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ઇરિગેશન અન ેડ્રનેેજ ઈજનેિી વિભાગ, કૃઈટેકો, ગોધિા ખાતે "Basics of Statistical and 

Mathematical Modeling using Origin Professional 2020 software" વિિય પિ 

તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ના િોજ ઍક રદિસીય તાલીમ કાયિક્રમ યોજિામા આવ્યો. 
 

 
 “Origin Professional 2020 software” ની આંકડાકીય અને ગાવણવતક વિશ્લેિણ અને ગ્રારિકલ પ્રસ્તુવતની 

ક્ષમતાઓને દયાને લઈ ઇરિગેશન અને ડે્રનેજ ઈજનેિી વિભાગ, કૃવિ ઈજનેિી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ, આણંદ કૃવિ 

યુવનિર્સિટી, ગોધિા ખાતે "Basics of Statistical and Mathematical Modeling using Origin 

Professional 2020 software" વિિય અંતગિત આચાયિ અને ડીનશ્રી, ડો. આિ. સુબૈયાની અધ્યક્ષતામા તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૯ 

ના િોજ ઍક રદિસીય તાલીમ કાયિક્રમ યોજિામા આવ્યો.  
 ઇરિગેશન અને ડે્રનેજ ઈજનેિી વિભાગના િડાશ્રી. ડો. એમ. કે. વતિાિીએ સિે આમંવિત મહેમાનોને શાવદદક 

પ્રિચન અને પુષ્પગુચ્છથી સ્િાગત કિી કાયિક્રમની શરૂઆત કિી હતી. કાયિક્રમના અદ્યક્ષ સ્થાનેથી ડો. આિ. સુબેયા, આચાયિ 

અને ડીનશ્રી, કૃઈટેકો, ગોધિાએ સદિહુ સોફ્ટિેિની જરૂિીયાતો, મેથેમેરટકલ મોડેલલંગ, તકનીકો અને સૉફ્ટિેિની સમજણથી   

જરૂિીયાતો, મહત્િ અને તકો પિ પ્રકાશ પાડ્યો હતો.  

 સદિ તાલીમ કાયિક્રમમા કૃવિ ઈજનેિી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ, આણંદ કૃવિ યુવનિર્સિટી, ગોધિાના  િેકલ્ટી, સ્ટાિ 

તેમજ અનુસ્નાતકનો  અભ્યાસ કિતા વિદ્યાથીઓ એમ કુલ ૪૦ લોકોએ ભાગ લીધો. પ્રોસેલસંગ અને ફુડ ઈજનેિી વિભાગના 

સહ પ્રાધ્યાપક અને િડા, શ્રી નિનીત કુમાિે "Mathematical Modelling in Agricultural Processing using 

Origin Pro. 2020" વિિય પિ તેમજ ઇરિગેશન, ડે્રનેજ ઈજનેિી વિભાગના િડાશ્રી. ડો. એમ. કે. વતિાિીએ 

"Hydrological Modelling using Origin Pro, 2020" વિિય પિ લેકચિ/ હેંડ્સ ઓન તાલીમ આપી તેમજ કોણાકિ 

સોલ્યુશન પ્રા.લી. ના િાઇસ પે્રવસડેન્ટ શ્રી. કૃણાલ વિિેદીએ ટેકનીકલ એક્સપટિ અને ગેસ્ટ લેક્ચિિ તિીકે કેટલાક ડેટાસેટના 

ઉદાહિણોનો ઉપયોગ કિી વિવિધ આંકડાકીય અને ગાવણવતક વિશ્લેિણ અને ગ્રારિકલ પ્રસ્તુવતની ક્ષમતાઓની તકનીકી 

તાલીમ આપી.  
  ઇરિગેશન અને ડે્રનેજ ઈજનેિી વિભાગ, કૃવિ ઈજનેિી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ, આણંદ કૃવિ યુવનિર્સિટી, ગોધિાના 

ઈજ. એસ.જે.પાિગી, વસવનયિ રિસચિ આવસસ્ટન્ટ તેમજ શ્રી. એ.કે. બામણીયા, લેબ. ટેવક્નવશયને સમગ્ર તાલીમ કાયિક્રમને 

સિળ બનાિિા માટે તમામ પ્રકાિનો તકનીકી સહયોગ આપ્યો. તકનીકી તાલીમ દિવમયાન િેકલ્ટી, સ્ટાિ અને અનુસ્નાતક 

વિધ્યાથીઓએ પુછેલા તમામ પ્રશ્નોનુ વનિાકિણ કિિામા આવ્યુ. કાયિક્રમના અંતમા ઇરિગેશન અને ડે્રનેજ ઈજનેિી 

વિભાગના િડાશ્રી. ડો. એમ. કે. વતિાિીએ સિેનો આભાિ વ્યક્ત કયો હતો.  
 



 

 

  
  

  
  

  
 

 


