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1. The meaning of it as all of us know is help or assistance. 

खालील पैकी कोणत्या शब्दाचा  अर्थ मदत ककिं वा सहाय्य आहे? 

A. Counseling  / समुपदेशन 

B. Empathy / सहानुभूती 
C. ** Guidance / मार्थदशथन 

D. Sympathy / सहानुभूती 
 

 

2. “Guidance is an assistance given to the individual in making intelligence choices & 

adjustments.”  

कुणाच्या मते “मार्थदशथन हे  व्यक्तीस बुद्धिमत्ता ननवड  व समायोजन करण्यासाठी देण्यात 
आलेली एक मदत आहे.” 

A. Chisholm / धचशोल्म 

B. **Jones / जोन्स    

C. Dunsmoor / डन्समूर 

D. Miller / ममलर 

 

 

3. The term “teacher” means who teaches and it is the function of teacher. 

"मशक्षक" या शब्दाचा अर्थ असा आहे की कोण मशकवत ेआणण हे मशक्षकािंचे कायथ आहे. 
A. **Teach / मशकवण े

B. Explain / समजावून सािंर्ा 
C. Punish / मशक्षा 
D. Criticize / टीका 

 

 

4. Man and his work are linked by------- 

मनुष्य आणण त्याच ेकायथ ------- द्वारे जोडलेले आहेत 

A. Job functions / नोकरीचे  काये 

B. Job demands / नोकरीची मार्णी 
C. Job satisfaction / नोकरीचे समािान 

D. **All of these / वरील सवथ 
 

 

 



5. The role of guidance worker is to ---- 

मार्थदशथक कायथकत्याथची भूममका ----ही आहे. 
A. analysis the job / नोकरी च ेववश्लेषण 

B. give accurate occupational information / व्यवसायाची अचूक माहहती देण े

C. get satisfaction / समािान ममळवण े

D. **All of these / वरील सवथ 
 

 

6.  The vocational guidance is  related to the ---- 

व्यावसानयक मार्थदशथन ---- शी सिंबिंधित आहे 

A. Person’s attitude / व्यक्तीची वतृ्ती 
B. Nature of the job / नोकरीच ेस्वरूप 

C. **A and B / A आणण B 

D. None of these / या पैकी नाही 
 

 

7.  Learning disabilities are caused due to--------------  

अध्ययन अक्षमता ............ कारणािंमुळे ननमाथण होत े. 
A. Hereditary / अनुविंश 

B. Physiological / शारीररक    

C. Environmental / पयाथवरणात्मक 

D. **All of these / वरील सवथ    

 

 

8. Which of the following is not a non-testing device? 

खालीलपैकी कोणत ेमापन ववरहहत सािन नाही ? 

A. Observation / ननरीक्षण 

B. Rating scale / पदननश्चयन शे्रणी   

C. Check list / पडताळा सूची   

D. **Abilities test / क्षमता चाचणी   

 

 

9. Job analysis is concerned with ... 

व्यवसाय ववश्लेषणाशी सिंबिंधित आहे... 
A. Identification / ओळख 

B. Internet / इिंटरनेट 

C. **Task / कायथ 
D. Profits / नफा 

 

 

 

 



10. The scientific study and the element of all the fact about the job which reveals it’s content and 

modifying factors which around it. Who stated the given statement? 

शास्रीय अभ्यास व्यवसायाववषयी सवथ तथ्यत्मक वविाने ही सभोवतालच्या घटनेनुसार 
अशयबद्दल व सुिारणा करतात हे वविान कोणाचे आहे.  

A. Craw and Craw / क्रॉक क्यु 

B. Ruth Strang / रूर् स्टेर् 

C. **J.O.Hacket / जे.ओ.हॅकेट 

D. Brewes / ब्रिवर 


