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1. Due to explosion of knowledge, industrialization and changes in socio-economic set 

up the need of _________ guidance is felt. 

ज्ञानाच्या स्फोटाांमुळे, औद्योगिकीकरणामुळे आणण सामाजिक-आगथिक पररजस्थतीतील 
बदलाांमुळे _________ माििदर्िनाची आवश्यकता भासली िाते. 

a) **Professional / व्यावसाययक 

b) Non- professional / व्यावसाययक नसलेले 

c) Social / सामाजिक 

d) Financial / आगथिक 

 

2. Work is regarded as: 

कायिम्हणून िणले िाते 
a) an honour and a duty / एक सन्मान आणण कतिव्य 

b) a mean of survival / ििण्याचा एक अथि 
c) a person's role in society / समािात एखाद्या व्यक्तीची भूममका 
d) **all the above / वरील सवि 

 

3. Which one of the following is considered as an approach to study the meaning of work: 

खालीलपैकी कोणास कामाच्या अथािचा अभ्यास करण्याचा दृजटटकोन मानला िातो: 
कामाची: 

a) the definitions of work / पररभाषा कामाचे 

b) the orientations of work / अमभमुखता कामाचे 

c) the coherence of work / सुसांिततेउत्तरे 

d) **All the above / वरील सवि 
 

  



 

4. Job Specification is a statement of: 

िॉब स्पेमसफफकेर्न हे a चे ववधान आहे : 

a) **Minimum qualification required for a job / नोकरीसाठी फकमान पात्रता 
आवश्यक 

b) Technical job requirement / ताांत्रत्रक नोकरीची आवश्यकता 
c) Machines to be used / वापरल्या िाणार् या मर्ीन्स 

d) None of these / यापैकी कोणतेही 
 

5. Pallavi, a manager at an engineering firm, has been assigned the task of conducting a 
job analysis. What should be her first step in the process? 

पल्लवी, एक अमभयाांत्रत्रकी कां पनीच्या व्यवस्थापक, याांना नोकरीचेकरण्याचे काम 
सोपववण्यात आले आहे ववश्लेषण. प्रफियेत यतची पहहली पायरी कोणती असावी? 

a) **deciding how the gathered information will be used / एकत्रत्रत माहहतीकसे 
वापरायच ेयाचा यनणिय 

b)  collecting data on job activities and working conditions / नोकरीच्या 
फियाकलापाांवरील डेटा एकत्रत्रत करण्यासाठी आणण कामाच्या पररजस्थतीनुसार 

c) selecting representative job positions to assess / करण्यासाठी प्रयतयनधी 
नोकरीची पदे यनवडणे 

d) reviewing relevant background information / सांबांगधत पाश्विभूमीवरील 
माहहतीचे पुनरावलोकन 

 

 

6. Which of the following statement is correct? 

खालीलपैकी कोणते ववधान बरोबर आहे? 

a) Counselling is a two way process. / समुपदेर्न ही दोन मािाांची प्रफिया आहे. 
b) Counselling involves two individuals. / समुपदेर्न दोन व्यक्तीांचा समावेर् 

आहे. 

c) Counselling involves mutual relationships between the two individuals. / 

समुपदेर्नात दोन व्यक्तीांमध्ये परस्पर सांबांधाांचा समावेर् असतो 
d) **All the above / वरील सवि 

 

  



 

7. Which of the following activity is related to Counselling? 

पुढीलपैकी कोणता फियाकलाप समुपदेर्नार्ी सांबांगधत आहे? 

a) Informing / माहहती देणे 
b) Advising / सल्ला देणे 
c) **Both ‘a’ and ‘b’ / दोन्ही ‘अ’ आणण ‘ब’ 
d) None of the above / वरीलपैकी कोणतेही नाही 

 

 

8. Which of the following statement is correct? 

खालीलपैकी कोणते ववधान बरोबर आहे? 

a) Counselling is aimed at helping people make choices and act on them. / 

समुपदेर्नाचे उद्दीटट लोकाांना यनवडण्यात आणण तयाांच्यावर कृती करण्यास 
मदत करणे आहे. 

b) Counselling is a learning process. / समुपदेर्न ही एक मर्क्षण प्रफिया आहे. 
c) Counselling enables personality development. / समुपदेर्न व्यजक्तमत्त्व 

ववकास सक्षम करते. 
d) **All the above. / वरील सवि 

 

 

9. Merits of Non-Directive counselling is _________ . 

नॉन-डायरेजक्टव समुपदेर्नाचे िुणधमि _________ . 

a) Freedom of the individual / व्यक्तीचे स्वातांत्र्य 

b) Moves toward acceptance of himself / स्वतःला स्वीकारण्याकडे वळते 
c) **Both ‘a’ and ‘b’ correct / दोन्ही ‘a’ आणण ‘b’ बरोबर 

d) Both ‘a’ and ‘b’ wrong / दोन्ही ‘a’ आणण ‘b’ चुकीचे आहेत 

 

 

10. Directive counselling is _______ counselling. 

हदर्ायनदेमर्त समुपदेर्न _______ समुपदेर्न आहे 

a) Student- oriented / ववद्याथी-अमभमुख 

b) Parent- oriented / पालक-देणारां 
c) Both ‘a’ and ‘b’ / दोन्ही ‘a’ आणण ‘b’  
d) **counsellor-oriented / दोन्ही ‘a’ आणण ‘b’ 


