














































































































































































































































































                                Trees Awareness By Videos 

              (చెట్లు పెంపకెం పై అవగాహన  వీడియో ల ద్వారా)        Version V1.0 

              చెట్లు కొట్టవిేయటెం వలన నష్టిలు, పెంపకెం వలన ఎెంతట్ట మెంచి జరుగుతెందో తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!      వీడియో చూచుటకు  ప్రకకన గల  

              లిెంక్ పై  క్లుక్  చేయెండి 

Video 1    చెట్లి గొపపదనెం - ఇవాటమే తెలుసు  https://youtu.be/PBeeLCEHlns 

Video 2    చెటును కాపాడెండి ..ఆరోగయముగా జీవిచెండి https://youtu.be/RFqUr-JJ7CE 

Video 3    చెట్లి నీడ కావాలెంటే మొకక నాటెండి https://youtu.be/aOPmECgUIRQ 

Video 4    మన సెంపద https://youtu.be/0qu6L8iEZ9I 

Video 5    మొకకవోని దీక్ష - ప్రపెంచవాయపతెంగా దొరికే అరుదైన మొకకలను కోట్లు ఖరుు చేసి తీసుకొచిు, చెటు ఉద్వయనవనెం తయారు చేసుతనాారు.. అద్భుతెం...  

https://youtu.be/amGUFbdBVFc 

Video 6    వనజీవి రామయయ https://youtu.be/JNNQ2hOh970 

Video 7    వనెం - మనెం పై డాకుయమెంటరీ https://youtu.be/SN1Gc6DZrJw 

Video 8    చెట్లి - నీతోడుగా.. https://youtu.be/5geMkYfz-d4 

Video 9    ఒకకప్పపడు నాట్టన చెట్లు ఇప్పపడు మనకు నీడను ఇసుతనాాయి-ఇప్పపడు చెట్లు నాట్టతే, భవిష్య తరాలవారిక్ల నీడ నిస్తతయి.. https://youtu.be/dxdU6z1H8YA 

Video 10     చినా పాప, ముళ్ళపొదలలో ఉనా చెట్లిను, పైక్ల ఎదగటెం కోసెం, చెతతను తీసేసి చుట్టి కెంచె వేయటెం... అది చూసుతనా వయక్లతలో మారుప కలిగెంచటెం...   

https://youtu.be/9kKtqh0MdM4 
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Video 11  చెట్లు అనుబెంధాలను కలుప్పను, ఆనెంద్వనిా కలిగెంచును..కావున పెంచుద్వెం https://youtu.be/t3Vc41DXYvU 

Video 12  చెట్లు కొట్టివేయటెం వలన ఎలా మనకే ప్రమాదమో అద్భుతెంగా యానిమేష్న్ ద్వారా తెలియచేస్తరు https://youtu.be/oelgmMa-KQ4 

Video 13  అడవే ఆదరువు https://youtu.be/7hRmjuSSyH4 

Video 14  ఒక పిలాుడు చెట్లి బొమమ గీసుతెంటే, మరో వయక్లత వచిు తడుపేసుతెంటే.. అది చూసిన కాుస్ లోని పిలులు అెందరూ కలిి తలో చెట్లి బొమమ ప్రతి ఒకకరు చెటును  

                పెంచటెం చేసేత, కొెందరు నరిక్ల వేసినా,     ఉత్సిహెంగా ఇెంకా ఎకుకవుగా పెంచటెం చేయాలి ..అనే సెందేశెం .. https://youtu.be/vt-PYqWQE7M 

Video 15  కోట్ట మొకకలు నాట్టన రామయయ - రేపట్ట తరాల కోసెం చెట్లనిు కాపాడెండి https://youtu.be/e6B7UifYUq0 

Video 16  చాలా చాలా లాభాలు ఇసుతెంది చెట్లి.. https://youtu.be/4qha6Eyp70s 

Video 17  చెట్లి అమమ లాెంట్టది.. https://youtu.be/_3m2sKK2QhY 

Video 18  చెట్లి గొపపదనెం..చకకగా చెపాపరు.. https://youtu.be/jTyKllWzSt4 

Video 19  చెట్ల,ి మనిషితో అనుబెంధెం గురిెంచి చాలా చకకగా చూపిెంచారు.. https://youtu.be/W4eowo_6B2Y 

Video 20  చెట్లనిి కాద్భ నరికేది, మిమమలిా మీరే నరుకొకనాట్లి https://youtu.be/OfbrwM3LmMg 

Video 21  చెటు ను కొట్టివేయటెం వలన నష్టిలు ఏమిటో చకకగా చూపిెంచారు.. https://youtu.be/Kn_3TPsKsq4 

Video 22  చెటు పెంపకెం గురిెంచి అవగాహన.. https://youtu.be/amHQNypPPHI 

Video 23  చెటును కాపాడెండి https://youtu.be/rj-KvIeULCU 

Video 24  చెట్లు లేకపోతే పూజలు చేసుకోవడెం కూడా కష్మిే https://youtu.be/xKUyilcPQi8 

Video 25  తలో మొకక నాటెండి - ధరణి గరు శోకానిా ఆపెండి https://youtu.be/t5zth5BctVE 

Video 26  నాకు సహాయెం చేయెండి.. నేను మీకు సహాయెం చేస్తతను.. https://youtu.be/gCxJACGftbE 

Video 27  పచుని గోడ https://youtu.be/UCtAQOP3xuk 
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Video 28  పరాయమరణెం https://youtu.be/nlATpR80gYA 

Video 29  పరాయవరణ పరిరక్షణ https://youtu.be/2mviLZTuy3I 

Video 30  పరాయవరణ విదయ - భౌగోళిక వెచుదనెం https://youtu.be/me28RNS-bhw 

Video 31  ప్రకృతిని కాపాడితే-నినుా కాపాడును https://youtu.be/EVAb0QYOd2g 

Video 32  ప్రకృతిని కాపాడితేనే - నినుా కాపాడును https://youtu.be/IRfxoT4xfWY 

Video 33  భావిష్యతరాలకు కనీసెం పచుదనెం అెంటే తెలియకుెండా చేయకెండి.. మొకకలు నాటెండి.. https://youtu.be/pExgs1ACXSk 

Video 34  మెంచి ఎెండలో చెట్లి నీడే, సేద తీరిు కాపాడును... https://youtu.be/MkUW4fu77aM 

Video 35  మారితేనే మనుగడ https://youtu.be/He9BOc7CFTQ 

Video 36  మేడపై ఉద్వయనవనెం   https://youtu.be/jj6PWDsCUvM 

Video 37  మేడపై ఉద్వయనవనెం అద్భుతెంగా తీరిుదిద్వారు https://youtu.be/cHetpjdOGMQ 

Video 38  మేడపై పూలతోట https://youtu.be/shSq8yAU-vo 

Video 39  మేడపై పరట్టతోట https://youtu.be/oUYl2fQWvBI 

Video 40  మేడపై మొకకలతోట https://youtu.be/z24M7VxxI1U 

Video 41  మేడపై వనెం https://youtu.be/fwWWPidF4Qg 

Video 42  మొకకలు నాటెండి ..వనసెంపద పెంచెండి https://youtu.be/BH-P9KQEXAg 

Video 43  మొకక లు నాటెండి ప రాయవ ర ణానిా కాపాడెండి https://youtu.be/0loQMAdFpjs 

Video 44  రైత మొఖెంలో ఆనెందెం చూడాలెంటే మొకకలు పెంచెండి.. https://youtu.be/4MZQnrABfIk 

Video 45  వనెం మనెం సభలో వనజ రాణి చెట్లు గొపపదనెం చకకగా చెపాపరు.. https://youtu.be/v_Cxxnsur14 
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Video 46  వనెం-మనెం https://youtu.be/tpT_dOSiUGE 

Video 47  వరాాలు పడాలెంటే, చెట్లు నాటెండి.. https://youtu.be/gGO4bYXYSts 

Video 48  వితతనానిా సేకరిెంచెండి ..పెంచెండి https://youtu.be/wRd4KfE8KgU 

Video 49  వృక్షో రక్షతి రక్షిత: https://youtu.be/C0UQBjDPWEQ 

Video 50  వేలాడే చెట్లు https://youtu.be/ebBez6bcSEc 

Video 51  వయరాాలను ఇెంట్టపెంట కోసెం https://youtu.be/8vgqAtdGaE8 

Video 52  స్కకల్ పిలులతో .. చెటు పెంపకెం పై అవగాహన కలిగెంచటెం.. https://youtu.be/_AJcBTFoe04 

Video 53  హరిత హారెం స్కకుతలు https://youtu.be/Sgq5TuzYxUk 

Video 54  75 Cents of Land 25 Crops Integrated Farming https://youtu.be/so4KQGzDDic 

Video 55  పాట-చెటిమామ..చెటిమామ.. https://youtu.be/ck3YkxV0Row 

Video 56  పాట-చెటు గొపపదనెం తెలిపే పాట https://youtu.be/AthXL8MpL0g 

Video 57  పాట-చెట్లు నరకటెం పై పాడిన పాట... https://youtu.be/VICUPd75vA8 

Video 58  పాట-నాకే గనుక రెండు చేతలు ఉెంటే.. https://youtu.be/TtQioDnmbgg 

Video 59  పాట-పచుని చెట్లిను నేను... https://youtu.be/3NH0zOABGJ8 

Video 60  పాట-మొకక మొకకమమ https://youtu.be/-rxpBz5jX_U 

Video 61  పాట-హరిత హారెం  https://youtu.be/AYvCkdBgsRk 
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   స్తమాజిక సమసయలపై అవగాహన కలుగచేసే ప్పసతకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
 

1)    మానవతాెం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

5)    మరుగుదొడిి(ఆతమగౌరవ గృహెం) పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Toilet-OpenDefecation 

6)    వేధెంచటెం-హెంసిెంచటెం-ఏడిపిెంచటెం పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Abusing-Harassment-Violence 

7)    చెట్లు పెంపకెం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Trees 

8)    నీట్ట కాలుష్యెం,వృధా  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Water 

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

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

11)  జెంతవుల 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)  పిలుల బద్రత పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildSafety 

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

16)  డ్రగ్సి(మాదక ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 
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17)  భూమి వేడెకకటెం(గోుబల్ వారిమెంగ్స)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 

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

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

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

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

           B-మొబైల్ ఉపయోగస్కత డ్రైవిెంగ్స చేయటెం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Mobile 

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

   D-డ్రైవిెంగ్స - సీట్ బెల్ి పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Seatbelt 

  E-త్రాగ డ్రైవిెంగ్స చేయటెం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Drink-And-Drive 

  F-నిద్ర మతత తో డ్రైవిెంగ్స చేయటెం 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 డ్రైవిెంగ్స పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Driving-By-Videos 

 J-మైనర్ డ్రైవిెంగ్స పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/MinorDriving 

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

 

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

    B-పొగత్రాగటెం పై అవగాహన - పార్ి 2  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-Part2 

    C-పాసివ్ సోమక్లెంగ్స(సెకెండ్ హాయెండ్ సోమక్లెంగ్స) పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/PassiveSmoking 
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    D-వీడియోల ద్వారా పొగత్రాగటెం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos 

 

 

  

వినాపెం:    ఈ అవగాహన ప్పసతకాలు రూపొెందిెంచాడానిక్ల ఎెంతో శ్రమిెంచాము, ఈ ప్పసతకాలు మీరు చదివి, అలాగే మీ పిలులతో/సేాహతలతో  కూడా చదివిెంచగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిసిన స్కకల్, కాలేజీ ప్రినిిపాల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేత, వారు భవిష్యతరాల వారిక్ల స్తమాజిక విష్యాలపై సులభెంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక:   స్తమాజిక సమసయలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images కనుక మీకు తెలిసేత/చూసేత, ఇలా ఏదైనా స్తమాజిక సమసయపై పోరాడటానిక్ల కావలసిన సమాచారెం 

వుెంటే, మా ఈ మయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమాచారెం అెందిెంచగలరు 

 

To Join In Social Awareness Campaign: 

Website: http://www.freegurukul.org   Android App: FreeGurukul   Telegram: @FreeGurukul   Facebook: http://www.fb.com/freegurukul   WhatsApp: 9042020123    
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