
TYBA PAPER – VII 

RESEARCH METHODOLOGY 

SAMPLE PAPER 

 

Q1.   Research is -------- 

        संशोधन म्हणजे ----------- 

(A) Searching again and again / पुन्हा पुन्हा शोधणे                               

(B) Finding solution to any problem / कोणत्याही समसे्यवर तोडगा काढणे 

(C) Working in a scientific way to search for truth of any problem / 

कोणत्याही समसे्यचे सत्य शोधण्यासाठी वैज्ञाननक मागााने काया करणे 

(D) None of the above / वरीलपैकी काहीही नाही 

 

Q2.  Which of the following is the first step in starting the research process?  

         खालीलपैकी कोणते संशोधन प्रनिया सुरू करण्यासाठी पनहले पाऊल आहे? 

A. Searching sources of information to locate problem / समस्या 

शोधण्यासाठी मानहतीचे स्रोत शोधणे 

B. Survey of related literature /  संबंनधत सानहत्याचे सवेक्षण   

C. Identification of problem /  समसे्यची ओळख 

D. Searching for solutions to the problem / समसे्यवर तोडगा काढणे 

 

Q3.    Information is….. 

          मानहती  --------- आहे. 

A. Raw Data /  कच्चा डेटा      

B. Processed Data /   प्रनिया केलेला डेटा     

C. Input data /  इनपुट डेटा  

D. Organized data  / आयोनजत डेटा 

 

Q4.   How many are the main types of data collection? 

         डेटा संकलन करण्याचे मुख्य प्रकार नकती आहेत? 

A. 2 / 2 

B. 3 / 3 

C. 4 / 4 



D. 5 / 5 

 

Q5.   What are the primary sources of primary data collection? 

         प्राथनमक डेटा संग्रहणाचे प्राथनमक स्त्रोत काय आहेत? 

A. Observation / ननरीक्षण 

B. Personal approaches / वैयक्तिक दृष्टीकोन 

C. Surveys / सवेक्षण 

D. Above all / वरील सवा 

 

Q6   Which data is raw data? 

         कोणती मानहती ही  कच्च्या (Raw) स्वरुपातील मानहती असते. 

A. Organize data / संयोनजत मानहती 

B. Collected data / संग्रनहत मानहती 

C. An unarranged data / अप्रबंनधत मानहती 

D. Selected Data / ननवडलेली मानहती 

 

Q7.    The correlation coefficient is used to determine----------- 

          सहसंबंध गुणांकाचा वापर  -------- होतो.  

A. A specific value of the y-variable given a specific value of the x-

variable / Y  चलाचे नवनशष्ट मूल्य, X चलाया नवनशष्ट मूल्यासाठी 

B. A specific value of the x-variable given a specific value of the y-

variable / X  चलाचे नवनशष्ट मूल्य, Y चलाया नवनशष्ट मूल्यासाठी 

C. The strength of the relationship between the x and y variables / X 

आनण Y  चलाचा परस्परांमधील संबंध दशानवणे 

D. None of these / वरीलपैकी नाही 

 

Q8.    Cost of living index number is also known as ----------  

          जीवन खचा ननदेशांकला ----- असे देखील म्हटले जाते. 

A. Wholesale price index number / घाऊक नकंमत ननदेशांक  

B. Consumer price index number / ग्राहक नकंमत ननदेशांक  

C. Producer price index number / उत्पादक नकंमत ननदेशांक  

D. Seller price index number / नविेता नकंमत ननदेशांक 



Q9.    Hypothesis is usually considered as the principle instrument in ------  

           ------ मधे्य पररकल्पना एक मूलभूत साधन म्हणून लक्षात घेतले जाते. 

A. Research / संशोधन 

B. Observation / ननरीक्षण 

C. Innovation / इनोवे्हशन 

D. Invention / शोध 

 

Q10.  A research report is a formal Statement of …… 

           शोध अहवाल ----------  चे औपचाररक नवधान आहे. 

A. Research Process / संशोधन प्रनिया 

B. Research Problem / संशोधन समस्या 

C. Data collection / डेटा संकलन 

D. Data Editing / डेटा संपादन 


