
Press Release - Peace on Street at Ghatkopar  

The Ghatkopar subzone of Brahmakumaris conducted “Peace on street” event 

on 9
th  December,  2018 outside Pantnagar Police ground , Ghatkopar East 

between 5:30 to 6:30 pm. This event was the ninth event of the “Peace on 

Street” project which is part of the organization’s annual theme for Godly 

Services , i.e “Global Enlightenment for Golden Age”.  

Senior Rajyoga Teachers Rajyogini Vishnu Ben, Pramila Ben, and Pratibha Ben 

of Ghatkopar Branch were present on the occasion. The programme ended 

with the recitation of the sound of OM by all those present, which helped in 

spreading the vibrations of peace in the atmosphere. In addition, brothers and 

sisters who attended spread vibrations of peace, happiness, and joy around in 

a blessing posture. 

More than 100 B. K. sisters and brothers participated in this event. 

 

૯ ડડસેમ્ફય  ૨૦૧૮એ સાાંજના ૫.૦૦  થી ૬.૦૦ વાગે ાંતનગય ુરીસ 

ગ્રાઉંન્ડ ની ાસે , ઘાટકોય ૂવવ ભાાં પ્રજાપતા બ્રહ્માકુભાયી ઈશ્વયીમ પવશ્વ 

પવદ્યારમ નાાં ઘાટકોય સફઝોન દ્વાયા “ીસ ઓન સ્ટ્રીટ ” કામવક્રભ નો 

આમોજન  થમો. આ “ીસ ઓન સ્ટ્રીટ” નો નવભુાં કામવક્રભ , બ્રહ્માકુભાાંયીઝ ની 

વાર્ષિક સેવા મોજના “વૈપશ્વક જ્ઞાનોદમ દ્વાયા સ્ટ્વર્ષિભ મુગ ” આ પવિમ નાાં  

અાંતગવત આમોપજત કયવાભાાં આવ્મો.  

આ કામવક્રભ ભાાં ઘાટકોય સેવાકેન્ર નાાં વડયષ્ઠ યાજમોગી પિપિકા બ્રહ્માકુભાયી 

પવષ્ણુ ફેન ,  બ્રહ્માકુભાયી પ્રપભરા ફેન અને બ્રહ્માકુભાયી પ્રપતબા ફેન 

ઉપસ્ટ્થત હતાાં.  

કામવક્રભ નાાં અાંત ભાાં સાંગઠનભાાં ફધા ઉપસ્ટ્થત બાઈ ફેહનોએ ઓભ ની ધૂની 

કયીને વાતાવયિ ભાાં િાાંપત નાાં પ્રકમ્િ પેરાવ્મા . અને છી વયદાની ભુરાભાાં 

ઉબા યહીને સૌએ સૌને ભાટે સુખ, િાાંપત અને આનાંદ ની ભાંગર કાભના કયી. 

આ કામવક્રભ ભાાં ૧૦૦ થી અપધક બાઈ ફેહનોએ બાગ રીધો.  



प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़  ईश्वरीय पिश्व पिद्यालय के घाटकोिर सबजोन द्वारा “िीस ऑन 

स्ट्रीट” का नौिा    काययक्रम का आयोजन  ९दिसम्बर २०१८ को शाम ५:३० – ६:३० बजे, 

िंतनगर िुपलस ग्राउंड के बाहर घाटकोिर – िूिय में  दकया गया | यह “िीस ऑन स्ट्रीट” का 

काययक्रम, ब्रह्माकुमारीज़ के िार्षिक सेिा योजना –“  िैपश्वक ज्ञानोिय द्वारा स्ट्िर्षिम युग” इस 

पििय के अंतगयत आयोपजत दकया गया |  

इस काययक्रम  में घाटकोिर शाखा की िररष्ठ राजयोगी पशपिकायें -  ब्रह्माकुमारी पिष्िु 

बहन, ब्रह्माकुमारी प्रपमला बहन  और ब्रह्माकुमारी प्रपतभा बहन उिपस्ट्ित िे l काययक्रम के 

अंत में, संगठन में ओम की धुनी द्वारा िातािरि को  शांपत के प्रकम्िनो से चाजय दकया दकया 

गया l साि  ही साि िरिानी हस्ट्त से सभी उिपस्ट्ित भाई बहनों ने शांपत , सुख और आनंि 

के मंगल कामनाओं के िाइब्रेशन फैलाए  l  

इस काययक्रम  में १०० से अपधक भाई बहनों ने अिना योगिान दिया | 

 

 


