






















































































































































                                             SPEED Driving Awareness By Videos 

                                      (డ్రైవింగ్ లో వేగిం పై అవగాహన Videos ద్వారా) 

డ్రైవింగ్ లో వేగిం వలన ఎటువింటి ప్రమాద్వలు ఎలా జరుగుతాయో, ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియచేసే 24 Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో 

చూసుటకు  ప్రక్కన గల  లిింక్ పై  క్లిక్  చేయిండి. 

Video 1:  ఈ వీడియో చూసేత డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పటికీ  పొరపాటు చేయరు https://youtu.be/8jTVGSUBea0 

 

Video 2:  వేగిం వలన ప్రమాదిం జరిగితే, మీరేగాక్ కుటుింబిం కూడా ఇబబిందిప్డతారు అని చెప్పప అద్భుత్మైన వీడియో https://youtu.be/8EktxWJ2gbg 

 

Video 3:  డ్రైవింగ్ లో వేగిం అనేది ఎింత్టి ప్రమాదమో 3D లో ఎలా తీసారో చూసేత షాక్ అవుతారు https://youtu.be/-M3xCU9Eli0 

 

Video 4: వేగిం త్కుకవలో వెళ్తత జరిగే నష్టిం, ఎకుకవ వేగిం లో జరిగే నష్టిం గురిించి చక్కగా వీడియో తీసారు     https://youtu.be/7bzsStA9Pwg 

 

Video 5: అతివేగిం పై 100 రెటుి అవగాహన పించే అద్భబత్మైన వీడియో https://youtu.be/H5EyOnccJLg 

 

Video 6:  మలుపుల వదద వేగిం త్గిగించక్పొతే ప్రమాదిం ఎింత్టి ఘోరింగా ఉింటుిందో 3D ద్వారా చూపించారు  https://youtu.be/sYQDPgbefkM 

 

Video 7: యువత్లో వేగింగా వెళ్ళులనే కోరిక్ను అద్భపుచేసుకోక్పోతే.. అింతే సింగతులు అని చెప్పప వీడియో https://youtu.be/NjFnoU0IJrE 

 

Video 8:  బైక్ ని వేగింగా గాలోి లేపాలనుకొనేవారికోసిం ఈ వీడియో వారికోసమే... https://youtu.be/eAmyPVftR3M 

 

Video 9: వేగింగా నడిప్పవారిని, వేగింగా నడిప ప్రమాద్వలకు గురి అయిన వయకుతలచే  కౌనిిలిింగ్ ఇవాటిం అనే ఆలోచన  అద్భబత్ిం, చూడాలిిన వీడియో వాళ్ళు  

ఎలా కౌనిిలిింగ్   ఇసుతన్నారో..      https://youtu.be/POVfkp8sfCs 
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Video 10: కొిందరు తెలియక్ త్పుపలు చేసుతింటారు, మీరు వేగింగా వెళ్ుటిం వలన ఇదదరికీ నష్టమే! అని సిందేశిం చెప్పప  ఆద్భుత్మైన వీడియో  

  https://youtu.be/KdOnF2v0mXM 

 

Video 11: వేగానిా అద్భపు చేయక్పోతే అమాయకులు చనిపోతారు అని తెలియచేసే వీడియో..   https://youtu.be/LNL6t-Eu-IY 

 

Video 12: 50km,70km వేగిం వదద ప్రమాదిం జరిగితే ఎింత్టి తీవ్రతో చక్కగా చూపించారు, దయతో వేగిం త్గిగించిండి        https://youtu.be/oDn5F7DAzjs 

 

Video 13:  మన తిందరపాటు తో వేగింగా వెళ్తత అమాయకులైన వాళ్ును ఎలా చింప్పసాతమో, చక్కగా వీడియో లో  చూపించారు. కావున తిందర, ఆిందోళ్న  

ఉింటే డ్రైవింగ్ లో ప్క్కన   పటటిండి.                 https://youtu.be/CWwbAgmE3N4 

 

Video 14:  వేగిం కొించెిం త్గిగన్న ప్రమాదిం ఎలా త్పపించుకోవచోో ప్రీక్ష చేసి నిరూపించటిం చాలా చక్కగా ఉింది,  కావున వేగానిా సాధ్యమైనింత్ త్గిగించిండి   

                      https://youtu.be/ZfdbeecfiJo 

 

Video 15:  జీవత్ిం సినిమా కాద్భ, సినిమాలోలాగా వేగింగా వెళ్ళులనుకోవటిం-వేగిం పించావా ద్వని ప్రిణామాలు ఎద్భరోకవాలి   

https://youtu.be/Ysv2komyJVw 

 

Video 16:  వేగిం త్గిగసేత  ప్రమాదిం కూడా ఎలా త్గుగనో చక్కగా వెనుాపూస ఆధారింగా చూపించారు  https://youtu.be/M3dUB-r1v0A 

 

Video 17:  వేగిం గురిించి ఓ సారి ఆలోచిించు! అని హెచోరిించేలా 3D లో చూపించారు   https://youtu.be/59JSkizM2l8 

 

Video 18:  వేగిం పరిగే కొద్దద అది లాయిండ్ మైన్ లాగా ప్రమాదిం ఎలా పరుగునో చక్కగా చూపించారు https://youtu.be/ylJqhW7CS_4 

 

Video 19: అమాాయి ప్రక్కన ఉింది అని ఆవేశప్డి ప్రతాప్ిం చూపద్వదమని వేగింగా వెళ్ువా ఈ వీడియో లో చూపించినటుట   జరిగిదిద, జాగ్రత్త!  

https://youtu.be/0gUQrt4_P7Q 
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Video 20: అతివేగిం వలన ఎిందరో ప్రముఖులు చనిపోయారు https://youtu.be/xoUof5lbGQM 

 

Video 21: స్పపడ్ థ్రిల్సి బట్ క్లల్సి https://youtu.be/ce2fiqjSu64 

 

Video 22: మితిమీరిన వేగిం-అద్భపుత్పపన బైక్ https://youtu.be/gNlA632Y3vM 

 

Video 23: ప్రాణిం తీసిన అతివేగిం https://youtu.be/DxvIEJ5cg58 

 

Video 24: స్పపడ్ క్ల  బ్రేక్ https://youtu.be/u_S-8t-AAh8 
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   సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే పుసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవత్ాిం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

2)    టీనేజ్ ఆక్రషణ-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)    మరుగుదొడిి(ఆత్ాగౌరవ 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 పింప్క్ిం 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 కారిాకులు 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)  డ్రగ్ి(మాదక్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెక్కటిం(గ్లిబల్స వారిాింగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇింటరెాట్-సోష్ల్స మీడియా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

19)  పాిసిటక్  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-మొబైల్స ఉప్యోగిస్తత డ్రైవింగ్ చేయటిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

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

   D-డ్రైవింగ్ - స్పట్ బెల్సట 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 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 చిహాాలు(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 - పార్ట 1  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1 

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

    C-పాసివ్ సోాక్లింగ్(సెక్ిండ్ హాయిండ్ సోాక్లింగ్) 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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వనాప్ిం:    ఈ అవగాహన పుసతకాలు రూపొిందిించాడానిక్ల ఎింతో శ్రమిించాము, ఈ పుసతకాలు మీరు చదివ, అలాగే మీ పలిలతో/సేాహతులతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్స, కాలేజీ ప్రినిిపాల్స, టీచర్ క్ల తెలియచేసేత, వారు భవష్యత్రాల వారిక్ల సామాజిక్ వష్యాలపై సులభింగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

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

సమాచారిం వుింటే, మా ఈ మెయిల్స 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    
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