
 
ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. వి.కృష్ణా రెడ్డ ి  9704334519                                         
విషయము  : సాంఘిక శాస్త్రము  
తరగతి   : 6 వ తరగతి  
పాఠ్ాాంశము  : 14.ట్టణ ప్రాంతాంలో సానిక సవరిపాలన. 
పాఠశాల పేరు  : జి. . ఉ. పాఠశాల,రమణకకపేట్  
నెల              :  జూన్  
కాలాం             : 40 నిమిష్ణలు  
పీరియడ్లు  :  06 
 
విషయ అవగాహన : 
*పురపాలక సాంఘాం,సవరిపాలన,కార్పరేషన్,జీవ సాంబాంద వారధ దార్ధధలు వాంటి కీలక దాలను 
వివరిాంచగలరు. 
*పురపాలక సాంఘాలు,గ్రామ ాంచాయితీల మధా  గల పోలికలు, తేడాలు  గురిాంచి వివరిసారు. 
*గ్రామానిన,ట్టణానిన వేరు చేసే అాంశాలను వివరిసారు. 
*సబ్ కాాంట్రాక్టట వర్కక ను నిరవచిసాడ్ల. 
*పురపాలక సాంఘాలు సబ్ కాాంట్రాక్టట వైపు మొగుు చూడానికి గల కారణాలను తెలగలరు. 
*చెతాను తరలిాంచడoలో మునిసిపాలిటి చూపుతునన నిరుక్ష్యాం పై విమరశనాతమక క్లుపీాకరణ చేయగలరు. 
*పేద ప్రజలకి సహాయాం చేయడానికి కార్పరేషన్ ఎలాంటి సేవలు అాందిస్ాాందో ఉదహరిసారు. 
*సవచచ భారత్ వాంటి కారాక్రమాలపై  సరి అయిన భావన ఏరరచుక్లాంటారు. 
ఇచిచన పాఠ్ాాంశమును అరధాం చేస్క్లని వ్యాఖ్యానిాంచుట్: 



*పురపాలక సాంఘ కారిమక్లలు పేర్ధ చదివి వ్యరి నుల గురిాంచి వివరిాంచగలరు. 
*ప్రజల వినతి పేర్ధ చదివి కాలనీ వ్యస్లు ఎల తమ సమసాను రిషకరిాంచుకో గలరు అనే విషయాంపై 
వ్యాఖ్యానిసారు  
*మితిమీరిన చెతా వలన వచేచ సమసాలక్ల రిష్ణకర్ధలు చూగలరు. 
సమాచార నైపుణాాలు: 
*పిలులు వ్యరి జిలులలో గల పురపాలక సాంఘాల జాబితాను తయారుచేసారు. 
*ఆాంద్రప్రదేశ్ లో గల పురపాలక సాంఘాల ,కార్పరేషన్ ల యొకక జాబితాను తయారుచేసారు. 
*భీమిలి మరియు తెనాలి మునిసిపాలిటి లక్ల సాంబాందిాంచిన సమాచార్ధనిన అాంతర్ధాలాం నుాండ్డ సేకరిసారు 
సమాజిక అాంశాలపై ప్రతిసాందన : 
*సానిక సమసాల రిష్ణకరాం కోసాం కార్పరేట్ర్క ను ప్రశ్ననసాడ్ల. 
*పురపాలక సాంఘ నిధుల ఖరుచక్ల సాంబాందిాంచిన అాంశాలను స్నినతాంగా ప్రశ్ననసాడ్ల. 
ట్ నైపుణాాలు : 
*జిలు ట్ాం లో మునిిపాలిటీలను గురిాసారు. 
*ఆాంద్రప్రదేశ్ ట్ాంలో మునిిల్ కార్పరేషనును గురిాసారు. 
*పేజి నెాం 121 లో గల ట్ాంను చదివి మునిసిపాలిటి కలిస్ానన సౌకర్ధాలను వివరిసారు. 
ప్రశాంస-అభినాందన-స్నినతతవాం : 
*తడ్డ,పొడ్డ చెతాను వేరు చేయడానికి తెనాలి మునిసిపాలిటి అనుసరిస్ానన విధ్యనాలను ప్రశాంసిసారు. 
*సవచచ భారత్ కారాక్రమ ర్ధాలీ లలో పాల్ుాంటారు. 
*సవచచ భారత్ నినాదాలను తయారు చేసారు. 
*రిసర్ధల రిశుబ్రథ ట్ు మాంచి  వైఖరిని ఏరరచుక్లాంటారు. 
 
 
 
 
 
 



పీరియడ్ బోధనాాంశాం బోధనా వ్యాహాం బోధనా సమగ్రి రిశీలన 
1. ట్టణ ప్రాంతాం నుాండ్డ 

మునిసిపాలిటీల ఏర్ధటు 
వరక్ల  

మాండ్ 
మాాపిాంగ్,చర్ధచ 
దధతి,ట్ాం ఆధ్యరిత 
బోధన 

ముఖ్యాాంశాల 
చారుట,వివిధ సాంక్షేమ 
కారా క్రమాల 
కిుపిాంగులు 

1.పేజి నెాం 121.లో 
గల ట్ాం ఆధ్యరాంగా 
ట్టణ ప్రాంత 
సౌకర్ధాలను పిలుల 
నుాండ్డ సమాధ్యనాల 
రూాంలో 
ర్ధబడతాను? 

2. ప్రజల వినతి వరక్ల  క్షేత్ర 
రిశీలన,ఇాంట్రూవయ 
దధతి,గ్రూపు 
కృతాములు   

ఇాంట్రూవయ కొరక్ల 
ప్రశనలు తయారీ. 

1.భీమిలి 
మునిసిపాలిటి 
యొకక గొదనాం 
ఏమిటి? 
2.కార్పరేట్రుు అాంటే 
ఎవర్ప చెాండ్డ? 

3. పురపాలక సాంఘ నిధులు   క్షేత్ర 
రిశీలన,ఇాంట్రూవయ 
దధతి,గ్రూపు 
కృతాములు   

ఇాంట్రూవయ కొరక్ల 
ప్రశనలు తయారీ. 

1.నీ ప్రాంతాంలో గల 
డ్రైనేజి సమసాను 
పురపాలక సాంఘాం 
దృష్టటకి ఏవిధాంగా 
తీస్క్ల వెళతావో 
వివరిాంచుము? 

4. పురపాలక సాంఘ 
కారిమక్లలు  

చర్ధచ దదతి  
చదువుట్ 
ప్రతిసాందిాంచుట్  

పురపాలక కారిమక్లల 
చేసే నుల  చిత్రాలు 

1.ఒక వేళ పురపాలక 
సాంఘ కారిమక్లలు 
సమ్మమ చేసేా ఎలాంటి 
రిసిాతులు 
ఉాంటాయో 
చెాండ్డ? 
 
 
 



5. పురపాలక సాంఘ 
కారిమక్లలు పూరిాగా  

చర్ధచ దదతి  
చదువుట్ 
ప్రతిసాందిాంచుట్ 

పురపాలక కారిమక్లల 
చేసే నుల  చిత్రాలు  

1.పురపాలక సాంఘ 
సభ్యాలు 
ఎదుర్పకాంటునన 
సమసాలక్ల ఎలాంటి 
రిష్ణకర్ధలు నీవు 
చూచిసావు? 

6. దారిచూపిన తెనాలి 
మునిిపాలిటీ  మరియు 
కీలక దాలపై చరచ  

చరచ,విషయ 
సేకరణ,చదువుట్ 
ప్రతి సాందిాంచుట్  

తెనాలి మునిిపాలిటీ 
వివర్ధలు మరియు తడ్డ 
పొడ్డ చెతా నుాండ్డ 
విదుాత్ పొాందు 
వివర్ధలు  

1.తెనాలి 
మునిసిపాలిటి 
యొకక ఆదర్ధశలు 
ఏమిటి? 
2.చెతా రీ ప్రసెస్ 
చేయడాంలో గల 
ఉయోగాలు 
ఏమిటి? 

 
టీచర్క నోడ్ి:   
సేకరిాంచుకోవలిసిన అదనపు సమాచారాం  
*భీమిలి మునిిపాలిటీ యొకక వివర్ధలు  
*తెనాలి మునిిపాలిటీ వివర్ధలు  
*తడ్డ పొడ్డ చెతా నుాండ్డ విదుాత్ తయారీ వివర్ధలు. 
*సవచచ భారత్ ప్రతిజఞ మరియు నినాదాలను సేకరిాంచుకోవ్యలి. 
                                                   ఉపాధ్యాయుని ప్రతిసాందనలు 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ఉపాధ్యాయుని సాంతకాం                  ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సాంతకాం                         సాందరశక్లల సాంతకాం  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


