




















































































































               Teenage Attraction-Friendship-Love Awareness By Videos 

                          (టీనేజ్ ఆకర్షణ-స్నేహం-ప్రేమ పై అవగాహన Videos ద్వారా)        Version V1.0 
               టీనేజ్ ఆకర్షణ-స్నేహం-ప్రేమ పై అవగాహన/ జాగ్రత్తలు తెలియచేస్న  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూచుటకు  ప్రకకన గల  లింక్ పై  క్లిక్  చేయండి. 

Video 1 Awareness -  ప్రేమ-ఆకర్షణ అంటే? - యువధీర్ https://youtu.be/fqStc7gLexE 

Video 2 Awareness - Teenage Attraction -  Dr Veerander https://youtu.be/yFeamazyhws 

Video 3 Awareness - టీనేజ్ లవ్ పై అవగాహన - రామ్ జలదుర్గం https://youtu.be/5SOtsoRd3Lg 

Video 4 Awareness - Teenage Love - Dr Veerender https://youtu.be/m3Lgym-WBm8 

Video 5 Awareness - టీనేజ్ టంప్టషేన్స్  - సైకాలజిస్టే వీరందర్ https://youtu.be/sX0I11liI0Q 

Video 6 Awareness - Consequences of LOVE - Dr Veerander https://youtu.be/U9SXRIvAvxs 

Video 7 Awareness - టీనేజ్ టంప్టషేన్స్  -  చర్చhttps://youtu.be/fVgGr86q60k 

Video 8 Awareness - సోషల్ మీడియా నంచి టీనేజ్ పిలిలలన ఎలా కాపాడుకోవాలి? https://youtu.be/eOv3w8UfCtM 

Video 9 Awareness -  ప్రేమ-ఆత్మహత్య  https://youtu.be/H24AWWjh8es 

Video 10 Awareness - టీనేజ్ టంప్టషేన్స్  -  v6 TV చర్చ https://youtu.be/4GDHS5jcD28 

Video 11 Awareness - ErotoMania(అవత్లి వయక్లత కోసం పిచిచగా ఎదురు చూస్న జబ్బు)  https://youtu.be/9TRcCSZI7f0 

Video 12 Awareness - ప్రేమంచే మందు తీసుకోవాలి్న జాగ్రత్తలు ఏమ? https://youtu.be/fip7c7znexQ 

Video 13 Awareness - స్త్రీ పురుషుల మదయ తేడా ఎందుకు? https://youtu.be/vhogVvYXZEg 

Video 14 Awareness - ప్రేమ - ఆకర్షణ మదయ తేడా ఏమటి? https://youtu.be/NnATlmt0jjE 
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Video 15 Awareness - కౌన్స్లింగ్ అంటే? https://youtu.be/VGJYv4BOkCk 

Video 16 పిలి ప్రేమలు పెదద బాధలు https://youtu.be/mQg6_NnWiE0 

Video 17 Facebook పరిచయం - ఐదేళ్ి ప్రేమాయణం త్రాాత్ ప్రియురాలిన్స మోసం చేసిన ప్రియుడు https://youtu.be/w9tbOppEiw0 

Video 18 Facebook పరిచయం - పాప పుట్టకే వదిలించుకోవాలనకునే భర్త https://youtu.be/qqmcFZX8BEY 

Video 19 Facebook పరిచయం - పెళ్లి చేసుకొన్స పాపక్ల జనమన్సచ్చచక మోసం చేసిన ప్రియుడు https://youtu.be/bhmRx2lLLSY 

Video 20 Facebook పరిచయం - పెళ్లిక్ల న్సరాకరించిన ప్రియుడు త్లిిత్ండ్రులు https://youtu.be/Zck0tBAwvyg 

Video 21 Facebook పరిచయం - పెళ్లిమాట ఎత్తగానే మొహం చ్చటేసిన పర్మేష్ https://youtu.be/w-kADIrWwvo 

Video 22 Facebook పరిచయం - ప్రేమ - గర్భ వతిన్స చేసి వదిలేసాడన్స భర్త ఇంటి మందు భార్య మౌన దీక్ష https://youtu.be/maop3LkzJqY 

Video 23 Facebook పరిచయం - ప్రేమ - మోసం - గర్భవతిన్స చేసి వదిలేసిన భర్త https://youtu.be/MRDhBgUEDS0 

Video 24 Facebook పరిచయం - ప్రేమ ప్టరుతో అమామయిన్స మోసం చేసిన యువకుడు https://youtu.be/S4WHj0UyF98 

Video 25 Facebook పరిచయం - మహిళ్ ఆత్మహత్యయయత్ేం https://youtu.be/4z7hh9ByqKc 

Video 26 Facebook పరిచయం - యువతి ప్రాణం తీసిన ఫేస్ట బ్బక్ ప్రేమ https://youtu.be/SnCKa84yvRE 

Video 27 Facebook పరిచయం - అబాుయి కోసం ఇంట్లినంచి వచేచసిన అమామయి https://youtu.be/10JHGYnev14 

Video 28 Facebook పరిచయం - నగే దృశ్యయలన బయటపెటిే జైలు పాలయాయడు https://youtu.be/Jsv-c3hW0xQ 

Video 29 Facebook లో పరిచయమై నగే వీడియోలు చూపించి వాయపారి న్స బెదిరించిన యువకుడు https://youtu.be/P_ZwHW-_gUQ 

Video 30 Missed Call తో పరిచయమైన ప్రేమ, ద్వడిక్ల పాలపడడ ఉన్మమది https://youtu.be/-u8XWOb4xxc 

Video 31 ఇదదరు software engineer లు ప్రేమంచుకొన్స, ఇపుపడు ప్రియురాలు రోడ్డడకాకలి్న పరిసిితి ఎందుకు ? https://youtu.be/6LbazubTaPg 

Video 32 ఒకరి గురించి ఒకరిక్ల అవగాహన లేకుండా ప్రేమంచి పెళ్లి చేసుకొంటే వచేచ తిపపలు  https://youtu.be/gHVD0eCdmaI 
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Video 33 కాలేజీలో మొదలైన ప్రేమ మారుచరీలో మగిసింది https://youtu.be/w_ofs8XCqXg 

Video 34 కులాంత్ర్ ప్రేమ వలన అందరికీ కష్టలేు https://youtu.be/BurN9qtg8yM 

Video 35 దేశవాయపతంగా సంచలనం రకెతితంచిన లవ్ జిహాదీ కేసు https://youtu.be/6NjA8BTIeTI 

Video 36 న్మలుగేళ్లిగా ప్రేమసుతనే యువతిన్స అనమానంతో చంప్టసిన ప్రియుడు https://youtu.be/p_EQO2vCKNo 

Video 37 పిలిలపై రాక్షసులు కనేేస్నత త్లిిదండ్రులు ఏం చేసుతన్మేరు?   https://youtu.be/N2yJnbLlJBM 

Video 38 పెళ్లి చేసుకుంట్టనన్స చెపిప యువతిన్స మోసం చేసిన యువకుడు https://youtu.be/VrLRq70dqz8 

Video 39 పెళ్లిక్ల ఒపుపకోలేదన్స శ్రీకాకుళ్ంలో రైలు క్లందపడి ప్రేమకులు ఆత్మహత్య https://youtu.be/Tgif5V0-zK0 

Video 40 ప్టదరికం నంచి బయటపడేసాతమన్స ప్రేమ ప్టరుతో మత్ మారిపడి https://youtu.be/7EXpjt8_Oto 

Video 41 ప్రియుడి చేతిలో మోసపోయిన యువ తి మౌన పోరాటం https://youtu.be/jGJjebf2AD0 

Video 42 ప్రియుడు మరో పెళ్లి చేసుకున్మేడన్స యువతీ ఆత్మహత్య https://youtu.be/saYzxe8unLk 

Video 43 ప్రియురాలి దగగర్ డబ్బు తీసుకొన్స పారిపోయిన ప్రియుడు https://youtu.be/oMiMf-Pfghs 

Video 44 ప్రియురాలు మోసం తో కాన్సస్నేబ్బల్ ఆత్మహత్య https://youtu.be/4ICYrOTO9Fg 

Video 45 ప్రేమ ప్టరు తో ప్రియుడి మోసం - ఆత్మహత్య చేసుకునే యువతి https://youtu.be/bfsAubgAnG4 

Video 46 ప్రేమ ప్టరుతొ మర్దలిన్స గర్భవతి చేసిన కాన్సస్నేబ్బల్ https://youtu.be/W2U505R3bBY 

Video 47 ప్రేమ ప్టరుతొ మోసాలు https://youtu.be/TNPJ8VmDy0A 

Video 48 ప్రేమ ప్టరుతొ వంచించి నగే దృశ్యయలన బయటపెటిే జైలు పాలయాయడు https://youtu.be/8_j0x6SRkhg 

Video 49 ప్రేమ ప్టరుతో అమామయిలన మోసం చేసుతనే శ్రవణ్ https://youtu.be/hvHMVU_tPkk 

Video 50 ప్రేమ ప్టరుతో డబ్బులు వసూలు చేసూత మోసం చేసుతనే మహిళ్ https://youtu.be/_kaXzZV_QhI 
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Video 51 ప్రేమ ప్టరుతో మోసం చేసిన ఎస్టఐ https://youtu.be/kGzSXevhJJY 

Video 52 ప్రేమ ప్టరుతో మోసం చేసుతనే కీచకులు https://youtu.be/z5X3laXo01E 

Video 53 ప్రేమ ప్టరుతో మోసం... యువ కుడి ఇంటి మందు బాధితురాలు దీక్ష https://youtu.be/060nNor_9H4 

Video 54 ప్రేమ ప్టరుతో సహజీవనం చేసి మోసం చేయటం https://youtu.be/Iwu93R19va0 

Video 55 ప్రేమ ప్టరుతో హిందూ అమామయిలన మోసం చేసి మత్ం మారచ పదదతి https://youtu.be/wX9H6aNhzTk 

Video 56 ప్రేమ.. పెళ్లి.. మోసం..పెళ్ళైన ఆరు నెలలకే మాటమారిచన ప్రియుడు https://youtu.be/OAfuQDF8AEE 

Video 57 ప్రేమ-గర్భవతి-అబార్్న్స వికటించి మృతి https://youtu.be/Bns37yH1LO4 

Video 58 ప్రేమ-పెళ్లి-పరార్ https://youtu.be/P7qddTGjQt0 

Video 59 ప్రేమలో విఫలమై యువకుడు రైలు క్రంద ఆత్మహత్య https://youtu.be/fteZATGRORQ 

Video 60 ప్రేమంచి త్నన మోసం చేశ్యడన్స రోడ్ ఎక్లకన యువతి https://youtu.be/OJidbS-L1XI 

Video 61 యువకుడి చ్చవుక్ల కార్ణమైన ప్రేమ వయవహార్ం    https://youtu.be/OtnhNJGQa8o 

Video 62 లవ్ జీహాద్ అంటే ఏమటి? https://youtu.be/cZUhdM6_Uu4 

Video 63 లవ్ జీహాద్ పై చర్చ  https://youtu.be/8v1SZmPmoXU 

Video 64 ప్రేమ న్సరాకరించిందన్స యువతీ ఫోట్లలు అశ్లిలం గా మారిచ వేధింపులు https://youtu.be/RAOrFOJA7s8 
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      సామాజిక సమసయలపై అవగాహన కలుగచేస్న పుసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవత్ాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

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

7)    చెట్లి పెంపకం 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)  జంతువుల 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)  పిలిల బద్రత్ పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildSafety 

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

16)  డ్రగ్్(మాదక ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమ వేడ్డకకటం(గ్లిబల్ వారిమంగ్)  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)  ఇంటర్నేట్-సోషల్ మీడియా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

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

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

   D-డ్రైవింగ్ - స్త్రట్ బెల్ే పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt 

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

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

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

 H-రోడ్ చిహాేలు(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 న్సయమాలు  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Principles 

 

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

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

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

    D-వీడియోల ద్వారా పొగత్రాగటం 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


 

వినేపం:    ఈ అవగాహన పుసతకాలు రూపొందించ్చడాన్సక్ల ఎంతో శ్రమంచ్చమ, ఈ పుసతకాలు మీరు చదివి, అలాగే మీ పిలిలతో/స్నేహితులతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన సూకల్, కాలేజీ ప్రిన్స్పాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేస్నత, వారు భవిషయత్రాల వారిక్ల సామాజిక విషయాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమన్సక:   సామాజిక సమసయలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images కనక మీకు తెలిస్నత/చూస్నత, ఇలా ఏదైన్మ సామాజిక సమసయపై పోరాడట్టన్సక్ల కావలసిన సమాచ్చర్ం 

వుంటే, మా ఈ మెయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమాచ్చర్ం 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 ఫండేషన్స ద్వారా ఇంకా క్రొత్త స్నవలు అభివృదిి చేయడాన్సక్ల, ప్రసుతత్ స్నవలన న్సర్ాహించట్టన్సక్ల మీ సహాయం, ప్రోత్య్హం 

అవసర్ం. విద్వయవయవసిలో  మారుప తీసుకురావడాన్సక్ల మాతో కలసి చేతులు కలపండి. విలువలు, నైపుణ్యయలతో  కూడిన విదయ అందేవర్కు పోరాడద్వమ. 

మనం అందర్ం కలిస్నత త్పపక మారుప తీసుకురాగలం. మీ ప్రోత్య్హం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసి ఏమ చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     

 

 

 

           

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


      

     ఉచిత్ గురుకుల విదయ ఫండేషన్స ద్వారా అందించే  ఇత్ర్ ఉచిత్ స్నవల వివరాలు 
 

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

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

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

స్నవ 4)   మైండ్ మేనేజ్ మెంట్ (Mind Management)  - - ->    https://www.freegurukul.org/image/steps#home  

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

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

స్నవ 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


 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


