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ફ�ક�ટ� ઓફ મેનેજમેટ �ટડ�ઝ, સી � ુશાહ �િુનવસ�ટ�, વઢવાણ �ારા તાર�ખ ૨૮ ફ�$આુર� ૨૦૧૮ ના રોજ 

�નુીવસ�ટ� ક)ા ની એક +દવસીય �પધા0 ‘���� 2018’ # $% &���� �'��	�% &()$%. 

& �પધા0 ના ઉદઘાટન તેમજ સમાપન સમરોહ મા ંસી � ુશાહ �િુનવસ�ટ�ના 5ોવો�ટ ડો. વેદ7યાસ 8�વેદ�, 

ફ�ક�ટ� ઓફ મેનેજમેટ �ટડ�ઝ ના ડ�ન ડો. તેજસ 9:ુરા, િવિવધ શાખાના ડ�ન;ી, િવિવધ કોલજે ના 

આચાય0, િશ)ક ગણ તેમજ િવ?ાથ�ઓ મોટ� સAંયા મા ંઉપB�થત રCા હતા. 

& �પધા0 મા ં િવિવધ 5કાર ની રમતો �ારા િવ?ાથ�ઓમા ંDપાયેલી 5િતભા, Fવીક� સમય Gુ ંઆયોજન, 

રચHનાHIક કળા, નેKHૃવ કળા, સકંલન, ટ�મ વક0, �M�સ મેનેજમેટ તેમજ અય 5તીભાઓ ને બહાર 

લાવવાનો 5યHન કરવામા ંઆ7યો હતો.  

& �પધા0 મા ં�નુીવસ�ટ�ના િવિવધિવભાગોના ૧૦૨ િવ?ાથ�ઓએ ભાગ લીધો હતો. િવFતા િવ?ાથ�ઓ ને 

Pવુણ0 અને ચાદં� ના પદક અને દર�ક િવધાથ�ઓને 5માણપQોએનાયત કરવામા ંઆ7યા હતા.  

�+,��	�% ��. ��'� -��, /�. '�01 2�������, /�. �'34 1�5, /�. ��1� 1�5, � 6�7���� 8'��� �
��� 

&+� 58�. 

‘���� 2018’ # $% �	9 &���� સી � ુ શાહ �િુનવસ�ટ�ના 5ોવો�ટ ;ી ડો. વેદ7યાસ 8�વેદ� ની 

પરવાનગીથી, ફ�ક�ટ� ઓફ મેનેજમેટ �ટડ�ઝ ના ડ�ન ;ી ડો. તેજસ 9:ુરા ના નેKHૃવ હ�ઠળ, ડો. રાSલુ 

રાવલ ના સતત માગ0દશ0ન હ�ઠળ અને 5ો. +દપક સઘંવી, 5ો. Tવિનશ શાહ તેમજ 5ો. દ�વલ ઓઝા ના 

સહકારથી ફ�ક�ટ� ઓફ મેનજેમેટ �ટડ�ઝ ના િવ?ાથ�ઓ �ારા કરવામા ંઆ7�ુ ંહK ુ.ં  

વધ0માન ભારતી M�ટ ના મQંી અને સી � ુશાહ �િુનવસ�ટ�ના 5ેસીડટ ;ી ડો. UતેV સઘંવી, વધ0માન 

ભારતી M�ટ ના મQંી અને સી � ુશાહ �િુનવસ�ટ�ના ગવેનWગ બોડ� મેIબર ;ી +કરણભાઈ મેહતા તેમજ 

અય સYયોએ કાય0Zમ ના સફળ આયોજન બદલ ફ�ક�ટ� ઓફ મેનેજમેટ �ટડ�ઝ ને તેમજ ‘���� 2018’ 
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��' �'�� િવ?ાથ�ઓને અ[ભનદંન પાઠ7યા હતા. 

 



 

 



 


