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ప్రాజెక్టు పని 
ప్రాధమిక సమాచారం: 
విద్యార్ధ ిపేరు : కడిమి శెట్ట ివెంకట కృష్ణ ారెడి ి
తరగతి : 10వ తరగతి 
రోల్ నెంబరు: 15 
యూనిట్ పేరు: ప్రపెంచ యుద్యిల మధ్ా ప్రపెంచెం : ప్రపెంచ యుద్యిల మధ్ా ప్రపెంచెం భాగెం-I 
ప్రాజెక్ట ిపేరు : హిరోషిమా, నాగసాకి నగరాల పైన జర్ధగిన భయెంకర ద్యడి. 
ప్రాజెక్ట ిసెంఖ్ా :  
ప్రాజెక్ట ిసవరూపెం : వాకి ిగత కృతాెం 
 
 
 
 
 
 
 
  
నోట్ : (మార్కుల కేటాయింపు విద్యారి్ధ చేసిన కృత్ాిం మర్ధయు ,నిర్వహించిన పనిని బటి్ట మార్కుల కేటాయింపు ను    
           సమయానుకూలింగా మార్కుకోవచ్చు) 
ప్రాజెక్టు శీర్షిక:                హిరోషిమా,నాగసాకి నగరాల పైన జర్ధగిన భయెంకర ద్యడి. 
పర్షచయం/ఉపోద్ఘాతం:   హిరోషిమా,నాగసాకి నగరాలపై జర్ధగిన ద్యడి ,అణ్వవయుధాల వినియోగెం, ప్రాణ 
                                     నష్ెిం, రేడియేష్న్ ప్రభావ ఫలితాలు వెంట్ట అెంశాలు పర్ధచయెం అవుతాయి. 
లక్ష్యం /ఉద్దేశ్యం:            అణ్వవయుధాల ప్రయోగెం తరావత ఆయా నగరాలలోని పర్ధస్థతిులను అవగాహన  
                                     చేసుకోవాలనే లక్ష్యెంతో మేము ఈ ప్రాజెక్ట ిను ఎెంచుకునాాము. 
సమాచార సేకరణ:           మేము ఈ ప్రాజెక్ట ికు కావాలిిన సమాచారానిా మా అచుు పుసకిెం నుెండి మర్ధయు వార ి 
                                     పత్రికలు మర్ధయు అెంతరాాలెం నుెండి సేకర్ధెంచాము. 
సమాచార నమోదు:                          1945 లో రెెండవ ప్రపెంచ యుద్ెిం చివర్ధ ద్శలో, అమెర్ధకా, జపాన్ నగరాలైన   
హిరోషిమా, నాగసాకిలపై రెెండు అణుబెంబు ద్యడులు చేస్థెంది.  1945 ఆగసు ి6, 9 తేదీలో ోజర్ధగిన ఈ ద్యడులో ోకనీసెం 
1,29,000 మెంది మరణెంచారు.  మానవ చర్ధత్రలో అణ్వవయుధ్ ద్యడులు జర్ధగినది ఈ రెెండు సెంఘటనలో ోమాత్రమే.  
ఈ ద్యడులు చేసే ముెందు అమెర్ధకా, యునైటెడ్ కిెంగ డమ్ మద్దతు తీసుకుెంది. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
యుద్ెిం చివర్ధ ఏడాదిలో మిత్రరాజ్యాలు జపానును  ఆక్రమిెంచుకునేెందుకు స్థద్పిడాయిి. దీనికి ముెందు అమెర్ధకా  
సాెంప్రద్యయిక బెంబుద్యడులు చేస్థ 67 జపాన్ నగరాలను ధ్వెంసెం చేస్థెంది .1945 మే 8 న, హిటరోు ఆతమహతా 
చేసుకునా కొదిదరోజులకు, జరమనీ లెంగుబటు ఒపపెంద్ెంపై సెంతకెం చేయడెంతో ఐరోపాలో యుద్ెిం ముగిస్థెంది.  
ఓటమి తపపనిస్థతిిలో ఉనా జపాను బేష్రతు లెంగుబటుకు ఒపుపకోకపోవడెంతో పస్థఫిక్ట యుద్ెిం కొనసాగిెంది 

జపాను బేష్రతుగా లెంగిపోవాలని 1945 జూలై 26 న మిత్ర రాజ్యాలు తమ పోట్స డామ్ డికరోేష్నులో ప్రకట్టెంచాయి. 
లేద్ెంటే పెనువినాశనమేనని కూడా డికోరేష్నుహెచుర్ధెంచిెంది. జపాను ద్యనిా పెడచెవిని పెట్టెింది. 1945 ఆగసు ినాట్టకి 
మన్ హటని్ ప్రాజెకు ిరెెండు రకాల అణుబెంబులు తయారుచేస్థెంది. మార్ధయానా దీవపాలోనోి ట్టనియన్ నుెండి 
ఈ బెంబులను మోసుకెళ్ళెందుకు అమెర్ధకా వైమానిక ద్ళెం బోయిెంగ B-29 సూపర ఫోరెసె ను సమకూరుుకుెంది. 
నాలుగు జపాను నగరాల మీద్ అణుబెంబులు వయాాలని జూలై 25 న ఆదేశాలు జ్యరీ అయాాయి.  
  

సమాచార సేకరణ నివేదిక తయారీ ప్రదరశన మొతతం మార్కులు గ్రేడు 
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https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B0%E0%B1%86%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B0%B5_%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AA%E0%B0%82%E0%B0%9A_%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%A7%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%AE%E0%B1%86%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B0%BE_%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%A4_%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9C%E0%B0%AA%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B9%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%B7%E0%B0%BF%E0%B0%AE%E0%B0%BE
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%A8%E0%B1%88%E0%B0%9F%E0%B1%86%E0%B0%A1%E0%B1%8D_%E0%B0%95%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%A1%E0%B0%AE%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%A8%E0%B1%88%E0%B0%9F%E0%B1%86%E0%B0%A1%E0%B1%8D_%E0%B0%95%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%A1%E0%B0%AE%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%A8%E0%B1%88%E0%B0%9F%E0%B1%86%E0%B0%A1%E0%B1%8D_%E0%B0%95%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%A1%E0%B0%AE%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B9%E0%B0%BF%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B1%8D


          ఆగసు ి6 న అమెర్ధకా హిరోషిమాపై యురేనియెం గన్ రకెం బెంబును (లిట్టల్ బయ్) వేస్థెంది. లెంగిపోవాలని 
అమెర్ధకా అధ్ాక్షుడు జపానుకు చెపాపడు. లేద్ెంటే "చర్ధత్రలో ఎనాడూ చూడని వినాశనెం ఆకాశెం నుెండి 
వర్ధిసుెింద్ని" హెచుర్ధెంచాడు. మూడు రోజుల తరువాత, ఆగసు ి9 న పుటోోనియమ్ ఇెంపోజోను రకెం బెంబును           
(Fat Man) నాగసాకిపై వేస్థెంది. రెెండు నుెండి నాలుగు నలలలో హిరోషిమాలో 80,000 నుెండి146,000 మెంది 
వరకు, నాగసాకిలో 39,000 నుెండి 80,000 మెంది వరకూ ప్రాణ్వలు కోలోపయారు. వీర్ధలో ద్యద్యపు సగెం మెంది 
మొద్ట్టరోజునే మరణెంచారు 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఆ తరువాతి నలలో ోకాలిన గాయాల వలన, రేడియేష్న్ స్థక్ట నస వలన, ఇతర గాయాల వలనా,పౌషికిాహార లోపెంతో 

కూడి అనేక మెంది మరణెంచారు. మరణెంచినవార్ధలో ఎకుువమెంది సాధారణ పౌరులే. హిరోషిమాలో మాత్రెం  ఒక  
సైనికసావిరెం ఉెంది. నాగసాకిలో బెంబు వేస్థన ఆరు రోజుల తరువాత జపాన్ లెంగిపోతునాటు ోప్రకట్టెంచిెంది. 
సెపెిెంబరు 2 న లెంగుబటు పత్రెంపై జపాను ప్రభుతవెం  సెంతకెం  చేస్థెంది. ద్యెంతో రెెండవ ప్రపెంచయుద్ెిం  
ముగిస్థెంది.  లక్ష్కు పైగా ప్రాణ్వలను బలితీసుకునా ఈ అణుద్యడుల నైతికత నేట్టకీ చరాుెంశమే. 
సమాచార విశ్లేషణ 
 సమాచారానిా విశ్లషోిెంచి చూడగా ఎకుువగా సామానా ప్రజ్యనీకెం మరణెంచినటు ోగా మనకు అరెిం 
అవుతుెంది. ఈ ద్యరుణ మారణహోమెం చర్ధత్రలో నిలిచిపోతుెంది 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ముగంపు 
ఈ ప్రాజెకు ిను పూర్ధ ిచేయడెం లో మాకు మారగద్రశకుడిగా వావహర్ధెంచిన మా సాెంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాాయునికి 
మర్ధయు మా పాఠశాల ప్రధానోపాధాాయులకు నా ధ్నావాద్ములు. 
[ఈ పా్రజెకి్ట ను ఎింపిక చేసుకోవడానికి కార్ణిం మనిం హరోషిమా,నాగసాకి డే లను జర్ప్రలని అకడమిక్ట 
కాాలిండర్ లో ఇవవడిం మన ప్రఠ్ాింశమునకు సింబింధిం ఉిండటిం.] 
 

నగరాలు పౌర సైనిక మరణ్వలు 

హిరోషిమా 1,46000 

నాగసాకి 80,000 
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అణుబంబు వలన మరణాలు 

BEST SOCIAL TEACHER 



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  

సద్ఘ సంఘిక శాస్త్ర సేవలో… కె.యస్. వి. కృషా్ణరెడ్డి, జి.హెచ్.ఎం. జె.డ్.పి.హెచ్.ఎస్. గంటి, 
తూర్కు గోద్ఘవర్ష జిల్ల.ే 



బెస్ు సోషల్ టీచర్ వాటాాప్ గ్రూపు నియమాలు 
పాఠశాల సమయంలో పోస్టులు చేయరాదు. విరామ సమయంలో చేయవచ్చు. 
గుడ్మార్షనంగ్, పండుగ విషెష్ పంపరాదు.( అందర్ష ఫోనే్ల హ్యంగ్ అవుతాయ కనుక) 
వయక్తతగత దూషణలక్ట దిగరాదు. వయరధ వాదనలు చేయరాదు. వయక్తతగత అంశాలు, ఫోటోలు గ్రూపులో పంపరాదు.  
మీవంతుగా సబెెక్టు పరంగా మీ పాఠశాలలో చేసిన ఏ విషయమునైనన్ల పంచవచ్చు. (తక్టువ  
   ఫోటోలతో, వివరణతో) 
సబెెక్టు విషయములు తపు ఇతర విషయములు ఏవీ పోస్టు చేయరాదు. 
యూనియన్ మెసేజ్లే, అడ్వరెటుజ్ మెంట్లే, అపోహలు, అభ్యంతరకర ఫారావర్షింగ్ మెసేజ్ల ేపంపరాదు. 
సబెెక్టు సంద్దహములు మాత్రమే పోస్టు చేయవలెను.  
మూఢనమాకాలను ప్రచారం చేసే పోసిుంగులు చేయరాదు.(ద్దవుడ్డ బొమాలు, వాకయములు)  
గ్రూపులో వయక్తతగత చాటింగ్ చేయరాదు, వాదుల్లడ్రాదు.  
మనది సెక్టయలర్ వాటాాప్ గ్రూపు. ఏ మతానిన, ద్దవుడ్డని, వరాానిన, క్టల్లనిన క్తంచపర్షచే వాయకయలు చేయరాదు. 
వివిధ మతాలు, క్టల్లలు, రాజకీయ పారీులు, ప్రభుతవ వయతిరేక వాయఖ్యలు చేయరాదు. 
సబెెక్టుక్ట సంబందించి పంచే ప్రతీ ఫోటో, వీడ్డయోకూ వివరణ క్రంద వ్రాయవలెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటించని వార్షని వంటనే తొలగంచ్చట జర్కగును. 
గ్రూపులో చేరాలనుక్టనేవార్క వార్ష వివరములను కేవలం అడ్డాన్ వాటాాప్ నంబర్కకే ADDING  
   REQUST వాటాాప్ ద్ఘవరా పంపాలి. అడ్డాన్ నంబర్కను ప్రతీ సభుయడూ తమ ఫోన్ కాంటాక్టు్ లలో సేవ్  
   చేస్టకోవాలి. మీక్ట వయక్తతగత సంద్దశాలు పంపే నిమితతం. 
సభుయలు అడ్డగే ప్రశ్నలక్ట ఎవరైనా సమాధానం చెపువచ్చు. కేవలం అడ్డాన్ మాత్రమే ప్రతిసుందించనవసరం లేదు.  
గ్రూపులోనుంది వైదొలిగే సభుయలు ముందుగా తెలియజేయాలి. లేనటేయతే తిర్షగ మళ్ళీ గ్రూపులో చేర్కుట  
   జర్కగదు. 
 -  అడ్డాన్ KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS, GANTI 9492146689. 
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 ఆంధ్ర ప్రద్దశ్ రాష్ట్రంలో అతయధిక మంది సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాయయుల మధయ విషయ 
సంబంధ చరు, పరసుర సంద్దహ నివృతిత, పాఠయబోధన, మూల్లయంకనం నందు తోడ్ముట్ల కోసం మన  
“బెస్ు సోషల్ టీచర్ వాటాాప్ గ్రూప్” ఏరురచబడ్డంది. ఇందు సంఘిక శాస్త్ర బోధక్టలందరూ {మీర్క 
ప్రభుతవ, ప్రైవేట్ల} ఏ పాఠశాలలో పనిచేస్టతనాన సభుయలుగా చేర్కటక్ట అర్కులే.  సభుయలందరూ విషయ 
సంబంధ చరును మాత్రమే గ్రూపులలో చేయవలసినదిగా మనవి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా గ్రూపునందు 
చేరదలచ్చక్టంటే వార్ష వివరాలు, పూర్షత పేర్క, హోద్ఘ, పనిచేస్టతనన పాఠశాల, మండ్లం, జిల్ల ేవివరాలను 
అడ్డాన్ వాటాాప్ నంబర్క 9492146689 క్ట వాటాాప్ ద్ఘవరా పంపండ్డ. అడ్డాన్ ఫోన్ నంబర్కను మీ 
ఫోన్ కాంటాక్టులలో సేవ్ చేస్టకోండ్డ. 
                                                    సద్ఘ సంఘిక శాస్త్ర సేవలో 

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

కొతతపేట మండ్లం,  
తూర్కుగోద్ఘవర్ష 
9492146689 

 
ఈ గ్రూపు కేవలం సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాయయులక్ట మాత్రమే. 

     


