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આવતીકાલ ેસભુાષચ�ં બોઝ જ�મજયિંત િનિમતેઆવતીકાલ ેસભુાષચ�ં બોઝ જ�મજયિંત િનિમતેઆવતીકાલ ેસભુાષચ�ં બોઝ જ�મજયિંત િનિમતેઆવતીકાલ ેસભુાષચ�ં બોઝ જ�મજયિંત િનિમતે    યવુા મોરચા �વારાયવુા મોરચા �વારાયવુા મોરચા �વારાયવુા મોરચા �વારા    નડાબેટનડાબેટનડાબેટનડાબેટ    
ભારતભારતભારતભારત----પા�ક તાન બોડ!ર ખાતેપા�ક તાન બોડ!ર ખાતેપા�ક તાન બોડ!ર ખાતેપા�ક તાન બોડ!ર ખાતે    ર#તદાન િશિબર યો&શેર#તદાન િશિબર યો&શેર#તદાન િશિબર યો&શેર#તદાન િશિબર યો&શે    
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સરહદ પર દેશની ર(ા સરહદ પર દેશની ર(ા સરહદ પર દેશની ર(ા સરહદ પર દેશની ર(ા     કરનારા જવાનો માટે યવુા મોરચો કરનારા જવાનો માટે યવુા મોરચો કરનારા જવાનો માટે યવુા મોરચો કરનારા જવાનો માટે યવુા મોરચો     ૧૧૧૧ ૧૧૧૧ ૧૧૧૧ ૧૧૧૧ ર#તના યુિનટ એકિ+ત કરશેર#તના યુિનટ એકિ+ત કરશેર#તના યુિનટ એકિ+ત કરશેર#તના યુિનટ એકિ+ત કરશ ે

------------------------------------------------------------------------    
,,,,દશે યવુા મોરચાના ,મુખ-ી ડૉદશે યવુા મોરચાના ,મુખ-ી ડૉદશે યવુા મોરચાના ,મુખ-ી ડૉદશે યવુા મોરચાના ,મુખ-ી ડૉ. . . . ઋિ1વજ પટેલ નડાબટે ખાત ેયો&નાર ર#તદાન િશિબરમા ંઋિ1વજ પટેલ નડાબટે ખાત ેયો&નાર ર#તદાન િશિબરમા ંઋિ1વજ પટેલ નડાબટે ખાત ેયો&નાર ર#તદાન િશિબરમા ંઋિ1વજ પટેલ નડાબટે ખાત ેયો&નાર ર#તદાન િશિબરમા ં
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�દેશ યુવા મોરચાના મહામં�ી�ી ડૉ. નેહલ શુ�લાએ એક અખબારી યાદીમાં જણાવતા ક'ું 
હતંુ કે આવતીકાલે સુભાષચં+ બોઝ જ-મજયંિત િનિમતે ગુજરાત યુવા મોરચા 0વારા              
““““તુમ મુતુમ મુતુમ મુતુમ મુઝે ખૂન દો મ5 તમુ5 આઝાદી દુગંાઝે ખૂન દો મ5 તમુ5 આઝાદી દુગંાઝે ખૂન દો મ5 તમુ5 આઝાદી દુગંાઝે ખૂન દો મ5 તમુ5 આઝાદી દુગંા’’’’’’’’ના સૂ�ને યાદ કરી દરેક 23લામાં ર�તદાન િશિબરનું 
આયોજન કરાશે. જેના ભાગ 4પે યુવા મોરચાના અ6ય7�ી ડૉ. ઋિ9વજ પટેલ અને 
બી.એસ.એફ.ના  આઇ.2. �ી અજય તોમરની િવશેષ ઉપિ=થતમાં નડાબેટ ખાતે  ભારત-
પા?ક=તાન બોડ@ર પર બી.એસ.એફ.ના જવાનો વAચે ર�તદાન િશિબર યો2 ૧૧૧૧૧૧૧૧૧૧૧૧૧૧૧૧    ર#તના ર#તના ર#તના ર#તના 
યિુનટ એકિ+ત કરશેયિુનટ એકિ+ત કરશેયિુનટ એકિ+ત કરશેયિુનટ એકિ+ત કરશે.... 

નડાબેટ ખાતે યોBનાર આ ર�તદાન િશિબર દેશની ર7ા કરનાર જવાનો માટે જે દેશના 
સરહદ પર દેશની ર7ા કરે છે અને જયારે તેમને ર�તની જ4ર પડે 9યારે તેઓને તા9કાિલક ધોરણે 
ર�તની સહાય મળી રહે તેવા િવશેષ અિભગમથી આ ર�તદાન કેGપનું આયોજન થયેલ છે. આ 
ર�તદાન કેGપમાં ૧૫૦૦થી વધારે યુવાનો દેશના જવાનો માટે ર�ત આપશે.  

આ ર�તદાન િશિબરમાં રાIયના પૂવ@ મં�ી�ી શંકરભાઈ ચોધરી, બનાસકાઠા િજ3લાના 
�ભારી�ી દુLયંત પંMયા, બનાસકાઠા 23લાના �મુખ�ી કેશા2 ચૌહાણ, બનાસકાઠા િજ3લાના 
યુવા મોરચાના �મુખ �ી હરેશ ચોધરી ઉપિ=થત રહેશે. 
 

 (ડૉ. હષ@દ પટેલ) 
�દેશ ક-વીનર - મી?ડયા િવભાગ 


