
BEST SOCIAL TEACHER 
WHATSAPP GROUP ADMIN KSV 
KRISHNA REDDY 9492146689 

FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES LOG ON TO 
https://krbestsocialteache.wixsite.com/bestsocialteacher 



K SAI GEETHIKA REDDY 

X 

37 

B 

TELUGU 

Z.P.P. HIGH SCHOOL, GANTI, EAST GODAVARI 

KSV KRISHNA REDDY 

FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES LOG ON TO 
https://krbestsocialteache.wixsite.com/bestsocialteacher 



PROJECT WORK FOR FORMATIVE 1 
గ్రేడింగ్ 

A1 10 C1 6 

A2 9 C2 5 

B1 8 D1 4 

B2 7 D2 0-3 

ప్రాథమిక సమాచారము: 
 
విద్యార్ధ ిపేరు  :  కొవ్వూర్ధ సాయి గీతిక రెడి 
తరగతి  : పదవ తరగతి 
క్రమ సింఖ్ా  : 37                                                                              
 

సమాచార సేకరణ నివేదిక తయారీ ప్రదరశన మొతతిం మారుులు గ్రేడు 
మారుుల 

కేటాయిింపు 03 04 03 10 

పిందిన మారుులు 
 
 
 

యూనిట్ పేరు       : భారత దేశ భౌగోళిక సూరూపము 
                                                  
ప్రాజెక్టు       : బింకమన్నుతో భారతదేశ నిమ్నునుత పటిం తయారీ 
 
ప్రాజెక్టు సింఖ్ా      :    1 
 
ప్రాజెక్టు రకము      :  బ ింద పని 
 
ప్రాజెక్టు ఇచ్చని తేదీ      :  01.07.2018 
                    
ప్రాజెక్టు సమర్ధపించాల్సిన తేదీ     :  05.07.2018 
 
గ్రూపు పేరు     : నేతాజీ సుభాష్ చింద్రబోస్ గ్రూప్ 
 
గ్రూపు సభ్యాల సింఖ్ా     : 9 
 క్రమ 

సింఖ్ా 
విద్యార్ధ ిపేరు నిర్డశిించ్చన పని 

1. కడమి వింకట క ష్ణారెడి సమాచార సేకరణ 
2.  చోడ జాన్ ప్రసాద్ బింకమన్ను సేకరణ 
3. సూరాప్రభ రింగుల సేకరణ 
4. క్టడపూడ మురళీధర్ భారతదేశ అవుట్లైన్ చ్చత్రానిు గీయడిం 
5. ఎన్. రాజు భౌతిక సూరూపాలక్ట అన్నగుణింగా మట్టుని పేరిడిం 

6. ఎమ్. సతావాణి భౌతిక నిమ్నునుతాలక్ట రింగులు వేయడిం 
7.  శీలామింతుల సుర్డష్ క్టమార్ భౌగోళిక సూరూపాలన్న పటింలో చూపుతూ వివర్ధించుట 
8.  దీక్షితుల కిరణమయి పటిం తయారీ ప్రక్రియ మొతాతనిు నమ్నదుచేయుట 
9.  కాలేరు జయశ్రీ ప్రదరశన 
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ప్రాజెక్టు పేరు:  

భారతదేశిం ఉబ్బెతుత పటానిు తయారుచేయుట  
ప్రాజెక్టు పర్ధచయిం: 

 మట్టుతో భారతదేశ నమూనాని తయారుచేయుట- మట్టు,దూది,ముగుు,రింగులు,గడ,ిఇసుక 
వింట్ట ప్రక తి సహజమైన వనరులతో అతి తక్టువ ఖ్రుతిో భారత దేశ ఉబ్బెతుత పటిం తయారుచేయుట  

ప్రాజెక్టు లక్ష్యిం:  
 సాధారణింగా గోడపై మనిం వేలాడదీసే పటిం లో భూసూరూపాల యొకు 
ఎతుత,వాలులన్న,నదీ ప్రవాహ మారుిం, డెలాు వింట్ట వివిధ అింశాలన్న అన్ను ఒకేవిధింగా చూడగలము తపప 
వాట్ట ఎతుత,ఆకారిం లోని వైవిధాానిు గుర్ధతించలేము. కాన్న మ్నడల్ తయారుచేసినపుడు శఖ్రాల ఎతుతలు, 
అడవి,ఎడార్ధ వింట్ట వివిధ భూసూరూపాల ఆక తిలోని తేడాని గుర్ధతించగలుగుతాము. 
 అిందువలన ఉబ్బెతుత భారతదేశ పటిం నమూనాని సూయిం గా తయారుచేయుట నా 
ప్రాజెక్టు లక్ష్యము.  

సమాచార సేకరణ:   
ఉబ్బెతుత పటిం తయారీకి కావలసిన వసుతవులన్న సేకర్ధించుటక్ట కాైస్ లోని విద్యారులిన్న కొనిు గ్రూప్ి గా 
విభజించ్చర్ధ. వాట్టలో కొిందర్ధకి వసుతవుల సేకరణనూ,మర్ధకొిందర్ధకి తయారీ బాధాతన్న అపపగించ్చర్ధ. 
కావలసిన వసుతవులు— 
1.రాళ్ళు లేక్టిండా శుభ్రిం చేసిన మెతతట్ట బింకమన్ను  
2. తెలైగా మెతతగా ఉిండే సుదదరాళ్ళు  
3. ఇసుక  
4. ముగుులో కల్సపే రింగులు  
5. పెదద పైాసిుక్ట షీట్  
ముఖ్ాింగా ఈ పటిం లో గుర్ధతించవలసిన భౌగోళిక సూరూపములు మర్ధయు గురుతించుకోవలసిన 
అింశములు: 
1.హిమాలయములు : హిమాద్రి,హిమాచల్,శవాల్సక్ట అనే మూడు శ్రేణులతో హిమాలయాలు  
                          వేసవివిడుదులక్ట, సతత హర్ధత అరణ్యాలక్ట ప్రసిదిి. 
2.గింగా సిింధు మైద్యనము : చకుట్ట సారవింతమైన భూములతో,అధిక జన సాింద్రత,వావసాయ  
                          వాణిజాాలక్ట అన్నకూలమైన నేలలతో ఈ మైద్యన ప్రాింతిం దేశానికే సూరాసీమ. 
3. దీూపకలప పీఠభూమి : మూడువైపులా సముద్రాలూ,పశిమ,తూరుప  కన్నమలు, విశాలమైన  
                          తీరమైద్యనాలుసర్ధహదుదలు గా కల ఈ పీఠభూమి లో అనేక ఖ్నిజ వనరులక్ట  
                          నెలవైన చోటానాగపూర్, మాలాూ, బిందేలఖిండ్, బాగేలఖిండ్ పీఠభూములు కూడా  
                          ఒక  భాగము. 
4. థార్ ఎడార్ధ: ఆరావళి పరూతాల వరషచిాయా ప్రాింతిం లో కల థార్ ఎడార్ధ కి లూని నది,  
                          ఇిందిరాగాింధీ కాలువ ముఖ్ామైన న్నట్ట వనరులు. 
 5. తీరమైద్యనములు : కొింకణ్,కెనరా,మలబార్ తీరాలు పశిమిం వైపున,ఉతుల్,సరాుర్,కోరమాిండల్  
                         తీరాలు తూరుప వైపున సారవింతమైన ఒిండ్రు నేలలతో ఏరపడన డెలాు భూములు       
                         ఈ తీర మైద్యనాలు.-జనావాసాలు. 
6. దీవులు: బింగాళా ఖాతిం లోని అిండమాన్ నికోబార్ దీవులు,అర్డబియా సముద్రిం లోని లక్ష్దీవులు  
                         భారతదేశిం లోని దీూపసమూహాలు.ఇవి వ క్ష్,జీవ జాతుల వైవిధాతకి  
                         పేరుపిందినవి.  
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ఈ పటానిు తయారుచేయడానికి ముిందు భారతదేశ భొతిక పటానిు జాగ్రతతగా అధాయనిం చేయాల్స. 
 
STEP 1: నేలని శుభ్రిం చేసి ముిందుగా ముగుుతో ఇిండయా అవుట్ లైన్ map గీసుక్టనాుము.మెతతట్ట 
బింకమన్నుని తడ చేసి పలిగా outline లోపల అింతా ఒకే ఎతుతలో ఉిండేలా పరుచుకోవాల్స. మొదటగా 
ఉతతరదిక్టులో మెతతగా ఉిండే సుదదరాయి ని తడపి హిమాలయాలన్న గుర్ధతించుట క్ట చ్చనుచ్చను 
కొిండలు,శ్రేణులు అమరిాల్స..విింధా,సాతూపరా,ఆరావళి పరూతాలని కూడా గుర్ధతించాల్స. తడ ఆర్ధ 
గట్టుబడేవరకూ వేచ్చ ఉిండాల్స.తడ ఆర్ధన తరాూత చ్చను చ్చను పగుళ్ళు కనిపసాతయి వీట్టని తిర్ధగ పలిట్ట మట్టు 
తో సర్ధచేసుకోవాల్స. 
 
STEP 2: ఇపుపడు పసుపురింగు కల్సపిన ముగుుతో గింగా-సిింధూ మైద్యనానిు  చ్చత్రించ్చ ద్యని పైన న్నల్స 
రింగుతో గింగా సిింధు నదులన్న చకుగా గీసుకోవాల్స. 
 
STEP 3: ఇక దక్షిణ భాగిం లో లేత పసుపురింగు ముగుుతో త్రభ్యజాకారపు దీూపకలప 
పీఠభూమిని,ద్యనికిరువైపులా సుదదరాయిని తడపి తూరుప,పశిమకన్నమలని అమరుికోవాల్స. 
 
STEP 4: రాజసాాన్,ఆరావళి పరూతాలకి ప్రకుగా మెతతట్ట ఇసుకతో థార్ ఎడార్ధని ఏరాపటుచేసుకోవాల్స. 
 
STEP 5: దీూపకలప పీఠభూమి కి రెిండువైపులా తూరుప,పశిమ కన్నమలకి సముద్రానికీ మధా ఆక్టపచి 
రింగు ముగుుతో తీరమైద్యనాలని గీసుకోవాల్స. ఇపుపడు తెలుపురింగు ముగుుతో ఖ్నిజవనరులు సమ దిిగా 
కల చోటానాగపూర్,మాలాూ పీఠభూమిని కూడా గుర్ధతించాల్స. 
 
STEP 6: చ్చవరగా మరొకసార్ధ భౌతికపటానిు పర్ధశీల్సించ్చ దూదిని తడ చేసి అిండమాన్ 
నికోబార్,లక్ష్దీవుల సాానింలో అమరిాల్స. ఆయా భూసూరూపాల పేరుై చ్చను చ్చను పైకార్ి్  గా 
తయారుచేసి వాట్టపై ఉించాల్స. 
 
 outline ని మరొకసార్ధ ముగుుతో సపష్ుింగా గీసి కొనిురోజుల పాటు చెదిర్ధపోయి,గాల్సకి ఎగర్ధపోక్టిండా 
ఉిండేిందుక్ట పైన పెదద ట్రానిపరెింట్ పైాసిుక్ట షీట్ తో కవర్ చేసి నాలుగువైపులా పిన్ి గుచిిండ. 
ఇదే ప్రయోగానిు కొనిు సింవతిరాలపాటు ఉిండేిందుక్ట వీలుగా ధరామకోల్ షీట్ పైన చేసి సోష్ల్ కైబ్ లో 
ఉించుకోవచిు కాన్న అది పరాావరణ హితిం కాదు పైగా ఖ్రుతిో కూడన పని కాబట్టు మట్టుతో చేయడమే 
ఉతతమిం. 
 
ముగింపు.:  
 ఇలా తయారుచేయడిం వలన నాక్ట భారతదేశ భౌగోళిక సూరూపిం పటై పూర్ధత 
అవగాహన కల్సగనది.వాట్ట విశష్ుతని తెలుసుక్టనాున్న. ఈ నమూనాని తయారుచేయడానికి 
సలహాల్సచ్చి,సహకర్ధించ్చన మా సోష్ల్ టీచర్  శ్రీమతి వాణీ ప్రభ గార్ధకి మా పాఠశాల 
ప్రధానోపాధాాయులు శ్రీ కెయస్.వి క ష్ణారెడ ిగార్ధకి క తజఞతలు.. 
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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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THE BEST SOCIAL TEACHER WHATSAPP GROUP IS RESTRICTED ONLY 
FOR SOCIAL STUDIES TEACHERS. IF YOU WANT TO JOIN SEND                      

YOUR DETAILS NAME, SCHOOL ADDRESS, DISTRICT TO 9492146689 
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FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES LOG ON TO 
https://krbestsocialteache.wixsite.com/bestsocialteacher 



బ్బస్ు సోష్ల్ టీచర్ వాటాిప్ గ్రూపు నియమాలు 
పాఠశాల సమయింలో పోసుులు చేయరాదు. విరామ సమయింలో చేయవచు.ి 
గుడామర్ధుింగ్, పిండుగ విషెష్ పింపరాదు.( అిందర్ధ ఫోనైూ హాాింగ్ అవుతాయి కన్నక) 
వాకితగత దూష్ణలక్ట దిగరాదు. వారి వాదనలు చేయరాదు. వాకితగత అింశాలు, ఫోటోలు గ్రూపులో పింపరాదు.  
మీవింతుగా సబ్బెక్టు పరింగా మీ పాఠశాలలో చేసిన ఏ విష్యమునైననూ పించవచుి. (తక్టువ  
   ఫోటోలతో, వివరణతో) 
సబ్బెక్టు విష్యములు తపప ఇతర విష్యములు ఏవీ పోసుు చేయరాదు. 
యూనియన్ మెసేజుై, అడూరెలుజ్ మెింటుై, అపోహలు, అభాింతరకర ఫారాూర్ధిింగ్ మెసేజు ైపింపరాదు. 
సబ్బెక్టు సిందేహములు మాత్రమే పోసుు చేయవలెన్న.  
మూఢనమమకాలన్న ప్రచారిం చేసే పోసిుింగులు చేయరాదు.(దేవుడ బొమమలు, వాకాములు)  
గ్రూపులో వాకితగత చాట్టింగ్ చేయరాదు, వాదులాడరాదు.  
మనది సెక్టాలర్ వాటాిప్ గ్రూపు. ఏ మతానిు, దేవుడని, వరాునిు, క్టలానిు కిించపర్ధచే వాాకాలు చేయరాదు. 
వివిధ మతాలు, క్టలాలు, రాజకీయ పారీులు, ప్రభ్యతూ వాతిర్డక వాాఖ్ాలు చేయరాదు. 
సబ్బెక్టుక్ట సింబిందిించ్చ పించే ప్రతీ ఫోటో, వీడయోకూ వివరణ క్రిింద వ్రాయవలెన్న. 
గ్రూపు నియమాలు పాట్టించని వార్ధని వింటనే తొలగించుట జరుగున్న. 
గ్రూపులో చేరాలన్నక్టనేవారు వార్ధ వివరములన్న కేవలిం అడమన్ వాటాిప్ నెింబరుకే ADDING  
   REQUST వాటాిప్ ద్యూరా పింపాల్స. అడమన్ నెింబరున్న ప్రతీ సభ్యాడూ తమ ఫోన్ కాింటాక్టు్ లలో సేవ్  
   చేసుకోవాల్స. మీక్ట వాకితగత సిందేశాలు పింపే నిమితతిం. 
సభ్యాలు అడగే ప్రశులక్ట ఎవరైనా సమాధానిం చెపపవచుి. కేవలిం అడమన్ మాత్రమే ప్రతిసపిందిించనవసరిం లేదు.  
గ్రూపులోన్నింది వైదొల్సగే సభ్యాలు ముిందుగా తెల్సయజేయాల్స. లేనటైయితే తిర్ధగ మళీు గ్రూపులో చేరుటి  
   జరుగదు. 
 -  అడమన్ KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS, GANTI 9492146689. 
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 ఆింధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రింలో అతాధిక మింది సాింఘిక శాస్త్ర ఉపాధాాయుల మధా విష్య 
సింబింధ చర,ి పరసపర సిందేహ నివ తిత, పాఠాబోధన, మూలాాింకనిం నిందు తోడాపటు కోసిం మన  
“బ్బస్ు సోష్ల్ టీచర్ వాటాిప్ గ్రూప్” ఏరపరచబడింది. ఇిందు సాింఘిక శాస్త్ర బోధక్టలిందరూ {మీరు 
ప్రభ్యతూ, ప్రైవేటు} ఏ పాఠశాలలో పనిచేసుతనాు సభ్యాలుగా చేరుటక్ట అరుులే.  సభ్యాలిందరూ విష్య 
సింబింధ చరిన్న మాత్రమే గ్రూపులలో చేయవలసినదిగా మనవి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా గ్రూపునిందు 
చేరదలచుక్టింటే వార్ధ వివరాలు, పూర్ధత పేరు, హోద్య, పనిచేసుతను పాఠశాల, మిండలిం, జలా ైవివరాలన్న 
అడమన్ వాటాిప్ నెింబరు 9492146689 క్ట వాటాిప్ ద్యూరా పింపిండ. అడమన్ ఫోన్ నెింబరున్న మీ 
ఫోన్ కాింటాక్టులలో సేవ్ చేసుకోిండ. 
                                                    సద్య సాింఘిక శాస్త్ర సేవలో 

కె.యస్.వి. క ష్ణారెడి. జ.హెచ్.ఎిం., 
 జెడ్.పి.హెచ్.ఎస్., గింట్ట,  

కొతతపేట మిండలిం,  
తూరుపగోద్యవర్ధ 
9492146689 

 
ఈ గ్రూపు కేవలిం సాింఘిక శాస్త్ర ఉపాధాాయులక్ట మాత్రమే. 

     


