














































































































































































               Corruption Awareness By Videos 
                    ( అవినీతి  పై అవగాహన  Videos ద్వారా )           Version V1.0 

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

 

Video 1  తండ్రి అవినీతి ఉదోోగి అయితే, పిలిలు కూడా అవినీతి ఉదోోగులు ఎలా అవుతారో చక్కగా చూపించారు.. https://youtu.be/DMw7GVO3CsI 

Video 2  గురువుచేపిినట్టట నీతిగా బ్రతకాలా? తండ్రి చేసుుననట్టట అవినీతిగా బ్రతకాలా? అనే ప్రశ్న ఓ చిన్ననరి లో క్లిగితే... https://youtu.be/A0559OcyVxg 

Video 3  అవినీతి వలన తప్పి చేసినవారిని వదలటం వలన, ప్రాణాలు పోతన్ననయి.. https://youtu.be/i501nvxyDLY 

Video 4  ఎదుటివారిని ఏడిపించి ఇచేే అవినీతి డబ్బుతో బ్రతికే క్న్నన, నిజాయితీగా బ్రతకుతూ, ఎదుటివారిలో ఆనందం చూడటం లో తృప్తు వేరు... అది ఒక్క నిజాయితీతో 

 పనిచేసే ఉదోోగుల దగగర ఉంది.. https://youtu.be/cixYsuLCdFA 

Video 5  లంచం ఆశిసేు తపిదు జైలు.. https://youtu.be/frAjC9-PijI 

Video 6  అధికారులు లంచం అడిగితే, ACB వారిక్ల పిరాోదు చేసి ధైరోంగా వెళ్ళండి.. వాళ్ళను పటిటంచండి.. https://youtu.be/PmCOszmNmOY 

Video 7  నీ చేత కావలసిన పని చేయించుకోవటం కోసం, లంచం అనేది గిఫ్టట రూపంలో, డబ్బు రూపంలో వసుుంది.. తలవంచితే, నీ పని అంతే! 

  https://youtu.be/cXHBXiwcArM 

Video 8  దురాశ్  గలిగిన చేప, తరాాత ఎలా చనిపోయిందో తెలుసా? అలాగే అతాోశ్తో లంచానిక్ల అలవాట్టపడి, చివరలో ACB అధికారులకు చిక్లక జైలుకు  

వెళ్ళళవారు రోజూ చూసుున్ననము.. https://youtu.be/3jF4VIo4Mno 

Video 9  అవినీతి గొలుసు ని చేధిద్వమాు.. మనం అవినీతి చేసేు, పిలిలు చేసాురు, అది చూసి వాళ్ళ పిలిలు చేసాురు.. https://youtu.be/az_Igij6rJQ 
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Video 10  70% భారతీయులు సామానో సేవలకు కూడా లంచం ఇచుేకోవాలిి వసుుంది.. https://youtu.be/OLc_80QY8Lw 

Video 11  నీవు అక్రమంగా సంపాదించిన ధన్ననిక్ల, సమానంగా ఓ రోజు ఏదో రూపంలో ఋణం తీరుేకోవాలి.. https://youtu.be/W_-v1UY00PE 

Video 12  80 కోటి అవినీతి.. https://youtu.be/jEAVrskU4d8 

Video 13  లంచం తీసుకొని నక్లలీ డిగ్రీలు ఇచేే ఓ ఉదోోగి, తన మనమరాలిక్ల జరిగిన ప్రమాదంలో ఆ నక్లలీ డాక్టరే తన మనుమరాలిక్ల చిక్లతిచేయాలిివసేు... 

  https://youtu.be/VUakjmrXhMA 

Video 14  1000 కోట్టి గా అవినీతిక్ల పాలిడిన అధికారి... ACB అధికారులే ఖంగుతిన్ననరు..  https://youtu.be/S6V1timZfpM 

Video 15  "అవినీతి తిమంగలం"  అనే బిరుదు కావాలనుకుననవారు అవినీతిక్ల పాలిడుతన్ననరు.. https://youtu.be/pECF-CIVj28 

Video 16  50 కోటి అవినీతి.. https://youtu.be/4H2NttkQU-I 

Video 17   లంచం ఇవాక్ండి, అవినీతిని ప్రోతిహంచక్ండి https://youtu.be/khDAjiYmzYY 

Video 18  JD LAKSHMI NARAYANA గారు అవినీతి గురించి.. https://youtu.be/pfUAOevhiNI 

Video 19  Silent Killer Corruption https://youtu.be/aZ6OTKGakG4 

Video 20  అధినేత సినిమా నుంచి గవరనమంట్ ఉదోోగులు ఆడవారిని ప్రసవం చేయించటం కోసం లంచం అడగటానిన ..ఎలా క్డిగిపడేసాడో తెలుసా ?   

  https://youtu.be/n6F6D2uccQw 

Video 21  అపరిచితడు సినిమా నుంచి దేశ్ం అభివృదిి చందక్పోవడానిక్ల కారణం అవినీతి.. https://youtu.be/9wYrY440TII 

Video 22  అవినీతి అధికారులను పరిగెతిుంచే క్లెక్టర్.. https://youtu.be/kuso2jLCgCk 

Video 23  అవినీతి అనేది అవకాశ్ం కాదు.. https://youtu.be/0RJ-1T9QXnM  

Video 24  అవినీతి ఉచుేలో పడకు.. https://youtu.be/qBW1UBDuIBw 

Video 25  అవినీతి ఉదోోగి వలన, నలిగిపోయిన ఓ ఉపాధ్యోయుని క్ధ.. https://youtu.be/XjIPMCezJSA 
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Video 26  అవినీతి ఉదోోగులను, క్డిగిపారేసుునన ACB DSP తోట ప్రభాక్ర్ గారు..  https://youtu.be/PvUad6iqMqo 

Video 27  అవినీతి క్ంప్ప అనేది, ఎదుటివారు ఎలాంటి క్ష్టటలలో ఉన్ననరో కూడా చూడటం లేదు... క్నీస మానవతాం, దయ అనేది ఏ రూపంలో కూడా ఉండటం లేదు.. 

                                   https://youtu.be/ZMlI_hwUkaE 

Video 28  అవినీతి కొండ పై చరే... https://youtu.be/BbcSgJXSD6w 

Video 29  అవినీతి ద్వారా  ఎలా డబ్బులు పిండేసాురో ఈ చిత్రంలో చక్కగా చూపించారు.. https://youtu.be/ku2XWpxyKGc 

Video 30  అవినీతి ని యానిమేష్న్ ద్వారా చక్కగా చూపించారు.. https://youtu.be/Qr2Evn2IZJg 

Video 31  అవినీతి నిరోధక్ శాక్ క్రొతు పదాతలు, సాంకేతిక్త ఉపయోగించుకొంట్టంది.. జాగ్రతు! https://youtu.be/2Pqgr-VurAk 

Video 32  అవినీతి నిరోధక్ శాక్ క్రొతు పదాతలు, సాంకేతిక్త ఉపయోగించుకొంట్టంది...నిఘా నేత్రం పెరిగింది.. https://youtu.be/nLMwId3pUkQ 

Video 33  అవినీతి పరుల గుండెలోి రైళ్ళళ పరిగెతిుసుునన తోట ప్రభాక్ర్ గారు.. https://youtu.be/fj7mI7NCaeM 

Video 34  అవినీతి, అనేది పిలిలపై ఎలా ప్రభావం చూప్పతందో తెలుసా.. https://youtu.be/fB8wOdAzqrk 

Video 35  అవినీతిక్ల పాలిడితే, ఆధ్యరాలతో నిరూపించండి.. మరొక్కసారి ఇలా జరగకుండా ఉంట్టంది..       https://youtu.be/zQuT2MYKUog 

Video 36  అవినీతితో సంపాదించిన ద్వనితో కొననవి, ద్వనిని పంచుకొననవాళ్ళందరికీ బాగసాామోం అగును.. https://youtu.be/JSQFa24Hrqk 

Video 37  అవినీతిని మనమే ఆపగలం.. https://youtu.be/u0LM6NG5Ua8 

Video 38  ఆధ్యర్ తో అవినీతి ప్రక్షాళ్న https://youtu.be/YbO_n2MxF14  

Video 39  ఉదోోగం లో అవినీతి అనేది ఎకుకవ రోజులు సాగదు... ఎవరో ఒక్రోజు సరైన మగాడు వసాుడు... తాట తీసాుడు.. కావున అవినీతి చేయకుం ఏ ఏ తల  

నొప్పిలు ఉండవు..      https://youtu.be/i4NZ6tp4xM0 

Video 40  ఉదోోగం లో ధరాానిన ఆచరించకుండా, అవినీతి, అధరాం చేసినందుకు పాపం ఫలితంగా క్ష్టటలు ఎలా వసాుయో తెలుసా..  

https://youtu.be/7EZhwiGcPDw 
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Video 41  ఒకే ఒక్కడు సినిమా నుంచి అవినీతి అధికారులను సస్ిండ్ చేయటం.. https://youtu.be/F-JPg-L-RxI 

Video 42  క్ళ్ళళ తిరిగే అవినీతి.. https://youtu.be/QbzEtGjp7H8 

Video 43  కుబ్బసం సినిమా నుంచి అవినీతి గురించి డైలాగు https://youtu.be/c6PsY3LcR2s 

Video 44  క్రంద డబ్బులు ఉంచి, వాటిని చపిిన విధముగా డబాులో వేయమం ఏ, కొందరు డబాులో వేసారు-కొందరు జేబ్బలో పెట్టటకొని వెళ్లిరు..  

దీనిని బటిట నిజాయితి ఎంత వుందో ఈ రోజులోి అరిం అగును... https://youtu.be/NLmW2kZY4Yw 

Video 45  ఠాగూర్ సినిమా నుంచి అవినీతి డాక్టర్ చనిపోయిన వోక్లుక్ల చిక్లతి చేసి డబ్బులు తీసుకోవటం.. https://youtu.be/WzhaPT6uqcc 

Video 46  ఠాగూర్ సినిమా నుంచి తండ్రి లంచం తీసుకొన్నన, క్షమంచవదనాి చపిటం... https://youtu.be/B1ZASH8o5Ok 

Video 47  ఠాగూర్ సినిమా నుంచి లంచం గురించి డైలాగ్ https://youtu.be/VKzXNXyx5aw 

Video 48  తన ధరాానిన ఎవరూ చూడక్పోయిన్న, సక్రమంగా చేయటమే చితుశుదిి... https://youtu.be/aM3-4VkLios 

Video 49  దేశ్ం లో ఇంతక్న్నన నిజాయితీ పరుడు లేడు!  https://youtu.be/rYSZ2j28WCo 

Video 50  నేతల అవినీతిపై సతార విచారణ!  https://youtu.be/lDimcouAiVw 

Video 51  పాట-ప్పరుడు పోసేు లంచం, బొడుు కోసేు లంచం... https://youtu.be/4NM05ZwVZLE 

Video 52  పిలిలకు చపాిలిిన టీచర్ లంచం క్ల అవినీతి పారిడితే...  https://youtu.be/zQuT2MYKUog 

Video 53  ప్రజల నుంచి లంచం ఆశిసేు తపిదు జైలు.. జాగ్రతు! https://youtu.be/gqvx8Ag-Ehc 

Video 54  భారతీయుడు సినిమా నుంచి లంచం చినన తప్తి క్ద్వ అని అందరూ చేసుున్ననరు... https://youtu.be/N_F1lw2f2L8 

Video 55  మన అవసరం కోసం, ఎదుటివారిక్ల డబ్బులు లంచంగా ఇవాటం వలన, అది వారిక్ల వోసనంగా మారి... ఒక్ రక్ంగా ... ప్రజలే అవినీతి వోకుులను  

  తయారుచేసుున్ననరు..                https://youtu.be/DUH2xu011YM 

Video 56  మలినన సినిమా నుంచి అవినీతిని ఎలా క్డిగివేసాడో తెలుసా.. https://youtu.be/CyRKi5aXX0g 

https://youtu.be/F-JPg-L-RxI
https://youtu.be/QbzEtGjp7H8
https://youtu.be/c6PsY3LcR2s
https://youtu.be/NLmW2kZY4Yw
https://youtu.be/WzhaPT6uqcc
https://youtu.be/B1ZASH8o5Ok
https://youtu.be/VKzXNXyx5aw
https://youtu.be/aM3-4VkLios
https://youtu.be/rYSZ2j28WCo
https://youtu.be/lDimcouAiVw
https://youtu.be/4NM05ZwVZLE
https://youtu.be/zQuT2MYKUog
https://youtu.be/gqvx8Ag-Ehc
https://youtu.be/N_F1lw2f2L8
https://youtu.be/DUH2xu011YM
https://youtu.be/CyRKi5aXX0g


Video 57  మీ చితుశుదిా ఖరీదు ఎంత? https://youtu.be/OuqqO9BkW-I 

Video 58  లంచం అనేది ఇంట్లనిే ఆరంభం అగును ... https://youtu.be/NKHH6LlLNZk 

Video 59  లంచం తీసుకోకుండా, ఉదోోగం ఒక్క రోజు చేసి చూడు... అందులోని ఆనందం తెలుసుుంది.... బాధపడుతూ, తిట్టటకొంటూ, ఏడుస్తు ఇచేే లంచం 

 ద్వారా వచేే వసుువు,   ఆనందం ఎంత సేప్ప ఉంట్టంది..  https://youtu.be/t3bAS3h4iIw 

Video 60  లీడర్ సినిమా నుంచి అవినీతి ని అంతం చేయాలం ఏ ... https://youtu.be/xGoLrOT3Y8A 
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   సామాజిక్ సమసోలపై అవగాహన క్లుగచేసే ప్పసుకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవతాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

3)    రక్ుద్వనం 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-ఏడిపించటం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Abusing-Harassment-Violence 

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

8)    నీటి కాలుష్ోం,వృధ్య  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Water 

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

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

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

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

13)  బాల కారిాకులు 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 ద్రవాోలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 
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17)  భూమ వేడెక్కటం(గ్లిబల్ వారిాంగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 

18)  ఇంటర్ననట్-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 ఉపయోగిస్తు డ్రైవింగ్ చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

   C-డ్రైవింగ్ - హెలెాట్ 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 మతు తో డ్రైవింగ్ చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Sleepiness 

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

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

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

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

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

 

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

    B-పొగత్రాగటం పై అవగాహన - పార్ట 2  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2 
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    C-పాసివ్ సోాక్లంగ్(స్క్ండ్ హాోండ్ సోాక్లంగ్) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 

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

 

విననపం:    ఈ అవగాహన ప్పసుకాలు రూపొందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమంచాము, ఈ ప్పసుకాలు మీరు చదివి, అలాగే మీ పిలిలతో/సేనహతలతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిిపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేు, వారు భవిష్ోతరాల వారిక్ల సామాజిక్ విష్యాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   సామాజిక్ సమసోలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసేు/చూసేు, ఇలా ఏదైన్న సామాజిక్ సమసోపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన సమాచారం 

వుం ఏ, మా ఈ మయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  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 విదో ఫండేష్న్ ద్వారా ఇంకా క్రొతు సేవలు అభివృదిి చేయడానిక్ల, ప్రసుుత సేవలను నిరాహంచటానిక్ల మీ సహాయం, ప్రోతాిహం 

అవసరం. విద్వోవోవసథలో  మారుి తీసుకురావడానిక్ల మాతో క్లసి చేతలు క్లపండి. విలువలు, నైప్పణాోలతో  కూడిన విదో అందేవరకు పోరాడద్వము. 

మనం అందరం క్లిసేు తపిక్ మారుి తీసుకురాగలం. మీ ప్రోతాిహం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసథ ఏమ చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     
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     ఉచిత గురుకుల విదో 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 మంట్ (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)   ఇంపాక్ట - వోక్లుతా వికాసం ( IMPACT-Personality Development )    - - ->     https://www.freegurukul.org/impact#home  
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