












































































































































                                                        DRINK And DRIVE  - Awareness By Videos 

                                          (మద్యం త్రాగి డ్రైవంగ్ చేయటం పై అవగాహన Videos ద్వారా) 

 

 మద్యం సేవంచి డ్రైవ్ చేయటం  వలన ఎటువంటి ప్రమాద్వలు ఎలా జరుగుతాయో, ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియచేసే 32 Videos/ShortFilms ఒకేచోట!  వీడియో 

చూసుటకు ప్రక్కన గల  లింక్ పై  క్లిక్  చేయండి. 

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

 

 Video 2:  త్రాగి నడుపుతునావా? అయితే జైలు క్ల సిద్దమా? https://youtu.be/We_P-AZ0RIE 

 

 Video 3:  త్రాగి నడిపి ప్రమాద్ం జరిగితే, అది ఇంట్లి తెలిసేత వారు ఎలా కుంగిపోతారో.... https://youtu.be/CERT0xNFGo4 

 

Video 4:  మందు త్రాగక్మందు పరీక్ష-త్రాగిన త్రాాత్ పరీక్ష లో ఎలా క్ళ్ళు ఎలా మైక్ం క్మ్మి ప్రమాద్వలు   జరుగుతాయో  చక్కగా చూపించారు  

https://youtu.be/g6kUKG6RP5k 

 

 Video 5:  మద్యం తాగి నడపడం అనేది అంద్రిక్ల ప్రమాద్ం https://youtu.be/8Y3Sa17wnpA 

 

 Video 6:  కారు క్ల ఎనిా ఫీచర్ లు వున్నా, త్రాగి మీరు క్ంట్రోల్ లో లేక్పోతే ఉపయోగం లేదు https://youtu.be/827gusjTYbo 

 

 Video 7:  త్రాగి డ్రైవంగ్ చేసి ప్రమాద్ం జరిగితే, ఎంద్రో అన్నధలు అవుతున్నారు.. అలా చినా అమాియి, త్రాగి డ్రైవంగ్ చేసుతనా వయక్లతని పోలీస్ సహాయంతో, త్న  

కుటుంబానిా న్నశనం చేసిన వయక్లత ద్గగరిక్ల  తీసుకెళ్ళు చూపిసుతంది..  త్ద్వారా తాగి నడిపే వయక్లతక్ల అవగాహన వసుతంది..    https://youtu.be/IslH2pP_SRM 

 

 Video 8:  ఒకోక గాిస్ పెరిగే కంది మీ ద్ృష్టి ఎలా మంద్గిసుతందో చక్కగా చూపించారు https://youtu.be/MrhV3QTkNyw 
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 Video 9:  త్రాగి నడిపి ప్రమాద్ం జరిగితే, బంధువుల బాధ వర్ణన్నతీత్ం. https://youtu.be/otR8V7rlnjA 

 

 Video 10:  త్రాగడం ఎలాగూ మానటం లేదు, త్రాగి వాహనం నడిపి ప్రాణాలు పోగొటుికోవదుద.... https://youtu.be/aagowfPEk1U 

 

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

 

 Video 12:  త్రాగి నడపటం అనేది సేాహితులను, సేాహానిా కూడా చంపేసుతంది.. https://youtu.be/ZZSvNP2Sd90 

 

 Video 13:  త్రాగి నడపటం జరిగే ప్రమాద్ం, మందు గాిస్ ద్వారా తెలియచేయుట.. https://youtu.be/-jFAvIuAev0 

 

 Video 14:  త్రాగి వాహనం నడిపి ప్రాణాలు పోగొటుికోవదుద.. https://youtu.be/N1XgkC8QIi0 

 

 Video 15:  పారీి లో మనసుుని అదుపు చేసుకోలేక్ త్రాగి, త్రాాత్ నడిపితే అమాయకుల ప్రాణాలు పోతాయి https://youtu.be/HmiYcYrXhq4 

 

 Video 16:  నీకోసం ఎదురు చూసుతంటారు https://youtu.be/56b09ZyLaWk 

 

 Video 17:  పోలీస్ లు చెపేేది మీ మంచికే, త్లకు ఎక్లకంచుకోక్పోతే నష్పిోయేది మీరే... https://youtu.be/Q2rWf2-8UGQ 

 

 Video 18:  మీ కుటుంబం మీ కోసం ఎదురుచూసుతంటుంది.. త్రాగి నడపోదుద.. https://youtu.be/OZncYJ0BBdw 

 

 Video 19:  త్రాగి నడపటం వలన నష్టలిు పలు ర్కాలు కేసు, జాబ్ పోవును, లైసెన్సు పోవును https://youtu.be/0x4Qrjyf4lQ 

 

 Video 20:  త్రాగి నడిపటం, ద్వనిక్ల వేగం కూడా తోడైతే ఎంద్రో అమాయకుల ప్రాణాలు తీసుతంది. బాధితులు క్షమ్మంచలేరు! https://youtu.be/zKiJ9N3IK-w 

 

Video 21:  మద్యం మతుతలో బైక్ ని డీ కటిిన కారు https://youtu.be/TOmSXtUeshQ 
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Video 22:  త్పేత్రాగారు ప్రాణం తీసారు https://youtu.be/3JaTl5_jSSk 

 

Video 23:  డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్      https://youtu.be/2O6VDKQq2-4 

 

Video 24: డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ త్నిఖీ ని త్పిేంచుకనే ప్రయత్ాంలో ప్రమాద్ం https://youtu.be/QIKgM0v3htU 

 

Video 25:  రోడ్ పై త్రాగి డ్రైవ్ చేస్తత వీర్ంగం సృష్టిసుతన్నారు https://youtu.be/6W2IiUp5AQw 

 

Video 26:  మరో ర్మయ, తాగి డ్రైవ్ చేయొదుద అని నెత్తత నోరు కటుికన్నా వనటం లేదు     https://youtu.be/DmNSefu35_o 

 

Video 27: తాగి నడిపిన రోడుు ప్రమాద్ంలో చనిపోయిన ర్మయ చివరి వాకాయలు  https://youtu.be/aJNtSdBnoME 

 

Video 28: వద్వయరుులు తాగి వేగంగా నడిపి ప్రమాద్ం చేయటం https://youtu.be/3qHrpCB6Ms4 

 

Video 29: ద్డ పుటిిసుతనా తాగుబోతుల రాయష్ డ్రైవంగ్ https://youtu.be/ETb1xbmHBF4 

 

Video 30: రెచిిపోతునా తాగుబోతు డ్రైవర్ు https://youtu.be/QGgf78oOuzU 

 

Video 31: డ్రంక్ అండ్ డెత్          https://youtu.be/MxJdYbM9VGE 

 

Video 32: డబ్బు మద్పు ప్రమాద్వలు      https://youtu.be/ntwCdtKACxE 
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   సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే పుసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవత్ాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

6)    వేధించటం-హింసించటం-ఏడిపించటం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Abusing-Harassment-Violence 

7)    చెటుి 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)  మద్యపానం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Alcohol-Drinking 

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

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

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

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

15)  అవనీత్త  పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Corruption 
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16)  డ్రగ్ు(మాద్క్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమ్మ వేడెక్కటం(గ్లిబల్ వారిింగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 

18)  ఇంటరెాట్-సోష్ల్ 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-డ్రైవంగ్ - వేగం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Speed 

           B-మొబైల్ ఉపయోగిస్తత డ్రైవంగ్ చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

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

   D-డ్రైవంగ్ - సీట్ బెల్ి పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt 

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

  F-నిద్ర మతుత తో డ్రైవంగ్ చేయటం 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 డ్రైవంగ్ పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-By-Videos 

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

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

 

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

    B-పొగత్రాగటం పై అవగాహన - పార్ి 2  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2 
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    C-పాసివ్ సోిక్లంగ్(సెక్ండ్ హాయండ్ సోిక్లంగ్) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 

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

 

 

  

వనాపం:    ఈ అవగాహన పుసతకాలు రూపొందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమ్మంచామ, ఈ పుసతకాలు మీరు చదివ, అలాగే మీ పిలిలతో/సేాహితులతో  కూడా చదివంచగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిుపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేత, వారు భవష్యత్రాల వారిక్ల సామాజిక్ వష్యాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసేత/చూసేత, ఇలా ఏదైన్న సామాజిక్ సమసయపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన సమాచార్ం 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking
https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos
http://www.freegurukul.org/
http://www.fb.com/freegurukul


 

 

 
 



 

 


