
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.

మే
ధో
మ
ధన
ం

మొత్తం త్రగతి కృత్యం:-

“పట్టణ ప్రాంతాంలో స్థానిక స్వపరిపాలన” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశలు
అడుగుతాను (కొన్నల చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. పట్టణాలలో త్రాగునీరు, మురుగు కాలవల న్నరవహణ ఎవరు చూస్తూరు?
2. గ్రామాలలో వారుులకు వారుు మాంబరుు ఉాంటారు. మరి పట్టణాలలో ఎవరుాంటారు?
3. పాంచాయతీ సరపాంచ్ ను పోలిన పట్టణ సవపరిపాలనకు అధ్యక్షుడడు ఎవరు?
4. నీకు దగ్గరలోన్న ఏదైనా పట్టణాన్నల సాందరిశాంచావా? దాన్న గురిాంచ చెప్పప.
పై ప్రశలలకు పిలుు చెప్పప సమాధానాలను నలుబలుపై వ్రాసి చెపపబోయే పాఠ్యాంశాన్నల
“పట్టణ ప్రాంతాంలో సా్థనిక స్వపరిప్లన” అని నలుబలుపై రాస్తూను. ఈ రోజు మనాం “పట్ట ణ 
ప్రాంతాంలో సా్థనిక స్వపరిపాలన ” గురిాంచ తెుసుకుాందాము.

పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్

1

పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. సురేష్
• విషయము : సాంఘిక శాస్త్ర ము
• తరగతి : 6 వ తరగతి
• పాఠ్ాాంశము : 6.14 పట్ట ణ ప్ర ాంతాంలో సా్థనిక 

స్వపరిప్లన

• 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

పీ సి్త త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:

o పట్టణాంలోన్న దృశాయు – మున్నసిపాలిటీల ఏరాపటు – పౌర సౌకరాయు – భీమున్న పట్టణాం
మున్నిపాలిటి – ప్పరపాలక సాంఘాం ఏ విధ్ాంగా పన్నచేసుూాంది? – కౌన్నిలరుు, ఛైరమన్, 

కమీషనర్, – రోడుు శుభ్రాం చేయుట్ - ప్రజల వినతి – ప్పరపాలక సాంఘాం-న్నధుు – సబ్
కాాంట్రాక్టాంగ్ వర్్ – ప్పరపాలక సాంఘ కారిమకుు – దారి చూపిన తెనాలి మున్నసిపాలిటీ -ము

ఖ్
యంశా

లు
: 

భా
వన
లు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.
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పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ
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జట్టు పన్న పిలాల డరైీ
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o విదాయరుుు అాందురూ వయక్ూగ్తాంగా క్షుడణణాంగా చదవమన్న చెపిప అరుాంకాన్న పదాలను
నోట్ ప్పసూకాంలో రాసుకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాసుకునల కషటమైన అరుాంకాన్న పదాలను

విదాయరుులచే చెపిపాంచే ప్రయతలాం చేయాలి, పిలుు చెపిపన సమాధానాం సరికాకపోతే
వివరిాంచాలి.

( చ ర్చ నీ యాం 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.

భావనలను నలుబలుపై రాయాలి. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విషయాలను (భావనలను) 
జట్ులో చరిచాంప చేసి వారియొక్ వయక్ూగ్త నోట్ ప్పసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశలలను, వాటిక్ సమాధానాలను రాసుకొన్న జట్ువారీగా ప్రదరిశాంచాలి. జట్ువారీగా చెపిపన

సమాధానాలను నలుబలుపై రాసి, కీలక ప్రశలలకు విదాయరుుు చెపిపన సమాధానాలను పోల్చచలి. 
వివరిాంచాలి.

 మీ ప్రాంతాంలో చెతూను ఎల్చ సేకరిస్తూరు? దాన్నల ఏాం చేస్తూరు?
 ప్పరపాలక సాంఘాం కలిపసుూనల ఏ ఏ సౌకరాయలను గ్రామ పాంచాయితి కలిపాంచట్ాం
లేదు?
 మీ పట్టణాంలో / నగ్రాంలో గ్త రాండు సాంవతిరాలలో ప్పరపాలక సాంఘాం చేసుూనల
పన్నన్న తెుసుకో.
 పోచెమమ ఉనల వీధిలో కొళాయి నుాంచ నీరు 30 న్నమిషాలు కూడా రాదు. అాందువలు
చాల్చ మాంది బకెటుు న్నాంప్పకోడాన్నక్ వరుసలో న్నుచాంటారు. ఆమ సమసయ పరిాల్రాం
కావటాన్నక్ నీవు పోచెమమకు ఏవిధ్మైన సలహా ఇస్తూవు?

పౌర సౌకరాయు
 భీమున్న పట్టణాం మున్నిపాలిటి
 ప్పరపాలక సాంఘాం ఏ విధ్ాంగా పన్నచేసుూాంది?
 ప్రజల వినతి

 ప్పరపాలక సాంఘాం-న్నధుు
 సబ్ కాాంట్రాక్టాంగ్ వర్్
 ప్పరపాలక సాంఘ కారిమకుు
 కారోపరేషన్
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స్మ
కా
లీన

అం
శా
లప
ైప్ర
తిస్
పంద

న-
ప్రశ్
ించ

డం
ప్రసుూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్ సాంబాంధిాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ్ ప్రశలు

పిలులచేత అడగ్ న్నవావలి. లేదా ఈ స్తమరాుాన్నల విదాయరుులలో స్తధిాంచడాన్నక్ కొన్నల ప్రశలు
అడుగుతాను. వివరిస్తూను. చరిచస్తూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.

జట్టు కృత్యయలు పిలాల డరైీ
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పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ్ ప్పరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్లాంచ విషయావగాహనను
పరీక్షాంచడాం. విదాయరుులను జటుటగా చేసి “మీ అభ్యసనను మరుగుపరుచకోాండి.” అనే

అాంశాం క్రాంద విషయావగాహన, సమాచార నైప్పణాయు, సమకాలీన అాంశాలపై
ప్రతిసపాందన ప్రశలలపై చరిచాంప చేయాలి.

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

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

తమ వారుులోు అన్నల సౌకరాయలనూ కలిపాంచడాన్నక్ వారుు కౌన్నిలర్ ు ఏాం చేస్తూరు?
మీ ఇాంటి ముాందు చెతూ ఉాంటే నువువ ఏమిష చేస్తూవు?
మీ ప్రాంతాంలోన్న సమసయలను మున్నసిపల్ అధికారులకు తెుప్పతూ ఒక దరఖ్సుూను

రాయాండి.
మీ నగ్రాం/ పట్టణాంలో ఎాంతమాంది ప్పరపాలక సాంఘాంలో పన్నచేసే ఉద్యయగుు, 

కాాంట్రాకటరుు న్నయమిషాంచన సిబబాంది ఉనాలరు?
ప్పరపాలక సాంఘాు సబ్ కాాంట్రాక్టట వైప్ప ఎాందుకు మొగుగ చూప్పతునాలయి?
ప్పద ప్రజలకు సహాయాం చేయడాన్నక్ కార్పపరేషన్ ఎల్చాంటి సేవు అాందిసుూాంది?
గ్రామాన్నల పట్టణాం నుాండి వేరుచేసే అాంశాు ఏమిషటి?
నీకు పట్టణాలలో, గ్రామాలలో బాగా ఇషటమైనవి ఏవి? ఎాందుకు? కారణాు తెుప్పము.

ప్పరపాలక సాంఘ విధులకు, గ్రామ పాంచాయతి విధులకు గ్ల భేదాలను తెలియజేయాండి.
వివిధ్ రకాల విభాగాు ప్పరపాలక సాంఘాం పన్న చేయడాంలో ఎల్చ తోడపడతాయి?
మీ పాఠశాల సక్రమాంగా నడపటాన్నక్ కమిషటీు వేయాలన్నపిసేూ ఎటువాంటి కమిషటీలను

న్నయమిషాంచాలి?
చనాల ఎక్డ పన్నచేసుూాంది? ఆమకు ఎవరు ఉద్యయగ్ాం ఇచాచరు?
కాలనీ శుభ్రాం చేయడాన్నక్ వాళ్ళు ఏమేమిష చేస్తూరు?
చనాల, నజ్మమ చేసుూనల పన్నన్న అాందరూ గౌరవిసుూనాలరా?
చనల ఒక కాలనీలో ఉాంటూ వేరే కాలనీలో పన్నచేసుూాంది. ఆ కాలనీక్ స్తటర్ లైట్ కాలనీలో

ఉనల పౌర సౌకరాయలలో గ్ల తేడాన్న పోలచాండి. సురేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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పరిశీలన పిలాల ప్రాజెక్టు లు
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మై
ండ్

మా
యపి
ంగ్

పరిశీలన పిలాల నోట్టపుస్తకాలు
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ఇలా విద్యారుు లు తాము నేరుచకునన భావనలకు స్త్ాంబాంధాంచిన మ ాండ్ మ్యాపాంగ్ ద్యారా
స్త్ాయాంగా పరీక్షాంచుకుాంటారు. నలు బలు ప విద్యారుు లచే చేయిసి ను. అలాగే

విషయవగాహన, స్త్మ్యచార న పుణ్యాలు, స్త్మకాలీన అాంశాలప పీ తిస్త్పాందన, పట
న పుణ్యాలు, పీా జెకోు పని, పీ శాంస్త్కు స్త్ాంబాంధాంచిన పీ శనలు పలు ల నోట్ బుక్స్ లో

వీ్ర యిసి ను.

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

 మున్నసిపాలిటీు ప్రజలకు కలిపసుూనల ప్రజ్మ సౌకరాయలను బస్ స్తటాండ్, ఆసుపత్రి, 
పాఠశాల, సాంత, మరుగుదొడుు, మొదలగునవి ఒక న్నవేదికను తయారు చేయుము.
 ఇదదరు మున్నిపాలిటీ కారిమకులతో మాటాుడి వారి రోజు వారి కారయక్రమాలను చార్ట పై
రాసి తరగ్తి గ్దిలో ప్రదరిశాంచము.
 వారాూ పత్రికలలో ప్పరపాలక సాంఘాల గురిాంచ వచచన వారూలను సేకరిాంచ ఆ వారూల
స్తరాాంశమున్న తయారు చేయుము.
 ప్పరపాలక సాంఘాల ఎన్నలకు ఎన్నల సాంవతిరాలకు ఒకస్తరి జరుగుతాయి?
 ఓట్రుకు ఎన్నల సాంవతిరాు వయసుి ఉాండాలి?
 మీరు తరగ్తి గ్దిలో మున్నసిపాలిటి అధికారుుగా, ప్రజుగా మీ సమసయలను
తెుపడాన్నక్ ఎల్చ ప్రవరిూస్తూరో నాట్కీకరణ చేయాండి.
 మీరు ఊహాంచ రాండు కాలనీల వటాన్నల తయారు చేయాండి.

విద్యయర్థు లను జట్లు గా చేసి జట్ులోగుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం. 

ప్ట్టణ స్థు నిక స్వప్ర్పాల 

కార్పపరేషన్మున్నసిపాలిటి

ఛైర్ పరిన్ కౌన్నిలర్ కమీషనర్ మేయర్ కారోపరేట్ర్ కమీషనర్

సురేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926 4



స్క్ర
మ
ర్త య
ాల
వా
రీగా

పిలా
ల
ప్రగ
తి

నమో
దు

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

తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్రూ పుకు వచేచటట్లు చూసి ను.

నమోదుపతా్రలు పిల్ల ల్ నోట్
పుస్త కాలు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

కీ ల క ప దాలు

జీవియర్ వీధి దీపాు బాగు చేస్తూడు. ఆయన ప్పరపాలక సాంఘప్ప విదుయత్ కాాంట్రాకటర్
దగ్గర ఉద్యయగ్ాం చేస్తూడు. జీవియర్ పన్నచేసేట్ప్పపడు విదుయత్ ాలక్ట వలు గాయమయిాంది. 
చేయి బాగా కాలిపోయిాంది. ఆయన రాండు నెలల వరకు పన్న చేయకుాండా విశ్రాంతి
తీసుకునాలడు. ఆయనకు ఈ రాండు నెలలను వేతనాు ఇవవలేదు. అాంతే కాకుాండా
కాాంట్రాకటర్ ఆయన్నల ఉద్యయగ్ాంలో నుాంచ తీసివేశాదు. జేవియర్ కు నువువ ఏాం సలహా
ఇస్తూవు?

ప్పరపాలక సాంఘాం పౌరసౌకరాయు తకు్వ ధ్రలకె కలిపాంచాలి అన్న కొాందరు భావిస్తూరు. 
ప్పరపాలక సాంఘాంలో పన్నచేసే వాళుాందరిక్ హాందాతనాంతో కూడిన పన్నచేసే పరిసిుతుు
ఉాండాలన్న మరి కొాందరు అాంటారు. ఈ అాంశాల మీద నీ ఆలోచన ఏమిషటి? నీ వాదన
ఏమిషటి? విదాయరుుు రాండుగ్రూప్పుగా చరిచాంచాలి.
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1. స్వపరిప్లన : సా్థనికాంగా మౌలిక సౌకర్యాలు కలిపాంచి, పర జల స్మస్ాలు తీర్చటానికి ఏర్యపటు చేసిన వ్ావ్సా్.
2. పుర్ప్లక స్ాంఘాం : పట్ట ణ ప్ర ాంతాంలో పౌర్సౌకర్యాలు కలిపాంచడాం కోస్ాం సా్థనికాంగా ఏర్యపటు చేయబడిన పర భుతవ వ్ావ్సా్.
3. పుర్ప్లక కార్పపరేషన్ : నగర్ ప్ర ాంతాంలో పౌర్సౌకర్యాలు కలిపాంచడాం కోస్ాం సా్థనికాంగా ఏర్యపటు చేయబడిన పర భుతవ వ్ావ్సా్.
4. చెతత : పనికి ర్యని వ్ారా్ పదారా్యలు.
5. స్బ్ కాాంటార కిట ాంగ్ : పుర్ప్లక స్ాంఘాలు చెతత సేకరిాంచాండాం, తొలగాంచడాం వ్ాంటి పనులను ప్ర ైవేటు కాాంటార కట ర్ల కు ఇవ్వడాం,
6. జీవ్ స్ాంబాంధ వ్ారా్ పదారా్యలు : మానవులు, జాంతువులు, చెట్ల నుాంచి వ్చిచన వ్ారా్ పదారా్యలు.
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