
प्रजािपता ब्र माकुमारीज़  ई वरीय िव व िव यालय के घाटकोपर सबजोन वारा 
“पीस ऑन थ ट्रीट” का दसवा कायर्क्रम का आयोजन 14 जनवरी २०१९  को 
सुबह ६:३० – ७:०० बजे, िव यािवहार  पूवर् म  िकया गया | यह “पीस ऑन 
ट्रीट” का कायर्क्रम, ब्र माकुमारीज़ के वािषर्क सेवा योजना –“वैि वक ज्ञानोदय 
वारा विणर्म युग” इस िवषय के अतंगर्त आयोिजत िकया गया |  

‘ व सेवा सो िव व सेवा’ की िविध से राजयोग यान धारणा वारा य त 
सड़क  पर शांित एव ंसुकून का वातावरण बनाने “पीस ऑन ट्रीट” कायर्क्रम का 
आयोजन िकया गया | इस कायर्क्रम  म ब्र माकुमारीज़ के घाटकोपर शाखा की 
विर ठ िशिक्षका प्रमीला बहन उपि थत थे l ५० से अिधक भाई बहन  ने िव व 
को अपना योगदान िदया | 

क. जे. सोमैया ट्र ट, सोमैया सं कृित िवहार और सोमैया िव यािवहार वारा 
आयोिजत ३०वा ज्ञानयज्ञ म सुबह ८.०० से ९.०० राजयोगीनी ब्र माकुमारी 
निलनी दीदीजी वारा वक्त य प्र तुत िकया गया िजसका िवषय था ' वभावनो  
सदपुयोग' l १०० से अिधक भाई बहन  ने इस कायर्क्रम का लाभ िलया l 
इस ज्ञानयज्ञ म १५ और १६ जनवरी को, सुबह ८.०० से ९.०० ब्र माकुमारी दीदी 
वारा वक्त य प्र तुत िकया जाएगा l 15 तारीख को िवषय रहेगा ‘'शांितनी 
शिक्तना प्रयोग '  और 16 तारीख को वक्त य का िवषय रहेगा ‘'वतर्मान भिव य 
नुं दपर्ण' l  
इसके अलावा इस ज्ञान यज्ञ म ब्र माकुमारीज़ वारा 2 टाल रखे गए एक  
िलटरेचर टॉल और दसूरा ‘ज ट अ िमिनट’ का टॉल l इस टॉल म राजयोग 
के वारा एक िमिनट म शांित की अनुभूित करायी गयी l  
राजयोिगनी ब्र माकुमारी निलनी दीदीजी और प.पू. आिशषभाई शरदभाई यास वारा दीप 
प्र वलन के साथ इन टा स  का उ घाटन िकया गया l 

 

 

 



Ghatkopar Subzone of Prajapita Brahmakumaris Ishwariya Vishwa 
Vidyalaya organized “Peace on the Street” event for the tenth time on 
January 14, 2019 between 6:30 am and 7 am in Vidyavihar East. This 
event was organized as part of the current annual theme viz. “Golden 
Age through World Enlightenment”. 

Along with the motto “From Self Service to Universal Service” Rajyoga 
Meditation technique was adopted to help in organizing “Peace on 
Street” with a view to provide a calm and soothing atmosphere in the 
usually tense and noisy situation prevailing on busy city streets. Senior 
Rajyogi teacher, Sister Pramila,  was present on this occasion. More 
than fifty brothers and sisters took part in this event. 

The 30th yearly event of Geeta Gyan Yagya is being organized by KJ 
Somaiya Trust, Somaiya Sanskruti Vihar, and Somaiya Vidyavihar. As a 
part of this annual event, Rajyogini Brahmakumari Nalini DIdiji delivered 
a lecture between 8 am and 9am on January 14, 2019 on the topic 
“Positive use of One’s Nature”. More than 100 people attended this talk. 
A  Brahmakumari sister will deliver a talk on January 15 and January 16 
between 8 am to 9 am. The topic on January 15, 2019 is “Usage of the 
Power of Silence” and the topic on January 16, 2019 is “Present, A 
mirror to the Future”. 

Apart from this, Brahmakumaris had two stalls in this event, a literature 
stall and a Just a Minute Meditation stall in which one can experience 
peace by meditating for a minute. Rajyogini Nalini Didiji and Respected 
Ashishbhai Sharadbhai Vyas inaugurated the two stalls by lighting a 
lamp.  

 

 

 

 

 

 

 



૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ એ સવારના ૬ .થી ૩૦ ૭ .વાગે ૦૦ િવદ્યાિવહાર – પૂવર્ માં પર્જાિપતા 

બર્હ્માકુમારી ઈશ્વરીય િવશ્વ િવદ્યાલય નાં ઘાટકોપર સબઝોન દ્વારા “પીસ ઓન સ્ટર્ીટ  ”કાયર્કર્મ 
આયોિજત કયુર્ં   .આ “પીસ ઓન સ્ટર્ીટ ”કાયર્કર્મ ,બર્હ્માકુમાંરીઝ ની વાિષર્ક  સેવા યોજના “વૈિશ્વક 

જ્ઞાનોદય દ્વારા સ્વિણર્મ યુગ ”આ િવષય નાં અંતગર્ત આયોિજત કરવામાં આવ્યો .  

‘ વ સવેા સો િવ  સેવા’ આ િવિધ થી રાજયોગ યાન ધારણા ારા ય ત સડકો 

પર શાિંત અન ે સકુુન નુ ં અનભુવ કરવવા માટે ‘પીસ ઓન ટ્રીટ’ કાયર્ક્રમ 

આયોિજત કરવામા ંઆ યો.  

આ કાયર્ક્રમમા ંબ્ર ાકુમારીજ ના ંવિર ઠ િશિક્ષકા રાજયોગી બ્ર ાકુમારી પ્રમીલા 

બેન  ઉપિ થત હતા.ં ૫૦ થી અિધક ભાઈ બેહનોએ િવ  ન ેપોતાનુ ંયોગદાન 

આ યુ.ં  

ક. . સોમૈયા ટ્ર ટ, સોમૈયા સં કૃિત િવહાર અન ેસોમૈયા િવ ાિવહાર ારા 
આયોિજત ૩૦વો જ્ઞાનયજ્ઞ મા ંસવારના ૮.૦૦ થે ૯.૦૦ રા યોગીની બ્ર ાકુમારી 
નલીની દીદીજી દવા વક્ત ય પ્ર તતુ કરવામા ંઆ યુ ં નો િવષય હતો ‘ 
વભાવનો સદુપયોગ’ . ૧૦૦ થી અિધક ભાઈ બેહનોએ આ કાયર્કમ નો લાભ 
લીધો.  
આ જ્ઞાનયજ્ઞ મા ં૧૫ અન ે૧૬ જનવરીએ સવારના ૮.૦૦ થી ૯.૦૦ બ્ર ાકુમારી 
દીદી ારા વક્ત ય પ્ર તતુ કરવામા ંઆવશે. ૧૫ તારીખે િવષય છે’ શાિંતની 
શિક્તના પ્રયોગો’ અને ૧૬ તારીખે વક્ત ય નો િવષય છે ‘વતર્માન ભિવ યનુ ં
દપર્ણ’  
તેની સાથે જ્ઞાનયજ્ઞમા ં બ્ર ાકુમારીજ ારા ૨ ટાલ રાખવામા ંઆ યુ ંએક 
‘સાિહ યનુ ં ટાલ’ અન ેબીજુ ં‘Just  A Minute’ નુ ં ટાલ . આ ટાલ મા ંરાજયોગ 
ારા એક િમનીટ મા ંશાિંત ની અનભુિૂત કરાવવામા ંઆવી.  
રાજયોગીની  બ્ર ાકુમારી નલીની દીદીજી અન ેપ.પ.ૂઆિશષભાઈ શરદભાઈ 
યાસ’ ારા દીપ પ્રજવલન  કરીને આ ટાલ નુ ંઉ ાટન કરવામા ંઆ યુ.ં   
                  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


