
















































































































































































































































                Child Safety Awareness By Videos 

                        ( పిల్లల్ బద్రత పై అవగాహన  Videos ద్వారా )           Version V1.0 

                                        పిల్లల్ బద్రత గురించి తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూచుటకు  ప్రక్కన గల్  లిింక్ పై  క్లలక్  చేయిండి. 

Video 1   చినన పిల్లల్ను లింగిక్ింగా వేధించటిం పై అవగాహన క్లిపించే చిత్రిం..అద్భుతింగా యానిమేషన్ ద్వారా అవగాహన క్లిపించారు.. https://youtu.be/Bu_5tjwS9PE 

Video 2   పిల్లల్కు, చిననప్పపడే మొబైల్ ఫోన్, ట్యాబ్ కొనివాటిం గురించి అవగాహన https://youtu.be/NL7Jg5_nGPU 

Video 3   Facebook  ప్రేమ పేరుతొ మోసిం https://youtu.be/kqIR2ddJcIE 

Video 4   Facebook చాటింగ్ ని చీటింగ్ గా వాడి మోసిం చేయటిం https://youtu.be/0UJe0MwT0ec 

Video 5   Facebook చీటింగ్  https://youtu.be/BESYglrgGpI 

Video 6   Facebook ద్వారా  ప్రేమ పేరుతొ మోసిం https://youtu.be/7y_OCXjdbUE 

Video 7   Facebook ద్వారా జరగిన మోసిం వల్న ఆతమహతా చేసుకొనన అమ్మమయి https://youtu.be/2wnKCGjeZvg 

Video 8   Facebook ద్వారా ట్రాప్ చేయటిం https://youtu.be/bModpb2OoYI 

Video 9   Facebook ద్వారా ప్రేమ పేరుతొ మోసిం జరగి ఆతమహతా https://youtu.be/1FOrt-QMNu0 

Video 10  Facebook ద్వారా బ్లలక్ మెయిల్  https://youtu.be/nZoHAdiK4rQ 

Video 11  facebook ద్వారా మోసిం  https://youtu.be/0UJe0MwT0ec 

Video 12  facebook నక్లలీ ఎకింటు ద్వారా 200 మింది అమ్మమయిల్ను మోసిం చేసాడు https://youtu.be/ewhOvS4Ns18 
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Video 13  facebook లో ఎవరు నిజమైన వారో తెలుసుకొని సేనహిం చేయిండి- ఇింగిలష్ https://youtu.be/y-k4q6V7ERc 

Video 14  facebook సేనహితుడు అసబా ఫోోలలు ెటటటి  ెదదిరించటిం https://youtu.be/2vVPna_q0hg 

Video 15  facebook హాక్ ఎలా చేసాారు? https://youtu.be/KwEAa66gD_Q 

Video 16  అిందమైన ఫోోల ెటటటి  ఆన్లలన్ లో వెనుక్ విండి మెసేజ్ చేసాారో తెలుసా? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/Jv4PiyK0pZE 

Video 17  అమ్మమయిల్ను మోసిం చేయడానిక్ల ఏమి మోసాలు చేసారాో తెలుసా? https://youtu.be/Bkf93uxjuLw 

Video 18  అసబా ప్రవరా్న అింటే పిల్లల్కు ఎలా చెప్పపలి ? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/ASkAoc_uvQY 

Video 19  అసబాింగా ప్రవరాసుాింటే-Grade 4-6 - ఇింగిలష్ https://youtu.be/ZMTBl9Bfl_A 

Video 20  అసబాింగా ప్రవరాసుాింటే-KG - ఇింగిలష్ https://youtu.be/b8R2g5QrDAw 

Video 21  అసబాక్ర్మైన పోస్టటి  లు ెటడితే పోలీస్ట కేసు ఉింది జాగ్రతా! https://youtu.be/9VHbRPjVhcM 

Video 22  అసబాత అింటే ఏమిట? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/roelqUPnRqE 

Video 23  ఆడవార ఫోోలలు హాక్ చేసి ెదదిరించటిం  https://youtu.be/6_i2qnZTxaY 

Video 24  ఆన్లలన్ ద్వారా పిల్లల్ను మోసిం చేసి వాళ్ళను బయటక్ల ర్పిపించి క్లడానప్ చేసుాన్ననరు-అలా ఎింతో మింది క్నిపిించడిం లేద్భ- ఇింగిలష్  

https://youtu.be/euc-WcN5IkY 

Video 25  ఆన్లలన్ లో పిల్లల్ను వేధించే,మోసిం మనుషులు గురించి తెలుసుకిండి- ఇింగిలష్ https://youtu.be/Vsq95M_kzWY 

Video 26  ఆన్లలన్ సేనహిం లో జాగ్రతలాు https://youtu.be/DaVNaJCQii8 

Video 27  ఇింటర్ననట్ బద్రత - ఇింటర్ననట్ లో ఫోోల ను షేర్ చేసేా ఏమవతుింది ? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/ynN7wIkRdIE 

Video 28  ఇింటర్ననట్ లో చేయకూడని పనులు   https://youtu.be/hYhe_hlU6oU 

Video 29  ఎవరైన్న తాక్రాని చోట తాక్లతే, ెటదదల్కు చెప్పపలి - ఇింగిలష్ https://youtu.be/GWqTzelTGLY 

Video 30  ఎవరైన్న తాక్రాని చోట తాక్లతే? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/uAD17zMgjHc 
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Video 31  క్రైమ్ షో చూసి అననను చింపిన చెల్లలలు https://youtu.be/VKxC-SRIB3M 

Video 32  చెడు ఉద్దదశ్ాింతో తాక్టిం-మించి ఉద్దదశ్ాింతో తాక్టిం అింటే ? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/zNTUMNKSNwk 

Video 33  డబ్బులు కసిం Cyber చీటర్ గా మ్మర వేధింప్పలు https://youtu.be/ELJsqgxvgac 

Video 34  తసామత్ జాగ్రత ా https://youtu.be/HV4HWXzO6tQ 

Video 35  తెలియని వాకుాలు పిల్లల్ను తన కార్ లోక్ల ఎక్కమని అడిగితే ఏమి చేయాలి? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/fEtJtFEVDbI 

Video 36  తోట పిల్లల్  ెదదిరింప్ప వల్న జరగే పరణామ్మల్ను అవగాహన చేసే చిత్రిం - ఇింగిలష్ https://youtu.be/YyDJafzuUK4 

Video 37  నక్లలీ సేనహిం https://youtu.be/csinZuOGOWo 

Video 38  పిల్లల్ ెదదిరింప్పలు తగిగించట్యనిక్ల 5 చిట్యకలు ఏమి? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/vGV5jzPYvm0 

Video 39  పిల్లల్కు డ్రగ్ అల్వాటుని పరచయిం చేసుాింటే జాగ్రత!ా - ఇింగిలష్ https://youtu.be/BAZRxs_wbHA 

Video 40  పిల్లల్తో అసబాింగా ప్రవరాించటిం-అశ్వాని - ఇింగిలష్ https://youtu.be/FHHGL4PGgR0 

Video 41  పిల్లల్ను ఇింటర్ననట్ లో సుర్క్షితింగా ఎలా ఉించాలి? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/ml2Xoqkhjek 

Video 42  పిల్లల్ను ర్క్షిించుకవట్యనిక్ల కావల్సిన 10 ప్రాధమిక్ సూత్రాలు ఏమి? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/sZCpIqR_470 

Video 43  పిల్లల్ను ర్క్షిించే 16 ప్రశ్నలు ఏమి ? - ఇింగిలష్           https://youtu.be/N-q3__UEKtw 

Video 44  పిల్లలు ఏదైన్న అసబా సింఘటన జరగి చెపపడానిక్ల ఎింద్భకు వెనుక్డుగు వేసాారు ? https://youtu.be/WkUkw84IW7g 

Video 45  పిల్లలు ఫోన్ వాడక్ిం నుించి ర్క్షణ https://youtu.be/mUqA69iBTcY 

Video 46  పిల్లలు సుర్క్షితింగా ఇింటర్ననట్ లో గడపడానిక్ల 5 చిట్యకలు ఏమి? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/NqlTOOY9CIo 

Video 47  పిల్లలు సోషల్ న్టార్క క్ల బ్లనిస అవతున్ననరు https://youtu.be/sdnpUS1UsWQ 

Video 48  ప్రేమ పేరుతొ మోసిం https://youtu.be/mBH5_geeYIU 
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Video 49  ఫోన్ డేట్య దింగలిించి  బ్లలక్ మెయిల్ చేసునా్ననరు https://youtu.be/h0OtlP0j9CA 

Video 50  బద్రత - మించి అల్వాటుల  https://youtu.be/UKNhD0m4Iuc 

Video 51  మించి - చెడు సేనహితుల్ మదా 10 తేడాలు ఏమి? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/774HJQ9AdRk 

Video 52  మించి-చెడు గా శ్రీరానిన తాక్టిం-Grade 4-6 - ఇింగిలష్ https://youtu.be/KKJiJ7KJWH8 

Video 53  మించి-చెడు గా శ్రీరానిన తాక్టిం-KG - ఇింగిలష్ https://youtu.be/S_ozRNyUZNI 

Video 54  మ్మయమ్మటలు నమిమ మోసపోతునన అమ్మమయిలు https://youtu.be/mQg6_NnWiE0 

Video 55  మీ తోట సేనహితుల్ బల్వింతిం మీద సిగర్నట్ త్రాగక్ిండి.. https://youtu.be/zU43kOKUbMA 

Video 56  మీ పిల్లల్ను ఎవరైన్న ఎగతాళి,ెదదిరింప్ప చేసేా ఎలా గురాించాలి? – ఇింగిలష్   https://youtu.be/-kqUGRndcUU 

Video 57  మీకు మీరే కాప్పడుకవాలి https://youtu.be/RCGPuLur4fk 

Video 58  రోడ్ బద్రత గురించి పిల్లల్కు చెపపటిం - ఇింగిలష్ https://youtu.be/r7ht0d6pIfs 

Video 59  లిఫ్టటి  లో ఎలా వెళ్ళళలి? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/92-kIcS-8uI 

Video 60  లింగిక్ింగా వేధించే వార భయిం నుించి బయటపడిండి https://youtu.be/ZEZgU-TMRQA 

Video 61  వీడియో గేమ్ ప్రభావిం https://youtu.be/hcJN0b8A2Go 

Video 62  వీడియో గేమ్్ ప్రభావిం పిల్లల్పై ఏమి? https://youtu.be/GC-9YMkd_X0 

Video 63  వైర్ల్ వీడియో లు నిజమ్మ? అబదదమ్మ? https://youtu.be/4sfMW37iaio 

Video 64  సర్ద్వగా తీసిన ఫోోలల్ను మ్మరి ఆడపిల్లల్ను వేధింప్ప https://youtu.be/qOHScL6oGtg 

Video 65  సెలీీ - ఫోోల తీసుకబోయి మర్ణించారు https://youtu.be/ZnqX3Rey_eA 

Video 66  సెలీీ - ఫోోల వల్న క్ష్టటి లు ఏమి? - ఇింగిలష్ https://youtu.be/SIgEp0CmKW8 
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Video 67  సైబర్ క్రైమ్  లు ఏవి? https://youtu.be/jgWswNXD0M8 

Video 68  సైబర్ క్రైమ్ జర్గకుిండా కాప్పడుకవడిం ఎలా? https://youtu.be/aKxtwAW9a1w 

Video 69  సైబర్ క్రైమ్ లో ఫోన్ డేట్య ఎలా దింగతనిం చేసాారు? https://youtu.be/dOWR5sXVvVI 

Video 70  సోషల్ మీడియా యువతపై ప్రభావిం https://youtu.be/zblXJ_esxfs 

Video 71  సోషల్ మీడియాలో పోసుటి లు ెటటేటి టప్పపడు జాగ్రతా ! https://youtu.be/FnTVHtyACmk 

Video 72  సోషియల్ న్టారకింగ్ సైట్్ గురించి  https://youtu.be/xmeL3aEDhOc 

Video 73  సోషియల్ న్టారకింగ్ సైట్్ గురించి అవగాహన https://youtu.be/wfXUCNsxvvo 

Video 74  సోషియల్ న్టారకింగ్ సైట్్ వల్న సమసాలు     https://youtu.be/6AgTcS83yps 

Video 75  సోషియల్ మీడియా మించా? చెడా? https://youtu.be/3NWajwAeYeU 

Video 76  సోషియల్ మీడియా లో చేయకూడని పనులు https://youtu.be/0MWAjmpa1pw 

Video 77  సోషియల్ మీడియా వల్న పరణామ్మలు https://youtu.be/7upWmChEwEg 

Video 78  సూకల్ లో పిల్లల్ను ెదదిరించటిం గురించి అవగాహన- ఇింగిలష్ https://youtu.be/YrwG97dQj4Q 
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       సామ్మజిక్ సమసాల్పై అవగాహన క్లుగచేసే ప్పసాకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మ్మనవతాిం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

5)    మరుగుదడిి(ఆతమగౌర్వ గృహిం) పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Toilet-OpenDefecation 

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

7)    చెటుల ెటింపక్ిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Trees 

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

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

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

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

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

13)  బ్లల్ కారమకులు పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/ChildLabour 

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

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

16)  డ్రగ్్(మ్మదక్ ద్రవాాలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెక్కటిం(గ్లలబల్ వారమింగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇింటర్ననట్-సోషల్ మీడియా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

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

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

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

           B-మొబైల్ ఉపయోగిసూా డ్రైవిింగ్ చేయటిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

   C-డ్రైవిింగ్ - హెల్లమట్ పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Helmet 

   D-డ్రైవిింగ్ - సీట్ ెదల్టి  పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt 

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

  F-నిద్ర మతుా తో డ్రైవిింగ్ చేయటిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Sleepiness 

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

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

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

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

 K-డ్రైవిింగ్ నియమ్మలు  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Principles 

 

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

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

    C-ప్పసివ్ సోమక్లింగ్(సెక్ిండ్ హాాిండ్ సోమక్లింగ్) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 

    D-వీడియోల్ ద్వారా పొగత్రాగటిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos 
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విననపిం:    ఈ అవగాహన ప్పసాకాలు రూపొిందిించాడానిక్ల ఎింతో శ్రమిించాము, ఈ ప్పసాకాలు మీరు చదివి, అలాగే మీ పిల్లల్తో/సేనహితుల్తో  కూడా చదివిించగల్రు. 

అలాగే వీల్యితే మీకు తెలిసిన సూకల్, కాలేజీ ప్రిని్ప్పల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేా, వారు భవిషాతరాల్ వారక్ల సామ్మజిక్ విషయాల్పై సుల్భింగా అవగాహన చేయగల్రు. 

 

గమనిక్:   సామ్మజిక్ సమసాల్పై అవగాహన ెటించే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసాే/చూసాే, ఇలా ఏదైన్న సామ్మజిక్ సమసాపై పోరాడట్యనిక్ల కావల్సిన సమ్మచార్ిం 

వింటే, మ్మ ఈ మెయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమ్మచార్ిం అిందిించగల్రు 

 

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 విదా ఫిండేషన్ ద్వారా ఇింకా క్రొతా సేవలు అభివృదిి చేయడానిక్ల, ప్రసుాత సేవల్ను నిర్ాహిించట్యనిక్ల మీ సహాయిం, ప్రోతా్హిం 

అవసర్ిం. విద్వావావసథలో  మ్మరుప తీసుకురావడానిక్ల మ్మతో క్ల్సి చేతులు క్ల్పిండి. విలువలు, నైప్పణాాల్తో  కూడిన విదా అింద్దవర్కు 

పోరాడద్వము. మనిం అిందర్ిం క్లిసేా తపపక్ మ్మరుప తీసుకురాగల్ిం. మీ ప్రోతా్హిం, సహాయిం లేకుిండా ఈ సింసథ ఏమి చేయలేద్భ.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     
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ఉచిత గురుకుల్ విదా ఫిండేషన్ ద్వారా అిందిించే  ఇతర్ ఉచిత సేవల్ వివరాలు 
 

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

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

సేవ 7)   ఇింప్పక్టి  - వాక్లతాా వికాసిం ( IMPACT-Personality Development )    - - ->     https://www.freegurukul.org/impact#home  
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