




























































































































































































































































                          Humanity Awareness By Videos 

                    (మానవత్వం పై అవగాహన  Videos ద్వవరా)        Version V 1.0 
మానవత్వం  పై అవగాహన చేసే Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూసుటకు  ప్రక్కన గల  youtube లంక్ పై  క్లిక్  చేయండి 

Video 1 చినన, చినన సహాయాలే మనుష్యులపై నమమక్ం క్లగిసుతంది.. https://youtu.be/MBSf10JF3wI 

Video 2 సహాయం చేయక్పోవటం వలన గండె నొప్పితే బాధపడే వుక్లత, మరణానిక్ల కారణం సమాజంలోని మానవత్వం లేని మనుష్యలే.. చనిపోయాడా, చంపబడాాడా? 

                   https://youtu.be/-IYJSzhB2z0 

Video 3  ప్రాణుల యందు దయ క్లగివండటం..అదుుత్ం.. https://youtu.be/K-f8DrLaP4g 

Video 4 మనవడు కేక్ కొనమని బామమను అడిగితే, కేక్ కొనడానిక్ల సరిపోయే ధనం లేక్పోతే, అక్కడ ఉనన వుక్లత కొనిస్తతడు.. అందుకు అత్ను, ప్పలి్లడితో "నీవ 

                    కూడా ఎవరైనా   ఇబుందిలో ఉంటే సహాయం చేయి" అని చెప్తతడు.. https://youtu.be/yRf6wAR-eEY 

Video 5 దేవని క్ళ్ళతో చూసేత, ప్రతి ఒక్కరు ఏదో సమసులతో బాధపడుతంటారు.. అప్పిడు కోపం బదులు, దయ, క్రుణ, మానవత్వం క్లుగను... 

    https://youtu.be/1AbT1lT7Bu8 

Video 6 నీవ ఒక్రిక్ల సహాయం చేసేత, వాళ్ళళ మరొక్రిక్ల త్పిక్ సహాయం చేస్తతరు... కావన మందడుగ వేయి..  https://youtu.be/VQDpPTZycyU 

Video 7 పేదరిక్ం లో ఉనన ఓ ప్పలి్లడు మందులు దంగత్నం చేసేత, అది చూసిన మరో వుక్లత మందులకు డబ్బు ఇస్తతడు.. డబ్బులు ఇచిిన వుక్లతక్ల జబ్బు చేయగా, ప్పలి్లడు  

                     డాక్టర్  అయినప్పిడు అత్ని ఫీజ్ చెలించనవసరం లేదు అంటాడు... మనం చేసే సహాయం, 100 రెట్లి అయి వసుతంది.. https://youtu.be/uJjj5Mwi9Ac 

Video 8 మానవత్వం అంటే ఏంటి https://youtu.be/g7i5gEx5ttg 

Video 9 ఇవవటం, సహాయం చేయటంలో ఉండే ఆనందం వేరే.. అనుభవంచాలసందే... కొడుకు హోటల్ నుంచి ప్పజ్జా తెమమని అటో నడిపే వుక్లతని అడగగా, అత్నిక్ల  
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https://youtu.be/1AbT1lT7Bu8
https://youtu.be/VQDpPTZycyU
https://youtu.be/uJjj5Mwi9Ac
https://youtu.be/g7i5gEx5ttg


  క్సటమర్   బహుమతిగా ఇచిిన ప్పజ్జాని, ద్వరిలో అడుకొకనే వుక్లత క్నపడితే ఇస్తతడు..అదృష్టంగా ప్పజ్జా ఇచిిన డబాుక్ల  కూపన్ ఉంటే మరో డబాు వసుతంది..  

                    మనం మానవత్వం తో  మందుకు వసేత, దేవడు సహాయం చేస్తతడు.. https://youtu.be/mj0M--52w9Y 

Video 10 ఎదుటివారి క్ష్టటనిక్ల ప్రతి సిందించి చేసే చినిన సహాయమే మానవత్వం.. https://youtu.be/RMzuZzel984 

Video 11 జంతవల క్ష్టం క్నిపెటిట సహాయం చేయటం https://youtu.be/eor4ZxZ2HSo 

Video 12 తోటి వారిక్ల సహాయం చేయడానిక్ల, మంచి మనసుస చాలు, సందరభం ఏదైనా కాని.. https://youtu.be/vPnQcVeTwjM 

Video 13 మానవత్వం, క్టినాతమడిని కూడా మారుిను.. https://youtu.be/xl9eWldpuMU 

Video 14 రోడుా ప్రమాదం లో  సహాయం చేసేత పోలీసు వేధంప్పలు ఉండకుండా చటటం ఉంది https://youtu.be/WKwchuqNEXM 

Video 15 సహాయం చేయడానిక్ల సిందించే హృదయం ఉంటే చాలు, వయసుస మఖ్ుం కాదు https://youtu.be/VlyjN3Siiow 

Video 16 పేదరిక్ంతో ఉననఓ చినన ప్తప, సైక్లల్ కొనుకోకవటం కోసం తాను ద్వచుకొనన డబ్బులను, తఫాను బాధతల వరాళాలకు  తాుగం చేసుతంది..... 

  https://youtu.be/Rml8F1OYYk4 

Video 17 కాలువలో కొట్లటక్పోయే కుక్కను కాప్తడే వధానం క్ళ్ళవంట నీళ్ళళ తెప్పిసుతంది.. https://youtu.be/PCMCXtppA8w 

Video 18 మానవతావనిక్ల పరాకాష్ట... కుక్క ప్పలిలను కాప్తడటం కోసం ఎంత్  రిస్కక చేస్తరో తెలుస్త.. https://youtu.be/4QO5CR2TL6g 

Video 19 Facebook ని మంచి పనిక్ల ఎల్ల ఉపయోగించుకొవచోి తెలయచేస్తరు.. https://youtu.be/caVoqc5UGM8 

Video 20 ఆడప్పలిలు ఏడిప్పసుతంటే, వీడియో తీసి సోష్ల్ మీడియా లో పరువ తీయటం క్నాన, పోలీస్క లకు ఫోన్ చేయటం క్నాన.. నీవ ప్రత్ుక్షంగా సహాయం  

చేయటం గొపిది..    https://youtu.be/Xc1TQXrfHUQ 

Video 21 చినిన ప్రాణుల యందు ఎంత్టి దయ క్లగి ఉనానరో..వీరిని చూసి నేరుికోవాల.. https://youtu.be/JA-ABOHKsEc 

Video 22 చినిన సహాయం కూడా మానవత్వమే.. https://youtu.be/BQF6aeO-s1E 

Video 23 ఇత్రుల క్ళ్ళలోి ఆనంద్వనిన చూడాల అనుకొంటే ఎన్నన మారాాలు.. https://youtu.be/7xd9iy1NBTo 
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https://youtu.be/JA-ABOHKsEc
https://youtu.be/BQF6aeO-s1E
https://youtu.be/7xd9iy1NBTo


Video 24 ఎన్నన సంవత్సరాలుగా పని చేసుతనన పని మనిషి వయసుస రీతాు, ఆరోగు రీతాు సరిగాా చేయటేిదని తీసివేయటం... ఆలోచించాల...అనిన సంవత్సరాలు మనతో  

క్లసిపోయినప్పిడు    అనుబంధం ఏరిడుతంది...  https://youtu.be/dAHyXkMr3eU 

Video 25 10 మంచి మానవత్వప్ప పనులు...  https://youtu.be/00ILE589H7U  

Video 26 అధకారం, డబ్బు, బలం కాసేప్ప ప్రక్కన పెడితే, ప్రతి ఒక్కరూ.. మానవత్వం తో మందుకు వసేత...  https://youtu.be/pTTkZOToQCE 

Video 27 అనాధలకు, మతి సిిమిత్ం లేని వారిక్ల అననం, బటటలు ఇవవటం... https://youtu.be/uXGUy_3qZsI 

Video 28 అనాధలై  అడుకొకనే వుకుతలకు రోజూ కావలసిన అననం పెటటటం..వారిక్ల వస్తాలు ఇవవటం.. https://youtu.be/ZJZoOGXIXQU 

Video 29 ఆడవారిని కాప్తడటం కోసం ఒక్ అడుగ మందుకు వేయి.. https://youtu.be/jLpkW5C8PqE 

Video 30 ఆడవారు ఆపదలో ఉననపిడు  అండగా నిలబడటం క్నీస మానవత్వం https://youtu.be/xWjc1NFu9MU 

Video 31 ఇత్రుల క్ష్టటనిక్ల ఏదో రూపంలో సిందించటం https://youtu.be/xovbRFUjMeU 

Video 32 ఇత్రులకు చినన చినన సహాయం చేయటం వలన ఎనిన ఉపయోగాలో.. https://youtu.be/ju3ygNPFH98 

Video 33 ఇవవటం లో ఉండే ఆనందమే వేరు... https://youtu.be/fID850YIbXI 

Video 34 ఈమే మానవత్వప్ప గణానిక్ల స్తష్టటంగనమస్తకరాలు.. https://youtu.be/ZCyFksGHg6M 

Video 35 ఈ డాక్టర్ చేసే సేవలు తెలసేత మానవత్వం బతికేవందని నమమతారు https://youtu.be/4fw4Xfew8kA 

Video 36 ఉదోుగానిన దైవంగా చేయటం అంటే ఇదేనేమో..  https://youtu.be/tWUpLsS522s 

Video 37 ఎదుటివారి క్ష్టం అరధం చేసుకొని చేసే చినన పని అయినా మానవత్వమే.. https://youtu.be/5Zt3tXjFsE4 

Video 38 ఎదుటివారి క్ష్టటలను అడగకుండానే, గమనించి, సహాయం చేయటమే ...మానవత్వం అంటారు.. ఈ చిత్రంలో దీపం ప్రమిదలు అమమకొనే పేద ప్పల్లిడిని చూసి,  

                     మరో ప్పలి్లడు చొకాక కొని అత్నిక్ల బహుమతిగా ఇస్తతడు.. https://youtu.be/fEIZfPurNKQ 

Video 39 ఎదుటివారు క్ష్టటలలో ఉననప్పిడు   అవసరానిన, ప్రమాద్వనిన గరితంచి సహాయం  చేయటం.. https://youtu.be/huirfCg9jm0 
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Video 40 ఒక్ వుక్లత మానవత్వం తో సమాజంలోని సమసు కోసం పోరాడి, శక్లతగా మారి, సమాజ్జనిక్ల మారాదరశనం చేసినప్పిడు, వారిక్ల గరితంప్ప ఇచిి, ప్రోత్సహంచటం.. 

                     ప్రతి ఒక్కరి బాదుత్ https://youtu.be/xBVNTSsWkK8 

Video 41 ఓ చినన కుక్క ప్పలిను రక్షంచటానిక్ల, దివాుంగడు ఎల్ల స్తహసం చేస్తడు అనేది క్ధనం.. https://youtu.be/VrneV0zA9uI 

Video 42 చినన చినన ఉదోుగలను ప్రోత్సహంచటం...  https://youtu.be/BoGi6JUwbfI 

Video 43 చినన చినన సహాయాలు ... కూడా మానవత్వం క్రందకే వస్తతయి... https://youtu.be/HOlK5d9-V2g 

Video 44 చినన మానవత్వప్ప పనుల వలన మనుష్యులపై నమమక్ం పెరుగను.. https://youtu.be/OSZYM3Em40I 

Video 45 చినన మానవత్వప్ప పనులు.. https://youtu.be/eu9UtVaWYaI 

Video 46 చినన సహాయం కూడా మానవత్వం క్రందకే వసుతంది.. చాల్ల చినన చినన సహాయాలు క్లప్ప చిత్రీక్రించారు.. https://youtu.be/4AWQ3V6tNAI 

Video 47 చినన, చినన సేవల ద్వవరా కూడా ఎదుటివారిలో సంతోష్టనిన చూడొచుి.  https://youtu.be/gKadPaVvUko 

Video 48 చినిన సహాయం కూడా ద్వనమే.. https://youtu.be/rp2K5Vl1iuY 

Video 49 చినిన సహాయం, తాుగం అనేది భవష్ుతతలో ఏదో ఒక్ రూపంలో తిరిగివసుతంది..సహాయం చేస్తతఉండండి.. https://youtu.be/aoxpctSVbwc 

Video 50 చేయగలగినంత్ సేవ నే మానవత్వం అంటారు.. https://youtu.be/cN_dyZCf-mI 

Video 51 జంతవలు కూడా ఒక్ద్వనికొక్టి సహాయం చేసుకొని బ్రతకుతనానయి...  https://youtu.be/oj6xfxj2j0s 

Video 52 జీవత్ం ఒక్కటే - కాని ఎందరికో సహాయం చేయవచుి https://youtu.be/pTGj08dZ1Lk 

Video 53 త్ప్పి చేసి కూడా మానవత్వం చూపక్పోతే, ఎంత్టి ప్రమాదం జరుగన్న తెలుస్త? https://youtu.be/nwc8PRKFdmU 

Video 54 త్మ వంత స్తయం చేయటం వలన మనిషి మీద నమమక్ం క్లుగను, అదే మానవత్వం https://youtu.be/XqGRK9WoTlE 

Video 55 తాను కూరగాయలు అమిమ సంప్తదించిన ప్రతి రూప్తయి తో హాసిిటల్ క్టిటంచిన బామమకు వందనాలు.. https://youtu.be/Zeft9ASQ5T0 

Video 56 తోటి వుక్లత చెత్తకుపిలోది తింట్లంటే చూసి సిందించటం మానవ క్రతవుం https://youtu.be/_jJe08KAGE4 
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Video 57 దీనాతిదీనంగా ఉనన వారిని ఆదరించటం... అదుుత్ం..  https://youtu.be/DDofd_J-hIE 

Video 58 నా పటటణానిన నేనే మారుికొంటా https://youtu.be/Nlm9cWmdCZA 

Video 59 నిజ జీవత్ హీరోలు-2013 https://youtu.be/Jbdo83ARNFQ 

Video 60 నిజ జీవత్ హీరోలు-2014 https://youtu.be/Xc_GGCbVXXI 

Video 61 నిజ జీవత్ హీరోలు-2015 https://youtu.be/wxHI6YQRFak 

Video 62 నీ చెల్లిలు అయితేనే సహాయం చేస్తతవా, ఇత్రులు వారు కాద్వ https://youtu.be/F55VHsOw-90 

Video 63 నీ శక్లత మేర సహాయం చేయి..  ఏదో చేతలు దులపేసుకోవటం కాదు https://youtu.be/s-K0fZKdkSo 

Video 64 నీవ మానవత్వం తో ఇత్రులక్ల సహాయం చేయాలని చూస్తత, అది నీకే సహాయం చేయును..  https://youtu.be/CVzzF-UUZ1s 

Video 65 నీవ, ఇంకొక్రిక్ల సహాయం చేసేత ఎల్ల సహాయం చేస్తతరో తెలుస్త? https://youtu.be/aWGqd5YdPQQ 

Video 66 పనిచేసేవారు, వారి కుట్లంబం యందు మానవత్వం క్లగి ఉండాల.. అవసరం కోసం వాడుకోవటం... త్రావత్ వదిలవేయటం కాదు..  

   https://youtu.be/hV4BdyJ4Dnk 

Video 67 ప్తట- చుట్టట ప్రక్కల చూడరా చిననవాడా! https://youtu.be/WgLfwSSeyM8 

Video 68  ప్పలిల చివరి కోరిక్ నెరవేరేిందుకు ప్రతి ఒక్కరు మానవత్వం తో అరధం చేసుకొని సహక్రిసేత, చివరి క్షణాలు సంతోష్ంతో మగసుతంది 

   https://youtu.be/DXjZZJokppE 

Video 69  ప్పలి్లడు ష్టప్ లో దంగత్నం చేసి, ద్వనిని తోటి సేనహతలకు పంచిపెడుతంటాడు. ఓ రోజు యజమాని, దంగత్నం చేసినది ఏమి చేసుతనానడో గమనించగా,  

ఓ రోజు పట్లటబడితే అత్నే కొనిన వసుతవలు ఇస్తతడు... ద్వనిక్ల క్ృత్జఞత్గా ఆ ప్పలి్లడు, అత్ని సంచిని ష్టప్ ద్వకా మోయటం...చాల్ల హృదయానిక్ల హతతకొనే  

 వధమగా       చూప్పంచారు.. https://youtu.be/O8EnJU2lFGE 

Video 70 ప్పటిటనరోజున ఇత్రులకు  20 మంచి పనులు చేయటం.... https://youtu.be/AFTBBKIX760 
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Video 71 ప్రతి మనిషిలోను మానవత్వం ఉంట్లంది, కాని ఉపయోగించటం లోనే తేడా... https://youtu.be/uDCvEunWqPY 

Video 72 ప్రతి రోజు మీ కోసమే జీవసుతనానరు, ఒక్ రోజు పరులకోసం జీవంచండి.. https://youtu.be/gp_avyLWv3w 

Video 73 ప్రాణుల యందు దయ క్లగి వండాల..ఓ ప్పలి్లడు, త్నకు మరుగనీటి కాలవలో దరిక్లన మూడు చేపలను బ్రతిక్లంచటం కోసం తాను ఎంత్ త్పన పడాాడో 

  https://youtu.be/_1WOWbgi-wU 

Video 74 మన చుట్టట ఎన్నన సమసులు తెలయకుండా పోతనానయి... https://youtu.be/zwJPYTxHz64 

Video 75 22 చినన చినన మానవత్వప్ప పనులు..  https://youtu.be/wskG18saKk0 

Video 76 మనసునన మనిషిగా, ఎదుటివారి క్ష్టటనిన అరధం చేసుకొని సహాయం చేసేత, దేవడు అవతారు.. https://youtu.be/amwTgDV67ko 

Video 77 మనిషిలో మతానిన చూసేత మూరఖత్వం, మనిషిగా స్తయం చేసేత మానవత్వం.. https://youtu.be/tROjsNTxWG8 

Video 78 మానవ అక్రమ రవాణాకు(Women trafficking) వుతిరేక్ంగా పోరాడుతూ, ఎందరో ఆడవారిని రక్షంచి, వారిక్ల వసతి క్లించటం 

   https://youtu.be/gKzDtYJR2b4 

Video 79 మానవత్వం అంటే అడగకుండానే ఎదుటివారి క్ష్టటనిన అరధం చేసుకొని సహాయం చేయటం... ఈ చిత్రం మంచి ఉద్వహరణ. https://youtu.be/bSQuuWphgGw 

Video 80 మానవత్వం అంటే ఇదేనేమో... అత్ని దయా గణానిక్ల నమస్తకరాలు.. https://youtu.be/JZFYdXBwcYw 

Video 81 మానవత్వం అంటే ఎదుటివారు క్ష్టటలలో ఉంటే చేయగలగిన సహాయం అందించటం -2013 https://youtu.be/Ao13BKZ3MqY 

Video 82 మానవత్వం అంటే క్రంది వారిక్ల కూడా త్గిన గౌరవం ఇవవటం, అప్పిడే మనం మనుష్ులమ అనిప్పంచుకొంటామ.. https://youtu.be/upSOij95_RQ 

Video 83 మానవత్వం అంటే, ఏదో సహాయం చేయటం కాదు.. అందులో సవచఛత్ ఉండాల .. అని చూప్పంచే క్థ... https://youtu.be/KAXtHFTohEk 

Video 84 మానవత్వం ఆచరణలో- మానసిక్ వైక్లుం వుక్లత రోడుా ప్రక్కన పడి ఉంటే, కొందరు అత్నిక్ల స్తననం చేయించి, క్రాఫ్ చేయించి, ప్రభుత్వ మానసిక్ ఆసుపత్రిలో  

  చేరుితారు..   వారిక్ల నిజంగా దణణం పెటటవచుి.. https://youtu.be/ZUFCvN3yO5U 

Video 85 మానవత్వం ఉనన మంచి పోలీస్క.. https://youtu.be/0ZWM-pyVC-8 
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Video 86 మానవత్వం గొపిది, కులం కాదు https://youtu.be/oJUF-_LSGO0 

Video 87 మానవత్వం చాటిన పోలీస్క లు.. https://youtu.be/6UUJb2g3iug 

Video 88 మానవత్వం చూపవా ? https://youtu.be/xGDz1J-plL8 

Video 89 మానవత్వం తో అనాధలకు చినన సహాయం చేసేత, వారి జీవతాలోి వలుగ నింప్పతంది.. https://youtu.be/m_Z0tU7lmgc 

Video 90 మానవత్వం తో ఇత్రుల సమసు, సమాజ సమసును అరధం చేసుకొని, ఒక్త్ను 1360 ఎక్రాలలో చెట్లి నాటటం, కొండను తొలచి వారి ఊరిక్ల రోడుా వేయటం... 

                              https://youtu.be/OEL27QiJvRY 

Video 91 మానవత్వం తో ఎంతో రిస్కక చేసి ప్రాణాలు కాప్తడటం.. https://youtu.be/ZPBmee4MJjk 

Video 92 మానవత్వం తో చేసే చినిన సహాయం, ఎంత్టి ప్రమాద్వనిన కాప్తడుతందో తెలయదు.. https://youtu.be/ZN4QBWiJKy0 

Video 93 మానవత్వం తో మందుకు వసేత, అందరూ సహాయం చేస్తతరు...ఓ అనాధ ప్పలి్లడిక్ల హోటల్ లో అననం పెటిటంచినప్పిడు, హోటల్ యజమాని బిల్ తీసుకోడు.. 

             https://youtu.be/_FQkqC4jAJ0 

Video 94 మానవత్వం తో రేప్ బాధతరాలను పెళ్లి చేసుకొని ఆదరశంగా నిలచాడు.. https://youtu.be/MompgeRWHow 

Video 95 మానవత్వం పంచటం ఎల్ల.. స్తకూురిటీ గార్ా ప్పటిటనరోజుక్ల కేక్ తీసుకొచిి పంచుకోవటం..ఎప్పిడూ మనకోసమే కాదు.. ఇత్రులకోసం శ్రమపడాల.. 

                     https://youtu.be/TrysunUOZjI 

Video 96 మానవత్వం పరిమళ్లంచె సేవ - అనాధలను తీసుకొచిి క్షవరం చేసి, కొత్తబటటలు ఇచిి సహాయం చేయటం.. https://youtu.be/iJUcnevFUZA 

Video 97 మానవత్వం లేక్నే, బాధుత్ లేక్నే ఆడప్పలిలపై అఘాయితాులు జరుగతనానయి.. https://youtu.be/m7BocwY5zXo 

Video 98 మానవత్వం వష్యంలో  జంతవలు కూడా మనుష్యులకు ఏమాత్రం తీసిపోవ..  https://youtu.be/AZJZoTqmL7I 

Video 99 మానవత్వప్ప గొలుసు.. నీవ ఒక్రిక్ల సహాయం చేసేత, వాళ్ళళ మరొక్రిక్ల సహాయం చేస్తతరు.. వారిలో గల గణానిన ప్రేరణ చేయండి.. 

            https://youtu.be/AuJWHT6tl0M 
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Video 100 మానవతావనిక్ల క్ృత్జఞత్ చెపిటం అంటే క్నీనళ్ళళ పెటటటమే! https://youtu.be/wqTr2mmlDuw 

Video 101            మానవతావనిక్ల మత్ం అడుారాదు.. ఒక్ మత్ం లోని వుక్లత త్ప్పి చేస్తరని, అందరూ అల్లంటివారి కాదు.. https://youtu.be/66ToYm-ZP2w 

Video 102 మానవతావనిన కాప్తడడానిక్ల మత్ం కాదు, మనసుస కావాల https://youtu.be/7zT1UJLAU3o 

Video 103 రోడుా ప్రమాదలప్పిడు, మానవత్వం తో వంటనే  సహాయం చేయటం వలన వారి ప్రాణాలు నిలబడతాయి.. https://youtu.be/ZGhBHncf66E 

Video 104 వసుతవకు త్గిన వలువ ఇవవటం కూడా, మానవత్వం క్రందకే వసుతంది...  ఎదుటివారిని బాధపెడుతూ, ఇబుంది పెడుతూ వసుతవ తీసుకోరాదు.. 

                     https://youtu.be/DG4DZ-GfDFk 

Video 105 సమాజ మారుి కోసం మొదటి అడుగ..  https://youtu.be/txie0WyTUbc 

Video 106 సహాయం చేయక్పోయినా పరావలేదు గాని క్ష్టంలో గల అవకాశానిన వాడుకొని మానవతావనిక్ల చెడు తీసుకురాకు.. https://youtu.be/RwtUJvb_F_4 

Video 107 సహాయం చేయడానిక్ల అవయవాలు కాదు, మనసుస మఖ్ుం https://youtu.be/wDmqYN_Of-M 

Video 108 సహాయం చేయాలనే గణం ఉంటే, అవయవాలు సరిగాా లేకునాన ప్రయత్నం చేస్తతమ.. https://youtu.be/DrnCZfR0pBM 

Video 109 సహాయం చేయాలనన పెదద మనసుంటే చాలు.. https://youtu.be/MqU57Ko9T-M 

Video 110  స్తటి మనిషిక్ల సహాయం చేయటమే దేశభక్లత https://youtu.be/quw9CgQCErQ 

Video 111  సేవ- వరాాకాలం లో జ్జగ్రత్తలు తీసుకోమని, రోడ్ మీద మెసేజ్  వ్రాసి, ప్రజలకు అవగాహన క్లించటం.. https://youtu.be/MrB9hCJo2bQ 

Video 112  సేవ-అనాధ అమమ లకు ఆశ్రయం https://youtu.be/Hln-A4EX2Ns 

Video 113  సేవ-అనాధ ప్పలిలకు అమమ నాననలుగా మారిన ఓ దంపతల క్థ https://youtu.be/rZC-4swzfCA 

Video 114  సేవ-దోమలు ఎకుకవగా ఉండే ప్రాంతాలలో మందులు చలించటం https://youtu.be/WfcwLafQxEw 

Video 115  సేవ-నది ద్వటి స్తకల్ క్ల వచేి ప్పలిలు, నదిలో కొట్లటకు పోకుండా, వారి బాుగ్ ని లైఫ్ జ్జకెట్ ల్లగా త్యారు చేసి ప్పలిల ప్రాణాలు కాప్తడటం... 

   https://youtu.be/daMont24c_0 
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Video 116  సేవ-పేద ఆడప్పలలికు ఉచిత్ వదు సదుప్తయం.. https://youtu.be/ZK8_2ENvDfE 

Video 117  సేవ-పేదల ప్పలిలకు ఏమైనా కాలన చరమం ఉంటే,  ప్తిసిటక్ సరారీ చేసి, అందంగా తీరిిదిదదటం https://youtu.be/Dr_5fwNxLSc 

Video 118  సేవ-పేదవారిని కారులో తీసుకెళ్లళ త్రిప్పి, వారిక్ల భోజనం పెటిటంచటం.. https://youtu.be/POSaTYqJDCE 

Video 119  సేవ-వదుుత్, త్రాగ నీటి సౌక్రుం లేని మారుమూల గ్రామానిక్ల వదుుత్, నీరు, ఆరోగుం క్లించటం https://youtu.be/dis9v-OCMeM 

Video 120 సేవ-సోల్లర్ ల్లంత్రును  క్రెంట్ అందివవలేని ప్రాంతాలకు అందివవటం https://youtu.be/gt-ga9hdZ0w 

Video 121  హోటల్ లో పనిచేసే వుక్లత, త్న చుట్టట ఉనన అనాధలకు భోజనం పెటటటం.. https://youtu.be/TY55kL-CqaY 

Video 122 మానవత్వం ఇంకా బ్రతిక్ల ఉందనిప్పంచే అదుుత్ వడియో https://youtu.be/wnXRFtkvk14 
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      స్తమాజిక్ సమసులపై అవగాహన క్లుగచేసే ప్పసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవత్వం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

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

7)    చెట్లి పెంపక్ం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Trees 

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

9)    గాల కాలుష్ుం పై అవగాహన    https://www.freegurukul.org/z/Air-Pollution 

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

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

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

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

14)  ప్పలిల బద్రత్ పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildSafety 

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

16)  డ్రగ్స(మాదక్ ద్రవాులు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 
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17)  భూమి వేడెక్కటం(గ్లిబల్ వారిమంగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 

18)  ఇంటరెనట్-సోష్ల్ మీడియా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

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

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

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

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

   C-డ్రైవంగ్ - హెల్లమట్ పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Helmet 

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

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

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

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

 H-రోడ్ చిహానలు(గరుతలు)  https://www.freegurukul.org/z/Road-Signs 

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

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

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

 

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

    B-పొగత్రాగటం పై అవగాహన - ప్తర్ట 2  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2 
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    C-ప్తసివ్ సోమక్లంగ్(స్తక్ండ్ హాుండ్ సోమక్లంగ్) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 

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

 

వననపం:    ఈ అవగాహన ప్పసతకాలు రూపొందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించామ, ఈ ప్పసతకాలు మీరు చదివ, అల్లగే మీ ప్పలిలతో/సేనహతలతో  కూడా చదివంచగలరు. 

అల్లగే వీలయితే మీకు తెలసిన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిసప్తల్, టీచర్ క్ల తెలయచేసేత, వారు భవష్ుత్రాల వారిక్ల స్తమాజిక్ వష్యాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   స్తమాజిక్ సమసులపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలసేత/చూసేత, ఇల్ల ఏదైనా స్తమాజిక్ సమసుపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన 

సమాచారం వంటే, మా ఈ మెయిల్ 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    

 

ఉచిత్ గరుకుల వదు ఫండేష్న్ ద్వవరా ఇంకా క్రొత్త సేవలు అభివృదిధ చేయడానిక్ల, ప్రసుతత్ సేవలను నిరవహంచటానిక్ల మీ సహాయం, ప్రోతాసహం 

అవసరం. వద్వువువసిలో  మారుి తీసుకురావడానిక్ల మాతో క్లసి చేతలు క్లపండి. వలువలు, నైప్పణాులతో  కూడిన వదు అందేవరకు 

పోరాడద్వమ. మనం అందరం క్లసేత త్పిక్ మారుి తీసుకురాగలం. మీ ప్రోతాసహం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసి ఏమి చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     
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     ఉచిత్ గరుకుల వదు ఫండేష్న్ ద్వవరా అందించే  ఇత్ర ఉచిత్ సేవల వవరాలు 
 

సేవ 1)    ఉచిత్ తెలుగ ప్పసతకాలు(3500 pdf ప్పసతకాలు) (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 మెంట్ (Mind Management)  - - ->    https://www.freegurukul.org/image/steps#home  

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

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

సేవ 7)   ఇంప్తక్ట - వుక్లతత్వ వకాసం ( IMPACT-Personality Development )    - - ->     https://www.freegurukul.org/impact#home  
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