
Subject: - COMMERCE - VI (Human Resource Management)
Q. No. Question A B C D Answer

१ संघटनेतील मानवी संसाधंनाचा अंदाज वतवणे, िवकास व िनयं ण कर ा ा ि येला 
_________ असे णतात

मानवी संसाधन िनयोजन मानवी संसाधन िवकास मानवी संसाधन व थापन डावपेचा क मानवी संसाधन व थापन मानवी संसाधन िनयोजन

२ काय म उमेदवारचा शोध घेणे आिण आकिषत क न पदासाठी अज करायला लाव ा ा ि येला ________ णतात िनवड भरती बदली िवभ ीकरण भरती

३ मानवी संसाधन िनयोजन ही अशी ि या आहे ा म े मनु बळाची गरज ________ आिण 
______ ा पात ओळखली जाते गुणव ा व सं ा प रचय आिण िवभ ीकरण िश ण आिण िवकास चांगले आिण वाईट गुणव ा व सं ा

४ जे ा संघटणेम े अित र  कमचारी असतात ते ा संघटनेने ___________ केले पािहजे भरती आिण िनवड िश ण आिण िवकास नोकर कपात कायिस ी मू मापन नोकर कपात
५ पदासाठी अज करणा  या इ ु क उमे ाराची मािहती िमळव ासाथी कंपनीचा ________ हा िविहत नमूना आहे कोरे अज मुलाखत रोजगार परी ा वेश अज कोरे अज
६ काय ________ या कायाशी संबिधत मािहती संकलन कर ाची ि या आहे भरती िनवड िव ेषण नोकर कपात िव ेषण
७ कायिस ीस ने ासाठी आव क मानवी गुण जसे िश ण, कौश , कल आिण अनुभवाब लची मािहती ________ पुरिवतो काय िववरण काय िनकष काय िव ेषण काय मू ांकन काय िनकष
८ यो  जागेक रता यो  ीची िनवड कर ा ा ि येला _________ णतात बदली िनवड िनयु ी भरती िनवड
९ काय _______ णजे आशय, काय आिण संबंध इ ािद पातील कायाचे प होय आराखडा वहार संधी कामिगरी आराखडा
१० काया थांना ा बाबतीत कमचा  याची आड ा पातील बदली णजे _________ होय बढती बदली िनवड प रचय बदली
११ भरती ा बिहगत ोत मागाम े ________ चा समावेश होतो बदली कमचारी जािहरात स  कमचारी जािहरात
१२ ________ मुलाखती घेताना िनयम आिण प तीचें पालन केले जाते अनौपचा रक तनाव औपचा रक ावली औपचा रक
१३ काळजीपूवक तयार केले ा काय आराख ामुळे ते ________ आिण समाधानकारक होते आवडीचा ऐिहक मागणीपुरवक कंटाळवाणा आवडीचा
१४ _________ मुळे कायाम े  आड ा पाचा िव ार होतो काय सुलभीकरण काय अदलाबदल काय िव ार काय िव ेषण काय िव ार
१५ ठरािवक कारचे काय हाताळ ाचे कौश  िकंवा ठरािवक ितभा पारख ासाठी __________ चाचणी घेतली जाते आवड शारी कल उ ृ ता कल
१६ कायाचे नाव आिण कामा ा िठकाण ा प र थतीचा समावेश _____ होतो काय िववरण काय िनकष काय अदलाबदल काय मू मापन काय िववरण
१७ _____ म े कमचा यांची एका कायिठकाणा न दुस या िठकाणी बदली केली जाते. िशकाऊ उमेदवारी िश ण िनरी णाखाली अ ास काय अदलाबदल काय अदलाबदल

SAMPLE QUESTION BANK
Class / Sem: - TYBCOM SEM-VI

Module - I मानवी  संसाधन व थापन



१८ काय कर ास नेमून िदले ा कामाची सं ा आिण िविवधता वाढवणे णजे _____ होय काय समृ ीकरण काय िव ार काय अदलाबदल काय सोडून जाणे काय िव ार
१९ डावपेचा क मानवी संसाधन व थापनाम े, िनणय ि या ______ असते यं े रत िति याशील ताळमेळिवना िवलंिबत यं े रत
२० शै िणक पा ता आिण गुण _____ चे घटक आहेत काय िववरण काय मू मापन काय समृ ीकरण काय िनकष काय िनकष
२१ ______ हा भरतीचा अंतगत ोत आहे सार मा मा ारे जािहरात बढती रोजगार क वरीलपैकी सव बढती
२२ _____ हा भरतीचा बिहगत ोत आहे काय वेश ार बढती िनवृ  व थापक आठवणीने परत बोलावणे काय वेश ार
२३ ______ णजे कायाची लहान भागात िवभागणी करणे होय काय िव ेषण काय िनकष काय िव ार काय सुलभीकरण
२४ _____ िनवडी ा आधी येते िनयु ी भरती िश ण काय मू मापन भरती२५ _____ हे ई-िनवडीचे तं  आहे चाचणी संदभ  तपासणी मह ाचा श  शोध सु वातीची छाननी मह ाचा श  शोध

२६ __________ ि येत कमचा  या ा कौश , काय मता आिण ानाचा िवकास करतात.
मानवी संबध व थापन मानवी संसाधन िवकास मानवी संसाधन लेखाकम मानवी संसाधन िनयोजन मानवी संसाधन िवकास

२७ ________ िश ण प तीम े कमचा  यांना एका कामाव न दुस  या कामावर बदली केली जाते मागदशन 
(Counseling) अनुकृती बदलते काम  करण बदलते काम

२८ प रषद आिण चच स  हे िश ण आिण िवकासाची 
_______ प त आहे काम करतानाची काम करत नसतानाची वैय क प क काम करत नसतानाची

२९ ___________ हा िनयोिजत काय म असून जो कमचा  याचे ान आिण कौश  सुधा ाक रता हाती घेतला जातो िश ण नेतृ मानवी संसाधन िनयोजन मागदशन (Counseling) िश ण
३० मानवी संसाधन िवकास हा _________ चा भाग आहे मानवी संसाधन िनयोजन मानवी संसाधन व थापनमानवी संसाधन लेखाकम मानवी संसाधन कपात करणेमानवी संसाधन व थापन
३१ ा ान आिण ावसाियक खेळ हे िश ण आिण िवकासातील ________ प ती आहेत काम करतानाची काम करत नसतानाची गुण म मू ांकन काम करत नसतानाची
३२ ____________ चा अथ व र ांनी ां ा हाताखालील कमचा  यांना स ा आिण िश ण देणे असा होतो  करण मागदशन (Counseling ा ान िशकवणी (Coaching) िशकवणी (Coaching)

३३ ________ िश ण प ती ही शै िणक अ ास माचा भाग आहे कायिस ी मू मापन अंतवािसता (Internshipकिन  मंडळे बदलते काम अंतवािसता (Internship)

३४ ___________ म े असे वातावरण िनिमती केली जाते ती वा िवत कामा ा वातावरणाशी िमळतीजुळती असते िशकवणी (Coaching)  करण अंतवािसता (Internship) अनुकृती अनुकृती
३५ ____________ हे मानवी संसाधन िवकासाचे काय  आहे कायिस ी मू मापन भरती िनवड संदभ तपासणी कायिस ी मू मापन
३६ __________ ही  िश णा ा भावाचे मू मापन कर ाची प त आहे  करण अनुकृती खच-लाभ िव ेषण बदलते काम खच-लाभ िव ेषण
३७ ___________ ही िश णाची गरज ओळख ाची एक प त आहे. संघटने ा गरजांचे िव ेषणित धा िव ेषण काय आराखडा ाहक िव ेषण संघटने ा गरजांचे िव ेषण
३८ _____________हे कमचा  या ा कायाब लची ताकद आिण कमजोरी यांचे मू मापण आहे ाथिमक पडताळणी भरती कमचारी िनवड परी ा कायिस ी मू मापन कायिस ी मू मापन

Module - II मानवी  संसाधन िवकास



३९ कामगारां ा यो  कायिस ी मू मापनामुळे 
____________ मदत होते कमचा  या ा काय मतेत वाढ कमचा  याचे मनोबल वाढवणे कमचा  या ा त ारीतं कमी यापैकी सवच कमचा  या ा काय मतेत वाढ

४० ___________ ही कायिस ी मू मापनाची परंपरागत प ती आहे ३६० अंश मू मापण प ती गोपनीय अहवाल उ ानुसार व थापन 
(Management by 
Objective)

मानवी संसाधन लेखाकम गोपनीय अहवाल

४१ मानव संसाधन व थापनेम े, एच. आर. ए. ाचा अथ ____________ असा होतो.
ह्युमन रसोस ऑिडिटंग (Human 
Resource Auditing)

ह्युमन रसोस अलाव  (Human 
Resource 
Allowance

ह्युमन रसोस  असेसमट 
(Human Resource 
Assessment)

ह्युमन रसोस अकाउिटंग (Human 
Resource Accounting)

ह्युमन रसोस अकाउिटंग (Human 
Resource 
Accounting)

४२
कमचा  यांतील लपलेली गुणव ा आिण कौश  ांना ओळखने जेणेक न ते संघटनेतील उ  पद आिण जबाबद  या घेऊ शकतील ास 
__________ असे णतात

त ार कमचारी मता मू मापन मोबदला कमचारी क ाण योजना कमचारी मता मू मापन

४३ कमचा  यांनी िनवडले ा कारकीद तील ेय आिण ती सा  कर ासाठी केले ा प तशीर आखणी ास __________ णतात.
िश ण बढती कायिस ी मू मापन कारकीद िनयोजन कारकीद िनयोजन

४४
नवीन नेतृ ास ओळखूने आिण ाचा िवकास करणे जेणे क न जुने नेतृ  काम सोडून गे ास िकंवा िनवृ  झा ास नवीन नेतृ  ाची जागा घेऊ शकेल ा ि येस ________ असे णतात

नेतृ  िनयोजन वारसािधकार लेखी करारप वारसािधकार िनयोजन कारकीद िनयोजन वारसािधकार िनयोजन

४५ स ागार (Mentoring) ा ि येत, अनुभवी आिण व र  ीस _____________ असे णतात टेनी (Trainee) टेनर (Trainer) मटोर (Mentor) मटी (Mentee) मटोर (Mentor)

४६
कमचा  यासोबत ा ा भाविनक सम ांिवषयी चचा करणे जेणेक न कमचा  यास ातून उ म कारे बाहेर पड ास मदत होईल यास 
___________ णतात

मनोधैय (Morale) अिभ ेरणा 
(Motivation) नेतृ मागदशन (Counseling) मागदशन (Counseling)

४७ भावी मागदशनासाठी (Counseling) मागदशककडून (Counselor) __________ गरज असते संयमाणे ऐकणे अलविचक 
(inflexible) होणे पूव ही (Judgemental) होणे यापैकी सवच संयमाणे ऐकणे

४८
__________ ा मागदशन (Counseling) प तीत, मागदशक आिण आिशल (Counselee) दोघेही एक पणे सम ेचे िनरसन कर ास जबाबदार असतात

अिधकृत अनिधकृत मागदशन सहभागी यापैकी काहीच नाही अनिधकृत मागदशन

४९ ___________ ही हाताखाली काम करणा  या कमचा  यांना िशकवणी िकंवा मागदशन कर ाची ि या आहे
स ागार 
(Mentoring) मू ांकन िनवड भरती स ागार (Mentoring)

५० जे ा पयवे क (rater) फ  एका नकारा क गुणधमा ा आधारे कमचा  याचे मू मापन करतो ते ा _________ प र थित उ वते कमचारी चाचणी वारसािधकार िनयोजन हालो  (Halo) प रणाम नवीन उप म हालो  (Halo) प रणाम

५१ ______ ही ीचंी आिण समूहाची उ ाहपूण इ े ने सहकाय कर ाची मानिसक थती िकंवा वृ ी होय.
त ार नेतृ मनोधैय िव ासपूण स ा देणे मनोधैय

Module - III मानवी संबंध



५२ ______  म े कमचा यांचा ामािणकपणा, एका ता आिण नैितक मु ांचा समावेश होतो बु ांक भावनांक क आवेगांक अ ा कांक अ ा कांक
५३ कमचा यां ा आरो  आिण सुर ा उपायांम े 

______ चा  समावेश होतो. आगीपासून संर ण संर क कपडे सुर ेचे िश ण वरीलपैकी सव वरीलपैकी सव
५४ . सामूिहक उि े सा  कर ासाठी हाताखाल ा लोकांकडून िव ासाने अपेि त ि या क न घे ाची मता णजे _____ होय िनयोजन नेतृ काय िस ी मू मापन कमचारी क ाण नेतृ

५५ ______ नेते कंपनीची उि े सा  कर ासाठी कमचा यांना अिभ े रत व स म बनवतात वहाराज कूमशाही थ ंतरणीय नोकरशाही थ ंतरणीय
५६ एखा ा ीस अपेि त काय कर ाकरीता उद्यु  कर ाची ि या णजे _____ होय अिभ ेरण संघटन संभाषण सम य अिभ ेरण
५७ _______ हा वृमा ा अिभ ेरण िस ांताचा घटक आहे ता इ ाश ी आदर आिण स ान वाढ इ ाश ी
५८ अिभ ेरणेचा ______ िस ांत दशिवतो की लोक मुळात आळशी आिण कामाची आवड नसणारे असतात ट'  िस ांत  िस ांत य िस ांत झ िस ांत  िस ांत
५९ _____ हा िपंक यां ा अिभ ेरण िस ांतचा घटक आहे. ायत ा हेतू ािव ता वरीलपैकी सव वरीलपैकी सव
६० _____ ही कमचा यांनी कामाशी संबंिधत लेखी पात िदलेली िफयाद असते त ार प रप क सूचना अज त ार
६१ ____कमचा यांचे उ  मनोधैय दशिवतो जा  कमचारी सोडून जाणे उ  गट भावना कमी काय मता मतिभ ता उ  गट भावना
६२ मॅ ो यां ा साखळी गरजा िस ा ाम े, _____ ही मूलभूत  गरज आहे आदर सामािजक शा ररीक यापैकी कोणतेही नाही शा ररीक
६३ य िस ांत हा मानवी भावा ा ____ वैिश ावर आधा रत आहे. सकारा क आधुिनक नावी नकारा क सकारा क
६४ पगारवाढ आिण बोनस र म हे अिभ ेरणेचे 

_____ उ ेजन आहे आिथक आिथकेतर नकारा क यापैकी कोणतेही नाही आिथक
६५ ______ कमचा यांम े नकारा कता आिण कमी मनोधय तयार करते त ार िश ण मागदशन भ ा त ार
६६ कमचारी क ाण योजनेम े _____ सुिवधेचा समावेश होतो उपहार गृहे िव ांती गृहे वाहतूक वरीलपैकी सव वरीलपैकी सव
६७ _____ नेतृ  शैलीम े ब ीस आिण िश ा देऊन काम क न घेतले जाते िनरंकुश िपतृ थ ंतरणीय वहाराज वहाराज
६८ मॅ ो यां ा साखळी गरजा िस ा ाम े, _____ ही सव   गरज आहे सामािजक सुर ा क गरजा आदरस ान िवषयक गरजा आ िव ासा ा गरजा आ िव ासा ा गरजा
६९ अिभ ेरणेचा _____ िस ांत असे गृहीत करतो िक लोक कामा ा िठकाणी सि य आिण जबाबदार असतात  िस ांत य िस ांत िपंक िस ांत वृम िस ांत य िस ांत
७० _____ गरज णजे मा ता, आपुलकी व  ेमाची गरज होय. आदरस ान िवषयक सामािजक सुर ा क शा ररीक सामािजक
७१ _____ हा भावनांकाचा घटक आहे तःब लची जाणीव तःचे व थापन नातेसंबंध व थापन वरीलपैकी सव वरीलपैकी सव
७२ ______ भावना आिण तणाव हाताळ ा ा मतेशी संबंिधत आहे बु ांक भावनांक अ ा कांक शैली भावनांक
७३ ______ भावनांक आिण अ ा कांक सुधार ास मदत करते योगा ानधारणा िश ण वरीलपैकी सव वरीलपैकी सव



७४ उ  मनोधय कमचा यांची गैरहजेरी आिण सोडून जा ास _____ करते ो ाहन वाढ कमी गती कमी
७५ मानवी संबंधाचा  ि कोन ______पणे लागू होतो जागितक िवशेष एकसारखा सवसामा जागितक

७६ ________ णजे वसाय संघटनेतील कमचा  यांना कमाव न कमी करणे होय मानहािनकरण कमचारी कपात बाहयसेवा भरती कमचारी कपात
७७ कमचारी ___________ ने मानव संसाधन व थापकापुढे नवीन आ ाहन िनमाण केले आहे एकसमानता िभ ता िनःप ता िनयिमतता िभ ता

७८ ________ णजे कमचा  यांना मशः राजीनामा, िनवृती आिण मृ ूमुळे कामाव न कमी होणे होय गैरहजर झीज (Attrition) बाहयसेवा 
(Outsourcing)

बदली झीज (Attrition)

७९ काय मता (competency) णजे ान, अंगगुण आिण _________ ाचे एक ीकरण होय ाची गरज कायाची मता वाढव साठी केली जाते
कौश भावना अिभ ाय त ार कौश

८० ____________ काय मतेला मह ा ा े ांतील िनपुणता असे णतात संघटना क गाभा तांि क औपचा रक गाभा
८१ िशकवू संघटने ा वैिश ात ________ चा समावेश होतो ीकारलेली दूर ी 

(Shared Vision)
क ीकरण वेळ अ ास हालचाल अ ास ीकारलेली दूर ी 

(Shared Vision)
८२ _____________ िपढीम े  १९७९ ते १९९९ ा काळात ज ले ांचा समावेश होतो ड् ु (W) ए  (X) वाय (Y) झेड (Z) वाय (Y)
८३ लविचक कायप तीम े ___________ चा समावेश होतो काय िवभागणी न करणे िनि त वेळ घरातून केलेले काम फ  कायालयातून केलेले काम घरातून केलेले काम

८४ कमचारी ____________ णजे कमचा  यांना िनणय घे ाक रता  ायत ा आिण जबाबद  या देणे होय
सबलीकरण अनुप थती ता उ ाह Vishaka

८५ अनुप थतीचे कारण ___________ असते कामाची संतु ी मनोबलात वाढ मनोबलात कमी यो  मानधन मनोबलात कमी

८६
____________ ही एक एक ीकरणाची प ती असून ाचा वापर कमचा  याब ल मािहती गोळा करणे, साठवणे आिण ाचे िव ेषण कर ासाठी केले जातो

आिथक संसाधन अकाउंिटंग 
(Financial 
Resource 
Accounting)

िवपणन मािहती प ती (Marketing 
Information 
System)

मानवी संसाधन प ती 
(Human Resource 
Information System)

मानवी संसाधन िवकास 
(Human Resource 
Development)

मानवी संसाधन प ती 
(Human Resource 
Information System)

८७ __________ हे कमचा  याची अनुप थती कमी कर ास मदत करते ऑिडिटंग अकाऊंिटंग कामा ा िठकाणीचे िनरोगीपणा (welness) काय म
कमचारी कपात कामा ा िठकाणीचे िनरोगीपणा (welness) काय म

८८ मिहलांची कामा ा िठकाणांवर होणारी लिगक छळवणूक ( ितबंध, मनाई आिण इलाज) अिधिनयम _______ साली मंजूर झाला
१९८३ २००३ २०१३ २०१५ २०१३

८९ __________ नोकरीची अशी प त आहे ाम े ठरले ा मयादेत कामाची वेळ सु  के ापासून संपेपयत िनि त तासाचे काम केले जाते
लविचक वेळ ता ुरता अधवेळ पूण वेळ लविचक वेळ

९० कमचारी ___________ णजे जे ा कमचा  याला कामाब ल उ ं ठा वाटते व ते कंपांनी ा उि ांशी  बांधील राहतात
िनरशा ता ओळख ब ीस ता

Module - IV मानवी संसाधन व थापनेतील आधुिनक कल



९१ ___________ काय मता णजे िविश  कामाब लचे कौश  होय तांि क वतना क काया क मानवी काया क

९२ स मता ____________ ही एक ि या असून ात संघटने ा कामाची पुरतात कर ास लागणा  या काय मतेला ओळखले जाते
पडताळणी 
(Mapping)

मोजणी (Scaling) काम नेमून देणे 
(Tasking)

िशकणे (Learning) पडताळणी (Mapping)

९३ कमचारी __________ णजे कमचा  यांना कमाव न न काढता मशः कमचारी तः न काम सोडून जातात.
टनओवर (Turnover) अि शन (Attrition) डाउनसायिझंग 

(Downsizing)
रमूवळ (Removal) अि शन (Attrition)

९४ ____________ मागदशन सूचना ा कामा ा िठकाणचे लिगक छळ रोक ासाठी िदलेले आहेत अ रा िवशाखा मेनका उ रा िवशाखा

९५ ___________ ांनी 'िशकवू संघटना" ही संक ना, ां ा 'The Fifth Disciplilne' ा पु कातून मंडली
पीटर सज पीटर डृकर िफिलप कोटलर एफ. ड् ु. टेलर पीटर सज

९६
नािव ता सं ृ ती ही एक कायाचे ___________ असून ात व थापक आधुिनक िवचारांची अंबलबजावणी कर ाचा य  करते

सम ा वातावरण िनयम वाद वातावरण

९७ __________ णजे िनयोिजत कमचारी कमाव न कमी / कपात  करणे होय टरमीनेशन 
(Terminationa)

डाउनसायिझंग 
(Downsizing)

अपसायिझंग (Upsizing) िनवड (Selection) डाउनसायिझंग 
(Downsizing)

९८ संघटनेचे कमचा  यांचे अनौपचा रक ेहसंमेलन 
___________ सम ा सोडव ात मदत करते कमचारी िभ ता बढती बदली कमचारी व थापन कमचारी िभ ता

९९ ___________ संघटना कमचा  यांना ाय ता दान करते नािव ता लाइन मॅिट कुमशाही नािव ता
१०० कामा ा िठकाणचा लिगक छळ हा 

___________ आहे नैितक अनैितक परवानगी सहनशील अनैितक


