
                            Driving Awareness By Videos 

                          (డ్రైవింగ్ పై అవగాహన Videos ద్వారా)          Version V1.0 

డ్రైవింగ్ లో వేగిం వలన, మొబైల్ వాడటిం వలన, సీట్ పెట్టుకోకపోవటిం వలన, హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవటిం వలన ఎట్టవింటి ప్రమాద్వలు ఎలా జరుగుతాయో, ఎలా 

జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూసుటకు  ప్రకకన గల  లిింక్ పై  క్లిక్  చేయిండి. 

                                                           PART – A(SPEED) 
Video 1:  ఈ వీడియో చూసేత డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పటికీ  పొరపాట్ట చేయరు https://youtu.be/8jTVGSUBea0 

Video 2:  వేగిం వలన ప్రమాదిం జరిగితే, మీరేగాక కుట్టింబిం కూడా ఇబబిందిప్డతారు అని చెప్పప అద్భుత్మైన వీడియో https://youtu.be/8EktxWJ2gbg 

Video 3:  డ్రైవింగ్ లో వేగిం అనేది ఎింత్టి ప్రమాదమో 3D లో ఎలా తీసారో చూసేత షాక్ అవుతారు   https://youtu.be/-M3xCU9Eli0 

Video 4: వేగిం త్కుకవలో వెళ్తత జరిగే నష్ుిం, ఎకుకవ వేగిం లో జరిగే నష్ుిం గురిించి చకకగా వీడియో తీసారు     https://youtu.be/7bzsStA9Pwg 

Video 5: అతివేగిం పై 100 రెట్టి అవగాహన పెించే అద్భబత్మైన వీడియో https://youtu.be/H5EyOnccJLg 

Video 6:  మలుపుల వదద వేగిం త్గిగించకపొతే ప్రమాదిం ఎింత్టి ఘోరింగా ఉింట్టిందో 3D ద్వారా చూపించారు  https://youtu.be/sYQDPgbefkM 

Video 7: యువత్లో వేగింగా వెళ్ళులనే కోరికను అద్భపుచేసుకోకపోతే.. అింతే సింగతులు అని చెప్పప వీడియో https://youtu.be/NjFnoU0IJrE 

Video 8:  బైక్ ని వేగింగా గాలోి లేపాలనుకొనేవారికోసిం ఈ వీడియో వారికోసమే... https://youtu.be/eAmyPVftR3M 

Video 9: వేగింగా నడిప్పవారిని, వేగింగా నడిప ప్రమాద్వలకు గురి అయిన వయకుతలచే  కౌనిిలిింగ్ ఇవాటిం అనే ఆలోచన  అద్భబత్ిం, చూడాలిిన వీడియో వాళ్ళు ఎలా  

         కౌనిిలిింగ్   ఇసుతన్నారో..      https://youtu.be/POVfkp8sfCs 
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Video 10: కొిందరు తెలియక త్పుపలు చేసుతింటారు, మీరు వేగింగా వెళ్ుటిం వలన ఇదదరికీ నష్ుమే! అని సిందేశిం చెప్పప  ఆద్భుత్మైన వీడియో    

https://youtu.be/KdOnF2v0mXM 

Video 11: వేగానిా అద్భపు చేయకపోతే అమాయకులు చనిపోతారు అని తెలియచేసే వీడియో..   https://youtu.be/LNL6t-Eu-IY 

Video 12: 50km,70km వేగిం వదద ప్రమాదిం జరిగితే ఎింత్టి తీవ్రతో చకకగా చూపించారు, దయతో వేగిం త్గిగించిండి        https://youtu.be/oDn5F7DAzjs 

Video 13:  మన తిందరపాట్ట తో వేగింగా వెళ్తత అమాయకులైన వాళ్ును ఎలా చింప్పసాతమో, చకకగా వీడియో లో  చూపించారు. కావున తిందర, ఆిందోళ్న ఉింటే  

డ్రైవింగ్ లో ప్కకన  పెటుిండి.                 https://youtu.be/CWwbAgmE3N4 

Video 14:  వేగిం కొించెిం త్గిగన్న ప్రమాదిం ఎలా త్పపించుకోవచోో ప్రీక్ష చేసి నిరూపించటిం చాలా చకకగా ఉింది,  కావున వేగానిా సాధ్యమైనింత్ త్గిగించిండి              

https://youtu.be/ZfdbeecfiJo 

Video 15:  జీవత్ిం సినిమా కాద్భ, సినిమాలోలాగా వేగింగా వెళ్ళులనుకోవటిం-వేగిం పెించావా ద్వని ప్రిణామాలు ఎద్భరోకవాలి https://youtu.be/Ysv2komyJVw 

Video 16:  వేగిం త్గిగసేత  ప్రమాదిం కూడా ఎలా త్గుగనో చకకగా వెనుాపూస ఆధారింగా చూపించారు  https://youtu.be/M3dUB-r1v0A 

Video 17:  వేగిం గురిించి ఓ సారి ఆలోచిించు! అని హెచోరిించేలా 3D లో చూపించారు   https://youtu.be/59JSkizM2l8 

Video 18:  వేగిం పెరిగే కొద్దద అది లాయిండ్ మైన్ లాగా ప్రమాదిం ఎలా పెరుగునో చకకగా చూపించారు https://youtu.be/ylJqhW7CS_4 

Video 19: అమాెయి ప్రకకన ఉింది అని ఆవేశప్డి ప్రతాప్ిం చూపద్వదమని వేగింగా వెళ్ువా ఈ వీడియో లో చూపించినట్టు   జరిగిదిద, జాగ్రత్త!  

https://youtu.be/0gUQrt4_P7Q 

Video 20: అతివేగిం వలన ఎిందరో ప్రముఖులు చనిపోయారు https://youtu.be/xoUof5lbGQM 

Video 21: సీపడ్ థ్రిల్ి బట్ క్లల్ి https://youtu.be/ce2fiqjSu64 

Video 22: మితిమీరిన వేగిం-అద్భపుత్పపన బైక్ https://youtu.be/gNlA632Y3vM 

Video 23: ప్రాణిం తీసిన అతివేగిం https://youtu.be/DxvIEJ5cg58 

Video 24: సీపడ్ క్ల  బ్రేక్ https://youtu.be/u_S-8t-AAh8 
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                                                           PART – B(MOBILE) 
 Video 1:  డ్రైవింగ్ లో ప్రమాదిం జరగటానిక్ల 2సెకిండ్ దృష్టు మళ్ళుతే చాలు https://youtu.be/yf9Jw4xZY-s 

 Video 2:  డ్రైవింగ్ లో HandsFree లో మాటాిడిన ప్రమాదమే, ఎింద్భకింటే మనసుి ఒకేసారి రెిండు ప్నులు చేయలేద్భ!  https://youtu.be/8UFB7CbYtKA 

 Video 3:  ఏదైన్న అనుకోని వారత డ్రైవింగ్ చేసేటపుపడు వసేత, టెనషన్ తో డ్రైవింగ్ చేసేకన్నా, ప్రకకకు ఆప ఫోన్ మాటాిడిండి..  https://youtu.be/ePAdAoQFerU 

 Video 4:  ఒకరు చేసే త్పుపకు ఎింత్ మింది బలి అవాాలో... కనీసిం అనయిం పుణయిం ఎరుగని ఇత్రుల కోసిం అయిన్న మొబైల్ వాడొద్భద..    

https://youtu.be/R0LCmStIw9E 

 Video 5:  డ్రైవింగ్ చేసేటపుపడు ఏదేని కారణిం వలన(మొబైల్ లో ఫోటో చూసిన్న) చూపు మళ్ళున్న ప్రమాదమే! https://youtu.be/AZiLSQP5gCI 

 Video 6:  డ్రైవింగ్ చేసేటపుపడు, ఇత్రులక్ల ఫోటోలు షేర్ చేసుకొనేప్నిలో ఒకక క్షణిం రోడ్ గమనిించకపొతే ప్రమాదిం.. https://youtu.be/9M9ptAWbHE0 

 Video 7:  ఈ వీడియో చూసేత ఎింత్ గా మొబైల్ చేస్తత డ్రైవింగ్ వారు అయిన్న మానేయాయలిిిందే https://youtu.be/9po8VT8dgXw 

 Video 8:  ఎటిుప్రిసితతులోి డ్రైవింగ్ లో చేయకూడని త్పుప     https://youtu.be/8b5hQlkP53M 

 Video 9:  డ్రైవ్ చేస్తత మొబైల్ టైపు చేయటిం వలన ఎింత్టి ఘోరింగా ఉింట్టిందో..డ్రైవింగ్ చేసే ప్రతి వయక్లత త్ప్పక తెలుసుకోవలసిన వష్యిం         

https://youtu.be/30SpScVCfAI 

 Video 10:  డ్రైవ్ చేస్తత మొబైల్ టైపు చేయటిం వలన ఎలా ప్రమాదమో చెపుపను.కావున నష్ుిం జరగక ముిందే మేల్కిండి! https://youtu.be/Ro7HrKOAIuc 

 Video 11:  ఈ వీడియో చూసేత మీరు ప్రతి రోజు 100% ఖచిోత్ింగా డ్రైవింగ్ లో వళ్ళు జాగ్రత్త పెట్టుకొని చేసాతరు... https://youtu.be/rClJW9gnchc 

 Video 12:  మొబైల్ వాడుతూ డ్రైవ్ చేయటిం వలన ఊహించని ప్రమాదిం ఒక సెకనులో రావచుో...ఇలా చేసేత కషాులు త్ప్పవు, జాగ్రత్త ప్డిండి!  

   https://youtu.be/QS6ohqmxmUI 

 Video 13:  డ్రైవింగ్ చేస్తత మొబైల్ మాటాిడుతున్నారా, అయితే మీ కోసమే తీసారు ఈ వీడియో! https://youtu.be/35IkMvhU8FY 

 Video 14:  డ్రైవింగ్ చేస్తత మొబైల్ లో మాటాిడుతున్నారా? అయితే మీరు పోలీస్ CC కెమెరా లో బిండి నింబర్ తో సహా చిక్లకనటేి! ఎలానో చూడిండి!  

https://youtu.be/Kkcab_8BHHE 
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 Video 15:   మొబైల్ లో మాటాడిుతూ, రాింగ్ రూట్ లో వెళ్తత ప్రమాదిం https://youtu.be/oP0avMHXfG8 

 Video 16:  డ్రైవింగ్ లో మొబైల్ ని కనప్డకుిండా ద్వచిండి లేద్వ నోటిఫికేష్న్ ని ఆప్ిండి https://youtu.be/QadgRqCNI4w 

 Video 17:  ఒక అక్షరిం చాలు జైలుక్ల వెళ్ుడానిక్ల             https://youtu.be/DTN3-_c8z5E 

 Video 18:  Bike మీద వెళ్తుటపుపడు మొబైల్ మాటాిడితే హాసిపటలే దికుక, జాగ్రత్త! https://youtu.be/rechNNP_WHc 

 Video 19:  డ్రైవింగ్ చేసేటపుపడు ప్లురకాలుగా దృష్టుని మళ్ళుసాతయి ..జాగ్రత్త! https://youtu.be/3KcvMLEYF1w 

 Video 20:  మొబైల్ చూస్తత నడుపుతునావా? అయితే అమాయకులను చింప్ప హింత్కుడివ అవుతున్నావు అని గురుతించుకో! https://youtu.be/17eimDP5Wik 

Video 21: మొబైల్ లో మాటాిడుతూ అమాయకులను చింప్పసుతన్నారు https://youtu.be/uNthBr0tlqQ 

Video 22: నిరిక్షయిం గా ట్రాఫిక్ నియమాలు ప్టిుించుకోకుిండా అడడ దిడడింగా వెళ్ళుతే - ప్రమాదిం జరిగి త్ల రోడ్ మీద కొట్టుకొని అకకడికకకడే బ్రెయిన్ డెడ్    

https://youtu.be/2dbaqAzceeM 

Video 23:  మొబైల్ లో మాటాడిుతూ ఎద్భరుగా వచేోది గమనిించక https://youtu.be/i5Le9mYyWx8 

Video 24: సరేా నిజాలు https://youtu.be/NZS3zBzQAIo 

Video 25: సెల్ హెల్ - రోజుక్ల 26 మింది సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ ద్వారా చనిపోతున్నారు https://youtu.be/m1lbTXMjCHo 

Video 26: ప్రాణాలు తీసుతనా మొబైల్ డ్రైవింగ్ - చరో https://youtu.be/PG7k0U-DZWo 

 

 

           

         PART – C(Drink And Drive) 

Video 1:  త్రాగి నడప్టిం వలన, అమాయకులు చూడు ఎలా చనిపోతున్నారో!  https://youtu.be/Dju6NFrbzT0 

 Video 2:  త్రాగి నడుపుతునావా? అయితే జైలు క్ల సిదదమా? https://youtu.be/We_P-AZ0RIE 
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 Video 3:  త్రాగి నడిప ప్రమాదిం జరిగితే, అది ఇింటోి తెలిసేత వారు ఎలా కుింగిపోతారో.... https://youtu.be/CERT0xNFGo4 

Video 4:  మింద్భ త్రాగకముింద్భ ప్రీక్ష-త్రాగిన త్రాాత్ ప్రీక్ష లో ఎలా కళ్ళు ఎలా మైకిం కమిె ప్రమాద్వలు జరుగుతాయో  చకకగా చూపించారు  

https://youtu.be/g6kUKG6RP5k 

 Video 5:  మదయిం తాగి నడప్డిం అనేది అిందరిక్ల ప్రమాదిం https://youtu.be/8Y3Sa17wnpA 

 Video 6:  కారు క్ల ఎనిా ఫీచర్ లు వున్నా, త్రాగి మీరు కింట్రోల్ లో లేకపోతే ఉప్యోగిం లేద్భ https://youtu.be/827gusjTYbo 

 Video 7:  త్రాగి డ్రైవింగ్ చేసి ప్రమాదిం జరిగితే, ఎిందరో అన్నధ్లు అవుతున్నారు.. అలా చినా అమాెయి, త్రాగి డ్రైవింగ్ చేసుతనా వయక్లతని పోలీస్ సహాయింతో, త్న  

కుట్టింబానిా న్నశనిం చేసిన వయక్లత దగగరిక్ల తీసుకెళ్ళు చూపసుతింది.. త్ద్వారా తాగి నడిప్ప వయక్లతక్ల అవగాహన వసుతింది..    https://youtu.be/IslH2pP_SRM 

 Video 8:  ఒకోక గాిస్ పెరిగే కొింది మీ దృష్టు ఎలా మిందగిసుతిందో చకకగా చూపించారు https://youtu.be/MrhV3QTkNyw 

 Video 9:  త్రాగి నడిప ప్రమాదిం జరిగితే, బింధువుల బాధ్ వరణన్నతీత్ిం. https://youtu.be/otR8V7rlnjA 

 Video 10:  త్రాగడిం ఎలాగూ మానటిం లేద్భ, త్రాగి వాహనిం నడిప ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవద్భద.... https://youtu.be/aagowfPEk1U 

 Video 11:  త్రాగటిం వలన జరిగే  ప్రమాద్వలు https://youtu.be/7l5Wa94ynss 

 Video 12:  త్రాగి నడప్టిం అనేది సేాహతులను, సేాహానిా కూడా చింప్పసుతింది.. https://youtu.be/ZZSvNP2Sd90 

 Video 13:  త్రాగి నడప్టిం జరిగే ప్రమాదిం, మింద్భ గాిస్ ద్వారా తెలియచేయుట.. https://youtu.be/-jFAvIuAev0 

 Video 14:  త్రాగి వాహనిం నడిప ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవద్భద.. https://youtu.be/N1XgkC8QIi0 

 Video 15:  పారీు లో మనసుిని అద్భపు చేసుకోలేక త్రాగి, త్రాాత్ నడిపతే అమాయకుల ప్రాణాలు పోతాయి https://youtu.be/HmiYcYrXhq4 

 Video 16:  నీకోసిం ఎద్భరు చూసుతింటారు https://youtu.be/56b09ZyLaWk 

 Video 17:  పోలీస్ లు చెప్పపది మీ మించికే, త్లకు ఎక్లకించుకోకపోతే నష్ుపోయేది మీరే... https://youtu.be/Q2rWf2-8UGQ 

 Video 18:  మీ కుట్టింబిం మీ కోసిం ఎద్భరుచూసుతింట్టింది.. త్రాగి నడపోద్భద.. https://youtu.be/OZncYJ0BBdw 

 Video 19:  త్రాగి నడప్టిం వలన నషాులు ప్లు రకాలు కేసు, జాబ్ పోవును, లైసెన్ి పోవును https://youtu.be/0x4Qrjyf4lQ 

 Video 20:  త్రాగి నడిప్టిం, ద్వనిక్ల వేగిం కూడా తోడైతే ఎిందరో అమాయకుల ప్రాణాలు తీసుతింది. బాధితులు క్షమిించలేరు! https://youtu.be/zKiJ9N3IK-w 

Video 21:  మదయిం మతుతలో బైక్ ని డీ కొటిున కారు https://youtu.be/TOmSXtUeshQ 

Video 22:  త్ప్పత్రాగారు ప్రాణిం తీసారు https://youtu.be/3JaTl5_jSSk 

Video 23:  డ్రింక్ అిండ్ డ్రైవ్      https://youtu.be/2O6VDKQq2-4 
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Video 24: డ్రింక్ అిండ్ డ్రైవ్ త్నిఖీ ని త్పపించుకొనే ప్రయత్ాింలో ప్రమాదిం https://youtu.be/QIKgM0v3htU 

Video 25:  రోడ్ పై త్రాగి డ్రైవ్ చేస్తత వీరింగిం సృష్టుసుతన్నారు https://youtu.be/6W2IiUp5AQw 

Video 26:  మరో రమయ, తాగి డ్రైవ్ చేయొద్భద అని నతిత నోరు కొట్టుకొన్నా వనటిం లేద్భ     https://youtu.be/DmNSefu35_o 

Video 27: తాగి నడిపన రోడుడ ప్రమాదింలో చనిపోయిన రమయ చివరి వాకాయలు  https://youtu.be/aJNtSdBnoME 

Video 28: వద్వయరుులు తాగి వేగింగా నడిప ప్రమాదిం చేయటిం https://youtu.be/3qHrpCB6Ms4 

Video 29: దడ పుటిుసుతనా తాగుబోతుల రాయష్ డ్రైవింగ్ https://youtu.be/ETb1xbmHBF4 

Video 30: రెచిోపోతునా తాగుబోతు డ్రైవర్ి https://youtu.be/QGgf78oOuzU 

Video 31: డ్రింక్ అిండ్ డెత్          https://youtu.be/MxJdYbM9VGE 

Video 32: డబ్బబ మదపు ప్రమాద్వలు      https://youtu.be/ntwCdtKACxE 

 

 

 

            PART – D(Seat Belt) 

Video 1:  సీట్ బెల్ు పెట్టుకోకపొతే ఏమి?  పెట్టుకోవటిం వలన  మించి ఎలా జరుగునో చకకగా చూపించారు https://youtu.be/E4w36Aw3qzI 

Video 2:  సీట్ బెల్ు పెట్టుకోకపోతే ప్రమాదింలో ఎముకలు గుచుోకొని ఎలా చనిపోతామో అద్భుత్ింగా చూపించారు ఈ  వీడియో లో  

https://youtu.be/mBk8u9n2IT0 

Video 3: సీట్ బెల్ు ఎలా పెట్టుకోవాలి? https://youtu.be/Cq1auN7xtlo 

Video 4: సీట్ బెల్ు పెట్టుకొింటే ప్రమాద్వలు జరుగవు కద్వ! https://youtu.be/Kx0BmtPT8s8 

Video 5: మీ కుట్టింబిం కోసిం అయిన్న సీట్ బెల్ు పెట్టుకో? https://youtu.be/hltj9GYhZVE 

Video 6: సీట్ బెల్ు పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుింది? https://youtu.be/0byBrw7GUGk 
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Video 7: సీట్ బెల్ు పెట్టుకోకపోతే వచేో ప్రమాద్వల ADS https://youtu.be/HFX9kQweHZ4 

Video 8: సీట్ బెల్ు పెట్టుకోకపోవటిం వలన ప్రమాద్వలు జరుగుతుింటే, ప్రమాద్వలు జరిగిన వాహన్నల సీట్టి  తీసుకువచిో  మ్యయజియిం ఏరాపట్ట చేసి అవగాహన చేయుట   

https://youtu.be/CUE83wbVcQs 

Video 9: పలిలకు నియమాలు ఉింటే, పెదదలకు నియమాలు లేవా? అదేనిండి, డ్రైవింగ్ లో సీట్ బెల్ు  పెట్టుకోవటిం..మొబైల్ వాడకపోవటిం..  

https://youtu.be/nmYA5WPobC8 

Video 10: సీట్ బెల్ు పెట్టుకోమని సలహా ఇసేత, పెట్టుకోవడానిక్ల అహింకారిం అడుడసేత, నినుా మారోగలిగేది ప్రమాదమే!      https://youtu.be/mEH8VnNV_a0 

Video 11:  సీట్ బెల్ు పెట్టుకోకపోతే, క్షమిించటిం ఉిండద్భ https://youtu.be/3RpJBDdjelE 

Video 12:  సీట్ బెల్ు పెట్టుకోమని అవగాహన కొత్త వధానింతో చేయటిం https://youtu.be/muCU6_Y_Kyo 

Video 13:  మీ వసుగు, టెనషన్ సీట్ బెల్ు పెట్టుకోవడిం పై చూపసేత - ద్వని ప్రిణామాలు కూడా ఎద్భరోకవాలి   https://youtu.be/IvPlpIZ5gqQ 

Video 14: చినా పలిల బిండికే సీట్ బెల్ు బద్రత్ ముఖయిం అయినపుపడు, కార్ నడిప్పటపుపడు మరి?  https://youtu.be/3ysyq0VK-5w 

Video 15: సాకులు కాద్భ-జాగ్రత్త కావాలి https://youtu.be/gaoiT_NnVUQ 

Video 16: మీరు డ్రైవింగ్ చేసేటపుపడు, సీట్ బెల్ు సిండ్ వింటేనే నడప్ిండి https://youtu.be/1cP2qS4jUX0 

Video 17: సీట్ బెల్ు పెట్టుకోకపోవడిం వలన ప్రమాద్వలు జరిగినపుపడు గాలోి ఎలా ఎగిరి ప్డి చనిపోతున్నారో చూడిండి https://youtu.be/PoFNXG_xNTc 

Video 18: సీట్ బెల్ు పెట్టుకున్నారా ? లేద్వ?  https://youtu.be/wLppnLioDDk 

Video 19: సీట్ బెల్ు ముింద్భ కూరుోనేవారికేన్న? వెనుకవారివ ప్రాణాలు కావా? https://youtu.be/QBLWn7TEiFI 

Video 20: సీట్ బెల్ు ఎలా ప్నిచేసుతింది? https://youtu.be/yNmvmXYDu_I 
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              PART – E(Helmet) 
Video 1: హెల్మెట్ పెట్టుకోకుిండా కొడుకు బయటిక్ల వెళ్ళి, ఫోన్ చేసుతింటే కలవకపోతే త్లిి ప్డే ఆవేదన వరణన్నతీత్ిం. కనీసిం త్లిి ఆవేదన త్గిగించటిం కోసిం అయిన్న  

హెల్మెట్ పెట్టుకో! https://youtu.be/A4yGNDBBuy8 

Video 2: కొత్త బిండిని అిందరిక్ల చూపద్వదమని హెల్మెట్ లేకుిండా వెళ్ళతే అింతేసింగతులు-గొప్పలు కోసిం పోతే తిప్పలు వసాతయి..   https://youtu.be/SP0uUZru6P0 

Video 3: హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవటిం వలన త్లిిదిండ్రిని పోగొట్టుకొనా అమాెయి ప్డే ఆవేదన.. ఎలాగుింటదో  తెలుసా? కనీసిం పలిలకోసిం అయిన్న హెల్మెట్  

                 పెట్టుకోిండి! https://youtu.be/NOTRLswyRuE 

Video 4: నినుా రక్షించే భగవింతుడు కూడా హెల్మెట్(క్లరీటిం) ధ్రిసాతడు, మరి నీవు? https://youtu.be/AkRiOEqb1f8 

Video 5: సెటుల్ కోసిం హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోతే మీకే నష్ుిం.. https://youtu.be/Kp-Zpv4fD8o 

Video 6: హెల్మెట్ అనేది ప్రకక వాళ్ు కోసిం కాద్భ.. మీకోసమే.. https://youtu.be/2BVr_d9vsdc 

Video 7: ప్రాణాలు కాపాడిన హెల్మెట్ కు గుడి కటాుడు https://youtu.be/-WfRKJ5Zna0 

Video 8: హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవటిం వలన ఓ మహళ్ ప్రమాదింలో చనిపోవటిం, జరిగిన సింఘటన https://youtu.be/Z-no_Mdo8hs 

Video 9: త్ిండ్రి, కొడుకు క్ల హెల్మెట్ అవసరిం చెప్పటిం.. https://youtu.be/HvPTz6DZ1NE 

Video 10: దెబబ త్గిలేద్వకా తెలియద్భ హెల్మెట్ వలువ https://youtu.be/2iaktbtDPd0 

Video 11: హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవటిం వలన ప్రమాదిం https://youtu.be/7yruXWtynqg   

Video 12: హెల్మెట్ పెట్టుకోకుిండా రోడుడమీదిక్ల వచిో నీవు ఎింద్భకు త్పుప చేసుతన్నావు.. https://youtu.be/3_RtmQ3gbkI 

Video 13: హెల్మెట్ పెట్టుకోనుింటే ప్రాణాలు ఎలా కాపాడునో తెలుసా? https://youtu.be/R3mpWpSvdzA 

Video 14: ప్రతి వయక్లతక్ల గాలిలో ఎగరాలి అని ఉింట్టింది-కాని అది రోడ్ ప్రమాదిం రూప్ింలో కాద్భ https://youtu.be/Qf-pylnwOus 

Video 15: హెల్మెట్ ధ్రిించటిం భారిం కాద్భ-బాధ్యత్, కనీసిం మీ కుట్టింబిం కోసిం అయిన్న ధ్రిించిండి https://youtu.be/A8aBZMo5Q10 

Video 16: హెల్మెట్ ని పెట్రోల్ కోసిం కాక, మీ భద్రత్ కోసిం ఉప్యోగిించిండి https://youtu.be/MsGEcjg8nAg 
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Video 17: మా న్ననా కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకొని ఉింటే బ్రతిక్లఉిండేవాడు కద్వ! కనీసిం పలిలకోసిం అయిన్న ఆలోచిించిండిhttps://youtu.be/0N65Mls_PBM 

Video 18: ఇింటోి చెప్పపవచిోన్నరా? రోడుడమీదక్ల? https://youtu.be/FfrHtRgvKiA 

Video 19: వనిండిరా బాబ్బ, మీకోసమే మేము చెప్పపది https://youtu.be/2Kvx88T6tC8 

Video 20: ప్రమాదిం జరిగితేగాని తెలియద్భ హెల్మెట్ వలువ https://youtu.be/SONRRMTTEis 

Video 21: హెల్మెట్ లేకుిండా ప్రయాణిం అింటే, యమధ్రెరాజు తో ప్రయాణమే! https://youtu.be/siX30eMUNKY 

Video 22: పలిలకు అరహత్ లేనపుపడు  బైక్ కొనిచిో వారిని ప్రమాద్వలకు గురి చేయకిండి https://youtu.be/8eKFbJ_-A-M 

Video 23: భగవింతుడు మన చుట్టు ఉిండేవారి ద్వారా హెల్మెట్ భద్రత్ గురిించి గురుత చేసుతన్నారు, అయిన్న నిరిక్షయిం చేసేత, రేపు దేవుడిక్ల ఏమని సమాధానిం చెపాతవు?     

https://youtu.be/BkDW18KgjFo 

Video 24: హెల్మెట్ అనేది బైక్ క్ల అలింకారిం గా త్గిలిసేత బిండిక్ల బాగుింట్టింది, నీ త్లకు కాద్భ https://youtu.be/pB3EAsyiKGE 

Video 25: హెల్మెట్ ఎలా కాపాడిిందో ఈ వీడియో లో చూడిండి https://youtu.be/qR1ytnIXh9k 

Video 26: హెల్మెట్ గురిించి జాగ్రత్తలు https://youtu.be/IO8vZcen89Y 

Video 27: హెల్మెట్ పై అవగాహన్న పెించే వధానిం https://youtu.be/sV1BROVG6BA 

 

 

                 PART – F(Sleepiness) 
Video 1:  నిద్ర వసేత ఒక గింట నిద్ర పోయి డ్రైవింగ్ చేయిండి-నిద్ర మతుతతో రిస్క తీసుకోకిండి https://youtu.be/RYs8Nnn-BFI 

Video 2: డ్రైవింగ్ చేసేటపుపడు వచేో చినాపాటి కునుకు పై ప్రిశోదన https://youtu.be/JwCnJZyU70M 

Video 3:  డ్రైవింగ్ లో మీ నిద్రమతుతను నమెరాద్భ https://youtu.be/FB8-bEXZt3w 

Video 4:  డ్రైవింగ్ లో మీ నిద్రమతుత గురిించి నిజనిజాలు https://youtu.be/e4uU47k_UKw 

 

https://youtu.be/0N65Mls_PBM
https://youtu.be/FfrHtRgvKiA
https://youtu.be/2Kvx88T6tC8
https://youtu.be/SONRRMTTEis
https://youtu.be/siX30eMUNKY
https://youtu.be/8eKFbJ_-A-M
https://youtu.be/BkDW18KgjFo
https://youtu.be/pB3EAsyiKGE
https://youtu.be/qR1ytnIXh9k
https://youtu.be/IO8vZcen89Y
https://youtu.be/sV1BROVG6BA
https://youtu.be/RYs8Nnn-BFI
https://youtu.be/JwCnJZyU70M
https://youtu.be/FB8-bEXZt3w
https://youtu.be/e4uU47k_UKw


Video 5:  డ్రైవింగ్ లో నిద్ర మతుత లక్షణాలు ఏమి? https://youtu.be/pMERFZEFR1A 

Video 6:  ఒక చినా రెప్పపాటి కునుకు వలన జీవత్ిం ఎలా మారిపోయిిందో చూడు! https://youtu.be/TjZNEmqYW-Q 

Video 7:  డ్రైవింగ్ లో రెప్పపాట్ట కునుకు వేసేత ఏమి జరుగునో నిజింగా జరిగిన సింఘటన చూడిండి  https://youtu.be/UmQcb4aX0hE 
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     సామాజిక సమసయలపై అవగాహన కలుగచేసే పుసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవత్ాిం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

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

7)    చెట్టి పెింప్కిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Trees 

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

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

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

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

12)  బాలయ వవాహాలు పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildMarriage 

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

14)  పలిల బద్రత్ పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildSafety 

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

16)  డ్రగ్ి(మాదక ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 
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17)  భూమి వేడెకకటిం(గ్లిబల్ వారిెింగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 

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

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

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

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

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

   C-డ్రైవింగ్ - హెల్మెట్ పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Helmet 

   D-డ్రైవింగ్ - సీట్ బెల్ు పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt 

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

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

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

 H-రోడ్ చిహాాలు(గురుతలు)  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-పొగత్రాగటిం పై అవగాహన - పార్ు 1  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1 

    B-పొగత్రాగటిం పై అవగాహన - పార్ు 2  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2 
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    C-పాసివ్ సోెక్లింగ్(సెకిండ్ హాయిండ్ సోెక్లింగ్) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 

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

 

వనాప్ిం:    ఈ అవగాహన పుసతకాలు రూపొిందిించాడానిక్ల ఎింతో శ్రమిించాము, ఈ పుసతకాలు మీరు చదివ, అలాగే మీ పలిలతో/సేాహతులతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిిపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేత, వారు భవష్యత్రాల వారిక్ల సామాజిక వష్యాలపై సులభింగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక:   సామాజిక సమసయలపై అవగాహన పెించే  ShortFilm/Video/Images కనుక మీకు తెలిసేత/చూసేత, ఇలా ఏదైన్న సామాజిక సమసయపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన 

సమాచారిం వుింటే, మా ఈ మెయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమాచారిం 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    

 

ఉచిత్ గురుకుల వదయ ఫిండేష్న్ ద్వారా ఇింకా క్రొత్త సేవలు అభివృదిు చేయడానిక్ల, ప్రసుతత్ సేవలను నిరాహించటానిక్ల మీ సహాయిం, ప్రోతాిహిం 

అవసరిం. వద్వయవయవసథలో  మారుప తీసుకురావడానిక్ల మాతో కలసి చేతులు కలప్ిండి. వలువలు, నైపుణాయలతో  కూడిన వదయ అిందేవరకు 

పోరాడద్వము. మనిం అిందరిం కలిసేత త్ప్పక మారుప తీసుకురాగలిం. మీ ప్రోతాిహిం, సహాయిం లేకుిండా ఈ సింసథ ఏమి చేయలేద్భ.  

                                                               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


 

           

     ఉచిత్ గురుకుల వదయ ఫిండేష్న్ ద్వారా అిందిించే  ఇత్ర ఉచిత్ సేవల వవరాలు 
 

సేవ 1)    ఉచిత్ తెలుగు పుసతకాలు(3500 pdf పుసతకాలు) (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)   పలిలు (Children/Kids)   - - ->    https://www.freegurukul.org/childrens#home  

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

సేవ 7)   ఇింపాక్ు - వయక్లతత్ా వకాసిం ( 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


 

 

 
 



 

  

 

 



 

 

 


