
                                                            Smoking  Awareness  By Videos 

                                                (Videos  ద్వారా పొగ త్రాగటం పై అవగాహన) 
 

                    పొగ త్రాగటం వలన ఎటువంటి ప్రమాద్వలు వస్తయాో, ఎలా జాగ్రత్ాలు తీసుకోవాలో తెలియచేసే 105  Videos/ShortFilms  ఒకేచోట!   వీడియో చూసుటకు  

                    ప్రక్కన గల  లింక్ పై  క్లిక్  చేయండి.                                     

                                                                          PART - A 

Video 1   సిగరెట్ త్రాగటం వలన శరీరం లో ఏమి జరుగుతంది? https://youtu.be/C-gX-TcHtDg 

Video 2   ప్రయోగం - సిగరెట్ కాలిితే వచేి గాలిని ఊపిరితితాలులోక్ల పంపించి ఏమి జరుగునో  ప్రత్యక్షంగా చేసి చూపించారు https://youtu.be/uxv2FHHA5Nw 

Video 3   ప్రయోగం - పోగత్రాగేవారి ఊపిరితితాలు-త్రాగని వారి ఊపిరితితాలు గాలిని పీలిటం లో తేడా గమనించారా?https://youtu.be/6wsXee9SZ04 

Video 4    ప్రయోగం - సిగరెట్ త్రాగే వారి రక్ానాళం లో విషం పేరుకుపోవటం   https://youtu.be/6XmbDMscESA 

Video 5     ప్రయోగం - పొగ త్రాగటం వలన అందులోని విషం ఎలాంటిదో చక్కగా చూపించారు..   https://youtu.be/sjrnaHInUHM 

Video 6    ప్రయోగం - పొగ త్రాగటం వలన నిజంగా  ఊపిరితితాలలో ఏమి జరుగునో చూడండి    https://youtu.be/eI2rXveqhBI 

Video 7    ప్రయోగం - ఒక్ సిగరెట్ త్రాగితే ఎంత్టి తారు వసుాందో నీటి డబ్బాల ద్వారా పరీక్ష చేసి చూపించారు..   https://youtu.be/0f8aCDNIm0w 

Video 8   ప్రయోగం - ఒక్ సిగరెట్ త్రాగితే ఎంత్టి తారు పేరుకుపోతందో తెలుస్త? https://youtu.be/_4cqaq4sB-4 

Video 9    ప్రయోగం - ఊపిరితతలాు స్తపంజీ వలె ఉంటాయి, పోగత్రాగితే ఎలా ఉండునో తెలుస్త? https://youtu.be/NBcXLbpziLs 

Video 10   ప్రయోగం - ఆరోగయక్రమైన ఊపిరితితాలు-సిగరెట్ కాలిినవారి ఊపిరితితాలు మద్య తేడా ప్రత్యక్షంగా పరీక్ష చేసి చూడటం 

   https://youtu.be/IfSKcgI4fn8 
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Video 11     ప్రయోగం - 30 సిగరెట్ పెట్టలెు కాలిితే ఊపిరితితాలలో ఏమి జరుగునో పరీక్ష చేసి చూపించారు   https://youtu.be/HD__r66sFjk 

Video 12   ప్రయోగం - సిగరెట్ కాల్చి మిషన్ లో కాలిితే చనిపొతావు అని వినిపించేలా చేయటం..    https://youtu.be/SIt2ayqZEgw 

 

 

                                     PART - B 
Video 13    తెలుసుకో - సిగరెట్ పై అవగాహన క్లిగించే వీడియో https://youtu.be/609YeFGX8OI 

Video 14   తెలుసుకో - సిగరెట్ ని నీవు కాలుితనాావా? సిగరెట్ నిన్నా కాలుసుాంద్వ?   https://youtu.be/s-hBe-I8cEw 

Video 15   తెలుసుకో - సిగరెట్ ని నీవు కాలిటం ల్చదు, అది నిన్నా కాలుసుంాది అని తెలుస్త?    https://youtu.be/PKcz8pFpyKc 

Video 16    తెలుసుకో - సిగరెట్ త్రాగటం వలన ఊపిరితితాలకు ఎలాంటి ప్రమాద్మో తెలుస్త?   https://youtu.be/AIyqcST29wQ 

Video 17   తెలుసుకో - సిగరెట్ త్రాగక్ండి అని చెపేప అదుుత్మైన ప్రక్టనలు https://youtu.be/EmzJrHraayA 

Video 18    తెలుసుకో - ప్రాణం తీసే పొగ https://youtu.be/TTmMiySCI1E 

Video 19    తెలుసుకో - ప్రతి సిగరెట్ వలన స్ట్రోక్ క్ల అవకాశం గలదు    https://youtu.be/ghbc2Rlqu0g 

Video 20    తెలుసుకో - ప్రతి సిగరెట్ గంతక్ల  కానసర్ క్లిగించున్న  https://youtu.be/ZvsVgu4Bgi4 

Video 21    తెలుసుకో - ప్రతి సిగరెట్ క్ల రక్ానాళంలో కంత్ కవుా పేరుకుపోవున్న     https://youtu.be/PlHlZoArevM 

Video 22    తెలుసుకో - ప్రతి సిగరెట్ క్ల బ్రెయిన్ లో కంత్ దెబ్ాతిన్నన్న https://youtu.be/c6Ul9QIfBno 

Video 23   తెలుసుకో - ప్రతి సిగరెట్ క్ల నరాలలో కంత్ నషెం జరుగున్న https://youtu.be/16Gf3T_67ww 

Video 24   తెలుసుకో - ప్రతి సిగరెట్ క్ల కంత్ శరీరం దెబ్ాతిన్నన్న    https://youtu.be/7ctaMwtHwUo 

Video 25   తెలుసుకో - ప్రతి సిగరెట్ క్ల కాలులో కంత్ దెబ్ాతిన్నన్న  https://youtu.be/0PAlQ_OXV_A 

Video 26   తెలుసుకో - ప్రతి సిగరెట్ క్ల ఊపిరితీసుకోవటం లో నషెం జరుగున్న    https://youtu.be/kGO2MBVNVoE 

Video 27    తెలుసుకో - ప్రతి సిగరెట్ క్ల ఊపిరితితాలలో కంత్ నషెం జరుగున్న https://youtu.be/TXd29amfYOs 

Video 28   తెలుసుకో - ప్రతి సిగరెట్ ఊపిరితితాలక్ల హాని క్లిగించున్న.. https://youtu.be/o_BF8l-tT0g 
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Video 29    తెలుసుకో - పొగాకు గుండెన్న చెడగటునె్న https://youtu.be/Fyi-ePw9Qn0 

Video 30    తెలుసుకో - పొగత్రాగటం గురించి 10 మంచి ప్రక్టనలు https://youtu.be/E8f0GiFXGMo 

Video 31     తెలుసుకో - పొగ త్రాగటం పై అవగాహన క్లిపంచే చిత్రం https://youtu.be/1i_29Xo7O5c 

Video 32    తెలుసుకో - పొగ త్రాగటం పై అవగాహన https://youtu.be/iSWWWMzb9lA 

Video 33   తెలుసుకో - పిలిలకు నీతలు చెపపటం క్ంటే, ఆచరణ చాలా ముఖ్యం.. ఇంట్లి త్ండ్రి సిగరెట్, మందు త్రాగుతంటే, వాళ్ళు త్రాగకుండా ఉంటారా?    

https://youtu.be/xxOrEsWsj5c 

Video 34   తెలుసుకో - నో స్ట్రోక్లంగ్   https://youtu.be/OVs1fnfE2EY 

Video 35   తెలుసుకో - ధూమపానం మానసిక్ ఒతిాడి త్గిిసుాంద్వ? https://youtu.be/_wAsFuw5Q-o 

Video 36   తెలుసుకో - ధూమపానం పై అవగాహన https://youtu.be/IyTHRTlEpf4 

Video 37   తెలుసుకో - దోమలన్న చంపే చక్రం దోమలున్న చంపున్న-సిగరెట్ మన్నషులన్న చంపున్న    https://youtu.be/_0QwfLCYCF0 

Video 38   తెలుసుకో - ద్ముో ద్డ -  పొగ తాగడం వలి 25 రకాల ప్రాణంత్క్ వాయధులు  https://youtu.be/nN3SoY0zquI 

Video 39   తెలుసుకో - ఎవరో ఒక్ చినా పిలాిడు సిగరెట్ అడిగితే చెడిపోతాడు అని ఇవాము, అంత్ జాగ్రత్ా తీసుకోనేవాళ్ళు త్న ఆరోగయం ఎందుకు ఆలోచించరు?

      https://youtu.be/8tBKgANpl6A 

Video 40  తెలుసుకో - ఊపిరితతాల గురించి నిజాలు తెలుసుకోండి https://youtu.be/35Cs3y8-zWc 

Video 41   తెలుసుకో - ఆడవారు కూడా పొగ త్రాగటం మొద్లు పెడుతనాారు https://youtu.be/CaAg5jaWVtM 

Video 42   కారణం - 80 శాత్ం మంది సిగరెట్ ని  స్టెల్ కోసం తాగటం అలవాటు చేసుకంటారు...    https://youtu.be/AWIUJQD4S98 

 

 

                                           PART - C 

Video 43   కానసర్ - సిగరెట్ త్రాగి ఎలా గంత కానసర్ వచిిందో తెలుస్త? https://youtu.be/xEDpJTTDZP8 

Video 44   కానసర్ - మీరు పోగత్రాగి, నోటి కానసర్ వచిి మీ పిలిలు ద్గిరిక్ల రాకుండేలా చేసుకోక్ండి. https://youtu.be/KsJ8kBItxrs 
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Video 45   కానసర్ - పొగాకు, సిగరెట్ వలన గంత, నోటి కానసర్ వసుాంది    https://youtu.be/qjQdVzl3Us4 

Video 46   కానసర్ - పొగాకు వలన అతి త్కుకవ వయసుసలో కానసర్ వసుంాది https://youtu.be/Wi1wpEgQEzI 

Video 47   కానసర్ - పొగత్రాగటం వలన నోటి కానసర్ వచిి ఎలా బ్బధపడుతనాారో తెలుస్త? https://youtu.be/BqE7xwR3NY0 

Video 48   కానసర్ - పొగత్రాగటం వలన కానసర్ వచిి, చివరిస్తరిగా డాన్స వేయాలని ప్రయత్ాం చేసుానా భరా..  https://youtu.be/O3sUyu80rrM 

Video 49   కానసర్ - పొగ త్రాగటం వలన గంత కానసర్ పొందిన వాళ్ళు పడే బ్బధ చూడండి.. https://youtu.be/GEWky9PEroU 

Video 50   కానసర్ - పొగ త్రాగటం వలన గంత కానసర్ పొందిన వాళ్ళు పడే బ్బధ .. https://youtu.be/0hySFt8O11A 

Video 51   కానసర్ - గంత కానసర్  https://youtu.be/e9xzVXzzaDM 

Video 52   కానసర్ - కంద్రిక్ల చెపితే వినరు, ద్వని పరిణమం చూసాేనే తెలుసుాంది https://youtu.be/Zr6FSwHYffI 

Video 53   కానసర్ - కానసర్ వలన ఎంతో మంది ఇబ్ాంది పడతారు https://youtu.be/VIQ9ySNq-T4 

Video 54   కానసర్ - ఆనంద్ంగా స్తగే జీవిత్ంలో పొగాకు చిచుిపెటెటం https://youtu.be/UVKxdQZIOIw 

 

 

PART - D 

Video 55    ఎలా మానాలి - సిగరెటు ిమానడం ఎలా ? https://youtu.be/fxwSFjMq-j0 

Video 56    ఎలా మానాలి - సిగరెట్ మానేసిన త్రువాత్ శరీరంలో జరిగే మారుపలు https://youtu.be/QDKebXGFMEY 

Video 57   ఎలా మానాలి - సిగరెట్ మానివేసేా శరీరంలో జరిగే మంచి మారుపలు ఏమి? https://youtu.be/fLbQfMmrISE 

Video 58    ఎలా మానాలి - సహజ సిద్దంగా ధూమ పానానిా మానేయండిలా https://youtu.be/_FevkiIBj6k 

Video 59    ఎలా మానాలి - పొగ త్రాగటం మానెయయటానిక్ల చిటాకలు https://youtu.be/TAioJIk6pyg 

Video 60    ఎలా మానాలి - ధూమపానం ఎందుకు మానివేయాలి? కనిా వాసావాలన్న తెలుసుకోండి https://youtu.be/GB9OMykEiYI 

Video 61    ఎలా మానాలి - ఒక్ వయక్ల ాధూమపానానిా మానివేయడానిక్ల ఆచరించాలిసన పద్ధతలు ఏమిటి? https://youtu.be/X8go8L4uJIY 
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PART - E 

Video 62    ఆలోచించు - సిగరెట్ త్రాగితే ప్రమాద్ం అయితే, మరి నీవు ఎందుకు కాలుితనాావు?     https://youtu.be/CnT5c22UE-w 

Video 63    ఆలోచించు - సిగరెట్ త్రాగితే ఏమవుతందిల్చ అన్నకనేవారు ఇంకోస్తరి ఆలోచించుకోండి https://youtu.be/sHEFGKEhl7A 

Video 64    ఆలోచించు - సిగరెట్ త్రాగటం వలన ఎంత్ నషెం జరుగుతందో తెలుస్త? https://youtu.be/NpG0DY-fZ-I 

Video 65    ఆలోచించు - సిగరెట్ త్రాగక్పోయి ఉంటే పిలిలు, భారయ జీవిత్ం బ్బగుపడేది క్ద్వ!                      https://youtu.be/XxCu30kEdSg 

Video 66    ఆలోచించు - సిగరెట్ అతిగా ఇషపెడి త్రాగటం వలన, పిలిలు కూడా వాటినే బ్హుమతిగా ఇస్తారు...జాగ్రత్ా!      https://youtu.be/5ykINik4-tY 

Video 67    ఆలోచించు - మీ పిలిలక్ల మీరు కాసేపు క్నిపించక్పోతే ఎంత్గా బ్బధపడతారో, గద్వ! అదే మీరు సిగరెట్ త్రాగి ముందుగా మరణిసాే అలానే 

 బ్బధపడతారు గద్వ? https://youtu.be/SfAxUpeVhCg 

Video 68    ఆలోచించు - మగ జాతిక్ల పొగ https://youtu.be/EnR1wVY7pMk 

Video 69    ఆలోచించు - ప్రతి సిగరెట్ 11 నిమిషాల జీవిత్కాలానిా త్గిించున్న... జాగ్రత్ా!   https://youtu.be/sgC4gtEH_Ok 

Video 70    ఆలోచించు - పొగత్రాగటం అదుపు చేసుకోల్చక్పోతనాారా? https://youtu.be/hkI9aZ0-XJU 

Video 71    ఆలోచించు - పొగ త్రాగటం వలన ఊపిరితితలాు చెడిపోతే, బ్ండి రిపేర్ చేసినటు ెకత్ా పారె్ వేయల్చము      https://youtu.be/V5D1BGTwKwc 

Video 72    ఆలోచించు - పెద్దవారు సిగరెట్ త్రాగుతంటే, అది చూసిన పిలిలు కూడా స్టలె్ కోసం అలవాటు పడేలా  

                       ప్రేరేపిసుాంది! జాగ్రత్ ా https://youtu.be/lEuQ2Ip43k0 

Video 73     ఆలోచించు - పిలిలు పొగత్రాగకుండా చేయటం అనేది మన చేతలోినే ఉంది https://youtu.be/BzUpkufR_3c 

Video 74    ఆలోచించు - ధూమపానానిక్ల త్పపదు భారీ మూలయం https://youtu.be/A-1PXvpqVoE 

Video 75    ఆలోచించు - ఓ పిలిాడు సిగరెట్ త్రాగేవాళు న్నంచి  సిగరెట్ దంగలించి వాళుని కాలికుండా చేయటం..       https://youtu.be/bqtjtfQ7f7w 

Video 76    ఆలోచించు - ఓ పాప సిగరెట్ మీద్ పేరు రాసుాంటే, అది చూసిన త్ండ్రి ఎందుకు రాసుానాావు అని అడగగా  

                       "సిగరెట్ మీద్ పేరు రాసేా అపుపడు అయినా త్రాగకుండా ఉంటావని" అని చెపేప సనిావేశం అదుుత్ం https://youtu.be/DcruyB7qnTk 
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PART – F  

Video 77    Passive Smoke - హోటల్ లో పోగాత్రాగితే ఇత్రులక్ల ఇబ్ాంది https://youtu.be/HnZL1yTBauo 

Video 78     Passive Smoke - మీరు వదిలిన పొగ క్నిపించకుండా పిలిలకు హాని చేయున్న https://youtu.be/XiIKhPVFNLI 

Video 79    Passive Smoke - మీరు పొగ వదిలితే, మీ చుటె్ట ఉనా వాళ్ళు కూడా పీలుస్తారు https://youtu.be/Bayetr-Plnw 

Video 80    Passive Smoke - మీరు పొగ వదిలితే, మీ కుటుంబ్ం కూడా పీలుితారు    https://youtu.be/fWGlmNRb_74 

Video 81     Passive Smoke - మీరు పిలిల ద్గిర పొగ త్రాగటం వలన వారు కూడా పీలిి అనారోగయం పొందుతారు  https://youtu.be/XmLjvLzb2pw 

Video 82     Passive Smoke - మీరు త్రాగితే - పిలిలు కూడా త్రాగుతారు https://youtu.be/ndF7IhWv9Fg 

Video 83    Passive Smoke - మీరు ఇత్రులు వదిలిన పొగ పీలిితే కూడా ప్రమాద్మే https://youtu.be/BWFwotSD6X4 

Video 84    Passive Smoke - మీరు ఇంట్లి పొగ త్రాగితే, అది అపార్ె మంట్ లో ఉనా ఇత్ర వాళిక్ల కూడా వాయపించున్న https://youtu.be/YyJYSXtaqsg 

Video 85    Passive Smoke - మీ పిలిలు కోసం అయినా ఇంట్లి పొగన్న త్రాగక్ండి  https://youtu.be/e5pZz_78DJQ 

Video 86    Passive Smoke - బ్హిరంగంగా పోగాత్రాగి ఇత్రులక్ల ఇబ్ాంది పెడుతనావయక్లా నోట్లి బ్లవంత్ంగా చిప్సస పెటిె బుదిద చెపపటం ..అదుుత్ం  

     https://youtu.be/1CwD1d1mJnA 

Video 87    Passive Smoke - బ్హిరంగ ప్రదేశాలలో ధూమపానం చేయక్ండి-చేయనీక్ండి https://youtu.be/3ehLXPqH56E 

Video 88    Passive Smoke - బ్హిరంగ ప్రదేశాలలో ధూమపానం చేయక్ండి  https://youtu.be/cMwvGEFdp7E 

Video 89   Passive Smoke - బ్సుస లో పోగాత్రాగితే మిగతావారిక్ల ఇబ్ాంది https://youtu.be/TVIz4h5hnbQ 

Video 90    Passive Smoke - పాసివ్ స్ట్రోక్లంగ్ వలన ప్రమాద్వలు https://youtu.be/b8qAkCJo4ts 

Video 91   Passive Smoke - క్రంది అపార్ె మంట్ లో గల వయక్లా పొగ త్రాగి వద్లటం వలన పై అపార్ె మంట్ లోని వయక్లా పీలిి అనారోగయం అయి, క్రంది అపార్ె మంట్  

                    ఓనర్ పై కేసు పెటిె జరిమానా పొంద్టం                    https://youtu.be/jbWXvRunOAo 

Video 92    Passive Smoke - కారులో పొగత్రాగితే, కారులో గల పిలిాడు ఎలా పొగ పీలిి వదులుతాడో  https://youtu.be/f_Auh61aN9Y 

Video 93    Passive Smoke - కారులో పొగ త్రాక్ండి https://youtu.be/kTjzOeIDFaA 

Video 94    Passive Smoke - క్నీసం బ్హిరంగ ప్రదేశాలలో అయినా పొగ త్రాగక్ండి https://youtu.be/lRyFzfH9e2I 
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Video 95   Passive Smoke - ఇత్రులు వదిలిన పొగ పీలిితే హారె్ ఎటాక్ రావచుి                      https://youtu.be/8C5z6y8q_V4 

Video 96    Passive Smoke - ఇత్రులు వదిలిన గాలి కూడా చంపున్న https://youtu.be/PBVNLjuzKvY 

Video 97   Passive Smoke - ఇంట్లి సిగరెట్ త్రాగటం వలన, ఇంట్లి వాళ్ళు కూడా పొగన్న పీలిి వచేి విషానిా ఎలా త్రాగుతారో చక్కగా చూపించారు 

   https://youtu.be/vUDWhE7Ocxc 

Video 98   Passive Smoke - ఇంట్లి సిగరెట్ కాలిటం వలన, ఆ పొగన్న పీలిినా కూడా కానసర్ వసుాంది..జాగ్రత్ా! https://youtu.be/oyBWsHokddI 

Video 99    Passive Smoke - ఇంట్లి సిగరెట్ కాలిటం ఆ పొగ క్నిపించకుండానే రూమ్ అంతా వాయపించున్న, ద్వనిని  పిలిలు పీలుస్తారు 

   https://youtu.be/IhuHeI4H00U 

Video 100   Passive Smoke - ఇంట్లి పోగాత్రాగితే ఏమవుతందో తెలుస్త? https://youtu.be/QTKTSqqZgXo 

Video 101   Passive Smoke - ఇంట్లి పోగత్రాగితే ఎలా ఇబ్ాంది పడతారో చక్కగా చూపించారు..  https://youtu.be/CAfHB96cIT4 

Video 102   Passive Smoke - ఇంట్లి పొగ త్రాగవదుద అని కూతరు "No Smoking" అనే బోరుు త్గిలించి త్ండ్రిక్ల బుదిద చెపాపలిసవచిింది... 

       https://youtu.be/FSeYq9VVSDE 

Video 103    Passive Smoke - ఆఫీస్ లో పొగ త్రాగటం వలన చుట్టె ఉనావారు కూడా త్రాగుతారు https://youtu.be/9iuYvFLW6f0 

Video 104   Passive Smoke - అపార్ె మంట్ వాతావరణం లో చుటుె ప్రక్కల వాళ్ళు పొగ త్రాగటం వలన(second  

                        hand smoke), ప్రక్క ఇంటి వాళ్ళు ఎలా ఇబ్ాంది పడుతనాారో తెలుస్త? https://youtu.be/WNipETJFyEU 

Video 105   Passive Smoke - అపార్ె మంట్ ఇళులో పొగ త్రాగితే, ఎనిా విధాలుగా ఇత్ర ఇళుకు వెళ్ళాందో తెలుస్త?      https://youtu.be/j21hKUAex7A 
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   స్తమాజిక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే పుసాకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవత్ాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

5)    మరుగుదడిు(ఆత్ోగౌరవ 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)    నీటి కాలుషయం,వృధా  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Water 

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

10)  మద్యపానం 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 కారిోకులు పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/ChildLabour 

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

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


16)  డ్రగ్స(మాద్క్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

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

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

19)  పాిసిెక్  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 ఉపయోగిస్తా డ్రైవింగ్ చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

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

   D-డ్రైవింగ్ - సీట్ బెల్ె 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 మతా తో డ్రైవింగ్ చేయటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Sleepiness 

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

 H-రోడ్ చిహాాలు(గురాులు)  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 

 

https://www.freegurukul.org/z/Drug
https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming
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


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

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

    C-పాసివ్ స్ట్రోక్లంగ్(స్క్ండ్ హాయండ్ స్ట్రోక్లంగ్) 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 పుసాకాలు రూపొందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించాము, ఈ పుసాకాలు మీరు చదివి, అలాగే మీ పిలిలతో/సేాహితలతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్తకల్, కాల్చజీ ప్రినిసపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేా, వారు భవిషయత్రాల వారిక్ల స్తమాజిక్ విషయాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   స్తమాజిక్ సమసయలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్న్నక్ మీకు తెలిసాే/చూసాే, ఇలా ఏదైనా స్తమాజిక్ సమసయపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన సమాచారం 

వుంటే, మా ఈ మయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    ల్చక్  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 గురుకుల విద్య ఫండేషన్ ద్వారా ఇంకా క్రొత్ా సేవలు అభివృదిధ చేయడానిక్ల, ప్రసుాత్ సేవలన్న నిరాహించటానిక్ల మీ సహాయం, ప్రోతాసహం 

అవసరం. విద్వయవయవసథలో  మారుప తీసుకురావడానిక్ల మాతో క్లసి చేతలు క్లపండి. విలువలు, నైపుణయలతో  కూడిన విద్య అందేవరకు 

పోరాడద్వము. మనం అంద్రం క్లిసేా త్పపక్ మారుప తీసుకురాగలం. మీ ప్రోతాసహం, సహాయం ల్చకుండా ఈ సంసథ ఏమి చేయల్చదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     

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


           

     ఉచిత్ గురుకుల విద్య ఫండేషన్ ద్వారా అందించే  ఇత్ర ఉచిత్ సేవల వివరాలు 
 

సేవ 1)    ఉచిత్ తెలుగు పుసాకాలు(3500 pdf పుసాకాలు) (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)   పిలిలు (Children/Kids)   - - ->    https://www.freegurukul.org/childrens#home  

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

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