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અમ��રક�ન� �શક�ગ�મ�� આરુષ એ�ટરટ� ઈનમ��ટન� ઉપક્રમ� હ�ળ� તહ�વ�ર ઉજવ�ય� : બ�લ�વ�ડ અ�ભન�ત્ર� અન� મ�ડલ
મન્ન�ર� ચ�પર� સ�થ� કર�ય�લ� ઉજવણ� દર�મય�ન વ�ઈબ્ર�ટ ર� ગ�, ધ�મ મચ�વત�� સ�ગ�ત, અન� ર�મ��ચક ન��ય�ન� આન�દથ�
ઉપ��થત� ખ�શખ�શ�લ

�શક�ગ� IL: મન�જ ર�ઠ�ડ (આરુષ એ�ટરટ� ઈનમ��ટન� CEO) અન� UR ગ્ર�પ ��ર� આય��જત ર� ગ�ન� ઉ�સવ એ સ�થ� મ�ટ� હ�ળ� અન� ભ�રત�ય
સ���ક� �તક ક�ય�ક્રમ�મ��ન� એક હત� જ� શ�નવ�ર, 19 મ�ચ�, 2022 ન� ર�જ Candela, 8526 W Golf Rd, Niles, IL ખ�ત� ય�જાઈ હત�. આ ઘટન�એ
એક સ�થ� ભ�રત�ય ઇ�મગ્ર��સ અન� મ�ળ વતન�ઓન� હૃદય ત�મજ સપન�ન� �પશ� લ�ધ�. ઈવ��ટ હ�ઉસફ�લ હત�. સહ� એ વ�ઈબ્ર�ટ ર� ગ�, ધ�મ મચ�વત��
સ�ગ�ત, ર�મ��ચક ન��ય�ન� આન�દ મ���� અન� મ�હલ� સશ��કરણ આઈકનન� એવ�ડ� મ�ય�
�વશ�ષ અ�ત�થ મન્ન�ર� ચ�પર� (બ��લવ�ડમ��થ� અ�ભન�ત્ર� �લસ મ�ડલ )અન� FIA ન� �થ�પક સ��નલ શ�હ અ�યક્ષ હત�. પ્ર�ચ� જ�ટલ� અન� ભ�રત�
દ� સ�ઈ આ ઈવ��ટન� મ��ટર ઓફ સ�રમ
� ન� હત�. મ�હલ� સશ��કરણ આઈક�ન એવ�ડ� મ�ળવન�ર પ્ર�ચ� જ�ટલ�, ભ�રત� દ� સ�ઈ, ર�ટ� શ�હ, ઉમ�
અવધ�ત� હત�. , ઉષ� ભ��કર, �વ�ટ� ર�હ�જા, સ��ય� ગ���, ર�બ�ક� બ�ડ�ન� અન� �વભ� ર�જપ�ત હત�.
ઇવ��ટન� મ�� ય �વશ�ષત� �ય�ર� આવ� ��ર� સહભ�ગ�ઓએ ર� ગ�ન પ�વડર લ�ધ� અન� એકબ�જાન� પ��� કય�, હવ�મ�� ર� ગ� ઉ���ય� અન� �મત્ર� અન�
અજા���ઓન� એકસરખ� આવર� લ�ધ�. ત�ઓ આન�દ અન� ઉ��જન� સ�થ� બધ� મ�ટ� એક ય�દગ�ર અન�ભવ બન��ય�.
આજ� અમ� હ�ળ�ન� તહ�વ�રન� ઉજવણ� કરવ� મ�ટ� અહ�� આ�ય� ��એ. ર� ગ�, આન�દ, ખ�શ�, �મત્રત� અન� પ્ર�મન� તહ�વ�ર. ર� ગ� તમ�ર� અન� તમ�ર�
પ�રવ�રમ�� આન�દ, શ���ત અન� હ��યન� પ��ખ� ફ� લ�વ�. અમ� તમન� હ�ળ�ન� શ�ભ���� પ�ઠવ�એ ��એ." મન�જ ર�ઠ�ડ (આરુષ એ�ટરટ� ઈનમ��ટન�
સ�ઈઓ) એ જણ��ય�� હત�.�

મન્નર� ચ�પર�ન� જ�મ હ�રય�ણ�ન� અ�બ�લ� ��વણ�મ�� થય� હત�. ત�ણ�ન�� ન�મ મન્ન�ર�, "ક� ઈક જ� ચમક� �� " મ�ટ� ગ્ર�ક �� . મન્નર�ન� મ�ત� �વ�લર�
�ડ��ઇનર �� , અન� ત�ન� �પત� વક�લ �� . મન્ન�ર�ન�� �શક્ષણ સમર ફ���સ �ક� લ, નવ� �દ�હ�મ�� થય�� હત�,� અન� ત�ણ� BBA ન� �ડગ્ર� મ�ળવ� હત� અન� ત�
પ�� ફ� શન �ડ��ઇનર �� . �દ�હ�મ�� ત�ન� �શક્ષણ પ�રુ� કર�ન�, મન્ન�ર� મ��બઈમ�� રહ�વ� ગઈ, ��� ત�ણ� મ�ડ��લ�ગમ�� ત�ન� ક�ર�કદ�ન� શરૂઆત કર� અન�
જાહ�ર�તમ�� �� પલ��ય�.� હ�લમ�� ત� ક�જલ અગ્રવ�લ સ�થ� ત�ન� આગ�મ� �ફ�મ મ�ટ� �ડર��ટર ત�જા સ�થ� શ��ટ� ગ કર� રહ� �� . ત�ણ�એ ત�લ�ગ� �સન�મ�મ��
�થક્ક�, ર�ગમ�� મ�� ય ભ��મક�ઓ ભજવ� �� . , જક્કન્ન�.
આરુષ એ�ટરટ� ઇનમ��ટ ક� પન� ઇવ��ટ �લ��ન�ગ અન� મ�નજ
� મ��ટ સ�વ�ઓ પ્રદ�ન કર� �� જ�મ�� વ��ડ� ગ �ડ��ઇ�ન�ગ, �લ��ન�ગ, મ�નજ
� મ��ટ અન� ક�સ�ટ�સ�ન�
પણ સમ�વ�શ થ�ય �� , સમગ્ર �વશ્વમ�� દર�ક વખત� વ�ડ� �લ�સ ઇવ��ટ અન�ભવન�� આય�જન અન� ઉ�પ�દન કરવ� મ�ટ� �ય�પક અ�ભગમ અન�
�ય�વસ��યક મ�નજ
� મ��ટ ઇ�ફમ�શન �સ�ટમ અપન�વ� �� .આરુષ એ�ટરટ� ઈનમ��ટમ�� �ય�વસ��યક�ન� અ�ય�ત ક� શળ ટ�મ બજ�ટર� �વચ�રણ�ઓન� ય��ય
મહ�વ સ�થ� ગ�ણવ��, અસરક�રકત� અન� નવ�નત�ન� ઉ�ચતમ ધ�રણન� પ�રપ�ણ� કરવ� સખત પ્રય�સ કર� �� . ત�વ� �� સ�રશ
� બ�ડ�વ�લ�ન� ય�દ� જણ�વ�
�� .
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