
 
ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. వి.కృష్ణా రెడ్డ ి, ZPHS, RAMANAKKAPETA, EGDt.,                                           
విషయము  : సాంఘిక శాస్త్రము  
తరగతి   : 6 వ తరగతి  
పాఠ్ాాంశము  : 13.గ్రామ పాంచాయితీ. 
పాఠశాల పేరు  : జి. ప. ఉ. పాఠశాల,రమణకకపేట  
నెల             :  జూన్  
కాలాం            : 40 నిమిష్ణలు  
పీరియడ్లు  :  08 
విషయ అవగాహన : 
*గ్రామసభ, రిజర్వేషన్లు ,పౌర సౌకర్యాలు వాంటి కీలక పదాలన్ల వివరిసారు. 
*గ్రామ సభ విధులన్ల గురిాంచి వివరిసారు. 
*పాంచాయతీ,మాండల,జిల్లు పరిషత్ ఎనిికల గురిాంచి వివరిసారు. 
*లోక్ సభ,పాంచాయితీ ఎనిికల మధ్ా గల భేదాలన్ల,పోలికలన్ల గురిాసారు. 
*తమ గ్రామాంలో గ్రామ సభ న్ల నిరేహాంచక పోవడాంపై విమరశనాతమక క్లుపీాకరణ చేయగలరు  
*BPL న్ల నిరేచిాంచగలరు. 
*గ్రామ పాంచాయతీ కలిిస్తాని వివిధ్ సౌకర్యాలన్ల  ఉదహరిాంచ గలరు. 
*మహళా రిజర్వేషన్లు పూరిాగా అమలు కాకపోవడాం వలన కలిగే ఫలితాలు వివరిాంచగలరు. 
ఇచిిన పాఠ్ాాంశమున్ల అరధాం చేస్తక్లని వ్యాఖ్యానిాంచుట: 
*గ్రామ పాంచాయితీ విధులు అనే పేర్య చదివి సేాంత అభిప్రాయాలన్ల చెపిగలరు. 
*గాంగ దేవపలిు  గ్రామ పాంచాయతీ పేర్య చదివి దాని గురిాంచి వ్యాఖ్యానిసారు. 



*పాంచాయితీ నిధుల సేకరణ లో ఎదుర్కాంటుని సమసాలక్ల పరిషకర్యలు చూపగలరు  
సమాచార నైపుణ్యాలు: 
*సరిాంచ్,మాండల అధ్ాక్షుడ్ల,జిల్లు పరిషత్ అధ్ాక్షుడ్ల కి సాంబాంధాంచిన పేరున్ల,వ్యరి యొకక విధులక్ల 
సాంబాందిాంచిన సమాచారాం సేకరిాంచి పటిిక రూపాంలో పాందుపరుసాడ్ల. 
*గ్రామ పాంచాయితీకి సాంబాందిాంచిన వివర్యలు సేకరిసాడ్ల. 
*నిరమల్ గ్రామ పురసకరాం మరియు గాంగ దేవ పలిు పాంచాయితీల వివర్యలన్ల అాంతర్యాలాం న్లాండ్డ సేకరిాంచి 
విశ్లుషణ చేసారు. 
సమాజిక అాంశాలపై ప్రతిసిాందన : 
*సానిక సాంసాలో సభ్యానిగా వాంటే ఏ సమసాల గురిాంచి మాట్లుడతారో వివరిసారు . 
*వ్యరి యొకక సానిక ప్రభ్యతాేల గురిాంచి ప్రశ్నిసారు 
*పాంచాయితీ ర్యజ్ వావసా లో వచిిన నాటి, నేటి మారుిలన్ల అనేయిాంచుక్లాంట్లరు. 
పట నైపుణ్యాలు : 
*ఆాంద్రప్రదేశ్ పటాంలో వ్యరి యొకక జిల్లున్ల గురిాాంచగలరు. 
*గ్రామ పాంచాయితీ భవనాం పైన గల వ్యరి గ్రామ పటాంన్ల గీయగలరు. 
*పేజి నెాం 116 గ్రామ పటాం న్ల చదివి గ్రామ సౌకర్యాలన్ల వివరిాంచగలరు. 
ప్రశాంస-అభినాందన-స్తనిితతేాం : 
*అాంకిత భావాంతో పని చేసే సరిాంచులు ఎదుర్కనే సమసాలన్ల వివరిసారు. 
*సానిక సమసాలన్ల పరిషకరిాంచడాంలో సానిక సాంసాల పాత్రన్ల విమరశనాతమకాంగా పరిశీలిసారు  
*గ్రామ సభలలో ప్రజలు పాల్గొనడానికి కొనిి నినాదాలన్ల తయారు చేసారు. 
 
 
 
 
 
 
 



పీరియ
డ్ 

బోధ్నాాంశాం బోధ్నా 
వ్యాహాం 

బోధ్నా సమగ్రి పరిశీలన 

1. పౌర సౌకర్యాలు కలిిాంచడాం పదజాలాంపై చరి  
చదువట 
ప్రతిసిాందిాంచు
ట  
మాండ్ మాాపాంగ్ 
 

వ్యర్యా పత్రికల న్లాండ్డ 
కిుపిాంగులు  
గురుదేవ వ్యరి 
వీడ్డయోలు  
ముఖ్యాాంశాల చారుి  
 

1.మీ గ్రామ 
పాంచాయితీ 
కలిిస్తాని 
సౌకర్యాలు ఏమిటి? 
2.గ్రామ సభలో నీవ 
ఏ ఏ విషయాలన్ల 
గమనిాంచావో 
చెపుి? 

2. గ్రామ పాంచాయితీ నిర్యమణాం పదజాలాంపై చరి  
చదువట 
ప్రతిసిాందిాంచు
ట  
 

గ్రామ ఎనిికలక్ల 
సాంబాందిాంచివివర్య
లు  
ముఖ్యాాంశాల చారుి 

1.ఓటరు జాబితా 
గురిాంచి 
వివరిాంపుము? 
2.పాంచాయితీకి 
ఎనిిక కావ్యలాంటే 
ఎాంత వయస్తు 
ఉాండాలి? 

3. ఎనిికలు,సరిాంచ్,ఉపసరిo
చ్ 

పదజాలాంపై చరి  
చదువట 
ప్రతిసిాందిాంచు
ట  
మాదిరి 
ఎనిికలు 
 

ఎనిికల వివర్యలు  
ఓటిాంగ్ ఈవియాం 
పోలిాంగ్ కాంద్రాం 
మొదలగు విషయాలు 

1.సరిాంచ్ న్ల 
ఏవిధ్ాంగా 
ఎన్లిక్లాంట్లరు? 
2.కారా దరిశ చేసే 
పన్లలు ఏమిటో 
వివరిాంచాండ్డ? 
 
 
 



4. గ్రామ పాంచాయితీ ఏమి 
చేస్తాాంది. 

పదజాలాంపై చరి  
చదువట 
ప్రతిసిాందిాంచు
ట  
క్షేత్ర పరాటన  
 

గ్రామ ఎనిికలక్ల 
సాంబాందిాంచివివర్య
లు 
ముఖ్యాాంశాల చారుి 

1.గ్రామ పాంచాయతీ 
సమావేశాలలో ఏ ఏ 
అాంశాలపై 
చరిిసారు? 

5. గ్రామ పాంచాయితీ నిధులు 
జేగురుపాడ్ల వివర్యలు. 

పదజాలాంపై చరి  
చదువట 
ప్రతిసిాందిాంచు
ట  
 

అాంతర్యాలాం న్లాండ్డ 
సేకరిాంచిన 
జేగురుపాడ్ల 
వివర్యలు,చిత్రాలు 

1.పాంచాయితీ కి గల 
ఆదాయ మార్యొలు 
ఏమిటో చెపుి? 
2.నిరమల్ గ్రామ 
పురసకరాం గురిాంచి 
నీవ నేరుిక్లని 
విషయాలు ఏమిటో 
వివరిాంచు? 

6. జేగురుపాడ్ల వివర్యలు 
,పాాండ్లరాంగాపురాం వివర్యలు 

పదజాలాంపై చరి  
చదువట 
ప్రతిసిాందిాంచు
ట  
 

అాంతర్యాల న్లాండ్డ 
పాాండ్లరాంగాపురాం 
చిత్రాలు మరియు 
వివర్యలు సేకరణ 

1.నీ గ్రామ 
పాంచాయితీ నిరమల్ 
పురసకరాం 
పాందాలాంటే ఏమి 
చేయాలి? 

7. పాాండ్లరాంగాపురాం 
,పాఠాాంశాం పూరిా 

పదజాలాంపై చరి  
చదువట 
ప్రతిసిాందిాంచు
ట  
 

అాంతర్యాల న్లాండ్డ 
పాాండ్లరాంగాపురాం 
చిత్రాలు మరియు 
వివర్యలు సేకరణ 

1.పాాండ్లరాంగాపు
రాం పాంచాయితీలో 
నీవ గమనిాంచిన 
ఆదర్యశలు ఏమిటి?  
 
 
 



8. కీలక పదాలు 
మీ అబ్యాసనానిి 
మెరుగుపరుికాండ్డ. 

పదజాలాంపై 
చరి. 
కిేజ్ 
 

 
          - 

  
           - 

     
 
టీచర్ నోడ్లు : 
అాంతర్యాలాం న్లాండ్డ సేకరిాంచు కవలిునవి: 
*నిరమల్ గ్రామ పురసకరాం వివర్యలు 
*జేగురుపాడ్ల పాంచాయితీ వివర్యలు 
*పాాండ్లరాంగాపురాం వివర్యలు. 
*దేవ దీవెన క్లమారి వివర్యలు. 
*ఓటరు నమూనా జాబితా. 
*ఎనిికలక్ల సాంబాందిాంచిన వివర్యలు. 
                                                   ఉపాధ్యాయుని ప్రతిసిాందనలు 
 
 
 
 
 
ఉపాధ్యాయుని సాంతకాం                  ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సాంతకాం                         సాందరశక్లల 
సాంతకాం  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


