१)
___________ हणजे नवड केले या
१) नयु ती
२) भरती
३) नयोजन
४) यापैक नाह

येक उमेदवाराला व श ट कामकाज नेमन
ू दे णे होय

२) आज असले या कमचा यांना भरती दे णे आ ण बदल करणे हा भरतीचा ________ माग आहे .
१) ब हगत
२) अंतगत
३) मल
ु ाखतीचा
४) वर ल सव.
३) एच आर एम आर या
१) नयोजन
२) आराखडा
३) मानवी संसाधन
४) काय व लेषण

ये वारा __________ काय म व प रणामकारक उपयोग केला जातो.

४). ___________ या
ये वारा संघटनेतील आव यक मनु यबळ व उपल ध मनु यबळाचा मेळ
साधला जातो.
१) H R M
२) P M
३) Controlling
४) HRP.
५) काय व लेषणातन
ा त झाले या मा हती या आधारे _________ तयार केले जाते.
ू
१) काय आराखडा
२) काय वणन
३) काय वशेषीकरण
४) काय व लेषण.
६) काय आराखडा हा__________ चा ता कक
१) काय व लेषण
२) यव थापक काय
३) नयं ण काय
४) वर ल सव.
७). __________ ह
आहे .
२) प रचय
३) भरती
४) यापैक नाह .

मवार तील भाग आहे .

या लायक उमेदवारांना नि चत करणे, शोधणे आ ण आक षत करणे कर त
१) नयु ती

८) मश ती आ ण यव थापन यां यातील नातेसब
ं ध
ं _____________ मळ
ु े नयं त होतात.
१) सामू हक सौदे बाजी
२) सम वय
३) सहकाय
४) वर ल सव.
९).____________ हे मानवी संसाधन यव थापनाचे यव थापक य काय आहे .
१) भरती
२) संघटन
३) बढती
४) बदल .
१०). __________ हा एक भरतीचा बा य तो आहे .
१) नै म क अज
२) बढती
३) पदावनती
४) यापैक नाह .
११). _______ ह एखा या व श ट कायास संबं धत मा हती एक क न याचा अ यास कर याची
या आहे
१) काय व लेषण
२)काय वशेषीकरण
३) काय आराखडा
४) यापैक नाह .
१२) कमचा यांचा वरोध हे मानव संसाधन नयोजनाचे ___________ आहे .
१) मह व
२) फायदा
३) या ती
४) मयादा डबल
१३). __________ ह नवीन कमचा यां या वागताची प धती आहे .
१) प रचय
२) नयु ती
३) नवड
४) यापैक नाह .
१४). _______ भरतीम ये मो या माणात कमचार भरती होत अस यामळ
ु े ती उमेदवार भरतीचा खच
कमी येतो.
१) वक त
२) क त
३) दो ह
४) यापैक नाह .

१५) नवड ह ________
१) सकारा मक
२) नकारा मक
३) दो ह
४) यापैक नाह .

या आहे

१६) आवेदन प ाची छाननी ह ___________ ची एक मह वाची पायर आहे .
१) नयु ती
२) काय व लेषण
३) नवड
४) भरती.

१७) आधु नक यव थापन ____________ चे कौश य सध
ु ार यासाठ मदत करते.
१) कमचा यांचे
२) भांडवल
३) उ प न
४) नफा.
१८). ___________ हे आधु नक यव थापनाचे जनक आहे त.
१)हे नर हे याल
२) से डन मेवो
३) एफ ड यू टे लर
४) पीटर डॉ टर.
१९) यव थापकाने याचे _____________ कौश य वक सत केले पा हजे
१) भावी यि तम व
२) नणय घे याची मता
३) संदेशवहन
४) वर ल सव.
२०). ____________ ह यव थापकाची जबाबदार नाह .
१) पव
ू ानम
ु ान करणे
२) धोरणांची अंमलबजावणी करणे
३) दो ह एक व दोन
४) यापैक नाह .
२१). ____________ या यव थापका या गण
ु ांम ये समावेश होत नाह .
१) नणय कौश य
२) भावी यि त व
३) दो ह एक व दोन

४) यापैक नाह .

२२). ___________ यवसायाचा एक मु य हे तू असतो.
१) नफा कमावणे
२) जा तीत जा त व तू बनवणे
३) जा तीत जा त व करणे
४) यापैक नाह .
२३). ____________ हे यव थापकाचे कत य नाह .
१) नणय घेणे
२) सहकायाची सध
ु ारणा
३) दो ह एक व दोन
४) वर लपैक नाह .
२४) संगणक हे _________ कर यासाठ यव थापकाला उपयोगी ठरते.
१) कर यव थापन
२) आ थक यव थापन
३) साठा यव थापन
४) वर लपैक सव.
२५) यवसा यक नी तमू यांचा संबध
ं ........ शी येतो.
१) सरकार धोरण
२) सामािजक क याण
३) सध
ु ारणा
४) वर ल सव.
२६) साधारणपणे यवसाय हा व तू या ___________ नग डत असतो.
१) व नमय सी
२) उ पादनाशी
३) नी तम ेशी
४) यापैक नाह
२७) पढ
ु लपैक कोणते यव थापकाचे कत य नाह .
१) नणय घेणे
२) कमचा यांची भरती करणे
३) पैसे गंत
ु वणे
४) वर लपैक सव.
२८) कोणते यव थापन यव थापनासाठ आ हाना मक असते.
१) नधी यव थापन

२) मानव संसाधन यव थापन
३) आ थक यव थापन
४) गंत
यव थापन.
ु वणक
ू
२९) यवसायात नी तमू यांची आव यकता _____________ साठ असते
१) मोठे येयासाठ
२) अ भव ृ ी यव थापन
३) वयम ् च क सा
४) वर लपैक सव.
३०) कोण या दे शाने पाि चमा य सं कृती नाकारल .
१) चीन
२) जपान
३) भारत
४) पा क तान.
३१) यवसाय ह एक __________
१) सामािजक
२) आ थक
३) राजक य
४) वर लपैक सव

या होय.

३२). ____________ हा यवसायाचा संचालन करणार असतो.
१) गंत
ु वणक
ू दार
२) यव थापक
३) भागधारक
४) वर लपैक नाह .
३३) यापैक कोणते यव थापकाचे आ हान नाह .
१) सामू हक नेत ृ व
२)कला, वा ण य आ ण व ान महा व यालय बोदवड िज. जळगाव ट वाय बी कॉम वषय मानवी
संसाधन यव थापन एच आर एम अंतगत पर ा 2020 बाजारपेठेची पधा
३) दो ह 1 व 2
४) यापैक नाह .
३४) कोण याह दे शाचा आ थक वकास हा या दे शातील____________ गण
ु व ेवर अवलंबन
ू असतो.
१) नैस गक साधन संप ी
२) मनु यबळ
३) मानवी संसाधन यव थापन
४) वर लपैक सव.

३५) आधु नक रा ाची न मती ह ___________ अवलंबन
ू असते.
१) मानवी वकास
२) भांडवल
३) नैस गक संपदा
४) वर लपैक सव.
३६) यव थापना या य तीम ये खाल ल कोण या
१) साम ी यव थापन
२) आ थक यव थापन
३) पव
ू ानम
ु ान यव थापन
४) उ पादन यव थापन.
३७) मानवी संसाधन यव थापन खाल ल वै श
१) एकवा यता
२) उ पादन घटकांचे संयोजन
३) अचक
ू नणय
४) वर ल सव.

े ाचा समावेश होत नाह .

यांचा समावेश होतो.

३८) मानव संसाधन यव थापनाची उ द टे हणजे.
१) सेवा उ दे श
२) सामािजक उ दे श
३) उ पादन उ दे श
४) वर ल सव.
३९) मानव संसाधन यव थापनात खाल ल कायाचा समावेश होत नाह
१) जा हरात
२) नयोजन
३) संघटन
४) सम वय.
४०) मानवी संसाधन यव थापना या संचालन आ मक कायाचा समावेश होतो.
१) भरती
२) श ण
३) मजरु आ ण ेरणा
४) वर ल सव.
४१) कामगारां या कामगार क याण कोण या कायाचा समावेश नसतो.
१) साधनगह
ृ े
२) पयटन
३) भोजन यव था
४) कमचा यां या सम या सोडवणे.

४२) मानव संसाधन यव थापन खाल ल मु याला मह व नाह .
१) सामािजक ि टकोनातन
ू मह व
२) यवसाया या ट कोनातन
ू मह व
३) श ण आ ण श णा या ट कोनातन
ू मह व
४) पधा मक ट कोनातन
ू मह व.
४३) मानव संसाधन यव थापका या खाल ल कायाचा समावेश होतो.
१) घटकांम ये भावी सम वय ठे वणे
२) कमचा यांम ये काया वषयी आपल
ु क नमाण करणे
३) उ पादक घटकाची उ पादकता वाढवणे
४) वर ल सव.
४४) मानव संसाधन यव थापका या भू मकेत खाल ल गो ट चा समावेश होत नाह .
१) कामगारांचे शोषण करणे
२) मनु यबळ नयोजन
३) कमचार संबध
ं
४) अ भपेरण.
४५) मानवी संसाधन यव थापकाला खाल ल गण
ु ांची आव यकता असते.
१) आ म व वास
२) यि तगत गण
ु कंवा यि तम व
३) दरू ट
४) वर ल सव.
४६) मानवी संसाधन यव थापनात पढ
ु ल आ हानांचा समावेश होत नाह .
१) जाग तक करण
२) मागास वगाचे संर ण
३) यवसा यक पन
ु र उभारणी
४) कामगारांची बदल
४७) मानवी संबध
ं
ि टकोन खाल ल शतकात मांड यात आला.
१)१९१०ते१९२०
२)१९३०ते१९५०
3)१९६०ते१९७०
४)१९८०ते२०००.
४८) मानव संसाधन नयोजनाची वै श य खाल ल गो ट चा समावेश होत नाह .
१) सं थे या उ द टां या पत
ू साठ
२) कमचा यांनी आपल कत य आ ण कठ ण काय यो य कारे करणे
३) कामगारांना दं डाची श ा करणे
४) मानव संसाधन नयोजनाचे काय सात याने करावे लागते

४९) मानव संसाधन नयोजना या उ द टात खाल ल गो ट ंचा समावेश होतो.
१) स म कमचा यांची भरती करणे
२) मानव संसाधना या सम या हाताळणे
३) मानवी संबध
ं
था पत करणे
४) वर लपैक सव.
५०) मानव संसाधन नयोजनात खाल ल मह वाचा समावेश नसतो.
१) खचात कपात
२) उ पादनात सात य
३) कमचा यांची कामाव न काढून दरू करणे
४) तां क बदल.
५१) मानवी संसाधन नयोजनाचे कार कोणते आहे त
१) अ पकाल न नयोजन
२) द घकाल न नयोजन
३) म यकाल न नयोजन
४) वर लपैक सव.
५२) मानव संसाधन नयोजना या
येत खाल ल गो ट ंचा समावेश होतो.
१) संघटना मक नयोजनाचे व लेषण करणे
२) मानव संसाधना या आव यक याचे पव
ू ानम
ु ान करणे
३) नयोजनाचे मू यमापन करणे
४) वर लपैक सव.
५३) मानव संसाधन नयोजनाचे फायदे कोणते.
१) मनु यबळाचा सय
ु ो य वापर
२) व ीय नयोजनात सल
ु भता
३) नयोजनाची भावी अंमलबजावणी
४) वर लपैक सव.
५४) मानवी संसाधन नयोजन या मयादे त खाल ल गो ट ंचा समावेश नसतो.
१) अचक
ू तेचा भाव
२) न याची श यता
३) कठ ण व गंत
ु ागंत
ु ीची काय
४) उ द टांवर प रणाम
५५) काय व लेषण
१) काय
२) अ ययन
३)
या नयोजन

येत खाल ल गो ट ंचा समावेश होतो

४) वर लपैक सव.
५६) काय व लेषण
येत खाल ल गो ट चा समावेश नसतो
१) संचालन
२) कत य
३) जबाबदार तन
ू मु त
४) मू यमापन.

५७) काय व लेषणाचे मह व हणजे.
१) मनु यबळ नयोजन
२) रोजगार
३) संघटना मक आराखडा
४) वर ल सव.
५८) औ यो गक संबध
ं
हणजे.
१) शांतता
२) सम वय
३) सलोखा
४) वर लपैक सव.
५९) काय व लेषणा या साधनात कोण या गो ट चा समावेश नाह .
१) नावल
२) उ र
३) लेखी तपशील
४) मल
ु ाखत.
६०) काय व लेषणाची
या हणजे.
१) मा हती गोळा करणे
२) काय ि थ त ची नवड करणे
३) काय वणन वक सत करणे
४) वर लपैक सव.
६१) कामगारांची भरती हणजे
१) यो य य तीचा शोध घेणे
२) सं थेकडे अज करणे
३) यो य य तीची नवड न करणे
४) वर लपैक सव

६२)कामगार भरती उ दे श हणजे
१) नवड
या सोपी करणे
२) प रवतनाला आळणे
३) व वध य तींना एक आणणे
४) वर लपैक सव.
६३) भरती या
येत जन खाल ल गो ट चा समावेश नस जनतो
१) यो य य तीचा शोध घेणे
२) यो य य तींना आक षत करणे
३) अजाची छाननी करणे
४) कामगारांना नोकर संधी न दे णे.
६४) भरती या धोरणात खाल ल उ द टांची समावेश होतो
१) यो य कामासाठ यो य या शोध घेणे
२) यो य य तीला सेवेत टकून ठे वणे
३) कमचा याला यो य संधी दे णे
४) कामगारांना पगार न दे णे.

६५) भरतीवर प रणाम करणारे घटक
१) संघटनेचा आकार
२) रोजगाराची ि थती
३) यवसायाचा व तार
४) वर लपैक सव
६६) यव थापन हणजे
१) नयोजन
२) संघटन
३) नणय

या

४) क त
६७) यवसाय ह एक.....
१) सामािजक
२) आ थक
३) राजक य
४) वर ल सव

या आहे

६८) यवसायाची भागीदार का वषयी जबाबदार
१) यवसायाची खर खरु मा हती दे णे

२) यवसायाचा हशोब ामा णक ठे वणे
३) भागीदारांना ला लाभांशाच वाटप करणे
४) वर ल सव
६९) यवसाय ह एक......

या आहे

१) बगर आ थक
२) उ पादन

३) आ थक व ीय
४) क य
७०) यव थापन वकासाचे खाल ल उ दे श नाह त
१) कमचार बाबत चक
ु चा ि टकोन
२) व र ठ यव थापनाची उ द टे
३) सवसामा य उ द टे
४) यव थापन त

या

ट ने उ द टे

७१) यव थापन वकास काय माचे नयोजन हणजे
१) कमचार नयोजन
२) हशोब नयोजन
३) सं था मक नयोजन
४) जा हरात नयोजन
७२) यव थापन वकासा या

येम ये खाल ल गो ट ंचा समावेश नसतो

१) गरजांचे व लेषण करणे
२) यव थापन बु धम ेचे मू यमापन करणे
३) खरे द - व

चे मू यमापन करणे

४) यव थापक य मनु यबळाचे मोजमाप करणे.
७३) क त भरतीत खाल ल फायदा मळत नाह
१) खच जा त येतो

२) ती उमेदवार खच कमी होतो

३) त

य ती या सेवा मळतात

४) कमचा यांम ये एक संगत असते
७४) वक त भरती चे फायदे
१) यो य व स म उमेदवार मळतात
२) द घ कालावधी लागत नाह
३) कमचार व यो य नयं ण ठे वता येते
४) वर ल सव

७५) भरती चे अंतगत माग सांगा
१) बढती
२) बदल
३) पु हा कामावर घेणे
४) वर ल सव

७६) भरतीचे ब हगत माग हणजे
१) जन
ु े आ ण माझी कमचार
२) म आ ण नातलग
३) प रसर मल
ु ाखत
४) वर ल सव

७७) अंतगत भरती या मागाम ये खाल ल फाय याचा समावेश नसतो
१) मनोबल व ृ धी
२) यि त वकास
३) काटकसर
४) अ ामा णकपणा
७८) अंतगत भरती या मयादा
१) मया दत पयाय

२) उप म शील ते चा भाव अभाव

३) बढतीचे अपयश
४) वर ल सव
७९) ब हगत भरतीत फाय यात खाल ल मु

याचा समावेश नसतो

१) यो य य तीची उपल धता
२) उप मशीलता
३) पोषक वातावरण
४) नफा मळवणे

८०) ब हगत भरती या मयादा
१) ख चक प धत
२) नी तम ा कमी होते
३) सम वयाचा अभाव
४) वर ल सव
८१) भरती या आधु नक प धतीत खाल ल तं ाचा समावेश नसतो
१) लाचलच
ु पत

२) सरळ मल
ु ाखत

३) उमेदवार परु वणे
४) संबध
ं

था पत मल
ु ाखत

८२) संगणक णाल वर आधा रत भरती म ये खाल ल गो ट चा समावेश नसतो
१) संगणक यं णा
२) टे लि हजन
३) इंटरनेट
४) ई-मेल
८३) ई-भरती चे फायदे
१) वेग

२) भौगो लक

े

३) कमी खच
४) वर ल सव
८४) नवड हणजे
१) संभा य कमचा-यांचा शोध घेणे
२) कमचा-यांना सं थेकडे अज करणे
३) सव कृ ट उमेदवारांचा शोध घेणे
४) वर ल सव

८५) कमचा यांची नवड करताना कोणती गो ट वचारात घेतल जात नाह
१) व शला
२) पा ता
३) कौश य
४) कायाची आवड
८६) नवडीचे संघटने या

ट ने मह व

१) ि थर कमचार
२) काटकसर
३)शा

ीय ि टकोन

४) वर लपैक

८७) नवड धोरण ठरवतांना खाल ल गो ट ल ात घेतल जात नाह
१) नातेवाईक
२) पा ता
३) अनभ
ु व

४) बौ धक आ ण मान सक
८८) नवड

मता

ये या ट यात खाल ल गो ट चा समावेश नसतो

१) अजाची छाननी

२) ाथ मक मल
ु ाखत

३) व शलेबाजी
४) शै

णक पा ता

८९) कमचा यांची खाल ल प धतीने चाचणी केल जाते
१) बु धम ा चाचणी
२) कलचाचणी

३) यि तम व चाचणी
४) वर ल सव

९०) अं तम मल
ु ाखतीचा उ दे श

१) उमेदवारा या यो यतेचे मोजमाप करणे
२) उमेदवारा या अंतभत
ू गण
ु ांचे मोजमाप करणे
३) उमेदवारांना यो य सच
ू ना दे णे
४) वर ल सव

९१) नवडीवर प रणाम करणारे घटक सांगा
१) उमेदवाराची मा हती
२) संघटना मक आ ण सामािजक प रि थती
३) गण
ु ांची गोळाबेर ज
४) वर ल सव

९२) नवड

ये या मू यमापनात खाल ल मु याचा समावेश नसतो

१) नवडीचे व वध माग

२) घेतले या व वध चाच या
३) ख चक प धत
४) मल
ु ाखती वै यक य तपासणी
९३) ई- नवड हणजे

१) कागदप ांचा वापर केला जात नाह
२) इले

ॉ नक व पात कागदप पाठवणे

३) मा हती जलद गतीने पाठवणे
४) वर लपैक सव
९४) नयु ती मधील सम या
१) कमचार अपे ा
२) संघटन रचना
३) अ धकार दान
४) तं

ानातील बदल

९५) भावी काय नयु तीची साधने
१) काय ह तांतर
२) समह
ू काय

३) अ धकार दे णे
४) वर लपैक सव
९६) प रचय हणजे
१) नवीन कमचा यांना मोकळे पणा वाटावा
२) संघटनेब दल आ मीयता वाटावी
३) नवीन कमचार चे वागत करणे
४) वर ल सव

९७) प रचय वै श

या म ये खाल ल बाब अंतभत
ू होत नाह

१) कमचा याला या या कायाब दल मा हती न दे णे
२) कमचा-याला जबाबदार समजावन
ू सांगणे

३) कमचा याचा कामा या ठकाणी प रचय क न दे णे
४) यवसाया या येयधोरणांची मा हती दे णे
९८) प रचय

येचे व प हणजे

१) नवीन कमचा यांची ओळख क न दे णे
२) करा या लागणा या कायाची मा हती दे णे

३) संबं धत वभागातील कमचार यांचा प रचय क न दे णे
४) वर ल सव
९९) प रचय

येचे मह व हणजे

१) यवसायाब दल व वासाची भावना नमाण करणे
२) रोजगाराचे व प समजते
३) आ मीयता नमाण होते
४) वर लपैक सव

१००) प रचय क न दे ताना कोण या गो ट चा समावेश नसतो
१) यवसायासंबध
ं ी
२) सरकार संबध
ं ी
३) वभागा संबध
ं ी
४) संघटने संबध
ं ी

