




























































































                                                 Alcohol Drinking Awareness By Videos 

                                      (మద్యపానం పై అవగాహన  Videos ద్వారా)                        Version V1.0 

మద్యపానం వలన ఎంతటి నష్టం జరుగుతందో తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూసుటకు  ప్రక్కన గల  లింక్ పై  క్లిక్  చేయండి. 

Video 1:  ఓ చిన్నారి, భగవంతని ఫోన్ నంబర్ కావాలని ఎవరిక్ల పడితే వారిక్ల ఫోన్ చేసి మాట్లిడుతంది... ఎందుక్ంటే మా న్ననా  మద్యం కారణంగా చనిపోయాడు,  

కావున దేవుడు మద్యం  తయారుచేయట్లనిా ఆపమని అడుగుద్వమని. https://youtu.be/wd-bJwNLmw0 

Video 2:  తండ్రి మందు క్ల బానిస అయితే పరిణామాలు... కుటంబభారం కొడుకు మీద్ పడటం..  https://youtu.be/N8XFKtVEcHM 

Video 3:  మద్యం త్రాగి తన తండ్రి కొటటటం గురించి  ఓ చినా పాప తండ్రి  గురించి మద్యం తయారీద్వరులక్ల వ్రాసిన లేఖ https://youtu.be/v6bII0EWFJ4 

Video 4:  త్రాగి పిలిలను అన్నధలను చేయక్ండి https://youtu.be/g10H3YNWjmA 

Video 5:  ఆల్కకహాలిజం చిక్లతస & నిరాహణ https://youtu.be/ZLBMgWGJZLI 

Video 6:  రోజు గారోజు మానేద్వమాు అనుకొంట్లరు..తద్వారా తమపై ఆధారపడిన వారి జీవితాలను కూడా న్నశనం చేస్తారు.. త్రాగే ముందు ఓ నిమిష్ం ఆలోచించండి...       

   https://youtu.be/wS0MmgeDiPU 

Video 7:  చెడు వయసన్నలకు అయ్యయ ఖరుుతో ఓ అన్నధ విద్వయరిిని చదివించవచ్చు...  https://youtu.be/8FlSJnjKipc 

Video 8:  డ్రోన్ ద్వారా పబ్లిక్ ప్రదేశాలలో త్రాగితే అరెస్టట చేస్తారు.. https://youtu.be/aKRcQ7TJQ1A 

Video 9:  పిలిల ముందు మద్యం త్రాగితే... ఏమవుతంది? https://youtu.be/UK9lhu7KiEk 

Video 10:  పిలిలకు మద్యపానం గురించి జాగ్రతలాు ఎల్క చెపాాలి?   https://youtu.be/1-a42czMNCU 

Video 11:  మద్యం తాగేవారిని పిలిలు ఎల్క చూస్తారు?? https://youtu.be/XwdUXS94yNk 

Video 12:  మద్యం త్రాగటం గురించి అద్ాం ద్వారా హెచురిక్ చేయటం https://youtu.be/mAFpkKL6c6w 

Video 13:  మద్యం త్రాగి డ్రైవ్ చేసేా అమాయకులు బలి అవుతారు https://youtu.be/Jv4hZtltS3A 
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Video 14:  మద్యం త్రాగి నడపటం వలన ప్రమాద్ం https://youtu.be/9vWaSZxPqzk 

Video 15:  మద్యపాన బానిస అలవాట మానిాంచటం.. https://youtu.be/Q8twKGRMu94 

Video 16:  మద్యపాన వయసనం నుంచి విముక్లా క్లిాంచే సాచుంద్ సంసథ.. https://youtu.be/ApCsiD70wMw 

Video 17:  మద్యపాన హాంగ్ ఓవర్ ని ఎల్క ఎదురోకవాలి? https://youtu.be/rnQrI-jNjy0 

Video 18:  మద్యపానం అనేది ఒక్ పెగ్  క్ద్వ అని త్రాగితే ఏమవుతంది?  త్రాగక్పోతే  ఏమవుతంది? https://youtu.be/RGLSZfrJwU8 

Video 19:  మద్యపానం క్ల బానిస ఎందుకు అవుతారు? ఎల్క ఆయుర్వాద్ం ద్వారా బయటిక్ల రావచ్చు? https://youtu.be/_gaW1OdSajA 

Video 20:  మద్యపానం గురించి...శ్రీ చాగంటి కోటేశారరావు మాటలలో.. https://youtu.be/8HuZEue90s8 

Video 21:  మద్యపానం పారీట వలన జరిగే నష్టటలు ఏమి? https://youtu.be/p7LiYiNBtyM 

Video 22:  మద్యపానం లక్షణాలు.. https://youtu.be/e5DxD6Tuxxw 

Video 23:   వలన తలిిక్ల ఎంతటి నరక్ం చూపిస్తారో https://youtu.be/NG35Jqtt_HM 

Video 24:   మద్యపానం వలన పిలిల జీవితాలు ఎల్క నలిగిపోతన్నాయో.. ఓ చినామాాయి, త్రాగుబోత అయిన తండ్రిని ఎల్క మద్యం త్రాగటం మానిాంచిందో...  

ఈ చిత్రంలో అదుుతంగా   చూపించారు.. https://youtu.be/EmEbIFQiMQs 

Video 25:   మద్వయనిక్ల బానిసైనవారిని ఈ చిట్లకతో కాపాడుకోవచ్చు! https://youtu.be/pqHV3qmzaKw 

Video 26:   వయసన్నల వలన పిలిల పెరిగే వయసుసలో ఎన్నా మంచి అనుబూతలు కోలోాతారు    https://youtu.be/hLNSdGsrOoA 

Video 27:   హొమియోపతి ద్వారా ఎల్క మద్యపానం మానిాంచవచ్చు?  https://youtu.be/Wc0KSe8JDzI 

Video 28:   హొమియోపతి ద్వారా మందు అలవాట మానిాంచడం ఎల్క?     https://youtu.be/Lx6M_ciYpDM 
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   స్తమాజిక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే పుసాకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవతాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

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

7)    చెటి 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)  మద్యపానం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Alcohol-Drinking 

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

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

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

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

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

16)  డ్రగ్స(మాద్క్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 H-రోడ్ చిహాాలు(గురాులు)  https://www.freegurukul.org/z/Road-Signs 

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

 J-మైనర్ డ్రైవింగ్ పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/MinorDriving 

 K-డ్రైవింగ్ 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-పాసివ్ సోాక్లంగ్(సెక్ండ్ హాయండ్ సోాక్లంగ్) 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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వినాపం:    ఈ అవగాహన పుసాకాలు రూపొందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించాము, ఈ పుసాకాలు మీరు చదివి, అల్కగే మీ పిలిలతో/సేాహతలతో  కూడా చదివించగలరు. 

అల్కగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిసపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేా, వారు భవిష్యతరాల వారిక్ల స్తమాజిక్ విష్యాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   స్తమాజిక్ సమసయలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసాే/చూసాే, ఇల్క ఏదైన్న స్తమాజిక్ సమసయపై పోరాడట్లనిక్ల కావలసిన 

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

 

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 గురుకుల విద్య ఫండేష్న్ ద్వారా ఇంకా క్రొతా సేవలు అభివృదిి చేయడానిక్ల, ప్రసుాత సేవలను నిరాహంచట్లనిక్ల మీ సహాయం, ప్రోతాసహం 

అవసరం. విద్వయవయవసథలో  మారుా తీసుకురావడానిక్ల మాతో క్లసి చేతలు క్లపండి. విలువలు, నైపుణాయలతో  కూడిన విద్య అందేవరకు 

పోరాడద్వము. మనం అంద్రం క్లిసేా తపాక్ మారుా తీసుకురాగలం. మీ ప్రోతాసహం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసథ ఏమి చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     
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     ఉచిత గురుకుల విద్య ఫండేష్న్ ద్వారా అందించే  ఇతర ఉచిత సేవల వివరాలు 
 

సేవ 1)    ఉచిత తెలుగు పుసాకాలు(3500 pdf పుసాకాలు) (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)   మైండ్ మేనేజ్ మెంట్ (Mind Management)  - - ->    https://www.freegurukul.org/image/steps#home  

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

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

సేవ 7)   ఇంపాక్ట - వయక్లతాా వికాసం ( IMPACT-Personality Development )    - - ->     https://www.freegurukul.org/impact#home  
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