




































































































                                                              HELMET - Awareness By Videos 

                                                (హెల్మెట్  పై అవగాహన Videos ద్వారా) 
                     డ్రైవింగ్ లో హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవటిం వలన ఎట్టవింటి ప్రమాద్వలు ఎలా జరుగుతాయో, ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియచేసే 27 Videos/ShortFilms ఒకేచోట!  

                      వీడియో చూసుటకు ప్రకకన గల  లిింక్ పై  క్లిక్  చేయిండి. 

 

Video 1: హెల్మెట్ పెట్టుకోకుిండా కొడుకు బయటిక్ల వెళ్లి, ఫోన్ చేసుతింటే కలవకపోతే త్లిి పడే ఆవేదన వర్ణనాతీత్ిం.   కనీసిం త్లిి ఆవేదన త్గ్గించటిం కోసిం అయినా 

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

Video 2: కొత్త బిండిని అిందరిక్ల చూపిద్వామని హెల్మెట్ లేకుిండా వెళ్లతే అింతేసింగతులు-గొపపలు కోసిం పోతే తిపపలు వస్తతయి..   https://youtu.be/SP0uUZru6P0 

Video 3: హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవటిం వలన త్లిిదిండ్రిని పోగొట్టుకొనన అమాెయి పడే ఆవేదన.. ఎలాగుింటదో  తెలుస్త? కనీసిం పిలిలకోసిం అయినా హెల్మెట్ 

పెట్టుకోిండి! https://youtu.be/NOTRLswyRuE 

Video 4: నిన్నన ర్క్షించే భగవింతుడు కూడా హెల్మెట్(క్లరీటిం) ధరిస్తతడు, మరి నీవు? https://youtu.be/AkRiOEqb1f8 

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

Video 6: హెల్మెట్ అనేది ప్రకక వాళ్ళ కోసిం కాదు.. మీకోసమే.. https://youtu.be/2BVr_d9vsdc 

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

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

Video 9: త్ిండ్రి, కొడుకు క్ల హెల్మెట్ అవసర్ిం చెపపటిం.. https://youtu.be/HvPTz6DZ1NE 

Video 10: దెబబ త్గ్లేద్వకా తెలియదు హెల్మెట్ వలువ https://youtu.be/2iaktbtDPd0 
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Video 11: హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవటిం వలన ప్రమాదిం https://youtu.be/7yruXWtynqg 

Video 12: హెల్మెట్ పెట్టుకోకుిండా రోడుుమీదిక్ల వచ్చి నీవు ఎిందుకు త్ప్పప చేసుతనానవు.. https://youtu.be/3_RtmQ3gbkI 

Video 13: హెల్మెట్ పెట్టుకోన్నింటే ప్రాణాలు ఎలా కాపాడునో తెలుస్త? https://youtu.be/R3mpWpSvdzA 

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

Video 15: హెల్మెట్ ధరిించటిం భార్ిం కాదు-బాధయత్, కనీసిం మీ కుట్టింబిం కోసిం అయినా ధరిించిండి https://youtu.be/A8aBZMo5Q10 

Video 16: హెల్మెట్ ని పెట్రోల్ కోసిం కాక, మీ భద్రత్ కోసిం ఉపయోగ్ించిండి https://youtu.be/MsGEcjg8nAg 

Video 17: మా నానన కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకొని ఉింటే బ్రతిక్లఉిండేవాడు కద్వ! కనీసిం పిలిలకోసిం అయినా ఆలోచ్చించిండిhttps://youtu.be/0N65Mls_PBM 

Video 18: ఇింట్లి చెప్పపవచ్చినారా? రోడుుమీదక్ల? https://youtu.be/FfrHtRgvKiA 

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

Video 20: ప్రమాదిం జరిగ్తేగాని తెలియదు హెల్మెట్ వలువ https://youtu.be/SONRRMTTEis 

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

Video 22: పిలిలకు అర్హత్ లేనప్పపడు  బైక్ కొనిచ్చి వారిని ప్రమాద్వలకు గురి చేయకిండి https://youtu.be/8eKFbJ_-A-M 

Video 23: భగవింతుడు మన చుట్టు ఉిండేవారి ద్వారా హెల్మెట్ భద్రత్ గురిించ్చ గురుత చేసుతనానరు, అయినా నిర్ిక్ష్యిం చేసేత, రేప్ప దేవుడిక్ల ఏమని సమాధానిం చెపాతవు?     

                         https://youtu.be/BkDW18KgjFo 

Video 24: హెల్మెట్ అనేది బైక్ క్ల అలింకార్ిం గా త్గ్లిసేత బిండిక్ల బాగుింట్టింది, నీ త్లకు కాదు https://youtu.be/pB3EAsyiKGE 

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

Video 26: హెల్మెట్ గురిించ్చ జాగ్రత్తలు https://youtu.be/IO8vZcen89Y 
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   స్తమాజిక సమసయలపై అవగాహన కలుగచేసే ప్పసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవత్ాిం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

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

7)    చెట్టి పెింపకిం 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)  పిలిల బద్రత్ పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildSafety 

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

16)  డ్రగ్్(మాదక ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెకకటిం(గ్లిబల్ వారిెింగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇింటర్ననట్-సోష్ల్ మీడియా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

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

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

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

           B-మొబైల్ ఉపయోగ్స్తత 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-త్రాగ్ 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 చ్చహానలు(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 

    C-పాసవ్ సోెక్లింగ్(స్కిండ్ హాయిండ్ సోెక్లింగ్) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 

    D-వీడియోల ద్వారా పొగత్రాగటిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos 
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వననపిం:    ఈ అవగాహన ప్పసతకాలు రూపొిందిించాడానిక్ల ఎింతో శ్రమిించాము, ఈ ప్పసతకాలు మీరు చదివ, అలాగే మీ పిలిలతో/సేనహితులతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసన స్తకల్, కాలేజీ ప్రిని్పాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేత, వారు భవష్యత్రాల వారిక్ల స్తమాజిక వష్యాలపై సులభింగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక:   స్తమాజిక సమసయలపై అవగాహన పెించే  ShortFilm/Video/Images కన్నక మీకు తెలిసేత/చూసేత, ఇలా ఏదైనా స్తమాజిక సమసయపై పోరాడట్టనిక్ల కావలసన సమాచార్ిం 

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