






















































































































































































































































                              Animal Awareness By Videos 

                      (జంతువుల పై అవగాహన  Videos ద్వారా)       Version V1.0 

             జంతువులను ఎలా హంసిస్తున్నారో, అవి ఎంతటి విశ్వాసం కలిగినవో, ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!   వీడియో  

           చూస్తటకు  ప్రకకన గల  youtube లింక్ పై  క్లిక్  చేయండి. 

Video 1    జంతువులకు ప్రేమను అందిసేు,అవి కూడా అందిస్తుయి.. https://youtu.be/JDrqiv-5sZ4 

Video 2    జంతువులను ప్రేమిసేు, అవి ఎంతటి విశ్వాసంగా ఉంటాయో తెలుస్త? https://youtu.be/v00vW1LDsEg 

Video 3    తలిి కుకక తనకు కాళ్ళు సరిగాా లేకపోయిన్న, తన పిలిలకోసం పడే తపన.. https://youtu.be/JPfWcRSKfU8 

Video 4    జంతువు, తన తోటి జంతువుని కాపాడటానిక్ల ఎంత ప్రయతాం చేస్తుందో తెలుస్త.. https://youtu.be/UMKcLQ-_cwU 

Video 5    మమమలిా తినకండి, మాకు మీ లానే బ్రతకాలని, ప్రేమానురాగాలు ఉంటాయి అని గురిుంచండి https://youtu.be/-se3s4mWwoQ 

Video 6    ఎప్పుడైతే ప్రేమగా పంచుకొనా జంతువులను ప్రేమించటం మానివేస్తుమో..  https://youtu.be/gDlp-3v4GNw 

Video 7    ఏనుగులకు కూడా మనలాగే ఉద్వాగాలు ఉంటాయి.. https://youtu.be/cb6sYToyQh8 

Video 8    కుకక మన ఓ సబ్యులుగా వుండి, అది ఆరోగు రీత్యు దూరం అవాాలిి వసేు, అది ఏమి చెపాులనుకొంటందో  ఈ చిత్రంలో చూపించారు... 

    https://youtu.be/NuOCeJSQCTs 

Video 9    కోడిని కోసి, వండటానిక్ల సిద్దమైతే, తన కొడుకు ఆ కోడిపై గల ప్రేమతో, ద్వనిని చంపకుండా కాపాడాలని ప్రయతాం చేయటం.. అద్బుతం.. 

    https://youtu.be/Oe51g8LZZRc 

Video 10  జంతువుల పంపకం - వధంచటం ఎలా చేస్తురో చూడండి https://youtu.be/I-BHM48Mi3E 

Video 11  జంతువుల చరమం తీసే ఫ్యుకటరీ లో ఎంత ద్వరుణంగా ఉంటందో.. తెలుస్త.. ద్యతో జంతు చరమంతో తయారుచేసే వస్తువులను కొనకండి.. 

https://youtu.be/JDrqiv-5sZ4
https://youtu.be/v00vW1LDsEg
https://youtu.be/JPfWcRSKfU8
https://youtu.be/UMKcLQ-_cwU
https://youtu.be/-se3s4mWwoQ
https://youtu.be/gDlp-3v4GNw
https://youtu.be/cb6sYToyQh8
https://youtu.be/NuOCeJSQCTs
https://youtu.be/Oe51g8LZZRc
https://youtu.be/I-BHM48Mi3E


    https://youtu.be/3CFFyarPtMw 

Video 12  జంతువుల చరమం బ్రతిక్ల ఉండగానే ఎలా వలుస్తురో తెలుస్త? ద్వనితో సూట్/కోట తయారు చేస్తురు.. ద్యతో జంతు చరమంతో తయారుచేసే  

వస్తువులను కొనకండి..                    https://youtu.be/sfKQMrv1jYk 

Video 13  జంతువుల చరమంతో కోట/సూట్ ఎలా తయారు చేస్తురో తెలుస్త? https://youtu.be/Kg8UF73WXRc 

Video 14  జంతువుల చరామనిా ఎలా కోట,సూట్ తయారు చేయడానిక్ల సిద్దం చేస్తురో తెలుస్త? https://youtu.be/lo2BpzG_thQ 

Video 15  జంతువుల ఫ్యుకటరీ ఫ్యర్మమ లో ఎంత ఘోరంగా వుంటదో తెలుస్త? మాంస్తహారం, జంతువుల ఉతుతుులు వాడటం మానండి..  

   https://youtu.be/epv5hcWipXU 

Video 16  జంతువుల యంద్బ కనికరం,ద్య కలిగి వుండటం https://youtu.be/Cr2qPgP_2AI 

Video 17  జంతువులక్ల మీ సహాయం ఎంతో అవసరరం https://youtu.be/-B0VZQ1FpCw 

Video 18  జంతువులకు కూడా మనలాగే ప్రేమాభిమాన్నలు ఉంటాయి.. https://youtu.be/MY8saz-Rork 

Video 19  జంతువులను ఎలా హంసిస్తున్నారో.. https://youtu.be/RvHwWKfwTeI 

Video 20  జంతువులను నిస్తారధంగా ప్రేమిసేు, అవి కూడా అంతే ప్రేమిస్తుయి.. వాటికీ మనస్తంటంది.. https://youtu.be/Gzl4ifyx4Ug 

Video 21  జంతువులను పంచి పద్దచేసి ఎకకడో వదిలి వేయటం మంచిద్వన్న? https://youtu.be/cAIqWLMr5UA 

Video 22  జంతువులను ప్రేమించండి సమానంగా.. https://youtu.be/HvMNC3nqtVI 

Video 23  జంతువులను హంసించటం వలన అన్నగరికులం అవుతున్నామా? https://youtu.be/CngTptAzGOE 

Video 24  జంతువులపై క్లినికల్ ప్రయోగాలు ఎంత ఘోరంగా ఉంటాయో అని తెలియచేసేంద్బకు బహరంగంగా డెమో చేసి చూపించారు.. 

   https://youtu.be/skuiqPqmEQk 

Video 25  జంతువులు ఎమనుకొంటాయో తెలుస్త? https://youtu.be/dnbkA4TbA4Y 

Video 26  జంతువులు ఎలా ప్రేమిస్తుయో https://youtu.be/EUGb4dtYSrw 
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Video 27  జంతువులు ఎలా మనుష్యులకు ఆనంద్వనిా కలిగిస్తుయో ...తెలియచేసే అద్బుత చిత్రం.. https://youtu.be/WjqiU5FgsYc 

Video 28  జంతువులు తనను ద్తుత తీస్తకోవాలంటే, వాటి గురించి చెప్పుకోవాలిివస్తుంది.. https://youtu.be/XLs_7ta4w2U 

Video 29  జంతువులు, తన తోటి జంతువుక్ల సేాఛ్చ ఇవాటం కోసం ఎంతగా తపన పండిందో.. కుకక, పంజరం లోని చిలుకలను విడిపించటం.. 

   https://youtu.be/JdGd4YBN1CE 

Video 30  జంతువులు,మనుష్యులు ఈ ప్రపంచంలో ఒకరిక్ల ఒకరం కలుపబడిఉన్నాము.. https://youtu.be/s4oZ-lC3PLY 

Video 31  ప్రతి తోలుతో చేసే వస్తువు వెనుక, ఓ జంతువు ని చంపి తయారు చేస్తురు.. https://youtu.be/qs8yqcrqo1s 

Video 32  ప్రేమగా పంచుకొనా జంతువులను వదిలివేయరాద్బ https://youtu.be/bRqkLQ1xVyo 

Video 33  మాంస్తహార కంపనీ లు ఎలా ఉంటాయో తెలుస్త? https://youtu.be/MUjKGxeLB_k 

Video 34  మొసలి తోలుతో చేసే బ్యుగ్ గురించి ... https://youtu.be/-Rj07WIKHvE 

Video 35  మొసలి తోలుతో పర్మి ఎలా తయారు చేస్తురో తెలుస్త? https://youtu.be/XA4V0Q_TBKk 

Video 36  వీధ కుకక జీవితం ఎలా ఉంటందో ... https://youtu.be/jBy-O7cmTII 

Video 37  కారులో కుకకని ఉంచితే ఎలా వేడిక్ల ఇబుంది పడునో చకకగా చూపించారు https://youtu.be/oMmjnI0HZ3Y 
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      స్తమాజిక సమసులపై అవగాహన కలుగచేసే ప్పసుకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవతాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

5)    మరుగుదొడిి(ఆతమగౌరవ 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 పంపకం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Trees 

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

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

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

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

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

13)  బ్యల కారిమకులు 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)  డ్రగ్ి(మాద్క ద్రవాులు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెకకటం(గ్లిబల్ వారిమంగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇంటర్నాట్-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 ఉపయోగిసూు డ్రైవింగ్ చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

   C-డ్రైవింగ్ - హెల్మమట్ 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 మతుు 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(గురుులు)  https://www.freegurukul.org/z/Road-Signs 

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

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

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

 

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

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

    C-పాసివ్ సోమక్లంగ్(సెకండ్ హాుండ్ సోమక్లంగ్) 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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https://www.freegurukul.org/z/Plastic
https://www.freegurukul.org/z/SwachhBharat
https://www.freegurukul.org/z/Driving-Speed
https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile
https://www.freegurukul.org/z/Driving-Helmet
https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt
https://www.freegurukul.org/z/Drink-And-Drive
https://www.freegurukul.org/z/Driving-Sleepiness
https://www.freegurukul.org/z/Road-Rules
https://www.freegurukul.org/z/Road-Signs
https://www.freegurukul.org/z/Driving-By-Videos
https://www.freegurukul.org/z/MinorDriving
https://www.freegurukul.org/z/Driving-Principles
https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1
https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2
https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking
https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos


 

 

వినాపం:    ఈ అవగాహన ప్పసుకాలు రూపొందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించాము, ఈ ప్పసుకాలు మీరు చదివి, అలాగే మీ పిలిలతో/సేాహతులతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన సూకల్, కాలేజీ ప్రినిిపాల్, టీచర్మ క్ల తెలియచేసేు, వారు భవిష్ుతరాల వారిక్ల స్తమాజిక విష్యాలపై స్తలభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక:   స్తమాజిక సమసులపై అవగాహన పంచే  ShortFilm/Video/Images కనుక మీకు తెలిసేు/చూసేు, ఇలా ఏదైన్న స్తమాజిక సమసుపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన సమాచారం 

వుంటే, మా ఈ మెయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక  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 విద్ు ఫండేష్న్ ద్వారా ఇంకా క్రొతు సేవలు అభివృదిధ చేయడానిక్ల, ప్రస్తుత సేవలను నిరాహంచటానిక్ల మీ సహాయం, ప్రోత్యిహం అవసరం. 

విద్వువువసథలో  మారుు తీస్తకురావడానిక్ల మాతో కలసి చేతులు కలపండి. విలువలు, నైప్పణ్యులతో  కూడిన విద్ు అంద్వవరకు పోరాడద్వము. మనం 

అంద్రం కలిసేు తపుక మారుు తీస్తకురాగలం. మీ ప్రోత్యిహం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసథ ఏమి చేయలేద్బ.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     

 

 

 

http://www.freegurukul.org/
http://www.fb.com/freegurukul
https://www.freegurukul.org/donate


           

     ఉచిత గురుకుల విద్ు ఫండేష్న్ ద్వారా అందించే  ఇతర ఉచిత సేవల వివరాలు 
 

సేవ 1)    ఉచిత తెలుగు ప్పసుకాలు(3500 pdf ప్పసుకాలు) (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)   స్తమాజిక అవగాహన (Social Awareness)     - - ->     https://www.freegurukul.org/social-awareness#home  

సేవ 7)   ఇంపాక్ట - వుక్లుతా 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


 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


