
પ્રેશ રીીઝ 

નારી ક્તિ નો શળોચ્ચ સ્ળરૂ વળશ્વ કલ્યાણી, મષાદાની, ળરદાની, વળ ક્તિ શેનાની મા 
જગદમ્બા  ની દદવ્ય, ચૈિન્ય ઝાાંકી ન ાં આયોજન ૧૧ થી ૧૭ ઓતટોબર ૨૦૧૮ ,શાાંજના ૭ 
ળાગ્યા થી ૯.૩૦ સ ધી બ્રહ્માક મારીઝનાાં ઘાટકોર શબઝોન ના નળ વનવમિિ યોગ ભળન, 
ભાળેશ્વર નગર, ઘાટકોર – પળૂવ માાં થય ાં.  

નળરાત્રી નાાં ેષા દદળશે ઝાાંકી નો ઉદઘાટન મષારાષ્ટ્ર રાજ્ય નાાં યવટન માંત્રી માનનીય 
જયક માર રાળજી, એમની ધમવ ત્ની સ ભદ્રા બેન રાળજી, દોંડાઇચા નાાં મેયર નૈના બેન 
રાળજી, ઘાટકોર નાાં lionness Club નાાં પે્રવશડેન્ટ, ડોતટર દીપ્તિ બેન ગાાંધી, બ્રહ્માક મારીઝ  
ઘાટકોર શબઝોનનાાં ડાયરેતટર બાબ્રહ્મચારીની, રાજયોગીની, બ્રહ્માક મારી નીની દીદીજી, ડીળાઈન 
શો  રાજયોગી બ્રહ્માક માર  વનક ાંજજી , ળદરષ્ટ્ઠ રાજયોગા વક્ષિકા બ્રહ્માક મારી વળષ્ટ્ણ બેનજી દ્વારા શાંન્ન 
થય ાં.  

 

માનનીય જયક માર રાળજીએ એમના ઉદ્ધાર માાં વળેવ કહ્ ાં કે “હૂાં  બહ  શૌભાગ્યાલી છાં કે 
નળરાત્રી નાાં ેષા જ  દદળશે મને અહ્ાાં આળળાની િક મલી. નળરાત્રી માાં માિાઓનાાં  ૯ 
રૂ નાાં આણે જોઈ કશ ાં. આ માતતૃ્ળનાાં ઉત્શળમાાં માિાઓ  ને નમન કરળા માટે આજે  હ ાં 
અહ્ાાં આવ્યો છાં. સ્ત્રી નાાં અગ અગ રૂોમાાં થી વળ ક્તિ રૂન ાં આજે  આણે અહ્ાાં 
અન ભળ કરી રહ્ા છે અને મા જગદમ્બાનાાં દ્વારા આીળાવદ ની શાથ ક્તિ ણ અન ભળ કરી 
રહ્ા છે. ળિવમાન શમય બાષરી ાાંવિની શાથે આંિદરક ાાંવિની ણ જરૂરિ છે . આ શાંસ્થા 
ાાંવિ ન ાં બહ  મોટ ાં કાયવ કરી રષી છે જે UNOએ ણ સ્ળીકાર કય ું છે.  

 
 
 
 
 

प्रेस ररऱीज 

नारी शक्ति का सर्वोच्च स्र्वरूऩ वर्वश्र्व कल्याणी, महादानी, र्वरदानी, शशर्व शक्ति सेनानी माॉ 
जगदम्बा की ददव्य, चिैन्य झाॊकी का आयोजन 11 से 17 अतिुबर 2018 िक  शाम ७ बजे 
से 9.30 बजे िक ब्रह्माकुमारीज़ के घाटकोऩर सबज़ोन द्र्वारा नर्व ननशमिि योग भर्वन 
भार्वेश्र्वर मागि, घाटकोऩर – ऩूर्वि में ककया गया है l  

नर्वरात्री के ऩहऱे ददन झाॊकी का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के ऩयिटन मॊत्री जयकुमार रार्वऱजी, उनकी धमि 
ऩत्नी सुभद्रा बहन रार्वऱ , दोंडाईचा की मेयर नैना बहन रार्वऱ, घाटकोऩर के lionness Club 
की प्रेशसडेंट डॉ दीप्िी बेन गाॉधी , ब्रह्माकुमारीज़ घाटकोऩर सबज़ोन की डायरेतटर 
बाऱब्रह्माचाररणी ब्रह्माकुमारी नशऱनी दादीजी , डडर्वाईन सोऱ राजयोगी ब्रह्माकुमार ननकुॊ जजी , 
सीननयर राजयोगा टीचर ब्रह्माकुमारी वर्वष्ट्णु दीदीजी  के द्र्वारा सॊऩन्न हुआ l  

 



 
 
 

जयकुमार रार्वऱजी ने अऩने उद्गारों में वर्वशषे रूऩ से कहा की “नर्वरात्री के ऩहऱे ददन आज 
मुझ ेयहाॉ आने का मौक़ा शमऱा मै बहुि भाग्यशाऱी हूॉ नर्वरात्री में मािाओॊ के  9 रूऩ हम 
देखेंगें l माितृ्र्व की इस उत्सर्व में मािाओॊ को नमन करने आज मै यहाॉ आया हूॉ l स्त्री के 
अऱग अऱग ऩहऱुओॊ में से शशर्व शक्ति रूऩ आज हम यहाॉ अनुभर्व कर रहे है और जगदम्बा 
माॉ से आशीर्वािद के साथ शक्तियाॊ भी ग्रहण कर रहे है l र्वििमान समय बाहरी शाॊनि के साथ 
आिॊररक शाॊनि की भी जरुरि  है l सॊस्था शाॊनि का बहुि बड़ा काम करिी है ये UNO ने 
भी माना है l” 
 
 
 
 
PRESS RELEASE 
 
Brahmakumaris Ghatkopar Sub zone have organised a DIVINE LIVE TABLEAU depicting the 
most elevated stage of embodiment of WOMAN POWER world benefactor, bestower of 
blessings,  leader of the SHIV SHAKTIS, MAA JAGADAMBA, between 11th to 17th October 
2018 in the evening from 7 pm to 9.30 pm at Yog Bhavan, Bhaveshwar Nagar, Ghatkopar 
east. 
 
The first day of LIVE TABLEAU was inaugurated  by Honorable  Minister of State For Tourism 
Jaykumar Rawalji, his wife Subhadra Behan Rawal, Mayor of Dhondaicha Naina Behan 
Rawal, President of Ghatkopar Lion's Club Dr. Dipti Behan Gandhi, Brahmakumaris 
Ghatkopar Sub zone’s Director Brahmakumari Nalini Didiji, Divine Soul Rajyogi 
Brahmakumar Nikunjji, and Senior Rajyogi Teacher Brahmakumari Vishnu Didiji. 
 
Rawalji specially mentioned in his speech , " I am fortunate to have got the opportunity to 
come here on the first day of Navratri. During Navrati we can see the nine forms of 
MOTHER. I have come to give my humble respects to the MOTHERS on the occasion of this 
festival of Motherhood. Among the various forms of women, we have experienced the SHIV 
SHAKTI form here today. I am also taking powers along with blessings from Mother 
Jagadamba. Presently, apart from peace in the outside world, the requirement is for internal 
peace too. This institution is doing great service for peace, which has been acknowledged by 
UNO also. 
 


