
�ादे�शक वृ� िवभाग, आकाशवाणी मंुबईतील िविवध पद�साठ� भरती

पद

�म�

क

पदनाम शै��णक अह�ता �ाधा�

१ हंगामी

व�ृसंपाद

क तथा

वात�हर

- कोण�ाही ��ेातील

मा�ता�ा�

िव�ापीठाची पदवी

- मा�ता�ा�

िव�ापीठातील

प�का�रता ��ेातील

पदवी �कवा पद��ुर

पदवी �कवा पद��ुर

पदिवका �कवा

�सारमा�मातील ५

वष��ा कामाचा

अनभुव

- व�ृ वािहनी, रिेडओ मा�मातील

अनभुव

- बातमीप� तयार कर�याचा अनभुव

- मराठ�, �हदी, इं�जी या �त�ी भाष�वर

�भु�

- महारा��ाची राजक�य, स��ृ�तक,

भौगो�लक प�र��थतीच ेपरुसे े�ान

२ हंगामी

व�ृिनवदे

क तथा

भाष�तर

कार

- कोण�ाही ��ेातील

मा�ता�ा�

िव�ापीठाची पदवी

- मा�ता�ा� िव�ापीठातील

प�का�रता ��ेातील पदवी �कवा

पद��ुर पदवी �कवा पद��ुर

पदिवका

- इल�े�ॉिनक �सारमा�मातील

आ�ण संगणकावर काम कर�याचा

अनभुव

- मराठ�, �हदी, इं�जी या �त�ी भाष�वर

�भु�



- महारा��ाची राजक�य, स��ृ�तक,

भौगो�लक प�र��थतीच ेपरुसे े�ान

३ हंगामी

वात�हर

- कोण�ाही ��ेातील

मा�ता�ा�

िव�ापीठाची पदवी

- मा�ता�ा�

िव�ापीठातील

प�का�रता ��ेातील

पदवी �कवा पद��ुर

पदवी �कवा पद��ुर

पदिवका

- मराठ�, �हदी, इं�जी या �त�ी भाष�वर

�भु�

- इं�जी आ�ण �हदीतनू बातमी

लखेनाच ेकौश�

- मुं बई महानगर ��ेात बातमीदारीचा

अनभुव

- महारा��ाची राजक�य, स��ृ�तक,

भौगो�लक प�र��थतीच ेपरुसे े�ान

४ हंगामी

�सारण

सहा�क

- कोण�ाही ��ेातील

मा�ता�ा�

िव�ापीठाची पदवीसह

रिेडओ काय��म

िन�मती ��ेातील

पदवी/पदिवका

- मा�ता�ा� िव�ापीठातील

प�का�रता ��ेातील पदवी �कवा

पद��ुर पदवी �कवा पद��ुर

पदिवका

- इल�े�ॉिनक �सारमा�मातील

आ�ण संगणकावर काम कर�याचा

अनभुव

- मराठ�, �हदी, इं�जी या �त�ी भाष�वर

�भु�

- महारा��ाची राजक�य, स��ृ�तक,

भौगो�लक प�र��थतीच ेपरुसे े�ान

५ हंगामी वबे

सहा�क

- कोण�ाही ��ेातील

मा�ता�ा�

िव�ापीठाची पदवी

- मा�ता�ा�

- ऑनलाइन प�का�रता ��ेातील

अनभुव

- मराठ�, �हदी, इं�जी या �त�ी भाष�वर

�भु�



िव�ापीठातील

प�का�रता ��ेातील

पदवी �कवा पद��ुर

पदवी �कवा पद��ुर

पदिवका

- महारा��ाची राजक�य, स��ृ�तक,

भौगो�लक प�र��थतीच ेपरुसे े�ान

�वेश शु�: ‘Station Director, All India Radio’ य��ा नावान ेकाढललेा िडम�ड �ा� (खलुा �वग�: 354

�पय,े अजा/अज/इमाव: 266 �पय)े

वयोमय�दा: अज� सादर कर�या�ा अं�तम िदवशी २१ ते ५० वष�

िनवड ���याः

- पद �म�क १,३,४,५ लखेी परी�ा आ�ण मलुाखत ��के� १०० गुण. दो�ी ट���म� ेिकमान ५०

गणु आव�यक.

- पद �म�क २ लखेी परी�ा (१०० गणु), आवाजाची चाचणी (१०० गुण) आ�ण मलुाखत (१०० गणु).

�त�ी ट���म� ेिकमान ५० गणु आव�यक.

- लखेी परी�मे� ेचाल ूघडामोडी, भाष�तर, बातमी �लखाण, बातमी संपादन या गो��चा समावेश

असले.

सव�साधारण सूचना:

- मुं बई महानगर ��ेात राहणा�या उमदेवार�ना �ाधा�

- ��के पदासाठ� �तं� अज� आ�ण िडम�ड �ा� सादर करावा. अपणू� कागदप�,े अपा�

उमदेवार�च ेअज� बाद केल ेजातील.

- लखेी परी�ा, मलुाखत, ��श�ण �कवा िनवड यासाठ� TA/DA िदला जाणार नाही.

- क� � आ�ण रा� सरकारी काय�लय,े संल� सं�था यात िनयिमत, कं�ाटी, ता�रु�ा ��पात काम

करणा�य�ना ना-हरकत �माणप� सादर करण ेआव�यक

- िनवड झाल�ेा उमदेवार�ना १५ िदवस�चा ��श�ण काय��म समाधानकारक�र�ा पणू� करणे

अिनवाय� आह.े



- सव�साधारणपण ेमिह�ाला काय�लया�ा आव�यकतनेसुार जा�ीत जा� ६ Duty िद�ा

जातील.

- सदर भरती हंगामी त�ावर अस�ान ेकं�ाटी �कवा िनयिमत ��पात सवेते घ�ेयासाठ� कोणताही

दावा करता यणेार नाही.

अज� पाठव�याचा प�ा:

- िडम�ड �ा�सह पणू� भरललेा अज� सहसंचालक, �ादे�शक वृ� िवभाग, ५ वा मजला, नवीन

�सारण भवन, मं�ालया�ा पाठ�मागे, आकाशवाणी, मंुबई-400020 या प�ावर ३० स��बर

२०२२ पय�त पाठवावा.

- ��के अज� आ�ण आव�यक कागदप� PDF ��पात airnewspanel2022@gmail.com या इमले

आयडीवरही पाठवाव.े



REGIONAL NEWS UNIT,
ALL INDIA RADIO, MUMBAI

Name of the Post:

(Please Submit separate application and Demand Draft for each Post)

Affix recent
passport size colour
photograph

1. Name (in CAPITAL letters):

2. Father’s / Husband’s Name:

3. Local Address for
Communication (Please attach
Aadhar Card/ Electricity Bill/
Govt. ID etc. as address proof) :

4. Mobile No.:

5. Email id:

6. Date of Birth:
(Please attach 10th Certificate
as proof)

7. Category: Whether SC / ST /
OBC / General  (Please attach
Govt. issued Caste Certificate)

8. Marital status:

9. Nationality:



3. Qualifications (Copies to be enclosed from SSC onwards)

Sr.
No.

Qualification Year of
Completion

University / Board Grade

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4. Work Experience (Copies to be enclosed)

Sl.No. Name of Institution /
Organization

Designation Date from which
working

1.

2.

3.

4.



5. Present employment (Copies to be enclosed)

Sl.No. Name of Institution /
Organisation

Designation Date from which
working

1.

6. Details of Application Fee :

Demand Draft No. & Date Bank Amount

I hereby declare that all the statements made in this application herein above are true and
correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information
being found false, incorrect or incomplete or if I am found ineligible due to non-fulfilment of
eligibility criteria, my candidature is liable to be cancelled / rejected at any stage without notice.

Signature of Applicant
Place _____________________

Date ______________________


