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पिर ा क ात वेश िमळव यासाठी हे वेशप व यासोबत या सूचना बरोबर आणणे आव यक आहे .
पिर ेस येताना उमेदवाराने वत: या ओळखी या पुरा यासाठी आधारकाड, पॅनकाड, िनवडणूक आयोगाचे
ओळखप , पासपोट व माटकाड कारचे लायसे स यापैकी िकमान कोणतीही दोन मू ळ ओळखप े व यां या
छायांिकत ती सोबत आणणे व समवे कासमोर या वसा ांिकत क न दे णे अिनवाय आहे .
परी ेचे वेळाप क
परी े चा िदनांक

मंगळवार िद. 27
स टबर 2022
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2.

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ

य परी े चा
कालावधी

सकाळी 10.30

सकाळी 10.50

सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

परी े या िदवशी उदभवू शकणा-या अडचणी अथवा आंदोलने, मोच, वाहतूक सम या, अितवृ टी इ यादी बाबी
ल ात घे वून िवहीत वेळे या अगोदर संबंिधत परी ा क ावर उप थत राहणे आव यक आहे . परी ा क ाम ये
िवहीत केले या वेळेनंतर कोण याही पिर थतीत उमेदवारांना परी े स वेश िदला जाणार नाही अथवा यासंदभ त
िश ण िवभाग ाथिमक सातारा िज हा पिरषद सातारा यांची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही.
य पेपर सु हो यापूव चा कालावधी उमेदवारांची तपासणी (Frisking) हजेरी तपासणे , संगणक सु करणे,
सूचना देणे इ यादी कामासाठी राहील.
परी ा सु झा यानंतर ते परी ा कालावधी सं पेपयत कोण याही उमेदवारास कोण याही कारणासाठी परी ा
क ाबाहे र जा याची परवानगी िदली जाणार नाही.
परी ा क ात आण यास परवानगी असलेले सािह य :- वेशप , बॉल पॉईंट पेन, मूळ ओळखप व
ओळखप ाची छायांिकत त.
िडजीटल डायरी, पेजर, माय ोफोन, मोबाईलफोन, कॅमेरा अंतभूत असलेली कोण याही कारची साधने , सीमकाड,
यूटूथ, दूरसंचार साधने हणून वापरणेयो य व तू, इले ीक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पु तके,
बँग, परीगणक (Calculator) इ यादी कारची साधने /सािह य परी ा क ा या पिरसरात तसे च परी ा क ात
आण यास, वत:जवळ आण यास, याचा वापर कर यास अथवा या या वापरासाठी इतरांची मदत घे यास स त
मनाई आहे . असे सािह य सोबत आण यास ते सािह य परी ा क ाबाहे र ठे वावे लागेल व या या सुरि ततेची
जबाबदारी सं पूणपणे संबंिधत उमेदवाराची राहील.
िश ण िवभागाने परवानगी नाकारलेले कोण याही कारचे अनािधकृत साधन/सािह य परी े यावेळी संबंिधत
उपक ा या मु य वेश दारावरच ठे वावे लागेल. अशा साधन/सािह या या सुरि तते ची जबाबदारी संपूणपणे
संबंिधत उमेदवाराची राहील. यासंदभ तील कोण याही कार या नुकसानीस िज हा शासन कवा शाळा/
महािवदयालय यव थापन जबाबदार राहणार नाही याची जबाबदारी यावी.
परी े यावेळी हजेरीपटावरील न दी काळजीपूवक भरा यात. उमेदवाराने केलेला अज, ओळखप व हजेरी पट
यावरील वा री एकच कारची असणे आव यक आहे .
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इं जी व मराठी अशा दो ही भाषेत टं कलेखन करताना मु णदोषामू ळे िवसंगती िनम ण झा याची शंका आ यास
ता काळ समवे का या िनदशनास आणून दे यात यावे .
ऑनलाईन उ रपि केवरील को डग अचूकपणे न के यास शू य गुण दे यात येतील. को डग कर यास ूटी
रािह यास याची संपूणपणे जबाबदारी उमेदवाराची राहील व यासंदभ तील कोण याही प यवहाराची दखल घे तली
जाणार नाही.
टं कलेखनासाठी दे यात आलेले परी छे द परी े चा कालावधी सं प यानं तर परी ा क ाबाहे र घे वून जा यास स त
मनाई आहे .
परी ा कालावधी संप यानंतर टं कलेखनासाठी दे यात आलेले परी छे द लगेचच समवे का या ता यात दे यात
यावेत. तसेच सव उमेदवारां या टं कलेखनासाठी दे यात आले ले परी छे द समवे काकडे जमा होवून याचा िहशोब
लागत नाही तोपयत कोण याही उमेदवारास परी ा क ाबाहे र जा याची परवानगी नाही.
संगणक ान ऑनलाईन परी ा एकूण 50 शनाची उ रे नमूद कर याची सोय आहे . या परी े या शनसंचामधील
सव न अिनवाय असतील. येक न मांकाखाली िदले या पय यामधून यो य उ राची िनवड करावयाची
आहे .
अयो य प दतीने नमूद केले या उ रास गुण िदले जाणार नाहीत.
ऑनलाईन परी े त िवहीत केले या वेळेत िवहीत केले या िठकाणीच आपली उ रे नमूद करावीत. अ य िठकाणी
उ रे िलह यास सूचनांचे उ लं घन केले आहे असे समजून कारवाई कर यात येईल.
एकदा नमूद केलेली उ रे व ऑनलाईन उ रपि का Submit के यानंतर याम ये कोण याही कारचा बदल करता
येणार नाही.
सदर परी ेत नकारा मक गुणांकनाची (Negative Marking) प दत लागू केलेली नाही.
संगणक ान नसं चम ये 50 गुणांसाठी 50 न िवहीत कर यात आले आहे त. तसेच मराठी (30) व इं जी (40)
टाय पगसाठी येकी 25 गुण िवहीत कर यात आले आहे त.
वेशप ा या सुरि तते ची संपूण जबाबदारी संबंिधत उमेदवारावरच राहील. अ य य तीकडू न कोण याही
कारणाकरीता सदर वेशप ाचा दूरउपयोग केला गेला तर या य तीकडू न मदत घेतली अस याचे िस द
कर याची जबाबदारी उमेदवारावर राहील.
परी ेस वेश िदला हणून िज हा शासनाने उमेदवारी वकारली असा अथ होत नाही उमेदवार कोण याही
ट यावर अपा अस याचे आढळू न आ यास याची उमे दवारी र कर यात येईल.
क मुख, पयवे क, समवे क आद कडू न तसेच िज हा शासनाकडू न वेळोवेळी दे यात येणा-या सूचनांचे पालन
करणे आव यक राहील.
ऑनलाईन उ रपि कांचे मु यांकन करताना उ र पि केत नमूद केले या बरोबर उ रांनाच गुण िदले जातात.
वरील सूचनांचे काटे कोरपणे पालन कर यात यावे. अ यथा िज हा शासना या सूचनां या उ लंघनासाठी िज हा

शासना या परी ांना ितरोधनासह (Debarment) अ य यो य ती कायदेशीर कारवाई होवू शकते. वेशप ासोबत तसेच
परी े यावेळी िदले या सूचनांचे काळजीपूवक वाचन क न याचे अनुपालन करावे.

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 01

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

मुकंु द आनंदा नरळे

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

या िठकाणी उमेदवाराने
छायािच / फोटो लावावा.

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान
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ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 02

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

ि या कैलास शदे

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान
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ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 03

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

अजय गुलाबराव राठोड

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान
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ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 04

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

सुिनता बजरं ग शगाडे

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान
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ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 05

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

अशरफ लितफ शेख

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान
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ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 06

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

सुिम ा सुहास लाड

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान
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ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 07

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

सौरभ हं बीरराव माने

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 08

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

हषदा बापूराव देशमुख

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान
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ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 09

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

िवजयकुमार उ दव पांचाळ

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 10

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

ऋतुजा हे मंत गुजर

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 11

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

सोनाली शांताराम राजापूरे

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 12

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

पो णमा वसंत महाजन

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 13

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

जय सग संतू चौगले

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 14

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

सुि या संभाजी शेडगे

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 15

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

िस दी संभाजी कदम

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 16

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

उषा भगवान वाघ

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 17

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

पूनम जगिदश औिशकर

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 18

उमेदवाराचे नाव
परी ेचे िठकाण

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

मता काश जांभळे
कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 19

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

दा सुनील भोसले

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 20

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

अंजली द ा य कंु भार

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 21

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

संिजवनी र व कंु भार

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 22

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

ऐ वय

मोद जगदाळे

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 23

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

न ता िवजय गवळे

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

उमेदवाराचे नाव
परी ेचे िठकाण

STR 24

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

योती वीण माने
कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 25

उमेदवाराचे नाव
परी ेचे िठकाण

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

पेश ताप घाडगे
कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 26

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

कोमल नामदेव िशक

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 27

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

हे मलता रामे वर च हाण

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 28

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

कोमल संभाजी खुडे

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 29

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

वैभवी सुिनल महाडीक

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 30

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

पुनम िनलेश जाधव

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 31

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

आकाश संतोष माने

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 32

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

वष िनलेश सणस

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 33

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

परमे वर िव वनाथ दगडगावे

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 34

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

ऐ वय शंकर च हाण

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 35

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

नाझिलन इ बाल आतार

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

sataramiddaymeal@gmail.com

ा यि क परी ा
बैठक

मांक

STR 36

उमेदवाराचे छायािच व
वा री

उमेदवाराचे नाव

आसावरी िवजय कांबळे

परी ेचे िठकाण

कमवीर भाऊराव पाटील

उमेदवाराची वा री

परी ेचा िदनांक

मं गळवार िद. 27
स टबर 2022

परी ाथ

मांक

STR 01 ते STR 36

परी ा क ात
वेश
सकाळी 10.30

परी ा क ात
वेशाची अंितम
वेळ
सकाळी 10.50

य परी ेचा
कालावधी
सकाळी 11.00
ते 12.30

िवषय

मराठी, इं जी
टं कलेखन व
संगणक ान

