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RESPONSES  ప్రతిస్పందనలు 

GRADING 

A1 10 C1 6 

A2 9 C2 5 

B1 8 D1 4 

B2 7 D2 0-3 

Name of the Student/విద్యార్ధ ిపేరు :                             
Class/తరగతి :                            
Roll No./రోల్ నంబరు :               
Date/తేది : 
Marks obtained/మారుుల వివరాలు : 
 
 

Title of the 
news Item 
వారాా శీర్ధిక  

Particulars of 
the News  

వారాా వివరాలు  
News Analysis 

వారాా విశ్లేషణ   
Total Marks 

మొతాం మారుులు 
Grade 
గ్రేడు 

Marks Allotted 
కేటాయంచబడిన 

మారుులు 
03 04 03 10 

Marks obtained 
విద్యార్ధి పందిన 

మారుులు 

Title of the News Item/వారాా శీర్ధిక   
  

జనగణమన  “మీ ఇష్ట ం”  

Particulars of the News Item/వారాా వివరాలు 

వారా్త వివర్తలు అన్న చోట వారా్త క్లి ప్పింగును అింటించాలి .  
పేపరు క్లి ప్పింగ్ లభ్యిం కాన్ప్పుడు వారా్త పతి్రకలో పిచురించబడిన్  
అింశాన్నన  ఇకకడ విాసి పేపరు పేరు, ముది్ింపబడిన్ తేదీన్న పేర్కకనాలి. 
వార్ా ను అింటించడింకానీ, విాయడిం కానీ ఏదో ఒకట చేస్తా  సరపోతింద్.  
తదుపర విశ్లి షణ విాయాలి. 

ఈనాడు, జనవరి 10, 2018 

BEST SOCIAL TEACHER  
WHATSAPP GROUP 

ADMIN  
KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS, GANTI, EAST GODAVARI. 

WHATSAAP NO. 9492146689. 
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Particulars of the News Item/వారాా వివరాలు 
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Particulars of the News Item/వారాా వివరాలు 
 జనవరి 9 , 2018 సమాచారం ప్రకారం సినిమా థియేటర్ లో జనగణమన ఖచ్చితం గా 
ఆలపంచ్చ తీరాలనన తీర్పుని సుప్రీమ్ కోర్్ పక్కన పెట్ం్ది.జాతీయ గీతానిన వినిపంచడమా వద్దా అనన 
అంశానిన ప్రసుుతం థియేటర్ యాజమాన్యానికే వదిలేసింది. 
2016  నవంబర్ 30 వ తేదీన థియేటర్ లలో జాతీయ గీతాలాపన ను తపునిసరి చేస్తు ఇచ్చిన తీర్పుని 
సమీక్షంచాల్సందిగా పలు పట్షన్సస ద్దఖలు కావడం తో ద్దనిపై విచారణ జరిప సుప్రీమ్ కోర్్ తాజా గా ఈ 
తీర్పుని వెలువరించ్చంది. జనం వినోదం కోసం సినిమాకి వెళ్తురనీ,అక్కడ దేశభకిు గురించ్చన నైతిక్ 
పోలీసింగ్ అవసరం లేదని సుప్రీమ్ కోర్్ ధరాాసనం అభిప్రాయపడంది.  
దీని గురించ్చ జాతీయ చ్చహ్ననల గౌరవానిన కాపాడే చట్టన్ికి కొనిన సవరణలు చెయాడానికి 12 మంది 
న్యాయమూర్పులతో కూడన క్మిటీ ని ఏరాుటు చేసింది. 
    అయితే చాలామంది సామానా పౌర్పలు జనగణమన ని పాడమని ఆదేశంచ్చనప్పుడు అది దేశ 
సమగ్రతకు, ఐక్ాతకు ద్దరి తీసుుందని ,మంచ్చ నిరణయమని హరషం వాక్ుం చేయడం గమనించదగిన 
విషయం. ఫ్లాగ్ కోడ్ ప్రకారం జాతీయ పతాకానిన,జాతీయ గీతానిన గౌరవించడం తపునిసరి.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఫే్లగ్ కోడ్ అంటే ఏమిటి? 
 ప్రసుుతం అనేక్ సవరణ ల తరాాత “ఫ్లాగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండయా -2002” అమలులో ఉంది. 
Emblems and names ( prevention of improper use) Act,1950, the preventin of insults to 
national honour Act,1970 ఆధారం గా ఈ ఫా్లగ్ కోడ్ ని రూపందించార్ప.దీనిలోని మూడు భాగాలలో 
మొదట్ భాగం లో జండా రూప్పరేఖలకు సంబంధంచ్చన సమాచారం,రండో భాగం లో జండా ను 
ఎగురవేసందుకు ప్రజలు,ప్రైవేటు విద్దా సంసథలు అనుసరించవలసిన నిబంధనలు, మూడో భాగం లో కేంద్ర 
రాష్ట్ర ప్రభుతాాలు పాట్ంచవలసిన నిబంధనలను పేర్కకనబడనవి.దీనిననుసరించ్చ జాతీయ జండా 
ఎగురవేసి,జాతీయ గీతానిన ఆలపంచే సమయం లో ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవ స్తచక్ం గా లేచ్చ నిలబడాల్. 
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Analysis of the News Item/వారాా విశ్లేషణ  
సుప్రీమ్ కోర్ట్ ఇచ్చిన ఈ తీరుప ఏం ప్రతిబంబస్ాంది ? 
1. దేశానిన దేశగౌరవానిన ప్రసుుట్ంచే జాతీయ పతాకానిన,జాతీయ గీతానిన గౌరవించడం 

దేశ పౌర్పల విధ. 
2. ప్రజలకు రాజాాంగం ఎనోన రకాల సాచిలని ఇచ్చింది .భావప్రక్టన్య సాచి తో   
       బాటు,వాక్సవతంత్రప్ప హకుక,జీవించే హకుక వంట్ ఎనోన హకుకలని ప్రసాదించ్చంది. 
3.    ఈ హకుకలనినట్కీ చట్బదధత కూడా క్ల్ుంచ్చంది. అయితే అదే రాజాాంగం ప్రాధమిక్    
       విధులని నిరబంధం గా అమలు చేయాలనే ప్రతిపాదన చేయలేదు. 
4. ద్దనివలన కొనిన ప్రతేాక్ పరిసిథతులలో వాట్కి చట్బదధమైన రక్షణ క్ల్ుంచలేక్  
       పోతున్యనము. ఇది కూడా అటువంట్దే. 
5. దేశ పౌర్పలుగా ఉన్యాద జాతీయవాద్దనిన ప్రోతసహంచడం తప్పు తపు మన దేశ  
       చ్చహ్ననలనీ, మన జాతీయగీతానీన గౌరవించుకోవడం మన బాధాత.  
6.    విద్దాసంసథలు మాత్రమే జాతీయ గీతానిన ఆలపంచాలా? కాదు ఎకుకవ మంది గుమిగూడే   
       ఏ కారాక్రమం లో అయిన్య జాతీయ గీతానిన రాగబదధం గా ఆలపంచాల్. 
7. దేశ పౌర్పలందరికీ నిరక్షరాశ్యాలైన్య సరే జాతీయగీతం పాడడం , అది మన  
       జాతీయగీతం అని గురిుంచడం తెల్యాల్.  
8.    అలా జరగాలంటే సినిమా థియేటర్ లు కూడా మంచ్చ మారగమే. 3 గంటలు సినిమా ని  
       ఎంతో ఓపక్గా వీక్షంచే ప్రజలు 52 సెక్నుా మాత్రమే పాడే జాతీయగీతం కోసం  
       నిలబడలేరా? నిలబడాల్.  ఇది ఎవరో మన మీద ర్పదిానటుా కాక్ మనల్న మనమే  
       గౌరవించుకోవడం అని గ్రహంచాల్. 
9. ఇది ప్రజల సాచిని ఏ మాత్రమూ హరించ్చనటుా కాదు.ఇలాంట్ నిరణయాలకు  
       రాజకీయరంగు ప్పల్మేక్ంటే దేశ భవిషాతుు దృష్ట్్ా ఆచరించడమే మేలు. 
10. అనిన నేరాలక్ంటే పెదానేరం మనం నివసిసుునన దేశం మీద గౌరవం, మమకారం  
       లేక్పోవడం. అవి క్ల్ుంచడానికి ప్రభుతాం తీసుకునే ఏ నిరణయమైన్య హరషణీయమే ! 
        జై హంద్   జై హంద్  జై హంద్  జై హంద్  జై హంద్  జై హంద్   

BEST SOCIAL TEACHER  
WHATSAPP GROUP 

ADMIN  
KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS, GANTI, EAST GODAVARI. 

WHATSAAP NO. 9492146689. 
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అందర్ధ విద్యారుిల ప్రతిస్పందన ఒకే విధంగా ఉండాల్సిన అవస్రం లేదు. ఇది కేవలం ఒక 
మాదిర్ధ స్పందన మాత్రమే. ఈ విషయంపై విద్యార్ధి తన స్వీయ స్పందన వ్రాయవచ్చి. 



If you want to join in a committed social studies whatsapp group (THE BEST SOCIAL 
TEACHER), send your name and working school address, district details to the admin’s 
number 9492146689. Admission restricted to SOCIAL STUDIES TEACHER ONLY  

స్ద్య సంఘిక శాస్త్ర సేవలో… కె.యస్. వి. కృషా్ణరెడిి, జి.హెచ్.ఎం. జె.డ్.పి.హెచ్.ఎస్. గంటి, 
తూరుప గోద్యవర్ధ జిల్ల.ే 
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బెస్్ స్షల్ టీచర్ట వాటాిప్ గ్రూపు నియమాలు 
పాఠశాల స్మయంలో పోసు్లు చేయరాదు. విరామ స్మయంలో చేయవచ్చ.ి 
గుడాార్ధనంగ్, పండుగ విషెష్ పంపరాదు.( అందర్ధ ఫోనే్ల హ్ాంగ్ అవుతాయ కనుక) 
వాక్తాగత దూషణలకు దిగరాదు. వారి వాదనలు చేయరాదు. వాక్తాగత అంశాలు, ఫోటోలు గ్రూపులో పంపరాదు.  
మీవంతుగా స్బెెకు్ పరంగా మీ పాఠశాలలో చేసిన ఏ విషయమునైనన్ల పంచవచ్చి. (తకుువ  
   ఫోటోలతో, వివరణతో) 
స్బెెకు్ విషయములు తపప ఇతర విషయములు ఏవీ పోసు ్చేయరాదు. 
యూనియన్ మెసేజ్లే, అడ్ీరెట్జ్ మెంట్లే, అపోహలు, అభ్ాంతరకర ఫ్లరాీర్ధింగ్ మెసేజ్ల ేపంపరాదు. 
స్బెెకు్ స్ందేహములు మాత్రమే పోసు్ చేయవలెను.  
మూఢనమాకాలను ప్రచారం చేసే పోసి్ంగులు చేయరాదు.(దేవుడి బొమాలు, వాకాములు)  
గ్రూపులో వాక్తాగత చాటింగ్ చేయరాదు, వాదుల్లడ్రాదు.  
మనది సెకుాలర్ట వాటాిప్ గ్రూపు. ఏ మతానిన, దేవుడిని, వరాానిన, కుల్లనిన క్తంచపర్ధచే వాాకాలు చేయరాదు. 
వివిధ మతాలు, కుల్లలు, రాజకీయ పార్ట్లు, ప్రభుతీ వాతిరేక వాాఖ్ాలు చేయరాదు. 
స్బెెకు్కు స్ంబందించ్చ పంచే ప్రతీ ఫోటో, వీడియోకూ వివరణ క్రంద వ్రాయవలెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటించని వార్ధని వంటనే తొలగంచ్చట జరుగును. 
గ్రూపులో చేరాలనుకునేవారు వార్ధ వివరములను కేవలం అడిాన్ వాటాిప్ నంబరుకే ADDING  
   REQUST వాటాిప్ ద్యీరా పంపాల్స. అడిాన్ నంబరును ప్రతీ స్భుాడూ తమ ఫోన్ కాంటాక్్ట్్ లలో సేవ్  
   చేసుకోవాల్స. మీకు వాక్తాగత స్ందేశాలు పంపే నిమితాం. 
స్భుాలు అడిగే ప్రశ్నలకు ఎవరైనా స్మాధానం చెపపవచ్చి. కేవలం అడిాన్ మాత్రమే ప్రతిస్పందించనవస్రం లేదు.  
గ్రూపులోనుంది వైదొల్సగే స్భుాలు ముందుగా తెల్సయజేయాల్స. లేనటేయతే తిర్ధగ మళ్ళీ గ్రూపులో చేరుటి  
   జరుగదు. 
 -  అడిాన్ KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS, GANTI 9492146689. 

https://krbestsocialteache.wixsite.com/bestsocialteacher 

 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అతాధిక మంది సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాాయుల మధా విషయ 
స్ంబంధ చర,ి పరస్పర స్ందేహ నివృతిా, పాఠాబోధన, మూల్లాంకనం నందు తోడాపట్ల కోస్ం మన  
“బెస్్ స్షల్ టీచర్ట వాటాిప్ గ్రూప్” ఏరపరచబడింది. ఇందు సంఘిక శాస్త్ర బోధకులందరూ {మీరు 
ప్రభుతీ, ప్రైవేట్ల} ఏ పాఠశాలలో పనిచేసుానాన స్భుాలుగా చేరుటకు అరుులే.  స్భుాలందరూ విషయ 
స్ంబంధ చరిను మాత్రమే గ్రూపులలో చేయవలసినదిగా మనవి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా గ్రూపునందు 
చేరదలచ్చకుంటే వార్ధ వివరాలు, పూర్ధా పేరు, హోద్య, పనిచేసుానన పాఠశాల, మండ్లం, జిల్ల ేవివరాలను 
అడిాన్ వాటాిప్ నంబరు 9492146689 కు వాటాిప్ ద్యీరా పంపండి. అడిాన్ ఫోన్ నంబరును మీ 
ఫోన్ కాంటాక్ులలో సేవ్ చేసుకోండి. 
                                                    స్ద్య సంఘిక శాస్త్ర సేవలో 

కె.యస్.వి. కృష్ణారెడిి. జి.హెచ్.ఎం., 
 జెడ్.పి.హెచ్.ఎస్., గంటి,  

కొతాపేట మండ్లం,  
తూరుపగోద్యవర్ధ 
9492146689 

 
ఈ గ్రూపు కేవలం సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాాయులకు మాత్రమే. 

     


