




































































































































































                                             Mobile Usage In Driving Awareness By Videos 

                              (Videos ద్వారా డ్రైవింగ్ లో మొబైల్ ఉపయోగించటిం పై అవగాహన) 
 

డ్రైవింగ్ లో మొబైల్ ఉపయోగించటిం వలన ఎటువింటి ప్రమాద్వలు ఎలా జరుగుతాయో, ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియచేసే 26 Videos/ShortFilms ఒకేచోట!   వీడియో 

చూసుటకు ప్రక్కన గల  లిింక్ పై  క్లిక్  చేయిండి. 

 

 Video 1:  డ్రైవింగ్ లో ప్రమాదిం జరగటానిక్ల 2సెక్ిండ్ దృష్టి మళ్ళితే చాలు https://youtu.be/yf9Jw4xZY-s 

 

 Video 2:  డ్రైవింగ్ లో HandsFree లో మాటాిడిన ప్రమాదమే, ఎిందుక్ింటే మనసుు ఒకేసారి రిండు పనులు చేయలేదు! https://youtu.be/8UFB7CbYtKA 

 

 Video 3:  ఏదైనా అనుకోని వారత డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు వసేత, టెనషన్ తో డ్రైవింగ్ చేసేక్నాా, ప్రక్కకు ఆపి ఫోన్ మాటాిడిండి..  https://youtu.be/ePAdAoQFerU 

 

 Video 4:  ఒక్రు చేసే త్ప్పుకు ఎింత్ మింది బలి అవాాలో... క్నీసిం అనయిం ప్పణ్యిం ఎరుగని ఇత్రుల కోసిం అయినా మొబైల్ వాడొదుు..  https://youtu.be/R0LCmStIw9E 

 

 Video 5:  డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదేని కారణ్ిం వలన(మొబైల్ లో ఫోటో చూసినా) చూప్ప మళ్ళినా ప్రమాదమే! https://youtu.be/AZiLSQP5gCI 

 

 Video 6:  డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు, ఇత్రులక్ల ఫోటోలు షేర్ చేసుకొనేపనిలో ఒక్క క్షణ్ిం రోడ్ గమనిించక్పొతే ప్రమాదిం.. https://youtu.be/9M9ptAWbHE0 

 

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

 

 Video 8:  ఎటిిపరిసితతులోి డ్రైవింగ్ లో చేయకూడని త్ప్పు     https://youtu.be/8b5hQlkP53M 

https://youtu.be/yf9Jw4xZY-s
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https://youtu.be/ePAdAoQFerU
https://youtu.be/R0LCmStIw9E
https://youtu.be/AZiLSQP5gCI
https://youtu.be/9M9ptAWbHE0
https://youtu.be/9po8VT8dgXw
https://youtu.be/8b5hQlkP53M


 

 Video 9:  డ్రైవ్ చేస్తత మొబైల్ టైప్ప చేయటిం వలన ఎింత్టి ఘోరింగా ఉింటుిందో..డ్రైవింగ్ చేసే ప్రతి వయక్లత త్పుక్   తెలుసుకోవలసిన వషయిం         

https://youtu.be/30SpScVCfAI 

 

 Video 10:  డ్రైవ్ చేస్తత మొబైల్ టైప్ప చేయటిం వలన ఎలా ప్రమాదమో చెప్పును.కావున నషిిం జరగక్ మిందే మేల్కిండి! https://youtu.be/Ro7HrKOAIuc 

 

 Video 11:  ఈ వీడియో చూసేత మీరు ప్రతి రోజు 100% ఖచ్చిత్ింగా డ్రైవింగ్ లో వళ్ళి జాగ్రత్త పెటుికొని చేసాతరు... https://youtu.be/rClJW9gnchc 

 

 Video 12:  మొబైల్ వాడుతూ డ్రైవ్ చేయటిం వలన ఊహించని ప్రమాదిం ఒక్ సెక్నులో రావచ్చి...ఇలా చేసేత క్ష్టిలు త్పువు, జాగ్రత్త పడిండి!  

https://youtu.be/QS6ohqmxmUI 

 

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

 

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

  https://youtu.be/Kkcab_8BHHE 

 

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

 

 Video 16:  డ్రైవింగ్ లో మొబైల్ ని క్నపడకుిండా ద్వచిండి లేద్వ నోటిఫికేషన్ ని ఆపిండి https://youtu.be/QadgRqCNI4w 

 

 Video 17:  ఒక్ అక్షరిం చాలు జైలుక్ల వెళ్ిడానిక్ల             https://youtu.be/DTN3-_c8z5E 

 

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

 

 Video 19:  డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు పలురకాలుగా దృష్టనిి మళ్ళిసాతయి ..జాగ్రత్త! https://youtu.be/3KcvMLEYF1w 

https://youtu.be/30SpScVCfAI
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https://youtu.be/QadgRqCNI4w
https://youtu.be/DTN3-_c8z5E
https://youtu.be/rechNNP_WHc
https://youtu.be/3KcvMLEYF1w


 

 Video 20:  మొబైల్ చూస్తత నడుప్పతునావా? అయితే అమాయకులను చింపే హింత్కుడివ అవుతునాావు అని గురుతించ్చకో! https://youtu.be/17eimDP5Wik 

 

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

 

Video 22: నిరిక్షయిం గా ట్రాఫిక్ నియమాలు పటిిించ్చకోకుిండా అడడ దిడడింగా వెళ్ళితే - ప్రమాదిం జరిగ త్ల రోడ్ మీద కొటుకిొని అక్కడిక్క్కడే బ్రెయిన్ డెడ్    

https://youtu.be/2dbaqAzceeM 

 

Video 23:  మొబైల్ లో మాటాడిుతూ ఎదురుగా వచేిది గమనిించక్ https://youtu.be/i5Le9mYyWx8 

 

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

 

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

 

Video 26: ప్రాణాలు తీసుతనా మొబైల్ డ్రైవింగ్ - చరి https://youtu.be/PG7k0U-DZWo 
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   సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే ప్పసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవత్ాిం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

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

7)    చెటుి పెింపక్ిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Trees 

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

9)    గాలి కాలుషయిం 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 కారిమకులు 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)  డ్రగ్ు(మాదక్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెక్కటిం(గ్లిబల్ వారిమింగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇింటరాట్-సోషల్ మీడియ్య పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

19)  పాిసిిక్  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 ఉపయోగస్తత డ్రైవింగ్ చేయటిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

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

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

  E-త్రాగ 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 చ్చహాాలు(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 - పారి్ 1  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1 

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

    C-పాసివ్ సోమక్లింగ్(సెక్ిండ్ హాయిండ్ సోమక్లింగ్) 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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వనాపిం:    ఈ అవగాహన ప్పసతకాలు రూపొిందిించాడానిక్ల ఎింతో శ్రమిించామ, ఈ ప్పసతకాలు మీరు చదివ, అలాగే మీ పిలిలతో/సేాహతులతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిుపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేత, వారు భవషయత్రాల వారిక్ల సామాజిక్ వషయ్యలపై సులభింగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన పెించే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసేత/చూసేత, ఇలా ఏదైనా సామాజిక్ సమసయపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన 

సమాచారిం వుింటే, మా ఈ మెయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freegurukul.org/
http://www.fb.com/freegurukul


 
 



 

 


