
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.

మే
ధో
మ
ధన
ం

మొత్తం త్రగతి కృత్యం:-

“గ్రామ పంచాయతి” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను
1. మీగ్రామాం / పట్టణాం పేరేమి?
2. మీ గ్రామానికి / ఎనినకలు జరిగాయా?
3. సరపాంచ్ నాయకునిగా ఎకకడ ఎనునకోబడుతాడు?
4. స్థానికసవపరిపాలనో భాగాంగా గ్రామాలలో ఏర్పపటుచేయబడిన వ్యవ్సాను ఏమాంటారు?
5. మీకు తెలిసిన ఒక గ్రామ పాంచాయతీ పేరు చెపపాండి.
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెపేప సమాధానాలను నలలబలలపై వ్రాసి చెపపబోయే పాఠ్యాంశానిన
“గా్రమ పంచాయతి” అని నలలబలలపై ర్పస్థాను. ఈ రోజు మనాం “గ్రామ పంచాయతి ” గురిాంచ
తెలుసుకుాందాము.

పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. సురేష్
• విషయము : సాంఘిక శాస్త్ర ము
• తరగతి : 6 వ తరగతి
• పాఠ్ాాంశము : 6.13  గా్రమ పంచాయతి

• పాఠశాల పేరు : జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శీ్ర కాళహస్తి
• తేది :  అకో్ట బరు
• కాలాం : 40 నిమిషాలు
• పీరియడ్లు :  05

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

ప్లఠ్యపుస్తకములు
ప్రామాణిక గ్రంథాలలు
వార్తత పత్రికలు
స్క్రాప్ బుక్స్
జీవిత చరిత్రలు
ఇతర గ్రంథాలలు

అటా్లసు
గా్లబు

మాయపులు
చార్టు లు
ప్రాజెక్టు లు

ఇతర స్ంబంధ స్క్రధనాలు

పరస్తు త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్యంశాలు: భావనలు:

గ్రామ పాంచాయతి - పౌర సౌకర్పయలు కలిపాంచడాం – గ్రామసభ - ఓట్రల జాబితా - వారుులు
గ్రామ పాంచాయతిలో రిజరేవషనుల – ఎనినకలు - సరపాంచ్, ఉప-సరపాంచ్, సెక్రట్రీ - కారయదరిి, 
కారయనిర్పవహక అధికారి - గ్రామ పాంచాయతి ఏమి చేసుాాంది? - గ్రామ పాంచాయతి నిధులు -

మాండల పరిషత్, జిల్లల పరిషత్ - గాంగాదేవిపలిల గ్రామ పాంచాయతిము
ఖ్
యంశా

లు
: 

భా
వన
లు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.

విష
య

అవ
గా
హ
న
కో
స్ం

కృత్య
యలు

పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ
ప్ల
ఠ్
యంశా

న్ని
చద
వడ
ం

–ప్ర
శ్ిం
చడ
ం

ప్రతి
స్ప
ంద
ంచ
డం

జట్టు పన్న పిలాల డరైీ

3

o విదాయరుాలు అాందురూ వ్యకిాగతాంగా క్షుణణాంగా చదవ్మని చెపిప అరాాంకాని పదాలను
నోట్ పుసాకాంలో ర్పసుకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాసుకునన కషటమైన అరాాంకాని పదాలను

విదాయరుాలచే చెపిపాంచే ప్రయతనాం చేయాలి, పిలలలు చెపిపన సమాధానాం సరికాకపోతే
వివ్రిాంచాలి.

( చ ర్చ నీ యం శా లు )

తరగతిలోని విద్యారుు ల స్త్ాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్లు చేసి ను. ఒక జటో్ల లో 4లేద్య 5 మాంది
ఉాండేలా చూసి ను. ఒక్కొకొ జటో్ల కూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశము కేటాయిసి ను.

భావ్నలను నలలబలలపై ర్పయాలి. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విషయాలను (భావ్నలను) 
జట్లలో చరిచాంప చేసి వారియొకక వ్యకిాగత నోట్ పుసాకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటికి సమాధానాలను ర్పసుకొని జట్లవారీగా ప్రదరిిాంచాలి. జట్లవారీగా చెపిపన

సమాధానాలను నలలబలలపై ర్పసి, కీలక ప్రశనలకు విదాయరుాలు చెపిపన సమాధానాలను పోల్లచలి. 
వివ్రిాంచాలి.

 నువ్వవ గ్రామాంలో నివ్సిసుాననట్లయితే మీ తలిలదాండ్రులను అడిగి గ్రామసభ ఎల్ల జరుగుతుంాంో
తెలుసుకో. అల్లగే గ్రామసభ జరిగితే ఆ సమాచారాం ముాందుగా అాందరికీ తెలుసుాాందా? 
విచారిాంచు.  మీ గ్రామసభ ఎాంత మాంది హాజరౌతారో కూడా తెలుసుకో. గ్రామసభలో
చరిచాంచాలిిన విషయాం ముాందుగానే అాందరికీ తెలుసుాాందా? విషయాలను అాందరూ కలిసి
చరిచస్థార్ప? ఆ తరవాతే ఒక నిరణయానికి వ్స్థార్ప?
 గ్రామ పాంచాయితీ సక్రమాంగా పని చేయడానికి పై అాంశాలు ఎాంత వ్రకు ోహదాం
చేస్థాయి?
 గ్రామసభలో ప్రజలు పాల్గొనటానికి కొనిన నినాదాలను ర్పయి.
 గ్రామ పాంచాయతి నిర్పాణాం
 గ్రామ పాంచాయితీని ఎనినకలదావర్ప ఏర్పపటు చేయడాం జరుగుతుంాంది.

 గ్రామ పాంచాయతి
 పౌర సౌకర్పయలు
 గ్రామసభ
 ఓట్రల జాబితా

 సరపాంచ్, ఉప-సరపాంచ్, సెక్రట్రీ
 గ్రామ పాంచాయతి నిధులు
 మాండల పరిషత్, జిల్లల పరిషత్
 గాంగాదేవిపలిల గ్రామ పాంచాయతి
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స్మ
కా
లీన

అం
శా
లప
ైప్ర
తిస్
పంద
న-

ప్రశ్
ించ

డం
ప్రసుాతాం మన పాఠ్యాంశానికి సాంబాంధిాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశనలు పిలలలచేత
అడగ నివావలి. లేదా ఈ స్థమర్పాానిన విదాయరుాలలో స్థధిాంచడానికి కొనిన ప్రశనలు అడుగుతాను. 

వివ్రిస్థాను. చరిచస్థాను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబిాంబిాంచాలి.

జట్టు కృత్యయలు పిలాల డరైీ
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విష
యా

వగా
హ
న

స్మా
చా
ర
నపు

ణ్య
యలు

పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ పేర్పలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విషయావ్గాహనను
పరీక్షాంచడాం. విదాయరుాలను జటుటగా చేసి “మీ అభయసనను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే

అాంశాం క్రాంద విషయావ్గాహన, సమాచార నైపుణ్యయలు, సమకాలీన అాంశాలపై
ప్రతిసపాందన ప్రశనలపై చరిచాంప చేయాలి.

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

స్ంఘటన రచన
పిలాల డరైీ
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

 గ్రామ పాంచాయతికి అవ్సరమైన నిధులు ఎకకడ నుాంచ సమకూరుతుంనానయి?
 మీరు మీ గ్రామ పాంచాయతికి వెళ్లల చవ్రగా జరిగిన సమావేశశాం ఎపుపడు జరిగిాంో
తెలుసుకోాండి.
 గ్రామ పాంచాయతి సమావేశశానికి ఖచచతాంగా సగాం మాంది సభ్యయలు హాజరు కావాలి అనే
నిరణయాం సమాంజసమా? కాదా? ఎాందుకు?
 మీ వార్డు అభివ్ృదిికోసాం ఈ సాంవ్తిరాం ఎటువ్ాంటి ప్రణ్యళ్లక అమలు చేసేా
బాగుాంటుాంది?తయారుచేయాండి.
 గ్రామ పాంచాయతీ సరపాంచ్ ను ఒకరిని తరగతి గదికి ఆహావనిాంచాండి. వారితో ముఖ్ముఖి
ఏర్పపటుచేసి, సరపాంచ్ ను ఎల్లాంటి ప్రశనలు అడగాలో ముాందే చరిచాంచ ఒక ఇాంట్రూవా ను
రూపాందిాంచాండి.
 ఓట్రల జాబితాలో కొతాగా నమోదు చేయడాం, తీసివేశయడాం ఎాందుకు జరుగుతుంాంది? 
తెలుసుకో. మీ ఇాంట్లల 18 సాంవ్తిర్పల పైన ఉనన వ్యకుాలు ఎాందరునానరు?

 గ్రామ పాంచాయతి ఏమి చేసుాాంది?
 మీ ఇాంట్లల ఎాంతమాంది ఓట్రులనానరు?
 మీ ఇలుల ఏ వారుులో ఉాంది?
 మీ వారుు సభ్యయని పేరు ఏమిటి?
 మీ తలిలదాండ్రులను అడిగి ఎాంతమాంది వారుు సభ్యయలుగా పోటీ చేశారో తెలుసుకో. ఎనినకల
సమయాంలో వాళ్ళు ఏమి చేశారు. నిజాంగా ఏాం జరిగిాంది?తెలుసుకో.
 మీ గ్రామ పాంచాయతిలో ఎాంతమాంది వారుు సభ్యయలునానరు?
 నువ్వవ గ్రామ పాంచాయితిలో నివ్సిాంచనట్లలతే వీటిని గురిాంచ తెలుసుకో.
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పట
నపు

ణ్య
యలు

-ప్రా
జెక్ట
ుప
న్న

ప్రశ
ంస్

-సు
న్నశ్
తత
వం

పరిశీలన పిలాల ప్రాజెక్టు లు
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మై
ండ్

మా
యపి
ంగ్

పరిశీలన పిలాల నోట్టపుస్తకాలు
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ఇలా విద్యారుు లు తాము నేరుచకున్న భావన్లకు స్త్ాంబాంధాంచిన్ మ ాండ్ మ్యాపాంగ్ ద్యారా స్త్ాయాంగా
పరీక్షాంచుకుాంటారు. న్లు బలు ప విద్యారుు లచే చేయిసి ను. అలాగే విషయవగాహన్, స్త్మ్యచార

న పుణ్యాలు, స్త్మకాలీన్ అాంశాలప పీ తిస్త్పాందన్, పట న పుణ్యాలు, పీా జెకోు పని, పీ శాంస్త్కు
స్త్ాంబాంధాంచిన్ పీ శనలు పలు ల నోట్ బుక్స్ లో వీ్ర యిసి ను.

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

o మీ గ్రామ సరపాంచ్ ని గాని, మాండల పరిషత్ అధయక్షునిన గాని మీ పాఠశాలకు
ఆహావనిాంచాండి. పాంచాయితీ విధానాం గురిాంచ చరిచాంచాండి. ముాందే కొనిన ప్రశనలు తయారు
చేయాండి. వారు వ్చచన తరవాత అడగాండి.
o మీ వార్డు మెాంబర్డ తోగాని / సరపాంచ్ తో గాని మాటాలడి వారు చేసుానన పనుల గురిాంచ
చరిచాంచాండి. గ్రామ ప్రాంచాయితీ చేసుానన పనుల గురిాంచ ఒక పోసటరులో ర్పసి మీ తరగతి
గదిలో ప్రదరిిాంచాండి.
o మీ ఉపాధాయయులను అడిగి ఓట్రల జాబితాను ఎవ్రు ఆధునికీకరిస్థారో(update) తెలుసుకో.
o 18 సాంవ్తిర్పల కాంటే తకుకవ్ వ్యసు గల వ్యకుాలను ఓటు వేశయడానికి ఎాందుకు
అనుమతిాంచరు?
o మీ ప్రాంతాంలో గల పౌర సౌకర్పయలను తెలుసుకోాండి.
o మీ గ్రామ పాంచాయతి లేదా పురపాలక సాంఘాం అమలు పరుసుానన వివిధ పధకాలను
గురిాంచ మీ తరగతి గదిలో చరిచాంచాండి.

1. మీరు స్థానిక సాంసాలో సభ్యయనిగా ఉాంటే ఏ సమసయ పరిషారనికి ప్రయతినస్థారు?
2. మీ పాంచాయతీలో / మునిిపాలిటీలో స్థమానయ ప్రజలు ఏ సమసయపైన అయినా నిరణయాం
తీసుకోవ్డాంలో పాలు పాంచుకొాంటునానర్ప? కొనిా ఉదాహరణలు ఇవ్వాండి.
3. గ్రామసభ సమావేశశాలకు తకుకవ్ మాంది హాజరు కావ్డానికి కారణ్యలు ఏమై ఉాండవ్చుచ?
4. దారిద్ర్యరేఖకు దిగువ్న ఉనన (BPL) జాబితానుగ్రామ సభ సమావేశశాంలో ఎాందుకు చదువ్వతారు?
5. మోట్టటరు గ్రామపు సవరణ, కొలేలరు గ్రామపు జగునొు ఈ మధయనే పెళ్లు చేసుకుాంది. పెళ్లు తరవాత
కొలేలరులో నివాసముాంట్ట ఉాంది. ఇపుపడు ఆమె పేరు ఏ ఊరు ఓట్రల జాబితాలో ఉాంటుాంది.
6. దళ్లత పాంచాయతి సభ్యయలు గాని, సరపాంచులు గాని మీకు తెలిసి ఎమైనా సమసయలను
ఎదుర్కాంటునానర్ప? వివ్రిాంచాండి.
7. పాంచాయతి సభ్యయలకు, సరపాంచ్ లకు ఎటువ్ాంటి జీతభతాయలూ ప్రభ్యతవాం ఇవ్వదు. వారికి జీతాం
ఇవావలని మీరు భావిసుానానర్ప? వివ్రిాంచాండి.

విద్యయర్థు లను జట్లు గా చేసి జట్ులోగుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం. 

గా్రమ పంచాయతి

ప్రజలు ఓట్రులగ్రామసభ

వారుు మెాంబరుల

నివాస్థలు

వారుులు

సరపాంచ్

ఉప సరపాంచ్

18 సాం. ఓటుహకుక

సరపాంచ్ గా
పోటీ21 సాం.
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స్క్ర
మ
ర్త య
ాల
వా
రీగా

పిలా
ల
ప్రగ
తి

నమో
దు

పాఠాం పూరిి అయిన్ వాంటనే విద్యా పీ మ్యణ్యల ఆధ్యరాంగా విద్యారుు ల సు యిని అాంచనా వేసి ను. 
పలు ల సు యిని రిజిషో ర్ లో న్మోదు చేసి ను. సు యిని బటో్ట ’స్త’ గ్రూ పు వ్రరికి తగిన్ కృతాాలు

తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్రూ పుకు వచేచటట్లు చూసి ను.

నమోదుపతా్రలు పిల్ల ల్ నోట్
పుస్త కాలు

8

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

కీ ల క ప దాలు

గాంగాదేవిపలిల ఏ జిల్లలలో ఉాంది?
గాంగాదేవిపలిలలో ఎనిన కమిటీలు ఉనానయి?
గాంగాదేవిపలిలని గురిాంచ నీ అభిప్రయాం ఏమిటి?
గాంగాదేవిపలిల పాంచాయితీ విజయానికి కారణాం ఏమిటి?
మీ గ్రామ పాంచాయితీని, గాంగాదేవిపలిల గ్రామ పాంచాయితీతో ఎల్ల పోలుస్థారు?
హజపలిలలో ఏ ఏ పౌర సౌకర్పయలు ఉనానయి?
హజపలిల రోడుు, మురికి కాలువ్ల నిర్పాణాం ప్రతేయకత ఏమిటి?
మీ గ్రామాంలో ఉనన మరుగు దొడుల, మురికి కాలువ్ల నిర్పాణాం, మాంచనీరుఎల్ల ఉాంది?
గ్రామసభను సక్రమాంగా నిరవహిసుానన గ్రామ పాంచాయతిలు ఉనానయా?

1 2 3 4 5 6 7

1. గ్రామపంచాయతి స్రపంచ్ :- గ్రామ పాంచాయితీకి పెది. గ్రామానికి మొదటి పౌరుడు
2. గ్రామస్భ :- గ్రామాంలోని ఓట్రలాందరు సభ్యయలుగా గలది.
3. పౌర సౌకర్తయలు :- త్రాగేనీటి వ్సతి, మురుగు కాలవల నిరవహణ, రోడుల, వీధి దీపాలు మొదలగునవి పౌర సౌకర్పయలు.
4. ఎన్నికలు :- ఒక వ్యకిాని నాయకునిగా ఎనునకోవ్టానికి జరిపే ప్రక్రయను ఎనినకలు (Elections) అాంటారు. 
5. స్క్రయ న్నక స్వపరిప్లలన :- స్థానికాంగా మౌలిక సౌకర్పయలు కలిపాంచుట్, ప్రజల సమసయలు తీరచటానికి ఏర్పపటు చేసిన వ్యవ్సా.
6. మండల పరిషత్తత :- కొనిన గ్రామాలు కలిసి మాండలాం అవ్వతుంాంది. ఈ మాండల స్థాయిలోని స్థానిక ప్రభ్యతవమే మాండల పరిషతుంా.
7. జిలా్ల పరిషత్ :- కొనిన మాండల్లలు కలిసి జిల్లల అవ్వతుంాంది. జిల్లల స్థాయిలోని ప్రభ్యతవమే మాండల పరిషతుంా.

వార్డు
మెాంబరుల

ప్రభ్యతవ
అధికారులు

మాందలసా్థయి
అధికారులు

పాంచాయతి
సెక్రట్రీ

గ్రామ పాంచాయితీ

ప్రజలు

ఉపసరపాంచ్
సరపాంచ్

గ్రామసభ
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