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ముఖ్య సంఘటనలు --సంవత్సరాలు  
1. IPCC సమావేశం వార్సా లో జరిగిన సంవత్ారం...2013. 
2. భారత్ దేశం లో మొదటి జనగణన ......................1872. 
3. మొదటి సంపూరణ జనగణన ............................... .....1881. 
4. వలసల చట్టం         ..................................................1983. 
5. జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం ...............................2013. 
6. జనాభా విస్పోట్క సంవత్ారం..................................1921. 
7. నరమదా బచావో ఉదయమం .......................................1994. 
8. చిప్కో ఉదయమం .......................................................1970. 
9.ప్రపంచ వాణిజయ సంసథ  ఏరోడిన సంవత్ారం .......1995.  
10.సైలంట్ స్ప రోంగ్ అనే పుసతకం ప్రచురించిన సంవత్ారం   
 .....................1962 . 
  

X CLASS పేపర్ 1  
అదనపు సమాచారం 



1. తీవ్ర ఆరిిక మాందయం ..................................................1929.  
2. మొదటి ప్రపంచ యుదంి ప్రారంభం ..................... 1914.  
౩. మొదటి ప్రపంచ యుదంి ముగింపు .......................1918. 
4. రష్యయ విపలవం ..............................................................1917. 
5. వెరాయిల్సా సంధి ........................................................1919. 
6. నానాజాతి సమితి ఏర్సోటు .................................... .1919. 
7. జరమనీ లో హిట్లర్ శకం ............................................1933. 
8. రండవ ప్రపంచ యుదిం ప్రారంభం ......................1939. 
9. రండవ ప్రపంచ యుదిం ముగింపు .......................1945. 
10. రష్యయ పై జరమనీ దండయాత్ర .................................1942. 
11. ఐకయ ర్సజయ సమితి ఏర్సోటు .....................................1945. 
12.USSR ఆవిర్సావం ......................................................1924. 
13. బ్రిటిష్ మహిళకు వోటు హకుో . ...........................1918.  
14. రకతసికత ఆదివార విపలవం ... ....................................1905. 
15. కొమింట్ర్్ ఏరోడడం .. .........................................1919. 
16. రష్యయ లో పంచవరష ప్రణాళికలు ... .......................1928. 
17. యూదులపై సామూహిక హతాయకండ . .............1941. 
18. హిట్లర్  ప్కలండ్ పై దాడి చేయడం ..................1939. 
19. చైనా కమూయనిస్టట పార్టట ఏర్సోటు . ...........................1921. 
20 .లంగ్ మార్్ . ........ ......................................1934-35. 
21. చైనా లో నూత్న ప్రజాసాామయం లేదా గణత్ంత్ర  
      ప్రభుత్ాం ఏర్సోటు . ...............................................1949. 
22.వియతా్ం ఏకీకరణ ..............................................1975. 
23.నైజీరియా సాత్ంత్ర ప్రకట్న ..................................1963. 
24.నైజర్ డెలట లో చమురు కనుగొన్ సంవత్ారం.1950.  
25. భారత్ ప్రబుత్ా చట్టం.............................................1935.  
26. ముసిలం లీగ్ ఏర్సోటు ............................................1906. 
27. సైమన్ కమిషన్ . ................................................1927. 
28. క్రిప్సా ర్సయబారం . ..................... .........................1942. 
29. క్వాట్ ఇండియా ఉదయమం . .................................1942. 
30. బోస్ట జాతీయ సైనయం ఏర్సోటు . .........................1942. 
31. పాక్వసాతన్ కొరకు ప్రత్యక్ష కర్సయచరణ దినం .....1946. 
32 .భారత్ సాత్ంత్ర ప్రకట్న ....................1947 ఆగష్టట 15. 
33.గంధిజీ హత్య ........................................................1948. 
34.సంసాథనాల విలీనం పూరిత అయిన సంవత్ారం ..1956. 
35.ర్సజభరణాల రదుు ..................... ............................1971. 
36.నేపాల్స లోమొదటి ఎని్కలు . ...............................1959. 
37.భారత్ ర్సజాయంగం ఆమోదింపబడిన తేది ..........1949 
          నవంబర్ 26. 
38.ర్సజాయంగం అమలు లోక్వ వచి్న తేదీ .................1950, 
            జనవరి 26. 
39.ర్సష్యలా పునరాయవస్థథకరణ చట్టం ...........................1956. 
40.ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏరోడిన సంవత్ారం .........................1956. 

41. నవ తెలంగణా ఏరోడినది ..................2014 ,జూన్ 2. 
42. సిాట్జర్సలండ్ మహిళకు ఓటు హకుో ....................1971. 
43. మొదటిసారి భారత్ పాక్వసాతన్ యుదిం 
       ( కశ్మమర్ కొరకు )....................................................1948. 
44.రండవ సారి పాక్వసాతన్ తో యుదిం .....................1965 
45. బంగలదేశ్ విముక్వత కొరకు భారత్ పాక్వసాతన్ యుదిం .
               .......1971. 
46. తాష్ోంట్ ఒపోందం .............................................1966. 
47. చైనా తో యుదిం....................................................1962. 
48. అధికర భాష్య చట్టం . ..........................................1963. 
49. వ్యయహాత్మక ఆయుధాల త్గిగంపు ఒపోందం (START)   
                     ................................1991. 
50. భోపాల్స గయస్ట దురఘట్న . ......................................1984. 
51.గ్రీన్ పీస్ట ఉదయమం . ..................................................1971. 
52. సైలంట్ వాలీ ని జాతీయ పారుో గ ప్రకటించిన  
      సంవత్ారం . ............................................................1985. 
53.సైలంట్ వాలీ ఉదయమం .........................................1973. 
54.సంపూరణ మదయపాన నిషేధం .................................1995. 
55.సాయుధ దళాల ప్రతేయక అధికర చట్టం .............1958. 
56. నాయయసేవల ప్రాధికర సంసథ ( సవరణ ) చట్టం   
          ............................................2002. 
57.సమాచార హకుో చట్టం . .....................................2005. 
58. ఈజిప్సట పై ఇజ్రాయెల్స దాడి .. ...............................1956. 
59.పాలస్థతనా విముక్వత సంఘం ....................................1964. 
60. అత్యవసర పరిసిథతి విధింపు . ...............................1975. 
61 .అత్యవసర పరిసిథతి  ముగింపు .. ...........................1977.  
62.కంద్రం లో జనతా పార్టట ప్రభుత్ాం ఏర్సటు .........1977. 
63. తెలుగు దేశం పార్టట ఆవిర్సావం ...........................1982. 
64. ఇందిర్స గంధీ హత్య,ఆపరేషన్ బ్లల సాటర్ .......1984. 
65. ర్సజీవ్ గంధీ హత్య . .............................................1991. 
66. సరళీకృత్ ఆరిిక విధానాలు ..................................1992. 
67.73,74 ర్సజాయంగ సవరణలు . .............................1992. 
68. నీల్స ఆర్మ సాంాగ్ చంద్ర మండలం పై అడుగు  
      పెటిటనది ….............................................................1969. 
69. పంచశ్మల ఒపోందం పై సంత్కలు చేసిన సంవత్ారం    
     ...................................................................................1954. 
70. కరిగల్స యుదిం .. ..................................................1999. 
71. అమెరిక లో పౌరహకుోల ఉదయమం .................1960. 
  

పేపర్ 2 అదనపు సమాచారం 
ముఖ్య సంఘటనలు --సంవత్సరాలు  

 



FOR SOCIAL STUDIES UPDATES JOIN IN 

BEST SOCIAL TEACHER  

WHATSAPP GROUP. 
TO JOIN SEND YOUR DETAILS AS BELOW 

NAME, DESIGNATION, SCHOOL ADDRESS,  
MANDAL, DISTRICT 

GROUP ADMIN

KSV KRISHNA REDDY, GHM,  
ZPHS, GANTI, EAST GODAVARI 

ADMIN NO. 9492146689. 

 

 

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


