
























































































































































































































































































































































































                                       Abusing-Harassment-Violence Awareness By Videos 

          (వేధించటిం-హింసించటిం-ఏడిపించటిం పై అవగాహన  Videos ద్వారా)       Version V1.0 

 

వేధించటిం-హింసించటిం-ఏడిపించటిం గురించి  తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!   వీడియో చూసుటకు  ప్రక్కన గల  లిింక్ పై  క్లిక్  చేయిండి 

                                                                                                  PART – A (DomesticViolence) 

Video 1   DomesticViolence - గృహ హింస నిరోధక్  చటటిం అింటే? https://youtu.be/EhcNFAk7n1w 

Video 2   DomesticViolence - గృహ హింస పై చర్చ.. https://youtu.be/2IABuQrfG2Q 

Video 3   DomesticViolence - చినన కార్ణాలకే హింసించుకోవటిం.. అది చినన పలిలపై ప్రభావిం ఉింటింది.. https://youtu.be/B2h_PO9subA 

Video 4   DomesticViolence - యువరాజ్ సింగ పై గృహహింస కేసు https://youtu.be/Kq-dV3PElMg 

Video 5   DomesticViolence - వలన చిననపలిలపై ఏవిధముగా ప్రభావిం ఉింటిందో తెలుసా.. గుర్తుపెటటకోిండి. https://youtu.be/TuqKb2T3y7Y 

Video 6   DomesticViolence - పలిలకు ఎదుర్తగా తలిిదిండ్రులు కొటటకోవటిం వలన, వాళ్ళు కూడా అలాగే తయార్త అవుతార్త.. https://youtu.be/3zMy67NzbXw 

Video 7   DomesticViolence - గృహ హింస-భర్ు జుటట పటటకొని కొడుతున్ననడని, జుటట మొతుిం క్త్తురించమని సెలూన్ లో చెప్ుింటే.. క్ళ్ువింట నీళ్ళు త్తర్తగుతుింది...   

https://youtu.be/ax_Kh-HVNTE 

Video 8   DomesticViolence - అతు మామ పై గృహ హింస కేసు https://youtu.be/DQ-eFJfKXYU 

Video 9   DomesticViolence - క్లిసుిండక్పొతే క్టీఫ్ https://youtu.be/fEWb9gHY7cM 

Video 10  DomesticViolence - గృహ హింస అింటే? https://youtu.be/Y_mcYaE3TJY 

Video 11  DomesticViolence - గృహ హింస క్ల వయత్తరేక్ింగా చేసన ప్రక్టనలు https://youtu.be/AbjI5qiu5PU 
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https://youtu.be/Kq-dV3PElMg
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https://youtu.be/3zMy67NzbXw
https://youtu.be/ax_Kh-HVNTE
https://youtu.be/DQ-eFJfKXYU
https://youtu.be/fEWb9gHY7cM
https://youtu.be/Y_mcYaE3TJY
https://youtu.be/AbjI5qiu5PU


Video 12  DomesticViolence - గృహ హింస చటటిం తెలుసుకోిండి... అవగాహన పొిందిండి.. https://youtu.be/2hHoFbN2GBI 

Video 13  DomesticViolence - గృహ హింస ని క్పిప్చుచకోవటానిక్ల అబద్వాలు ఆడటిం మానేస, సహాయిం తీసుకోిండి..అని చెప్పి అదుుతమైన ప్రక్టన..  

https://youtu.be/-aSpHhs6eGQ 

Video 14  DomesticViolence - గృహ హింస ని తెలియచేసే షార్టట ఫిలిిం https://youtu.be/3AcSeWZmB58 

Video 15  DomesticViolence - గృహ హింస నిరోధక్  చటటిం గురించి అవగాహన పొిందిండి https://youtu.be/32XZebxUgQo 

Video 16  DomesticViolence - గృహ హింస పై కౌనిిలిింగ https://youtu.be/eZNsyGv6Hrc 

Video 17  DomesticViolence - గృహ హింస పై పోలీస్ కేసు పెట్టటన మహళ్ https://youtu.be/L1_BpjNRNxY 

Video 18  DomesticViolence - గృహహింస నిరోధక్ చటటిం - న్నయయ సహాయిం https://youtu.be/2fBoQ7q4tS8 

Video 19  DomesticViolence - పలిల చదువు, నైప్ణాయలపై ప్రభావిం చూప్ను.. జాగ్రతు! https://youtu.be/b0x2Cob6GaU 

Video 20  DomesticViolence - పలిలు మీర్త చేసేది చూసుుింటార్త జాగ్రతు!.. https://youtu.be/5JrtpCM4yMM 

Video 21  DomesticViolence - భర్ు పైన గృహ హింస కేసు పెట్టటన ప్రముఖ నట్ట https://youtu.be/zI1EAhAB1II 

Video 22  DomesticViolence - భార్త దేశింలో లో గల గృహ హింస.. https://youtu.be/unk0Cz7Cwh8 

Video 23  DomesticViolence - మహళా హకుక గా  గృహ హింస నిరోధక్ చటటిం ఉింది అని తెలుసుకోిండి.. https://youtu.be/zt8c7stClZI 

Video 24  DomesticViolence - మహళా హకుక గా  వర్క్టనిం, గృహ హింస నిరోధక్ చటటిం వుింది.. https://youtu.be/1OWV_QWs4dA 

Video 25  DomesticViolence - మా విడాకులు https://youtu.be/UmLnYjIbYwg 

Video 26  DomesticViolence - వర్క్టనిం, గృహహింస చటటిం .. https://youtu.be/1OWV_QWs4dA 

Video 27  DomesticViolence - గృహ హింస జరగితే ధైర్యింగా పోలీస్ కేసు పెటటిండి.. https://youtu.be/U8tOjsnXafU 

Video 28  DomesticViolence- గృహ హింస గురించి అవగాహన క్లిిించటిం కోసిం సనిమా థీయేటర్ట లో ఆడవారని కొడుతుననప్ిడు వచేచ శబిాం వచేచలా చేసార్త.. అదుుతిం.. 

   https://youtu.be/Xu1fYXEeLxQ 
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https://youtu.be/unk0Cz7Cwh8
https://youtu.be/zt8c7stClZI
https://youtu.be/1OWV_QWs4dA
https://youtu.be/UmLnYjIbYwg
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Video 29  DomesticViolence- గృహ హింస పై అవగాహన క్లిిించటిం కోసిం ఓ అపార్టట మింట్ లో వాళ్ళు నిజింగా కొటటకుననటటగా అనిపించేలా సనిమా తెర్తో,  

బహర్ింగింగా క్నిపించేలా చేస  అవగాహన క్లిిించటిం.. https://youtu.be/2NMZatGDYWY 

Video 30  DomesticViolence- తిండ్రి పలిలకు గొపి వయక్లు-ఇింట్లి భార్య,భర్ులు కొటటకోవటిం వలన పలిల లక్ష్యయలపై ప్రభావిం చూప్ను https://youtu.be/b5ezZwGeivE 

Video 31  DomesticViolence- గృహ హింసను ఇింట్లి భార్య భర్ు కొటటకోవటిం, ద్వనిని పలిలు చూడటిం..  https://youtu.be/ceefSsfL9Yw 

 

PART – B (EveTeasing) 

Video 32  EveTeasing- చటటిం నీకు తోడుగా ఉింది.. భయపడొదుా.. https://youtu.be/3tqaTxXcOUQ 

Video 33  EveTeasing-  మఫ్టట లో ఉనన SHE Team ఎలా ఆక్తాయిలను ఆటక్ట్టటసుున్ననరో తెలుసా..? హైదరాబాదీ మేలుకో! మఫ్టట లో ఉనన పోలీస్, CCTV, మన చుట్టట  

ఉనన వయకుుల దగగర్ గల  సాార్టట ఫోన్ ద్వారా నిఘా ... https://youtu.be/KUEBOoGBkzg 

Video 34  EveTeasing-SHE Team is watching  https://youtu.be/eTym1B52dAU 

Video 35  EveTeasing-SHE Team ఆక్తాయి ల ను ఎలా మఫ్టట లో వుిండి ఎలా తాట తీసుున్ననరో తెలుసా?  https://youtu.be/8Cxc-V5FC3o 

Video 36  EveTeasing-SHE Team ఎలా పనిచేసుుిందో తెలుసా.. జాగ్రతు! https://youtu.be/ugyPpuxX-1A 

Video 37  EveTeasing-SHE team క్ల తెలియచేయిండి.. ఆక్తాయుల పని పడతార్త.. https://youtu.be/dM-UBf61Z7g 

Video 38  EveTeasing-SHE Team ని ఎలా సింప్రదిించాలి.. https://youtu.be/hgKVNxMt6NM 

Video 39  EveTeasing-SHE Team ప్రత్త చోటా ఉన్ననర్త జాగ్రతు! https://youtu.be/yhtBLSqVxbc 

Video 40  EveTeasing-SHE Team సాధించిన విజయిం ఇపిట్టద్వకా.. https://youtu.be/4L_Lvv3FWtk 

Video 41  EveTeasing-SHE TEAMS Songs https://youtu.be/DHfEw_czMQM 

Video 42  EveTeasing-అమాాయిలను ఏడిపించేవార్త బహు పరాక్.. జాగ్రతు!.. CC TV కెమరా వలన వింటనే దొరక్లపోతున్ననర్త.. https://youtu.be/xySz0X5OAo4 

https://youtu.be/2NMZatGDYWY
https://youtu.be/b5ezZwGeivE
https://youtu.be/ceefSsfL9Yw
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Video 43  EveTeasing-ఆక్తాయిలు మిమాలిన ఇబుింది పెడితే, చినన విషయిం అని వదిలేయక్ిండి...అది వాళ్ళు అవకాశింగా తీసుకొని దురాారాగనిక్ల వడిడతార్త..  

పోలీస్ లకు ఫోన్ చేయిండి..          https://youtu.be/e3qAVLWicpQ 

Video 44  EveTeasing-ఆడపలిలకు ఆతార్క్షణ చేసుకోవడిం ఎలానో నేరిించి బయట్టక్ల పింపిండి https://youtu.be/uxm5HglMWHk 

Video 45  EveTeasing-ఈవ్ టీజర్ట ను చెప్ి తో చితక్బాదిన బాధతురాలు https://youtu.be/pYGVKIeXses 

Video 46  EveTeasing-ఈవ్ టీజింగ  చేసే వారలో వృదుాలు కూడా ఉన్ననర్త.. https://youtu.be/tS8oY3CXWV8 

Video 47  EveTeasing-ఈవ్ టీజింగ  చేసేు పోలీస్ క్ల ఫోన్ చేయిండి. https://youtu.be/TmDlOvHjNGY 

Video 48  EveTeasing-ఈవ్ టీజింగ అనేది నేర్ిం.. https://youtu.be/wcoKq6n_6AQ 

Video 49  EveTeasing-ఈవ్ టీజింగ కోసిం CCTV ఎలా ఉపయోగపడునో తెలుసా? https://youtu.be/rnDx4WvFef0 

Video 50  EveTeasing-ఈవ్ టీజింగ చేశాడని ఉత్తక్ల ఆరేసార్త https://youtu.be/Rw61YZIm8kA 

Video 51  EveTeasing-ఈవ్ టీజింగ చేసుుింటే, పెదవాార్త ద్వనిని ఖిండిించటిం.. https://youtu.be/77MyZ9jkuro 

Video 52  EveTeasing-ఈవ్ టీజింగ చేసేు , తలిిదిండ్రులక్ల కూడా కౌనిిలిింగ చేసాుర్త.. జాగ్రతు!.. మీ పలిలను సరగాగ పెించిండి.. https://youtu.be/8yLE_DFg-0o 

Video 53  EveTeasing-ఈవ్ టీజింగ చేసేు పోలీసులకు ఫోన్ చేయిండి.. https://youtu.be/ALMpnIrIvvQ 

Video 54  EveTeasing-ఈవ్ టీజింగ జర్తగుతుింటే, చూస్తు వుిండటిం క్ింటే, ఒక్కటై నిలబడితే.. ఆక్తాయి పరార్ట.. https://youtu.be/IV7kvdKycI8 

Video 55  EveTeasing-ఈవ్ టీజింగ పై చర్చ.. https://youtu.be/D6eKrp120tU 

Video 56  EveTeasing-ఈవ్ టీజింగ పై చర్చ..వనిత టీవీ https://youtu.be/IEE7-cuB3yI 

Video 57  EveTeasing-ఈవ్ టీజింగ మన దగగర వారకే జరగితే.. https://youtu.be/-dmYhbMoc9E 

Video 58  EveTeasing-ఎలాింట్టవాడైన, ఎింతట్టవాడైన్న SHE Team క్ల పటటబడితే శిక్ష తపిదు.. https://youtu.be/ozMlQ2oqcrU 

Video 59  EveTeasing-క్ర్ననల్ SHE Team ని సింప్రదిించుటకు.. https://youtu.be/wQFGsqBxMQw 

Video 60  EveTeasing-గద్వాల్ SHE Team ని సింప్రదిించుటకు.. https://youtu.be/UvZd9UBFIKw 
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Video 61  EveTeasing-తనను రోజూ కాలేజ దగగర్..ఏడిపస్తు ఈవ్ టీజింగ చేసుునన వాడిక్ల బుదిా చెపిింది https://youtu.be/89XzGe7eCeI 

Video 62  EveTeasing-ప్రత్త పోలీస్ సేటషన్ లో మహళా పోలీస్ లు ఉన్ననర్త మీర్త నిర్భయింగా  ఫోన్ చేయిండి.. https://youtu.be/9WJ3UE9Qr1c 

Video 63  EveTeasing-మొదట ఏమి నేరిించాలి? https://youtu.be/z5TrHh1AQOg 

Video 64  EveTeasing-సీనియర్ట ఈవ్ టీజింగ పై చర్చ.. https://youtu.be/tsyOV87sMCM 

Video 65  EveTeasing-హైదరాబాద్ SHE team  క్ల రపోర్టట చేయిండి ఏమైన్న ఆక్తాయి చేషటలు చేసన్న, వేదిించిన్న.. తాటతీసాుర్త.... https://youtu.be/X-Y1k97Fg7g 

Video 66  EveTeasing-హైదరాబాద్ లో మైనర్ి పోక్లర చేషటలు.. https://youtu.be/rbIL902154I 

 

PART – C (Harassment) 

Video 67  Harassment - వేధింప్ల గురించి మీ అనుభవాలు, మీ పలిలకు తెలియచేయిండి, తద్వారా వార్త మరొక్రని వేధించర్త.. https://youtu.be/BautGoiUIKA 

Video 68  Harassment - ఇతర్తలను వేధసేు  వాళ్ళు పడే బాధ తెలియాలింటే మనలిన వేధించినప్ిడు తెలుసుుింది https://youtu.be/yiVfYT1AHi8 

Video 69  Harassment By Blackmail-చదువుకొనే వయసుిలో సేనహతులతో బాధయతగా వయవహరించిండి, మీర్త తెలియక్ చేసన తప్ిక్ల భవిషయతుులో మీ పాత 

సేనహతులు మిమాలిన బాిక్ మయిల్ చేయవచుచ...                https://youtu.be/PzZXb7XxuRE 

Video 70  Harassment By Blackmail-మీ సేనహతులతో సనినహతింగా ఉననసనినవేశాలు ఆక్తాయిలకు ఇవాక్ిండి, వార్త అవకాశింగా తీసుకొని బాిక్ మయిల్ చేసాుర్త..   

                      https://youtu.be/YgFlQERGimM 

Video 71  Harassment- అతు వేధింప్లు తాళ్లేక్ ఒింటర పోరాటిం చేసుునన మహళ్ https://youtu.be/bwzI8t6hnq4 

Video 72  Harassment- అతు, కోడలిని ఎలా వేదిసుుిందో.. https://youtu.be/ydVPzptb22M 

Video 73  Harassment- అతు, భర్ు క్లస క్టనిం కోసిం వేధించటిం.. https://youtu.be/i3Qn43IKE5U 

Video 74  Harassment- అత్తుింట్లి భర్ు, అతు, ఆడబిడడ పెట్టట వేధింప్లు.. https://youtu.be/iUFjMI8tex8 
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Video 75  Harassment- ఉపాధ్యయయుడు, విధ్యయర్తాలను లింగిక్ింగా వేధించటిం. https://youtu.be/AmHgGDcujEI 

Video 76  Harassment- ఎసెసి లింగిక్ వేధింప్లు https://youtu.be/LdC0kl5koL8 

Video 77  Harassment- క్టనిం కోసిం ర్క్ ర్కాలుగా ఆింక్షలు పెట్టట హింసించటిం.. https://youtu.be/trbkUHjXFRM 

Video 78  Harassment- క్టనిం కోసిం వేధస్తు, బిరాయని రాలేదని సాకుతో వేధించటిం.. https://youtu.be/dFYAPjo--0Q 

Video 79  Harassment- క్టనిం కోసిం, వివాహేతర్ సింబింధిం కోసిం వేధించటిం.. https://youtu.be/nXmj3VhWyGs 

Video 80  Harassment- క్టనిం వేధింప్లపై  https://youtu.be/ga8IwQG6IH8 

Video 81  Harassment- తలిిగా మీర్త పడే క్షాటలు పలిలుక్ల తెలియచేయాలి, లేక్పోతే వీళ్ళు కూడా మరొక్రని బాధ పెడతార్త.. https://youtu.be/GitetiXIpBk 

Video 82  Harassment- పగతో  వేధించటిం.. https://youtu.be/qNZuzjXundA 

Video 83  Harassment- పగతో భార్యను వేధించటిం.. https://youtu.be/JEymJxoPtaY 

Video 84  Harassment- బర్ు కుటింబిం క్లస, భార్యను వేధించటిం.. https://youtu.be/eFrAwuxm2Jk 

Video 85  Harassment- రైలేా సేటషన్ లో విద్వయరిని పై  రెచిచపోయిన ఆక్తాయిని పోలిస్ సేటషన్ క్ల తర్లిింప్... https://youtu.be/7gHHHfKR-JI 

Video 86  Harassment- వేధింప్లు ఎలా ఉింటాయో తెలియ చేసే చిత్రిం ... https://youtu.be/vPfR36of0yk 

Video 87  Harassment-అమాాయి వేధింప్లకు గురైనప్ిడు వారక్ల అిండగా ఉిండాలి.. https://youtu.be/ynDwGB7ZycE 

Video 88  Harassment-అమాాయిని వేధసుునన వయక్లుని చెప్ితో కొడుతునన అమాాయి..  https://youtu.be/JAomeKNWjqs 

Video 89  Harassment-ఆక్తాయి చెింప పగలకొట్టటన మహళ్ https://youtu.be/YZXGbBh_9a8 

Video 90  Harassment-ఆక్తాయి వేధింప్లకు మరో అమాాయి బలి  https://youtu.be/HH329ypkRRs 

Video 91  Harassment-ఆక్తాయి వేధింప్లకు మరో బాలిక్ బలి https://youtu.be/wz4PfrHL0X8 

Video 92  Harassment-ఆక్తాయి వేధింప్లతో అమాయుకులన అమాాయులు ఆతాహతయ చేసుకొింటన్ననర్త.. https://youtu.be/Ath19cQAXeE 

Video 93  Harassment-ఆట్లలో అమాాయిల పటి అసభయింగా ప్రవరుించిన యువకులు https://youtu.be/wdU7B6Q0kHc  
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Video 94  Harassment-ఆడవార క్ళ్ులోిక్ల చూడటిం నేర్తచకోిండి.. .. https://youtu.be/cNtt02B1DfQ 

Video 95  Harassment-ఆడవారని బహర్ింగింగా వేధసేు, ఎవరైన్న సహాయానిక్ల వసాురా? రారా? అని పరీక్ష చేసేు, చాలా చోటి ఎపిట్టకో కొదిామింది సహాయానిక్ల 

 ముిందుకు వచాచర్త..         https://youtu.be/cPrbRXG26k8 

Video 96  Harassment-ఆడవారపై వేధింప్లు జర్తగుతుననప్ిడు, గృడిడవారగా గాక్ క్నీస సహాయిం చేయటిం .. మానవతాిం... https://youtu.be/JJvtLhBIPx4 

Video 97  Harassment-ఒకామ నడుచుకుింటాపోతుింటే గలీజు కూతలు కూసేు, ఏవిధముగా కొడుతున్ననరో.. ఆడవాళ్ు ధైరాయనిక్ల జోహారి్త.. https://youtu.be/VTRAMFMc2uQ 

Video 98  Harassment-చెప్ితో చెింపలు పగలగొట్టటన అమాాయి.. https://youtu.be/gnBybdXjwa0 

Video 99  Harassment-ప్రయాణించేటప్ిడు అమాాయిలను తాక్టిం ద్వారా ఏడిపసేు, ధైర్యింగా ఎదురోకవటిం.. https://youtu.be/Of1b0yp72Ds 

Video 100  Harassment-మహళ్ను వేధసుునన పోక్లరీక్ల చెప్ితో బుదిా చెపిటిం.. మహళ్ ధైరాయనిక్ల జోహార్తి.. https://youtu.be/eiFFC2IUW-E 

Video 101  Harassment-వేధింప్లు శృత్త మిించితే, అమాాయి ధైర్యింగా ఆక్తాయిని కొటటటిం.. శుభపరణామిం.. https://youtu.be/l9s5N6c3o2E 

Video 102  Harassment-షీ టీిం వలన ఆక్తాయి చేషటలు తగిగన్నయి.. https://youtu.be/1XwLmVw5vxA 

Video 103  Harassment-సైబరాబాద్ పోలీస్ whatsapp ఫోన్ నింబర్ట..క్ల అనూహయ సిిందన..https://youtu.be/hK6rN1Y4gA4 

Video 104  Ragging - రాయగిింగ కోసిం ర్నమర్టి ప్రచార్ిం చేయటిం, అసబయక్ర్మైన పనులు చేయిించటిం వలన సునినత మనసుకలు తటటకోలేర్త, ద్వనిక్ల పరషాకర్ిం  

కోసిం ఆతాహతయ వతుకుకింటన్ననర్త...                   https://youtu.be/ps-JQvL9TgY 

Video 105  Rape By BlackMail-ఆడపలిలిన నమిాించి గాయింగ రేప్ చేస మోసిం చేసాుర్త.. అనుమానిం వసేు పోలీస్ లక్ల సమాచార్ిం అిందివాిండి..   

https://youtu.be/ERPK3WsjrYQ 

Video 106  Violence-ఆడవారని ఏ విధముగా  అయిన్న హింసింసుుింటే.. సహాయిం తీసుకోిండి... https://youtu.be/gF4bgQicQ2Y 

Video 107  Violence-ఆడవారని వేధసుుింటే ఒక్కర్న క్దలర్న, అదే అమాాయి అబాుయిని కొడితే మాత్రిం అిందర్న చూడటానిక్ల వసాుర్త...అని జన్నల మనసుతాిం 

 చూపించటిం కోసిం  పరీక్ష చేసార్త..     https://youtu.be/_b-T9lUVCLk 

Video 108  Violence-ఆడవారపై హింస ఎనిన విధ్యలుగా ఉింటింది... https://youtu.be/ZMLPol_--8Q 
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Video 109  Violence-ఆడవారపై హింస ను తెలియచేసే పలు ర్కాల పోసటర్ట లు..  https://youtu.be/2IuF9Sw56oQ 

Video 110  Violence-ఎకుకవకాలిం ఎదుర్తచూసేకొదీా ఇింకా బాధించును - కావున సహాయిం తీసుకోిండి https://youtu.be/ircSU9D4VMs 

Video 111  Violence-వీడియో గేమ్ వయకుుల ద్వారా ఆడవారపై హింసించటిం గురించి అవగాహన క్లిిించార్త.. https://youtu.be/T0EG195DvZ4 

Video 112  Violence-హింసకు ప్రత్తఫలిం హింసే వసుుింది https://youtu.be/xVeWr2kXvOg 

Video 113  Blackmail-Missed Call చేస అమాాయిలతో మించి గా మాటాడిి, వలలో వేస, బాకి్ మయిల్ చేసేు పోలీస్ లకు ఫోన్ చేయిండి.. https://youtu.be/dhyBCECWOGM 

Video 114  Blackmail-అమాయక్మైన ఆడపలిలు, ఇళ్ు దగగర్ అద్దాకు తీసుకొని, వారక్ల మించి పనులు చేసనటట నట్టించి, అమాాయిలను అమిావేసుుింటార్త.. జాగ్రతు! 

   https://youtu.be/5BO9NatZfko 

Video 115  Bullying - తోట్ట వారని ఎగతాళి చేసేు ఎింతగా బాధపడతారో ..ఆలోచిించిండి... https://youtu.be/60iTu-en3J8 

Video 116  Bullying - పలిలను ఎగతాళి చేసేు, చులక్న చేసేు పరణామాలు ఏమి? https://youtu.be/YyDJafzuUK4 

Video 117  Cyber Bullying - cyber bullying పై అవగాహన https://youtu.be/jNdBmjUvzEU 

Video 118  Cyber Bullying - సైబర్ట బులీి అనేది వైర్స్ లాింట్టది..  https://youtu.be/vmQ8nM7b6XQ 
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   సామాజక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే ప్సుకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవతాిం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

2)    టీనేజ్ ఆక్ర్షణ-సేనహిం-ప్రేమ పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/TeenageAttraction-Friendship-Love 

3)    ర్క్ుద్వనిం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Blood-Donation 

4)    అవయవద్వనిం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Organ-Donation 

5)    మర్తగుదొడిడ(ఆతాగౌర్వ గృహిం) పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Toilet-OpenDefecation 

6)    వేధించటిం-హింసించటిం-ఏడిపించటిం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Abusing-Harassment-Violence 

7)    చెటి పెింపక్ిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Trees 

8)    నీట్ట కాలుషయిం,వృధ్య  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Water 

9)    గాలి కాలుషయిం పై అవగాహన    https://www.freegurukul.org/z/Air-Pollution 

10)  మదయపానిం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Alcohol-Drinking 

11)  జింతువుల పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Animal 

12)  బాలయ వివాహాలు పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildMarriage 

13)  బాల కారాకులు పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/ChildLabour 

14)  పలిల బద్రత పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildSafety 

15)  అవినీత్త  పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Corruption 

16)  డ్రగి(మాదక్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెక్కటిం(గ్లిబల్ వారాింగ)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇింటరెనట్-సోషల్ మీడియా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

19)  పాిసటక్  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Plastic 

20)  సాచఛ భార్త్  పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/SwachhBharat 

21)     A-డ్రైవిింగ - వేగిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Speed 

           B-మొబైల్ ఉపయోగిస్తు డ్రైవిింగ చేయటిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

   C-డ్రైవిింగ - హెల్మాట్ పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Helmet 

   D-డ్రైవిింగ - సీట్ బెల్ట పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt 

  E-త్రాగి డ్రైవిింగ చేయటిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Drink-And-Drive 

  F-నిద్ర మతుు తో డ్రైవిింగ చేయటిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Sleepiness 

 G-రోడ్ నియమాలు  https://www.freegurukul.org/z/Road-Rules 

 H-రోడ్ చిహానలు(గుర్తులు)  https://www.freegurukul.org/z/Road-Signs 

 I-వీడియోల ద్వారా డ్రైవిింగ పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-By-Videos 

 J-మైనర్ట డ్రైవిింగ పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/MinorDriving 

 K-డ్రైవిింగ నియమాలు  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Principles 

 

22)     A-పొగత్రాగటిం పై అవగాహన - పార్టట 1  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1 

    B-పొగత్రాగటిం పై అవగాహన - పార్టట 2  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2 

    C-పాసవ్ సోాక్లింగ(సెక్ిండ్ హాయిండ్ సోాక్లింగ) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 

    D-వీడియోల ద్వారా పొగత్రాగటిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos 
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విననపిం:    ఈ అవగాహన ప్సుకాలు ర్నపొిందిించాడానిక్ల ఎింతో శ్రమిించాము, ఈ ప్సుకాలు మీర్త చదివి, అలాగే మీ పలిలతో/సేనహతులతో  కూడా చదివిించగలర్త. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిిపాల్, టీచర్ట క్ల తెలియచేసేు, వార్త భవిషయతరాల వారక్ల సామాజక్ విషయాలపై సులభింగా అవగాహన చేయగలర్త. 

 

గమనిక్:   సామాజక్ సమసయలపై అవగాహన పెించే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసేు/చూసేు, ఇలా ఏదైన్న సామాజక్ సమసయపై పోరాడటానిక్ల కావలసన 

సమాచార్ిం వుింటే, మా ఈ మయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమాచార్ిం అిందిించగలర్త 

 

To Join In Social Awareness Campaign: 

Website: http://www.freegurukul.org   Android App: FreeGurukul   Telegram: @FreeGurukul   Facebook: http://www.fb.com/freegurukul   WhatsApp: 9042020123    

 

ఉచిత గుర్తకుల విదయ ఫిండేషన్ ద్వారా ఇింకా క్రొతు సేవలు అభివృదిి చేయడానిక్ల, ప్రసుుత సేవలను నిర్ాహించటానిక్ల మీ సహాయిం, ప్రోతాిహిం 

అవసర్ిం. విద్వయవయవసిలో  మార్తి తీసుకురావడానిక్ల మాతో క్లస చేతులు క్లపిండి. విలువలు, నైప్ణాయలతో  కూడిన విదయ అిందేవర్కు 

పోరాడద్వము. మనిం అిందర్ిం క్లిసేు తపిక్ మార్తి తీసుకురాగలిం. మీ ప్రోతాిహిం, సహాయిం లేకుిండా ఈ సింసి ఏమి చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     
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     ఉచిత గుర్తకుల విదయ ఫిండేషన్ ద్వారా అిందిించే  ఇతర్ ఉచిత సేవల వివరాలు 
 

సేవ 1)    ఉచిత తెలుగు ప్సుకాలు(3500 pdf ప్సుకాలు) (Free Telugu Books)      - - ->   https://www.freegurukul.org/category#home 

సేవ 2)   వీడియో ప్రవచన్నలు (Video Pravachanamas)   - - ->   https://www.freegurukul.org/video/category#home  

సేవ 3)   ఆడియో ప్రవచన్నలు (Audio Pravachanamas)   - - ->     https://www.freegurukul.org/audio/category#home  

సేవ 4)   మైిండ్ మేనేజ్ మింట్ (Mind Management)  - - ->    https://www.freegurukul.org/image/steps#home  

సేవ 5)   పలిలు (Children/Kids)   - - ->    https://www.freegurukul.org/childrens#home  

సేవ 6)   సామాజక్ అవగాహన (Social Awareness)     - - ->     https://www.freegurukul.org/social-awareness#home  

సేవ 7)   ఇింపాక్ట - వయక్లుతా వికాసిం ( IMPACT-Personality Development )    - - ->     https://www.freegurukul.org/impact#home  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freegurukul.org/category#home
https://www.freegurukul.org/video/category#home
https://www.freegurukul.org/audio/category#home
https://www.freegurukul.org/image/steps#home
https://www.freegurukul.org/childrens#home
https://www.freegurukul.org/social-awareness#home
https://www.freegurukul.org/impact#home


 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


