
 

 

ददनविशषे 

 १६०८: सॅम्यूअल बी. चॅम्पलेन याांनी कॅनडातील क् िेबेक शहराची 

स्थापना केली. १८५०: ईस्ट इां वडया कां पनीच्या अध्यक्ाांनी भारतातनू 

आणललेा कोवहनरू वहरा इां ग्लांडच्या राणीच्या स्िाधीन केला.  

 १८५२: महात्मा फुल ेयाांनी दवलत मुलाांसाठी पवहली शाळा काढली.  

 १८५५: भारतात कायदे वशक्णाचा प्रारांभ झाला.  

 १८८४: डाऊ जोन्स (DJIA) हा वनदेशाांक सुरू झाला.  

 १८८६: जममनीच्या कालम बेन्झ याांनी जगातील पवहली मोटारगाडी 

बनिली.  

 १८९०: ओहायो हे अमेररकेचे ४३ िे राज्य बनले.  

 १९२८: लांडनमध्ये प्रथमतः रांगीत दरूवचत्रिाणी कायमक्रमाांचे प्रके्पण झाले.  

 १९३८: मॅलाडम हे िाफेचे इांवजन ताशी २०२ दकमी िेगाने धािले. 

िाफेच्या इांवजनाचा विक्रम अजूनही अबावधत आहे.  

 १९९८: किी प्रदीप याांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर.  

 २०००: विक्राांत या विमानिाहू युद्धनौकेचे मुांबईच्या समुद्रात सागरी 

सांग्रहालयात रूपाांतर करण्यास मान्यता.  

 २००१: सुधीर फडके याांना राज्य सरकारचा गानसम्राज्ञी लता मांगेशकर 

पुरस्कार जाहीर.  

 २००६: एक्स. पी. १४ हा लघुग्रह पृथ्िीच्या अगदी जिळून गेला. 

३ जूलै – जन्म 

 १६८३: इांवग्लश किी एडिडम यांग याांचे जन्म. 

 १८३८: पत्रकार, प्राथमना समाजाचे एक सांस्थापक मामा परमानांद याांचा 

जन्म. (मृत्यू: १३ सप्टेंबर १८९३)  



 

 

 १८८६: आधुवनक विद्याविभूवषत तत्त्िज्ञ ि सांत, फग्युमसन ि विलींग्डन 

महाविद्यालयातील तत्त्िज्ञानाचे प्राध्यापक रामचांद्र दत्तात्रय तथा गुरूदेि 

रानडे याांचा जन्म. (मृत्यू: ६ जून १९५७)  

 १९०९: कायदेपांवडत, स्िातांत्र्यसैवनक, मुांबई उच् च न्यायालयाचे मु्य 

न्यायाधीश ि सिोच् च न्यायालयात सामावजक समस्याांसाठी लढा देणारे 

झुांजार कायदेतज्ञ बॅररस्टर व्ही. एम. तथा भाऊसाहेब तारकुांडे याांचा 

जन्म. (मृत्यू: २२ माचम २००४)  

 १९१२: मराठी रांगभूमीिरील लोकवप्रय गायक ि नट श्रीपाद गोविद 

नेिरेकर याांचा जन्म. (मृत्यू: १६ जून १९७७)  

 १९१४: इवतहासकार, नाटककार, कलाददग्दशमक, िेशभूषाकार आवण 

नेपथ्यकार दत्तात्रय गणेश गोडसे याांचा जन्म. (मृत्यू: ५ जानेिारी १९९२)  

 १९१८:भारतीय अवभनेते, ददग्दशमक आवण वनमामते व्ही. रांगारा राि याांचा 

जन्म. (मृत्यू: १८ जुलै १९७४)  

 १९२४: तामीळिांशीय राजकारणी, वसगापूरच्या प्रजासत्ताकाचे ६िे 

राष्ट्राध्यक् सेल्लप्पन रामनाथन याांचा जन्म.  

 १९२४: भारतीय दक्रकेटपटू अजुमन नायडू याांचा जन्म.  

 १९२६: लेविका स्िातांत्र्य सैवनक सुनीता देशपाांडे याांचा जन्म. (मृत्यू: ७ 

नोव्हेंबर २००९)  

 १९५१: न्यूझीलांडचा दक्रकेट िेळाडू सर ररचडम हॅडली याांचा जन्म.  

 १९५२: भारतीय गायक अवमत कुमार याांचा जन्म.  

 १९५२: भारतीय कॅनेवडयन लेिक रोवहनटन वमस्त्री याांचा जन्म.  

 १९७१: विकीलीक्स चे सांस्थापक ज्युवलयन असाांज याांचा जन्म.  

 १९८०: भारतीय दक्रकेटपटू हरभजन वसग याांचा जन्म. 

३ जुलै – मृत्यू 

 १३५०: सांत नामदिे याांनी समाधी घेतली. (जन्म: २९ ऑक्टोबर १२७०)  

 १९३३: अजेंरटनाचे राष्ट्राध्यक् वहपोवलतो विगोयेन याांचे वनधन. 

(जम: १२ जुलै १८५२)  

 १९३५: वसट्रोएन कांपनीचे सांस्थापक आांद्रे सीट्रोएन याांचे वनधन. (जन्म: ५ 

फेब्रुिारी १८७८)  

 १९६९: द रोवलग स्टोन्सचे सांस्थापक, वगटार, हामोवनका आवण वपयानो 

िादक ब्रायन जोन्स याांचे वनधन. (जन्म: २८ फेब्रुिारी १९४२)  



 

 

 १९९६: वहदी वचत्रपट अवभनतेा कुलभषूण पांवडत तथा राजकुमार याांचे 

वनधन. (जन्म: ८ ऑक्टोबर १९२६)  

 

Sr.No. Name Links 

1 1 जुलै 2021 चालू घडामोडी Download PDF  

2 2 जुलै 2021 चालू घडामोडी Download PDF  

3 3 जुलै 2021 चालू घडामोडी Download PDF  

4 4 जुलै 2021 चालू घडामोडी Download PDF  

5 5 जुलै 2021 चालू घडामोडी Download PDF  

6 6 जुलै 2021 चालू घडामोडी Download PDF  

7 7 जुलै 2021 चालू घडामोडी Download PDF  
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