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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III  EXAMINATION –WINTER - 2018 

 

Subject Code: 3330001 Date: 20-11-2018     

Subject Name: HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

 

 1. Attempt all questions. 

 2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

 3. Figures to the right indicate full marks.  

 4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

 5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

 6. English version is authentic.  

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1.  State the 7-M resources of industries.  

 ૧.  ઉદ્યોગન   7-M સાંસ ધનોન  ન મ લખો.  

 2. State any four operative functions of HRM.  

 ૨. HRMન  કોઇ પણ ચ ર ક ર્યક રી ફાંકશન્સ લખો.  

 3. State any two characteristic of a person who works as per 'theory-Y' of Douglas 

McGregor. 
 

 ૩. Douglas McGregor ની "વ ર્-થીર્રી" મુજબ ક મ કરત  વ્ર્ક્તતન  કોઇ પણ બે લક્ષણો જણ વો.  

 4. Define Productivity  

 ૪. ઉત્પ દકત ની વ્ર્ ખ્ર્  આપો.  

 5. What is the need of counselling?  

 ૫. ક ઉન્સીલીંગની શી જરૂરરર્ ત છે?  

 6. State four traits which are the result of intellectual ability of a person.  

 ૬. વ્ર્ક્તતની બૌક્ધધક ક્ષમત થી પરરણમત  કોઇ પણ ચ ર કૌશલ લખો  

 7. What is job satisfaction?  

 ૭. ક ર્ય સાંતોષ શુાં છે?  

 8. State the stages of group formation.  

 ૮. મ નવજૂથની રચન ન  તબતક ઓ જણ વો.  

 9. What is brainstorming?  

 ૯. મ નસમાંથન એટલે શુ?  

 10. Give four examples of formal groups.  

 ૧૦. વૈક્ધક જૂથન  ચ ર ઉદ હરણો આપો.  

    
Q.2 (a) Discuss the effect of interdepartmental behavior of an employee on the performance 

of the company. 
03 

પ્રશ્ન. ર (અ) કમયચ રીન  આાંતરક્વભ ક્ગર્ વ્ર્વ્હ રની કાંપનીન  પ્રદશયન ઉપર થતી અસર ક્વષે ચચ ય કરો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Differentiate between primary human needs with secondary human needs. 03 

 (અ) મ નવીની પ્ર થક્મક જરૂરરર્ ત અન ેગૌણ જરૂરરર્ તનો તફ વત આપો. ૦૩ 

 (b) Classify the group based on various basis. 03 

 (બ) મ નવજૂથનુાં ક્વક્વધ પ સ ઓને ધ્ર્ નમ ાં ર ખીને વગીકરણ કરો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) Discuss interpersonal relation with respect to 'Jo-Harry window'. 03 

 (બ) "જો-હેરી બ રી"ન  સાંદભયમ ાં આાંતરમ નવીર્ સાંબાંધોની ચચ ય કરો. ૦૩ 

 (c) Discuss "desirable human values" which are required for better industrial growth. 04 

 (ક) સ ર  ઔદ્યોક્ગક ક્વક સ મ ટે જરૂરી "ઇક્છછત મ નવમૂલ્ર્ો"ની ચચ ય કરો. ૦૪ 

  OR  

 (c) State various strategies which can be adopted by supplier  to establish good relation 

with customer. 
04 

 (ક) ગ્ર હકોની સ થે સ ર  વ્ર્ પ રી સાંબાંધો સ્થ પવ  મ ટે સપ્લ ર્ર ધવ ર  અપન વવ મ ાં આવતી ક્વક્વધ 

પ્રરુ્ક્તતઓ જણ વો. 
૦૪ 

 (d) State the desirable characteristics of a group member. 04 

 (ડ) જૂથન  સભ્ર્ની ઇક્છછત લ ક્ષક્ણકત ઓ જણ વો. ૦૪ 

  OR  

 (d) What is attitude in a human nature? What is the effect of attitude on human 

behavior? Discuss in detail. 
04 

 (ડ) મ નવી સ્વભ વમ ાં વલણ શુાં છે? વલણની મ નવન  વતયન ઉપર શુાં અસર થ ર્ છે? ક્વગતવ ર ચચ ય કરો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) State the effects of a good leadership on an organization. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) સાંસ્થ  ઉપર સ ર  નેતૃત્વની અસરો જણ વો ૦૩ 

  OR  

 (a) State various factors which affect the process of decision making. 03 

 (અ) ક્નણયર્ પ્રરિર્ ને અસર કરત  ક્વક્વધ પરરબળો જણ વો. ૦૩ 

 (b) Discuss the importance of training in industries. 04 

 (બ)  ૦૪ 

  OR  

 (b) Discuss the importance of motivation in industries. 04 

 (બ)  ૦૪ 

 (c) State merits and demerits of 'on the job training'. 03 

 (ક) "ક ર્યસ્થળની ત ક્લમ"ન  ફ ર્દ  અન ેગેરફ ર્દ  જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (c) State merits and demerits of 'Vestibule training'. 03 

 (ક) "વેસ્ટીબ્ર્ુલ ત ક્લમ"ન  ફ ર્દ  અને ગેરફ ર્દ  જણ વો. ૦૩ 

 (d) State Laissez Faire leadership with its advantages and limitations. 04 

 (ડ) મુતત-નેતૃત્કન  ફ ર્દ  અને ગેરફ ર્દ  જણ વો. ૦૪ 

  OR  

 (d) What is charismatic leadership? Explain with example. 04 

 (ડ) આકષયક વ્ર્ક્તતલક્ષી નેતૃત્વ એટલે શુાં ? ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. 
 

૦૪ 

    
Q.4 (a) State various symptoms of mental stress in human being. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) મ નવી જીવનમ ાં મનોતન વન  ક્વક્વધ લક્ષણો જણ વો ૦૩ 

  OR  

 (a) State various techniques used to manage the mental stress. 03 

 (અ) મનોતન વને અાંકુશમ ાં ર ખવ ની ક્વક્વધ પધધક્તઓની ર્ દી જણ વો. ૦૩ 

 (b) Discuss causes of conflict with respect to industrial relation. 04 

 (બ) ઔદ્યોક્ગક સાંબાંધોની સ પકે્ષમ ાં સાંઘષયન  ક રણો ક્વષે ચચ ય કરો. ૦૪ 
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  OR  

 (b) Discuss consequences of the conflict with respect to industrial relation. 04 

 (બ) ઔદ્યોક્ગક સાંબાંધોની સ પકે્ષમ ાં સાંઘષયન  પરરણ મો ક્વષે ચચ ય કરો. ૦૪ 

 (c) Discuss various kinds of strategies which can be adopted to manage the "Change" in 

an industrial environment. 
07 

 (ક) ઔદ્યોક્ગક વ ત વરણમ ાં "પરરવતયન"નુાં સાંચ લન કરવ  મ ટનેી ક્વક્વધ વ્રુ્હરચન ઓ ક્વષે ક્વસ્ત રથી ચચ ય 

કરો. 
૦૭ 

    
Q.5 (a) State the qualities of a good leader. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ઉત્તમ નેત ન  ગુણોની ર્ દી લખો. ૦૪ 

 (b) List the activities to be carried out by an employer to enhance the positive attitude of 

an employee. 
04 

 (બ) ક મદ રોમ  ક્વધ ર્ક વલણની વૃક્ધધ કરવ  મ ટે મ ક્લક ધવ ર  કરવ મ  આવતી ક્વક્વધ પ્રવૃક્તઓની ર્ દી 

જણ વો. 
૦૪ 

 (c) Discuss the human factors which affect the industrial productivity. 03 

 (ક) ઔદ્યોક્ગક ઉત્પ દકત ને અસર કરત  મ નવીર્ પરરબળો ક્વષે ચચ ય કરો. ૦૩ 

 (d) State the limitations of Maslow's need hierarchy. 03 

 (ડ) મેસ્લોન  જરૂરરર્ તન  િમન  અભ્ર્ સની મર્ યદ ઓ જણ વો. ૦૩ 

 

************ 

 


