ఉతస్�ాల మ�రగ్ దర్శ�ాల�
��్రమ | ��వ | ఉతస్వం

దర్శనం: ����ప� 2000 సంవతస్�ాల��ా ��రత�ేశంల� ఉనన్ ప్రభ���న
ౖ ��సు���సత్ ునూ, ఆయన సం�ే�ా�న్
బట�్ట ఉతస్��ంచడం. (ప్రకటనను చదవం��)
అ���ా��క �ా్రరంభం: �ల�ౖ 3, 2021, మ��య� ఇక �దట ప్ర� సంవతస్రం.

ఉతస్�ా�న్ ఎవర� జర�ప�గలర�?: ��ర�య సంత��� �ెం��న ��సు���సత్ ు అనుచర�ల� మ��య�
��సు���సత్ ునూ, మ��య� సం�ే�ా�న్ బట�్ట ఉతస్��ం��ల� ��ర�క��� �ారందర�.

ఉదయ్మం: ��రత�ేశంల�నూ, ప్రపంచ�ాయ్పత్ ం�ానూ ��ధ ��షల�, �ాఖల� మ��య� ��ప��య్లక� �ెం��న
ప్రభ���న
ౖ ��సు �క్క ��ర�య �ష�య్ల �ి్థ ర���న సంప�ర్ణ ప్రయతన్ం

ఉతస్వం ఉ�ేద్ శం, స్వ��వం: �ల�ౖ 3 ను �ా్థ�కం�ానూ, ప్రపంచ�ాయ్పత్ ం�ానూ ��రత ��స
� త్ వ ��నం / ��సు భ��త్
��వస్ �ానూ ల��� అవస�ా�న్ బట�్ట ����� త��న �ధం�ా సమ�న���న���ా �ర్వ��ంచ బడవచు్చను. అ�న్
ఉతస్�ాల� ఖ�్చతం�ా �ాజ����తరం�ానూ, ఒక ����ా��� �ెందన��ానూ ఉం���, �ాధయ్���న ��ర ��ధ
��షలనూ, మ��య� �ాంప్ర��య�లనూ �ేర్చ���న్ �� ్ర తస్��ం�ే��ానూ ఉం���.
��్రమ ప���త చరయ్ల�: �ల�ౖ 3, 2021 శ��ారం, సమ�జ��న్ ఆ�ర్వ��ంచ����� ��్రమ��నూ, దయ��నూ
క���న క�సం ఒక చరయ్ను ఎంచు��ం��.

- సంఘ�ల�/ సహ�ా�ాల�: ఒక ప్రణ��క బృం���న్ ఏ�ాప్ట� �ేయం��, య�వతనూ, మ��య� �ిల్లలనూ
-

���ల� �ేర్చం��. సంఘ���� ��ల�పల ఉనన్ సమ�జం ��సం “��వలం ఒక్కట�” �ా�ాయ్చరణ ప్రణ��కను
�ర్వ��ంచం��.
వయ్క�త్ల� / క�ట�ంబ�ల�: ఒ�� మనసుస్గల ��న్��త�ల�� క��ి ఒకట��ా �ేరం��. సమ�జం ��సం
��్రమ��నూ, దయ��నూ క���న “��వలం ఒక్కట�” చరయ్ను �ర్వ��ంచం��.

ఉతస్వం తలంప�ల�:

��ద క�ట�ంబ�లక� ఆ�రం ల��� మం� దుసు
త్ ల� పం�ిణ� �ేయం��
�ధులను �భ్రపరచడం, �ెట్ల � ��టడం �దల�ౖన�
ఉ�త ���ాలను �ర్వ��ంచం�� ఉ��., కంట�, దంత, ��ౖదయ్, అకష్�ాసయ్త ���ాల� �దల�ౖన�.
��ర�య సం��తం, నృతయ్ం, ఉతస్�ాల�� �ాంస్కృ�క �ారయ్క�మ�లను �ర్వ��ంచం��
కళ, సం��తం, రచన, ఉప��య్సం �దల�ౖన �ాట�ల� ��ధ వయసుల �ా�� ��సం �� ట�లను
�ర్వ��ంచం��
• �ా్రథ�క ఆ��గయ్ ��ం��్రల�, ��ద
ౖ య్�ాలల�, జ�ళ
ౖ ్ళను సంద��్శంచం��.

•
•
•
•
•

�ామ��క మ�ధయ్మం & ప్రపంచ �ాయ్పత్ ఉతస్�ాల�: బ�య్నర�్ల మ���్రంచం�� మ��య� �� స్ట ర�్ల తయ�ర� �ేయం��.
ICD / YBD ర�పం, గ���త్ంప� �హన్ం ల�� �ామ��క మ�ధయ్మం వయ్��త్త్వ వర్ణనను న�క��ంచం��. ఉతస్�ాల
�� ట�ల� �యం��, ��స్బ�క్ / ఇన్�ా్ట�ా�మ్ల� పంచు��ం��. బ�్లగ�ల�, �ాయ్�ాల� �ాయం��, అవ�ాహన
��ం�� ం��ంచం��.
ప��క�ాల� అం��ంచబ��్డ�: ప్రకటన, దర్శనం ప��్రల�, ఉతస్�ాల మ�రగ్ దర్శ�ాల ఉ�త �ి��ఎఫ్ �ౌన్ల�డ్ల�
��బ్��ట్
ౖ ల� అందుబ�ట�ల� ఉ��న్�. – www.indianchristianday.com

మ��ంత సమ���రం ��సం, దయ�ే�ి సంప్ర��ంచం��: indianchristianday@gmail.com

