


































































































































































































                      Drugs Awareness By Videos 

                                            ( డ్రగ్స్(మాదక ద్రవ్యాలు)  పై అవగాహన  Videos ద్వారా )               Version V1.0 

          డ్రగ్స్ వలన ఎంతటి నష్టం జరుగుతందో తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూచుటకు  ప్రకకన గల  లింక్ పై  క్లిక్  చేయండి. 

Video 1   సేేహితలు చెడు అలవ్యటుని ఎలా రెచ్చగొటిట నేర్పిస్తారో తెలుస్త? https://youtu.be/UoJ6ELGl7MU 

Video 2   మాయద్వర్ప మతలాో జార్పపోకే ఓ యువతా... https://youtu.be/h8AE7-pnTaw 

Video 3   ఇంజనీర్పంగ్స కాలేజీ లో డ్రగ్స వ్యడకం పెర్పగంది.. https://youtu.be/u3Bcaw72XFI 

Video 4   చాక్లిట్ రూపంలో డ్రగ్స్ సరఫరా https://youtu.be/rMnt679MxRk 

Video 5   డబ్బు ఉనే అమాాయిలను, డ్రగ్స బానిసగా ఎలా చేస్తారో తెలుస్త? https://youtu.be/WpHA1xx1s0k 

Video 6   డ్రగ్స అంటే ఏమిటి? https://youtu.be/DTrt2tzgr0E 

Video 7   డ్రగ్స అనేది, మిమాలేే కాక మీ చుట్టట ఉనేవ్యర్పని కూడా బాధపెటుటను.. https://youtu.be/EgMkzlj5SxQ 

Video 8   డ్రగ్స అలవ్యటు అయితే, ఆ మతాలో ఏమి చేయడానికైనా వెనుకాడరు, ద్వనివలి ఎలా సమసాలు ఎలా చుటుటకంటాయో తెలుస్త?   

https://youtu.be/9LGnkEkd0vE 

Video 9   డ్రగ్స ఎనిే తప్పిలను అయినా చేయిస్ాంది.. ఎందుకంటే, ద్వని ఆధీనంలోక్ల వెళ్ళాము కాబటిట.. https://youtu.be/VYhHpR97A7Y 

Video 10    డ్రగ్స కలిగవంటే శిక్షలు ఏమిటి? https://youtu.be/HSRlttwE9SE 

Video 11   డ్రగ్స కేస్ ఎలా విచార్పస్తారు? https://youtu.be/6_9pQbh3F4s 

Video 12   డ్రగ్స గుర్పంచి మీ పిలిలు తెలుస్కోనేముందే, వ్యటి గుర్పంచి అవగాహన పందండి https://youtu.be/90rw7_6cUDE 

Video 13   డ్రగ్స తీస్కంటునాేరు ఏమో  లక్షణాలు గమనించ్ండి-సహాయం తీస్కోండి https://youtu.be/Qqc3BgMdnlY 

Video 14  డ్రగ్స ఫోభియా https://youtu.be/7ceWjr7nmMM 
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Video 15   డ్రగ్స మాఫియా గుర్పంచి చ్రచ.. https://youtu.be/K41R54Wvzl8 

Video 16   డ్రగ్స రకాలు ఏమి? https://youtu.be/tDTJo-9VfwM 

Video 17  డ్రగ్స లో విభాగాలు ఏమి? https://youtu.be/jfkPj-2KkSM 

Video 18  డ్రగ్స వ్యడకం ఎలా తగగంచ్వచుచ? https://youtu.be/OhyE7dzUuiM 

Video 19  డ్రగ్స వ్యడకం ని ఎలా నియంత్రంచ్గలం?  https://youtu.be/W5Y3-NG6sfM 

Video 20  డ్రగ్స వ్యడకం లో కావలసినవ్యటిని వదిలివేయటం జరుగును https://youtu.be/P-i6PlKdMug 

Video 21  డ్రగ్స వ్యడితే-వ్యడకపోతే ఎలాగ ఉంటుందో పోలిచతే? https://youtu.be/2O2DkeADxYQ 

Video 22  డ్రగ్స, పేకాట వాసనం వలన తలిిదండ్రులను ఎంతటి కష్టటలు పెడతారో https://youtu.be/ZWvCpxXQmqo 

Video 23  పబ్ లపై మమకారం ఎందుకు? https://youtu.be/Y7grERua8dQ 

Video 24  పార్టట పేరుతో డ్రగ్స అలవ్యటు చేసి - వ్యర్పని ఉచుచలోక్ల లాగుతారు https://youtu.be/Fgja1Yydzn0 

Video 25  పిలిలు చెడు అలవ్యటుి చూసాే, ద్వనివలి చెడిపోతారు https://youtu.be/Z7bBwSh8szU 

Video 26  పిలిలు డ్రగ్స వ్యడకం నుంచి బయట పడటానిక్ల మంచి అనుబంధాలు, సేేహాలు ముఖ్ాం.. https://youtu.be/BAZRxs_wbHA 

Video 27  మతా పద్వరాాల గుర్పంచి తెలుస్కోవ్యలి్న 5 నిజాలు https://youtu.be/9s5VLaf2jQM 

Video 28  మతలాో మహానగరాలు https://youtu.be/45f7VWGH35A 

Video 29  యూనివర్ప్టి లో కూడా డ్రగ్స సంసృతి పెర్పగంద్వ? https://youtu.be/loabwtsZROE 

Video 30  విద్వారుులు ఎందుకు డ్రగ్స బానిస అవతనాేరు.. https://youtu.be/nc204gZJ91U 

Video 31  స్కకల్ పిలిలోి గల డ్రగ్స బానిసతాం గుర్పంచి చ్రచ.. https://youtu.be/Y8aNiKNqj4E 

Video 32  స్కకల్ పిలిలోి గల డ్రగ్స బానిసతాం వలన ఎంతటి ఘోరానికయినా వెనుకాడరు.. https://youtu.be/KOmVI3G679g 

Video 33  హైదరాబాదు డ్రగ్స క్ల కేంద్రమా? https://youtu.be/6H6ee4qom9w 
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        స్తమాజిక సమసాలపై అవగాహన కలుగచేసే ప్పసాకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవతాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

5)    మరుగుదొడిి(ఆతాగౌరవ గృహం) పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Toilet-OpenDefecation 

6)    వేధంచ్టం-హింసించ్టం-ఏడిపించ్టం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Abusing-Harassment-Violence 

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

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

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

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

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

12)  బాలా వివ్యహాలు పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildMarriage 

13)  బాల కార్పాకులు పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/ChildLabour 

14)  పిలిల బద్రత పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildSafety 

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

16)  డ్రగ్స్(మాదక ద్రవ్యాలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెకకటం(గ్లిబల్ వ్యర్పాంగ్స)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇంటరెేట్-సోష్ల్ మీడియా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

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

20)  సాచ్ఛ భారత్  పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/SwachhBharat 

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

           B-మొబైల్ ఉపయోగస్కా డ్రైవింగ్స చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

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

   D-డ్రైవింగ్స - సీట్ బెల్ట పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt 

  E-త్రాగ డ్రైవింగ్స చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Drink-And-Drive 

  F-నిద్ర మతా తో డ్రైవింగ్స చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Sleepiness 

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

 H-రోడ్ చిహాేలు(గురాులు)  https://www.freegurukul.org/z/Road-Signs 

 I-వీడియోల ద్వారా డ్రైవింగ్స పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-By-Videos 

 J-మైనర్ డ్రైవింగ్స పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/MinorDriving 

 K-డ్రైవింగ్స నియమాలు  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Principles 

 

22)     A-పగత్రాగటం పై అవగాహన - పార్ట 1  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1 

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

    C-పాసివ్ సోాక్లంగ్స(సెకండ్ హాాండ్ సోాక్లంగ్స) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 

    D-వీడియోల ద్వారా పగత్రాగటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos 

https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia
https://www.freegurukul.org/z/Plastic
https://www.freegurukul.org/z/SwachhBharat
https://www.freegurukul.org/z/Driving-Speed
https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile
https://www.freegurukul.org/z/Driving-Helmet
https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt
https://www.freegurukul.org/z/Drink-And-Drive
https://www.freegurukul.org/z/Driving-Sleepiness
https://www.freegurukul.org/z/Road-Rules
https://www.freegurukul.org/z/Road-Signs
https://www.freegurukul.org/z/Driving-By-Videos
https://www.freegurukul.org/z/MinorDriving
https://www.freegurukul.org/z/Driving-Principles
https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1
https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2
https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking
https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos


 

వినేపం:    ఈ అవగాహన ప్పసాకాలు రూపందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించాము, ఈ ప్పసాకాలు మీరు చ్దివి, అలాగే మీ పిలిలతో/సేేహితలతో  కూడా చ్దివించ్గలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్కకల్, కాలేజీ ప్రిని్పాల్, టీచ్ర్ క్ల తెలియచేసేా, వ్యరు భవిష్ాతరాల వ్యర్పక్ల స్తమాజిక విష్యాలపై స్లభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక:   స్తమాజిక సమసాలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images కనుక మీకు తెలిసాే/చూసాే, ఇలా ఏదైనా స్తమాజిక సమసాపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన సమాచారం 

వంటే, మా ఈ మెయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమాచారం అందించ్గలరు 

 

To Join In Social Awareness Campaign: 

Website: http://www.freegurukul.org   Android App: FreeGurukul   Telegram: @FreeGurukul   Facebook: http://www.fb.com/freegurukul   WhatsApp: 9042020123    

 

ఉచిత గురుకుల విదా ఫండేష్న్ ద్వారా ఇంకా క్రొతా సేవలు అభివృదిు చేయడానిక్ల, ప్రస్ాత సేవలను నిరాహించ్టానిక్ల మీ సహాయం, ప్రోతా్హం 

అవసరం. విద్వావావసాలో  మారుి తీస్కురావడానిక్ల మాతో కలసి చేతలు కలపండి. విలువలు, నైప్పణాాలతో  కూడిన విదా అందేవరకు పోరాడద్వము. 

మనం అందరం కలిసేా తపిక మారుి తీస్కురాగలం. మీ ప్రోతా్హం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసా ఏమి చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     
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        ఉచిత గురుకుల విదా ఫండేష్న్ ద్వారా అందించే  ఇతర ఉచిత సేవల వివరాలు 
 

సేవ 1)    ఉచిత తెలుగు ప్పసాకాలు(3500 pdf ప్పసాకాలు) (Free Telugu Books)      - - ->   https://www.freegurukul.org/category#home 

సేవ 2)   వీడియో ప్రవచ్నాలు (Video Pravachanamas)   - - ->   https://www.freegurukul.org/video/category#home  

సేవ 3)   ఆడియో ప్రవచ్నాలు (Audio Pravachanamas)   - - ->     https://www.freegurukul.org/audio/category#home  

సేవ 4)   మైండ్ మేనేజ్ మెంట్ (Mind Management)  - - ->    https://www.freegurukul.org/image/steps#home  

సేవ 5)   పిలిలు (Children/Kids)   - - ->    https://www.freegurukul.org/childrens#home  

సేవ 6)   స్తమాజిక అవగాహన (Social Awareness)     - - ->     https://www.freegurukul.org/social-awareness#home  

సేవ 7)   ఇంపాక్ట - వాక్లతాా వికాసం ( IMPACT-Personality Development )    - - ->     https://www.freegurukul.org/impact#home  
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