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ુ ર ૨૦૧૮ ના રોજ
ફકટ ઓફ મેનેજમે ટ ટડઝ, સી ુ શાહ ુિનવસટ, વઢવાણ ારા તારખ ૨૮ ફ$આ
ુનીવસટ ક)ા ની એક +દવસીય પધા0 ‘
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& પધા0 ના ઉદઘાટન તેમજ સમાપન સમરોહ માં સી ુ શાહ ુિનવસટના 5ોવોટ ડો. વેદ7યાસ 8વેદ,
ફકટ ઓફ મેનેજમે ટ ટડઝ ના ડન ડો. તેજસ 9ુ:રા, િવિવધ શાખાના ડન;ી, િવિવધ કોલેજ ના
આચાય0, િશ)ક ગણ તેમજ િવ?ાથઓ મોટ સંAયા માં ઉપBથત રCા હતા.
& પધા0 માં િવિવધ 5કાર ની રમતો ારા િવ?ાથઓમાં Dપાયેલી 5િતભા, Fવીક સમય Gું આયોજન,
રચHનાHIક કળા, નેK ૃHવ કળા, સંકલન, ટમ વક0 , M સ મેનેજમે ટ તેમજ અ ય 5તીભાઓ ને બહાર
લાવવાનો 5યHન કરવામાં આ7યો હતો.
& પધા0 માં ુનીવસટના િવિવધિવભાગોના ૧૦૨ િવ?ાથઓએ ભાગ લીધો હતો. િવFતા િવ?ાથઓ ને
Pુવણ0 અને ચાંદ ના પદક અને દર ક િવધાથઓને 5માણપQોએનાયત કરવામાં આ7યા હતા.
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સી ુ શાહ ુિનવસટના 5ોવોટ ;ી ડો. વેદ7યાસ 8વેદ ની

પરવાનગીથી, ફકટ ઓફ મેનેજમે ટ ટડઝ ના ડન ;ી ડો. તેજસ 9ુ:રા ના નેK ૃHવ હઠળ, ડો. રાSલ
ુ
રાવલ ના સતત માગ0દશ0ન હઠળ અને 5ો. +દપક સંઘવી, 5ો. Tવિનશ શાહ તેમજ 5ો. દ વલ ઓઝા ના
સહકારથી ફકટ ઓફ મેનજ
ે મે ટ ટડઝ ના િવ?ાથઓ ારા કરવામાં આ7ું હK.ું
વધ0માન ભારતી Mટ ના મંQી અને સી ુ શાહ ુિનવસટના 5ેસીડ ટ ;ી ડો. Uતે V સંઘવી, વધ0માન
ભારતી Mટ ના મંQી અને સી ુ શાહ ુિનવસટના ગવેનWગ બોડ મેIબર ;ી +કરણભાઈ મેહતા તેમજ
અ ય સYયોએ કાય0Zમ ના સફળ આયોજન બદલ ફકટ ઓફ મેનેજમે ટ ટડઝ ને તેમજ ‘
 :; < ' '  િવ?ાથઓને અ[ભનંદન પાઠ7યા હતા.
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