




















































































































































































                      Internet-SocialMedia Awareness By Videos 

         (ఇంటర్నెట్-సోషల్ మీడియా పై అవగాహన  Videos ద్వారా)              

                  ఇంటర్నెట్-సోషల్ మీడియా వలన జాగ్రత్తలు తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూచుటకు  ప్రక్కన గల  లింక్ పై  క్లిక్  చేయండి. 

 

Video 1  Facebook ప్రేమ https://youtu.be/kqIR2ddJcIE 

Video 2  Facebook చాటంగ్  తో చీటంగ్ https://youtu.be/0UJe0MwT0ec 

Video 3  Facebook చాటంగ్ ని చీటంగ్ గా వాడి మోసం చేయటం https://youtu.be/0UJe0MwT0ec 

Video 4  Facebook చీటంగ్  https://youtu.be/BESYglrgGpI 

Video 5  Facebook ద్వారా  ప్రేమ పేరుతొ మోసం https://youtu.be/7y_OCXjdbUE 

Video 6  Facebook ద్వారా జరిగిన మోసం వలన ఆత్మహత్య చేసుకొనె అమ్మమయి https://youtu.be/2wnKCGjeZvg 

Video 7  Facebook ద్వారా ట్రాప్ చేయటం https://youtu.be/bModpb2OoYI 

Video 8  Facebook ద్వారా ప్రేమ పేరుతొ మోసం జరిగి ఆత్మహత్య https://youtu.be/1FOrt-QMNu0 

Video 9  Facebook ద్వారా బ్లకి్ మెయిల్  https://youtu.be/nZoHAdiK4rQ 

Video 10  facebook ద్వారా మోసం  https://youtu.be/0UJe0MwT0ec 

Video 11  Facebook ద్వారా మోసపోయిన అబ్లాయి https://youtu.be/T3KdBTaSA5k 

Video 12  facebook నక్లలీ ఎకంటు ద్వారా 200 మంది అమ్మమయిలను మోసం చేసాడు https://youtu.be/ewhOvS4Ns18 

Video 13  Facebook ప్రేమతో మోసం చేసిన అబ్లాయి https://youtu.be/kqIR2ddJcIE 
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Video 14  Facebook ఫేక్ అకంట్ ద్వారా మోసం చేయటం వలన జరిగే పరిణామ్మలు https://youtu.be/uGjJcRfTZ6Q 

Video 15  Facebook మోసాలు https://youtu.be/BESYglrgGpI 

Video 16  facebook లో ఎవరు నిజమైన వారో తెలుసుకొని సేెహం చేయండి- ఇంగిిష్ https://youtu.be/y-k4q6V7ERc 

Video 17  Facebook లో కామెంట్ చేసి, భయపడి ఆత్మహత్యయ యత్ెం. https://youtu.be/6a14OlQ7yPs 

Video 18  facebook సేెహితుడు అసబ్య ఫోటోలు పెట ిబెదిరించటం https://youtu.be/2vVPna_q0hg 

Video 19  facebook హాక్ ఎలా చేసాతరు? https://youtu.be/KwEAa66gD_Q 

Video 20  Internet - ఇంటర్నెట్ ద్వారా జరిగే వేధంపులు కూడా ఇబ్ాందిపెడత్యయి https://youtu.be/BrkKRIcb3Xk 

Video 21  Internet - ఇంటర్నెట్ ద్వారా జరిగే వేధంపులు కూడా బ్లధపెడత్యయి https://youtu.be/KJ_b3a5zwcY 

Video 22  Internet - ఇంటర్నెట్ ద్వారా హింస https://youtu.be/25AEml_IFzM 

Video 23  Internet - ఇంటర్నెట్ బ్ద్రత్ - Internet - ఇంటర్నెట్ లో ఫోటో ను షేర్ చేసేత ఏమవుతుంది ? - ఇంగిిష్ https://youtu.be/ynN7wIkRdIE 

Video 24  Internet - ఇంటర్నెట్ బెదిరింపులను ఆపడానిక్ల 5 చిట్కకలు ఏమి?- ఇంగిషి్ https://youtu.be/zASfp7_-lhg 

Video 25  Internet - ఇంటర్నెట్ లో ఎలా పిలిలను బెదిరిసుతన్నెరో చెపేే లెక్కలు - ఇంగిిష్ https://youtu.be/YIP7ukKXVSI 

Video 26  Internet - ఇంటర్నెట్ లో ఎవరిక్ల, ఏమి పంచుకోవాలో తెలుసువాలి https://youtu.be/cV1ZCF4oueQ 

Video 27  Internet - ఇంటర్నెట్ లో ఏమి పోస్టి చేయగూడదు? https://youtu.be/eqvoE-EeWPA 

Video 28  Internet - ఇంటర్నెట్ లో ఏమి పోస్టి చేయగూడదో తెలుసా? https://youtu.be/To1OT2a0Fxg 

Video 29  Internet - ఇంటర్నెట్ లో చేయకూడని పనులు https://youtu.be/hYhe_hlU6oU 

Video 30  Internet - ఇంటర్నెట్, మొబైల్ ప్రక్కనపెట ి ఒక్రితో ఒక్రు మ్మట్కిడుకోండి.. https://youtu.be/d3Q_qWkyv1k 

Video 31  Safety - పోలీస్ట లు అశ్లిల వెబెసైటు నిర్ాహించే వారిపై పోలీస్ట కేసు పెడత్యరు https://youtu.be/TfSQtQ0fKDg 

Video 32  Safety - ఆన్సిన్ సేెహం లో జాగ్రత్తలు https://youtu.be/DaVNaJCQii8 
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Video 33  Safety - పిలిలను  ఇంటర్నెట్ లో సుర్క్షిత్ంగా ఎలా ఉంచాలి? - ఇంగిిష్ https://youtu.be/ml2Xoqkhjek 

Video 34  Safety - మొబైల్ చూస్తత నడవటం వలన ప్రమ్మదం https://youtu.be/lRYv_2JRCT0 

Video 35  SocialMedia - జీవిత్ం అంటే సోషల్ మీడియా ఒక్కటేన్న? https://youtu.be/0EFHbruKEmw 

Video 36  SocialMedia - పిలిలపై సోషల్ మీడియా ప్రభావమెంత్? https://youtu.be/fjkYDPzZCqM 

Video 37  SocialMedia - పిలిలు సోషల్ న్టార్క క్ల బ్లనిస అవుతున్నెరు https://youtu.be/sdnpUS1UsWQ 

Video 38  SocialMedia - పేస్ట "బుక్" అవుత్యరు https://youtu.be/v6F1BVPWwPw 

Video 39  SocialMedia - ప్రాణం తీసిన Facebook పరిచయం https://youtu.be/1FOrt-QMNu0 

Video 40  SocialMedia - సోషల్ మీడియా నుంచి యువత్ను కాపాడటం ఎలా? https://youtu.be/eOv3w8UfCtM 

Video 41  SocialMedia - సోషల్ మీడియా ప్రభావానిక్ల గురి అవుతునె అమ్మమయిలు https://youtu.be/0tA557-J1_c 

Video 42  SocialMedia - సోషల్ మీడియా యువత్పై ప్రభావం https://youtu.be/zblXJ_esxfs 

Video 43  SocialMedia - సోషల్ మీడియా లో ఎవరితో మ్మట్కిడుతున్నెరో తెలుసుకోండి... https://youtu.be/gIn37oU1K-w 

Video 44  SocialMedia - సోషల్ మీడియా లో ఏది పంపాలో, పంపగూడదో తెలుసుకోండి https://youtu.be/eqvoE-EeWPA 

Video 45  SocialMedia - సోషల్ మీడియా లో ప్రతీది పంపాలా? https://youtu.be/GXdVPLj_pIk 

Video 46  SocialMedia - సోషల్ మీడియా లో ఫోటో లు upload చేసుతన్నెరా? అయితే మీ కోసమే.. https://youtu.be/6h7NfsxSY7o 

Video 47  SocialMedia - సోషల్ మీడియా లో వయక్లతగత్ ఫోటో share చేసేత, అది ఎంతో మందిక్ల వెళ్ళును అని గురుతంచుకోండి https://youtu.be/Avm7nr1kZhg 

Video 48  SocialMedia - సోషల్ మీడియా వలన  పనిలో సమర్ధత్ త్గిపిోవును... https://youtu.be/kShZ03t42ew 

Video 49  SocialMedia - సోషల్ మీడియా వలన ఒక్రితో ఒక్రు భౌతిక్ంగా క్లవకుండా చేసుతంది-కావున ప్రతి చినె అవసరానిక్ల మొబైల్, ఇంటర్నెట్ మీద  

  ఆధార్పడటం త్గింిచాలి                 https://youtu.be/Z7dLU6fk9QY 

Video 50  SocialMedia - సోషల్ మీడియాలో పోసులిు పెటేిటపుేడు జాగ్రత్త ! https://youtu.be/FnTVHtyACmk 
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Video 51  SocialMedia - సోషియల్ న్టారికంగ్ సైట్ై గురించి  https://youtu.be/xmeL3aEDhOc 

Video 52  SocialMedia - సోషియల్ న్టారికంగ్ సైట్ై గురించి అవగాహన https://youtu.be/wfXUCNsxvvo 

Video 53  SocialMedia - సోషియల్ న్టారికంగ్ సైట్ై వలన సమసయలు https://youtu.be/6AgTcS83yps 

Video 54  SocialMedia - సోషియల్ మీడియా మంచా? చెడా? https://youtu.be/3NWajwAeYeU 

Video 55  SocialMedia - సోషియల్ మీడియా లో చేయకూడని పనులు https://youtu.be/0MWAjmpa1pw 

Video 56  SocialMedia - సోషల్ మీడియా అనేది మనవ సంబ్ంధాలను చెడగొడుతుంది అనే అంశం పై చర్చ... https://youtu.be/cXnwPVTtrHE 

Video 57  youtube ని సుర్క్షిత్ంగా పిలిలలు అందించట్కనిక్ల 5 మ్మరాిలు ఏమి?- ఇంగిిష్ https://youtu.be/N8P_6aj8VbU 

Video 58  టెకాెలజీ అనేది ఒక్రితో ఒక్రు మ్మట్కడిుకోవర్ం, ప్రక్ృతితో అనుబ్ంధాలను దూర్ం చేసుతంది https://youtu.be/Z7dLU6fk9QY 

Video 59  మొబైల్ క్ల వయసనపడి అది లేకుండా బ్రత్క్లేక్పోతే క్షమిే.. https://youtu.be/sV6YxZay0JQ 

Video 60  మౌస్ట క్ల అందని మోసాలు https://youtu.be/jgWswNXD0M8 

Video 61  సంచన్నల కోసం బూతు రాత్లు వ్రాసే వెబ్ సైట్, youtube అకంట్ వుండేవారిపై కేసులు https://youtu.be/51Gu1VQDw90 

Video 62  సత్యశోధన | సైబ్ర్ నేరాలు https://youtu.be/itg4bqJC-UM 

Video 63  సైకో లవర్ https://youtu.be/Qd2_ROXzDyk 

Video 64  సైబ్ర్ క్రైమ్ -  లు ఏవి? https://youtu.be/jgWswNXD0M8 

Video 65  సైబ్ర్ క్రైమ్ - 20 సెక్ండ్ లో ఫోన్ హాక్ -- జాగ్రత్త https://youtu.be/ty3MWCUQ0no 

Video 66  సైబ్ర్ క్రైమ్ - cyber attack లు ఏ విధముగా చేసాతరు? https://youtu.be/M4n7O07wc7g 

Video 67  సైబ్ర్ క్రైమ్ - అందమైన ఫోటో పెటి ఆన్సని్ లో వెనుక్ వుండి మెసేజ్ చేసాతరో తెలుసా? - ఇంగిిష్ https://youtu.be/Jv4PiyK0pZE 

Video 68  సైబ్ర్ క్రైమ్ - అసబ్యక్ర్మైన పోస్టి లు పెడితే పోలీస్ట కేసు ఉంది జాగ్రత్త! https://youtu.be/9VHbRPjVhcM 
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Video 69  సైబ్ర్ క్రైమ్ - ఆడవారి ఫోటోలు హాక్ చేసి బెదిరించటం  https://youtu.be/6_i2qnZTxaY 

Video 70  సైబ్ర్ క్రైమ్ - ఆన్ లైనేసాతరు జాగ్రత్త! https://youtu.be/Fn97UgmCetI 

Video 71  సైబ్ర్ క్రైమ్ - ఆన్సని్ జాబ్ మోసాలు https://youtu.be/bVWZVggywxE 

Video 72  సైబ్ర్ క్రైమ్ - ఆన్సని్ ద్వారా పిలిలను మోసం చేసి వాళ్ును బ్యటక్ల ర్పిేంచి క్లడాెప్ చేసుతన్నెరు-అలా ఎంతో మంది క్నిపించడం లేదు- ఇంగిిష్ 

  https://youtu.be/euc-WcN5IkY 

Video 73  సైబ్ర్ క్రైమ్ - ఆన్సని్ నక్లలీ ఉదోయగాల మోసాలు https://youtu.be/YFNL1yWZaEI 

Video 74  సైబ్ర్ క్రైమ్ - ఆన్సని్ మోసాలు https://youtu.be/-qnnHTLJ6y8 

Video 75  సైబ్ర్ క్రైమ్ - ఆన్సని్ వేధంపులు(online harassment) https://youtu.be/EXZRY8LNDDs 

Video 76  సైబ్ర్ క్రైమ్ - ఆన్సని్ సాకములు ఏమి? https://youtu.be/cDioXDrgVsE 

Video 77  సైబ్ర్ క్రైమ్ - ఆన్సని్ సాకములు ఏమి? https://youtu.be/LXKVmvM6MDM 

Video 78  సైబ్ర్ క్రైమ్ - ఆన్సని్ హాక్లంగ్ https://youtu.be/-qnnHTLJ6y8 

Video 79  సైబ్ర్ క్రైమ్ - క్ంప్యయటర్ లో దంగలు బ్డారాు https://youtu.be/_2aI9WR6VBM 

Video 80  సైబ్ర్ క్రైమ్ - కొందరు ప్రతీకార్ం తీరుచకోవటం కోసం, Facebook ద్వారా వల వేసాతరు... జాగ్రత్త https://youtu.be/tQpI-YGjgEU 

Video 81  సైబ్ర్ క్రైమ్ - డబుాలు కోసం Cyber చీటర్ గా మ్మరి వేధంపులు https://youtu.be/ELJsqgxvgac 

Video 82  సైబ్ర్ క్రైమ్ - డిజిటల్ దోపిడీ https://youtu.be/Luwg-CgIJyQ 

Video 83  సైబ్ర్ క్రైమ్ - త్సామత్ జాగ్రత్త! https://youtu.be/rQ5dujdXNHI 

Video 84  సైబ్ర్ క్రైమ్ - నక్లలీ Facebook చాటంగ్ మోసాలు https://youtu.be/6GGdX73AO3s 

Video 85  సైబ్ర్ క్రైమ్ - నక్లలీ ఆన్సని్ ఇనుైర్న్ై మోసాలు https://youtu.be/q1iC--9S7D0 
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Video 86  సైబ్ర్ క్రైమ్ - నక్లలీ ఆన్సని్ బిజిన్స్ట https://youtu.be/jF3AX7N0BtE 

Video 87  సైబ్ర్ క్రైమ్ - నక్లలీ పేరుతో  సేెహం చేసి మ్మయ మ్మటల ద్వారా ఫోటో సేక్రించి బెదిరించటం  https://youtu.be/CeNyrhkBmAM 

Video 88  సైబ్ర్ క్రైమ్ - నక్లలీ ఫేసుాక్ ఆన్సిన్ చాటంగ్ ద్వారా మోసాలు https://youtu.be/6GGdX73AO3s 

Video 89  సైబ్ర్ క్రైమ్ - నక్లలీ లక్కక డ్రా మోసాలు https://youtu.be/3MbkWenaZao 

Video 90  సైబ్ర్ క్రైమ్ - నక్లలీ వయకుతలు బ్లయంకు నుంచి ఫోన్ చేసుతనెటుి మన వివరాలు సేక్రించి డబుా లాగేసాతరు https://youtu.be/37YrbxbwRsg 

Video 91  సైబ్ర్ క్రైమ్ - నక్లలీ షాపింగ్ వెబ్ సైట్ై https://youtu.be/Tny8FQQ9JuI 

Video 92  సైబ్ర్ క్రైమ్ - నక్లలీ సేెహం https://youtu.be/csinZuOGOWo 

Video 93  సైబ్ర్ క్రైమ్ - న్టింటపై అట్కక్ https://youtu.be/M4n7O07wc7g 

Video 94  సైబ్ర్ క్రైమ్ - పారాహుషార్ - ఉచిత్ ఆప్ ఉపయోగించి ఆరిధక్ నేరాలు https://youtu.be/__lPKQDUOWU 

Video 95  సైబ్ర్ క్రైమ్ - ఫాన్సై న్ంబ్ర్ పేరుతొ మోసాలు https://youtu.be/fVONdlUYH6w 

Video 96  సైబ్ర్ క్రైమ్ - ఫోన్ లోని సమ్మచారానిక్ల గాయర్ంటీ లేదు https://youtu.be/BPPbP3wxFvM 

Video 97  సైబ్ర్ క్రైమ్ - బ్లయంకు పేరు చెపిే వచేచ నక్లలీ మోసగాళ్ళు https://youtu.be/4dMTes-VFNY 

Video 98  సైబ్ర్ క్రైమ్ - మీ క్రెడిట్/డెబిట్ కారాు వివరాలను ఎలా దంగిలిసాతరో తెలుసా? https://youtu.be/XFAOh48Ge2Q 

Video 99  సైబ్ర్ క్రైమ్ - మెయిల్ హాక్ చేయటం https://youtu.be/xGCPX5u65eo 

Video 100  సైబ్ర్ క్రైమ్ - మోసప్యరిత్ బ్లయంకు కాల్ై https://youtu.be/37YrbxbwRsg 

Video 101  సైబ్ర్ క్రైమ్ - లక్కక డ్రా మోసాలు https://youtu.be/QpNENk92fUM 

Video 102  సైబ్ర్ క్రైమ్ - వర్ల్ా హయక్లంక్ డే https://youtu.be/8i2j8z30Hzo 

Video 103  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సైబ్ర్ క్రిమినల్ై https://youtu.be/dOWR5sXVvVI 

Video 104  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సైబ్ర్ క్రిమినల్ై https://youtu.be/AWk7aDnbKqA 
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Video 105  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సైబ్ర్ క్రైమ్ జర్గకుండా కాపాడుకోవడం ఎలా? https://youtu.be/aKxtwAW9a1w 

Video 106  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సైబ్ర్ క్రైమ్ తెలుగు షారి్ ఫిలిం https://youtu.be/QR7-ZwQFvtA 

Video 107  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సైబ్ర్ క్రైమ్ ని క్ంపెసింట్ చేయటం ఎలా? https://youtu.be/OXH4McesYmY 

Video 108  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సైబ్ర్ చీటర్ - Facebook ద్వారా అమ్మమయిలను ట్రాప్ చేసి, బ్లిక్ మెయిల్ చేసి, వేధంచటం.. https://youtu.be/ELJsqgxvgac 

Video 109  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సైబ్ర్ టెర్రర్ https://youtu.be/J8Pc0BmfKPA 

Video 110  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సైబ్ర్ తో శటగోపం https://youtu.be/SRUBvmVXPHg 

Video 111  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సైబ్ర్ నేరాల గురించి https://youtu.be/SRUBvmVXPHg 

Video 112  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సైబ్ర్ నేరాల గురించి సమ్మచార్ం https://youtu.be/H0LAo3WAhgo 

Video 113  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సైబ్ర్ నేరాలకు పాలేడుతునె గాయంగ్ ను అర్నస్టి చేసిన పోలీసులు https://youtu.be/je5Ndccbdt4 

Video 114  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సైబ్ర్ లా ఏమిట? https://youtu.be/27QP56W8N-w 

Video 115  సైబ్ర్ క్రైమ్ - సోషల్ న్టార్క ద్వారా మోసాలు https://youtu.be/ZX0FROpFGMo 

Video 116  సైబ్ర్ క్రైమ్ - హాయక్ర్ై పంజా https://youtu.be/-qnnHTLJ6y8 

Video 117  సైబ్ర్ క్రైమ్ -cyber crime జాగ్రత్తలు ఏమి? https://youtu.be/UbYVCfQYdnA 

Video 118    సైబ్ర్ క్రైమ్-ఫేస్ట బుక్ వాడుతున్నెరా..ఒక్సారి ఈ ద్వరుణానిె చూడండి https://youtu.be/HDDEM0cOBr8 

Video 119  సైబ్ర్ క్రైమ్ -సైబ్ర్ క్రిమినల్ై - సిమ్ కారా్ కోినింగ్ https://youtu.be/dOWR5sXVvVI 
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      సామ్మజిక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే పుసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మ్మనవత్ాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

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

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

8)    న్సట కాలుషయం,వృధా  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Water 

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

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

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

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

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

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

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

16)  డ్రగ్ై(మ్మదక్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెక్కటం(గోిబ్ల్ వారిమంగ్)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇంటర్నెట్-సోషల్ 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 - వేగం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Speed 

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

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

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

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

 H-రోడ్ చిహాెలు(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 నియమ్మలు  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Principles 

 

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

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

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

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


 

వినెపం:    ఈ అవగాహన పుసతకాలు రూపొందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించాము, ఈ పుసతకాలు మీరు చదివి, అలాగే మీ పిలిలతో/సేెహితులతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిైపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేత, వారు భవిషయత్రాల వారిక్ల సామ్మజిక్ విషయాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   సామ్మజిక్ సమసయలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసేత/చూసేత, ఇలా ఏదైన్న సామ్మజిక్ సమసయపై పోరాడట్కనిక్ల కావలసిన సమ్మచార్ం 

వుంటే, మ్మ ఈ మెయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమ్మచార్ం 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 గురుకుల విదయ ఫండేషన్ ద్వారా ఇంకా క్రొత్త సేవలు అభివృదిధ చేయడానిక్ల, ప్రసుతత్ సేవలను నిర్ాహించట్కనిక్ల మీ సహాయం, ప్రోత్యైహం 

అవసర్ం. విద్వయవయవసథలో  మ్మరుే తీసుకురావడానిక్ల మ్మతో క్లసి చేతులు క్లపండి. విలువలు, నైపుణాయలతో  కూడిన విదయ అందేవర్కు పోరాడద్వము. 

మనం అందర్ం క్లిసేత త్పేక్ మ్మరుే తీసుకురాగలం. మీ ప్రోత్యైహం, 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


      

    ఉచిత్ గురుకుల విదయ ఫండేషన్ ద్వారా అందించే  ఇత్ర్ ఉచిత్ సేవల వివరాలు 
 

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

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

సేవ 3)   ఆడియో ప్రవచన్నలు (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)   సామ్మజిక్ అవగాహన (Social Awareness)     - - ->     https://www.freegurukul.org/social-awareness#home  

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freegurukul.org/category#home
https://www.freegurukul.org/video/category#home
https://www.freegurukul.org/audio/category#home
https://www.freegurukul.org/image/steps#home
https://www.freegurukul.org/childrens#home
https://www.freegurukul.org/social-awareness#home
https://www.freegurukul.org/impact#home


 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


