






















































































































































































































                Swachh Bharat Awareness By Videos 

                              (స్వచ్ఛ భారత్  పై అవగాహన  Videos ద్వవరా)                    Version V1.0 

         స్వచ్ఛ భారత్  పై అవగాహన   చేసే Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూచుటకు  ప్రక్కన గల  లింక్ పై  క్లిక్  చేయిండి. 

Video 1   తలి లింటి భారత మాత వింటిమీద చెతత వేయక్ిండి..అని చాల అద్బుతింగా చిత్రిం లో చూపించారు.. తప్పక్ కిందిరినైనా ఆలోచిింప్చేస్తింది.  

https://youtu.be/Jbasc01ln74 

Video 2   ప్రిస్రాలు అప్రిశుబ్రింగా ఉింటే వ్యాధులు ఎల వస్తతయో చ్క్కగా యానిమేషన్ ద్వవరా చూపించారు.. https://youtu.be/Iojjru3IjoY 

Video 3   ప్రిశుబ్రింగా ఉిండకుింటే లక్ష్మీ దేవి వెళ్లిపోతింది...జాగ్రతత! https://youtu.be/PUTIy0DdCfY 

Video 4   మించి చేసేవ్యరిని ఎగతాళ్ల చేసి అడ్డుప్డక్ిండి.. https://youtu.be/qH6XBj6WJ1U 

Video 5   కిందరు తలతిక్క వెధవలకు వెటకారింగానే స్మాధానిం చెప్పపల..అవును నేను ప్రధాన మింత్రినే!  https://youtu.be/ZhEnjVVqs60 

Video 6   భారతదేశిం నా ఇలుి... నా ఇింటిని అశుబ్రిం చేసేత స్హించేది లేద్బ.. https://youtu.be/3ebpUmO2pZU 

Video 7   వీధులను శుబ్రింగా ఉించే ప్ని, మునిిప్పలటి వ్యరిదేనా బాధాత? మనకు లేద్వ? https://youtu.be/5wlX79FZ4NY 

Video 8   104 స్ింవతిరాల వృద్బురాలు ప్రధానమింత్రి స్వచ్చ భారత్ ప్రేరణతో తన గొర్రెలను అమ్మి, టాయిలెట్ క్టిటించిింది https://youtu.be/bnr_uUVTCrE 

Video 9   స్వచ్చ భారత్ క్ల ఉద్వహరణ గా నిలచిన ఊరు https://youtu.be/gIyMU_KgRS8 

Video 10   తిందర అని బహరింగ ప్రిస్రాలను అప్రిశుబ్రిం చేసేత, అది నీకు, నీ ఇింట్లి జరిగితే? https://youtu.be/7Wj9GRfkBAM 

Video 11   మునిిప్పలటీ వాకుతలకు కూడా గురితింపు ఇవవటిం.. https://youtu.be/n__OZ2KuLZI 

Video 12   ప్రిస్రాలను ప్రిశుబ్రింగా ఉించితే... బోనస్ ఇవవటిం అనే ఆలోచ్న అద్బుతిం.. https://youtu.be/oGy6AJDNbJs 

Video 13   ప్రిస్రాల శుబ్రత గురిించి పలిలకు నేరిపించ్టిం లో చేసే చినన తపుప, భవిషాతతలో ప్రమాదింగా మారును https://youtu.be/Y2aG_bDGCdE 
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Video 14  చెతతను, కుిండీలో మాత్రమే వేయిండి https://youtu.be/ZY0lsirdubw 

Video 15  రింగుల ఒింగోలు https://youtu.be/a-sBesA1IO8 

Video 16  రింగుల విజయవ్యడ https://youtu.be/C4F37FCYfRg 

Video 17  నీ చుట్టటప్క్కల ప్రిస్రాలను ఎల ఉించుతావో, అదే ఇలుి.. https://youtu.be/8GQPFtIabP0 

Video 18  మన రైలును, సేటషన్ ను శుబ్రింగా ఉించుద్వము.. https://youtu.be/8dtP1akNwlk 

Video 19  ఆదరశ గ్రామిం  ద్వవరపూడి https://youtu.be/kZkI4O8CSH0 

Video 20  ఆదరశ గ్రామిం ముక్రా https://youtu.be/cYIKvGe8tMQ 

Video 21  ఇింటిలగానే ప్రిస్రాలను శుబ్రింగా ఉించుకిండి https://youtu.be/ebVbjD4WH38 

Video 22  ఇలు,ిఆఫీస్ అయితే శుబ్రిం గా ఉించుకవచుచ.. రోడ్డి అయితే చెతత వేస్కవచాచ? https://youtu.be/JHe_2LHhJUM 

Video 23  ఎనిన రకాల చెతత(waste) గలవు?   https://youtu.be/V0lQ3ljjl40 

Video 24  క్నీస్ిం పలిలను చూసి అయినా నేరుచకవ్యల..స్వచ్చ భారత్ అింటే.. https://youtu.be/V9cQTkK0ihs 

Video 25  కాలేజీ లో వృధా అయ్యా వస్తవులతో క్ింపోస్ట తయారు చేయిండి https://youtu.be/ojJlpuBbDuA 

Video 26  కిందరిక్ల స్వచ్చ భారత్ గురిించి చెపతే కాద్బ, చేసి చూపసేతనే వెలగిదిి అనుకింటా... https://youtu.be/zTPbNI2ttw8 

Video 27  ఖమిిం స్వచ్ఛ భారత్  https://youtu.be/Ev4Lhgj0-PY 

Video 28  గాింధీ మారగిం... పలిలకు మించినే బోధించాల.. తపుపడ్డ మారాగలు చెప్పరాద్బ.. https://youtu.be/YrtTNOkN7wY 

Video 29  గాింధీజీ డ్రెస్ లో స్వచ్చ భారత్ గురిించి అవగాహన క్లపించి ప్రమాణిం చేయిించ్టిం https://youtu.be/rDoKmzro14I 

Video 30  చినన మారుప నీతోనే మొదలు https://youtu.be/WyTHYaO6QSc 

Video 31  చినన సేవ కూడా, దేశ సేవే https://youtu.be/X22-Z_auY64 
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Video 32  చెతత అనుకకుిండా ప్రిశీలసేత, వ్యరిని తిరిగి ఏదో ఒక్ద్వనిక్ల ఉప్యోగిించ్వచుచ..అని చెప్పప విధానిం చ్క్కగా ఉింది https://youtu.be/b7CcvHRdK-8 

Video 33  చెతత తీస్కెళ్ళే వ్యళ్ళే కాద్బ... దేశానిన శుబ్రిం చేసే మహానుభావులు.. https://youtu.be/W9-8qUzaGp8 

Video 34  చెతత విసిరివేయకుిండా ఉిండాలింటే, మనస్ ఉిండాల.. దేశ భక్లత ఉిండాల.. https://youtu.be/Hq9GQvpzzQ8 

Video 35  చెతత వెయాటిం, మళ్లే ద్వనిని  స్మరిుించుకవటిం కూడా ... వీళ్ేని మారాచలింటే.. చేసి చూపించాల.. ఎపుపడో వెలుగుతింది.. https://youtu.be/rhL9__T-rrs 

Video 36  చెతతకు, చెతత బుటటకు మదా ప్రేమ క్లపించేల ..అద్బుతమైన ఆలోచ్నతో చిత్రిం తీస్తరు https://youtu.be/w5LTQ4fvpQ8 

Video 37  చెతతను ఎక్కడప్డితే అక్కడ వేయకుిండా, చెతత డబాులో వేయిండి.. https://youtu.be/V_BsiRlNaKI 

Video 38  చెతతను, తిరిగి వస్తవులుగా తయారుచేసి ప్రిశుబ్రింగా వుించ్టిం https://youtu.be/ll1Th7rbP_Q 

Video 39  తకుకవ వయస్ిలో స్రపించ్  https://youtu.be/YELBjSFgGPg 

Video 40  తాము ప్రిస్రాలను ప్రిశుబ్రింగా ఉించ్కుిండా, స్వచ్చ భారత్ ప్ని చేస్తింద్వ? అని నిిందలు, ఎగతాళ్ల చేయటిం.. మొదట మనిం స్రిగాగ ఉనానమా లేద్వ  

   చూస్కవ్యల..                    https://youtu.be/jAfy9iTCf9s 

Video 41  దూరింగా ఉనన చెతత బుటట లో వేయకుిండా, ఇింటిప్రక్కన వేసే అలవ్యట్ట గురిించి అవగాహన క్లపించే విధానిం ..అద్బుతిం.. https://youtu.be/SdJEHRfT-bE 

Video 42  నా బాధాత.. https://youtu.be/bP5OlKNizV8 

Video 43  నీ వస్తవులకు మురిక్ల అయితే అింత కప్ిం వసేత,  అిందరిక్ల ఉప్యోగప్డే రోడ్డి మురిక్ల చేసేత .... అింటే అడిగేవ్యడ్డ లేడనే గద్వ??  

https://youtu.be/kIjJpsmWDAU 

Video 44  నీ వస్తవులు అనీన శుబ్రిం, కాని రోడ్డ,ి వీధులు నీవు కావు అనుకబటిట ఆశుబ్రింగా తయారు అవుతనానయి.. https://youtu.be/dYVzNFA7Fzw 

Video 45  నీవు చెతత ఎల ప్డితే అల విసిరేసేత, అలనే తిరిగి వస్తింది.. https://youtu.be/vwZ_jXwtugE 

Video 46  నేను చెతత ని రోడి మీద వేయనివవను.. రోడ్డుమీద ఉమ్మి వేయనివవను..  https://youtu.be/EcGbYVHVI-g 

Video 47  ప్రిశుబ్రత గురిించి అవగాహన క్లపించ్టిం కస్ిం, వ్యరు ఎల చెతత ఎక్కడప్డితే అక్కడ వేయడానిన గురుత చేతత  లెట వ రాయటయటిం ద్వవరా మారుప 
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   https://youtu.be/2lMWGwdwUYk 

Video 48  ప్రిస్రాల ప్రిశుబ్రత గురిించి జింతవులు అలోచిించినట్టట,మనుష్యాలు ఆలోచిసేత... https://youtu.be/Cz-o2Qo3UcM 

Video 49  ప్రిస్రాల శుబ్రత అింటే, మనిం, మన ఇలు,ి కారు, ఆఫీస్ శుబ్రిం కాద్బ.. చుట్టటప్క్కల కూడా శుబ్రిం గా ఉిండాల.... నాదేశ ఆతి గౌరవిం నా చేతలోి ఉింది.. 

   https://youtu.be/pHL7IkAvfu0 

Video 50  ప్రిస్రాలను శుబ్రింగా ఉించ్టిం మన బాదాత-మన బాదాత మనిం చేద్వమిు-అలగే ఇతరులు చేస్తింటే అవమానప్రచ్క్ిండి https://youtu.be/rtnlJOTtlDk 

Video 51  ప్పట-స్వచ్చ భారత్  https://youtu.be/lDncn_6qiOo 

Video 52  ప్పట-స్వచ్చ భారత్ కస్ిం చేయి క్లప్రా.. https://youtu.be/sqRMhNlsu-0 

Video 53  ప్పట-స్వచ్చ భారత్ గురిించి ప్పట  https://youtu.be/WJXXHqXzOKQ 

Video 54  ప్పట-స్వచాచింద్ర.. https://youtu.be/7FiO3e7GAWQ 

Video 55  ప్పరిశుధా కారిికుడిక్ల అవ్య వు - స్వచ్చ హీరో https://youtu.be/Bw8IAcIqS9o 

Video 56  పలిల ముింద్బ తలదిించుకనేల గాక్, తల ఎతతకనేల జీవిించ్ిండి.. https://youtu.be/MQ-uyboVa88 

Video 57  పలిలు స్వచ్చ భారత్ ఆచ్రణలో ... https://youtu.be/j_VHzTYKgzo 

Video 58  పెదిలు అప్రిశుబ్రిం గా ఉించితే, పలిలు అదే చేస్తతరు ..జాగ్రతత! https://youtu.be/7Iy9g9s3ZQQ 

Video 59  ప్పప్ వ ని తిరిగి వినియోగిించ్టిం వలన - ప్రక్ృతిని కాప్పడినటేట.. https://youtu.be/Vkq_srFGW5I 

Video 60  ప్రతి ఒక్కరూ రోడి మీద చెతత వేసి, మళ్లే ప్రభుతావనిన తిటటటిం... రోడ్డి అనేవి ప్రభుతావనివ్య, ప్రజలవ్య? https://youtu.be/yClndJ4B-d8 

Video 61  మన అనుకింటే, మురిక్లగా ఉనన ప్రదేశాలను శుబ్రిం చేయవచుచ.. https://youtu.be/39coRtpjZ6I 

Video 62  మన అనుకింటేనే ప్రిస్రాలను ప్రిశుబ్రింగా వుించ్గలిం https://youtu.be/LG9NjQhbd3Y 

Video 63  మన ఇింట్లి వస్తవులతే శుబ్రింగా ఉిండాల, ప్రజలది అయిన రోడ్డి మాత్రిం మురిక్లగా ఉనాన ప్రేిద్బ అనే వ్యరిక్ల బుదిి వచేచల చెప్పటిం.. 

   https://youtu.be/m0KrmXoAVRQ 
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Video 64  మన దేశానిన శుబ్రింగా ఉించ్టిం అిందరి బాధాత... https://youtu.be/dL6ERi6S9hA 

Video 65  మనిం విసిరివేసిన చెతత తిరిగి మన దగగరిక్ల ఎల వస్తిందో ... చ్క్కగా చూపించారు.. https://youtu.be/3ZzPihygB7E 

Video 66  మనలో చాల మిందిక్ల, బిక్షాటన చేసేవ్యరిక్ల ఉననింత ఇింగిత జాానిం కూడా ఉిండద్బ  ప్రిస్రాలను ప్రిశుబ్రింగా ఉించుకవ్యలని.....  

   https://youtu.be/4Eig7-gVJew 

Video 67  మోదీ స్వచ్చ భారత్ యానిమేషన్ https://youtu.be/TtMyoTUn8bU 

Video 68  రోడ్డు మీద గుటాక నమ్మల ఉమ్మి వేయటిం గురిించి అవగాహన క్లపించ్టిం   https://youtu.be/61Wh690NKD0 

Video 69  రోడ్డు మీద చెతత వేస్తింటే, ఓ పెద్వియన చెతత బుటట కనుకకచిచ అక్కడ పెడతారు.. ఈ చిత్రిం వలన  స్రిపోయిన చెతత బుటట లు లేక్పోతే, మనమే కని ప్రతి  

వీధలో ఒక్టి ఉించ్టిం వలన చెతత   వేయడానిక్ల స్లభింగా ఉిండ్డను.. https://youtu.be/ERnD5o-h1cc 

Video 70  రోడి మీద చెతత వేయటిం పై అవగాహన క్లపించే చిత్రిం.. https://youtu.be/KyhAZ03hi5c 

Video 71  వస్తవులను తిరిగి వినియోగిసేత-ప్రక్ృతిక్ల స్హాయిం చేసినటేట.. https://youtu.be/6B-oqOX1bPE 

Video 72  వస్తవులను విసిరి వేయటిం వలన పెరుకుపోవును https://youtu.be/Qfnem5VT5GI 

Video 73  వ్యడిన వస్తవులను తిరిగివినియోగిించ్ిండి https://youtu.be/PyhsOtEq020 

Video 74  శుబ్రత అనేది ఒక్రికస్ిం చేసేది కాద్బ, ఇది మనది-మన దేశిం అనికని చేసేది. https://youtu.be/x4CYbS45AVE 

Video 75  సిగరెట్ త్రాగిన తరావత బాధాతారహతింగా విసిరేసేత, రోడ్డి శుబ్రింగా ఉిండవు, అింతేగాక్ కాలే ప్రమాదిం ఉింది.. https://youtu.be/Rsw1H9JRPtM 

Video 76  సిగరెట్ ముక్కలు చెతతబుటటలో వేయక్పోతే - అది స్ముద్రింలోక్ల చేరును https://youtu.be/SH5fRqnRaww 

Video 77  సిటి ని శుబ్రిం గా ఉించుద్వము https://youtu.be/p4xSS9HQCjU 

Video 78  స్వచ్చ అింకాపూ వ https://youtu.be/_2cyiO19Ec4 

Video 79  స్వచ్చ ఇబ్రహీింపురిం https://youtu.be/CnNpcXT4Qvw 

Video 80  స్వచ్చ ఉసిరిక్ప్లి https://youtu.be/IXhqB3WNejk 

https://youtu.be/dL6ERi6S9hA
https://youtu.be/3ZzPihygB7E
https://youtu.be/4Eig7-gVJew
https://youtu.be/TtMyoTUn8bU
https://youtu.be/61Wh690NKD0
https://youtu.be/ERnD5o-h1cc
https://youtu.be/KyhAZ03hi5c
https://youtu.be/6B-oqOX1bPE
https://youtu.be/Qfnem5VT5GI
https://youtu.be/PyhsOtEq020
https://youtu.be/x4CYbS45AVE
https://youtu.be/Rsw1H9JRPtM
https://youtu.be/SH5fRqnRaww
https://youtu.be/p4xSS9HQCjU
https://youtu.be/_2cyiO19Ec4
https://youtu.be/CnNpcXT4Qvw
https://youtu.be/IXhqB3WNejk


Video 81  స్వచ్చ క్నుమూరు https://youtu.be/3smyLLoS3f0 

Video 82  స్వచ్చ గింగదేవిప్లి https://youtu.be/xa65zVhza-M 

Video 83  స్వచ్చ గింగదేవిప్లి పై ప్రతేాక్ క్ధనిం - అభివృదిు ఎల స్తదాిం అయిింది.. https://youtu.be/SjEUhzgH62w 

Video 84  స్వచ్చ గొట్లిరు https://youtu.be/5DPEmgrDrD4 

Video 85  స్వచ్చ జి.మేడప్పడ్డ  https://youtu.be/RcCOSxt4SFU 

Video 86  స్వచ్చ తాడిప్త్రి - స్వచ్చ భారత్ క్ల ప్రేరణగా నిలించిింది https://youtu.be/Oz0Jn64vX78 

Video 87  స్వచ్చ బుడతనాప్ల ి https://youtu.be/29L8SQmte9g 

Video 88  స్వచ్చ బోని - అిందరి ఊరికు స్వచ్చ అవ్య వు వస్తింటే, మా గ్రామానిక్ల ఎింద్బకు రాద్బ? అనే ప్రేరణతో అభివృదిు.. https://youtu.be/dFGAZEjm3VU 

Video 89  స్వచ్చ భారత్ కస్ిం పోరాడే ప్రతి వాక్లత హీరో నే.. https://youtu.be/Xi6I-e1ntwM 

Video 90  స్వచ్చ భారత్ గురిించి .. https://youtu.be/2AROhS99PKY 

Video 91  స్వచ్చ భారత్ గురిించి ఎవరైనా చేసి చూపసేతనే బుదిి వస్తింది అనుకింటా... https://youtu.be/v3hGwLq7B2g 

Video 92  స్వచ్చ భారత్ గురిించి పెదిలకు బుదిి చెప్పపలింటే పలిలే స్రిఅయిన వాకుతలు... లేకుింటే వ్యళ్ళే మారరు.. https://youtu.be/L42Y9I9tNLQ 

Video 93  స్వచ్చ భారత్ గురిించి లెట వ ద్వవరా వ్యరు చేస్తనన తపుపలను తెలయచేసి అవగాహన క్లపించ్టిం.. https://youtu.be/yEpLuqQIfko 

Video 94  స్వచ్చ భారత్ ను ప్రారింభిించిన ప్రధానమింత్రి https://youtu.be/-F5bku3YtpQ 

Video 95  స్వచ్చ భారత్ పై అవగాహన క్లపించేవిధముగా షా వట ఫిల్మ్ి్ తీయటిం https://youtu.be/scXOmWXuHaM 

Video 96  స్వచ్చ భారత్ పై అవగాహన క్లపించేవిధముగా షా వట ఫిల్మ్ి్ తీసి జాతీయ స్తాయిలో అవ్య వు పిందటిం https://youtu.be/a5oXqsqng34 

Video 97  స్వచ్చ భారత్ లో ముింద్బగా మనస్ి కూడా కాస్త స్వచ్చింగా ఉిండాల.. కాబోలు.. https://youtu.be/ZfWCLW52AfQ 

Video 98  స్వచ్చ లింబాడిప్ల ి https://youtu.be/xEqyVp0EeRA 

Video 99  స్వచ్చ విశాఖప్టనిం https://youtu.be/eHNI73U3lYY 
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Video 100  స్వచ్చ సిలరపలి్ల  https://youtu.be/HXLItSluOFA 

Video 101  స్వచ్చ హమిత్ రావు ప్పట https://youtu.be/6-DHqyHkEmI 

Video 102  స్వచ్ఛ అమలపురిం https://youtu.be/IttabB_dOg0 

Video 103  స్వచ్ఛ క్రూనల్మ్ https://youtu.be/NcOYIoouDSk 

Video 104  స్వచ్ఛ కాక్రప్ర్రు https://youtu.be/UR5A99_XgCc 

Video 105  స్వచ్ఛ కారించేడ్డ https://youtu.be/U55aWjNOoXs 

Video 106  స్వచ్ఛ కత్తతరు https://youtu.be/-CIEkRRxDdg 

Video 107  స్వచ్ఛ గుింట్లరు  https://youtu.be/wZPpz5A_Ah4 

Video 108  స్వచ్ఛ చ్ింద్బబట ి https://youtu.be/7KGPpYsoM4Q 

Video 109  స్వచ్ఛ చ్లిప్లి ఎల అభివృదిు ప్దింలోక్ల వెళ్లేింది.. https://youtu.be/pUpnBWBPSvI 

Video 110  స్వచ్ఛ చిటేవల https://youtu.be/Q-IEEjtmQ7Y 

Video 111  స్వచ్ఛ చిర్రావూరు https://youtu.be/ybdpko0GfNQ 

Video 112  స్వచ్ఛ చిర్రావూరు https://youtu.be/ybdpko0GfNQ 

Video 113  స్వచ్ఛ చీరాల https://youtu.be/7_PXRAw7xD4 

Video 114  స్వచ్ఛ తెనాల https://youtu.be/AGp0L_zI1XI 

Video 115  స్వచ్ఛ తేతల https://youtu.be/iKQpS31QNXo 

Video 116  స్వచ్ఛ పెదబోగిల https://youtu.be/dOvvOAXlSNg 

Video 117  స్వచ్ఛ బడి https://youtu.be/mZAuX30hdK8 

Video 118  స్వచ్ఛ బలములుిప్ల ి https://youtu.be/rOjwR-_Z0BM 
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Video 119  స్వచ్ఛ బూరుగుపూడి https://youtu.be/NZefPfejk0E 

Video 120  స్వచ్ఛ భారత్ పోటీ https://youtu.be/x_z0bpVx3wk 

Video 121  స్వచ్ఛ మనోహరబాద్ https://youtu.be/Hh9vr0x2V4M 

Video 122  స్వచ్ఛ మలకపూ వ https://youtu.be/lQKGcwm6QUs 

Video 123  స్వచ్ఛ మారుటేరు https://youtu.be/feQn_kq5F3A 

Video 124  స్వచ్ఛ మావుడి https://youtu.be/LoH-jSZCufA 

Video 125  స్వచ్ఛ వీరణప్లి https://youtu.be/r8w8oTPm1DY 

Video 126  స్వచ్ఛ తరాాప్పట https://youtu.be/5nw-e42oy-w 

Video 127  స్వచ్ఛ సొపరాల https://youtu.be/IOAzdo1UyFg 

Video 128  స్వచ్ఛత ఉింటే-లేక్పోతే వచేచ స్మస్ాలు  యానిమేషన్ ద్వవరా చ్క్కగా చూపించారు https://youtu.be/jMrdXaMfhNI 
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      స్తమాజిక్ స్మస్ాలపై అవగాహన క్లుగచేసే పుస్తకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవతవిం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

6)    వేధించ్టిం-హింసిించ్టిం-ఏడిపించ్టిం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Abusing-Harassment-Violence 

7)    చెట్టి పెింప్క్ిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Trees 

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

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

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

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

12)  బాలా వివ్యహాలు పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildMarriage 

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

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

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

16)  డ్రగ్సి(మాదక్ ద్రవ్యాలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమ్మ వేడెక్కటిం(గోిబల్మ్ వ్యరిిింగ్స)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 

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


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

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

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

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

           B-మొబైల్మ్ ఉప్యోగితత డ్రైవిింగ్స చేయటిం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

   C-డ్రైవిింగ్స - హెలెిట్ పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Helmet 

   D-డ్రైవిింగ్స - సీట్ బెల్మ్ట పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt 

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

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

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

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

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

 J-మైన వ డ్రైవిింగ్స పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/MinorDriving 

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

 

22)     A-పగత్రాగటిం పై అవగాహన - ప్ప వట 1  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part1 

    B-పగత్రాగటిం పై అవగాహన - ప్ప వట 2  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2 

    C-ప్పసివ్ సోిక్లింగ్స(సెక్ిండ్ హాాిండ్ సోిక్లింగ్స) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 

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

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
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


 

విననప్ిం:    ఈ అవగాహన పుస్తకాలు రూపిందిించాడానిక్ల ఎింతో శ్రమ్మించాము, ఈ పుస్తకాలు మీరు చ్దివి, అలగే మీ పలిలతో/సేనహతలతో  కూడా చ్దివిించ్గలరు. 

అలగే వీలయితే మీకు తెలసిన తకల్మ్, కాలేజీ ప్రినిిప్పల్మ్, టీచ్ వ క్ల తెలయచేసేత, వ్యరు భవిషాతరాల వ్యరిక్ల స్తమాజిక్ విషయాలపై స్లభింగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   స్తమాజిక్ స్మస్ాలపై అవగాహన పెించే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలసేత/చూసేత, ఇల ఏదైనా స్తమాజిక్ స్మస్ాపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన స్మాచారిం 

వుింటే, మా ఈ మెయిల్మ్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  9042020123(WhatsApp)  క్ల స్మాచారిం అిందిించ్గలరు 

 

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 విదా ఫిండేషన్ ద్వవరా ఇింకా క్రొతత సేవలు అభివృదిు చేయడానిక్ల, ప్రస్తత సేవలను నిరవహించ్టానిక్ల మీ స్హాయిం, ప్రోతాిహిం 

అవస్రిం. విద్వావావస్ాలో  మారుప తీస్కురావడానిక్ల మాతో క్లసి చేతలు క్లప్ిండి. విలువలు, నైపుణ్యాలతో  కూడిన విదా అిందేవరకు పోరాడద్వము. 

మనిం అిందరిం క్లసేత తప్పక్ మారుప తీస్కురాగలిం. మీ ప్రోతాిహిం, స్హాయిం లేకుిండా ఈ స్ింస్ా ఏమ్మ చేయలేద్బ.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     

 

 

 

           

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


      

         ఉచిత గురుకుల విదా ఫిండేషన్ ద్వవరా అిందిించే  ఇతర ఉచిత సేవల వివరాలు 
 

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

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

సేవ 3)   ఆడియో ప్రవచ్నాలు (Audio Pravachanamas)   - - ->     https://www.freegurukul.org/audio/category#home  

సేవ 4)   మైిండ్ మేనేజ్ మెింట్ (Mind Management)  - - ->    https://www.freegurukul.org/image/steps#home  

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

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

సేవ 7)   ఇింప్పక్ట - వాక్లతతవ వికాస్ిం ( 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


 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


