


























































































































































                                  Blood Donation Awareness By Videos 

                                    (రక్తదానం పై అవగాహన  Videos దాారా)                 Version V1.0 

 

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

 

Video 1   అనవసరంగా రక్తతన్ని వృధా చేయకు-అవసరం అయిన చోట దానం చేయి https://youtu.be/d4r9fOg6Cz8 

Video 2   మా అమమ నాని ఇతరులు పిలిలు ఆపదలో ఉనిప్పుడు, రక్తదానం చేయలేదు.. నాకు ఇప్పుడు ఎవారూ ఇవారూ.. https://youtu.be/AKcEDK1S0CU 

Video 3   రక్త దానం వలన ప్రాణాలు క్తపాడుతాయి గదా!, నాని, నీ జీవితంలో ఇపుటివరకు ఎంతమంది జీవితాలను క్తపాడినావు? అన్న పిలిల చేత అడిగంచుకోక్మందే  

    రక్తదానం చేయండి     https://youtu.be/p1TyIZYPEec 

Video 4    ఆపదలో ఉనిప్పుడు ప్రార్ధంచటం క్ంటే, సహాయం చేయటం ప్రధమ క్రతవయం. https://youtu.be/oOp_ERS6hF0 

Video 5       రక్తదానం అంటే భగవంతన్న ప్రారదనకు సమాధానం ఇసుతనిట్లి..  https://youtu.be/FrRv8BSpatk 

Video 6    రక్తం అవసరం ఎవర్కైనా వసుతంది, రక్తదానం చేయమన్న అడిగారు క్దా అన్న చులక్న చేయక్ండి.. https://youtu.be/drPF_u_72Ok 

Video 7    రక్తదానం గుర్ంచి అపోహలు ఎలా వచ్చాయో తెలుసా? https://youtu.be/Kcccp_qCRwQ 

Video 8        భగవంతన్న సిరా అయిన రక్తం న్న ఇతరులక్ల ఆపదలో ఉనివార్క్ల ఇచిానప్పుడు, వారు పందే ఆనందం అంతలేదు... https://youtu.be/UyxrWk-KkRQ 

Video 9       రక్త దానం - ప్రాణ దానం  గుర్ంచి అపోహలు ఏమి ? https://youtu.be/xhk7kVvnTi0 

Video 10     JD లక్ష్మీనారాయణ గారు రక్తదానం గుర్ంచి... ఆచర్ంచి చెపుటం.. https://youtu.be/nBlm8dAZyYg 

Video 11    ఓ పిలిాడు, ఆసుపత్రిలో ఉని తన తలిిక్ల రక్తం దానంచేయడాన్నక్ల ఎపుటిక్ల 45kg వసుతంది? అన్న తండ్రిన్న అడుగుతాడు, అపుటిదాక్త తలిి ఎదురుచూసుతందా? 

    https://youtu.be/RnmLI9KrFmw 
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Video 12    మగుురు జీవితాలకు వెలుగు న్నంపవచుా.. https://youtu.be/Ahxt8MIC9ho 

Video 13    రక్త దానం చేయడం వలి ఎన్ని రోగాలనుండి బయటపడవచోా https://youtu.be/ofaM50yUmZU 

Video 14    రక్త దానం చేయడం వలి బరువు తగుడమే క్తక్,ఎన్ని ఉపయోగాలునాియో తెలుసా ? https://youtu.be/UURSSYLZJuw 

Video 15    రక్త దానం పై అవగాహన - ఉపయోగాలు https://youtu.be/xlojpmUbqZ8 

Video 16     రక్త దానం పై వాసతవాలు https://youtu.be/m5G0QTmfVpE 

Video 17    రక్తం దానం చేయమన్న అడిగారన్న చులక్నగా, తేలిక్గా తీసుకోక్ండి, అవసరం ఎవర్కైనా రావచుా... అది మీకు కూడా రావచుా.. మనం ఎప్పుడైనా దానం చేసేత,  

ఆ ప్పణయంతో  మరొక్రు    మందుకు వసాతరు.. https://youtu.be/68kFxNSMdTA 

Video 18     రక్తదాన ప్రచ్చరం-పేపర్ పెయింటింగ్ యాన్నమేషన్ దాారా చక్కగా చూపించ్చరు.. https://youtu.be/zohQ59n-waw 

Video 19    రక్తదానం గుర్ంచి .. బ్రతకు-బ్రతిక్లంచు https://youtu.be/etFT71lF4fE 

Video 20    రక్తదానం గుర్ంచి అపోహలు https://youtu.be/1V8PVFY5jzo 

Video 21    రక్తదానం చేయండి-క్ృతజఞత పందండి.. https://youtu.be/vqU9fqH-0zQ 

Video 22     రక్తదానం చేయమంటే సాదారణంగా చెపేు సాకులు ఏమి.. https://youtu.be/nGDqtKQnSgw 

Video 23     రక్తదానం వలన క్లిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి? https://youtu.be/K0_Q2DcyEq4 

Video 24     రక్తదానం వలన క్లిగే ప్రయోజనాలు.. https://youtu.be/acDidPP5Pjw 

Video 25     రక్తదానం, చేయాలనే గుణం పిలిలోినే ఉంటే, పెదదవార్క్ల మర్?   https://youtu.be/Av4EiO7_1nI 

Video 26    రక్తదానంతో, జగమంతా ఒకే కుట్లంబం క్తవచుా- అదే రక్త సంబంధం.. నీలోనూ, వార్లో అదే రక్తం ప్రవహిసుతంది.. https://youtu.be/lCvcgYbCol8 

Video 27    Blood2Live సేవాసంసథ దాారా రక్తదానం సేవ.. https://youtu.be/DWsP7jYBLmc 

Video 28    Friends2support app అనేది రక్తదానం చేసేవార్ సమాచ్చరం ఒకేచోట!    https://youtu.be/G3MmEZT8OxE 
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Video 29    ఒక్ రక్త దానం లో నాలుగు రక్తల దానాలు ఉంటాయి తెలుసా?         https://youtu.be/odScF01VCDA 

Video 30    క్తలేజీ మొతతం విదాయరుదలు రక్తదానం చేయటం.. https://youtu.be/uDfqHIz2EzM 

Video 31    చదువుకొనివార్కీ కూడా రక్తదానం గుర్ంచి అవగాహన లేదు..దీన్నవలి రక్తదానం జరుగక్ కొరత ఏరుడుతంది..  https://youtu.be/XmDZfGZieJs 

Video 32     తలసేమియా బాధితలకు రక్తం ప్రధాన అవసరమ.. https://youtu.be/RdDptB1RPBI 

Video 33     బడి్ అలర్-్ రక్తం కొరత.. https://youtu.be/WUHTOiaEREc 

Video 34     మీరు ఉతతమ రక్తదాత క్తగలరా? https://youtu.be/tMNDi_wWuP8 

Video 35     రక్తం ఎలా తీసాతరు. https://youtu.be/avuNF4om-aM 

Video 36     రక్తదానం అంటేనే ఎందుకు జంకుతారో.. https://youtu.be/IsLaUpAEqro 

Video 37     రక్తదానం అంటేనే చులక్న, దాన్నవిలువ అవసరమైనప్పుడు తెలుసుతంది..       https://youtu.be/CVTWiDC4dDs 

Video 38     రక్తదానం అనేది పాజిటివ్..  https://youtu.be/6thXZx2ttLA 

Video 39     రక్తదానం క్ల వెలాిలిినప్పుడు వచేా ఆటంక్తలలో దేన్నక్ల ప్రాధానయం ఇవాాలి? https://youtu.be/Cs7-Prv5cmE 

Video 40     రక్తదానం గుర్ంచి పలు అపోహలు.. https://youtu.be/qw4yDS24RC0 

Video 41     రక్తదానం చేయండి - ప్రాణదాతలు క్ండి ! తదాారా ఆప్పతలను సంపాదించుకోవచుా...  https://youtu.be/0C-B-H0fY28 

Video 42     రక్తదానం చేయడం వలన క్లిగే ఆరోగయ లాభాలు పాట రూపంలో https://youtu.be/-w9L-soNggI 

Video 43     రక్తదానం చేసినవార్క్ల క్ృతజఞత తెలియచేయండి. https://youtu.be/lhsxlrhLYm8 

Video 44     రక్తదానం చేసుతనిప్పుడు ఎగతాళి చేసే వాళ్ళు చ్చలామంది ఉంటారు, వాళ్ుకు ఎదురుదెబబ తగలితే తెలుసుతంది రక్తదానం విలువ.. 

     https://youtu.be/yK9q74dYF0I 

Video 45     రక్తదానం పై అపోహలు.. https://youtu.be/Zn06SFDWpfg 
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Video 46     రక్తదానం మహాదానం https://youtu.be/smF96lEOUmM 

Video 47     రక్తదానం వలన ఉపయోగాలు. https://youtu.be/OK7ts_s_dfg 

Video 48     రక్తదానం విజయవంతం క్తవడాన్నక్ల చిటాకలు https://youtu.be/MY45sgOYvy0 

Video 49     రక్తదానం విలువ, అవసరం అయినప్పుడే తెలుసుతంది.     https://youtu.be/n0Jkn9Laz-8 

Video 50     రక్తదానం-ప్రాణదానం https://youtu.be/UVYTZVQvcxY 

Video 51     రక్తతన్ని తయారుచేయలేమ, క్తవున దానం చేయండి.. https://youtu.be/P7fA2xMQwbk 

Video 52    సర్ అయిన సమయంలో రక్తం దొరక్క్ మా అమమ చన్నపోయింది, నీవు క్నుక్ రక్తదానం  చేసేత మరొక్రు బ్రతకుతారు, నీకు చేసాతనంటే ఈ ప్పషు గుచాం ఇసాతను  

అన్న ఓ చినాిర్ చెపుటం...            https://youtu.be/mfzj2LsDE6A 
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     సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే ప్పసతక్తలు(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)    రక్తదానం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Blood-Donation 

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

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

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

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

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

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

10)  మదయపానం 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 క్తర్మకులు 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(మాదక్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 
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https://www.freegurukul.org/z/Animal
https://www.freegurukul.org/z/ChildMarriage
https://www.freegurukul.org/z/ChildLabour
https://www.freegurukul.org/z/ChildSafety
https://www.freegurukul.org/z/Corruption
https://www.freegurukul.org/z/Drug


17)  భూమి వేడెక్కటం(గ్లిబల్ వార్మంగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 

18)  ఇంటర్నిట్-సోషల్ మీడియా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

19)  పాిసి్క్  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 ఉపయోగస్తత 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 బెల్్ పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

    B-పగత్రాగటం పై అవగాహన - పార్్ 2  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2 

https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming
https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia
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


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

    D-వీడియోల దాారా పగత్రాగటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos 

 

వినిపం:    ఈ అవగాహన ప్పసతక్తలు రూపందించ్చడాన్నక్ల ఎంతో శ్రమించ్చమ, ఈ ప్పసతక్తలు మీరు చదివి, అలాగే మీ పిలిలతో/సేిహితలతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్, క్తలేజీ ప్రిన్నిపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేత, వారు భవిషయతరాల వార్క్ల సామాజిక్ విషయాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమన్నక్:   సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసేత/చూసేత, ఇలా ఏదైనా సామాజిక్ సమసయపై పోరాడటాన్నక్ల క్తవలసిన సమాచ్చరం 

వుంటే, మా ఈ మెయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమాచ్చరం 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 విదయ ఫండేషన్ దాారా ఇంక్త క్రొతత సేవలు అభివృదిధ చేయడాన్నక్ల, ప్రసుతత సేవలను న్నరాహించటాన్నక్ల మీ సహాయం, ప్రోతాిహం 

అవసరం. విదాయవయవసథలో  మారుు తీసుకురావడాన్నక్ల మాతో క్లసి చేతలు క్లపండి. విలువలు, నైప్పణాయలతో  కూడిన విదయ అందేవరకు పోరాడదామ. 

మనం అందరం క్లిసేత తపుక్ మారుు తీసుకురాగలం. మీ ప్రోతాిహం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసథ ఏమి చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     

 

 

https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking
https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos
http://www.freegurukul.org/
http://www.fb.com/freegurukul
https://www.freegurukul.org/donate


 

     ఉచిత గురుకుల విదయ ఫండేషన్ దాారా అందించే  ఇతర ఉచిత సేవల వివరాలు 
 

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

సేవ 7)   ఇంపాక్ ్- వయక్లతతా విక్తసం ( IMPACT-Personality Development )    - - ->     https://www.freegurukul.org/impact#home  
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