
 
 

                              

      

 

 

 

         

आधनुिक जीविात संपकक साधण्यासाठी मािव नवनवध जिसंपकक माध्यमांचा वापर करतो. यामध्ये 
मनुित, श्राव्य आनि दृकश्राव्यया तीि प्रमखुमाध्यमांद्वारे समाजाशी संपकक साधि े शक्य झाले आह.े ही 
नतन्हीमाध्यमे प्रभावी आहते. यांतील प्रत्येक माध्यमाची स्वत:ची बलस्थािे आनि  मयाकदा असतािाही 
नदवसेंनदवस त्यांचे महत्त्व वाढत आह.े नलनखत माध्यमात वतृ्तपत्र,े नियतकानलके, मानसके इत्यादी येतात. 
श्राव्यमाध्यमात आकाशवािी, दरूध्विी, ध्वनिनिती इत्यादींचा आनि दृकश्राव्यमाध्यमात दरूनचत्रवािी, नचत्रपट, 

ध्वनिनचत्रनिती, संगिक, इटंरिटे इत्यादींचा समावेश होतो. या सवकमाध्यमांची प्रमखु वैनशष््टये म्हिज ेसमाजसंपकक 
साधिांद्वारे वैचाररक दळिवळि, लोकांचे मिोरंजि, उद्बोधि, मागकदशकि, नवनवधक्षेत्रांतील मानहतीचे संकलि व 
नवतरि इत्यादी होत. या समहूसंपकक माध्यमांपैकी आकाशवािी या माध्यमावरील ‘रेनिओजॉकी’ यानवषयीची 
मानहती आता आपि घेऊ या.  



१९२७ मध्ये भारतात ‘इनंियि ब्रॉिकानस्टंग कंपिी’ या खाजगी कंपिीिे त्यावेळच्या सरकारशी करार करूि मुंबई 

आनि कोलकाता या दोि नठकािी आकाशवािी कें ि सरुू केले. म्हसैरू संस्थाििे १९३५ मध्ये स्थापि केलेल्या रेनिओ 

कें िास ‘आकाशवािी’ ह ेिाव नदले. पढेु भारत सरकारिे या माध्यमासाठी हचे िाव स्वीकारले.  

‘बहुजि नहताय, बहुजि सखुाय’ ह ेआकाशवािीचे ब्रीदवाक्यआह.े आकाशवािीवरूि उद ्घोषिा, बातम्या, भाषिे, 

मलुाखती, चचाक, संवाद, िभोिाट्य, संगीतनवषयक कायकक्रम, श्रनुतका, रूपक, समालोचि असे नवनवध प्रकारचे कायकक्रम 

नवनवध वयोगटांसाठी प्रक्षेनपत केले जातात. आकाशवािी मध्ये महत्त्वाचा असतो तो निवेदक. आकाशवािीचे 

अद्ययावतता ह ेमहत्त्वाचे वैनशष््टय आत्मसात करत निवेदकाचा िवीि बाज, िव्यासंकल्पिेत रेनिओजॉकीच्यारूपात 

आपल्यासमोर आला आह.े 

 

                                         रेनिओजॉकीची पार्श्कभमूी 

 

 

१९२०-३० च्या दशकात सरुू झालेला रेनिओ (आकाशवािी) चा प्रवास १९८० च्या दशकात नस्थरावला. २३ 

जलुै, १९७७ रोजी चेन्िई येथे एि. एम. प्रसारि सरुू झाले. १९९३ पयंत ‘ऑल इनंिया रेनिओ’ हा सरकारी उपक्रम 

भारतातील एकमेव रेनिओ प्रसारिकताक होता. त्यािंतर सरकारिे रेनिओ प्रसारि क्षेत्राचे खाजगीकरि केले. ३ जलुै, २००१ 

पासिू ‘रेनिओ नसटी बेंगलोर’ (बेंगळूरू) ह ेभारतातील पनहले खाजगी एि. एम. रेनिओ स्टेशि ठरले. ‘द टाईम्सग्रपुिे’ 

‘रेनिओ नमची’ स्टेशि ४ ऑक्टोबर, २००१ रोजी इदंौर येथे सरुू केले.  

महाराष्ट्रात खाजगी एि. एम. रेनिओ कें ि २००२ मध्ये सरुू झाले. आता ‘रेनिओ नमची’, ‘रेनिओ नसटी’, ‘रेि एि. 

एम.’, ‘एि. एम. गोल्ि’ इत्यादी वानहन्यांवर २४ तास मिोरंजिाचे कायकक्रम, त्यातही तरुिांिा आकनषकत करिारी गािी 

सतत ऐकवली जातात. िविवीि ‘बॉनलविू नहट’ ह्ांचा मसाला असतो. सकाळपासिू ते रात्रीपयंत तीच-तीच गािी 

नकतीतरी वेळा ऐकवली जातात. बदल असतो तो मध्ये-मध्ये सतू्रसंचालि करिाऱ्या निवेदकाचा म्हिजेच 

रेनिओजॉकीचा! 

                                         

                                          रेनिओजॉकी सकंल्पिा 

 

आकाशवािीवरील कायकक्रमाचे ओघवत्याव प्रभावी शैलीत निवदेि करिाऱ्या रेनिओ व्यनित्वाला ‘रेनिओजॉकी’ 

(आरजे) असे म्हितात. अगोदरच रेकॉिक केलेल्या संगीताची ओळखकरूि दिेाऱ्या रेनिओ व्यनित्वांिा ‘निस्कजॉकी’ 

म्हििू ओळखले जाते.  

आरजे तो अस ूशकतो, जो संगीतशैलीचा पररचय करूि दतेो, टॉक रेनिओचे शो आयोनजत करतो, ऐकिाऱ्यांकिूि 

कॉल घेऊ शकतो, त्यांच्याशी हसत-खेळत संवाद साध ू शकतो, तसेच अनतथींची मलुाखत घेतो. हवामाि, खेळ, 

नटप्पिीरूपात बातम्या आनि रहदारीसंबंधीची मानहती इत्यादी दतेो. आरजे म्हिजे रेनिओजॉकी स्वत:ची ओळख आरज े

संग्राम, आरजे अपवूाक, आरजे काव्या अशी करूि दतेात. िि िावाचाच उल्लेख ह ेत्यांचे वैनशष््टय असते. एका आरजेला 

साधारित: सलग दोि ते तीि तास श्रोत्यांचे मिोरंजि करायचे असते. त्यामळेु त्यांिा प्रसंगावधाि, हजरजबाबीपिा व 

नवनवध नवषयांबाबतची मानहती असि ेजरुरीचे असते. ही मानहती दते असतािा मौनखक भाषवेरचे प्रभतु्व अपेनक्षत आह.े 

स्थानिक भाषा, नहदंी आनि इनंललश या भाषांची सरनमसळ करूि तो आपले निवेदि करत असतो. यासाठी नमंनललश(मराठी-

इनंललश), नहनंललश(नहदंी-इनंललश) ह ेशब्दप्रयोग वापरले जातात. आरजेचा आवाज आनि ऐकवली जािारी गािी हा त्या-

त्या रेनिओचा चेहरा असतो.  

सलग दोि-तीि तास मिोरंजि करण्यासाठी, त्यात नवनवधता आिण्यासाठी, एकसरूीपिा टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या 

क्लपृ्त्या वापरल्या जातात. यामध्ये िोिवरूि श्रोत्यांशी संभाषि वा चचाक, नवनवधस्पधांचे आयोजि, काही कोि्यांची 



रचिा व त्यांची उत्तरे, वाढनदवस साजरा करिे नकंवा नवशेष नदिाची चचाक यांसारखे नियोजि असते. श्रोत्यांिा 

अनधकानधक सहभागी करूि घेि ेआनि गुंतविू ठेवि ेमहत्त्वाचे असते. बऱ्याचदा ह ेकायकक्रम थेट प्रक्षेपिाचे (Live) 

असल्यािे त्याक्षेत्रातील घिामोिींची चचाकही घेतली जाते. उदा., बॉनलविुशी संबंनधत व्यिीला वा कलाकाराला 

स्टुनिओत निमंनत्रत करूि त्यांची मलुाखत घेत आनि गािी ऐकवत राहि ेह ेकामही आरजे करत असतो. आरजे म्हिजे 

हिेिोिच्या माध्यमातिू रनसकांच्या कािातिू त्यांच्या मिापयंत पोहोचण्याची नकमया साधिारी व्यिीहोय. 

           रेनिओ जॉकीचे कायकक्षेत्र आज प्रचंि वाढत आह ेआनिया क्षेत्राशी संबंनधत िविवीि पयाकय आज खलुे होत 

आहते. त्यामध्ये एि. एम., ए. एम. वरील जॉकी, नवनवध सामानजक, राजकीयनवषयांवर श्रोत्यांशी ससंुवाद साधिारा, 

चचाककरिारा रेनिओजॉकी, खेळांनवषयी संवाद साधिारा स्पोटकस जॉकी तसेच अतंराळ, उपग्रह रेनिओ जॉकी दखेील 

उपलब्धआहते. हा रेनिओजॉकी एखाद्या समस्येवर स्पष्टपि ेआनि परखिपि ेबोल ूशकतो नकंवा प्ले करू शकतो. 

                                    रेनिओजॉकीच्या व्यनिमत्त्वाच ेपलै ू

 

l व्यनिमत्त्व प्रसन्ि व हरहनु्िरी हवे.  

l त्याच्याकिे कल्पकता, योजकता, सहजता आनि गिुग्राहकता इत्यादी गिु असावेत.  

l तो सजकिशील असावा. त्याच्याकिे उत्तमनिरीक्षि कौशल्यअसावे.  

l त्याच्याकिे प्रसंगावधाि आनि हजरजबाबीपिा असावा.  

l त्याची वतृ्तीआिंदी हवी आनि त्याला बोलण्याची, गप्पामारण्याची आवि असावी.  

l त्याच्याकिे उत्कृष्ट संवाद कौशल्य हवे.  

 l त्याला नविोदाची उत्तमजाि असावी. 

                        रेनिओजॉकीसाठी आवश्यक अभ्यास आनि भानषक कौशल्य े

 

l व्यासंगी हवा. त्याचे वाचि चौिेर हवे. त्याला भाषा, सानहत्य, सांस्कृनतक घिामोिी यांची चांगली जाि हवी.  

l नचत्रपटसषृ्टी, संगीतक्षेत्र आनि िाट्यक्षेत्रा संबंधीचे उत्तमज्ञाि हवे.  

l सामानजक, राजकीय, ऐनतहानसक आनि भौगोनलक इत्यादींबाबतचे चांगले सामान्यज्ञाि हवे.  

l रेनिओजॉकीिे समाजमाध्यमावरील (सोशल नमनिया) िवीि प्रवाह, त्यामधील अद्ययावतता यांबाबत सतकक  राहिे 

आवश्यक आह.े  

l कायकक्रमाच्या स्वरूपािसुार आरजेला उत्तमसंनहतालेखि करता यायला हवे.  

l वतकमािकालीि घिामोिी, बातम्या इत्यादींबाबत आरजेिे क्षिोक्षिी अद्ययावत राहायला हवे.  

l िेहमीच्या बोलण्यात बऱ्याचदा संख्यात्मक मानहती द्यावी लागते. त्यामळेु त्यािे आवश्यक सांनख्यकीय मानहती 

अद्ययावत ठेवावी.  

l मातभृाषबेरोबरच नहदंी, इगं्रजी आनि नवनवध स्थानिक बोलींचे ज्ञाि असावे.  

उपरोि सवकगिुांसह आपल्या कौशल्यांच्या नवकासासाठी आनि यशस्वी आरजे होण्यासाठी अभ्यास करि ेआवश्यक 

ठरते. जयांिा भाषचेे उपयोजि आनि सादरीकरि कौशल्ये नशकण्याची इच्छा आह;े त्यांिा ह ेक्षेत्र खिुावत आह.े 

                                 रेनिओजॉकीच्या आवाजाची आनि निवेदिाची वैनशष््टय े

 

l आवाज ससु्पष्ट आनि उत्तम असावा.  

l भाषा श्रोत्यांचे मि प्रसन्ि करिारी, नमनश्कल आनि ताि दरू करिारी असावी.  



l आवाजाची पातळी योलयअसावी. नवचार, भाविा आनि संवेदिांच्या प्रकटीकरिासाठी आवाजातील आरोह- अवरोहांचे 

चांगले ज्ञाि असावे आनि त्यािे तसा सराव करावा.  

l बोलिे संवादी, गनतमाि, सहजस्िूतक असावे. 

l निविलेली गािी, नकस्से सांगतािा त्यात ससंुगती आिण्याचा प्रयत्ि करायला हवा. तसेच अधिूमधिू लोकांिा आवश्यक 

असिाऱ्या मानहतीची पेरिीही केली जावी.  

l प्रसंग आनि पररनस्थतीिसुार निवेदिात आनि आवाजात आवश्यक ते बदल करण्याची क्षमता हवी. एखाद्या सपु्रनसद्ध 

व्यिीच्या वाढनदवसानिनमत्त शभेुच्छा व्यि करतािा उद्घोषिा आिंदी, उत्साही आवाजात हवी; परंत ुआवाजातील तो 

आिंदी उत्साही स्वर श्रद्धांजलीच्या कायकक्रमात नवसंगत ठरेल याची जाि ठेवायला हवी.  

  िि मिोरंजि ह े प्रमखु उनिष्टठेविू जो श्रोत्यांशी मिमोकळा संवाद साध ू शकतो, तो चांगला आरजे होऊ शकतो; 

परंततु्यासाठी मिोरंजिाबरोबरच कायकक्रमास परूक अशी मानहती दतेा येिे हहेी महत्त्वाचे आह.े आकाशवािीसाठी 

जयांिा काम करायला आविते, त्यांिा आरजे ही चांगली संधी आह 

                                                  संवाद- एक आवश्यक कौशल्य 

 

आरजे मंिळींिा संनहतेिसुार कायकक्रमसादर करावे लागतात तसेच वेगवेगळ्या निनमत्तािे नवनवध के्षत्रांतील मान्यवर तसेच 

सवकसामान्य श्रोते यांच्याशी संवाद साधावा लागतो. स्टुनिओत आलेल्या मान्यवरांच्या थेट मलुाखती नकंवा ध्वनिमनुित 

मलुाखती जयाप्रमािे होतात त्याचप्रमािे दरूध्विी माध्यमातिू दखेील मलुाखती पार पितात.  

जेव्हा आरजे मंिळी स्टुनिओतिू िोि करूि संबंनधत व्यिीची मलुाखत घेतात तेव्हा त्यास ‘िायल आउट’ म्हटले जाते. 

उदाहरिाथक, एखाद्या कलाकाराच्या निधिािंतर त्यांच्याशी संबंनधत अन्य कलाकार वा माहीतगारांिा स्टुनिओतिू िोिद्वारे 

बोलते करिे आनि श्रोत्यांिा नवनशष्ट नवषय दऊेि जेव्हा दरूध्विी माध्यमातिू श्रोत्यांची मते, अिभुव, नकस्से मागवले जातात 

तेव्हा त्यास ‘िायल इि’ असे म्हटले जाते. उदाहरिाथक, दशेाचा अथवा राजयाचा अथकसंकल्प जाहीर झाल्यावर त्यासंदभाकत 

लोकांचे मत जाििू घेिे. अशा कायकक्रमांमध्ये-  

* संबंनधत व्यिीशी होिारा संवाद मिमोकळा असावा.  

* संवादाचे स्वरूप अिौपचाररक चचेचे असावे.  

* संबंनधत व्यिीच्या कामाची पिूकमानहती करूि घेऊि त्याप्रमािे प्रश्ांची वा नवषयांची आखिी असावी.  

* ‘िायल इि’ कायकक्रमाच्याथेट प्रसारिात संवाद आटोपशीर आनि अनधकानधक श्रोत्यांिा सामाविू घेिारा हवा.  

* श्रोता अथवा विायांच्याशी संवाद साधतािा बोलण्यात मादकव असावे, तसेच उनचत हजरजबाबीपिा असावा.  

* आपि िेमके बोलिू समोरच्याला अनधकानधक बोलण्याची संधी द्यावी. 

                                                                     रेनिओ जॉकीच्या कायकक्रमाचं ेस्वरूप 

 निविलेली गािी, नकस्से सांगतािा त्यात ससंुगती आिण्याचा प्रयत्ि करायला हवा. तसेच अधिूमधिू लोकांिा आवश्यक 

असिाऱ्या मानहतीची पेरिीही केली जावी.  

 प्रसंग आनि पररनस्थतीिसुार निवेदिात आनि आवाजात आवश्यक ते बदल करण्याची क्षमता हवी. एखाद्या सपु्रनसद्ध 

व्यिीच्या वाढनदवसानिनमत्त शभेुच्छा व्यि करतािा उद्घोषिा आिंदी, उत्साही आवाजात हवी; परंत ुआवाजातील तो 

आिंदी उत्साही स्वर श्रद्धांजलीच्या कायकक्रमात नवसंगत ठरेल याची जाि ठेवायला हवी.  

िि मिोरंजि ह ेप्रमखु उनिष्ट ठेविू जो श्रोत्यांशी मिमोकळा संवाद साध ूशकतो, तो चांगला आरजे होऊ शकतो; परंत ु

त्यासाठी मिोरंजिा  बरोबरच कायकक्रमास परूक अशी मानहती दतेा येिे हे ही महत्त्वाचे आह.े आकाशवािीसाठी जयांिा काम 

करायला आविते, त्यांिा आरजे ही चांगली संधी आह.े  

  

रेनिओजॉकीच्याकायकक्रमांच ेस्वरूप  



मनहलांसाठी  

यवुकांसाठी  

शालेयकायकक्रम 

शेती संदभाकत  

अचािक घिलेल्याघटिा  

सि-उत्सव  

नवज्ञािनवषयक बातम्या 

संगीतनवषयक कायकक्रम 

मलुाखती  

पररसंवाद (श्राव्य)  

प्रासंनगक घिामोिी  

श्रोत्यांची पत्रे 

आरजेचे कायकक्रम 

 

                            

                                             रेनिओजॉकीची क्षेत्रे 

 

तमु्ही जर मिोरंजिातिू इतरांशी मिमोकळा संवाद साध ूशकत असाल, तर तमु्ही चांगला आरजे होऊ शकता. स्पष्ट 

उच्चार, भाषचेी आनि संगीताची जाि, सजकिशीलता, बहुश्रतुता, समय सचूकता आनि निरीक्षिशिी यांसारख्या 

गिुांच्या आधारे तमु्ही रेनिओजॉकी संबंनधत कोित्याही क्षेत्रामध्ये िोकरी प्राप्त करू शकता. त्यासाठी व्यापक दृष्टीिे 

पढुील क्षेत्रांचा नवचार आपि भनवष्ट्यात िोकरी, व्यवसायासाठी करू शकतो. 

१. विविध मनोरंजन कंपन्या 

२. जाविरात एजन्सी (दृक-श्राव्य माध्यम) 

३. ए.एम.,एफ.एम.चॅनेल 

४. ऑल इवंिया रेिीओ 

५. विशेष काययक्रम 

 विवशष्ठ प्रसंग

 

 


