






































































































































































              Child Labour Awareness  By Videos 

                               (బాల కార్మికులు పై అవగాహన  Videos ద్వారా )                  Version V1.0 

          బాల కార్మికులు  గుర్మించి తెలియచేసే Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూసుటకు  ప్రక్కన గల  లిింక్ పై  క్లిక్  చేయిండి. 

Video 1  కింత మింది పిలలిు ఇింకా బాల కార్మికులుగా ఉింటూ వార్మ క్లలను త్యాగిం చేసుున్నారు https://youtu.be/5HNN0e-Wh4Q 

Video 2   చిట్టి చేతులు వెట్టి చాక్లర్మలో.. https://youtu.be/luVRNLjDBfY 

Video 3   చినా పిల్లిడు పేదర్మక్ిం వలన, పేపర్ వేసే వృత్తులో బాగింగా ఓ ఇింట్లి పేపర్ వేసుుింటాడు...పేపర్ వేసిన ప్రత్తసార్మ, త్తర్మగి చదువుకోవడానిక్ల ఉపయోగపడే  

వసుువులు త్తర్మగి ఇవాటిం..  అనే క్ధనిం.. https://youtu.be/neWPK3fRg5c 

Video 4   చైల్డ్ లేబర్ మాఫియా https://youtu.be/zhEI4tDC99I 

Video 5   పాట-చదువుని నిర్ిక్ష్యిం చేసే విద్వారుులు తపపనిసర్మగా చూడాలిిన పాట, ఎిందుక్ింటె చదువుకనే అవకాశిం లేక్ ఎల్ల ఇబబింది పడుతున్నారో.. 

   https://youtu.be/SnlpkPPU3jE 

Video 6   పాట-చిన్నార్మ బాలాిం చిత్తక్ల పోవదుు https://youtu.be/cKya4VBAMCM 

Video 7   పాట-చినిా చినిా చేతులకు బాధలను మోసే బాధాత ఎిందుకు.. https://youtu.be/0mfFJUWPWxE 

Video 8    పాట-న్న చిట్టి చేతులు చక్కని రాతలు నేర్ాలేదయోా.. https://youtu.be/SnlpkPPU3jE 

Video 9    పాట-పసిమనసుల వెతలు చూడు..బాల కార్మికులపై అవగాహన క్లిపించటిం https://youtu.be/1BVmGI3F_gI 

Video 10      పాట-బాలల దినోతివిం స్పపషల్డ సాింగ్సి  https://youtu.be/7QAx_JZtbns 

Video 11    పిలిలు సింతోషింగా ఆడుకనే వయసుిలో, పని చేయటిం ... విచార్క్ర్ిం... https://youtu.be/zV2sBJdHHiI 

Video 12     బాల కార్మిక్తాిం... https://youtu.be/Ip54V6t4f5M 
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Video 13   బాల కార్మికుడు లేని వీధి లేకుిండా పోయింది.. https://youtu.be/5cJbTapYAkI 

Video 14   బాల కార్మికుల జీవిత్యలోి వెలుగులు నిింపుద్వము.. https://youtu.be/aT6_ls6Uh2w 

Video 15   బాల శిక్ష్-బలవింతపు బిక్షాటన https://youtu.be/bwFRflkcCCw 

Video 16   బాలల చటాిలు - న్నాయసహాయిం https://youtu.be/4iBKw609aGk 

Video 17   బాలల చటాిలు - న్నాయసేవ https://youtu.be/uww0tnHl4Uo 

Video 18   బాలల దినోతివిం సిందర్భింగా బాలలు ఎదుర్కింటునా సమసాలు పై చర్చ.. https://youtu.be/LnDb834Xxz8 

Video 19   బాలల హకుకలు ఏమి? https://youtu.be/SZsK2CWlIXE 

Video 20   బాలల హకుకలు-ర్క్ష్ణ పై చర్చ. https://youtu.be/WUm0mwzm60g 

Video 21   బాల్లానిక్ల భరోసా ఉింద్వ? https://youtu.be/07tRrnPi5-0 

Video 22  మెదక్ జిలిలో బాల కార్మికుల క్ష్టిలు.. https://youtu.be/XTtsxH0FwOg 

Video 23  వాడిపోతునా బాలాిం..  https://youtu.be/r9xJfguJ00s 
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      సామాజిక్ సమసాలపై అవగాహన క్లుగచేసే పుసుకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవతాిం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

2)    టీనేజ్ ఆక్ర్షణ-సేాహిం-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)    మరుగుదొడి్(ఆతిగౌర్వ గృహిం) పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Toilet-OpenDefecation 

6)    వేధిించటిం-హింసిించటిం-ఏడిపిించటిం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Abusing-Harassment-Violence 

7)    చెటుి పింపక్ిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Trees 

8)    నీట్ట కాలుషాిం,వృధా  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Water 

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

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

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

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

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

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

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

16)  డ్రగ్సి(మాదక్ ద్రవాాలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెక్కటిం(గ్లిబల్డ వార్మిింగ్స)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇింటర్నాట్-సోషల్డ మీడియా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

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

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

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

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

   C-డ్రైవిింగ్స - హెల్మిట్ పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Helmet 

   D-డ్రైవిింగ్స - సీట్ బెల్డి పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt 

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

  F-నిద్ర మతుు తో డ్రైవిింగ్స చేయటిం 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 డ్రైవిింగ్స పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-By-Videos 

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

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

 

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

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

    C-పాసివ్ సోిక్లింగ్స(స్పక్ిండ్ హాాిండ్ సోిక్లింగ్స) 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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వినాపిం:    ఈ అవగాహన పుసుకాలు రూపొిందిించాడానిక్ల ఎింతో శ్రమిించాము, ఈ పుసుకాలు మీరు చదివి, అల్లగే మీ పిలిలతో/సేాహతులతో  కూడా చదివిించగలరు. 

అల్లగే వీలయతే మీకు తెలిసిన స్తకల్డ, కాలేజీ ప్రినిిపాల్డ, టీచర్ క్ల తెలియచేసేు, వారు భవిషాతరాల వార్మక్ల సామాజిక్ విషయాలపై సులభింగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   సామాజిక్ సమసాలపై అవగాహన పించే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసేు/చూసేు, ఇల్ల ఏదైన్న సామాజిక్ సమసాపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన 

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

 

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 విదా ఫిండేషన్ ద్వారా ఇింకా క్రొతు సేవలు అభివృదిి చేయడానిక్ల, ప్రసుుత సేవలను నిర్ాహించటానిక్ల మీ సహాయిం, ప్రోత్యిహిం 

అవసర్ిం. విద్వావావసథలో  మారుప తీసుకురావడానిక్ల మాతో క్లసి చేతులు క్లపిండి. విలువలు, నైపుణ్యాలతో  కూడిన విదా అిందేవర్కు 

పోరాడద్వము. మనిం అిందర్ిం క్లిసేు తపపక్ మారుప తీసుకురాగలిం. మీ ప్రోత్యిహిం, సహాయిం లేకుిండా ఈ సింసథ ఏమి చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     
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     ఉచిత గురుకుల విదా ఫిండేషన్ ద్వారా అిందిించే  ఇతర్ ఉచిత సేవల వివరాలు 
 

సేవ 1)    ఉచిత తెలుగు పుసుకాలు(3500 pdf పుసుకాలు) (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 మెింట్ (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)   ఇింపాక్ ి- వాక్లుతా వికాసిం ( IMPACT-Personality Development )    - - ->     https://www.freegurukul.org/impact#home  
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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


 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


