
















































































































































































































































































                                    Organ Donation Awareness By Videos 

                  (అవయవదానం పై అవగాహన  Videos దాారా)                       

         అవయవదానం వలన ఎంతటి లాభం జరుగుతందో తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూచుటకు  ప్రక్కన గల  లింక్ పై  క్లిక్  చేయండి. 

 

Video 1  హందూ ధర్మ శాస్త్రాలు అవయవదానానిక్ల వయతిరేక్ం కాదు.. https://youtu.be/ayLzZzLPs1E 

Video 2 అవయవ దానం బైబిల్ ప్రకార్ం https://youtu.be/smYoYBWOPm4 

Video 3  ఖురాన్ ప్రకార్ం అవయవ దానం https://youtu.be/5WztFfT_G5Y 

Video 4  అవయవాలు దొర్క్క్, భార్య తన భర్త కోసం 2 నెలలలో 10kg తగగటం కోసం ఎంత శ్రమ చేసందో...బరువు తగ్గగ తనే లివర్ దానం చేస్తంది.. .. అదుతం.తం...  

https://youtu.be/nbmukab0KiU 

Video 5  గుండె ను దానం గా పంది.. న అమ్మమయి, ఇచ్చిన వాళ్ళ అమమ దగగరిక్ల వచ్చి, బహుమతిగా సె్టతస్కకప్ ఇచ్చి, తన శరీర్ంలో గల వాళ్ళ అబ్బతం.యి గుండె చప్పుడు  

  వినమంటంది.. ...అదుుతం...          https://youtu.be/tAWbdJELBjA 

Video 6  అవయము దానం గా పందటానిక్ల 6 సంవతసరాలు ఎదురుచూడాలిస వస్తంది..  అంటే ఎలాగా ఉంటందో తెలుస్త్ర.. https://youtu.be/-fXjEL4qLVg 

Video 7  అవయవ దానం ఎవరైనా చేయవచుి, ఇతరులక్ల సహాయపవచుి అనే మ్మనవతాం ఉంటే చాలు.. అడుక్కకనే ఓ ది.. వాయంగుడు కూడా అవయవదానం చేయటం..    

                           https://youtu.be/uG6Usu3nk10 

Video 8  అవయవ దానం గురించ్చ అపోహలు https://youtu.be/I9I97aR0fGo 

Video 9  అవయవ దానం గురించ్చ ఎలా చేస్త్రతరు https://youtu.be/HuKx2a5HkIM 
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Video 10  అవయవ దానం చేయక్పోతే మనతో మరొక్రిని తీసకెళ్ళళనట ి https://youtu.be/Mo01RI2-DdU 

Video 11  అవయవ దానం చేయటం మరో వయక్లతక్లంచవచుి, ఆ వయక్లతలో కూడా మీకు నచ్చిన వారిని చూస్కోవచుి..  https://youtu.be/rluJ7iMiQjA 

Video 12 అవయవ దానం తో మ్మనవత్వాని చాటకునన క్కడవలూరు వాస https://youtu.be/YUQFi-5Twd0 

Video 13 అవయవ దానం తో వాళ్ళళ ఎంత సంతోషపడత్వరో.. https://youtu.be/bcFxT_iOABE 

Video 14 అవయవ దానం పై చర్ి.. https://youtu.be/ulxpFWyA1Wk 

Video 15 అవయవ దానం ప్రయోజనాలు-శ్రీ గరిక్లపాటి నర్సంహారావు https://youtu.be/riU2Wv4khrA 

Video 16 అవయవ దానం వలన ఇతరులలో చూడవచుి https://youtu.be/IzLGK86tH2o 

Video 17 అవయవదానం కోసం ఎనిన పాటి పడుతనానరో తెలుస్త్ర... ఇతను వెబ్ సైట్, ఫేస్తం.క్ దాారా సరి అయిన వయక్లత కోసం వెతకుతనానడు..  

https://youtu.be/hR9syT8Ny3w 

Video 18 అవయవదానం చేసన నవజంట… https://youtu.be/RxKP4Ga7pS4 

Video 19 అవయవదానం తో ప్పనర్జనమ - జీవన్ దాన్ డాకుమంటరీ https://youtu.be/NWM66BdU1hE 

Video 20 అవయవదానం పై అవగాహన https://youtu.be/GW_4iYSgXY0 

Video 21 అవయవదానం పై అవగాహన చేస్తనన ఓ సాచింద సంసథ.. https://youtu.be/S6DxjSkV44A 

Video 22 అవయవదానం పై హీరో నాగారుజన మ్మటలు https://youtu.be/QajPOyRzCmg 

Video 23 అవయవయదానం గొపుదనం గురించ్చ చెప్పు, ఒప్పుంచటం.. https://youtu.be/0B_ZIsUZwlc 

Video 24 అవయవాలు మ్మర్ిడానిక్ల డాక్ెర్ సదదం, మరి మీరు? https://youtu.be/pDsymJlJdss 

Video 25 అవయవాలు లేక్ రోజుక్ల 3 మర్ణిస్తనారు https://youtu.be/HWkc-kVyNgY 

Video 26 అవవయ దానం గురించ్చ https://youtu.be/Z6CHA3YnSeY 
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Video 27 అవవయ దానం చేయాలనుకోనేవారు - పర్స లో కారుు పెటెకోవాలి https://youtu.be/osSCm-fnqsI 

Video 28 ఏటకూరి చెంది.. న వయక్లత రోడుు ప్రమ్మదంలో మృతి అవయవదానం https://youtu.be/qV2X39RvbEI 

Video 29 ఒక్ బెడ్ మీద ఉనన వయక్లత అవయవదానం చేసేత, మరో వయక్లత ఎలా సంతోషంగా బెడ్ మీద నుంచ్చ లేస్తనానడో .. చాలా అదుతం.తంగా చూప్పంచారు..  

https://youtu.be/utqlTXQ6edA 

Video 30 క్కడుకు అవయవాలు లివర్ రండు క్లడినలు రండు క్ళ్ళి దానం https://youtu.be/mmhgy-4dDnQ 

Video 31 గుంటూరులో రోడుుప్రమ్మదంలో గాయపడి బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన భాను చైతనయ ఐదుగురిక్ల ప్రాణదానం చేసన యువకుడు.. https://youtu.be/Unrwm-ZUW7I 

Video 32 జగగయయపేట వాస అవయవదానం https://youtu.be/09IWosJoHoI 

Video 33 తన కూతరిక్ల, అవయవదానం కోసం  దాతను ఏ విధముగా బ్రతిమలాడుతందో....  https://youtu.be/uumPxbe5B0g 

Video 34 తన క్కడుకు గుండెను, మరో పాపకు దానం చేస...ఓ రోజు ఆపాపలో ఉనన తన క్కడుక్ల గుండె చప్పుడు వినటం... అదుతం.తం..  

https://youtu.be/3ONunH_ql5M 

Video 35 దాన హృదయం https://youtu.be/dXuymg_EPLg 

Video 36 దేవుడిక్ల మరో రూపం అవయవ దాతలు https://youtu.be/A8Iko56HODQ 

Video 37 నేత్ర దానం వలి పందే ఆనందము వరిణంచలేము.. https://youtu.be/IZyIOmdXWUw 

Video 38 ప్రాణం పోయినా, అవయవాలు ఇంకా పని చేస్త్రతయి అననప్పుడు, అనవసర్ంగా భూమిలో వృధా చేయటం ఎందుకు..  https://youtu.be/apf53LptzJY 

Video 39 బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన క్కడుక్ల అవయవదానం చేసన ఓ మ్మతృమూరిత.. https://youtu.be/5Ns8LT0J_fU 

Video 40 మర్ణించ్చనా బ్రతికే అవకాశం క్లిుస్తంది..  అవయవ దానం.. https://youtu.be/NPwF9nmZy7Y 
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      స్త్రమ్మజిక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే ప్పసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మ్మనవతాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16)  డ్రగ్సస(మ్మదక్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 
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17)  భూమి వేడెక్కటం(గ్లిబల్ వారిమంగ్స)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 

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

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

20)  సాచఛ భార్త్  పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/SwachhBharat 

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

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

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

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

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

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

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

 H-రోడ్ చ్చహానలు(గురుతలు)  https://www.freegurukul.org/z/Road-Signs 

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

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

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

 

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

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


    C-పాసవ్ స్కమక్లంగ్స(స్టక్ండ్ హాయండ్ స్కమక్లంగ్స) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 

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

 

విననపం:    ఈ అవగాహన ప్పసతకాలు రూపంది.. ంచాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించాము, ఈ ప్పసతకాలు మీరు చది.. వి, అలాగే మీ ప్పలిలతో/సేనహతలతో  కూడా చది.. వించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిసపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేత, వారు భవిషయతరాల వారిక్ల స్త్రమ్మజిక్ విషయాలపై స్లభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   స్త్రమ్మజిక్ సమసయలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసేత/చూసేత, ఇలా ఏదైనా స్త్రమ్మజిక్ సమసయపై పోరాడటానిక్ల కావలసన సమ్మచార్ం 

వుంటే, మ్మ ఈ మయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమ్మచార్ం అంది.. ంచగలరు 

 

To Join In Social Awareness Campaign: 

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

 

ఉచ్చత గురుకుల విదయ ఫండేషన్ దాారా ఇంకా క్రొతత సేవలు అభివృది.. ి చేయడానిక్ల, ప్రస్తత సేవలను నిర్ాహంచటానిక్ల మీ సహాయం, ప్రోత్వసహం 

అవసర్ం. విదాయవయవసథలో  మ్మరుు తీస్కురావడానిక్ల మ్మతో క్లస చేతలు క్లపండి. విలువలు, నైప్పణ్యయలతో  కూడిన విదయ అందేవర్కు పోరాడదాము. 

మనం అందర్ం క్లిసేత తపుక్ మ్మరుు తీస్కురాగలం. మీ ప్రోత్వసహం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసథ ఏమి చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     

 

 

https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking
https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos
http://www.freegurukul.org/
http://www.fb.com/freegurukul
https://www.freegurukul.org/donate


 

           

     ఉచ్చత గురుకుల విదయ ఫండేషన్ దాారా అంది.. ంచే  ఇతర్ ఉచ్చత సేవల వివరాలు 
 

సేవ 1)    ఉచ్చత తెలుగు 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 మంట్ (Mind Management)  - - ->    https://www.freegurukul.org/image/steps#home  

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

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

సేవ 7)   ఇంపాక్ ె- వయక్లతతా 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


 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


