




























































































































































                                                                   SEATBELT  - Awareness By Videos 

                                                               (సీట్ బెల్ట్ పై అవగాహన Videos ద్వారా) 

డ్రైవింగ్ లో సీట్ బెల్ట్ పెట్ట్కోకపోవటిం వలన  ఎట్టవింటి ప్రమాద్వలు ఎలా జరుగుతాయో, ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియచేసే 20 Videos/ShortFilms ఒకేచోట! 

వీడియో చూసుటకు ప్రకకన గల  లిింక్ పై  క్లిక్  చేయిండి. 

 

Video 1:  సీట్ బెల్ట్ పెట్ట్కోకపొతే ఏమి?  పెట్ట్కోవటిం వలన  మించి ఎలా జరుగునో చకకగా చూపించారు https://youtu.be/E4w36Aw3qzI 

 

Video 2:  సీట్ బెల్ట్ పెట్ట్కోకపోతే ప్రమాదింలో ఎముకలు గుచ్చుకొని ఎలా చనిపోతామో అద్భుత్ింగా చూపించారు ఈ  వీడియో లో

 https://youtu.be/mBk8u9n2IT0 

 

Video 3: సీట్ బెల్ట్ ఎలా పెట్ట్కోవాలి? https://youtu.be/Cq1auN7xtlo 

 

Video 4: సీట్ బెల్ట ్పెట్ట్కొింటే ప్రమాద్వలు జరుగవు కద్వ! https://youtu.be/Kx0BmtPT8s8 

 

Video 5: మీ కుట్టింబిం కోసిం అయినా సీట్ బెల్ట్ పెట్టక్ో? https://youtu.be/hltj9GYhZVE 

 

Video 6: సీట్ బెల్ట్ పెట్ట్కోకపోతే ఏమవుతింది? https://youtu.be/0byBrw7GUGk 

 

Video 7: సీట్ బెల్ట్ పెట్ట్కోకపోతే వచేు ప్రమాద్వల ADS https://youtu.be/HFX9kQweHZ4 

 

Video 8: సీట్ బెల్ట్ పెట్ట్కోకపోవటిం వలన ప్రమాద్వలు జరుగుతింటే, ప్రమాద్వలు జరిగిన వాహనాల సీట్టి  తీసుకువచిు  మ్యూజియిం ఏరాాట్ట చేసి  

అవగాహన చేయుట  https://youtu.be/CUE83wbVcQs 

 

Video 9: పలిలకు నియమాలు ఉింటే, పెదదలకు నియమాలు లేవా? అదేనిండి, డ్రైవింగ్ లో సీట్ బెల్ట్  పెట్ట్కోవటిం..మొబైల్ట వాడకపోవటిం.. 
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  https://youtu.be/nmYA5WPobC8 

 

Video 10: సీట్ బెల్ట్ పెట్ట్కోమని సలహా ఇసేత, పెట్ట్కోవడానిక్ల అహింకారిం అడ్డుసేత, నిన్ను మారుగలిగేది ప్రమాదమే!     https://youtu.be/mEH8VnNV_a0 

 

Video 11:  సీట్ బెల్ట్ పెట్ట్కోకపోతే, క్షమిించటిం ఉిండద్భ https://youtu.be/3RpJBDdjelE 

 

Video 12:  సీట్ బెల్ట్ పెట్ట్కోమని అవగాహన కొత్త వధానింతో చేయటిం https://youtu.be/muCU6_Y_Kyo 

 

Video 13:  మీ వసుగు, టెనషన్  సీట్ బెల్ట్ పెట్ట్కోవడిం పై చూపసేత - ద్వని పరిణామాలు కూడా ఎద్భర్కకవాలి https://youtu.be/IvPlpIZ5gqQ 

 

Video 14: చిను పలిల బిండికే సీట్ బెల్ట్ బద్రత్ ముఖ్ూిం అయినప్పాడ్డ, కార్ నడిపేటప్పాడ్డ మరి?    https://youtu.be/3ysyq0VK-5w 

 

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

 

Video 16: మీరు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పాడ్డ, సీట్ బెల్ట్ సిండ్ వింటేనే నడపిండి https://youtu.be/1cP2qS4jUX0 

 

Video 17: సీట్ బెల్ట్ పెట్ట్కోకపోవడిం వలన ప్రమాద్వలు జరిగినప్పాడ్డ గాలోి ఎలా ఎగిరి పడి చనిపోతనాుర్క చూడిండి https://youtu.be/PoFNXG_xNTc 

 

Video 18: సీట్ బెల్ట్ పెట్ట్కునాురా ? లేద్వ?  https://youtu.be/wLppnLioDDk 

 

Video 19: సీట్ బెల్ట్ ముింద్భ కూరుునేవారికేనా? వెన్నకవారివ ప్రాణాలు కావా? https://youtu.be/QBLWn7TEiFI 

 

Video 20: సీట్ బెల్ట్ ఎలా పనిచేసుతింది? https://youtu.be/yNmvmXYDu_I 
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   సామాజిక సమసూలపై అవగాహన కలుగచేసే ప్పసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవత్ాిం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

2)    టీనేజ్ ఆకరషణ-సేుహిం-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)    మరుగుదొడిు(ఆత్మగౌరవ గృహిం) పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Toilet-OpenDefecation 

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

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

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

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

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

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

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

13)  బాల కారిమకులు 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)  డ్రగ్్(మాదక ద్రవాూలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెకకటిం(గ్లిబల్ట వారిమింగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇింటర్నుట్-సోష్ల్ట మీడియా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

19)  పాిసి్క్  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-మొబైల్ట ఉపయోగిస్తత 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 బెల్ట్ 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 మతత తో డ్రైవింగ్ చేయటిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Sleepiness 

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

 H-ర్కడ్ చిహాులు(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 - పార్్ 1  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1 

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

    C-పాసివ్ సోమక్లింగ్(సెకిండ్ హాూిండ్ 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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వనుపిం:    ఈ అవగాహన ప్పసతకాలు రూపొిందిించాడానిక్ల ఎింతో శ్రమిించాము, ఈ ప్పసతకాలు మీరు చదివ, అలాగే మీ పలిలతో/సేుహతలతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్ట, కాలేజీ ప్రిని్పాల్ట, టీచర్ క్ల తెలియచేసేత, వారు భవష్ూత్రాల వారిక్ల సామాజిక వష్యాలపై సులభింగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక:   సామాజిక సమసూలపై అవగాహన పెించే  ShortFilm/Video/Images కన్నక మీకు తెలిసేత/చూసేత, ఇలా ఏదైనా సామాజిక సమసూపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన సమాచారిం 

వుింటే, మా ఈ మెయిల్ట 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    
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