
सरर्वसाधारण सूचना :-
१. प्रत्येक वरभागासाठी र पदासाठी स्रतंत्र अरर्व करारा.
२. अरार्वसोबत शैक्षणणक प्रमाणपत्रांच्या छायांककत प्रती जोडू नयेत.
३. अरार्वसाठी A-4 साईरचा कागद रापरारा.
४. अरर्व सादर करतेरेळी शुल्क रुपये ४००/- रोखीने भरारे लागेल.नंतर ठरर.ू 
५. अरर्व ददनांक 12/03/19  ते  ददनांक 16/03/19 पयर्यंत स्रीकारले रातील. 
६. मोबाईल नबंर (भ्रमणध्रनी) अचूकपणे नमूद करणे आरश्यक आहे.
७. मुलाखतीसाठी ज्यांची ननरड झाली असेल त्यांनाच भ्रमणध्रनीरर एस.एम.एस केला राईल.
८. अरार्वची पोहोच हरी असल्यास अरार्वची छायांककत प्रत बरोबर आणारी.          
९. अरर्व वरभागननहाय खालील दठकाणी कामकाराच्या ददरशी सकाळी १ 2 ते दपुारी २  
या रेळेत स्रीकारले रातील.

अ.क. वविभाग पद अजर्ज स्विीकारणाऱ्याचे नावि केद
१. शशशुमंददर -मराठी सहाय्यक शशकक्षका ऐश्रयार्व माळी शशशुमंददर वरभाग, म.ग.ए. 

सोसायटी, हुरूरपागा, ६८९, 
नारायण पेठ, लक्ष्मी रोड , 
पुणे ३०.

२. प्राथशमक वरभाग-
मराठी माध्यम 

सहाय्यक शशक्षक श्रीमती स्राती परार रँ.र.पु.परांरपे प्राथशमक 
शाळा , हुरूरपागा, ६८९, 
नारायण पेठ, लक्ष्मी रोड , 
पुणे ३०.

३. माध्यशमक वरभाग-
मराठी माध्यम 

सहाय्यक शशक्षक, 
प्रयोगशाळा 
सहाय्यक, 
प्रयोगशाळा पररचर 

श्रीमती अचर्वना याळगी 
श्री. सुभाष तांबे 

एच.एच.सी.पी.हायस्कूल, 
हुरूरपागा, ६८९, नारायण 
पेठ, लक्ष्मी रोड , पुणे ३०.

४. उच्च माध्यशमक 
वरभाग 

सहाय्यक शशक्षक श्रीमती गौरी सुतार एच.एच.सी.पी.हायस्कूल, 
हुरूरपागा, ६८९, नारायण 
पेठ, लक्ष्मी रोड , पुणे ३०.

५. प्री-प्रायमरी इंग्ररी वप्रननसपल श्रीमती मनीषा क्षीरसागर हुरूरपागा प्रायमरी स्कूल, 
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माध्यम सहाय्यक शशक्षक ६८९, नारायण पेठ, लक्ष्मी 
रोड , पुणे ३०.

६. प्रायमरी  -इंग्ररी 
माध्यम 

वप्रननसपल 
सहाय्यक शशक्षक

श्रीमती मनीषा क्षीरसागर हुरूरपागा प्रायमरी स्कूल, 
६८९, नारायण पेठ, लक्ष्मी 
रोड , पुणे ३०.

७. राणणज्य 
महावरद्यालय 

प्राचायर्व 
शशक्षक(सी.एच.बी.)
गं्रथपाल 

श्रीमती कवरता शशतोळे हुरूरपागा राणणज्य 
महावरद्यालय , ६८९, 
नारायण पेठ, लक्ष्मी रोड , 
पुणे ३०.

८. रसनतगहृ ननरासी रेक्टर 
Activity Teacher 

श्रीमती मनीषा  
सोनकांबळे 

रसनतगहृ वरभाग,
६८९, नारायण पेठ, लक्ष्मी 
रोड , पुणे ३०.

९. म.ग.ए. संस्था सेवरका, शशपाई, 
गं्रथपाल पररचर 

श्रीमती प्राची रनारसे रसनतगहृ वरभाग,
६८९, नारायण पेठ, लक्ष्मी 
रोड , पुणे ३०.

१०. म.ग.ए. संस्था इंनरननअर, लेखननक,
कायार्वलय अधीक्षक 

श्रीमती सुरणार्व नरके रसनतगहृ वरभाग,
६८९, नारायण पेठ, लक्ष्मी 
रोड , पुणे ३०.
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पद :-

वरभाग :-

प्रनत ,
मा.सचचर,
महाराष्ट्र गल्सर्व एज्युकेशन सोसायटी,
लक्ष्मी रोड, पुणे- ४११०३०.

पदाचे नार:-  ननरासी रेक्टर (स्त्री)                             
वरभाग :- रसनतगहृ, म.ग.ए. संस्था
महोदया,
महाराष्ट्र गल्सर्व एज्युकेशन सोसायटीच्या रसनतगहृासाठी ननरासी रेक्टर हे पद भरण्यासंबंधीची रादहरात मी
राचली . त्या रादहरातीस अनुसरून मी हा अरर्व करीत आहे.
माझी रयैनक्तक र शैक्षणणक मादहती खालीलप्रमाणे :
१.  संपूणर्व नार   : __________________________________________________
२.  संपूणर्व नार (एस.एस.सी.प्रमाणपत्रानुसार): _______________________________________
३. रनम ददनांक :                रय :            शलगं :पुरुष/स्त्री
४. धमर्व र रात  :          संरगर्व  :   
५. कायमचा पत्ता :____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

६.पत्रव्यरहाराचा पत्ता   :________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

७. मोबाईल क्रमांक     :
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८. ई-मेल     :    _______________________________________

९. शैक्षणणक पात्रता :
अ.
क्र

पररक्षा शशकण्याचे
माध्यम 

उत्तीणर्व
रषर्व

बोडर्व
/वरद्यापीठ 

मुख्य
वरषय

शेकडा गुण शे्रणी

१. S.S.C.
२. H.S.C.
३. B.A./B.Com/B.Sc./B.C.S.
४. M.A./M.Com./M.Sc/MBA./MCA
६. Other (if any)

१०. नोकरीचा अनुभर :
अ.क्र संस्थेचे नार पद कामाचे 

स्ररूप 
शमळालेले
रेतन 
(शेरटचे) 

नोकरीचा 
कालारधी 

एकूण अनुभर 

पासून पयर्यंत रषर्व मदहने 
१.
२.
३.
४.
५.

११.कला, क्रीडा ककंरा इतर क्षेत्रातील उल्लेखनीय बाबींचा तपशील:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

मी श्री/  श्रीमती_____________________________  असे प्रमाणणत करतो/करते की,  प्रस्तुत पदाची
रादहरात मी काळरीपूरर्वक राचली असून सदर अरार्वत ददलेली मादहती पूणर्वपणे खरी आहे. सदर मादहती
खोटी ठरल्यास शमळालेली नोकरी गमारण्यास मी बांधील राहीन र पुढील योग्य त्या कारराईस पात्र ठरेन,
याची मला राणीर आहे.
ददनांक  -                                             
दठकाण  -                                            आपला/आपली वरश्रासू,

नार आणण स्राक्षरी: - _______________
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