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Amit
किरअर माग�दश�न अहवाल

आपला अहवाल समजनू घेणे

किरअर िनयोजना�या िदशेने पिहले पाऊल उचल�याब�ल अिभनंदन. आम�या किरअर आकलन
चाचणी�या मा�यमातनू आपण आप�या किरयर�या प्रवासास यो�य पाउल उचलले आहे. आपण
या अहवालातील प्र�येक िवभागाचा अथ� समजनू घे�याचा प्रय�न क�न प्रारंभ क�.

तमुचा ॲ�टी�यडू टे�ट िनकाल
हा िवभाग िव�ा�या��या नैसिग�क �मता िकंवा कौश�ये यांची िविश�ट प्रकारचे काय� कर�यासाठी
चाचणी घेतो. या चांचणी साठी पूव� मािहतीची आव�यकता नसते. या िवभागातील �कोअर आपण
नैसिग�किर�या चांगले कशात आहात ते दश�वेल.

अ�यासक्रम आधािरत चाचणी िनकाल
हा िवभाग शाळेत िशकवले�या िवषयांमध�या आप�या वत�मान �ान पातळीचे परी�ण करतो. या
िवभागातील िरझ�ट िविवध िवषयांब�ल आपली समज दश�िवतात. शाळेत िशकव�या जाणा-या
मलूभतू संक�पनांचे �ान आप�यला किरअरम�ये पढेु जा�यासाठी मह�वाचे ठरते. हा िवभाग
िविश�ट किरअर साठी त�ुही कोण�या �ेतर्ात शर्े�ठ आहात आिण कोण�या �ेतर्ात अजनू प्रगती
करावी लागेल या ब�ल समजावून सांगतो.
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आवड चाचणी पिरणाम
ही चाचणी िविवध किरयर पया�यांम�ये आपली जा�त आवड दश�वते. यामळेु आपणास खपू आवड
असले�या �ेतर्ांचा शोध घे�यास मदत होईल आिण यामळेु आप�यला काया�चा अिधक आनंद घेता
येऊ शकेल.

�यि�तम�व चाचणी िनकाल
�यि�तम�व हे वत�न , भावना, प्रेरणा व िवचारप�ती यांचे संयोजन वा एकतर्ीकरण आहे ,जे
आप�याला �या �य�तीब�ल सांगत.आपले �यि�तम�व आता नकुतेच आकार घेऊ लागलेले आहे.ते
तमु�या जीवनातील अनभुवांमळेु बदल�याची शकयता असते.िह �यि�तम�व चाचणी त�ुहाला
तमु�या �यि�तम�वा�या शोधाची ओळख क�न देईल. नोट:जर िव�ाथ�याने परुेसे पया�य िनवडले
नसतील तर चाचणी िनकाल अवैध असे दाखवेल

�यावसाियक िशफारसीः
जे लोक �या �यवसायात नैसिग�क िर�या चांगले असतात आिण �या�यात आवड असणारी
असतात,�या लोकांची �या �यवसायात सफल हो�याची श�यता ; इतर लोक जे कलागणु वा आवड
नसणा�या पेशांमधेअसतात,�यां�या पे�ा जा�त असते.�ा चाचणी�या शेवटी त�ुहाला २ िकंवा ३
किरअर िशफारशी िदसतील �या तमुची अिभ�मता वा तमुचा कल,िवषयांचे �ान व आवड चाचणी
िनकाल �ा प्रमाणे असतील.�ा सवा�त अनकुल िनवडी असतील �या त�ुहाला �या काया�चा
अिधक आनंद देतील व �यात त�ुही उ�कृ�ट असाल.
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ॲ�टी�यडू टे�ट आिण ॲ�टी�यडू �कोस�
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कल चाचणी ब�ल
�वाभािवक कल �हणजे नैसिग�क गणु, काही िवशेष गो�टी कर�याची �मता, िकंवा काही िविश�ट
गो�टी िशकणे. ह�तकला, संगीत कला, �थािनक द�ृयावलोकन आिण सं�या ल�ात राहणे ही
�वाभािवक कलांची काही उदाहरणे आहेत. कोणताही �यवसाय असो, मग तो -अिभयांितर्की,
वै�िक, कायदा िकंवा �यव�थापन असो, तेथे �वाभािवक कल वापरले जातात. जे काम त�ुहाला
जा�ती आवडते आिण त�ुही �यात जा�त यश�वी होता, तेथे तमुचा �वाभािवक कल वापरला
जातो, एखा�ा �य�तीचा नैसिग�क कल आिण िविश�ट �यवसायातील यश यात एक िनि�चत संबंध
आहे. आपला नैसिग�क कल , न जळुणारे किरअर िनवडणा�यापे�ा , आवडणा�या �यवसायात काम
करणारे अिधक आनंदी आिण यश�वी असतात. आय�ुयात किरअरनी काहीतरी अिधक िदले
पािहजे. ते मनोरंजक, आनंददायी, समाधानाचा आनंद देणारे आिण �वतः�या यो�य असावे.

सामा�यतः काही आव�यक ॲ�टी�यडू
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Verbal Ability
मौिखक �मता �हणजे श�दांचे िविवध अथ� ओळख�याची �मता होय आिण ग ुतंाग ुतंी�या शाि�दक
संवादांना समजनू घेणे. ही चाचणी िव�ा�या�चे श�दसंगर्ह, श�दांवरचे प्रभ�ुव, आिण श�दांचे
आकलन यांचे मापन करते. नेहमीच शै�िणक यशाम�ये, सांि�यकी �मतेबरोबरच मौिखक �मता
अ�यंत मह�वाची ठरते. या अशा प्रकारची कौश�ये िविवध प्रकार�या किरअरम�ये आव�यक
आहेत. नैसिग�क कौश�य �हणून मौिखक �मता आिणआकलन, िविवध प्रकार�या करीअरम�ये
मह�वाची आहेत. जसे की, भाषा-आधािरत किरयर, मास िमिडया, क�यिुनकेश�स, पतर्कािरता,
सामािजक िव�ान, कायदा, आित�य, साव�जिनक संबंध आिण इतर. नैसिग�क �मता इतर अनेक
किरअस� म�ये मह�वाची भिूमका बजावते. जसे की, �यव�थापन, काय�क्रम �यव�थापन,
प्रशासकीय किरअर इ�यादी.

Numerical Reasoning
सं�या�मक �मता �हणजे सं�यांिवषयीचे पर�पर संबंध समजनू घेणं आिण सं�या�मक
संक�पनांना समजनू घेणं. मौिखक �मतेसह सं�या�मक �मता ही शै�िणक यशात मह�वाची
भिूमका बजावते. नैसिग�क �मता �हणून सं�या�मक �मता िविवध किरअर म�ये एक मलूभतू
आव�यकता आहे. जसे की: अिभयांितर्की, संगणक आिण आयटी, चाट�ड� अकाउंट�सी,
आिक� टे�चर, कॉि�टंग, बँिकंग आिण िवमा, रसायनशा�तर् आिण भौितकशा�तर् आधािरत किरअर
आिण िविवध फायनाि�शयल किरअस�. ही �मता इतर किरअर जसे �यव�थापन, अथ�शा�तर्,
िवपणन, ऍ�चअुरीस येथेस�ुा मह�वाची ठरते.

Spatial Reasoning
�थानीय तक� शि�त ही बौि�कद�ृ�या एखादी गो�ट तीनहीिदशांनी हाताळ�याची �मता आहे. ही
चाचणी, िव�ाथ� िकती समज ूशकतो, क�पना क� शकतो आिण एखा�ा िठकाण�या व�तचूे
द�ृया�मक , िविवध कोनातनू का�पिनक िचतर्ण क� शकतो, आिण नंतर या मािहतीचे
रचना�मकपणे कशी बांधणी करतो, याचे म�ूयमापन करते.�थानीय तक� श�ती ही एक �मता
�हणून पढुील किरअरम�ये आव�यक आहे. जसे की: वै�क शा�तर् आिण श�तर्िक्रया,
दंतिचिक�सा, पॅरामेिडकल फी�ड, आिक� टे�चर, फोटोगर्ाफी, सव� िडझाइिनंग आधािरत
किरअर,िवमानचालन, ऍ�ट्रोिफिज�स, खगोलशा�तर्, ि�ह�यअुल कला आिण इतर अनेक.
पढुील किरअरम�ये स�ुा ही �मता मह�वाची आहे. जसे संगणक अ◌ॅिनमेशन, गर्ािफ�स, गेम
डे�हलपम�ट इ�यादी
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Abstract Reasoning
ॲब�ट्रॅ�ट रीजिनंग ही अशी �मता आहे, जेथे तक� ब�ुीने काम केले जाते वा गोषवारा केला जातो,
आिण मानिसक िर�या मािहतीचे पृथ�करण केले जाते. िविवध आकृितबंध आिण �यांचे नातेसंबंध
या दो�ही बाजूंनी िवचार करणे ही याची �मता आहे. ॲब�ट्रॅ�ट रीजिनंग ही िविवध किरअस�म�ये
यशाचा पाया उभारणीसाठी एक अ�यंत मह�वाची मलूभतू �मता आहे. जसे की, संगणक
प्रोगर्ािमगं, डेटा िव�लेषण, वै�कीय आिण पॅरामेिडकल फी�ड, कायदा, �यव�थापन किरअर,
रसायनशा�तर् आधािरत किरअर आिण इतर अनेक. हे नैसिग�क कौश�य पढुील किरअरसाठी
देखील एक मह�वाची यो�यता आहे जसे की अिभयांितर्की, मनोिव�ान, प्रशासकीय सेवा इ�यादी.

Speed & Accuracy
िलिपक �मता आकलनाची गितशीलता, प्रितधारणा आिण प्रितसाद दे�यािवषयी त�परता यांचे
मोजमाप करते. पढुील किरअरम�ये यश�वी हो�यासाठी िलिपक �मता मह�वाची आहे: डेटा एट्ंरी,
िलिपक आिण प्रशासकीय हु�ा, शॉप �लोरवर काम करणारे आिण इतर कोणतेही काम, जेथे
वेगासह उ�च पातळी�या अचूकतेची गरज असते.

Mechanical Reasoning
यांितर्क समज �मता �हणजे यंतर्सामगर्ी, साधने आिण हालचाली यांची मलूभतू यांितर्की त�वे
समजनू घेणे. ही परी�ा िव�ा�या�चा �या िवषयातील अथ�बोध आिण भौितक शा�तर्ाचे उपयोजन
वा िविनयोग यांचे मापन करते. मेकॅिनकल रीझिनंग सव� अिभयांितर्की आिण भौितकशा�तर्
आधािरत किरअर यासाठी मलूभतू काय��मता आहे. या�यितिर�त, औ�ोिगक िडझाईन, उ�पादन
िडझाइिनंग, तांितर्क किरअरसार�या किरअरम�ये यश िमळ�यासाठी मह�वाची �मता आहे.
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तमुचा ॲ�टी�यडू टे�ट िनकाल
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अ�यासक्रम आधािरत चाचणी िनकाल
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अ�यासक्रम आधािरत चाचणी िनकाल
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आवड चाचणी पिरणाम
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तमुची अिधक आवडीची �ेतरे्
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आवडी�ंया यादीचा िनकाल असे दश�वतो की Amit यांना अिभयांितर्की म�ये �िच आहे इंिजनीिरंग स�ुा म�ये खपू
�िच आहे.िवशेषत: जेथे तो / ती अशा �यवसायाचा आनंद घेतील जेथे खाली नमदू केले�या गो�टी �याला / ितला
करायला िमळतील :
• तांितर्क काम करणे.
• उ�पादन �यव�थािपत करा.
• मशीन आिण साधनांसह काय� करा.
• साधने आिण मशी�स तयार करा िकंवा बनवा.
• गो�टीचंे िनराकरण करा, द�ु�त करा.
• बाहेर िकंवा वक� शॉपम�ये काय� करा.
• तांितर्क सम�या सोडवा.

Amit यांना वािण�य, बँिकंग आिण िव� स�ुा म�ये खपू �िच आहे.िवशेषत: जेथे तो / ती अशा �यवसायाचा आनंद
घेतील जेथे खाली नमदू केले�या गो�टी �याला / ितला करायला िमळतील :
• रोख र�कम हाताळणे.
•अंदाजपतर्काचे िनयोजन.
• पैशांचे �यव�थापन करा आिण बँकेसंदभा�तील कामे करा.
• आिथ�क िनयोजन.
• आकडे, िहशोब आिण गिणतासह काय� करा.
• फायना�स संबंिधत नेमनू िदलेली काय� आिण अहवाल करा.

Amit यांची रा�यकारभार आिण लोक प्रशासन स�ुा म�ये खपू �िच आहे.िवशेषत: जेथे तो / ती अशा
�यवसायाचा आनंद घेतील जेथे खाली नमदू केले�या गो�टी �याला / ितला करायला िमळतील :
• साव�जिनक सेवांम�ये काय� करा.
• नागरी सेवा आिण इतर अशा �यवसायात काम करा.
• देशा�या काया�साठी आप�या सेवांचे योगदान �ा.
• सहकारी नागिरकांचे नेत�ृव करा.
• काम िनय�ुत करा.
• इतरां�या कामाला िदशा दया.
• गटांम�ये काय� स�ु कर�यात पढुाकार �या.

1

2

3
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�यि�त�व
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किरअर माग�दश�न अहवाल

�यि�त�व

�यि�तम�व हे वत�न , भावना, प्रेरणा आिण िवचार प�ती यांचे एकतर्ीकरण आहे. आिण �ानसुार एखा�ा
�य�तीची �या�या केली जाते. �यि�त�व मनोिव�ान, िविवध लोक आिण गटांम�ये समानता आिण फरक
यांचा अ�यास कर�याचा प्रय�न करते. या�या अनेक �या�या आिण िस�ांत मानवा�या िविवध आिण
बहुरंगी पैलूंवर आधािरत आहेत. काही भावना, शरीरय�टी, बॉडी �लइुडस वर आधािरत आहेत, तर काही
मानवी �वभावा�या पैलूंवर आधािरत आहेत. जसे की, खबंीरपणा, अंतमु�खता, बिहमु�खता,
समाजािभमखुपणा, सामावून घे�याची �मता इ�यादी.ही �यि�तम�व सूची अशाच एका वग�करणावर
आधािरत आहे आिण फ�त एक सूचक आहे. िव�ा�या�चे जडणघडण हे �या�या �यि�तम�वची स�ुवात आहे.
जसे आय�ुयाचे अनभुव येत जातात, तसतसे �या�या �यि�तम�वाितल �वभाववैिश��ये अिधक �य�त होत
जातात. ही �यि�तम�व सूची �वतः�या ""आ�म शोधची"" थोडी ओळख क�न देते- आिण ए�या�ाला
�वतःमधले �व�व शोध�यासाठी पढुाकार घेते.

26/04/2021 चाचणी तारीख
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Amit
त�ुही 
द ॲडिमनी�ट्रेटर 

आपण भरोसा ठेव�याजोगे, �यवहारी, तक� श�ु, खबंीर आिण िन�चयी आहात. आपण एक कत� आहात, जे िनण�य घेऊन लगेच
काय� करतात. आपण तक�  आिण िव�लेषण यावर भर देता . तमु�यातील साम�य�शाली गणु �हणजे त�ुही एखा�ा गो�टीवर
सखोलपणे ल� क� िदर्त क� शकता आिण तमु�यात िदलेली वचने पाळ�याची �मता आहे. आपण संरिचत आिण संघटीत
आहात.

26/04/2021 चाचणी तारीख
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�यावसाियक िशफारसीः

Amit �या यो�यता चाचणी �कोअर, �यि�तम�व प्रोफाइल, अ�यासक्रम आधािरत म�ूयांकन �कोअर, घेऊन आिण आवडीचंा प्रोफाइल ल�ात घेऊन खाली िदले�या पया�यांचा स�ला
िदला जात आहे.

�यावसाियक िशफारसी 1: अिभयांितर्की
Amit यां�या गणुांवर आधािरत खाली नमदू केले�या �ेत्रांमधनू तो /ती कुठलेही �ेत्र िनवडू शकतो/ शकते

Domain Area Suggested Courses
इंिजनीअिरंग तंत्र�ानातील पदवी(बी.टेक.) / अिभयांित्रकीची पदवी -बी.ई./ इंिजनीिरंगमधील िड�लोमा

�यावसाियक िशफारसी 2: कॉमस�, बँिकंग आिण फायना�स
तो/ती खाली नमदू केले�या िनवडीकंडे स�ुा किरअर �हणून पाहू शकतात

Domain Area Suggested Courses
बँक रोखपाल बँक परी�े�ारे / 10+2 िकंवा पदवीनंतर थेट अज�
टॅली फायनाि�शयल अकौिंटंगम�ये िड�लोमा/ फायनाि�शयल अकौिंटंगम�ये प्रमाणपत्र अ�यासक्रम
अकौटंस सहा�यक प्रमािणत औ�ोिगक अकाउंटंट
कॉमस� बॅचलर ऑफ कॉमस� (बीकॉम)
सेक्रेटरीयल प्रिॅ�टस सेक्रेटरीयल प्रिॅ�टसम�ये िड�लोमा/प्रमाणपत्र अ�यासक्रम
फ्रंट डे�क एि�झ�यिुट�ह िरसे�शिन�ट प्रमाणपत्र अ�यासक्रम

�यावसाियक िशफारसी 3: रा�यकारभार आिण लोक प्रशासन
�या�या/ित�या गणुांमळेु हे देखील सिूचत होते िक तो/ ती खाली नमदू केले�या �ेत्रात किरअर क� शकेल

Domain Area Suggested Courses
रा�य पोिलस सेवा (इं�पे�टर आिण कॉ��टेबल) कम�चारी िनवड परी�े�ारे
रा�यसेवा�ारे तहसीलदार / तालकुदार / नायब तहसीलदार कम�चारी िनवड परी�े�ारे / रा�य िसिवल सेवा परी�े�ारे
भारतीय तटर�क दलात खलाशी (यांित्रक, नािवक (सामा�य सेवा) रा�य िसिवल सेवा परी�े�ारे
उ�पादन श�ुक आिण कर अिधकारी रा�य िसिवल सेवा परी�े�ारे
भारतीय तटर�क दलात खलाशी (यांित्रक, नािवक (सामा�य सेवा) अिभयांित्रकी नंतरची पदिवका
कम�चारी िनवड परी�ा रा�य िसिवल सेवा परी�े�ारे
फायना�स, लेखापरी�ा आिण अकौिंटंग सेवा - रा�य िसिवल सेवा परी�े�ारे
नािवक (देशांतग�त शाखा) मिॅट्रक नंतर
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िव�ाथ� नकाशा

िव�ाथ� नकाशा हा Amit ची बल�थाने आिण सचुिवलेले �ट्रीम आिण किरअर याचा सारांश आहे

यो�यता

Numerical Reasoning
Verbal Ability

Speed & Accuracy

टॉप �कोअिरंग िवषय

Science
English
Maths

सचुिवलेले किरअर 

अिभयांितर्की
कॉमस�, बँिकंग आिण फायना�स

रा�यकारभार आिण लोक प्रशासन

�यि�त�व

द ॲडिमनी�ट्रेटर
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www.margforyou.com 

support@margforyou.com
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