
 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पिार आकाांक्षा विद्धशे्वर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP1             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : शिदे आयान रामकृष्ण 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP2             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : माने अलोक दीपक 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP3             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कदम अपूिाा निनाथ 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP4             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कुिळे आददत्य आनांदराि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP5             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : दधुाळ अददती आण्णािो 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP6             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : नायकिर्ी अमन वनिार 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP7             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पािंील अक्षरा अिोक 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP8             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पािंील अथिा अवनल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP9             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िूयािांिी आयान िुभाष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP10             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जाधि आयुष्य दत्तात्रय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP11             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कणिे अांदकत अनांत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP12             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कारांजकर आददत्य गणेि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP13             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : काळेल अक्षय विजय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP14             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : घार्ी अशजलय िांकर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP15             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : घागे अनुष्का अवजत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP16             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : चव्हाण अर्पपता िांतोष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP17             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जाधि अनुष्का पाांरु्रांग 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP18             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जाधि आरती मनोहर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP19             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पालिे आयाा िांजय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP20             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : फर्तरे अनुज आविष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP21             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : मदने अथिा विजय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP22             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : शिदे अवनल बाजीराि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP23             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िूयािांिी अवनता अरुण 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP24             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : मारकर् आददत्य वििाजी 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP25             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : माळी आददत्य विष्णु 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP26             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : रांगाप्पागोळ अक्षता िरणाप्पा 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP27             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : काकर्े वचरांतन वििाजी 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP28             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : माने चेतना केिि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP29             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िेलार चैतन्य तुकाराम 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP30             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : चव्हाण दत्तात्रय विलाि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP31             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : काांबळे धु्रि िांतोष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP32             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जाधि ददवग्िजय बाळािाहेब 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP33             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पिार ददव्या जयशिह 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP34             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : माने ददिा ददपक 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP35             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : यादि ददक्षा िांकर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP36             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : यिराजे ज्ञानेश्वर उपािे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP37             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : नरळे ईश्वरी बाबािाहबे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP38             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : घालमे गोवपका नांदलाल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP39             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िथमेि गजानन पािंील 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP40             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िांकेत गणेि कोकरे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP41             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : काळे गौरि जाशलदर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP42             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : यादि गणेि राजेंद्र 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP43             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िोलनकर ऋषी ईश्वरलाल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP44             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जायभाय हषािधान परमेश्वर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP45             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कर्ोले हषािधान अवनल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP46             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : इांगिले हषा विजय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP47             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गुजर ऋताांिू अमोल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP48             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : नलिर्े हषािधान योगेि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP49             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : राजेमहावर्क हषािधान वनलेि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP50             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : रामगुर्े ऋतुराज मनोज 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP51             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : आत्तार जेबा िल्लाउद्दीन 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP52             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कु. यादि कृवतका ददपक 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP53             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : खांदारे वक्षतीज राजकुमार 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP54             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : ढेकळे करण अवनल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP55             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गािर्े कार्पतकी अमोल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP56             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जाधि वक्षवतज अमोल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP57             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : दर्ि करण कामाजी 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP58             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : नरळे करण िुग्रीि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP59             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : नलिर्े करन बाळकृष्ण 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP60             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : मोरे करण अजुान 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP61             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : वनिळ मैत्रेयी विकाि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP62             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : काळे मवनष रमेि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP63             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कोकािें मोवहत उमेि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP64             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : भाष्ट ेमृणाल अिोक 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP65             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : माळी मयूर िजरेाि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP66             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िूयािांिी मवनष अांकुि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP67             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कदम मयूर ददपक 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP68             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गिळी  वनदकता  बाळािाहबे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP69             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : काांबळे वनदकता गवहन 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP70             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : नािुंलकर वनदकता तानाजी 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP71             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : खार्े वनखील नानािो 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP72             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : बोर्के नयन िुवनल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP73             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : मुलाणी नावझया िब्बीर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP74             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : थोरात वनिा भागित 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP75             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : काकर्े ओम अविनाि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP76             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जिळ ओंकार िरेुि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP77             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : बांर्ी ओंकार िुपूत्र 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP78             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िुतार ओम ितीि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP79             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गुळिे  पुनम िुभाष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP80             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बीिीएि  लॅब , 3rd Floor Annexe Building Lab 2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जरे ितीक्षा िुनील 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP81             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िस्ते िवतक्षा  गोिधान 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP82             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िज्िल धनांजय िाकणकर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP83             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जाधि िेम िवचन 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP84             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : घािंगे पाथा राजाराम 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP85             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : चव्हाण पृर्थिीराज आण्णािो 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP86             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जाधि पूिाा अमर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP87             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : माने िज्िल िताप 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP88             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : लोखांर्े िाची िकाि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP89             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : आदेि मारुती रणददि े

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP90             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कटे्ट िज्ञा िोमनाथ 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP91             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कणिे िद्युमन आप्पािो 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP92             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गार्िे िनेहा िविण 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP93             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : चव्हाण पृर्थिीराज वििाजी 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP94             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : चव्हाण िथमेि िकाि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP95             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िकाि पाांरु्रांग िरक 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP96             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : बोगे िवतक्षा रशिद्र 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP97             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : माने िज्ञा िांतोष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP98             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : रोकर्े िथमेि विद्धशे्वर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP99             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : लेंभे पाथा विजय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP100             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िपकाळ िगती वभमराि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP101             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : देिमुख िवतक्षा ररतेि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP102             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पािंील िथमेि उत्तम 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP103             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : वलगार्े िथमेि बाबािाहबे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP104             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िुळ िज्िल िविण 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP105             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पािंील रविराज राजिे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP106             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पुजारी राजिधान विनोद 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP107             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िाघमारे राजकुमार दिरथ 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP108             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : अनुष्का राजेि शिदे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP109             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कणिे रावधका नांदकुमार 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP110             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : चव्हाण रजत अवनल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP111             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : फाळके ररया राजेंद्र 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP112             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : यादि राजिधान अवनल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP113             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : राजेि पिार 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP114             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : शिदे रुतुजा विनोद 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP115             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िाह रोिन अिोक 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP116             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : औिेकर राजनांददनी अवनकेत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP117             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : शिदे राहुल नांदकुमार 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP118             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गुणिरे िाक्षी भालचांद्र 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP119             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : तवनष्का िवतष रु्चे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP120             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Animation Dept. 2nd Floor, B-Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : दरेकर श्रुती दादािाहेब 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP121             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : देिमाने श्रद्धा गणेि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP122             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पिार श्रािणी िांतोष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP123             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पिार िृष्टी िमाधान 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP124             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : माने िाक्षी वििाजी 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP125             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जायभाये िरुज भरत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP126             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पिार िुभाांगी भरत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP127             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पोिार श्रीि िुिाांत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP128             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पािंील श्रीजीत  िजेराि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP129             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पािंील िई आनांदराि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP130             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : भक्ती िुरेंद्र मोिें 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP131             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : काकर्े विद्धाांत िवति 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP132             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कु.गाढिे िमृद्धी मांगिे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP133             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पािंील ित्यजीत नारायण 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP134             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गलांर्े से्नहा नाथबाबा 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP135             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : घोर्े श्रेया बबन 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP136             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : देिाई िावनका वििाजी 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP137             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : देिाई िुवजत िुवनल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP138             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पािंील िुभम ििांत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP139             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पािंील श्रेया िजेराि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP140             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Mathematic Dept. 3rd Floor, B- Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : माने श्रुवतका अवनल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP141             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िेर्गे िुभम िांकर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP142             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िुतार िोहम जनादान 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP143             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कदम िई िुवजतकुमार 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP144             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कदम िोमेश्वर विलाि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP145             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कदम िोहम विजय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP146             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : खताळ िावनका िागर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP147             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : खार्े िांस्कार आनांदराि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP148             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : खार्े िोहम भास्कर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP149             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : खोत श्रुती राहुल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP150             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : खोपर्े विद्धी िांतोष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP151             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गार्िे िावनका तुषार 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP152             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गार्े िलाका विश्वनाथ 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP153             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गार्े स्िानांदा वबवपन 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP154             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : घार्गे श्रािणी बाळकृष्ण 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP155             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : चोपर्े श्रद्धा महादेि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP156             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जाधि श्रद्धा उत्तम 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP157             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : जाधि िांदीप ददनकर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP158             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : ढेबे िांस्कृती िांतोष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP159             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : देिमुख श्रीतेज िमोद 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP160             परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-1 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : धनािर्े िनी एकनाथ 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP161 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : नलिर्े िांभूराज जगन्नाथ 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP162 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पिार िोहांम तानाजी 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP163 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : बोगे िनी पाांरु्रांग 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP164 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : बोगे िरुज लक्ष्मण 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP165 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : रेळेकर स्िरा वििाल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP166 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : विभुते श्रािणी मनोज 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP167 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : शिदे स्िराांजली अवजत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP168 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : श्रिण विनायक राऊत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP169 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : श्रवुतका अिोक घार्ग े

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP170 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िपकाळ िाक्षी रामचांद्र 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP171 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िुरज िुरेि नरळे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP172 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िूयािांिी िाक्षी गणपत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP173 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : करमाळकर िाथाक ििाांत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP174 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कारांर्े िूयाकाांत नानािाहेब 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP175 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : खरात िोमनाथ िुधीर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP176 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : खाांर्ेकर िुभम कलाप्पा 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP177 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गायकिार् िुभाांगी धनांजय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP178 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गोरिे िोहम राज ू

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP179 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : घार्गे िुभम रमिे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP180 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Annexe Building, Statics’ Lab-2 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : ढेंबरे िुभम दत्तात्रय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP181 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पािंील श्रुती वििाजी 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP182 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पािंील िुयि गणिे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP183  परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : रेपाळ िुिाांत अवनल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP184 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : शिदे िायली िांतोष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP185 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : दरेकर तन्िी राििाहबे 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP186 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कािें तेजि िाांतीलाल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP187 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : केणे तन्मय जयिांत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP188 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : काांबळे तन्मेिा विजय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP189 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : ददवक्षत तेजि आविष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP190 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पोतदार तेजश्री जगदीि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP191 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : भोईिें तनुज रिींद्र 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP192 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : मदने तवनष्का देिराि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP193 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : माने तवनष्का िुवनल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP194 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िायदांर्े तन्मय विकां दर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP195 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गाांधी तवनष िवचन 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP196 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : घनििं उत्कषाा रामचांद्र 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP197 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पािंील विनय विजय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP198 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कदम विराज अतुल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP199 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कुां भार विराज िांतोष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP200 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Jr. Electronics B Building 

                                       परीक्षचेी िळे :11.30 a.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : केिकर िृांदा अनांत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP201 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे :02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : आगलािे िेदाांत िुयाकाांत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP202 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : कारांजकर िेददका िुवनल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP203 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गायकिार् विजयशिह विरीष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP204 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : गौरि विकाि पात्रेकर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP205 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : ढमाळ िैष्णि वजतेंद्र 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP206 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : तािरे िरद अवनल 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP207 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : देिकुळे वििके पाांरु्रांग 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP208 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पिार िरद बाबिो 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP209 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : पोफळे िेदाांवतका िूयाकाांत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP210 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : फराांदे िरुन िागर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP211 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : बगे िैष्णिी विश्वाि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP212 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : भोिले विराज विजय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP213 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : भोिले िैष्णि बाळकृष्ण 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP214 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : माईणकर विनायक गोरखनाथ 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP215 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : वमठारे  िरद विकाि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP216 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : विघे्नि वििराम िेिें 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP217 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : विजय मारुती िरक 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP218 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : वििाखा विलाि जाधि 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP219 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िैष्णिी विश्वनाथ घार्ग े

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP220 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   Computer Science, 2nd Floor, Lab 1 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : शिदे िैष्णिी िांतोष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP221 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : िूयािांिी िैभि ईश्वर 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP222 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : वहरिे विपुल ियाजी 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP223 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : महामुनी विक्राांत िविकाांत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP224 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : खताळ यिराज िांतोष 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP225 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : घनििं यि श्रीमांत 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP226 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : नरळे यि राज ू

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP227 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : बोरािें यि ििीण 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP228 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : खिंकाळे यिराज दत्तात्रय 

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP229 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

उ  



 

 

रयत शिक्षण संस्था, सातारा 

कर्मवीर शवद्याप्रबोशिनी , 
शनवासी वसशतगृह 

 ऑनलाइन प्रवेि परीक्षा २०१९ 
 

विद्यार्थयााच ेनाि : आददत्य िकाि राजग े

 

 

परीक्षा क्रमाांक :KVP230 परीक्षा कें द्र : Yashwantrao Chavan Institute of Science College, Satara 

 

ददनाांक : 21 एविल 2019   परीक्षा लबॅ -   बी वबशल्र्ग आय िंी लॅब ३ 

                                       परीक्षचेी िळे : 02.30 p.m. िाजता  

 

परीक्षा कें द्रािर ररपोर्टिंगची िेळ : परीक्षेच्या िेळेपूिी 30 वमवनिें अगोदर (मुख्य िभागृह, YC College, Satara) 

 
 

 

िांपका  : कमािीर विद्या िबोवधनी, ४ था मजला, रयत विक्षण िांस्था कायाालय, पोिई नाका, िातारा.  

             फो.– ०२१६२- २३१०७४  

  श्री. कुरेिी आर.एन.- ९८५०२९७६८९, ७०२०७५८५९५  

 

  

  विद्यार्थयााची िही .      परीक्षा कें द्र पयािेक्षक िही  
 

ऑनलाईन परीक्षा  विद्यार्थयाांिाठी िचूना – 

1. परीके्षिाठी विद्यार्थयााजिळ स्िताचे कोणतेही ओळखपत्र अिािे. उदा. िाळेचे 

ओळखपत्र, आधार कार्ा इत्यादी. 

2. िदर परीक्षा िांगणकािर (ऑनलाइन) घेतली जाईल. विद्यार्थयााि िांगणकाचे थोरे् 

फार ज्ञान अिािे.  

3. परीक्षा कें द्रािर स्ित:च्या खचााने यािे लागेल. येण्या जाण्याचा कोणताही खचा ददला 

जाणार नाही. 

4. परीके्षच्या िेळेपूिी ३० वमवनिें अगोदर परीक्षा कें द्राला ररपोिंीग करणे जरुरी आहे.   

5. परीके्षला येताना हे ििेिपत्र जिळ अिािे.  

6. विद्यार्थयााने स्ितः जिळ िाळेने ददलेले ककिा इतर कोणतेही ओळखपत्र जिळ 

बाळगािे. 

7. मुख्य ऑनलाईन परीक्षा िुरु करण्या पूिी तुम्हाला ५ िश्नाचा रे्मो ददला जाईल. 

8. िदर परीक्षा वह १०० िश्नाची अिेल. 

9. परीके्षि  १ ताि ४० वमवनिें (१०० वमवनिें) िेळ अिेल. 

10. Start Quiz या बिंन िर वललक केल्यािर  तुमचा िेळ आवण मुख्य परीक्षा  िुरू होईल   

11. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरू झाल्यानांतर िमोर अिलेल्या िश्नाचा योग्य पयााय वनिरू्न 

ACCEPT या बिंन िर वललक करािे. 

12. ACCEPT केल्या वििाय पुढील िश्न येणार नाही. 

13. एकदा ACCEPT केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येणार नाही.  

14. जर एखादा िश्न येत निेल तर SKIP या बिंन िर वललक करून पुढचा िश्न घेता येईल आवण SKIP केलेला िश्न पुन्हा िोर्विता येईल.  

15. िेळ िांपल्यानांतर परीक्षा आपोआप बांद होऊन तुमचा वनकाल िमोर ददिेल. 

16. विद्यार्थयााने परीक्षा िुरु अिताना मोबाईल, कॅललयूलेिंर िारखे कोणतेही िाधन जिळ बाळगू नये. कच्चे काम करणेिाठी कागद ददले जातील  

17. सूचना आणि अणिक मणितीसाठी http://www.erayat.org पिा 

1.  

उ  


