


































































































































































































































                 Plastic Awareness By Videos 
                  ( ప్లాస్టిక్  పై అవగాహన  Videos ద్వారా )              Version V1.0 

                   ప్లాస్టిక్  వలన ఎంతటి నష్ిం జరుగుతందో తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూచుటకు  ప్రక్కన గల  లింక్ పై  క్లాక్  చేయండి. 

Video 1    ప్లాస్టిక్ ని మన పరిధిలో ఎలా తగ్గంచవచుు.. చాలా చక్కగా చూపంచారు https://youtu.be/hTo3YaS97CA 

Video 2    సముద్రం లోక్ల ప్లాస్టిక్ వేయటం వలన జంతవులు ఎలా చనిపోతన్నాయో జరిగ్న యద్వర్ధ సంఘటన.. https://youtu.be/ju_2NuK5O-E 

Video 3    ఆవు క్డుపులో 100kg ప్లాస్టిక్  https://youtu.be/bNLM_ffBLow 

Video 4    ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ని వృధా చేయకుండా ఓ చినా ప్లప ద్వనిని మొక్కలు పంచటం కోసం పడే తపన .. https://youtu.be/tGNeRS_CsCQ 

Video 5    మీరు ప్లాస్టిక్ తంటున్నారేమే తెలుసా? https://youtu.be/FjT8GG0ETQg 

Video 6    ప్లాస్టిక్ వలన ఎన్నా ప్రాణులు చనిపోతన్నాయి https://youtu.be/Zmk04BR2xsw 

Video 7    సముద్రంలోక్ల విస్టరి వేస్టన ప్లాస్టిక్, తాబేలుక్ల ఎలా చేరిందో తెలుసా? https://youtu.be/VRiTABRQOjk 

Video 8    సముద్రంలోని వేల్ క్ల ఎలా ప్లాస్టిక్ చేరి, చనిపోయిందో తెలుసా? ఇంకా ఘోరాలు జర్గకుండా ప్రభుతాం చర్యలు తీసుకోవాలి 

      https://youtu.be/N91X-EqhQGw 

Video 9    సృజన్నతమక్ంగా ప్లాస్టిక్ ని తరిగ్ వినియోగ్ంచటం https://youtu.be/edXimuzIVhk 

Video 10    20 ప్లసా్టిక్ ఐడియా లు https://youtu.be/INuVRepduuc 

Video 11      ఆవు క్డుపులో ప్లాస్టిక్  https://youtu.be/GvMsOqaiOpE 

Video 12     ఇతరులక్ల చెప్పేముందు ఆచరించండి... https://youtu.be/ZfoQsGD0HzM 
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Video 13  ప్లాస్టిక్ సీసాల తో ఉపయోగక్ర్మైన ఆలోచనలు-తద్వారా విస్టరివేయకుండా తరిగ్ వినియోగ్ంచవచుు-ReUse https://youtu.be/ZlrH08ZSHKQ 

Video 14  20 విధాలుగా  ప్లాస్టకి్ ని తరిగ్ వినియోగ్ంచటం https://youtu.be/pd02dfOzH1k 

Video 15  20kg ల  పా్లస్టిక్ ఎదుు క్డుపులో నంచి తీస్ట ద్వనిని కాప్లడటం.. https://youtu.be/U_6QlABQuxw 

Video 16  4kg ల పా్లస్టిక్ వేల్ క్డుపులో  https://youtu.be/vYmZwDbPssA 

Video 17  81 విధాలుగా  ప్లాస్టిక్ ని తరిగ్ వినియోగ్ంచటం https://youtu.be/Zp2_Lh5uOsM 

Video 18  ఆవు క్డుపులో ప్లాస్టిక్ ఎంత ఉందో తెలుసా? https://youtu.be/lhfk1Jhfg2k 

Video 19  ప్లాస్టిక్ ఎక్కడ పడితే ఎలా పడివుందో.. https://youtu.be/-paFe0LjyJ8 

Video 20  ప్లాస్టకి్ తరిగ్ వినియోగ్ంచండి అని చెప్పే క్ధనం.. https://youtu.be/lECg3mqchzY 

Video 21  ప్లాస్టిక్ ని తరిగ్ వినియోగ్ంచటం https://youtu.be/YJDIxDZstVs 

Video 22  ప్లాస్టకి్ పై పోరాటం https://youtu.be/f6F8aWr-kzQ 

Video 23  ప్లాస్టిక్ బాటిల్ చిట్కకలు https://youtu.be/078PIkU7FLk 

Video 24  ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తో ఐడియా లు https://youtu.be/xEAOvFG1AmM 

Video 25  ప్లాస్టకి్ బాటిల్ తో దీపం చేయటం https://youtu.be/rtr8KzNTByw 

Video 26  ప్లాస్టకి్ బాటిల్ ని విస్టరి ప్లరేసేముందు, వాటిని 56 ర్కాలుగా తరిగ్ ఉపయోగ్ంచవచుు https://youtu.be/UqGaRqjWICU 

Video 27  ప్లాస్టిక్ బాటిలోాని నీళ్ళు తాగుతన్నారా..? ఎంత ప్రమాదమో చూడండి. https://youtu.be/9Vje5RFSs4Y 

Video 28  ప్లాస్టకి్ వలన ఎంతటి ప్రమాద్వలో.. https://youtu.be/E70tyEHU97w 

Video 29  రోడుు మీద ప్లాస్టిక్ వేయటం వలన, వాటిని ఆవు తని క్డుపులో ఎలా ప్పరుకుపోయిందో https://youtu.be/UW7aHEtC-2I 
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      సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే పుసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవతాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

2)    టీనేజ్ ఆక్ర్షణ-సేాహం-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)    మరుగుదొడిు(ఆతమగౌర్వ గృహం) పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Toilet-OpenDefecation 

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

7)    చెటుా పంపక్ం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Trees 

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

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

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

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

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

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

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

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

16)  డ్రగ్స్(మాదక్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

https://www.freegurukul.org/z/Humanity
https://www.freegurukul.org/z/TeenageAttraction-Friendship-Love
https://www.freegurukul.org/z/Blood-Donation
https://www.freegurukul.org/z/Organ-Donation
https://www.freegurukul.org/z/Toilet-OpenDefecation
https://www.freegurukul.org/z/Abusing-Harassment-Violence
https://www.freegurukul.org/z/Trees
https://www.freegurukul.org/z/Water
https://www.freegurukul.org/z/Air-Pollution
https://www.freegurukul.org/z/Alcohol-Drinking
https://www.freegurukul.org/z/Animal
https://www.freegurukul.org/z/ChildMarriage
https://www.freegurukul.org/z/ChildLabour
https://www.freegurukul.org/z/ChildSafety
https://www.freegurukul.org/z/Corruption
https://www.freegurukul.org/z/Drug


17)  భూమి వేడెక్కటం(గ్లాబల్ వారిమంగ్స)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 

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

19)  ప్లాస్టిక్  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 ఉపయోగ్స్తత 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 బెల్ి పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt 

  E-త్రాగ్ 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 నియమాలు  https://www.freegurukul.org/z/Road-Rules 

 H-రోడ్ చిహాాలు(గురుతలు)  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-పొగత్రాగటం పై అవగాహన - ప్లరి్ 1  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1 

    B-పొగత్రాగటం పై అవగాహన - ప్లర్ి 2  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2 
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    C-ప్లస్టవ్ సోమక్లంగ్స(సెక్ండ్ హాయండ్ సోమక్లంగ్స) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 

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

 

వినాపం:    ఈ అవగాహన పుసతకాలు రూపొందంచాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించాము, ఈ పుసతకాలు మీరు చదవి, అలాగే మీ పలాలతో/సేాహతలతో  కూడా చదవించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిస్టన స్తకల్, కాలేజీ ప్రిని్ప్లల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేత, వారు భవిష్యతరాల వారిక్ల సామాజిక్ విష్యాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన పంచే  ShortFilm/Video/Images క్నక్ మీకు తెలిసేత/చూసేత, ఇలా ఏదైన్న సామాజిక్ సమసయపై పోరాడట్కనిక్ల కావలస్టన సమాచార్ం 

వుంటే, మా ఈ మెయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమాచార్ం అందంచగలరు 

 

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 విదయ ఫండేష్న్ ద్వారా ఇంకా క్రొతత సేవలు అభివృదధ చేయడానిక్ల, ప్రసుతత సేవలన నిర్ాహంచట్కనిక్ల మీ సహాయం, ప్రోతా్హం 

అవసర్ం. విద్వయవయవసథలో  మారుే తీసుకురావడానిక్ల మాతో క్లస్ట చేతలు క్లపండి. విలువలు, నైపుణ్యయలతో  కూడిన విదయ అందేవర్కు పోరాడద్వము. 

మనం అందర్ం క్లిసేత తపేక్ మారుే తీసుకురాగలం. మీ ప్రోతా్హం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసథ ఏమి చేయలేదు.  

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


 

           

     ఉచిత గురుకుల విదయ ఫండేష్న్ ద్వారా అందంచే  ఇతర్ ఉచిత సేవల వివరాలు 
 

సేవ 1)    ఉచిత 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)   పలాలు (Children/Kids)   - - ->    https://www.freegurukul.org/childrens#home  

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

సేవ 7)   ఇంప్లక్ ి- 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


 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


