










































































































                    Child Marriage Awareness By Videos 

                                  (బాల్య వివాహాలు పై అవగాహన  Videos ద్వారా)            Version V1.0 

 

         బాల్య వివాహాలు వల్న ఎంతటి ప్రమాదమో  తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూసుటకు  ప్రక్కన గల్  లింక్ పై  క్లిక్  చేయండి. 

Video 1   బాల్య వివాహం వల్న చిన్నారులు పడే ఇబ్బందులు https://youtu.be/E1SFz-AXyDg 

Video 2   10 వ తరగతి తరాాత చిన్నారి పెళ్ళికూతుళ్ళి.. https://youtu.be/f9A_TzRexvg 

Video 3   9 సంవతసరాల్ అమాాయిని, 50 సంవతసరాల్ వయక్లి తో పెళ్ళి జరిపంచటానిా అడ్డుకునా అధికారులు.. https://youtu.be/DtVFZoqOnVQ 

Video 4   అందమైన బాల్యయనిక్ల పెళ్ళి అనే పేరుతొ సంకెళ్ళి..పసుపుతాడ్డ-పలుపుతాడ్డ.. https://youtu.be/xCepRS4T_e8 

Video 5   ఆమెకు 14ఏళ్ళి, ఆయనకు 52 ఏళ్ళి... https://youtu.be/Y4o_wpJ19Ig 

Video 6   ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో 10 మంది బాల్య వివాహాలు ఆపంది.. https://youtu.be/kblgg_067Bo 

Video 7   ఓ అమాాయి బాల్య వివాహానిక్ల వయతిరేఖంగా పోరాడ్డతుంది... https://youtu.be/K50LAk28RXw 

Video 8   ఓ మైనర్ బాలిక్కు బాల్య వివాహం నండి పోలీసులు విముక్ల ి https://youtu.be/0Uf61v1q7h0 

Video 9   చిన్నారి పెళ్ళికూతురు.. https://youtu.be/9peKqNMSh6c 

Video 10  చిన్నారి పెళ్ళికూతుళ్ళి.. https://youtu.be/Cd1ULNmMqFI 

Video 11  చైల్ు మాయరేజ్ https://youtu.be/p4mghTfXttc 

Video 12  జీవితం అంటే ఏమిటో తెలియకుండానే చిన్నారి పెళ్ళికూతురు.. https://youtu.be/cWJsgz4-3V0 
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Video 13  తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బాల్య వివాహాలు పెరిగిపోయిన్నయి.. https://youtu.be/ZtAZKpGJo1E 

Video 14  పెదదల్కు సరి అయిన అవగాహన బాల్య వివాహాలు చేసుిన్నారు. https://youtu.be/aqEnjcp-Qms 

Video 15  ప్లిజ్ న్నన్నా న్నకొదుద ఈ పెళ్ళి... https://youtu.be/BGraIwl0i_A 

Video 16  బ్ందీ అవుతునా బాల్యం.. https://youtu.be/CyPc2NFqxy8 

Video 17  బ్లిప్లటం https://youtu.be/r6aamreorVo 

Video 18  బాల్య వివాహం క్ల వయతిరేక్ంగా పోరాడండి.. https://youtu.be/Kgye-Dcwrgs 

Video 19  బాల్య వివాహం గురించి అవగాహన https://youtu.be/gcgOWkoS26M 

Video 20  బాల్య వివాహం గురించి ఓ చిన్నారి పడే ఆవేదన... ఈ చిత్రంలో చూపంచారు.. https://youtu.be/3uIWlESExY4 

Video 21  బాల్య వివాహం చేసిన తరాాత, కూతురి క్ష్టలాు చూసిన తండ్రి .. ఇపుుడ్డ వయతిరేక్లసుిన్నాడ్డ.. https://youtu.be/wARDb2JYfvw 

Video 22  బాల్య వివాహం చేసుింటే పోలీసుల్క్ల ఫోన్ చేయండి. https://youtu.be/Qqsmlx77GCA 

Video 23  బాల్య వివాహం పై చరచ.. https://youtu.be/96e96dVewCo 

Video 24  బాల్య వివాహం లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి రాయంక్.. https://youtu.be/dRmHpURWrlo 

Video 25  బాల్య వివాహం వల్న వచేచ సమసయలు.. https://youtu.be/AfM3EdPR-bM 

Video 26  బాల్య వివాహానిా ఆపన అధికారులు.. https://youtu.be/mfzhPB7WHgw 

Video 27  బాల్య వివాహాల్ నిషేద చటాం గురించి తెలుసుకండి. https://youtu.be/3rUBSADkm90 

Video 28  బాల్య వివాహాల్ నిషేద చటాం గురించి సందేహాలు-సమాధాన్నలు https://youtu.be/Q1efshtHRH4 

Video 29  బాల్య వివాహాల్కు కారణం అవుతునా క్రువు పరిసిితి.. https://youtu.be/c13LBiCpH3k 

Video 30  బాల్యం  బ్ంది https://youtu.be/8IJGepZuyFo 
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Video 31  బాల్యవివాహం జరగకుండా అందరూ అడ్డుకవాలి.. https://youtu.be/KNV0pkBjg3U 

Video 32  బాల్యయనిక్ల ముడి https://youtu.be/Iy3Agt7_4gA 

Video 33  బాల్యయనిక్ల మూడ్డ ముళ్ళి https://youtu.be/QUb0mIqGWDA 

Video 34  బాల్యయనిక్ల శాపం.. https://youtu.be/Y_ZOPfd8DvU 

Video 35  మూడ్డ ముళ్ళి.. https://youtu.be/YavwiSiDc4Q 

Video 36  మైనర్ కు మూడ్డముళ్ళి.. https://youtu.be/YGullYY-saI 

Video 37  బాల్య వివాహాలు ఆపండి https://youtu.be/QJgCIHf-nKA 
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     సామాజిక్ సమసయల్పై అవగాహన క్లుగచేసే పుసికాలు(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)    రక్ది్వనం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Blood-Donation 

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

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

6)    వేధించటం-హంసించటం-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)  జంతువుల్ పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Animal 

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

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

14)  పలి్ల్ బ్ద్రత పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildSafety 

15)  అవినీతి  పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Corruption 
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16)  డ్రగ్సస(మాదక్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

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

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

19)  పాిసిాక్  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 ఉపయోగిస్తి డ్రైవింగ్స చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

22)     A-పొగత్రాగటం పై అవగాహన - పారా్ 1  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1 
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    B-పొగత్రాగటం పై అవగాహన - పార్ా 2  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2 

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

    D-వీడియోల్ ద్వారా పొగత్రాగటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos 

 

వినాపం:    ఈ అవగాహన పుసికాలు రూపొందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించాము, ఈ పుసికాలు మీరు చదివి, అల్యగే మీ పలి్ల్తో/సేాహతుల్తో  కూడా చదివించగల్రు. 

అల్యగే వీల్యితే మీకు తెలిసిన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిసపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేి, వారు భవిష్యతరాల్ వారిక్ల సామాజిక్ విష్యాల్పై సుల్భంగా అవగాహన చేయగల్రు. 

 

గమనిక్:   సామాజిక్ సమసయల్పై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్నక్ మీకు తెలిసిే/చూసిే, ఇల్య ఏదైన్న సామాజిక్ సమసయపై పోరాడటానిక్ల కావల్సిన 

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

 

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 గురుకుల్ విదయ ఫండేష్న్ ద్వారా ఇంకా క్రొతి సేవలు అభివృదిి చేయడానిక్ల, ప్రసుిత సేవల్న నిరాహంచటానిక్ల మీ సహాయం, ప్రోతాసహం 

అవసరం. విద్వయవయవసిలో  మారుు తీసుకురావడానిక్ల మాతో క్ల్సి చేతులు క్ల్పండి. విలువలు, నైపుణ్యయల్తో  కూడిన విదయ అందేవరకు 

పోరాడద్వము. మనం అందరం క్లిసేి తపుక్ మారుు తీసుకురాగల్ం. మీ ప్రోతాసహం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసి ఏమి చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     

 

https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2
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 గురుకుల్ విదయ ఫండేష్న్ ద్వారా అందించే  ఇతర ఉచిత సేవల్ వివరాలు 
 

సేవ 1)    ఉచిత తెలుగు పుసికాలు(3500 pdf పుసికాలు) (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)   పల్ిలు (Children/Kids)   - - ->    https://www.freegurukul.org/childrens#home  

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

సేవ 7)   ఇంపాక్ ా- వయక్లతిా 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


 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


