
 

 

ददनविशषे 

 १८९०: िायोममग अमरेरकेच े४४ िे राज्य बनल.े  

 १९१३: कॅवलफोर्ननयातील डेथ व्हॅलीमध्य ेतापमान १३४ अंश फूट (५७ अंश 

सेवससअस) पयतं िाढल,े जे पृथ्िीिरील सिा ात उच्च तापमानाच ेरेकॉडा आहे.  

 १९२३: मसुोवलनी यानंी इटलीतील सिा राजकीय पक्ािंर बदंी घातली.  

 १९२५: अितार महेेरबाबा यानंी मौनव्रताची सरुुिात केली सलग ४४ िष ेहे व्रत 

मृत्यपूयतं पाळल.े  

 १९२५: तास या सोवियते सघंाच्या ितृ्तससं्थचेी स्थापना झाली.  

 १९४०: बटॅल ऑफ विटन या नािान ेओळखल ेजाणारे हिाईयदु्ध सरुू झाल.े  

 १९४७: मुहम्मद अली वजना पादकस्तानच ेपवहल ेगव्हन ार जनरल झाल.े  

 १९६२: टेलस्टार-१ हा पवहला अमरेरकन दळणिळण उपग्रह प्रक्वेपत केला.  

 १९७३: पादकस्तानच्या ससंदेन ेबागंलादेशला मान्यता ददली.  

 १९७३: बहामाज देशाला यनुायटेड ककग्डमपासनु स्िाततं्र्य वमळाल.े  

 १९७८: मुबंई यथे ेमहात्मा फुल ेमागासिगीय विकास महामडंळाची स्थापना झाली.  

 १९७८: मॉररटावनयात लष्करी उठाि झाला.  

 १९९२: मादकद्रव्ाचं्या तस्करीबद्दल पनामाच ेमाजी राष्ट्राध्यक् मॅन्यएुल नोररएगा 

यानंा ३० िषाचं्या तरंुुगिासाची वशक्ा झाली.  

 १९९२: आिी यथेील विरम म इनसटॅ भू-कें द्र राष्ट्राला अपाण केल.े 

 १९९२: सपंणूा स्िदेशी बनािटीच्या इन्सटॅ-२ए या उपग्रहाच ेफ्रें च गयानातील कोउरू 

येथून प्रक्पेण झाल.े  

 १९९५: म्यानमारमधील लोकशाही चळिळीच्या प्रणते्या आगं सान स ूक्यी याचंी ६ 

िषाचं्या नजरकैदेतनू वबनशता म्ुततता कर्यात आली.  

 २०००: मनभुाई मेहता परुस्कार शास्त्रज्ञ वि. ग. वभडे यानंा जाहीर.  



 

 

 २०००: नायजरेरयात एका फुटलसेया तलेिावहनीत स्फोट होऊन गळणारे तले गोळा 

कर्यासाठी आलले े२५० जण जळुन ठार झाल.े 

१० जूल ै– जन्म 

 १९०३: सावहवत्यक रा. वभ. जोशी याचंा जन्म.  

 १९१३: किवयत्री पद्मा गोळे याचंा जन्म. (मृत्य:ू १२ फेििुारी १९९८)  

 १९१४: सपुरमनॅ वहरो चे सहवनमा ात ेजो शस्टर याचंा जन्म. (मतृ्य:ू ३० जलु१ै९९२)  

 १९२१: स्माईली चे वनमा ात ेहाि ेबॉल याचंा जन्म. (मतृ्य:ू १२ एवप्रल २००१)  

 १९२३: सावहत्य अकादमी पुरस्कार विजते ेकथालखेक जी. ए. कुलकणी याचंा 

जन्म. (मृत्य:ू ११ वडसेंबर १९८७)  

 १९३४: पद्मभषूण विजते ेजामखडे मॉडेल चे जनक डॉ. रजनीकातं आरोळे याचंा सपु े

अहमदनगर येथ ेजन्म.  

 १९४०: अथाशास्त्रज्ञ आवण इंग्लडंच्या हाऊस ऑफ लॉडास चे सभासद लॉडा मघेनाद 

देसाई याचंा जन्म.  

 १९४३: अमरेरकन टेवनस खेळाडू आथार अ ॅश याचंा जन्म. (मृत्य:ू ६ फेििुारी१९९३)  

 १९४५: इंवग्लश टेवनस खेळाडू व्हर्नजवनया िडे याचंा जन्म.  

 १९४९: दरम केटपटू, समालोचक सनुील गािसकर याचंा जन्म.  

 १९५०: पवतयाळा घरा्याच्या शास्त्रीय गावयका बगेम परिीन सलुताना याचंा 

जन्म. 

१० जुल ै– मृत्य ू

 १५५९: फ्रान्सचा राजा हेन् री (दुसरा) याचं ेवनधन. (जन्म: ३१ माचा १५१९)  

 १९६९: इवतहासकार डॉ. पाडुंरंग सखाराम वपसलुकेर याचं ेवनधन. (जन्म: ३० 

म े१८९४)  

 १९७०: आईसलडँच ेपतंप्रधान ब्यानी बनेवेडक््सन याचं ेवनधन.  

 १९७१: भोजपरुी भाषचे ेशेक्सवपअर वभखारी ठाकूर याचं ेवनधन. (जन्म: १८ 

वडसेंबर १८८७)  

 १९८९: साम्यिादी विचारितं सावहवत्यक प्रभाकर ऊध्िारेष ेयाचं ेवनधन.  

 १९९५: गररबाचंे डॉक्टर म्हणनू प्रवसद्ध डॉ. रामकृष्ण विष्ण ूकेळकर याचं ेवनधन.  

 २०००: भारतीय पत्रकार आवण राजकारणी िक्कम मजीद याचं ेवनधन. (जन्म: २० 

वडसेंबर १९०९)  

 २००५: पार्श्ागायक जयितं कुलकणी याचं ेवनधन. (जन्म: ३१ ऑगस्ट१९३१)  

 २०१३: भारतीय लखेक आवण शैक्वणक गोकुलानदं महापात्रा याचं ेवनधन. 

(जन्म: २१ म े१९२२)  

 २०१४: भारतीय अवभनते्री, नतृ्यागंना आवण नतृ्यददग्दशाक जोहरा सहेगल याचं े

वनधन. (जन्म: २७ एवप्रल १९१२) 



 

 

 


