाअ-
0.15,  भजब-0.12, भजक- 
0.17,भजड- 0.10,रवमाप्र-0.10 
इमाव-0.95, आदुघ-0.50 

1 पद अजा व अज या क्रमाने आळीपाळीने, 1 पद  
रवजा(अ),भज(ब),भज(क), भज(ड) व रवमाप्र क्रमाने 
आळीपाळीने,1 पद  इमाव  व आदुघ या क्रमाने आळीपाळीने 

6 

 
4 (3.78) 

अजा-0.72, अज-0.54, रवजाअ-
0.18,  भजब-0.15, भजक-
0.21,भजड- 0.12,रवमाप्र-0.12, 
इमाव-1.14, आदुघ-0.60 
 

1 पद इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद अजा व अज या क्रमाने 
आळीपाळीने , 1 पद  रवजा(अ),भज(ब) व आदुघ या क्रमाने 
आळीपाळीने,1 पद भज(क), भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

7 

 
4 (4.41) 

अजा-0.84, अज-0.63 ,रवजाअ-
0.21,  भजब-0.17, भजक-0.24 
,भजड-0.14 ,रवमाप्र-0.14 
इमाव-1.33, आदुघ-0.70 

1 पद इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद अजा व अज या क्रमाने 
आळीपाळीने , 1 पद  रवजा(अ),भज(ब) व आदुघ या क्रमाने 
आळीपाळीने,1 पद भज(क), भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

8 

 
  5 (5.04) 

अज-0.96, अज-0.72 ,रवजाअ-
0.24,  भजब-0.20, भजक-0.28 
,भजड-0.16 ,रवमाप्र-0.16 
इमाव-1.52, आदुघ-0.80 

2 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद अजा व अज या क्रमाने 
आळीपाळीने , 1 पद  रवजा(अ),भज(ब) व आदुघ या क्रमाने 
आळीपाळीने,1 पद भज(क), भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 
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9 

 
6 (5.67) 

अजा-1.08, अज- 0.81,रवजाअ-
0.27,  भजब-0.22, भजक- 
0.31,भजड- 0.18,रवमाप्र-
0.18, इमाव-1.71, आदुघ-0.90 

2 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद 
अज व रवजा(अ या क्रमाने आळीपाळीने , 1 पद  भज(ब) व 
भज(क) या क्रमाने आळीपाळीने,1 पद आदुघ ,भज(ड) व 
रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने  

10 

 
6 (6.30) 

अजा-1.20, अज-0.90 ,रवजाअ-
0.30,  भजब-0.25, भजक-0.35 
,भजड- 0.20,रवमाप्र- 
0.20,इमाव-1.90, आदुघ-1.00 

2 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद अजा कायमस्वरूपी,1 पद 
अज व रवजा(अ या क्रमाने आळीपाळीने , 1 पद  भज(ब) व 
भज(क) या क्रमाने आळीपाळीने,1 पद आदुघ ,भज(ड) व 
रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 

11 

 
 

7 (6.93) 

अजा-1.32, अज- 0.99,रवजाअ-
0.33,  भजब-0.27, भजक-0.38 
,भजड-0.22 ,रवमाप्र-0.22, 
इमाव-2.09, आदुघ-1.10 

2 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 1 पद अजा कायमस्वरूपी, 1 पद 
अज कायमस्वरूपी, 1 पद आदुघ कायमस्वरूपी,1 पद 
रवजा(अ) व  भज(ब) या क्रमाने आळीपाळीने , 1 पद  भज(क) 
,भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 

12 

 
 

8 (7.56) 

अजा-1.44, अज-1.08 ,रवजाअ-
0.36, भजब-0.30, भजक-0.42 
,भजड- 0.24,रवमाप्र-0.24, 
इमाव-2.28, आदुघ-1.20 

2 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2 पद अजा कायमस्वरूपी, 1 पद 
अज कायमस्वरूपी, 1 पद आदुघ कायमस्वरूपी,1 पद 
रवजा(अ) व  भज(ब) या क्रमाने आळीपाळीने , 1 पद  भज(क) 
,भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 

13 

 
 

8 (8.19) 

अजा-1.56, अज-1.17 ,रवजाअ-
0.39,  भजब-0.32, भजक-0.45 
,भजड-0.26 ,रवमाप्र-0.26, 
इमाव-2.47, आदुघ-1.30 

2 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2 पद अजा कायमस्वरूपी, 1 पद 
अज कायमस्वरूपी, 1 पद आदुघ कायमस्वरूपी,1 पद 
रवजा(अ) व  भज(ब) या क्रमाने आळीपाळीने , 1 पद  भज(क) 
,भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 

14 

 
   9 
(8.82) 

अजा-1.68, अज- 1.26,रवजाअ-
0.42,  भजब-0.35, भजक-0.49 
,भजड-0.28 ,रवमाप्र- 
0.28,इमाव-2.66, आदुघ-1.40 

3 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2 पद अजा कायमस्वरूपी, 1 पद 
अज कायमस्वरूपी, 1 पद आदुघ कायमस्वरूपी,1 पद 
रवजा(अ) व  भज(ब) या क्रमाने आळीपाळीने , 1 पद  भज(क) 
,भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 

15 

 
     9  
(9.45) 

अजा-1.80, अज-1.35 ,रवजाअ-
0.45,  भजब-0.37, भजक-0.52 
,भजड-0.30 ,रवमाप्र-0.30, 
इमाव-2.85, आदुघ-1.50 

3 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2 पद अजा कायमस्वरूपी, 1 पद 
अज कायमस्वरूपी, 1 पद आदुघ कायमस्वरूपी,1 पद 
रवजा(अ) व  भज(ब) या क्रमाने आळीपाळीने , 1 पद  भज(क) 
,भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 

16 

 
10 

(10.08) 

अजा-1.92, अज- 1.44,रवजाअ-
0.48, भजब-0.40, भजक-0.56 
,भजड- 0.32,रवमाप्र-0.32, 
इमाव-3.04, आदुघ-1.60 

3 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2 पद अजा कायमस्वरूपी, 1 पद 
अज कायमस्वरूपी, 1 पद आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) व  भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने , 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

17 

 
11 

(10.71) 

अजा-2.04, अज-1.53 ,रवजाअ-
0.51,  भजब-0.42, भजक- 
0.59,भजड- 0.34,रवमाप्र-0.34, 
इमाव-3.23, आदुघ-1.70 

3 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद 
अज कायमस्वरूपी, २ पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) व  भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने , 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने आळीपाळीने 
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18 

 
11 

(11.34) 

अजा-2.16, अज- 1.62,रवजाअ-
0.54,  भजब-0.45, भजक- 
0.63,भजड-0.36 ,रवमाप्र-0.36, 
इमाव-3.42, आदुघ-1.80 

3 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद 
अज कायमस्वरूपी, २ पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) व  भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने , 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 
 

19 

 
12 

(11.97) 

अजा-2.28, अज-1.71 ,रवजाअ-
0.57,  भजब-0.47, भजक- 
0.66,भजड-0.38 ,रवमाप्र 
0.38,इमाव-3.61, आदुघ-1.90 

4 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद 
अज कायमस्वरूपी, २ पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) व  भज(ब) या क्रमाने 
आळीपाळीने , 1 पद  भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

20 

 
13 

(12.60) 

अजा-2.40, अज-1.80 ,रवजाअ-
0.60,  भजब-0.50, भजक- 
0.70,भजड-0.40 ,रवमाप्र-0.40, 
इमाव-3.80, आदुघ-2.0 

4 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद 
अज कायमस्वरूपी, २ पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 
 

21 

 
13 

(13.23) 

अजा-2.52, अज-1.89 ,रवजाअ-
0.63,  भजब-0.52, भजक-0.73 
,भजड-0.42 ,रवमाप्र-0.42, 
इमाव-3.99, आदुघ-2.10 

4 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 1 पद 
अज कायमस्वरूपी, २ पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

22 

 
14 

(13.86) 

अजा-2.64, अज-1.98 ,रवजाअ-
0.66,  भजब-0.55, भजक-0.77 
,भजड-0.44 ,रवमाप्र- 
0.44,इमाव-4.18, आदुघ-2.20 

4 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे 
अज कायमस्वरूपी, २ पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

23 

 
14 

(14.49) 

अजा-2.76, अज-2.07 ,रवजाअ-
0.69,  भजब-0.57, भजक- 
0.80,भजड-0.46 ,रवमाप्र- 
0.46,इमाव-4.37, आदुघ-2.30 

4 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 2 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे 
अज कायमस्वरूपी, २ पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

24 

 
15 

(15.12)  

अजा-2.88, अज- 2.16,रवजाअ-
0.72,  भजब-0.60, भजक-0.84 
,भजड- 0.48,रवमाप्र- 
0.48,इमाव-4.56, आदुघ-2.4 

4 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे 
अज कायमस्वरूपी, २ पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 
 

25 

 
16 

(15.75) 

अजा-3.00, अज-2.25,रवजाअ-
0.75,  भजब-0.62, भजक- 
0.87,भजड-0.50 ,रवमाप्र-0.50, 
इमाव-4.75, आदुघ-2.50 

5 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे 
अज कायमस्वरूपी, २ पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 
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16 

(16.38) 

अजा-3.12, अज- 2.34,रवजाअ-
0.78,  भजब-0.65, भजक- 
0.91,भजड- 0.52,रवमाप्र-0.52, 
इमाव-4.94, आदुघ-2.6 

5 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे 
अज कायमस्वरूपी, २ पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

27 

 
17 

(17.01)  

अजा-3.24, अज-2.43 ,रवजाअ-
0.81,  भजब-0.67, भजक- 
0.94,भजड-0.54 ,रवमाप्र- 
0.54,इमाव-5.13, आदुघ-2.70 

5 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 2 पदे 
अज कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

28 

 
18 

(17.64)  

अजा-3.36, अज-2.52 ,रवजाअ-
0.84,  भजब-0.70, भजक- 
0.98,भजड-0.56 ,रवमाप्र- 
0.56,इमाव-5.32, आदुघ-2.80 

5 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 3 पदे 
अज कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

29 

 
18 

(18.27) 

अजा-3.48, अज- 2.61,रवजाअ-
0.87,  भजब-0.72, भजक- 
1.01,भजड-0.58 ,रवमाप्र-
0.58, इमाव-5.51, आदुघ-2.90 

5 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 3 पदे 
अज कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

30 

 
19 

(18.90)  

अजा-3.60, अज-2.70 ,रवजाअ-
0.90,  भजब-0.75, भजक- 
1.05,भजड-0.60 ,रवमाप्र- 
0.60,इमाव-5.70, आदुघ-3.0 

6 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 3 पदे अजा कायमस्वरूपी, 3 पदे 
अज कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

31 

 
20 

(19.53) 

अजा-3.72, अज-2.79 ,रवजाअ-
0.93,  भजब-0.77, भजक-1.08 
,भजड-0.62 ,रवमाप्र-0.62, 
इमाव-5.89, आदुघ-3.10 

6 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 4 पदे अजा कायमस्वरूपी, 3 पदे 
अज कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) व रवमाप्र या क्रमाने 
आळीपाळीने 

32 

 
21 

(20.16) 

अजा-3.84, अज-2.88 
,रवजाअ-0.96,  भजब-0.80, 
भजक- 1.12,भजड-0.64 
,रवमाप्र- 0.64,इमाव-6.08, 
आदुघ-3.20 

6 पदे इमाव कायमस्वरूपी, 4 पदे अजा कायमस्वरूपी, 3 पदे 
अज कायमस्वरूपी, 3 पदे आदुघ कायमस्वरूपी, 1 पद  
भज(क) कायमस्वरूपी ,1 पद रवजा(अ) कायमस्वरूपी,  1 पद  
भज(ब) कायमस्वरूपी, 1 पद भज(ड) कायमस्वरूपी व 1 पद  
रवमाप्र कायमस्वरूपी  
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