વિશ્વ સ્મ ૃવિ દિન વનવિિ પ્રેસનોટ
શ્રીમાન તંત્રી મહોદય,
વિષય : વિશ્વ સ્મ ૃવત દદન - ૧૮-૧૧-૨૦૧૮
સાદર નમસ્કાર,
યુ.એન.ઓ. ના નક્કી કયાા પ્રમાણે, સડક અકસ્માત વિડીત ની યાદ માં આ િષે
વિશ્વ સ્મ ૃવત દદન તા. ૧૮-૧૧-૨૦૧૮ ના રોજ મનાિિામાં આિનાર છે . અમદાિાદ ટ્રાફીક િોલીસ, એક્ટીિ
ટ્રાફીક કન્સલ્ટેટીિ કવમટી (એ.ટી.ટી.સી.), જીસીસીઆઇ, અમદાિાદની બધીએ રોટરીક્લબ, રોટારે ક્ટ,
ઇનરવ્હહલ ક્લબ અને બીજી ઘણી સંસ્થાઓ સાથે મળીને માર્ા અક્સમાત માં મ ૃત્યુ િામનાર ને શ્રદ્ાંજલલ
અિાણ કરિા માટે એક સિા ધમા પ્રાથાના સભા, રે લી અને ટ્રાદફક અિેનેસ અંર્ે કાયાક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં
આિેલ છે . અમદાિાદ શહેરના અગ્રણીઓ - અમદાિાદ િોલીસ કવમશ્રર આઇિીએસ એ. કે. સીધ,
જી.સી.સી.આઇ. ના પ્રેસીડન્ટ - ડો જયમીનભાઇ િસાનો િણ સહયોર્ મળે લ છે શહેરીજનો િધુમાં િધુ
સંખ્યામાં જોડાય એિી અલભલાષા છે .
સ્થળ 1). સ્ટેદડયમ - ગુજરાત સ્િોટા સ ક્લબ, નિરં ર્પુરા : સિા ધમા પ્રાથાના સભા
2). રે લી : સ્ટેદડયમ થી સી.જી. રોડ થઇ િદરમલ ર્ાડા ન
૩). િદરમલ ર્ાડા ન : ટ્રાદફક અિેનેસ અંર્ે કાયાક્રમ
તારીખ - ૧૮-૧૧-૨૦૧૮
સમય - સિાર ના ૮-૧૫ િાર્ે.
વિર્તિાર કાયાક્રમ - િા. ૧૮/૧૧/૨૦૧૮
સ્થળ - સરિાર સ્ટેદિયિ - સ્પોટટ સ ક્લબ
કાયાક્રમ - સિારના
૮-૩૦ : બે શબ્દ - ડો. પ્રિીણ કાનાબાર
૮-૩૫ : બે શબ્દ - આઇિીએસ શ્રી મોથાલલયા
૮-૪૦ : દીિ પ્રાર્ટય
૮-૪૫: િૈદદક પ્રાથાના
૮-૫૦: વશખ ધમા પ્રાથાના
૮-૫૫: મુસ્સ્લમ ધમા પ્રાથાના
૯-૦૦: ઈસાઈ ધમા પ્રાથાના
૯-૦૫ : જૈન ધમા પ્રાથાના
૯-૧૦ : િારસી ધમા પ્રાથાના
૯-૧૦ : Lighting Candles and Release of white Baloons
૯-૧૫ : Flag off the Rally

Rally will start with flagging off motor bikes, police vehicles and then the walkers will walk in a file of
3 persons. They will walk on the footpath and shall follow traffic rules strictly and will not disturb the
traffic movements on CG road. The rally will reach Parimal Garden by 9-45 am
સ્થળ - પદરિલ ગાિટ ન
કાયટક્રિ – સિારના ૯-૪૫પ્રાથાના અને દીિ પ્રાર્ટય
૯-૫૦ : પ્રાસંલર્ક - ડો. પ્રિીણ કાનાબાર
જી.સી.સી.આઇ ના પ્રવતનીધી

આિેલ સૌને રક્િિાન િાટે વિનંવિ
૯-૫૫

: પ્રાસંલર્ક -

૧૦-૦૦ : બે શબ્દ - મ ૃતકના િદરજન
૧૦-૦૫ : બે શબ્દ - મ ૃતકના િદરજન
૧૦- ૧૦ : બે શબ્દ - મ ૃતકના િદરજન
૧૦- ૧૫ : બે શબ્દ - મ ૃતકના િદરજન
૧૦-૨૦ : પ્રાસંલર્ક - પ્રમુખ, મોટર સાઇકલ એશોવશએશન
૧૦-૨૫ : ઘાયલ ની જાન બચાિિાનુ ં વનદશાન - ડો. રષેશ દદિાન અને ૧૦૮ ની ટીમ
૧૦-૪૦ : Thank you awards
૧૦-૫૦ : Good Samaritan Awards
૧૧-૦૦ : પ્રાસંલર્ક - આઇિીએસ શ્રી એ. કે. વસિંઘ
૧૧-૧૦ : આભાર વિવઘ - આ. ર્િનાર, રોટરી
૧૧-૧૫ : સડક સુરક્ષા પ્રવતજ્ઞા - શ્રી તરલ બકેરી
૧૧-૨૦ : રાષ્ટ્ટ્રર્ાન
આિને નમ્ર વિનંવત કે આ સમાચાર ને બહોળી પ્રવસદ્ આિશો
Dr. Pravin Kanabar M.S (Orth.)
Consultant Orthopaedic, Spine,Arthroscopy, Joint Replacement and Trauma Surgeon
President:
Rotary Club of Ahmedabad Supreme
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FormerPresident:
Indian Orthopaedic Association,
Indian Arthroscopy Society,
Gujarat Orthopedic Association
Professor & Head, Department of Orthopedics
Sheth V.S. General Hospital
Sheth K.M. School of P.G. Medicine & Research
Sheth N.H.L. Municipal Medical College
Contact Jaliyan Orthopedic Hospital
Keshav Arthroscopy & Sports Medicine Clinic
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