
हंगामी वाता�हर पदासाठ�ची जा�हरात 

आकाशवाणी मंुबई�या �ादे�शक व�ृ �वभागासाठ� ‘हंगामी वाता�हर’या पदासाठ� अज� मागव�यात 

येत आहेत. �याकरता उमेदवाराची शै��णक आ�ण इतर पा�ता खाल�ल�माणे आहे. 

 

 शै��णक पा�ता 

1.कोण�याह� शाखेतल� मा�यता�ा�त �व�यापीठाची पदवी 

2. व�ृप��व�या आ�ण जनसं�ापन या �वषयातल� पदवी �कंवा पद�यु�र पद�वका 

3.मराठ�, �हदं� आ�ण इं�जी या �त�ह� भाषांवर �भु�व आव�यक (हंगामी वाता�हर पदासाठ� 

इं�जीतून �ल�ह�याचे कौश�य अ�नवाय�) 

 
 

 इतर पा�ता 

 

1.    वयोमया�दा – 21 ते 50  

2.    संगणक हाताळणीचं �ाथ�मक �ान. 

3.    उमेदवार मुंबईत �कंवा मंुबई उपनगर� रे�वेनं जोडले�या �ठकाणी �हणजे कज�त, पनवेल, 

कसारा, �वरारपय�त राहाणारा असावा 

 

 अजा�सोबत आव�यक कागदप� े

 

1.पूण� वैयि�तक मा�हती (प�ा, ई-मेल प�ा/  दरू�वनी �मांक अ�याव�यक) 

2. अ�लकड�या काळातले पासपोट� आकाराचे छाया�च� 

3. वय, शै��णक पा�ता आ�ण इतर पा�ता  आ�ण अनुभव अस�यास �याबाबत�या �माणप�ां�या 

झेरॉ�स 

4. �वेश शु�काचा �डमांड �ा�ट क� �संचालक, आकाशवाणी, मंुबई यां�या नावे काढलेला (शु�क � 

354/- खुला �वग�, शु�क � 266/- अजा/अज/इमाव) 

 

अजा��या पाक�टावर ‘हंगामी वाता�हर’ या पदासाठ� असा उ�लेख करणं आव�यक आहे. अज� 

�वीकार�याची अं�तम तार�ख 21 जानेवार�, 2020 असून अज� खाल�ल प�यावर पाठवावेत. 

 

सहा�यक संचालक 

�ादे�शक व�ृ �वभाग 

आकाशवाणी मंुबई 

नवीन �सारण भवन, बँकबे �र�लेमेशन, चच�गेट 

मंुबई,400020 

अ�धक मा�हतीसाठ� आम�या संकेत�थळाला भेट �या – http://newsonair.com/marathi 

 

संपक�  साधा 

ई-मेल प�ा hiring.rnumumbai@gmail.com 

दरू�वनी – 022-22831715 



 

हंगामी व�ृ�नवेदक तथा भाषांतरकार पदासाठ�ची जा�हरात 

आकाशवाणी मंुबई �ादे�शक व�ृ�वभाग हंगामी व�ृ�नवेदक तथा भाषांतरकार या पदासाठ� अज� 

मागवत आहे. �याकरता उमेदवाराची शै��णक आ�ण इतर पा�ता खाल�ल�माणे आहे. 

 

शै��णक पा�ता 

1. कोण�याह� शाखेतल� मा�यता�ा�त �व�यापीठाची पदवी 

  ( व�ृप��व�या आ�ण जनसं�ापन या �वषयातल� पदवी �कंवा पद�वका, तसंच प�का�रता आ�ण 

आवाजा�या �े�ातला अनुभव अस�यास �ाधा�य ) 

2.    महारा��ाची राजक�य, सां�कृ�तक, भौगो�लक मा�हती असणे आव�यक. 

3.    मराठ�, �हदं� आ�ण इं�जी भाषा या �त�ह� भाषांचं उ�म �ान असणं आव�यक. 

 

 इतर पा�ता 

 

1.    वयोमया�दा – 50 वष� (कमाल) 

2.    संगणक हाताळणीचं �ाथ�मक �ान. 

3.    उमेदवार मुंबईत �कंवा मंुबई उपनगर� रे�वेनं जोडले�या �ठकाणी �हणजे कज�त, पनवेल, 

कसारा, �वरारपय�त राहाणारा असावा 

 

 अजा�सोबत आव�यक कागदप� े

 

1.पूण� वैयि�तक मा�हती (प�ा दरू�वनी �मांक – ईमेल प�ा अ�याव�यक) 

2. अ�लकड�या काळातले पासपोट� आकाराचे छाया�च� 

3. वय, शै��णक पा�ता आ�ण इतर पा�ता अस�यास �याबाबत�या �माणप�ां�या झेरॉ�स 

4. �वेश शु�काचा �डमांड �ा�ट क� �संचालक, आकाशवाणी, मंुबई यां�या नावे काढलेला (शु�क � 

354/- खुला �वग�, शु�क � 266/- अजा/अज/इमाव) 

 

 अजा��या पाक�टावर हंगामी मराठ� व�ृ�नवेदक तथा भाषांतरकार  या पदासाठ� असा उ�लेख करणं 

आव�यक आहे. अज� ि�वकार�याची अं�तम तार�ख 21 जानेवार�, 2020 असून अज� खाल�ल 

प�यावर पाठवावेत. 

 

सहा�यक संचालक 

�ादे�शक व�ृ �वभाग, आकाशवाणी मंुबई 

नवीन �सारण भवन, बँकबे �र�लेमेशन, चच�गेट, मंुबई – 400 020 

अ�धक मा�हतीसाठ� आम�या संकेत�थळाला भेट �या – http://newsonair.com 

 

संपक�  साधा 

ई-मेल प�ा hiring.rnumumbai@gmail.com 

दरू�वनी – 022-22831715 


