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Student's information: 
Name of the student:  K SAI RASHMIKA REDDY 
Class: 10th class 
Roll number:  37 
 Name of the unit:  World Between World Wars: 1900-1950; Part-I 
Name of the Project: A Lethal Atomic attack on Hiroshima and Nagasaki. 
Number of the project: 01 
Type of the project: Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Note: ( Allotment of the marks may be adjusted as per the activity and performance of the student ) 

TITLE OF THE PROJECT:  A Lethal Atomic attack on Hiroshima and Nagasaki. 
INTRODUCTION: The attack on Hiroshima and Nagasaki cities, the use of nuclear weapons,     
                               loss of life, radiation effect and its consequences will be introduced. 
OBJECT/AIM: We have chosen this project with the aim of understanding the situation in  
                         the  cities after the launch of nuclear weapons. 
COLLECTION OF INFORMATION: We have collected the information from our textbook,  
                                                            newspapers, and the internet. 
RECORDING OF INFORMATION: In the last phase of World War II in 1945, the USA attacked 
the Japanese cities Hiroshima and Nagasaki with nuclear bombs. At least 1,29,000 people 
were killed in these attacks, which took place on August 6 and 9 in 1945.  These are the only 
nuclear bomb attacks in the history till today. United kingdom supported the USA in this 
incident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In the last year of the world war II, the Allies were ready to occupy Japan.                 
Prior to this, America destroyed 67 Japanese cities by traditional bombing. In Germany 
Hitler committed suicide. Germany agreed to surrender. On May 8, 1945, the war ended in 
Europe. But, the War continued in the pacific region.  Japan did not agreed to surrender.  On 
July 26, 1945, the Allies warned  Japan in Potsdam declaration to surrender and stop the 
war. But Japan did not accept to do so. 
 By August 1945, the Manhattan Project had made two types of nuclear 
bombs. The American Air Force had provided Boeing B-29 Super fortress to carry these 
bombs from Tinian in the Mariana Islands. 
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 On July 25, America ordered to drop the nuclear bombs on four Japanese cities. 
 On August 6, the United States dropped the uranium gun-type bomb (Little Boy) on Hiroshima. The 
US president told Japan to surrender, Otherwise "You have to face the devastation that has never 
been seen in history will come from the sky". Three days later, on 9 August, Plutonium implosion 
type (the Fat Man) bomb was dropped on Nagasaki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Around 90,000 to 1,46,000 people lost their lives in Hiroshima. In Nagasaki  39,000 
to 80,000 lost their lives.   Half of them died on the day of attack. Many people were killed in the 
following months due to burns caused by radiation, sickness and other injuries, including 
malnutrition. Most of the deceased are ordinary citizens. Hiroshima has a military base. 
 Japan surrendered six days after the atomic attack on Nagasaki. Japan signed a 
surrender document on September 2. World War II ended with this incident. The morality of these 
attacks, which have been killed  more than a million is a burning topic even today. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION: We are very much thankful to our social studies teacher and also the Headmaster of our 
school  for their cooperation and guidance throughout the project work. 
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Conclusion 
  By this project I got good understanding about the 
physical feaures of India. I am very thankful to our class teacher smt 
D.Vaniprabha garu for her kind cooperation and advises. 
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బెస్్ట సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూపు నియమాలు 
పాఠశాల సమయంలో పోస్ట్లు చేయరాదు. విరామ సమయంలో చేయవచ్చు. 
గుడ్మార్నంగ్, పండుగ విషెష్ పంపరాదు.( అందర్ ఫోన్లూ హ్యంగ్ అవుతాయి కనుక) 
వయక్తిగత దూషణలకు దిగరాదు. వయర్ధ వాదనలు చేయరాదు. వయక్తిగత అంశాలు, ఫోటోలు గ్రూపులో పంపరాదు.  
మీవంతుగా సబెెకు్ పర్ంగా మీ పాఠశాలలో చేసిన ఏ విషయమునైనన్ల పంచవచ్చు. (తకుువ  
   ఫోటోలతో, వివర్ణతో) 
సబెెకు్ విషయములు తపప ఇతర్ విషయములు ఏవీ పోస్ట ్చేయరాదు. 
యూనియన్ మెసేజ్లూ, అడ్వర్ట్జ్ మెంట్లూ, అపోహలు, అభ్యంతర్కర్ ఫారావర్డంగ్ మెసేజ్లూ పంపరాదు. 
సబెెకు్ సందేహములు మాత్రమే పోస్ట్ చేయవలెను.  
మూఢనమాకాలను ప్రచార్ం చేసే పోసి్ంగులు చేయరాదు.(దేవుడి బొమాలు, వాకయములు)  
గ్రూపులో వయక్తిగత చాటంగ్ చేయరాదు, వాదులాడ్రాదు.  
మనది సెకుయలర్ వాట్సాప్ గ్రూపు. ఏ మతానిన, దేవుడిని, వరాానిన, కులానిన క్తంచపర్చే వాయకయలు చేయరాదు. 
వివిధ మతాలు, కులాలు, రాజకీయ పార్ట్లు, ప్రభుతవ వయతిరేక వాయఖ్యలు చేయరాదు. 
సబెెకు్కు సంబందించి పంచే ప్రతీ ఫోటో, వీడియోకూ వివర్ణ క్రంద వ్రాయవలెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటంచని వార్ని వంటనే తొలగంచ్చట జరుగును. 
గ్రూపులో చేరాలనుకునేవారు వార్ వివర్ములను కేవలం అడిాన్ వాట్సాప్ నంబరుకే ADDING  
   REQUST వాట్సాప్ ద్వవరా పంపాలి. అడిాన్ నంబరును ప్రతీ సభుయడూ తమ ఫోన్ కాంట్సక్్ట్్ లలో సేవ్  
   చేస్టకోవాలి. మీకు వయక్తిగత సందేశాలు పంపే నిమితిం. 
సభుయలు అడిగే ప్రశ్నలకు ఎవరైనా సమాధానం చెపపవచ్చు. కేవలం అడిాన్ మాత్రమే ప్రతిసపందించనవసర్ం లేదు.  
గ్రూపులోనుంది వైదొలిగే సభుయలు ముందుగా తెలియజేయాలి. లేనటూయితే తిర్గ మళ్ళీ గ్రూపులో చేరుుట  
   జరుగదు. 
 -  అడిాన్ KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS, GANTI 9492146689. 
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 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అతయధిక మంది సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాయయుల మధయ విషయ 
సంబంధ చర్ు, పర్సపర్ సందేహ నివృతిి, పాఠయబోధన, మూలాయంకనం నందు తోడ్మపట్ల కోసం మన  
“బెస్ట్ సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూప్” ఏర్పర్చబడింది. ఇందు సంఘిక శాస్త్ర బోధకులందరూ {మీరు 
ప్రభుతవ, ప్రైవేట్ల} ఏ పాఠశాలలో పనిచేస్టినాన సభుయలుగా చేరుటకు అరుులే.  సభుయలందరూ విషయ 
సంబంధ చర్ును మాత్రమే గ్రూపులలో చేయవలసినదిగా మనవి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా గ్రూపునందు 
చేర్దలచ్చకుంటే వార్ వివరాలు, పూర్ి పేరు, హోద్వ, పనిచేస్టినన పాఠశాల, మండ్లం, జిలాూ వివరాలను 
అడిాన్ వాట్సాప్ నంబరు 9492146689 కు వాట్సాప్ ద్వవరా పంపండి. అడిాన్ ఫోన్ నంబరును మీ 
ఫోన్ కాంట్సక్ులలో సేవ్ చేస్టకోండి. 
                                                    సద్వ సంఘిక శాస్త్ర సేవలో 
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ఈ గ్రూపు కేవలం సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాయయులకు మాత్రమే. 

     


