
Q.P.Code: 39921 
 

[Time: Three Hours] [ Marks:100] 

Please check whether you have got the right question paper. 

N.B: 1. Attempt any two questions from each section. 

2. Give suitable examples wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks. 

 

                                  Section I 

 

 

Q. 1  What is Social Research? Explain the nature and scope of Social Research. (25) 

    

Q. 2  Explain Research Planning. Briefly explain steps in formation of Research Problem. (25) 

     

Q. 3  What are the methods of data collection? Explain the sources of data collection. (25) 

    

Q. 4  Describe the essentials & stages in designing a questionnaire. (25) 

    

                                           Section II 

 

 

Q. 5  Explain in brief the stages in data processing. (25) 

    

Q. 6  What is Research Report? Describe the format of Research Report. (25) 

    

Q. 7  Describe the role of Footnotes and Bibliography in preparing research report? (25) 

    

Q. 8  Write short notes on (any two) (25) 

 a) Chi-Square test  

 b) Z –test  

 c) Moving Averages  
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Q.P.Code: 39921 
 

[वेळ: तीन तास] [ गुण:१००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सूचना: १. कोणतेही दोन प्रश्ाांची उत्तरे लिहा. 

२. योग्य लतथे उदाहरणे द्या. 

३. उजवीकडीि अांक सांपूणण गुण दर्णलवतात. 

  

                                              लवभाग १  

प्र. १  सामाजिक संशोधन म्हणिे काय? त्याची वजैशष््टये आजण मयाादा स्पष्ट करा. (२५) 

    

प्र. २  संशोधन जनयोिन स्पष्ट करा. संशोधन कृती/वादाच्या पायऱ्या स्पष्ट करा. (२५) 

     

प्र. ३  माजहती गोळा करण्याच्या पद्धती म्हणिे काय? माजहती गोळा करण्याचे मागा स्पष्ट करा. (२५) 

    

प्र. ४  प्रश्नावली तयार करण्याच्या पायऱ्या व गरिा स्पष्ट करा. (२५) 

    

                                              लवभाग २  

प्र. ५  माजहती प्रजियेतील पायऱ्या स्पष्ट करा. (२५) 

    

प्र. ६  संशोधन अहवाल म्हणिे काय? संशोधन अहवालाचा आराखडा स्पष्ट करा. (२५) 

    

प्र. ७  संशोधन अहवाल तयार करताना तळटीप आजण गं्रथसचूीचे सहभाग स्पष्ट करा. (२५) 

    

प्र. ८  कोणत्याही दोनवर सजंिप्त टीप जलहा. (२५) 

 अ) Chi-Square चाचणी  

 ब) Z – चाचणी  

 क) सरासरी माध्यम  

 

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


