










































































































































































































                    Air Pollution Awareness By Videos 

                 (గాలి కాలుష్యం పై అవగాహన  Videos ద్వారా)          Version V1.0 

గాలి కాలుష్యం గురంచి  తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!   వీడియో చూసుటకు  ప్రక్కన గల  లింక్ పై  క్లిక్  చేయండి 

Video 1  గాలి సోక్లన నగరం.. https://youtu.be/JFKATk9ffA8 

Video 2  డిల్లి లో గాలి కాలుష్యం ఎకుకవుగా నమోదు అయినది.. https://youtu.be/FeyZPnhtwMU 

Video 3  దేశ రాజధాని పరస్థితి... https://youtu.be/fcuAsPNTwaI 

Video 4  దేశ్ రాజధాని గాలి కాలుష్యయనిక్ల కారణం ఏమి? https://youtu.be/kD08VCrJLl8 

Video 5  వాతావరణ కాలుష్యం నివారణ https://youtu.be/-cH5MnlRhHk 

Video 6  వాతావరణ కాలుష్యయనిి చెట్లి ఎలా అరక్డతాయి? https://youtu.be/9XTHWHn_x78 

Video 7  వాతావరణ పరరక్షణ https://youtu.be/2mviLZTuy3I 

Video 8  వాతావరణ మార్పుక్ల పారస్ ఒపుందం వలన మేలు జర్పగునా? https://youtu.be/2eWZ06ra8MM 

Video 9  వాహన కాలుష్యం తగ్గంచే ఆవిష్కరణ ఏమిటో తెలుసా? https://youtu.be/2mEAj5uQvtQ 

Video 10  హైదరాబాద్ గాలి కాలుష్యం పై ప్రత్యయక్ క్ధనం.. https://youtu.be/Ui-ivFsp9Zo 

Video 11  హైదరాబాద్ లో భారీగా వాహన కాలుష్యం.. https://youtu.be/tjGaN6XDGGE 

Video 12  గాలి కాలుష్యం అవటం వలన భవిష్యత్తులో కొనుక్కకవలస్థవసుుంది అని తెలియచేసే చిత్రం... అదుుతం.. https://youtu.be/z_eknOqTrWM 

Video 13  Co2 ని రాయి మార్చే పరష్యకరం.. https://youtu.be/ekE7yJpDy-k 
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Video 14  ఇంటోి గల గాలి కాలుష్యయనిి తగ్గంచే ఉపాయాలు ఏమి ? https://youtu.be/HdOibycDIA4 

Video 15  ఇంటోి గల గాలి కాలుష్యయనిి తగ్గంచే పరక్రంతో కూడిన మొక్క.. https://youtu.be/J7sEQhrA_Vk 

Video 16  ఇంటోి గల గాలి కాలుష్యయనిి తగ్గంచే మొక్కల రకాలు ఏమి ? https://youtu.be/lsv8GFpbGV0 

Video 17  ఇంటోి గల గాలి కాలుష్యయనిి తగ్గంచే మొక్కలు ఏమి ? https://youtu.be/upjpPxaaPrU 

Video 18  ఇంటోి గల గాలి కాలుష్యయనిి తగ్గంచే మొక్కలు ఏమి ? https://youtu.be/Ed1KaorFRBk 

Video 19  ఇంటోి గల గాలి కాలుష్యయనిి తగ్గంచే మొక్కలు.. https://youtu.be/6cMqtj6Nv_I 

Video 20  ఈ నగరానిక్ల ఏమంది? https://youtu.be/_N5TcQe7jEM 

Video 21  గాలి కాలుష్యం కు పరష్యకరం ఏది? https://youtu.be/OCcKtU0Euk4 

Video 22  గాలి కాలుష్యం గురంచి అవగాహన.. https://youtu.be/_dTtvtlct9k 

Video 23  గాలి కాలుష్యం తగ్గంచే పరక్రం.. https://youtu.be/KjbRmzg6Uto 

Video 24  గాలి కాలుష్యం తగ్గంచే పరక్రాలు.. https://youtu.be/dVxFQIYBNUQ 

Video 25  గాలి కాలుష్యం తగ్గంచే పరష్యకరాలు.. https://youtu.be/67ZF5dOyzKI 

Video 26  గాలి కాలుష్యం తగ్గంచే ఫిలటర్.. https://youtu.be/VipJIOd5IRE 

Video 27  గాలి కాలుష్యం లో గల రకాలు.. https://youtu.be/Tds3k97aAzo 

Video 28  గాలి కాలుష్యం వలన ఎంతటి ప్రమాదం.. https://youtu.be/ox0J_BZ4Tvs 

Video 29  గాలి కాలుష్యం వలన వచేే వాయధులు.. https://youtu.be/XvVAuqmRqpQ 

Video 30  గాలి కాలుష్యంకు తాతాకలిక్ పరష్యకరాలు.. https://youtu.be/aK3BWmDC0H4 

Video 31  గాలి కాలుష్యంతో మరణాలు ఎంతగా పెరగాయో.. https://youtu.be/_e7y-8kSjkQ 

Video 32  గాలి కాలుష్యయనిి ఎలా కొలుసాుర్ప ? https://youtu.be/eCdwN-bL6sc 
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           సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే పుసుకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవతాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

5)    మర్పగుదొడిి(ఆతమగౌరవ గృహం) పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Toilet-OpenDefecation 

6)    వేధంచటం-హంస్థంచటం-ఏడిపంచటం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Abusing-Harassment-Violence 

7)    చెట్లి పెంపక్ం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Trees 

8)    నీటి కాలుష్యం,వృధా  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Water 

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

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

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

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

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

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

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

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

17)  భూమి వేడెక్కటం(గ్లిబల్ వారమంగ్స)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇంటర్నిట్-సోష్ల్ మీడియా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

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

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

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

           B-మొబైల్ ఉపయోగ్స్తు డ్రైవింగ్స చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

   C-డ్రైవింగ్స - హెల్మమట్ పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Helmet 

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

  E-త్రాగ్ డ్రైవింగ్స చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Drink-And-Drive 

  F-నిద్ర మత్తు తో డ్రైవింగ్స చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Sleepiness 

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

 H-రోడ్ చిహాిలు(గుర్పులు)  https://www.freegurukul.org/z/Road-Signs 

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

 J-మనర్ డ్రైవింగ్స పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/MinorDriving 

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

 

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

    B-పొగత్రాగటం పై అవగాహన - పార్ట 2  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2 

    C-పాస్థవ్ సోమక్లంగ్స(సెక్ండ్ హాయండ్ సోమక్లంగ్స) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 

    D-వీడియోల ద్వారా పొగత్రాగటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos 
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వినిపం:    ఈ అవగాహన పుసుకాలు రూపొందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించాము, ఈ పుసుకాలు మీర్ప చదివి, అలాగే మీ పలిలతో/సేిహత్తలతో  కూడా చదివించగలర్ప. 

అలాగే వీలయిత్య మీకు తెలిస్థన స్తకల్, కాలేజీ ప్రిని్పాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేు, వార్ప భవిష్యతరాల వారక్ల సామాజిక్ విష్యాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలర్ప. 

 

గమనిక్:   సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసేు/చూసేు, ఇలా ఏదైనా సామాజిక్ సమసయపై పోరాడటానిక్ల కావలస్థన సమాచారం 

వుంటే, మా ఈ మెయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమాచారం అందించగలర్ప 

 

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 గుర్పకుల విదయ ఫండేష్న్ ద్వారా ఇంకా క్రొతు సేవలు అభివృదిి చేయడానిక్ల, ప్రసుుత సేవలను నిరాహంచటానిక్ల మీ సహాయం, ప్రోతా్హం అవసరం. 

విద్వయవయవసిలో  మార్పు తీసుకురావడానిక్ల మాతో క్లస్థ చేత్తలు క్లపండి. విలువలు, నైపుణాయలతో  కూడిన విదయ అందేవరకు పోరాడద్వము. మనం 

అందరం క్లిసేు తపుక్ మార్పు తీసుకురాగలం. మీ ప్రోతా్హం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసి ఏమి చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     
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ఉచిత గుర్పకుల విదయ ఫండేష్న్ ద్వారా అందించే  ఇతర ఉచిత సేవల వివరాలు 
 

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

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

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

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

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

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

సేవ 7)   ఇంపాక్ట - వయక్లుతా వికాసం ( 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


 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


