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PROJECT WORK  ప్రాజెక్టుపని 
GRADING 

A1 10 C1 6 

A2 9 C2 5 

B1 8 D1 4 

B2 7 D2 0-3 

Priliminary Information/ప్రాథమిక సమాచారం : 
 
Name of the Student/విద్యార్ధి పేరు :  కె. సాయి గీతిక రెడ్డి. 
Class/తరగతి : IX 
Roll No./రోల్ నెంబరు :    41                                                                               
 

Collection of Data  
సమాచార సేకరణ 

Project Report 
నివేదిక తయారీ 

Presentation 
ప్రదరశన 

Total Marks 
మొతతెం  మారుులు 

Grade  
గ్రేడు 

Marks Allotted 
కేటాయిెంచిన 

మారుులు 
03 04 03 10 

Marks Obtained 
పెందిన మారుులు 

 
 
 

Name of the Unit/యూనిట్ పేరు                 :  లాటిన్ అమెర్ధకా,ఆసియా,ఆఫ్రికాలలో వలసవాదెం  
                                                  
Title of the Project/ప్రాజెక్టు పేరు                               :  “మీరు బ్రిటిష్ పౌరులయితే వలసపాలనను  
            సమర్ధిసాతరా ? ఎెందుక్ట? భారతదేశ పౌరులుగా   
                    వలసపాలనక్ట మదదతు ఇసాతరా,వాతిరేకిసాతరా?                   
            మీ దృకపధాలను క్టుపతెం గా వివర్ధెంచెండ్డ.” 
 
Project Number/ప్రాజెక్టు సెంఖ్ా                               :    4 
 
Type of Project/ప్రాజెక్టు సవరూపెం                             :  Group/Individual వాకితగత కృతాెం /గ్రూపు కృతాెం  
 
Date of Project assigned/ప్రాజెక్టు ఇచిని తేది               : 
                    
Date of Project Submission/ప్రాజెక్టు సమర్ధపెంచిన తేది   : 
 
Name of the Group/గ్రూప్ పేరు                                 : 
 
Members in the Group/గ్రూప్ లోని విద్యారుిల పేరుు        : 
 

Sl.No. Name of the Student/విద్యార్ధ ిపేరు Work assigned/కేటాయిెంచిన పని 
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Title of the Project/ప్రాజెక్టు పేరు 

 
“మీరు బ్రిటిష్ పౌరులయితే వలసపాలనను సమర్ధిసాతరా ? ఎెందుక్ట? భారతదేశ 

పౌరులుగా వలసపాలనక్ట మదదతు ఇసాతరా,వాతిరేకిసాతరా? మీ దృకపధాలను 
క్టుపతెం గా వివర్ధెంచెండ్డ.” 

 
Introduction/పర్ధచయెం 

 
 వలస పాలన లో ఉండే కష్టనష్టటలను బేరీజు వేయుట ,దానితోపాటే 
వలసపాలిత దేశాలలోని పౌరుల మానసిక పరిసిితిని పరిచయం చేయుట నా ప్రాజెక్టట 
ఉదేేశ్యము. 

Aim of the Project/ప్రాజెక్టు లక్ష్యెం 
  
 వలస పాలన పటల ఆయా దేశాలలో నివసిస్తునన పౌరుల దృకపధం ఎలా 
ఉంటందో వివరించుట... మాతృ దేశాలు వలసపాలన వలన లాభపడితే , వలస పాలిత 
దేశాలు ఎంతో నష్ట పోతాయి. దానిపై విశ్లలష్ణ యే నా ప్రాజెక్టట వర్క్ యొక్ లక్ష్యం. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEST SOCIAL TEACHER  
WHATSAPP GROUP 

ADMIN  
KSV KRISHNA REDDY, GHM,  

ZPHS, GANTI, EAST GODAVARI. 
WHATSAAP NO. 9492146689. 

. 
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సమాచార సేకరణ మర్ధయు నమోదు,విశ్లుషణ 
 

 
  
I. నేను బ్రిటిష్ పౌరుడైతే వలసపాలనను సమరిసి్తును. 
 ఎందుకంటే ఇతర దేశాలలో వలసలను ఏర్పపట చేస్తకోవడం    
    మాతృదేశానికి చాలా ఉపయోగం. 
1. బ్రిటన్ పరం గా చూసినపుడు బ్రిటన్ చాలా చినన ద్వీప దేశ్ం. పారిశ్రామిక విపలవం 

వలన ఇక్డ విపరీతం గా పెరిగిన యంత్రాల వినియోగం,ముడిసరుకులు,మార్క్టల 
కొరతకి దారితీసింది. 

2. దానిని అధిగమించడానికి ఎక్డైతే ముడిసరుకులు పుష్్లం గా లభిస్తుయో ,  
    మార్క్టింగ్ సౌకరయం లాభదాయకం గా ఉంటందో ఆ ప్రాంతాలని వెతుకు్ంటూ  
    వెళ్ళవలసిన అవసరం ఏరపడింది. అది నా దేశ్ం అభివృదిి చందడానికి తపపనిసరి.  
3. ఆఫ్రికా, ఆసియా,అమెరికా ఖండాలలో మేము ఏర్పపట చేస్తకునన వలసల వలన ఎంతో  
    మందికి ఉపాధి లభించింది.  ఆ దేశాలలో లభించే ముడిసరుకులు మా దేశ్ యంత్రాల  
    ఆకలిని తీర్పాయి. 
4. స్తినికం గా స్తంకేతిక పరిజ్ఞానం,వృతిు నైపుణ్యయలు బాగా పెరిగి మా దేశ్ం అభివృదిి  
    చందిన అగ్రర్పజ్ఞయలలో ఒకటిగా మిగిలింది.  
5. ప్రపంచయుదాిల సమయం నాటికి నా దేశ్ం  ర్పజకీయ వ్యయహాలు, ఎతుుగడలలో  
    ప్రధాన పాత్ర పోషంచక పోయినా వలస పాలిత ప్రాంతాల మదేతు వలన  
    గెలవగలిగింది. 
6. ఆరిికం గా, వ్యయపార పరం గా మా దేశ్ం ఇంత అబివృదిి చందడానికి వలసర్పజ్ఞయల  
    నుంచి మేము పందిన సహకారమే కారణం.  
7. పైగా ప్రపంచ దేశాలకి నాగరికత నేరిప,అక్డ ప్రజ్ఞస్తీమయం లాంటి నూతన భావ్యల  
    వ్యయప్తుకీ, ర్పజకీయ సిిరతాీనికీ, విదాయ సంస్రణల కీ తొలిస్తరి కారణమైనది మేమే అనే  
    గరీం కూడా నాకు ఉననది. 
8. ఆ దేశాలలో కూడా రవ్యణ్య సౌకర్పయలు, రైల్వీ లు , నీటి పారుదల సౌకర్పయలు, ఇరిగేష్న్  
    ప్రాజెకుటు, పాఠశాలలు కటిటంచి వలస దేశాల ప్రకృతి వనరులను వ్యడుకుననందుకు  
    ప్రతిగా వ్యరి పటల ఎంతో కృతజాతనీ,గౌరవభావ్యనీన ప్రదరిశంచి ఆ  దేశాలను సీంత  
    దేశాలుగా భావించి వ్యటి అభివృదిికిఅహరినశ్లూ శ్రమించాము.  
9. ఆయా దేశాల అభివృదిి కొరకు ఒకోస్తరి కఠినం గా వయవహరించవలసి ర్పవచుా ..అక్డి  
    ర్పజకీయ వయవహార్పలలో తల దూరావలసిర్పవచుా.దానివలన ఆ దేశాలకి మంచే  
    జరిగింది. 
10. అందువలన వలసపాలన అనినవేళ్లా వయతిరేకించనవసరం ల్వదు. 
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నూతనెం గా రైల్వవ వావసథ ఏరపడ్డనపపటి దృశాెం  బ్రిటిష్ వార్ధ కాలెం లో ఏరాపటు చేయబడ్డన పాఠశాల. 

ధవళేశవరెం కాటన్ బేరేజ్  పారుమెెంట్ భవనెం 

బ్రిటీషువార్ధ నిరాాణెం 



7 

II. భారతదేశ పౌరుడ్డ నైతే చాలా అెంశాలలో వలసపాలనను వాతిరేకిసాతను. 
    ఎెందుకనగా   
1. 1600 సంవతసరం నాటికి ఇపపటికి భారతదేశ్ పరిసిితి లో ఎంతో మారుప వచిాంది. 
2. సీదేశీ పరిశ్రమలు,హసుకళ్లు కనుమరుగయాయయి. 
3. గ్రామీణ జీవన విధానం ,సంస్ృతి సంప్రదాయాలూ పర్పయీకరణకి గురయాయ యి. 
4. ముఖయం గా దేశ్ం లోని సహజ వనరులు కొలలగొటటబడి ,ముడి పదార్పిలుగా బ్రిటన్ కి  
    పడవ ఎకా్యి. 
5. దేశ్ప్రజలు కొనిన శ్తాబాేలపాట పోగొటటకునన పాత జీవన విధానానిన  
    వెతుకు్ంటూ,కొతుదనానిన ఆహాీనించల్వక ,ర్పజకీయ అనిశ్చాతి,విదేశీ పాలనలో  
    దురభర జీవనానిన గడిపారు . 
6. ప్రశాంతమైన సీయం సమృదిి కలిగిన గ్రామఆరిిక వయవసిలు నాశ్నమై, నిరంతరం  
    వలస దేశాల యుదాిలు, వ్యయపార పోటీల మధయ ప్రజలు సతమతమైపోయారు.  
7. తీవ్రమైన పేదరికం, ఆకలి, అనారోగయం, అప్రజ్ఞస్తీమిక పరిపాలన తో దేశ్ం కొనిన  
    సంవతసర్పలపాటఅసువయసుమైపోయింది.  
8. బ్రిటిష్ వ్యరు అనుసరించిన క్రూరమైన,కఠిన పరిపాలన ,వ్యరి ర్పజకీయ జోకయం,  
    దేశ్ం లో చలరేగిన బ్రిటిష్ వయతిరేక ఉదయమాలూ స్తమానయ మానవ జీవనానిన  
    అతలాకుతలం చేస్తయి  
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ధనావాదములు 
  నాకు ఈ ప్రాజెకుటను చేయడంలో మారగదరశనం చేసిన   
మా తరగతి స్తంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాయయిని డి.వ్యణీ ప్రభ గారి్, పాఠశాల  
మా ప్రధానోపాధాయయులు కె.ఎస్.వి. కృష్టార్కడిి గారికి, నా కృతజాతలు 
తెలియపరుచుకొంటనానను. 

FOR SOCIAL STUDIES 

UPDATES JOIN IN 

BEST SOCIAL TEACHER  

WHATSAPP GROUP. 
SEND YOUR DETAILS AS BELOW TO JOIN IN THIS GROUP : 

NAME, DESIGNATION,  
SCHOOL ADDRESS,  
MANDAL, DISTRICT.    

(IT IS ONLY FOR  SOCIAL STUDIES TEACHERS) 

 ADMIN NO. 9492146689. 

KSV KRISHNA REDDY, GHM,  

ZPHS, GANTI, EAST GODAVARI 

 అయితే కొనిన విష్యాలలో బ్రిటిష్ వ్యరు అనుసరించిన విధానాలు దేశ్ంలో 
విదాయ, వైదయ సౌకర్పయల అభివృదిికి, నీటి పారుదల సౌకర్పయలు, రవ్యణ్య సౌకర్పయల అభివృదిికి 
, ప్రజ్ఞస్తీమయ వయవసి ఏరపడడానికీ కారణమయాయయి. 
నేడు మన దేశ్ం అభివృదిి చందిన దేశాల సరసన అభివృదిి చందుతునన దేశ్ంగా 
సగరీంగా తలెతుుకుని నిలబడడానికి పునాది బ్రిటిష్ వ్యరిపాలన లోనే పడిందని చపపవచుా.  

ముగెంపు 

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



THE BEST SOCIAL TEACHER WHATSAAP GROUP IS RESTRICTED ONLY 
FOR SOCIAL STUDIES TEACHERS. IF YOU WANT TO JOIN SEND                      

YOUR DETAILS NAME, SCHOOL ADDRESS, DISTRICT TO 9492146689 

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



బెస్టు సోషల్ టీచర్ వాటాాప్ గ్రూపు నియమాలు 
పాఠశాల సమయెంలో పోస్టులు చేయరాదు. విరామ సమయెంలో చేయవచ్చ.ి 
గుడ్మార్ధనెంగ్, పెండుగ విషెష్ పెంపరాదు.( అెందర్ధ ఫోనూు హ్ాెంగ్ అవుతాయి కనుక) 
వాకితగత దూషణలక్ట దిగరాదు. వారి వాదనలు చేయరాదు. వాకితగత అెంశాలు, ఫోటోలు గ్రూపులో పెంపరాదు.  
మీవెంతుగా సబెెక్టు పరెంగా మీ పాఠశాలలో చేసిన ఏ విషయమునైననూ పెంచవచ్చి. (తక్టువ  
   ఫోటోలతో, వివరణతో) 
సబెెక్టు విషయములు తపప ఇతర విషయములు ఏవీ పోస్టు చేయరాదు. 
యూనియన్ మెసేజ్లు, అడ్వరెటుజ్ మెెంటుు, అపోహలు, అభాెంతరకర ఫారావర్ధిెంగ్ మెసేజ్లు పెంపరాదు. 
సబెెక్టు సెందేహములు మాత్రమే పోస్టు చేయవలెను.  
మూఢనమాకాలను ప్రచారెం చేసే పోసిుెంగులు చేయరాదు.(దేవుడ్డ బొమాలు, వాకాములు)  
గ్రూపులో వాకితగత చాటిెంగ్ చేయరాదు, వాదులాడ్రాదు.  
మనది సెక్టాలర్ వాటాాప్ గ్రూపు. ఏ మతానిన, దేవుడ్డని, వరాానిన, క్టలానిన కిెంచపర్ధచే వాాకాలు చేయరాదు. 
వివిధ మతాలు, క్టలాలు, రాజకీయ పారీులు, ప్రభుతవ వాతిరేక వాాఖ్ాలు చేయరాదు. 
సబెెక్టుక్ట సెంబెందిెంచి పెంచే ప్రతీ ఫోటో, వీడ్డయోకూ వివరణ క్రెంద వ్రాయవలెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటిెంచని వార్ధని వెంటనే తొలగెంచ్చట జరుగును. 
గ్రూపులో చేరాలనుక్టనేవారు వార్ధ వివరములను కేవలెం అడ్డాన్ వాటాాప్ నెంబరుకే ADDING  
   REQUST వాటాాప్ ద్యవరా పెంపాలి. అడ్డాన్ నెంబరును ప్రతీ సభుాడూ తమ ఫోన్ కాెంటాక్టు్ లలో సేవ్  
   చేస్టకోవాలి. మీక్ట వాకితగత సెందేశాలు పెంపే నిమితతెం. 
సభుాలు అడ్డగే ప్రశనలక్ట ఎవరైనా సమాధానెం చెపపవచ్చి. కేవలెం అడ్డాన్ మాత్రమే ప్రతిసపెందిెంచనవసరెం ల్వదు.  
గ్రూపులోనుెంది వైదొలిగే సభుాలు ముెందుగా తెలియజేయాలి. ల్వనటుయితే తిర్ధగ మళ్ళీ గ్రూపులో చేరుటి  
   జరుగదు. 
 -  అడ్డాన్ KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS, GANTI 9492146689. 
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 ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రెంలో అతాధిక మెంది సాెంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాాయుల మధా విషయ 
సెంబెంధ చర,ి పరసపర సెందేహ నివృతిత, పాఠాబోధన, మూలాాెంకనెం నెందు తోడ్మపటు కోసెం మన  
“బెస్టు సోషల్ టీచర్ వాటాాప్ గ్రూప్” ఏరపరచబడ్డెంది. ఇెందు సాెంఘిక శాస్త్ర బోధక్టలెందరూ {మీరు 
ప్రభుతవ, ప్రైవేటు} ఏ పాఠశాలలో పనిచేస్టతనాన సభుాలుగా చేరుటక్ట అరుుల్వ.  సభుాలెందరూ విషయ 
సెంబెంధ చరిను మాత్రమే గ్రూపులలో చేయవలసినదిగా మనవి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా గ్రూపునెందు 
చేరదలచ్చక్టెంటే వార్ధ వివరాలు, పూర్ధత పేరు, హోద్య, పనిచేస్టతనన పాఠశాల, మెండ్లెం, జిలాు వివరాలను 
అడ్డాన్ వాటాాప్ నెంబరు 9492146689 క్ట వాటాాప్ ద్యవరా పెంపెండ్డ. అడ్డాన్ ఫోన్ నెంబరును మీ 
ఫోన్ కాెంటాక్టులలో సేవ్ చేస్టకోెండ్డ. 
                                                    సద్య సాెంఘిక శాస్త్ర సేవలో 
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 జెడ్.పి.హెచ్.ఎస్ట., గెంటి,  

కొతతపేట మెండ్లెం,  
తూరుపగోద్యవర్ధ 
9492146689 

 
ఈ గ్రూపు కేవలెం సాెంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాాయులక్ట మాత్రమే. 

     


