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 નાયબ નનયામક, વગગ-૧, ગજુરાત આંકડાકીય સેવા સવંગગની ખાસ 
સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા પધ્ર્નત નનમ્નલિલખત મજુબ રહશેે. 

 
પ્રશ્નપત્ર ક્ર. વિષય સમય ગણુ 

૧ ગજુરાતી ૩ કલાક ૧૦૦ 

૨ અંગ્રેજી ૩ કલાક ૧૦૦ 

૩ રાજ્ય આયોજન અને િહીિટ ૩ કલાક ૧૦૦ 

૪ ગણણત/ આંકડાશાસ્ત્ર/ અર્થશાસ્ત્ર ૩ કલાક ૨૦૦ 

લેણિત પરીક્ષાના કુલ ગણુ ૫૦૦ 

વ્યક્તતત્િ કસોટી 
(ફતત લેણિત પરીક્ષામાાં લાયક ઠરેલ હોય તેિા ઉમેદિારો માટે) 

૬૦ 

આિરી પસાંદગી માટે ગણતરીમાાં લેિાના ર્તા કુલ ગણુ ૫૬૦ 

 

નોંર્: 

1. તમામ પ્રશ્નપત્રો િણથનાત્મક પ્રકારના રહશેે. 

2. પ્રશ્નપત્ર-૦૨નુાં માધ્યમ અંગે્રજી રહશેે જ્યારે બાકીના પ્રશ્નપત્રોનુાં માધ્યમ ગજુરાતી રહશેે. 

3. પ્રશ્નપત્ર-૦૧ અને પ્રશ્નપત્ર-૦૨ ગજુરાત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ 

બોડથના ધોરણ-૧૨ સમકક્ષ કક્ષાનુાં રહશેે, જ્યારે પ્રશ્નપત્ર-૦૪ સ્નાતક કક્ષાનુાં રહશેે. 

4. ઉમેદિારની આિરી પસાંદગી લેણિત પરીક્ષા અને રૂબરૂ મલુાકાતના કુલ ૫૬૦ ગણુમાાંર્ી 

મેળિેલ કુલ ગણુના આધારે કરિામાાં આિશે. 
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પ્રશ્નપત્ર-૧ :ગજુરાતી (વર્ગનાત્મક) 

ગરુ્:૧૦૦ માધ્યમ:ગજુરાતી સમય: ૩ કિાક 

ક્રમ અભ્યાસક્રમની વિગત ફાળિેલ ગણુ 

૧ વનબાંધ: પાાંચ પૈકી કોઇ પણ એક (ઓછામાાં ઓછા ૨૫૦ િધમુાાં િધ ુ

૩૦૦ શબ્દોમાાં) (િણથનાત્મક/ વિશ્લેષણાત્મક/ ણચિંતનાત્મક/ સાાંપ્રત 

સમસ્યા પર આધારીત)  

૧૫ 

૨ વિચાર વિસ્તાર ( બે પૈકી કોઇ પણ એક) કાવ્ય પાંક્તતઓ કે 

ગદ્યસકૂ્તતનો વિચારવિસ્તાર (આશરે ૧૦૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૩ સાંક્ષેપીકરણ: આપેલ ગદ્યિાંડમાાંર્ી આશરે ૧/૩ ભાગમાાં તમારા 

શબ્દોમાાં સાંક્ષેપ   

૧૦ 

૪ ગદ્ય સમીક્ષા : આપેલા ગદ્યિાંડના આધારે પછેુલા પ્રશ્નોના જિાબ 

લિો  

૧૦ 

૫ પ્રચાર માધ્યમો માટે વનિેદનો તૈયાર કરિા (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાાં) ૧૦ 

૬ પત્ર લેિન (અણભનાંદન/ શભેુચ્છા/ વિનાંતી/ ફરીયાદ િગેરે) (આશરે 

૧૦૦ શબ્દોમાાં) 

૦૫ 

૭ ચચાથપત્ર (િતથમાન પત્રમાાં પ્રજાના પ્રશ્નો/ સાાંપ્રત સમસ્યાઓ/ 

વ્યક્તતગત અણભપ્રાય રજુ કરતો ચચાથપત્ર (આશરે ૨૦૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૮ અહિેાલ લેિન (આશરે ૨૦૦ શબ્દોમાાં) ૧૦ 

૯ ભાષાાંતર: અંગ્રેજીમાાંર્ી ગજુરાતીમાાં અનિુાદ ૧૦ 
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૧૦ ગજુરાતી વ્યાકરણ (સચુવ્યા મજુબ જિાબ લિિો)  

 રૂઢીપ્રયોગોનો અર્થ અને તેનો િાક્યપ્રયોગ  

 કહિેતોનો અર્થ 

 સમાસનો વિગ્રહ કરી તેની ઓળિ  

 છાંદ ઓળિાિો 

 અલાંકાર ઓળિાિો 

 શબ્દસમહુ માટે એક શબ્દ  

 જોડણી શદુ્ધિ 

 લેિન શદુ્ધિ/ભાષા શદુ્ધિ 

 સાંવધ જોડો કે છોડો 

 િાક્યરચાના અંગો /િાક્યના પ્રકાર/િાક્ય પરીિતથન 

૧૦ 
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PAPER-2: ENGLISH (Descriptive) 

Marks - 100 Medium-English Time-3 HOURS 

 
 

Serial 

No. 

TYPE OF QUESTION Marks to be 

allotted 

1 ESSAY (A minimum of 250 words and a maximum of 

300 words):  

Choose any one topic from a list of five. (Descriptive/ 

analytical/ philosophical/based on Current Affairs) 

15 

2 LETTER WRITING (in about 150 words): 

A formal letter expressing one’s opinion about an issue. 

The issues can deal with daily office matters/ a problem 

that has occurred in the office/ an opinion in response to 

one sought by a ranked officer etc.  

10 

3 REPORT WRITING (in about 200 words): 

A report on an official function/event/field trip/survey etc. 

10 

4 WRITING ON VISUAL INFORMATION (in about 150 

words): 

A Report on a graph/ image/ flow chart/ table of 

comparison/ simple statistical data etc. 

10 

5 FORMAL SPEECH (in about 150 words): 

A speech (in a formal style) that is to be read out in a 

formal function. This could be an inauguration speech, 

an educational seminar/ conference, a formal ceremony 

of importance etc. 

10 

6 PRECIS WRITING: 

A precis in about 100 words for a 300-word passage. 

10 
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7 READING COMPREHENSION: 

A reading passage of about 250 words to be given followed by 

short answer type questions. 

10 

8 TRANSLATION: 

 Translation of a short passage (of about 150 words) from 

Gujarati to English. 

10 

9 ENGLISH GRAMMAR:    

a. Tenses 

b. Voice 

c. Narration (Direct-Indirect)  

d. Transformation of sentences  

e. Use of Articles and Determiners 

f. Use of Prepositions 

g. Use of Phrasal verbs 

h. Use of idiomatic expressions 

i. Administrative Glossary 

j. Synonyms/Antonyms 

k. One-word substitution 

l. Cohesive devices/Connectives/Linkers 

m. Affixes 

n. Words that cause confusion like homonyms/ 

homophones. 

15 
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પ્રશ્નપત્ર-3 : રાજ્ય આયોજન અને વહીવટ (વર્ગનાત્મક) 

ગરુ્:૧૦૦ માધ્યમ:ગજુરાતી સમય: ૩ કિાક 

1. સતાવાર આંકડા : 

 કેન્દ્ર અને ગજુરાતમાાં આંકડાકીય માળખુાં  

 િાતાના િડાની કચેરીઓમાાં આંકડાકીય એકમો 

 અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર વનયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાવશત કરિામાાં આિતા નીચ ે

મજુબના અદ્યતન પ્રકાશનો 
(1) Socio Economic Review  

(2) Budget in Brief  

(3) Statistical Abstract of Gujarat State 

(4) Statistical Outline, Gujarat state 

(5) An Analytical Summary of Budget Statistics 

(6) Profile of Gujarat State 

(7) Statistical Overview of Gujarat State 

(8) State Domestic Product, Gujarat State 

(9) An Economic and Purpose Classification of the Budget, Gujarat 

State 

(10)  Gross Fixed Capital Formation and Consumption Expenditure in 

State Government Sector, Gujarat State  

(11) Basic Statistics Gujarat and India 

(12)  Quarterly Review of Gujarat Economy 

(13) Annual Administrative Report 

 આયોજન : વ્યાખ્યા, અગત્યતા, લક્ષણો, ભારતમાાં આયોજનના વિકાસની પ્રક્રક્રયા, 

આયોજનતાંત્ર, નીવત આયોગ, જજલ્લા આયોજન સવમવત, વિકેન્દ્ન્દ્રત જજલ્લા આયોજન. 

 રાષ્ટ્રીય વનદશથ મોજણી 

 રાષ્ટ્રીય નમનૂા મોજણી (ગરીબી) 

 આવર્િક ગણતરી અને મોજણી 

 કેન્દ્ર અને ગજુરાત રાજ્યમાાં મલૂ્યાાંકન માટેનુાં માળખ.ુ 

 રાષ્ટ્રીય આિક અને રાજ્ય આિકના અંદાજો 

 સહકારી પ્રવવૃતના આંકડાઓ : પ્રાપ્તતસ્ર્ાન, આંકડા એકત્ર કરિાની રીત, ઉપયોગ 

િગેરે 

 સહકારી પ્રવવૃતની આંકડાકીય વ્યિસ્ર્ા 

 ગ્રામ સિલત મોજણી 

 વિકાસ કાયથક્રમ 
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 આઉટકમ બજેટ (Outcome Budget) 

 જેન્દ્ડર બજેટ (Gender Budget)  
2. ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરર્ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો, ૧૯૬૭. 

3. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (વતગણુકં) નનયમો, ૧૯૭૧. 

4. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (નશસ્ત અને અપીિ) નનયમો, ૧૯૭૧. 

5. જાહરે સેવાઓ અંગેનો નાગરરકોનો અનર્કાર અનર્નનયમ, ૨૦૧૩ 

6. મારહતી અનર્કાર અનર્નનયમ-૨૦૦૫. 

7. િોક પ્રશાસન(જાહરે વહીવટ) નો અર્ગ, પ્રકૃનત તર્ા કાયગકે્ષત્ર 

8. િોક પ્રશાસનમા ંપારદનશિતા અને ઉત્તરદાનયત્વ  

9. જાહરે વહીવટમા ંતાિીમનુ ંમહત્વ અને જાહરે વહીવટમા ંસરુ્ારર્ા માટેના ઉપાયો 

10. ભાવનાત્મક બધુ્ધ્ર્મત્તા, ખ્યાિ, વહીવટ અને શાસનમા ંતેની ઉપયોગીતા 

11. સરકારી વહીવટ કે્ષત્રમા ંસાપં્રત પ્રવાહો અને તાજેતરની પ્રગનત 
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પ્રશ્નપત્ર-૪ : ગલર્ત/ આંકડાશાસ્ત્ર/ અર્ગશાસ્ત્ર (વર્ગનાત્મક) 

ગરુ્:૨૦૦ માધ્યમ:ગજુરાતી સમય: ૩ કિાક 

૧.  સભંાવના: 

સાંભાિનાની પ્રવશષ્ટ્ટ અને પિૂથધારણાયતુત વ્યાખ્યાઓ અને તેના પક્રરણામો વનયમ. કુલ 
સાંભાિનાનો વનયમ, શરતી સાંભાિનાનો વનયમ, Baye નો પ્રમેય અને ઉપયોગો. અસતત 
અન ે સતત યાદ્યપ્ચ્છક ચલો. વિતરણ વિધેય અને તેમના ગણુધમો. પ્રમાણણત અસતત 
અન ે સતત સાંભાિના વિતરણો- Bernoulli, Uniform, Binomial, Poisson, Geometric, 

Rectangular, Exponential, Normal, Cauchy, Hyper geometric, Multinomial, Laplace, 

Negative Binomial, Beta, Gamma, Lognormal. યાદ્યપ્ચ્છક સક્રદશ, સાંયતુત અને સીમાાંત 
વિતરણ, શરતી વિતરણ, યાદ્યપ્ચ્છક ચલના વિધેયોનુાં વિતરણ. યાદ્યપ્ચ્છક ચલના શ્રેણી 
સાંપાતના કારણો- વિતરણમાાં, સાંભાિનામાાં, એક સાંભાિના સાર્ે અને સરેરાશ િગોમાાં, 
ગાણણતીક ધારણા અને શરતી ધારણા. લાક્ષણણક વિધેય, પ્રઘાત અને સાંભાિના ઉત્પન્ન 
કરતા વિધેયો, વ્યતુ્ક્રમ, વિવશષ્ટ્ટતા અને સાતત્ય પ્રમેયો. Borel 0-1 law, Kolmogorov’s 0-1 

law. Tchebycheff’s and Kolmogorov’s inequalities. મોટી સાંખ્યાના વનયમો અને સ્િતાંત્ર 
ચલો માટે કેન્દ્રીય મયાથદા પ્રમેયો.    
 

 ૨. આંકડાકીય પદ્ધનતઓ: 

માક્રહતી, આલેિ, રેિાકૃવતઓ અને ક્રહસ્ટોગ્રામનુાં સ ાંગ્રહ, સાંકલન અને પ્રસ્તવુત. આવવૃિ 
વિતરણ, સ્ર્ાન વિક્ષેપ, વિષમતા અને િક્રતાનુાં માપન. દ્ધદ્વચલ અને બહુચલ માક્રહતી. 
એસોવસએશન અને કન્દ્ટીન્દ્જન્દ્સી. િક્ર અન્દ્િાયોજન અને લાંબછેદી બહુપદી. દ્ધદ્વચલ પ્રમાણ્ય 
વિતરણ. બહુપદી અને સરેુિ વનયત સાંબાંધ. સહસાંબાંધ સહગણુકનુાં વિતરણ, આંવશક અન ે
બહુવિધ સહસાંબાંધ, ઇન્દ્રાતલાસ કોરીલેશન, ગણુોિર સહસબાંધ. માનક ભલૂો અને ગરુૂ 
નમનૂા પરીક્ષણ. સરેરાશ વનદશથનના વનદશથન વિતરણો, વનદશથ અંતર, t, chi-square and F; 

તેના પર આધાક્રરત મહત્િના પરીક્ષણો, લઘ ુ વનદશથ પરીક્ષણો, ણબન પ્રચણલય પરીક્ષણો- 
Goodness of fit, sign, median, run, Wilcoxon, Mann-Whitney, WaldWolfowitz and 

Kolmogorov-Smirnov. આંકડા ક્રમ-ન્દ્યનૂતમ, મહિમ, શ્રેણી અને સરેરાશ. અનાંતિગીય 
સાપેક્ષ કાયથક્ષમતાનો ખ્યાલ.  
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૩. સખં્યાત્મક પરૃ્ક્કરર્ :  

  વિવિધ ક્રમોના વસવમત અંતરો: , E અને D કારકો, બહુપદીનુાં ક્રમગણુણત પ્રવતવનવધત્િ, ણચહ્ન 
વિચ્છેદ, અંતતરાલોનુાં પેટા વિભાજન, શનૂ્દ્ય તફાિતો. અંતિેશન અને બક્રહિેશનનો ખ્યાલ: 
સમાન અંતરાલો માટેના Newton Gregoryના ફોરિડથ અને બેકિડથ પ્રકે્ષપ સતૂ્રો, વિભાજજત 
તફાિત અને તેમના ગણુધમો, વિભાજજત તફાિત માટે ન્દ્યટૂનનુાં સતૂ્ર, અસમાન અંતરાલો 
માટે લાાંગ્રાાંજનુાં સતૂ્ર, Gauss, Sterling and Bessel ના કારણ ે કેન્દ્ન્દ્રય તફાિત સતૂ્રો પ્રકે્ષપ 
સતૂ્રમાાં ભલૂ શરતોનો ખ્યાલ. વિપક્રરત પ્રક્ષેપ: વિપક્રરત પ્રકે્ષપની વિવિધ પિવતઓ. 
સાંખ્યાત્મક વિકલન: Trapezoidal, Simpson’s one-third and three-eight rule and Waddles 

rule. Summation of series: Whose general term (i) is the first difference of a function (ii) 

is in geometric progression. વિકલ સમીકરણોના સાંખ્યાત્મક ઉકેલો: Euler’s Method, 

Milne’s Method, Picard’s Method and Runge-Kutta Method. 

   

૪. સરેુખ મૉડિ (Linear Model): 

રેિીય અનમુાનનો વસિાાંત, Gauss-Markov linear models, અનમુાવનત વિધેયો, ત્રકુ્રટ અન ે
અનમુાન અિકાશ, સામાન્દ્ય સમીકરણો અને ન્દ્યનુિમ િગથ અનમુાનો, ત્રકુ્રટ વિસાંગવતનુાં 
અનમુાન, સહસાંબાંધ વનરીક્ષણો સાર્ે અંદાજ, ન્દ્યનૂતમ િગથ અંદાજોના ગણુધમો, શ્રેણણકના 
સામાન્દ્ય વ્યસ્ત અને પ્રમાણ્ય સમીકરણોના ઉકેલ. ન્દ્યનૂતમ િગથ અંદાજોના વિચલનો અન ે
સહવિચલનો. એકમાગી અને દ્વીમાગી િગીકરણ, વનવિત, યાદ્યપ્ચ્છક અને વમશ્ર અસર 
મોડેલ. વિચલનનુાં પરૃ્ક્કરણ (માત્ર દ્વીમાગી િગીકરણ)  
 

૫. નનદશગન નસદ્ધાતં : 

વનદશથનના વસિાાંતો, વનદશથન અને અ-વનદશથન ત્રકુ્રટઓ, સરળ યાદ્યપ્ચ્છક વનદશથન, સ્તક્રરત 
યાદ્યપ્ચ્છક વનદશથન, પક્રદક વનદશથન, ગચૂ્છ વનદવશિત ગણુોિર અને વનયત સાંબાંધ અનમુાનો, 
ણબન પ્રવતસાદ, પસાંદગીની સાંભાિનાની વિવિધતા સાર્ે વનદશથન, Hurwitz-Thompson 

estimator, Des Raj estimator, PPS sampling, double sampling, Multistage and 

Multiphase sampling.  

 

૬. કાયાગત્મક સશંોર્ન:  

O.R. ના જુદા-જુદા પ્રકારના મૉડેલોની વ્યાખ્યા અને અિકાશ. ક્રરતલેસમેંટ મોડેલ્સ અને 
વસતિક્ન્દ્સિંગ વસિાાંત, ઇન્દ્િેંટરી સમસ્યાઓ. વનણાથયક અને સાંભવિત મોડેલ્સ. ક્યઇુંગ વસિાાંત, 
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કેરેતટરીસ્ટીતસ ક્ય.ૂ વિવિધ મોડેલ્સ/M/1/M/M/C. સરેુિ આયોજન, સરેુિ આયોજનમાાં દ્વદ્વ 
પ્રવતૃ, રીિાઇઝ્ડ વસમ્પતલકે્ષ મેર્ડ, ડયઅુલ વસમ્પતલેક્ષ મેર્ડ અને સાંિેદનશીલતા વિશ્લેષણ. 
Kunh-Tucker Conditions for Optimality. સોલ્યશુન ટુ ઇન્દ્િેંટરી વિર્ અનનોન ડેક્ન્દ્સટી 
ફાંતશન, િેરહાઉવસિંગ સમસ્યા. મશીન મેઇન્દ્ટેનન્દ્સ મોડેલ્સ.  
 

૭. અર્ગનમનત (Econometrics) :  

અર્થવમવતનુાં સ્િરૂપ, સામાન્દ્ય સરેુિ મૉડેલ (GLM) અને તેના વિસ્તરણ, સામાન્દ્ય ન્દ્યનૂતમ 
િગથ (OLS) અનમુાન અને આગાહી, generalized least squares(GLM) estimation and 

prediction (અનમુાન અન ેઆગાહી), વિષમ વિસાક્રરતા વિક્ષેપો, શિુ અને વમશ્ર અનમુાન. 
Auto correlation (સહસબાંધ), તેના પક્રરણામો અને પક્રરક્ષણો. Theil BLUS પ્રક્રક્રયા, અનમુાન 
અન ેઆગાહી, બહુસમરેિતા સમસ્યા, સમસ્યાના ઉકેલ માટે તેની અસરો અને સાધનો, ridge 

regression. સરેુિ વનયત સબાંધ અન ે stochastic regression, Instrumental variable 

estimation, ચલોમાાં ત્રકુ્રટઓ, સ્િ પ્રવતબાંધાત્મક સરેુિ વનયત સાંબાંધ, વિલાંણબત ચલો, 
distributed lag models, estimation of lags by OLS method, Koyck’s geometric lag model. 

Simultaneous linear equations model અને તેનુાં સામાન્દ્યીકરણ, ઓળિ સમસ્યા, 
માળિાકીય પક્રરમાણો પર પ્રવતબાંધ, ક્રમ અને વ્યિસ્ર્ા શરતો. Estimation in simultaneous 

equations model, recursive systems, 2 SLS estimators, મયાથક્રદત માક્રહતી અંદાજો, k-class 

estimators, 3 SLS estimators, full information maximum likelihood method, prediction 

and simultaneous confidence intervals.  

 

૮. ઔદ્યોલગક બરં્ારર્ અને આનર્િક વદૃ્ધદ્ધ : 

ઔદ્યોણગકરણની ભાત-જાહરે અને િાનગી; લઘ ુ અને મોટા ઉદ્યોગો. અદ્યોણગક સ્ર્ળોના 
વસિાાંતો-ઔદ્યોણગક ઉત્પાદકતાનો ભારતીય અનભુિ–માપન, આંવશક અને કુલ િલણો. 
ભારતમાાં ઔદ્યોણગક વધરાણ. ઔદ્યોણગક શ્રમની ભારતમાાં સમસ્યાઓ,નીવતઓ અને સધુારાઓ. 
આવર્િક સધુારા અને ઔદ્યોણગક વદૃ્ધિ. 
 

૯. વસ્તી અને આનર્િક નવકાસ : 

િસ્તી, વિકાસ અને િાતાિરણ, ટકાઉ વિકાસ િચ્ચેનો આંતર સાંબાંધ. માલ્થસૂનો િસ્તીનો 
વસિાાંત, િસ્તીનો ઇષ્ટ્ટતમ વસિાાંત, િસ્તીવિષયક સાંક્રમણનો વસિાાંત, વદૃ્ધિની મયાથદા તરીકે 
અન ે અંવતમ સ્ત્રોત તરીકે િસ્તી, િસ્તીશાસ્ત્રની વિભાિના-મહત્િપણૂથ દરો, જીિન કોષ્ટ્ટકો, 
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રચના અને ઉપયોગો, પ્રજનન માપન-કુલ પ્રજનન દર, કુલ અને ચોખ્િો પ્રજનન દર- 
ઉંમર વપરાવમડ, િસ્તી પ્રકે્ષપણ - ક્સ્ર્ર(સ્ટેબલ), ક્સ્ર્ર(સ્ટેશનરી) અને અધથ–ક્સ્ર્ર(તિાસી-
સ્ટેશનરી) િસ્તી; તાજેતરનાાં ભારતીય િસ્તી ગણતરીમાાં ગરીબી દ્વારા ભારતીય િસ્તીની 
લાક્ષણણકતા - વનરપેક્ષ અને સાપેક્ષ; ભારતીય િાતાિરણમાાં જરૂક્રરયાત તરીકે ગરીબીનુાં 
વિશ્લેષણ – સવુિધા અન ેજાહરે િસ્તઓુ; પયાથિરણ અને પક્રરક્સ્ર્વત તાંત્રના અધોગવતના 
કારણો - પ્રદૂષણ વનયાંત્રણ માટેની નીવતઓ- આવર્િક અને પ્રેરણાદાયક LDS માાં તેઓની 
સાપેક્ષ અસરકારકતા, િસ્તી, ગરીબી અને પયાથિરણીય અધ:પતન િચ્ચેનો સાંબાંધ- 
પયાથિરણ જાળિણી માટે સકુ્ષ્મ આયોજન- જલ વિભાજક, સાંયતુત જ ાંગલ સાંચાલન અને સ્િ 
સહાય જૂર્ો. પયાથિરણીય સાંરક્ષણમાાં રાજ્યની ભવૂમકા- ભારતમાાં પયાથિરણ કાયદાની 
સમીક્ષા  
 

૧૦. વ્યવસાય અર્ગશાસ્ત્ર :  

વ્યિસાય અર્થશાસ્ત્રનુાં સ્િરૂપ અને ઉપયોગો, નફા અને સાંપવિ વદૃ્ધિકરણની વિભાિના. માાંગ 
પરૃ્ક્કરણ અને માાંગની ક્સ્ર્વતસ્ર્ાપકતા, તટસ્ર્ િક્ર પરૃ્ક્કરણ. ઉપયોણગતા વિશ્લેષણ અને 
Returns ના કાયદા અને ચલ પ્રમાણના વનયમો. વિવિધ બજાર ક્સ્ર્વતઓનાાં મહસેલૂ, ક્રકિંમત 
અન ે ભાિ વનધાથરણ: સાંપણૂથ સ્પધાથ, એકાવધકાક્રરક સ્પધાથ, એકાવધકાર, ભાિ ભેદભાિ અને 
અલ્પહસ્તક ઇજારો, ક્રકિંમત વનધાથરણની વ્યહૂરચનાનો. 
 

૧૧. સત્તાવાર આંકડાશાસ્ત્ર :  

રાજકીય અન ે રાષ્ટ્રીય સિાિાર આંકડાકીય પિવત: સિાિાર આંકડા (a) ઉપયોગો, 
િપરાશકતાથઓ, વિશ્વસનીયતા, સસુાંગતતા, મયાથદાઓ, પારદવશિતા, તેની દૃશ્યતા (b) સાંકલન, 

સાંગ્રહ, પ્રક્રક્રયા, વિશ્લેષણ અને પ્રસારણ, સાંબાંવધત એજન્દ્સીઓ, પિવતઓ 

રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય સાંસ્ર્ા: દૂરદૃન્દ્ષ્ટ્ટ અને ઉદે્દશ્ય, NSSO and CSO; ભવૂમકા અન ે
જિાબદારીઓ, મહત્િની કામગીરી, પ્રકાશનો િગેરે.  

રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય આયોગ: બાંધારણ, તેની ભવૂમકા, કામગીરી િગેરે; કાનનૂી અવધવનયમો/ 
જોગિાઇઓ/ સિાિાર આંકડાકીય માક્રહતી માટે આધાર; આંકડાકીય માક્રહતીના સાંગ્રહના 
સાંદભથમાાં મહત્િના અવધવનયમો અને વનયમો.  

ક્ષેત્ર પ્રમાણ ેઆંકડા: કૃવષ, પશપુાલન, મત્સ્યોદ્યોગ, વસિંચાઇ, શૈક્ષણણક, ઔદ્યોણગક, આરોગ્ય, 

વશક્ષણ, મક્રહલા અને બાળ િગેરે. મહત્િના સિેક્ષણો અને િસ્તીગણતરી, સચૂકો, એજન્દ્સીઓ 
અન ેઉપયોગો િગેરે. 
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રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય િાતા: વ્યાખ્યા, પાયાના ખ્યાલો; મદુ્દાઓ; વ્યહૂરચના, માક્રહતીનો સાંગ્રહ 
અન ેપ્રસારણ.  

૧૨.ભારતમા ંઆંકડાકીય પદ્ધનતઓ અને સસં્ર્ાઓનો ઉદભવ અને નવકાસ ક્રાનંત. 
P. C. Mahalanobis અને અન્ય આંકડાશાસ્ત્રીઓનુ ંયોગદાન. 

૧૩. આંકડાશાસ્ત્ર/ ગલર્તશાસ્ત્ર/ અર્ગશાસ્ત્રમા ંસાપં્રત પ્રગનત અને નવકાસ.  

 

 

 

 

 


