iA (Intelligence and Aptitude Measurement )
In today’s competitive world it is imperative to make wise career decisions. In
earlier days, one would choose careers based on opinions and choices of
parents and friends. However, times have changed. Students and parents have
become aware of how vital it is to make prudent career choices, nevertheless
these decisions are ridden with doubts. Students wish to get their intelligence
and interests assessed in order to predict success in choice of their careers.
Thus, it is invariably advised to opt for an ability assessment. Since 1998 we
have been providing the iA (Intelligence and Aptitude Assessment) for students
from Std 10th to Std 12th. No preparation is required for this test. The
computerized test spans three hours and provides information about the
student’s abilities and orientations. It is followed by a Guidance session with
parents and students by our proficient and qualified experts. This test is
available in English, Hindi and Marathi languages.
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