
B. Com. Sem. 05 (Academic Year – 2021-22)  
Applied Statistics – I 

 રોક્ષ તાશ દ્ળારા પ્રાથમમક મામષતી મલેળળાની રીતો જણાળો. 15 

ગૌણ મામષતી મલેળળાની રીતો જણાળો. 

પ્રત્યક્ષ અને રોક્ષ તાશનો અથથ આી તેના ાભા-ાભ જણાળો. 

મધ્યકનાાં ાભ અને ગેરાભ જણાળો. 

મનયત શાંબાંધ એટે ુાં? તેના ગુણધમો જણાળો. 

ભારતમાાં જન્મ અને મરણનાાં આાંકડા અાંગે નોંધ ાખો. 

CSO અને તેના કાયો મળવે નોંધ ખો.  

 

 

B. Com. Sem. 05 (Academic Year – 2021-22) 

Statistical Quality Control – I 
 આાંકડાાસ્ત્રીય ગુણળતા મનયાંરણ એટે ુાં  ?તનેા મળવે નોંધ ખો.  15 

મનયાંરણ આેખના મળમળધ પ્રકારો જણાળો  .કોલણ એક મનયાંરણ આેખ મળવે ટૂાંકનોંધ ખો.  

 ̅આેખની રચના, તેના ષેતુઓ અને તેના ઉયોગો જણાળો. 

ાાંચ કદના મનદો રથી મળસ્ત્તાર નીચે મુજબ મલે છે  .આ મામષતી રથી   આેખની રચના કરો . 

મનદથ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R 38 33 36 33 28 29 39 47 29 27 
 

ઉત્ાદન પ્રક્રિયામાાં ચન ઉદ્ળભળળાના કારણો જણાળો. 

 આેખની રચના, તેના ષેતુઓ અને ઉયોગો જણાળો. 

   - આેખની રચના અને તેના ઉયોગો જણાળો. 

 આેખની રચના, તેના ષેતુઓ અને ઉયોગો જણાળો. 
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Business Statistics - 1 Assignment Topic 

Que. 1 Explain types of correlation with an example. (Positive and Negative Correlation) 

Que. 2 Describe Scatter Diagram method to find correlation. 

Que. 3 Write properties of correlation coefficient and regression coefficient. 

Que. 4 For a bi-variate sample sum of square of difference of rank is 33 and rank correlation is 0.8. 
Find the number of pairs. 

Que. 5 Explain methods of finding association of attributes. (Method of comparing Observed 
frequency and expected frequency, Method of proportion and Yule’s method) 

Que. 6 Write a note on consistency of data. 

 

Note: (1) All question are compulsory.  (2) Must have to write 15 pages. (3) In case you are not able 

to write 15 page you have to write any example which is teach you in a class. 

ધધંાકીય આંકડાશાસ્ત્ર – 1 અસાઇન્મેન્ટ 

પ્ર. 1 સહસબંધંના ંપ્રકારો ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. (ધન સહસબંધં અને ઋણ સહસબંધં)  

પ્ર. 2 શષશફંધંના ંઅભ્યાશ માટેની વળકર્ણ આકૃવિ રીિે ળર્ણળો . 
પ્ર. 3 શષશફંધં અને વનયિશફંધંના ંગરુ્ધમો જર્ાળો.  

પ્ર. 4 એક દ્વિચ વનદણમા ંફે ચના ંઅળોકનોના ક્રમાકંોનો િપાળિોના ળગોનો શરળાલો ૩૩ છે અને ફે 
ચ ળચ્ચે શષશફંધંાક 0.8છે િો જોડકાનંી શખં્યા ોધો.  

પ્ર. 5 ગરુ્ાત્મશફંધંના ંઅભ્યાશની રીિો ળર્ણળો. (અેક્ષિિ અને નીરીક્ષિિ આવવૃિની રીિ , પ્રમાર્ની રીિ 
અને યુની રીિ) 

પ્ર. 6 માહષિીની શગંિિા વળવે શમજુિી આો.  

 

નોંધ: (1) ફધા જ પ્રશ્ન ખળા પરજીયાિ છે. (2) અશાઇન્મેન્ટમા ંપરજીયાિ 15 ાના ંખળાના છે. (3) જે વળદ્યાર્થી 

અશાઇન્મેન્ટમા ં15 ાના ંન ર્થાય િેમર્ે ળગણખડંમા ંકરાળે દાખા ખળાના રષેે.  
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