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[Time: 2 Hours] [Marks:60] 

Please check whether you have got the right question paper. 
N.B: 1. All questions are compulsory. 

2. Figures to the right indicate full marks. 
 

Q.1  Answer the following question. 
a) What is Research? Briefly explain different types of Research. 
                             OR 
b) Explain the issues and problems in Research. 
 

15 

Q.2  Answer any two from the following questions. 
a) What is Research Methodology? Describe the steps in formulation of Research Problem. 
b) Explain the importance of sample design in Research. 
c) Explain briefly the importance of Review of Literature in Research. 
 

15 

Q.3  Answer any two from the following questions. 
a) Explain the essentials of a good sampling. 
b) Explain any two techniques of sampling in Research.  
c) How to avoid sampling errors in Research design? 
 

15 

Q.4  Answer any two from the following questions. 
a) Explain the survey method of collecting primary data. 
b) What are the sources of collection of secondary data? 
c) Explain the types of questionnaire designing in Research. 
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[वेळ: २ तास] [गणु:६०] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना : १. सर्व प्रश्न अननर्ार्व आहेत. 
 २. उजर्ीकडील अकं गणु दर्ववर्तात. 
 ३. इंग्रजी प्रश्न मळू मानारे्त. 

 

प्र.१  खालील प्रश्नाच ेउत्तर द्र्ा. 
अ) सरं्ोधन म्हणजे कार्? सरं्ोधनाचे र्ेगर्गेळे प्रकार थोडक्र्ात स्पष्ट करा. 
ब) सरं्ोधनातील समस्र्ा आणण र्ादाचे मदु्दे स्पष्ट करा. 
 

१५ 

प्र.२  खालीलपकैी कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्र्ा. 
अ) सरं्ोधन पद्धती म्हणजे कार्? सरं्ोधन समस्र्ेमधील मांडणीच्र्ा पार्ऱ्र्ा स्पष्ट करा. 
ब) सरं्ोधनातील नमनुा आराखड्र्ाचे महत्र् स्पष्ट करा. 
क) सरं्ोधनातील साहहत्र्ाच्र्ा पनुवर्वचाराचे महत्र् स्पष्ट करा. 
 

१५ 

प्र.३  खालीलपकैी कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्र्ा. 
अ) चांगल्र्ा नमनु्र्ाच्र्ा आर्श्र्क गोष्टी स्पष्ट करा. 
ब) सरं्ोधनातील नमनु्र्ाची दोन कौर्ल्र्े स्पष्ट करा. 
क) सरं्ोधन आराखडा नमनु्र्ामधील भलूचकूा कर्ा टाळता रे्तील? 

 

१५ 

प्र.४  खालीलपकैी कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे द्र्ा. 
अ) प्राथममक माहहती (तथ्र्) गोळा करण्र्ाची ननरीक्षण पध्दती स्पष्ट करा. 
ब) व्ददतीर् माहहती (तथ्र्) गोळा करण्र्ाचे मागव स्पष्ट करा. 
क) सरं्ोधन आराखड्र्ातील प्रश्नार्लीचे प्रकार स्पष्ट करा. 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

१५ 

 

 

 


