
























































































































                  Global Warming Awareness By Videos 

             (భూమి వేడెక్కటం పై అవగాహన  Videos ద్వారా)     Version V1.0 

భూమి వేడెక్కటం వలన ఎంతటి నష్టం జరుగుతందో తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూసుటకు  ప్రక్కన గల  లింక్ పై  క్లిక్  చేయండి. 

Video 1    గ్లిబల్ వార్మంగ్ అంటే? https://youtu.be/esrYK3PUf3w 

Video 2   గ్లిబల్ వార్మంగ్ అనేది మానవాళిక్ల శాపం, దీనిక్ల కారణం ఎవరు? https://youtu.be/WfRLLFmmVC4 

Video 3    ప్రక్ృతి వైపరీత్యాలకు కారణం గ్లిబల్ వార్మంగ్ https://youtu.be/wTrxxfY2DjY 

Video 4    అంటార్కటికా https://youtu.be/bDcc__IQ3R8 

Video 5    ఋతవులలో మారుులు https://youtu.be/kDrsKfU-HwU 

Video 6    ఓజోన్ పొర గుర్ంచి.. https://youtu.be/Ox77Bcer5NA 

Video 7    గ్లిబల్ వార్నంగ్ - అంత్యనిక్ల ఆరంభమా ? https://youtu.be/5FEQQAJwqQs 

Video 8    గ్లిబల్ వార్మంగ్ డాకుామంటరీ https://youtu.be/T-sy6rPJBj4 

Video 9    గ్లిబల్ వార్మంగ్ వలన కాక్లనాడ సముద్రంలో క్లిసిపోనంద్వ? https://youtu.be/k-kQ1zBmp94 

Video 10   నీవు ప్రక్ృతిక్ల హాని చేసే-ేనీకు హాని చేసుేంది.. https://youtu.be/mLGsbLzU_T0 

Video 11   పరాావరణానిక్ల పొంచివునన ముప్పు https://youtu.be/JBWsQqTevSY 

Video 12   పాట-భూ త్యపానిక్ల కారణాలు చాలా చక్కగా పాట రూపంలో చూపంచారు.. https://youtu.be/1ReuOnKSi0s 

Video 13   పొంచి ఉనన ముప్పు https://youtu.be/PqW3xQRlMX0 
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Video 14   ప్రపంచానిక్ల పెనముప్పు https://youtu.be/1UqilCL5L94 

Video 15   భూ త్యపం పెర్గితే ఆక్లిజన్ దొరక్గా ఎలా క్ష్టటలు పడత్యరో చూపంచారు.. https://youtu.be/R9L9xzBmkHw 

Video 16   భూత్యపం వలన 2050 నాటిక్ల ఎలా ఉంటందో చూపంచారు.. https://youtu.be/YW3YJCvTxw0 

Video 17   భూమి కంతకాలం మనం ఏమి చేసినా భర్ంచినా, ఒక్కసార్ విలయత్యండవం చేసేే బ్రతక్టానిక్ల ఒక్కరు మిగలరు...జాగ్రతే! https://youtu.be/SQm820D_FRE 

Video 18   మానవుడు చేసిన తపుద్వలకు భూమి కోపంతో రగిలిపోతంది https://youtu.be/CkRrjfvUeN4 

Video 19   ముంచుకసుేనన ముప్పు https://youtu.be/P8aauE83sxQ 

Video 20   రేడియో ధార్మక్ పద్వరాాలన సర్గాా వినియోగించక్పొతే భవిష్ాతేలో ఎలా ఉంటందో https://youtu.be/fP0NsUOHzpI 

Video 21   వాత్యవరణ వేడి పెరుగుతంది  https://youtu.be/l8p7l2Kg558 

Video 22   వాత్యవరణం గుర్ంచి అవగాహన https://youtu.be/krKyo6eAk5E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1UqilCL5L94
https://youtu.be/R9L9xzBmkHw
https://youtu.be/YW3YJCvTxw0
https://youtu.be/SQm820D_FRE
https://youtu.be/CkRrjfvUeN4
https://youtu.be/P8aauE83sxQ
https://youtu.be/fP0NsUOHzpI
https://youtu.be/l8p7l2Kg558
https://youtu.be/krKyo6eAk5E


   సామాజిక్ సమసాలపై అవగాహన క్లుగచేసే ప్పసేకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
 

1)    మానవతాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

6)    వేధంచటం-హంసించటం-ఏడిపంచటం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Abusing-Harassment-Violence 

7)    చెటి పెంపక్ం 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)  మద్ాపానం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Alcohol-Drinking 

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

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

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

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

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

16)  డ్రగ్ి(మాద్క్ ద్రవాాలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 
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17)  భూమి వేడెక్కటం(గ్లిబల్ వార్మంగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 

18)  ఇంటర్ననట్-సోష్ల్ 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 - వేగం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Speed 

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

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

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

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

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

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

 H-రోడ్ చిహానలు(గురేులు)  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-పొగత్రాగటం పై అవగాహన - పార్ట 1  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1 

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

   C-పాసివ్ సోమక్లంగ్(సెక్ండ్ హాాండ్ సోమక్లంగ్) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 
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   D-వీడియోల ద్వారా పొగత్రాగటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos 

 

 

  

విననపం:    ఈ అవగాహన ప్పసేకాలు రూపొందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించాము, ఈ ప్పసేకాలు మీరు చదివి, అలాగే మీ పలిలతో కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిిపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేే, వారు భవిష్ాతరాల వార్క్ల సామాజిక్ విష్యాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   సామాజిక్ సమసాలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్నక్ మీకు తెలిసేే/చూసేే, ఇలా ఏదైనా సామాజిక్ సమసాపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన 

సమాచారం వుంటే, మా ఈ మయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమాచారం అందించగలరు 

 

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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   సామాజిక్ సమసాలపై అవగాహన క్లుగచేసే ప్పసేకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవతాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

6)    వేధంచటం-హంసించటం-ఏడిపంచటం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Abusing-Harassment-Violence 

7)    చెటి పెంపక్ం 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)  మద్ాపానం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Alcohol-Drinking 

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

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

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

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

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

16)  డ్రగ్ి(మాద్క్ ద్రవాాలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెక్కటం(గ్లిబల్ వార్మంగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇంటర్ననట్-సోష్ల్ 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 - వేగం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Speed 

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

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

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

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

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

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

 H-రోడ్ చిహానలు(గురేులు)  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-పొగత్రాగటం పై అవగాహన - పార్ట 1  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1 

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

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

    D-వీడియోల ద్వారా పొగత్రాగటం 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
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విననపం:    ఈ అవగాహన ప్పసేకాలు రూపొందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించాము, ఈ ప్పసేకాలు మీరు చదివి, అలాగే మీ పలిలతో/సేనహతలతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిిపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేే, వారు భవిష్ాతరాల వార్క్ల సామాజిక్ విష్యాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   సామాజిక్ సమసాలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్నక్ మీకు తెలిసేే/చూసేే, ఇలా ఏదైనా సామాజిక్ సమసాపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన 

సమాచారం వుంటే, మా ఈ మయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమాచారం అందించగలరు 

 

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 విద్ా ఫండేష్న్ ద్వారా ఇంకా క్రొతే సేవలు అభివృదిా చేయడానిక్ల, ప్రసుేత సేవలన నిరాహంచటానిక్ల మీ సహాయం, ప్రోత్యిహం 

అవసరం. విద్వావావసథలో  మారుు తీసుకురావడానిక్ల మాతో క్లసి చేతలు క్లపండి. విలువలు, నైప్పణాాలతో  కూడిన విద్ా అందేవరకు 

పోరాడద్వము. మనం అంద్రం క్లిసేే తపుక్ మారుు తీసుకురాగలం. మీ ప్రోత్యిహం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసథ ఏమి చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     

 

 

 

           

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


      

      ఉచిత గురుకుల విద్ా ఫండేష్న్ ద్వారా అందించే  ఇతర ఉచిత సేవల వివరాలు 
 

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

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

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

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

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

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

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