
अ.क्र. विभाग पदनाम विषय शैक्षणिक पात्रता

१ शशशुमंददर- मराठी 
माध्यम- अर्धिेळ सहाय्यक शिक्षिका डी.टी.एड./टी.टी.सी./बी.एच.एस्सी./बालवाडी प्रमाणपत्र संगणक /नतृ्य 

/संगीत / हामोननयम येणाऱ्यास प्राधान्य

२ प्राथशमक विभाग- 

मराठी माध्यम- पूिधिेळ सहाय्यक शििक इंग्रजी/सवव ववषय 
एच.एस.सी. डी.एड., बी.एस्सी.बी.एड., CTET/TET उत्तीणव आवश्यक 

(डी. एड. इंग्रजी माध्यम प्राधान्य) एच.एस.सी.(ववज्ञान प्राधान्य),संगीत 
-प्राधान्य

संगणक बी.एस्सी./बी.सी.ए.

३ माध्यशमक विभाग - 

पूिधिेळ सहाय्यक शििक इंग्रजी+इनतहास बी.ए.बी.एड.CTET/TET उत्तीणव असल्यास प्राधान्य

इंग्रजी+भूगोल बी.ए.बी.एड.CTET/TET उत्तीणव असल्यास प्राधान्य

मराठी+इनतहास बी.ए.बी.एड.CTET/TET उत्तीणव असल्यास प्राधान्य

मराठी +भूगोल बी.ए.बी.एड. CTET/TET उत्तीणव असल्यास प्राधान्य
भूगोल  + संस्कृत बी.ए.बी.एड.CTET/TET उत्तीणव असल्यास प्राधान्य

िास्त्र+गणणत  (६ वी ते ८ वी) बी.एस्सी.बी.एड. ए ग्रुप व बी ग्रुप CTET/TET उत्तीणव असणे आवश्यक 
(इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

िास्त्र+गणणत (भाग २) बी.एस्सी.बी.एड. (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

िारीररक शििण + इंग्रजी बी.ए.बी.पी.एड
चचत्रकला ए.टी.डी./ जी.डी.आटव/ एम.ए.

४ उच्च माध्यशमक 
विभाग- पूिधिेळ/अर्धिेळ सहाय्यक शििक इंग्रजी              एम.ए.बी.एड.(इंग्रजी)                  (इंग्रजीतून शिकवता 

येणे आवश्यक)

मराठी एम.ए.बी.एड.(मराठी)

महाराष्ट्र गर्ल्ध एज्युकेशन ्ो्ायटी, हुजूरपागा, लक्ष्मी रोड, पुिे ३०.

्न २०२२-२३ या शैक्षणिक िषाध्ाठी हुजूरपागा, लक्ष्मी रोड ि कात्रज विभागा्ाठी ्ंस्था स्तरािर भराियाच्या पदांचा तपशील 



अर्विास्त्र एम. कॉम. बी.एड. / एम.ए.बी.एड.(अर्विास्त्र)       (इंग्रजीतून शिकवता 
येणे आवश्यक)

कॉम्प्युटर सायन्स एम.सी. ए./ बी.ई. (कॉम्प्युटर सायन्स) / एम.एस्सी (कॉम्प्युटर)  
(इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

कॉमसव ववषयांसाठी एम.कॉम.बी.एड. (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

िारीररक शििण एम.पी.एड., एम.ए.बी.पी.एड.

भूगोल एम.ए.बी.एड.

ऑफिस मॅनेजमेंट एम.कॉम.बी.एड. (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक) (ववद्याचर्वनी 
संख्येवर अवलंबून)

बायोलॉजी एम.एस्सी. बी.एड.  (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

५ िाणिज्य महाविद्यालय  शिक्षिक/ शिक्षिका 
(C.H.B.)

इंग्रजी एम.ए.(इंग्रजी)SET/NET (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

मराठी एम.ए.(मराठी)SET/NET 

गणणत एम.एस्सी.(गणणत)SET /NET (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

बी.बी.ए. ववषयांसाठी  एम.सी.ए. (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

अर्विास्त्र एम.ए. (अर्विास्त्र), SET /NET (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

बी.बी.ए. (सी.ए.) ववषयांसाठी एम.कॉम,SET/NET/एम.बी.ए. (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

६ प्री-प्रायमरी-इंग्रजी 
माध्यम - अर्ध िेळ समन्वयक / वप्रन्न्सपल

पदवीधर,टी.टी.सी.५ वषाांचा अनुभव, DSM 

/MTTC/डी.एड./डी.टी.एड./बी.एच.एच.सी./चाईल्ड डवे्हलपमेंट कोसव 
(इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

सहाय्यक शिक्षिका डी.टी. एड, टी.टी.सी.MSCIT आवश्यक (संगीत,नतृ्य प्राधान्य) 

(इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

७ प्रायमरी -इंग्रजी 
माध्यम -पूिध िेळ वप्रन्न्सपल कोणत्याही िाखेचा द्ववपदवीधर, बी.एड./एम.एड., डी.एस.एम. ५ 

वषाांचा अनुभव आवश्यक (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

समन्वयक कोणत्याही िाखेचा पदवीधर/ बी.एड / एम.एड      (इंग्रजीतून 
शिकवता येणे आवश्यक)

सहाय्यक शिक्षिका सवव ववषय 
१२ वी/ बी.ए., डी.एड., CTET/TET उत्तीणव असल्यास प्राधान्य  

(संगीत,नतृ्य,चचत्रकला प्राधान्य)             (इंग्रजीतून शिकवता येणे 
आवश्यक)



सहाय्यक शिक्षिका िास्त्र,गणणत बी.एस्सी./बी.एड. CTET/TET उत्तीणव असल्यास प्राधान्य (भूगोल- 

प्राधान्य)

सहाय्यक शिक्षिका  संस्कृत बी.ए./ बी.एड. CTET/TET उत्तीणव असल्यास प्राधान्य (हहदंी/मराठी 
शिकवता येणे आवश्यक )

सहाय्यक शिक्षिका इंग्रजी
बी.ए./डी.एड./ बी.एड. CTET/TET उत्तीणव असल्यास प्राधान्य 

(इनतहास शिकवता येणे आवश्यक )        (इंग्रजीतून शिकवता येणे 
आवश्यक)

सहाय्यक शिक्षिका हहदंी बी.ए./डी.एड./ बी.एड. CTET/TET उत्तीणव असल्यास प्राधान्य (मराठी 
 शिकवता येणे आवश्यक )

सहाय्यक शिक्षिका मराठी बी.ए./बी.एड. CTET/TET उत्तीणव असल्यास प्राधान्य (हहदंी  
शिकवता येणे आवश्यक )

सहाय्यक शिक्षिका इंग्रजी+इनतहास+ भूगोल बी.ए./बी.एड. CTET/TET उत्तीणव असल्यास प्राधान्य (इंग्रजीतून 
शिकवता येणे आवश्यक )

सहाय्यक शिक्षिका िारीररक शििण बी.पी.एड
सहाय्यक शिक्षिका आटव आणण क्राफ्ट जी. डी.आटव /एटीडी (डी.एड असल्यास प्राधान्य)

संगणक शिक्षिका संगणक  बी.सी.ए./बी.सी.एस.(डी.एड./ बी.एड.असल्यास प्राधान्य)

८
उच्च माध्यशमक 

विभाग- पूिधिेळ/अर्धिेळ 
इंग्रजी माध्यम

सहाय्यक शििक कॉमसव ववषयांसाठी एम.कॉम.बी.एड. (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

गणणत एम.एस्सी.(गणणत) बी.एड. (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

मराठी+इंग्रजी एम.ए(मराठी,इंग्रजी) बी.एड. (इंग्रजीतून शिकवता येणे आवश्यक)

अर्विास्त्र+ EVS
एम. कॉम. बी.एड. / एम.ए.बी.एड.(अर्विास्त्र) (इंग्रजीतून शिकवता येणे 

आवश्यक)

िारीररक शििण  एम.पी.एड./ एम.ए.बी.पी.एड.



                                                               इंग्रजी माध्यमाच्या पदां्ाठी इंग्रजी माध्यमातून शशक्षिा् प्रार्ान्य त्ेच इंग्रजीतून ्ंभाषि आिश्यक 

९ लेखननक अधववेळ / पूणववेळ कोणत्याही िाखेचा पदवीधर, MSCIT, Tally, इंग्रजी व मराठी 
टायवपगं येणे आवश्यक (१ वषावचा अनुभव)

१० इंजजननअर पूणववेळ बी.ई Civil/ एम.ई. Civil/डड्लोमा Civil / २ वषाांचा साईटवरील 
कामाचा अनुभव आवश्यक

११
ि्नतगहृ 

वसनतगहृ ननवासी रेक्टर 
(स्त्री)

कोणत्याही िाखेची पदवीधर, एक वषावचा रेक्टर पदाचा 
अनुभव(संगणक येणे आवश्यक)  ३० ते ५० वयोगट

वसनतगहृ अननवासी 
रेक्टर (स्त्री)

कोणत्याही िाखेची पदवीधर, एक वषावचा रेक्टर पदाचा 
अनुभव(संगणक येणे आवश्यक)  ३० ते ५० वयोगट

अजध स्िीकारण्याची िेळ - बुधवार हदनांक २३.३.२०२२ पासून मंगळवार हदनांक २९.३.२०२२ पयांत दपुारी १२.०० त े२.०० या वेळेत 
(रवववार सोडून) नमूद केलेल्या ववभागात अजव दाखल करावा. A 4 पेपर साईजवरच डाऊनलोड करून, त्याची वप्रटं काढून, सध्याचा िोटो 
चचकटवून पूणव भरलेला अजव सादर करावा. अजव स्वीकारताना रु.५००/- रोख िॉमव िी आकारण्यात येईल व त्याची पावती देण्यात 
येईल. एकापेिा जास्त पदांसाठी अजव करावयाचा असल्यास प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र अजव भरावे लागतील.


