
 प्रादशेिक वतृ्त शवभाग,आकािवाणी नागपरू 
 

पदनाम  िैक्षशणक अर्हता  प्राधान्य  

र्गंामी 
वृत्तशनवेदक तथा  
भाषांतरकार  

-कोणत्यार्ी क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त 
शवद्यापीठाची पदवी 

 

- मान्यताप्राप्त शवद्यापीठातील 
पत्रकाररता क्षेत्रातील पदवी ककंवा 
पदव्युत्तर पदवी ककंवा पदव्युत्तर 
पदशवका  

- इलेक्ट्रोशनक प्रसारमाध्यमातीलो 
आशण संगणकावर काम करण्याचा 
अनुभव  

- मराठी हर्दंी, इंग्रजी या भाषेमध्ये 
काम करण्याचा अनुभव  
 

 

 

 सचूना  :-   
 

 

प्रवेि िुल्क  : PB, DDO, AIR, NAGPUR    यांच्या नावाने काढलेला शिमािं ड्राफ्ट खुला प्रवगह 354/- 
रुपये अनुसूशचत जाती/अनुसूशचत जमाती/ इतर मागास वगह- 266/- रुपये. 
 

वयोमयाहदा:  1 ऑक्ट् टोबर 2022 रोजी वयाची  21 ते 50 वषह पुणह अ साावी  
 

अजह पाठशवण्याचा पत्ता : कायाहलय प्रमुख, आकािवाणी, शसशवल लाइन्स, नागपुर 440001  
 

अजह पाठशवण्याची अंशतम ताररख : 31 ऑक्ट्टोबर 2022   
                   
 

अजाहसोबत जोिावयाची कागदपत्रे:  
1)  वयाचा दाखला:  दर्ावीचे प्रमाणपत्र ककंवा वयाचा दाखला 
2) िैक्षशणक प्रमाणपत्र : पदवी , पदव्युत्तर पदवी  
3) रशर्वासी दाखला:  आधार /वीज बील/  िोमेशिअल सर्टहफिकेट  
4) जात प्रमाणपत्र (परीक्षा िुल्कामध्ये सवलतीसाठी)  
5) िासकीय सेवेत असल्यास  ‘ ना र्रकत प्रमाणपत्र’  
6) पासपोटह साईज िोटो अजाहवर शचटकवण्यासाठी आशण एक पासपोटह साईज िोटो  पररक्षेच्या  प्रवेिपत्रासाठी 

 

शनवि प्रफियबेद्दल माशर्ती : 
 

र्गंामी करारावर वृत्तशनवेदक आशण भाषांतरकार  या पदासाठी लेखी परीक्षा 100 गुण,  आवाज चाचणी 100 
गुण आशण मुलाखत 100 गुण या तीन टप्प्यांमध्ये प्रिीया र्ोईल. प्रत्येक टप्प्यात  फकमान 50 टके्क गुण आवश्यक.  
लेखी परीक्षेमध्ये चालू घिामोिी, भाषांतर, बातमी लेखन, बातमी संपादन या गोष्टींचा समावेि रार्णार आर् े



 

सवहसाधारण सचूना: 
*नागपूर शजल्यात तसेच मर्ानगरपाशलका क्षेत्रात रार्णाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य फदले जाईल 
* अपूणह कागदपत्रे तसेच अपात्र उमेदवारांचे अजह बाद केले जातील 
* लेखी परीक्षा, मुलाखत, स्वर चाचणी कररता कोणत्यार्ी प्रकारचा मर्ागाई भत्ता ककंवा प्रवास भत्ता फदला 
जाणार नार्ी तसेच या पदासाठी कोणतेर्ी आरक्षण लाग ूनार्ी 
* जे उमेदवार कें द्र राज्य सरकार ककंवा इतर संस्थांमध्ये कंत्राटी, तात्पुरत्या स्वरूपात काम करत आर् ेत्यानंा ‘ना 
र्रकत प्रमाणपत्र’ सादर करणे आवश्यक रार्ील. 
*सवह टप्प्यांमध्ये अंशतम शनवि झालेल्या उमेदवारांना  आकािवाणी नागपूरच्या प्रादशेिक वृत्तशवभागात प्रशिक्षण 
कायहिम सुद्धा पूणह करणे आवश्यक रार्णार आर् े
* सदर पद र्गंामी तत्त्वावर असल्याने कंत्राटी ककंवा शनयशमत स्वरूपात सेवेत घेण्यासाठी कोणतार्ी दावा 
उमेदवारांना करता येणार नार्ी

  



Affix recent 

passport size colour 

photograph 

 

Name of the Post: 

 

REGIONAL NEWS UNIT, 

ALL INDIA RADIO, NAGPUR  

 

 

 

 

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    


