












































































































































































                         Toilet-OpenDefecation Awareness By Videos 

                  (మరుగుదొడ్డి(ఆత్మగౌరవ గృహం) పై అవగాహన  వీడ్డయో ల ద్వారా)     Version V1.0 

             మరుగుదొడ్డి వాడటం వలన ఎన్ని లాభాలో, లేకపోవటం వలన మహిళలు ఎన్ని కష్టలాు పడుతున్నిరో తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట! వీడ్డయో చూచుటకు   

  ప్రకకన గల  లింక్ పై  క్లిక్  చేయండ్డ 

Video 1  క్రొత్తగా పెళ్లి వచ్చిన అమ్మమయి, ఆ ఇంట్లి టాయిలెట్ లేక, బహిరంగ విసరజనక్ల వెళ్ళాలిి వసేత, త్న బంగారాన్ని తాకట్టా పెట్టా టాయిలెట్ కట్టాస్తంది  

https://youtu.be/CL8eIdWY90A 

Video 2  బహిరంగ మల విసరజన పై అద్భుత్ంగా అవగాహన కలిపంచే యాన్నమేషన్ చ్చత్రం https://youtu.be/H_41tFlkr2c 

Video 3  బహిరంగ విసరజన వలన కలరా ఎలా వస్తందో తెలుసా...? https://youtu.be/jG1VNSCsP5Q 

Video 4  బహిరంగంగా మల విసరజన చేస్తనిప్పపడు సెల్ఫీ తీసి సరపంచ్ క్ల ఇసేత 10000 రూపాయలు బహుమతి ఇవాబడును ..అనే కొత్త ఆలోచన అద్భుత్ం..  

https://youtu.be/CG_jKMmadY4 

Video 5  పెళ్లి చూప్పలలో, వరుడున్న వాళా ఇంట్లి  "టాయిలెట్ ఉంద్వ" అన్న అడుగుతుంది, అత్ను లేద్భ అన్న సమ్మధానం చెప్తత, త్నే తిరసకరిస్తంది. ఇలాంట్ట ప్రేరణ ప్రతి  

ఆడపిలిలో కలగాలి.. https://youtu.be/AVh1Vwz6zk0 

Video 6  బహిరంగ మల విసరజన చేసేత వచేి జబ్బుల, సమసయల గురించ్చ అవగాహన కలిపంచటం.. https://youtu.be/JudDPAPaYJ0 

Video 7  బహిరంగ మల విసరజన పై  అవగాహన కలిపంచే యాన్నమేషన్ చ్చత్రం https://youtu.be/A5zgzLA8YaE 

Video 8  బహిరంగ మూత్ర విసరజన చేసేవారిలో మ్మరుప తీస్కురావటాన్నక్ల .. ఓ గొపప ఆలోచన... https://youtu.be/GFoPQ-0SqN8 

Video 9  "చెంబ్బకు మూడ్డంది" అనే ప్తరుతొ బహిరంగ మలవిసరజన పై అవగాహన్న కలిపంచే చ్చత్రం https://youtu.be/8f85enSMzQg 

Video 10  ఆడపిలిలకు సిటీ లో మూత్ర విసరజన చేస్కోవడాన్నక్ల సరైన టాయిలెట్ లేకపోతే, ఎవరిన్న అడగాలో, ఎకకడ ఉంటాయో తెలియక పడే వరణన్నతీత్ం..    

https://youtu.be/rVCfdHuCf1U 
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Video 11  డైపర్ ఎంద్భకు అనే ప్రశ్ికు సమ్మధానంగా "త్మ్మమడు ఎకకడపడ్డతే అకకడ మూత్ర విసరజన చేస్తన్నిరన్న డైపర్ ", అన్న సమ్మధానం విని కూతురు, న్నని 

         కూడా బయట్టక్ల వెళ్లానప్పపడు ఎకకడ పడ్డతే  అకకడ మూత్ర విసరజన చేస్తన్నిడు... న్ననికు కూడా డైపర్ వేయాలా ?  .. పిలిల మ్మంద్భ త్లదించుకొనేలా గాక, 

         త్ల ఎతుతకొనేలా జీవించండ్డ.. పిలిలు ప్రతీది గమన్నసాతరు.. జాగ్రత్త!   https://youtu.be/WqCsejfibUg  

Video 12  700 మిలియన్ ప్రజలు, ప్రొద్భునేి బహిరంగ విసరజన చేస్తన్నిరు. https://youtu.be/UJmVp2l5quE 

Video 13  మరుగుదొడ్డి కట్టాసేతనే పెళ్లి అన్న చెపిపన అమ్మమయిక్ల జోహారిు..  https://youtu.be/N9Fn7ErjmPg 

Video 14  820 Toilets in 36 Hours       https://youtu.be/K8pxAMUYpow 

Video 15  టాయిలెట్ త్లుప్పలు మూయండ్డ, బహిరూుమి క్ల వెళాడం మ్మనండ్డ https://youtu.be/-2piy2UaZ5k 

Video 16  త్న త్లిి బహిరంగ మల విసరజన నుంచ్చ ఆత్మ గౌరవం కాపాడటం కోసం, కొడుకు ఆమెకు చెటి ఆకులతో మరుగుదొడ్డి కట్టాంచటం ... కళావెంట నీళ్ళా  

తెపిపంచకమ్మనద్భ...                       https://youtu.be/n_lnO9XeuYY 

Video 17  టాయిలెట్ ఉపయోగిసేత, రోగాలు మట్టమ్మయం https://youtu.be/KFIkCxrVS5U 

Video 18  టాయిలెట్ త్లుప్పలు మూయండ్డ.. https://youtu.be/sGBr_6tjavU 

Video 19  ఆడపిలి చెంబ్బ పట్టాకొన్న బహిరంగంగా వెళాటం సిగుుగా ఉంట్టంది... కనీసం వారి ఆత్మ గౌరవం కోసం అయిన్న టాయిలెట్ కట్టాంచండ్డ.. టాయిలెట్ టాయిలెట్  

అనవసర ఖరుి కాద్భ, ఆడవారి    ఆత్మగౌరవం కాపాడే గొపప వస్తవు https://youtu.be/W_WPBwbV3fw 

Video 20  టాయిలెట్ లేకపోవటం వలన స్కకల్ క్ల వచేి ఆడపిలిలు త్గిుపోతారు, అట్టవంట్ట సమయంలో కలెకరా్ మరుగుదొడుి కటాటం వలన బాలికలు తిరిగి బడ్డక్ల  

వెళ్ళతున్నిరు..                   https://youtu.be/Yu1Xq3qe7PU 

Video 21  "బహిరంగ మల విసరజన వలన రోగాలు వసాతయి" అన్న చ్చని పిలిలు, పెద్ువారిక్ల అవగాహన కలిపంచటం.. https://youtu.be/oa97dO9V1EQ 

Video 22  ఇంట్టక్ల టాయిలెట్ ఉంటేనే పరిపూరణత్ వస్తంది https://youtu.be/vuKCwm1kKTA 

Video 23  గ్రామ సరపంచ్ సాయంగా టాయిలెట్ క్ల స్నిం వేస్తన్నిడు https://youtu.be/raw6ovCEYmM 

Video 24  జంతువులు, పశువులు బహిరంగ విసరజన చేసాతయి. మనం మనుష్యయలమ్మ, తోట్ట వారిక్ల ఇబుంది కలిగించకుండా టాయిలెట్ వాడాలి..  
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https://youtu.be/98bj5QL3Fx4 

Video 25  టాయిలెట్ కట్టాంచ్చ ఆడవారిక్ల ఇబుంది లేకుండా చేద్వుమ్మ... https://youtu.be/T-zLxZfee4g 

Video 26  టాయిలెట్ కట్టాంచుకోవడాన్నక్ల ప్రభుత్ాం డబ్బు ఇస్తంది.. కావున ప్రతి ఒకకరు ఉపయోగించుకోగలరు.. https://youtu.be/0xcf0HOntiU 

Video 27  టాయిలెట్ క్ల వెళ్లానప్పపడు చేతులు సబ్బుతో కడుకోకవాలి.. https://youtu.be/8xczhGTEAEw 

Video 28  టాయిలెట్ కోసం ఆన్లిన్ లో అపెలి చేయటం ఎలా? https://youtu.be/-Ztm6WvTwHE 

Video 29  టాయిలెట్ లేకపొతే, ఆడపిలిలు ఎవరిక్ల చెప్పపకోలేక సత్మత్వాకుండా  వారి ఆత్మ గౌరవం న్నలబెటేాలా టాయిలెట్ కట్టదా్వుమ్మ...   

https://youtu.be/o0gvYc6tERY 

Video 30  పటాణం లో టాయిలెట్ లు లేక ఎట్టవంట్ట కష్టాలు ఎద్భర్కంట్టన్నిరో..  https://youtu.be/-mPyebFhlqo 

Video 31  పలెిటూరు అయినపపట్టకీ టాయిలెట్ యొకక అవసరం ఏమిట్ల చకకగా చెపాపరు... https://youtu.be/YtlKKJ8k1hE 

Video 32  పలెిలో ఆడవారు ఆరుబయటక్ల టాయిలెట్  వెళ్ళాలంటే, ఎలాంట్ట బాధలు పడుతున్నిరో.. కనీసం వారి మ్మన, ప్రాణ రక్షణ కోసం  అయిన్న టాయిలెట్  

న్నరిమంచండ్డ..        https://youtu.be/Eor1lbgme00 

Video 33  ప్పలి..ప్పలి... https://youtu.be/WmvHUzJujqY 

Video 34  పెద్ువాళాను కషాపెటాకుండా ఉండాలంటే ఇంట్టక్ల ఒక మరుగుదొడ్డి ఉండాలి... https://youtu.be/L4BR3iu2mXE 

Video 35  బహిరంగ మల విసరజన https://youtu.be/W_WPBwbV3fw 

Video 36  బహిరంగ మల విసరజన చేసి, చేతులు కడుకోకకపోవటం వలన, ద్వన్ననుంచ్చ ఇత్రులకు ఎలా రోగాలు వసాతయో చకకగా పిలిలు చేసి చూపించారు..  

https://youtu.be/6RQFW20SNv0 

Video 37  బహిరంగ మల విసరజన న్న పిలిల చేత్, పెద్ులక్ల బ్బదిు చెప్పపట https://youtu.be/qVR2ghGnGZk 

Video 38  బహిరంగ మల విసరజన సమసయలు  https://youtu.be/o64m-gA40C0 

Video 39  బహిరంగ మల విసరజనం క్ల వెళ్లాన ఆడపిలిలపై అతాయచారం జరుగుతాయి.. కావున టాయిలెట్ కట్టాంచండ్డ.. https://youtu.be/uBGon7h6hxg 
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Video 40  బహిరంగ మల విసరజనం వలన ఆడవారు పడే బాధ ...వరణన్నతీత్ం https://youtu.be/wR5ALgynVlQ 

Video 41  బహిరంగ మల విసరజనక్ల వెళ్లానవారిలో చైత్నయం కలిపంచటం కోసం, మహిళలు గ్రూప్ గా కలసి టార్ి లైట్ తీస్కొన్న, బహిరూుమి క్ల వెళ్లి చెపపటం ..   

https://youtu.be/BtEm8jYzf90 

Video 42  బహిరంగ విసరజన చేసే వారిన్న డ్రోన్ ఉపయోగించ్చ చరయలు తీస్కొనుట https://youtu.be/CvPJ7sgldRg 

Video 43  బహిరంగ విసరజన పై అవగాహన చేస్కొన్న .. ఓ ఊరు మొత్తం టాయిలెట్ కట్టాంచుకొన్నిరు..https://youtu.be/HIthKjnad9I 

Video 44  మరుగుదొడ్డి వాడకం వలన ఎన్ని ఉపయోగాలో.. https://youtu.be/YgkXhnQkuKw 

Video 45  వృద్వుపయంలో మరుగుదొడ్డి ఆసరా https://youtu.be/pQw6DLzjDBg 
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      సామ్మజిక సమసయలపై అవగాహన కలుగచేసే ప్పసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మ్మనవత్ాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

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

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

8)    నీట్ట 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)  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)  డ్రగ్సి(మ్మద్క ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెకకటం(గ్లిబల్ వారిమంగ్స)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇంటర్నిట్-సోషల్ మీడ్డయా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 I-వీడ్డయోల 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 న్నయమ్మలు  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Principles 

 

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

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

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

    D-వీడ్డయోల ద్వారా పొగత్రాగటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos 
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వినిపం:    ఈ అవగాహన ప్పసతకాలు రూపొందించాడాన్నక్ల ఎంతో శ్రమించామ్మ, ఈ ప్పసతకాలు మీరు చదివి, అలాగే మీ పిలిలతో/సేిహితులతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్కకల్, కాలేజీ ప్రిన్నిపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేత, వారు భవిషయత్రాల వారిక్ల సామ్మజిక విషయాలపై స్లభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమన్నక:   సామ్మజిక సమసయలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images కనుక మీకు తెలిసేత/చూసేత, ఇలా ఏదైన్న సామ్మజిక సమసయపై పోరాడటాన్నక్ల కావలసిన సమ్మచారం 

వుంటే, మ్మ ఈ మెయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమ్మచారం 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    

 

ఉచ్చత్ గురుకుల విద్య ఫండేషన్ ద్వారా ఇంకా క్రొత్త సేవలు అభివృదిి చేయడాన్నక్ల, ప్రస్తత్ సేవలను న్నరాహించటాన్నక్ల మీ సహాయం, ప్రోతాిహం 

అవసరం. విద్వయవయవసథలో  మ్మరుప తీస్కురావడాన్నక్ల మ్మతో కలసి చేతులు కలపండ్డ. విలువలు, నైప్పణ్యయలతో  కూడ్డన విద్య అందేవరకు 

పోరాడద్వమ్మ. మనం అంద్రం కలిసేత త్పపక మ్మరుప తీస్కురాగలం. మీ ప్రోతాిహం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసథ ఏమి చేయలేద్భ.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     
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      ఉచ్చత్ గురుకుల విద్య ఫండేషన్ ద్వారా అందించే  ఇత్ర ఉచ్చత్ సేవల వివరాలు 
 

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

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

సేవ 3)   ఆడ్డయో 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)   పిలిలు (Children/Kids)   - - ->    https://www.freegurukul.org/childrens#home  

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

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