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ఆడపిల్ల చదువు   మగపిల్లల్ చదువు ఆదాయానికి పరిమితం  
అవనికి వెలుగు    ఆడపిల్ల చదువు జాతికి అంకితం 
 
అమ్మాయిల్ను చదివిదాదం   బాలికా విద్య  
లింగ వివక్ష తగ్గిదాదం   ప్రజల్ంద్రి బాధ్యత  
 
అమ్మాయిల్ చదువు  
అభివృదిికి చిరునామ్మ  

10.2 అభివృది ిభావనలు 
బాలికా విద్య పై నినాదాలు  

బాయంకుల్ దాారా రుణాలు ! అవస్థాపనా సౌకరాయలు కలిిదాదం ! 
స్ాయం ఉపాధికి సోపానాలు !! అల్ి ఉపాధిని తగ్గిదాదం !! 
 
పరిశ్రమలు స్థాపిదాదం!  స్ాయం ఉపాధిని ప్రోతసహిదాదం ! 
పదిమందికి పని చూపిదాదం!! నిరుద్యయగ స్మస్యని నిర్మాలిదాదం !! 
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చెట్లల నాట్లదాం! -భూతాపానిి తగ్గిదాదం!! పరాయవరణ పరిరక్షణ  
గ్లలబల్ వారిాంగ్ కాదిది గ్లలబల్ వారిింగ్ ! భవితకి సురక్షణ  
 
భూగ్లళం వేడెకకడం మన స్మస్య   పరాయవరణానిి రక్షిదాదం  
పరిష్కకరం కూడా మన చేతుల్లలనే !  భూతాపానిి తగ్గిదాదం 
 
అడవుల్ను నరకదుద-                పాలస్టిక్ నిర్మాల్న  
భూమిని అగ్గిగ్లళం చెయయదుద                పరాయవరణ పరిరక్షణకి తొలి మెట్లి  
 
శిలాజ ఇంధ్న వినియోగం తగ్గిదాదం  
పరాయవరణ కాలుష్కయనిి పరిమితం చేదాదం  
 
పచచని చెట్లి !    పరాయవరణానిి కాపాడదాం  
ప్రగతికి మెట్లి !!   జీవిత కాలానిి పంచుకుందాం  
 
ఎకుకవైతే భూతాపం            నేల్ ,నీరు, గాలి ప్రకృతి ఇచిన వరాలు 
మనం పందాలి పశ్చచతాాపం          పాడు చేస్తా తీరవు మన అవస్రాలు  
  
హారిత వనాల్ను పంచుదాం !  ప్రకృతి, పరాయవరణం  
హరిత గృహ వాయు ప్రభావం తగ్గిదాదం !! జీవకోటికి తక్షణ అవస్రం ! 
 
వేడికి మంచు కరిగ్గతే  
మంచుతుంది ఉని కంచెం భూభాగానిి ! 
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అధిక జనాభా పరుగుద్ల్ !  అధిక జనాభా – 
తల్స్రి ఆదాయం తరుగుద్ల్ !!  అనరాదల్కి మూల్ం  
 
అధిక జనాభా తగ్గిదాదం !     తకుకవ జనాభా  
అంద్రి అవస్రాలూ తీరేలా చూదాదం !! ఎకుకవ జీవన ప్రమ్మణ స్థాయి  
 
లింగ నిష్ితిా ల్ల ఎకుకవ తేడా !   చిని కుట్లంబం  
స్మ్మజం పై దుష్ఫలితాలు చాలా !!   చింత లేని కుట్లంబం 
 
మూఢ నమాకాలు వదిలిపడదాం !  చిని వయసుల్ల వివాహం !  
కుట్లంబ నియంత్రణ పాటిదాదం   అధిక స్ంతానానికి  అవకాశం !! 
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వసుధైక కుట్లంబం    ప్రపంచీకరణ  
ప్రపంచీకరణ తోనే స్థధ్యం   విదేశీ వాయపార స్రళీకరణ  
 
స్ంపనుిల్కు వరం !   బహుళజాతి స్ంస్ాలు  
చిని ఉతాపతిా దారుల్కు భారం !!  ప్రపంచ ఆరిిక వయవస్ాలు 

 
 

అంద్రికీ ఆహారం   కనీస్ మద్దతు ధ్ర నిరణయం  
అంద్రికీ ఆరోగయం   ప్రభుతా కనీస్ బాధ్యత ! 
 
ఆహార ల్భయతే   ప్రజా పంపిణీ వయవస్ ా 
ఆహార భద్రత   ప్రజారోగాయనికి భరోశ్చ ! 
 
చౌకధ్రల్ దుకాణాలు    రైతనిను ప్రోతసహిదాదం ! 
ఆహార భద్రతకు సోపానాలు   ఆహరోతాపతిాని పంచుదాం !! 

10.11 ఆహార భద్రత పై నినాదాలు  
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యుదాలి్ నివారణ – 
ప్రపంచ శ్చంతి పై నినాదాలు  

యుద్ిం స్ృష్టిసుాంది మ్మరణ హోమం !           యుద్ిం వదుద 
అందుకే కావాలి శ్చంతి మన నినాద్ం           శ్చంతి మదుద 
 
యుద్ిం పిచిచవాడి చేతిల్ల రాయి            యుదాిల్ను వీటో చేదాదం  
శ్చంతి మేధావుల్  ప్రగాఢ కోరిక            ప్రపంచశ్చంతికి పట్ిం కడదాం  
 
యుదాదల్కి వీడుకోలు             యుద్ిమంటే దేాష్ం  
శ్చంతికి స్థాగతం             శ్చంతి అంటే ప్రేమ  
 
ఆయుధాలు వదుద            ఆయుధ్ పోటీకి కాదు  
అభివృదిి మదుద            అంద్రి అభివృదిికి మన వోట్ల !  

ఎనిికలు -వోట్ల హకుక వినియోగం పై నినాదాలు  
పౌరుల్ క్రియాశీల్క పాత్ర  ప్రజల్ ప్రేక్షక పాత్ర 
ప్రజాస్థామ్మయనికి వెన్నిమక   ప్రజాస్థామ్మయనికి పనుమప్పి  
 
మంచి నాయకుల్ను ఎనుికుందాం   ఎనిికలు అంటే  
వోట్ల హకుక కి విలువని ఇదాదం   ప్రజాభిప్రాయానికి చట్ిబద్ిత  
 
ప్రజాస్థామయం  
పాల్నల్ల ప్రజల్ంద్రి భాగ స్థామయం  

దేశ భకిా పై నినాదాలు  
స్ాదేశ్చనిి ప్రేమిదాదం   మనమంతా సోద్రుల్ం  
ఇతరదేశ్చల్ను గౌరవిదాదం  ఇతర దేశ పౌరులూ మన సోద్రులే ! 
 
మన దేశ్చనిి గౌరవించడం  దేశభకిా కలిగ్గ ఉండడం 
మనలిి మనం గౌరవించుకోవడమే  పౌరుడిగా మన ప్రధ్మ కరావయం ! 
 
కుల్ మత విదేాష్కలు వీడండి . 
మ్మతృదేశ్చనిి ప్రేమించండి - 
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BEST SOCIAL TEACHER WHATSAPP GROUP 

 
 
 

     

FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES JOIN IN 

BEST SOCIAL TEACHER  

WHATSAPP GROUP 

TO JOIN IN GROUP SEND YOUR DETAILS TO 
GROUP ADMIN   

KSV KRISHNA REDDY, GHM,  

ZPHS, GANTI, EAST GODAVARI 

ADMIN NO. 9492146689. 

సాంఘిక శాస్త్ర ాం స్త్మున్నతాం

బెస్్ట సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూ పు నియమాలు 
పాఠశ్చల్ స్మయంల్ల బెసి్ట సోష్ల్ టీచర్ గ్రూప్పల్ల పోసుిలు చేయరాదు.  
గ్రూప్పల్ల వయకిాగత చాటింగ్ చేయరాదు. అస్ంబద్ ిస్టికకరుల పంపరాదు.  
   (మీరు వయకిాగత సెల్వుల్ల ఉనిపిటికీ పాఠశ్చల్ పనివేళల్ల్ల గ్రూప్పల్ల పోస్టింగ్స చేయరాదు) 
మన గ్రూప్ప స్థంఘిక శ్చస్త్ర విష్యచరచకు స్థంఘిక శ్చస్త్ర ఉపాధాయయుల్తో   
   మ్మత్రమే ఏరిరచబడినది. ఇతర స్బజకుిల్వారిని చేరచమని కోరరాదు. చేరచరాదు. 
గ్రూప్పల్ల చేరద్ల్చుకునివారు అడిాన్ వాట్ససప్ న్నంబరుకు మ్మత్రమే తమ  
   వివరమల్ను (పేరు, పనిచేస్త పాఠశ్చల్, మండల్ం, జిలాల) వాట్ససప్ స్ందేశం  
   ర్మపంల్ల పంపవలెను. గ్రూప్పల్ల యాడింగ్ రిక్వాసుి పంపరాదు. ఉపాధాయయినిల్ను  
   వారి వయకిాగత స్మాతి లేకుండా గ్రూప్పల్ల చేరచలేమ. 
అడిాన్ న్నంబరు 9492146689 ను మీ ఫోన్ కాంట్సక్ి ల్ల్ల స్తవ్  
   చేసుకనవలెను. (మఖ్యమైన స్ందేశమలు మీకు వయకిాగతంగా పంపే నిమితాం.)  
గ్రూప్ప స్భుయల్ంద్ర్మ తామ స్బజకుిల్ల తయారు చేస్టన లేదా స్తకరించిన  
   అంశమల్ను గ్రూప్ప స్భుయల్తో పంచుకోవాలి. కేవల్ం స్వాకరాలుగా ఉండరాదు. 
గుడాారిింగ్, పండుగ శుభాకాంక్షలు, వయకిాగత ఫోటోలు వంటివి గ్రూప్పల్ల పంపరాదు.  
వయకిాగత దూష్ణల్కు దిగరాదు. వయర ివాద్నలు చేయరాదు. 
మీవంతుగా స్బెజకుి పరంగా మీ పాఠశ్చల్ల్ల చేస్టన ఏ విష్యమనైననూ పంచవచుచ.  
స్బెజకుి విష్యమలు తపి ఇతర విష్యమలు ఏవీ పోసు ిచేయరాదు. 
యూనియన్ మెస్తజ్లల, అడార్టిజ్ మెంట్లల, మూఢనమాకాలు గ్రూప్పల్ల పంచరాదు. 
స్బెజకుి స్ందేహమలు మ్మత్రమే పోసు ిచేయవలెను. స్బజకుిల్ల స్ందేహమల్ను నిష్కణతులైన  
   స్భుయలెవరైనా నివృతిా చేయవచుచ. కేవల్ం అడిాన్ మ్మత్రమే స్ిందించాలిసన పనిలేదు. 
వివిధ్ మతాలు, కులాలు, రాజకీయ పార్టిల్ను కించపరిచేలా మరియు ప్రభుతా  
   విధానాల్ను, నాయకుల్ను విమరిిస్తా స్ందేశ్చలు, వాయఖ్యలు చేయరాదు. ఇతరులు పంపే  
   ఫారాారిడంగ్ మెస్తజ్లల స్రైనవో కావో తెలియకుండా మన గ్రూప్పల్ల ఫారాార్డ చేయరాదు. 
స్బెజకుికు స్ంబందించి మీరు గ్రూప్పల్ల షేర్ చేస్త ప్రతీ ఫోటోకు, వీడియోకు వివరణ చేరచవలెను. 
గ్రూప్ప నియమ్మలు పాటించని వారిని వెంట్నే తొల్గ్గంచుట్ జరుగును. దీనిపై అడిాన్ దే తుది  
   నిరణయం. మీరు వాట్ససప్ న్నంబరు మ్మరుచకునిప్పిడు, గ్రూప్పను విడిచేట్ప్పిడు అడిాన్ కు  
   తెలియపరచవలెను. లేనట్లయితే మరళా చేరేచ అవకాశ్చనిి కోల్లితారు. పద్వీ విరమణ పందే  
   వారు అడిాన్ కు తెలియపరిచి వైదొల్గాలి. మరళా చేరచకుండా ఉండందుకు. 
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