
























































                                                  Drowsy-Tired-Sleepiness  Awareness By Videos 

                                       (అలసిపోయి,నిద్రమత్తుతో డ్రైవింగ్ పై అవగాహన Videos ద్వారా) 

డ్రైవింగ్ లో అలసిపోవటిం,నిద్రమత్తు వలన ఎటువింటి ప్రమాద్వలు ఎలా జరుగుతాయో, ఎలా జాగ్రత్ులు తీసుకోవాలో తెలియచేసే 7 Videos/ShortFilms ఒకేచోట! 

వీడియో చూసుటకు ప్రక్కన గల  లిింక్ పై  క్లిక్  చేయిండి. 

Video 1:  నిద్ర వస్తే  ఒక గంట నిద్ర పో యి డ్రవైంగ్ చయేండి-నిద్ర మత్తే తో రిస్క్ తీసుకోకండి https://youtu.be/RYs8Nnn-BFI 

 

Video 2: డ్రవైంగ్ చేస్తటప్పుడు వచేే  చిన్నపాటి కున్ుకు ప ర ప్రశిోద్న్ https://youtu.be/JwCnJZyU70M 

 

Video 3:  డ్రవైంగ్ లో మీ నిద్రమత్తే న్ు న్మమరాద్ు https://youtu.be/FB8-bEXZt3w 

 

Video 4:  డ్రవైంగ్ లో మీ నిద్రమత్తే  గురించి నిజనిజాలు https://youtu.be/e4uU47k_UKw 

 

Video 5:  డ్రవైంగ్ లో నిద్ర మత్తే  లక్షణాలు ఏమి? https://youtu.be/pMERFZEFR1A 

 

Video 6:  ఒక చిన్న రెప్ుపాటి కున్ుకు వలన్ జీవత్ం ఎలా మారిపో యిందో  చూడు! https://youtu.be/TjZNEmqYW-Q 

 

Video 7:  డ్రవైంగ్ లో రెప్ుపాటు కున్ుకు వేస్తే  ఏమి జరుగునో నిజంగా జరిగిన్ సంఘటన్ చూడండి https://youtu.be/UmQcb4aX0hE 
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   సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే పుసుకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవత్ాిం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

5)    మరుగుదొడిి(ఆత్మగౌర్వ 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)    చెటుి పింపక్ిం 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)  మద్యపానిం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Alcohol-Drinking 

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

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

13)  బాల కార్మమకులు 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(మాద్క్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెక్కటిం(గ్లిబల్ వార్మమింగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 

https://www.freegurukul.org/z/Humanity
https://www.freegurukul.org/z/TeenageAttraction-Friendship-Love
https://www.freegurukul.org/z/Blood-Donation
https://www.freegurukul.org/z/Organ-Donation
https://www.freegurukul.org/z/Toilet-OpenDefecation
https://www.freegurukul.org/z/Abusing-Harassment-Violence
https://www.freegurukul.org/z/Trees
https://www.freegurukul.org/z/Water
https://www.freegurukul.org/z/Air-Pollution
https://www.freegurukul.org/z/Alcohol-Drinking
https://www.freegurukul.org/z/Animal
https://www.freegurukul.org/z/ChildMarriage
https://www.freegurukul.org/z/ChildLabour
https://www.freegurukul.org/z/ChildSafety
https://www.freegurukul.org/z/Corruption
https://www.freegurukul.org/z/Drug
https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming


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

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

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

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

 H-రోడ్ చిహాేలు(గురుులు)  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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వనేపిం:    ఈ అవగాహన పుసుకాలు రూపొిందించాడానిక్ల ఎింతో శ్రమిించాము, ఈ పుసుకాలు మీరు చదవ, అలాగే మీ పలిలతో/సేేహత్తలతో  కూడా చదవించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్, కాలేజీ ప్రిని్పాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేు, వారు భవష్యత్రాల వార్మక్ల సామాజిక్ వష్యాలపై సులభింగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన పించే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసేు/చూసేు, ఇలా ఏదైనా సామాజిక్ సమసయపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన సమాచార్ిం 

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

 

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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