
























































































































































































































                           Water Awareness By Videos 

                        (నీటి పై అవగాహన  Videos ద్వారా)                   Version V1.0 

                     నీటి వలన ఎంతటి లాభం జరుగుతందో, నీటిని ఎలా పొదుపు గా వాడాలో, నీటి కాలుష్యం గురంచి  తెలియచేసే  Videos/ShortFilms ఒకేచోట!   వీడియో  

                     చూసుటకు   ప్రక్కన గల  లింక్ పై  క్లిక్  చేయండి 

Video 1   22 సంవతసరాలుగా వాన నీటినే ఉపయోగిస్తూ, అందరకీ ఆదర్శంగా నిలుసుూన్నాడు.. https://youtu.be/O4cmhs67yPU 

Video 2  సముద్రంలో క్ల వేసే ప్లిస్టిక్ క్వర్ వలన ఎలా జంతవులు చనిపోతన్నాయో తెలుసా? https://youtu.be/yaDx-WJAsaE 

Video 3  నీటి కాలుష్యం అంటే ? https://youtu.be/y1ObvXZDQNs 

Video 4  ప్లిస్టిక్ వలన చేపలు ఎలా ఇబ్బందిపడుతన్నాయో తెలుసా? https://youtu.be/uRnFzZj4dVk 

Video 5   సముద్రానికే మనిషిలా చేతలు, కాళ్ళు ఉంటే, మనిషి చేసే చెతూ పనులకు ఎలా బుదిి చెపుతాడో తెలుసా ? https://youtu.be/hCdHkE-GISM 

Video 6 ఇంట్లి  కొళాయి ద్వారా  పోయే  మురక్ల నీటిని, తిరగి వినియోగించటం అదుుతం.. https://youtu.be/joVL70wtLAs 

Video 7   క్రువులో కూడా పంటలు సెలైన్ బాటిల్ తో నీరు పెటిి ఎలా పండించవచ్చు ? https://youtu.be/YG0psQsbn4k 

Video 8   నీటిని సరగాా వినియోగించ్చకోక్పొతే వచేు క్ష్టిలు https://youtu.be/q9KEncAwXV0 

Video 9   ఇంకుడు గుంతలతో ఆదర్శంగా నిలుసుూనా ఎలిారెడిిపలిి రైతలు https://youtu.be/zI5fods39cU 

Video 10  ఇంట్లి నుంచి వెళ్ళు మురక్ల నీటిని శుదిి చేస్ట, చెటి కు ఉపయోగించ్చట.. https://youtu.be/Uev39yzVd0I 

Video 11  ఎలా భూమిలో నీటి నిలాలు పెంచటం? https://youtu.be/sH8XmG1Bvz8 

Video 12  ఒక్క ఈమెయిల్ తో తన సంత ఊరలోని సమసయను పరష్కరంచాడు https://youtu.be/KJX9FuhkINo 
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Video 13  క్రువు క్ష్టిలు.. https://youtu.be/H6U99VafwPI 

Video 14  క్రువు పై చర్ు .. https://youtu.be/Yb-SWr4ItYI 

Video 15  క్రువు ప్రంతాలలో నీటిని ఎలా పొంద్వరు? https://youtu.be/ZiQa7nQThjQ 

Video 16  కారుని క్డగటానిక్ల పైప్ తో బ్దులు, బ్కెట్ తో క్డిగితే... ఎంతో ఆద్వ చేయవచ్చు.. https://youtu.be/i-wSR0socac 

Video 17  గుకెకడు నీటిని ఎలా తెచ్చుకుంటున్నారో..చూసేూ క్ళ్ు నీళ్ళు వసాూయి https://youtu.be/MJDKxoiw3UY 

Video 18  డ్రిప్ ఇరగేష్న్ https://youtu.be/oFu5qb4G3bU 

Video 19  నీటి క్ష్టిలు ఎంత ద్వరుణంగా ఉన్నాయో చూడండి..కావున జాగ్రతూగా వాడండి https://youtu.be/_4qT5adeM_w 

Video 20  నీటి కాలుష్యం పై అవగాహన.. https://youtu.be/a35ffqcF_ZA 

Video 21  నీటి కొళాయిని ఆపండి.. నీటి వృధా చేయక్ండి.. https://youtu.be/87K3r6Lz8ik 

Video 22  నీటి కోసం కొనిా మైళ్ళు ప్రయాణంచి, కొనిా గంటలు సమయం వెచిుంచి, అదికూడా మురక్ల నీరు తెచ్చుకోవలస్టన పరస్టితి ఉంది.. కావున నీటిని 

                         వృధా చేయరాదు..                    https://youtu.be/paVt_WZJ0B8 

Video 23  నీటి కోసం భవిష్యతూలో పడే క్ష్టిలు...చిత్రంలో చూపంచారు.. https://youtu.be/-skkQVZMpCQ 

Video 24  నీటి దినోతసవం.. https://youtu.be/P7vB30Smm_Q 

Video 25  నీటి విలువ నీరు దొర్క్నపుుడే తెలుసుూంది.. https://youtu.be/eXgKfUQ0qcM 

Video 26  నీటిని ఆద్వ చేయండి, మరొక్రక్ల ఉపయోగపడును.. https://youtu.be/BZfJiZzgi6s 

Video 27  నీటిని ఆద్వ చేయండి...  https://youtu.be/oEz0IlMeSQY 

Video 28  నీటిని ఆద్వ చేసే కొళాయి.. https://youtu.be/gAE7X4qp2q0 

Video 29  నీటిని ఆద్వ చేసే చిటాకలు https://youtu.be/4MDLpVHY8LE 

Video 30  నీటిని కొళాయి నుంచి వృధా కాకుండా ఉండటం కోసం, చినా పలాిడు  జిగురు తెచిు అతిక్లసాూడు.. అది చూస్టన చ్చటుి ప్రక్కలవాళ్ళు కూడా నీళ్ళు వృధా 
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                   చేయరాదని  గ్రహిసాూరు..                      https://youtu.be/yQDrYkZ54Z4 

Video 31  నీటిని జంతవులే ఆద్వ చేసుూంటే, మనుష్యయలము జాగ్రతూగా ఉండలేమా? https://youtu.be/hJo7z3d82BQ 

Video 32  నీటిని వృధా చేయరాదు... https://youtu.be/BUVHopgCgVw 

Video 33  నీరు వృధా అవటం చూసేూ తగిన చర్యలు తీసుకోండి.. https://youtu.be/dGhmFaQuvyQ 

Video 34  నీరు వృధా చేయరాదు https://youtu.be/GIMdUbiCMhQ 

Video 35  నీళ్ళు తీసుకురావడానిక్ల ప్రతేయక్ంగా వివాహం చేసుకొనేవారు అంటే, ఎంతటి ఇబ్బందులో... https://youtu.be/H0hk_5Plv5U 

Video 36  పరశ్రమలు అనేవి అనిాంటిని కాలుష్యం చేసుూన్నాయి.  https://youtu.be/tPDRuLsWGqk 

Video 37  పలిలు నీళ్ు దగార్ ఉనాపుుడు పెదిలు చూసుూనాపు ప్రమాదం  కాదు-మీరు చూడక్పోతే నీళ్ు  వలన ప్రమాదం జరుగును.  https://youtu.be/IyQNRa-Odbc 

Video 38  పొలం బావిని రీచార్్ చేయటం ఎలా ? https://youtu.be/iuUCK4Q4y_0 

Video 39  ప్రతి నీటి బొటుిని వడిస్టపటిటం https://youtu.be/tZcDWzjXVtU 

Video 40  ప్లిస్టిక్ బాటిల్ జీవిత చరత్ర తెలుసుకోండి? అది ఎలా సముద్రానిక్ల అప్లయమో.. https://youtu.be/_6xlNyWPpB8 

Video 41  ప్లిస్టిక్ బాటిల్ తో డ్రిప్ ఇరగేష్న్ https://youtu.be/pM2Fx_CndlA 

Video 42  ప్లిస్టిక్ సముద్రంలోక్ల వేసెూ వచేు పరణామాలు? https://youtu.be/cidb4oreT10 

Video 43  బోరుని రీచారీ్ చేయటం  https://youtu.be/GPkEydAsjFc 

Video 44  బోరుని రీచారీ్ చేయటం ఎలా? https://youtu.be/suDfXulx7bE 

Video 45  బోరుని రీచారీ్ చేస్ట ప్రయోజనం పొందిన రైత https://youtu.be/ypUxlcHMhE4 

Video 46  బ్రష్ చేసేటపుుడు ఎనిా నీళ్ళు వృధా చేసుూన్నారో తెలుసా? https://youtu.be/Wnv8FTGplM0 

Video 47  భవిష్యతూలో నీటి క్ష్టలిు, అంటే ఆధార్ కారిు క్ల ఒక్ లీటర్ చొపుున ఇసాూరేమో.. https://youtu.be/HXv27sUqIRM 
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Video 48  భారీ సాియిలో మురక్ల నీటిని శుదిి ఎలా చేసాూరు..? https://youtu.be/oaXth88i7rk 

Video 49  భూమిలో నీరు ఎక్కడ ఉనాదో తెలుసుకోవటం  https://youtu.be/5e5ecZPfu_E 

Video 50  భూమిలో నీరు ఎక్కడ ఉనాదో సాంకేతిక్త ద్వారా తెలుసుకోవటం  https://youtu.be/9Ha-7IC-gBs 

Video 51  మధ్యప్రదేశ లో క్ంటతడి పెటిిసుూనా నీటి కోసం బాలల క్ష్టిలు https://youtu.be/buPEyLKZVuk 

Video 52  మనం నీటిని ఆద్వ చేసేూ, మరొక్రక్ల ఎలా ఉపయోగపడునో చక్కగా చూపంచారు.. https://youtu.be/IZNTnxhoU1k 

Video 53  మెటి ప్రంతంలో బందు సేదయం.. https://youtu.be/9ZejjtB-kww 

Video 54  యానిమేష్న్ ద్వారా నీటి బొటుి,  ఎలా వృధా అయేయ నీటిని ఆద్వ చేస్టందో చూపంచారు.. https://youtu.be/B4ZR53n0D8I 

Video 55  లాతూర్ లో నీరు లేక్ రైలు ద్వారా నీరు తెపుంచి అందించటం.. https://youtu.be/ciwIFwEN1D0 

Video 56  వాన నీటిని అప్లర్ి మెంట్ బోర్ క్ల రీచార్్ చేయటం.. https://youtu.be/vSyrTY3UAGI 

Video 57  సముద్ర కాలుష్యం గురంచి అవగాహన క్లిుంచటం కోసం, చెతూని సేక్రంచి అందంగా అలంక్రంచి ప్రదరశంచటం.. https://youtu.be/eEfKXCbi154 

Video 58  సముద్ర నీటిని శుబ్రం చేసే పదితి.. https://youtu.be/UynITtG7HLE 

Video 59  సముద్రం గురంచి అవగాహన క్లిగించే  యానిమేష్న్ https://youtu.be/2iAdjBOr15E 

Video 60  సముద్రంలో ఆయిల్ వలన నీటి కాలుష్యం https://youtu.be/6gFs5Sfch5Q 

Video 61  సముద్రంలో ని నీరు చూడు ఎంత మురక్లగా అయిన్నయో.. https://youtu.be/VlB5je6MKUw 

Video 62  సముద్రమా?  ప్లిస్టిక్ సముద్రమా?  https://youtu.be/HQTUWK7CM-Y 

Video 63  హోటల్ లో టిఫిన్ చేయడానిక్ల వెళ్ళున వయక్లూ, ఆ హోటల్ లో కొళాయి సరగాా పనిచేయక్ నీళ్ళు వృధా  గురంచి యజమానిక్ల చెపున్న, ఆవేదనతో తను  

                       ఏమి చేసాడో తెలుసా..                      https://youtu.be/pQEPUTyIoJk 
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     సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన క్లుగచేసే పుసూకాలు(pdf)  ఒకేచోట!! 
1)    మానవతాం పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Humanity 

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

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

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

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

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

7)    చెటుి పెంపక్ం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Trees 

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

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

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

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

12)  బాలయ వివాహాలు పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/ChildMarriage 

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

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

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

16)  డ్రగ్సస(మాదక్ ద్రవాయలు)  పై అవగాహన   https://www.freegurukul.org/z/Drug 

17)  భూమి వేడెక్కటం(గ్లిబ్ల్ వారమంగ్స)  పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Global-Warming 
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18)  ఇంటరెాట్-సోష్ల్ మీడియా పై అవగాహన https://www.freegurukul.org/z/Internet-SocialMedia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 H-రోడ్ చిహాాలు(గురుూలు)  https://www.freegurukul.org/z/Road-Signs 

 I-వీడియోల 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 నియమాలు  https://www.freegurukul.org/z/Driving-Principles 

 

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

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

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

    D-వీడియోల ద్వారా పొగత్రాగటం పై అవగాహన  https://www.freegurukul.org/z/Smoking-By-Videos 
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వినాపం:    ఈ అవగాహన పుసూకాలు రూపొందించాడానిక్ల ఎంతో శ్రమించాము, ఈ పుసూకాలు మీరు చదివి, అలాగే మీ పలిలతో/సేాహితలతో  కూడా చదివించగలరు. 

అలాగే వీలయితే మీకు తెలిస్టన స్తకల్, కాలేజీ ప్రినిసప్లల్, టీచర్ క్ల తెలియచేసేూ, వారు భవిష్యతరాల వారక్ల సామాజిక్ విష్యాలపై సులభంగా అవగాహన చేయగలరు. 

 

గమనిక్:   సామాజిక్ సమసయలపై అవగాహన పెంచే  ShortFilm/Video/Images క్నుక్ మీకు తెలిసేూ/చూసేూ, ఇలా ఏదైన్న సామాజిక్ సమసయపై పోరాడటానిక్ల కావలస్టన సమాచార్ం 

వుంటే, మా ఈ మెయిల్ క్ల   support@freegurukul.org    లేక్  9042020123(WhatsApp)  క్ల సమాచార్ం 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    

 

ఉచిత గురుకుల విదయ ఫండేష్న్ ద్వారా ఇంకా క్రొతూ సేవలు అభివృదిి చేయడానిక్ల, ప్రసుూత సేవలను నిర్ాహించటానిక్ల మీ సహాయం, ప్రోతాసహం 

అవసర్ం. విద్వయవయవసిలో  మారుు తీసుకురావడానిక్ల మాతో క్లస్ట చేతలు క్లపండి. విలువలు, నైపుణాయలతో  కూడిన విదయ అందేవర్కు పోరాడద్వము. 

మనం అందర్ం క్లిసేూ తపుక్ మారుు తీసుకురాగలం. మీ ప్రోతాసహం, సహాయం లేకుండా ఈ సంసి ఏమి చేయలేదు.  

                                                               https://www.freegurukul.org/donate     
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        ఉచిత గురుకుల విదయ ఫండేష్న్ ద్వారా అందించే  ఇతర్ ఉచిత సేవల వివరాలు 
 

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

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

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

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

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