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PRINCIPLES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – (BBA-301)
Semester – III
Time Allowed: - 3 hours

M.Marks:- 60

Attempt any four questions.

1. What do you understand by human resource management? Discuss
the role and importance of HRM.
2. What is job analysis? What steps are involved to in the preparation
of job analysis?
3. What do you mean by recruitment? Discuss in detail the various
methods of recruitment.
4. Explain various steps involved in the selection of personnel.
5. Describe Hunan Resource Planning? Explain the process and
factors affecting HRP?
6. What is the difference between Induction and Orientation? Explain
benefits associated with Induction and Orientation?
7. Define the importance of Industrial Relations? What are the
approaches to Industrial Relations?
8. Explain what is Separation? Describe the costs and benefits of
Separations?
9. What is the significance of Workplace Safety and Health? Describe
Workplace Safety and Health issues and management of these
issues?
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1. ਮਨੁਖੀ ਸਰੋਤ ਪਬੰ ਧਨ (ਿਹਊਮੈਨ ਿਰਸੋਰਸ ਮਨਜਮ!ਟ )ਬਾਰੇ ਤੁਸ% ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?ਇਸਦੀ
ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਮਹਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ?
2. ਨ.ਕਰੀ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ (ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? ਨ.ਕਰੀ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵਚ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ ?
3. ਭਰਤੀ ਤ4 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ?
4. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਦਮ: ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ ?
5. ਮਨੁਖੀ ਸਰੋਤ ਯੋਜਨਾਬੰ ਧੀ ਬਾਰੇ ਦਸੋ ? ਇਸਨੂੰ (ਐਚ.ਆਰ.ਪੀ) ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ
ਕਾਰਕ(ਤਤ:) ਬਾਰੇ ਦਸੋ ?
ਂ ੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਕੀ ਅੰ ਤਰ ਹੈ ? ਇੰ ਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਰੀਐਟ
ਂ ਸ਼
6. ਇੰ ਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਰੀਐਟ
ੇ ਨ ਨੀਲ ਜੁੜੇ
ਲਾਭ: ਬਾਰੇ ਦਸੋ ?
7. ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰ ਬੰ ਧ: ਦੀ ਮਹਤਤਾ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ? ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਬੰ ਧਾੰ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰ ਚ
ਿਵਧੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ?
8. ਵਖ ਕਰਨਾ (SEPARATION)ਕੀ ਹੈ ? ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ: ਬਾਰੇ ਦਸੋ ?
9. ਕਾਰਜਸਥਾਨ (WORK PLACE) ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀ ਕੀ ਮਹਤਤਾ ਹੈ ?
ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਮੁਿਦਆ ਅਤੇ ਮੁਿਦਆ ਦੇ ਪਬੰ ਧਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ4 ?

