आकाशवाणी पुणे क ा या ादेिशक वृ िवभागातफ नैिमि क करारावरील
‘हंगामी वृ िनवेदक तथा भाषांतरकार’ या पदासाठी अज मागवत आहे. िनवड
झाले या उमेदवारांची तािलका क न यांना वृ िवभागा या गरजेनुसार काम
दे यात येईल. याकरता उमेदवाराची शै िणक आिण इतर पा ता
खालील माणे आहे.

शै िणक पा ता
1. कोण याही शाखेतली मा यता ा िव ापीठाची पदवी
(वृ प िव ा आिण जनसं ापन या िवषयातली पदवी कवा पदिवका, तसंच
प का रता आिण आवाजा या े ातला अनुभव अस यास ाधा य)
2. महारा ाची राजक य, सां कृ ितक, भौगोिलक मािहती असणे आव यक.
3. मराठी, हदी आिण इं जी भाषा या ित ही भाषांचं उ म ान असणं
आव यक.

इतर पा ता
1. वयोमयादा- 50 वष (कमाल)
2. संगणक हाताळणीचं ाथिमक ान.
3. उमेदवार पुणे शहर आिण प रसरात राहाणारा असावा

अजासोबत आव यक कागदप े
1.पूण वैयि क मािहती (प ा, दूर वनी मांक, ईमेल अ याव यक)
2. अिलकड या काळातले पासपोट आकाराचे छायािच
3. वय, शै िणक पा ता आिण इतर पा ता अस यास याबाबत या
माणप ां या झेरॉ स

4. िवहीत नमु यातील अजात नमुद के ले या सुचनेनुसार वेश शु क ऑनलाईन
जमा करायाचे आहेत. (शु क

354/- खुला वग, शु क

266/-

अजा/अज/इमाव)
िवहीत नमु यातील अज खालील प यावर उपल ध होऊ शकतील. तसेच हे अज
आम या http://newsonair.com/marathi/Marathi या वेबसाईटव न ही
डाऊनलोड करता येतील. अज वीकार याची अंितम तारीख 31 जानेवारी,
2020 असून अज खालील प यावर पाठवावेत. अजा या पाक टावर ‘हंगामी
वृ िनवेदक तथा भाषांतरकार’ या पदासाठी असा उ लेख करणं आव यक आहे.
उप संचालक
ादेिशक वृ िवभाग
आकाशवाणी पुणे
िशवाजीनगर
पुणे - 411005
अिधक मािहतीसाठी आम या संकेत थळाला भेट
http://newsonair.com/marathi/Marathi
संपक साधा
ई-मेल प ा arnupune@gmail.com
दूर वनी – 020-25510506

ा–

सार भारती
भारत का लोकसेवा सार
आकाशवाणीः पुणे – 411005
नैमि क वृ िनवेदक/संपादक-वाताहर के िलए आवेदन प
सेवा म,
उपिनदेशक
ादेिशक समाचार िवभाग
आकाशवाणी,
पणु े – 411005

फोटो

1. पूरा नाम (साफ अ र म)2. प ा व मोबाईल नंबर-

3.
4.
5.
6.

मेल आयडीआयु (ज म ितथी)िश ा यटु ीआर नं. तथा िदनांकिवशे उपलि धयॉं और िवशेष चीके िवषय-

7. पहले िदये हए प र ण का िववरण8
या आपका काय म िकसी आकाशवाणी के से
सारीत हआ है, तो उसका िववरण िदजीए9
या आप सरकारी कमचारी हैमै परी ण के िनयम का पालन क ं गा/क ं गी। मने यह भी नोट िकया है िक अगर मै इस परी ण म सफल होने क
ी से िकसी का अननु य ा क ं गा/क ं गी तो प रणाम व प मझ
ु े प र ण के िलए अयो य ठहराया जाए।
िदनांकः
आवेदक के ह ता र
पूरा नाम……………………..
सचू नाः आवेदन का शु क जीएसटी समेत . 354/- (खुला वग), .266/- (SC/ST/OBC) ऑनलाईन जमा
कर। ऑनलाईन भुगतान के िलए िडटे स िन नानुसार है STATE BANK OF INDIA
A/C NAME
A/C NO.
IFSC CODE NO

DECCAN GYMKHANA BREANCH
PRASAR BHARATI, AIR, PUNE
11100350109
SBIN0001110

इस फाम के साथ आयु माणप और शै िणक माणप , ऑनलाईन भुगतान क रसीद क झेरॉ स त
जोडना आव यक है । के वल पणु े शहर और प रसर मे रहनेवाले उ मीदवार ही आवेदन कर सकते ह ।

