
 

 

ददनविशषे 

 १६२२: प्रेवषत मुहम्मद पैगबंर यांनी मददनहेून प्रयाण केल.े इस्लावमक 

वहजरी कॅलेंडरची या ददिसापासनू सुरुिात झाली.  

 १६६१: स्िीवडश बँकेन ेयुरोपमधील पवहल्या नोटा जारी केल्या.  

 १९३५: ओक्लाहोमा मध्य ेजगातील पवहल ेपार्ककग मीटर बसिण्यात 

आले.  

 १९४५: अमरेरकेच्या पवहल्या अणबुॉम्बची चाचणी.  

 १९६५: ईटली ि फ्रान्सला जोडणार् या माँट लँलकँ बोगयाचाच ेउ घाटन 

झाले.  

 १९६९: चंद्रािर पवहला मानि उतरिणाऱ्या अपोलो-११ अंतराळयानाच े

फ्लोररडा येथनू प्रक्षेपण.  

 १९९२: भारताच े९ि ेराष्ट्रपती म्हणनू डॉ. शंकरदयाळ शमाा यांची वनिड 

झाली.  

 १९९८: गुजरातमध्य ेशाळेतील प्रिशेाच्या िेळी पाल्याच्या 

नािानतंर आईलाही नाि लािण्याच्या अवधकाराचा वनणाय. 

१६ जूलै – जन्म 

 १७७३: विरटश वचत्रकार ि रॉयल अ ॅकॅडमीच ेपवहल ेअध्यक्ष सर जोशआु 

रेनॉल््स यांचा जन्म. (मतृ्य:ू २३ फेििुारी १७९२ – लंडन, इंग्लडं)  

 १९०९: स्िाततं्र्यसनेानी. भारतरत्न (मरणोत्तर) अरुणा आसीफ अली 

यांचा जन्म. (मृत्य:ू २९ जुल ै१९९६)  

 १९१३: ज्योवतमाठाच ेशंकराचाया स्िामी शातंानदं सरस्िती याचंा जन्म. 

(मृत्य:ू ७ वडसेंबर १९९७ – अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश)  

 १९१४: मराठी सावहवत्यक िा. कृ. चोरघडे याचंा जन्म. (मृत्य:ू ३० 

नोव्हेंबर१९९५)  



 

 

 १९१७: नाटककार ि लेखक जगदीश चंद्र माथरू यांचा जन्म. (मृत्य:ू १४ 

म१े९७८)  

 १९२३: भूदल प्रमखु के. व्ही. कृष्णराि यांचा जन्म.  

 १९२६: नोबले पाररतोवषक विजतेा अमेररकन जीिशास्त्रज्ञ इर्विन रोझ 

यांचा जन्म.  

 १९३९: भारतीय अवभनते ेआवण वनमाात ेशृंगी नागराज यांचा जन्म. 

(मृत्य:ू १६ जुल ै२०१३)  

 १९४३: लेखक आवण इंग्रजीच ेप्राध्यापक प्रल्हाद ईरबाजी सोनकाबंळे 

यांचा जन्म. (मृत्य:ू ६ जानिेारी २०१०)  

 १९६८: भारतीय हॉकी पटू धनराज वपल्ल ेयांचा जन्म.  

 १९६८: विदकपीवडया चे सहससं्थापक लैरी सेन्जर यांचा जन्म.  

 १९७३: दवक्षण अदफ्रकेचा दिकेटपटू शॉन पोलॉक याचंा जन्म.  

 १९८४: हहदी वचत्रपट अवभनते्री कतररना कैफ यांचा जन्म. 

१६ जुलै – मृत्यू 

 १३४२: हंगरेीचा राजा चाल्सा (पवहला) याचं ेवनधन.  

 १८८२: अिाहम हलकन यांची पत्नी मेरीटॉड हलकन यांच ेवनधन.  

 १९८६: इवतहासकार िासदुेि सीताराम बेंद्रे तथा िा. सी. बेन्द्र ेयांच े

वनधन. (जन्म: १३ फेििुारी १८९४)  

 १९९३: रामपरू साहसिान घराण्याच ेख्यालगायक उ. वनसार हुसने खाँ 

यांचे वनधन.  

 १९९४: नोबले पाररतोवषक विजतेा अमेररकन भौवतकशास्त्रज्ञ जुवलयन 

श्वाइंगर यांच ेवनधन. 

 


