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

स्ट्रीट” का आठिे काययक्रम का आयोजन 18 निम्बर २०१८ को शाम ५:३० – ६:०० बजे, 

पिक्राांत सर्ककल , घाटकोिर – िूिय में  ककया गया | यह “िीस ऑन स्ट्रीट ” का काययक्रम , 

ब्रह्माकुमारीज़ के िार्षिक सेिा योजना –“  िैपश्वक ज्ञानोदय द्वारा स्ट्िर्षिम युग” इस पििय के 

अांतगयत आयोपजत ककया गया |  

इस काययक्रम  में ब्रह्माकुमारीज़ के घाटकोिर शाखा की िररष्ठ पशपिका हिाय बहन और 

प्रपतभा बहन उिपस्ट्थत थे l  

18 November 2018 का दिन  The UN World Day of  remembrance  for Road   

Traffic  Victims होने के नाते इकत्रित भाई बहनों ने विशेष उन आत्माओं को भी 
संगदित रूप में शांतत का िान दिया l  इस काययक्रम  में 100  से अपधक भाई बहनों ने 

अिना योगदान कदया | 

 

Peace on streets at Ghatkopar  

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

on 18th November 2018  at Vikrant Circle, Ghatkopar-East between 5:30 – 6:00 

pm. This event was the eigth 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”.  

The event was graced by the presence of Senior Rajyogini Teachers Harsha ben 

and Pratibha ben of Ghatkopar branch of Brahmakumaris. 

18 November 2018, being The UN World Day of Remembrance for Road Traffic 

Victims, B.K. brothers and sisters specially donated peace to those victims. In this 

event 100 people gathered at the venue to contribute peaceful vibrations to 

society.  

 

 

 

 

 



૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮એ સાાંજના ૫.૩૦  થી ૬.૦૦ વાગે વવક્ાાંત સર્ક , ઘાટર્ોર ૂવક માાં  

પ્રજાવતા બ્રહ્માર્ુમારી ઈશ્વરીય વવશ્વ વવદ્યાય નાાં ઘાટર્ોર સબઝોન દ્વારા “ીસ ઓન થ સ્ટ્રીટ” 

ર્ાયકક્મ નો આયોવજત થયુાં .  આ “ીસ ઓન સ્ટ્રીટ” નો આઠવો  ર્ાયકક્મ , બ્રહ્માર્ુમાાંરીઝ ની વાર્ષિર્ 

સેવા યોજના “વૈવશ્વર્ જ્ઞાનોદય દ્વારા સ્ટ્વર્ષિમ યુગ ” આ વવિય નાાં અાંતગકત આયોવજત ર્રવામાાં 

આવ્યો.  

આ ર્ાયકક્મ માાં ઘાટર્ોર સેવાર્ેન્દ્ર નાાં વરરષ્ઠ રાજયોગી વિવિર્ા બ્રહ્માર્ુમારી હિાક  બેન  અને પ્રવતભા 

બેન ઉવસ્ટ્થત હતાાં . ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮ The UN World Day of Remembrance for Road 

Traffic Victims નાાં રૂપ માાં મનાવવામાાં આવે છે તેથી એકત્રિત ભાઈ બેહનોએ એમને પણ ત્રવશેષ શાાંત્રત 

નો દાન આપ્યો. આ ર્ાયકક્મ માાં ૧૦૦ થી અવધર્ ભાઈ બેહનોએ ભાગ ીધો.  

 

 


