
Type- MCQ 

 

Q1. The English word communication comes from the _____word, Communicare which 

means to impart or participate or to transmit. (1) 

इंग्लिश शब्द कमु्यननकेशन हा ------शब्द कमु्यननकेअर वरून आला आहे ज्याचा अथथ आहे देणे, 

भाग घेणे नकंवा प्रसाररत करणे.  

1. Latin लॅनिन 

2. Greek ग्रीक 

3. Spanish सॅ्पननश 

4. Indian इंनियन 

Q2. _____ is the action of conveying or exchanging information and ideas. (1) 

--- नह व्यक्त नकंवा नवननमय करण्याची निया आहे  

1. Listening ऐकणे 

2. Communication संपे्रषण 

3. Speaking बोलणे 

4. Seeing पाहणे 

Q3. Which of these is Not considered to be a direction of formal communication? (2) 

खालीलपैकी कोणती औपचाररक संपे्रषणाची नदशा नाही?  

1. Upward ऊर्ध्थगामी                 

2. Diagonal अधोगामी           

3. Zigzag वेिीवाकिी 

4. All of the above वरीलपैकी सवथ 

Q4. Posters fall under ----communication. (2) 

पोस्टसथ नह --------या संपे्रषणाखाली येतात  

1. Oral तोिंी 

2. Visual दृश्य 

3. Written. नलग्लखत 

4. Spoken बोललेले 

 

Q5. Informal communication is otherwise known as---communication. (2) 

अनौपचाररक संपे्रषण हे इतर वेळी ------- म्हणून ओळखले जाते  

 



 

1. Grapevine. गे्रपव्हाईन 

2. Lateral. लॅिरल 

3. Visual. दृश्य 

4. Horizontal हॉरीझॉन्टल 

 

 

Q6. The group discussion is intimated by: (6) 

गि चचेत ------द्वारे मानहती नदली जाते.  

1. leader. नेता 

2. individual. व्यक्ती 

3. group captain. गि प्रमुख 

4. all of them. वरीलपैकी सवथ 

 

 

Q7. What is solicited letter? (3) 

नवनंतीदशथक पत्र म्हणजे काय?  

1. Letter sent when requested नवनंती नंतर पाठवलेले पत्र 

2. letter sent in reply to advertisement जानहरातीच्या उत्तरादाखल पाठवलेले पत्र 

3. letter sent in reply to Inquiry चौकशीच्या उत्तरादाखल पाठवलेले पत्र   

4. letter to thank a customer. ग्राहकाला धन्यवाद देणारे पत्र 

Q8. How should a Reply to Inquiry sent? (7) 

चौकशीचे प्रतु्त्यत्तर कसे पाठवावे?  

1. Delayed नवलंबाने 

2. prompt त्वररत 

3. not answered अनुत्तररत 

4. None काहीच नाही 

Q9. First step in listening process ____________(4) 

ऐकण्याच्या प्रनियेतील पनहली पायरी आहे : 

1. Stop Talking गप्प बसणे 

2. Receive प्राप्त करणे 

3. Interpret अथथ लावणे 

4. Respond प्रनतसाद देणे 

Q10. Which of the following is not the part of report structure? (8) 



खालीलपैकी कोणता ररपोिथ च्या रचनेचा भाग नाही?  

 

1. Terms of reference िर्म्थ ऑफ रेफेरेंस 

2. procedure प्रनिया 

3. findings ननष्कषथ 

4. settings सेनिंग 

 

 

 

 

 

 


