
Pre-event press release 

समर कैं ऩ 

ब्रह्माकुमारीज घाटकोऩर सबज़ोन द्वारा अप्रऱै और मई मास की छूटटीयों में  बच्चो के 
लऱए समर कैं ऩ का आयोजन ककया है l  

ब्रह्माकुमारीज ऩीस ऩाकक , आचायक अत्र ेमदैान में 15 अप्रऱै से 30 बच्चो के लऱए योग 
कैं ऩ का आयोजन ककया गया है जजसके अंतगकत उन्हें योगा, मडैडटेशन और मलू्य ननष्ठ 
लशऺा प्रदान की जाती है l  

मई मास में समर कैं ऩ इस प्रकार रहेगा :   

तारीख वार कार्यक्रम 

03-05-2019 शकु्रवार  5 से 7 वषक के बच्चो का प्रोग्राम  

04-05-2019 शननवार  5 से 7 वषक के बच्चो का प्रोग्राम  

05-05-2019 रवववार  5 से 7 वषक के बच्चो का प्रोग्राम  

      

07-05-2019 मगंऱवार  8  से 11   वषक के बच्चो का प्रोग्राम  

08-05-2019 बधुवार  8  से 11   वषक के बच्चो का प्रोग्राम  

09-05-2019 गरुूवार  8  से 11   वषक के बच्चो का प्रोग्राम  

      

11-05-2019 शननवार  12   से 14   वषक के बच्चो का प्रोग्राम  

12-05-2019 रवववार  12   से 14   वषक के बच्चो का प्रोग्राम  

13-05-2019 सोमवार  12   से 14   वषक के बच्चो का प्रोग्राम  

      

15-05-2019 बधुवार  15   से 17    वषक के बच्चो का प्रोग्राम  

16-05-2019 गरुूवार  15   से 17    वषक के बच्चो का प्रोग्राम  

17-05-2019 शकु्रवार  15   से 17    वषक के बच्चो का प्रोग्राम  

      

18-05-2019 शननवार  18    से 25     वषक के यथू का प्रोग्राम  

19-05-2019 रवववार  18    से 25     वषक के यथू का प्रोग्राम  

20-05-2019 सोमवार  18    से 25     वषक के यथू का प्रोग्राम  
 

रजजस्ट्रेशन के लऱए संऩकक  करे : M. 9987411440, 9987411552 

Email id : bkghatkopar@gmail.com  
 

प्रवेश ववना मलू्य है ऩरन्तु रजजस्ट्रेशन अननवायक है l  
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Summer Camp 

Brahmakumaris subzone has organised Summer camp for children in April and May. 

Yoga Camp has been organized for children from 15 April to 30 April 2019 at Brahmakumaris 
Peace Park, Acharya Atre Maidan wherein they are get education of Yoga, meditation and 
moral values.  

In month of may summer camp has will be held as per schedule given below :  

Date Day Program 

03-05-2019 Friday  For children of 5 से 7 years 

04-05-2019 Saturday 
For children of 5 से 7 years 

05-05-2019 Sunday 
For children of 5 से 7 years 

   
07-05-2019 Tuesday For children of 8  to 11  years 

08-05-2019 Wednesday For children of 8  to 11  years 

09-05-2019 Thursday For children of 8  to 11  years 

   
11-05-2019 Saturday For children of 12   से 14 years 

12-05-2019 Sunday 
For children of 12   से 14 years 

13-05-2019 Monday 
For children of 12   से 14 years 

   
15-05-2019 Wednesday For children of 15   से 17 years 

16-05-2019 Thursday 
For children of 15   से 17 years 

17-05-2019 Friday 
For children of 15   से 17 years 

   
18-05-2019 Saturday For youth of 18    से 25 years 

19-05-2019 Sunday 
For youth of 18    से 25 years 

20-05-2019 Monday 
For youth of 18    से 25 years 

 

For registration contact : M. 9987411440, 9987411552 

Email id : bkghatkopar@gmail.com  
 
Entry free but registration compulsory. 
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શમર કેમ્ 

બ્રહ્માકુમારીજ, ઘાટકોર શબઝોને એપ્રિ અને મે માશ ની છુટ્ટીઓમાાં બાલકો માટે  શમર કેમ્ નુાં  
આયોજન કર્ુું છે.  

બ્રહ્માકુમારીજ ીશ ાકક , આચાયક અત્રે મૈદાન, ાંતનગર, ઘાટકોર – પળૂક માાં ૧૫ એપ્રિ થી ૩૦ એપ્રિ 
૨૦૧૯ બાલકો માટે યોગા કેમ્ નુાં આયોજન કરળામાાં આવર્ુાં છે જેણા અંતગકત યોગા, મેડીટેન અને 
મલૂ્યપ્રનષ્ઠ પ્રક્ષા આળામાાં આળે છે.  

મે માશમાાં શમર કેમ્ આ િમાણે રેષેે : 

તારીખ  ળાર  કાયકક્રમ 

03-05-2019 શકુ્રળાર  ૫ થી ૭ ળવક નાાં બાલકો માટે િોગ્રામ   

04-05-2019 પ્રનળાર  

૫ થી ૭ ળવક નાાં બાલકો માટે િોગ્રામ   

05-05-2019 રપ્રળળાર  

૫ થી ૭ ળવક નાાં બાલકો માટે િોગ્રામ   

      

07-05-2019 માંગલળાર  ૮ થી ૧૧  ળવક નાાં બાલકો માટે િોગ્રામ   

08-05-2019 બધુળાર  

૮ થી ૧૧  ળવક નાાં બાલકો માટે િોગ્રામ   

09-05-2019 ગરુુળાર  

૮ થી ૧૧  ળવક નાાં બાલકો માટે િોગ્રામ   

      

11-05-2019 પ્રનળાર  ૧૨  થી ૧૪   ળવક નાાં બાલકો માટે િોગ્રામ   

12-05-2019 રપ્રળળાર  

૧૨  થી ૧૪   ળવક નાાં બાલકો માટે િોગ્રામ   

13-05-2019 શોમળાર  

૧૨  થી ૧૪   ળવક નાાં બાલકો માટે િોગ્રામ   

      

15-05-2019 બધુળાર  ૧૫ થી ૧૭ ળવક નાાં બાલકો માટે િોગ્રામ   

16-05-2019 ગરુુળાર  

૧૫ થી ૧૭ ળવક નાાં બાલકો માટે િોગ્રામ   

17-05-2019 શકુ્રળાર 

૧૫ થી ૧૭ ળવક નાાં બાલકો માટે િોગ્રામ   

      

18-05-2019 પ્રનળાર  ૧૮ થી ૨૫ ળવક નાાં ર્ળુાનો માટે િોગ્રામ   

19-05-2019 રપ્રળળાર  

૧૮ થી ૨૫ ળવક નાાં ર્ળુાનો માટે િોગ્રામ   

20-05-2019 શોમળાર  

૧૮ થી ૨૫ ળવક નાાં ર્ળુાનો માટે િોગ્રામ   

રેજીસ્ટ્રેન માટે શાંકક : M. 9987411440, 9987411552 

Email id : bkghatkopar@gmail.com  
 

િળે પ્રળના મલૂ્ય ણ રેજીસ્ટ્રેન અપ્રનળાયક છે. 
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