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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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                                          ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ             

1. ਮਨੁ� ਖੀ ਸਰੋਤ ਪ�ਬੰਧਨ (ਿਹਊਮਨੈ ਿਰਸੋਰਸ ਮਨ ਜਮ!ਟ )ਬਾਰੇ ਤਸੁ% ਕੀ ਸਮਝਦ ੇ ਹੋ?ਇਸਦੀ 

ਭੂਿਮਕਾ ਅਤ ੇਮਹ�ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ? 

2. ਨ. ਕਰੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ? ਨ. ਕਰੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵ� ਚ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ ? 

3. ਭਰਤੀ ਤ4 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਭਰਤੀ ਦ ੇ ਵ� ਖ-ਵ�ਖ ਤਰੀਿਕਆ ਂ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ? 

4. ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਚਣੋ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਦਮ: ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ ? 

5. ਮਨੁ� ਖੀ ਸਰੋਤ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ ਬਾਰੇ ਦ� ਸੋ ? ਇਸਨੰੂ (ਐਚ.ਆਰ.ਪੀ) ਨੰੂ ਚਣੁਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤ ੇ

ਕਾਰਕ(ਤ� ਤ:) ਬਾਰੇ ਦ� ਸੋ ? 

6. ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ ਿਵ�ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ? ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ ਨੀਲ ਜੁੜ ੇ

ਲਾਭ: ਬਾਰੇ ਦ�ਸ ੋ?  

7. ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰਬੰਧ: ਦੀ ਮਹ�ਤਤਾ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ? ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਬੰਧਾ ੰ ਦੀਆ ਂ ਪਹੰੁਚ 

ਿਵਧੀਆ ਂਕੀ ਹਨ ? 

8. ਵ�ਖ ਕਰਨਾ (SEPARATION)ਕੀ ਹੈ ? ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਲਾਭ: ਬਾਰੇ ਦ�ਸੋ ? 

9. ਕਾਰਜਸਥਾਨ (WORK PLACE) ਦੀ ਸਰੁ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀ ਕੀ ਮਹ�ਤਤਾ ਹੈ ? 

ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦ ੇਮੁ� ਿਦਆ ਅਤੇ ਮੁ� ਿਦਆ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ4 ? 

 

 


