
 

 

ददनविशषे 

 १०५४: िृषभ राशीत कॅ्रब नेब्यूला ददसत असल्याचे वचनी लोकाांना समजले. नांतर 

जॉन बेवहहसन ेइ. स. १७३१ मधे त्याचे वनरीक्षण केल्याची नोंद आहे. 

 १७७६: अमेररकेन ेस्ित:ला इांग्लांडपासनू स्ितांत्र्य घोवषत केले.  

 १८२६: अमेररकेच्या स्िातांत्र्य ददनाच्या सुिणणमहोत्सिाच्या ददिशी अमेररकेचे 

वतसरे राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफरसन आवण दुसरे राष्ट्राध्यक्ष जॉन अ ॅडॅ्स याांचे वनधन 

झाले.  

 १८८६: फ्ाांसन ेअमरेरकेला स्टॅच्य ूऑफ वलबटी हे भटे ददले.  

 १९०३: मोटर रेस स्पधे मध्ये भाग घेणारी डॉरोथी लेवहहट ही पवहली इांवग्लश 

मवहला ठरली.  

 १९११: स्िातांत्र्यिीर सािरकर याांच्या एकाांतिासास प्रारांभ झाला.  

 १९३६: अमरज्योती हा प्रभातचा वचत्रपट मुांबईत प्रदर्शशत झाला.  

 १९४६: दफवलपाइन्सला अमेररकेपासनू स्िातांत्र्य वमळाले.  

 १९४७: भारत पादकस्तान अस ेदोन स्ितांत्र देश वनमा णण करािते असा ठराि 

विटनच्या स ांसदेत माांडण्यात आला.  

 १९९५: टाटा मूलभूत सांशोधन सांस्थेच्या (TIFR) जायांट मीटरिेहह रेवडओ 

टेवलस्कोपचे (GMRT) सांचालक डॉ. गोविद स्िरूप याांना एम. पी. वबलाण पुरस्कार 

प्रदान केला.  

 १९९७: नासाच ेपाथफाइांडर हे मानिविरवहत यान मांगळािर उतरल.े  

 १९९९: लष्कराच्या १८व्या बटावलयनन ेकारवगलमधील द्रासमधील टायगर वहल्स 

हा महत्त्िाचा टाप ूघसुखोरा ांच्या ताब्यातनू मुक्त केला. 

४ जूलै – जन्म 

 १७९०: भारताच ेसिके्षण करणारे कन णल सर जॉजण एहहरेस्ट याांचा जन्म. (मृत्यू: १ 

वडसेंबर १८६६)  

 १८०७: इटावलयन सनेापती ि राजकीय नतेा जसुपे्प ेगरॅीबाल्डी याांचा 

जन्म. (मृत्यू: २ जून १८८२)  

 १८७२: अमेररकेचे ३०िे राष्ट्राध्यक्ष कावल्हहन कुवलज याांचा जन्म. (मृत्यू: ५ 

जानेिारी १९३३)  



 

 

 १८८२: एकेडेमी ऑफ मोशन वपक्चर आर्टसण अँड सायन्सचे स्थापक लुईस बी. मेयर 

याांचा जन्म. (मृत्यू: २९ ऑक्टोबर १९५७)  

 १८९८: भारताच ेदुसरे पांतप्रधान गलुझारीलाल न ांदा याांचा जन्म. (मृत्यू: १५ 

जानेिारी १९९८)  

 १८९७: भारतीय कायणकते अलारी सीताराम राजू याांचा जन्म. (मृत्यू: ७ मे१९२४)  

 १९१२: जयपूर-अत्रौली घराण्याचे गायक पां. वनिृत्तीबुिा सरनाईक याांचा 

जन्म. (मृत्यू: १६ फेिुिारी १९९४)  

 १९१४: जनकिी भािगीत लेखक पी. सािळाराम याांचा जन्म. (मृत्यू: २१ 

वडसेंबर १९९७)  

 १९२६: विनोदी सावहवत्यक विनायक आददनाथ तथा वि. आ. बुिा याांचा 

जन्म. (मृत्यू: १७ एवप्रल २०११)  

 १९७६: जपानी मोटरसायकल रेसर दाइवजरो कातो याांचा जन्म. (मृत्यू: २० 

एवप्रल २००३) ⚜ १९८३: भारतीय-इांवग्लश पत्रकार अमोल राजन याांचा जन्म. 

४ जुलै – मृत्य ू

 १७२९: मराठा आरमारप्रमखु (सनेा सरखले) कान्होजी आांग्र ेयाांचे वनधन.  

 १८२६: अमेररकेचे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष जॉन अ ॅडॅ्स याांचे वनधन. (जन्म: ३० 

ऑक्टोबर १७३५)  

 १८३१: अमेररकेचे पाचिे राष्ट्राध्यक्ष जे्स मोन्रो याांचे वनधन. (जन्म: २८ 

एवप्रल १७५८)  

 १९०२: भारतीय तत्त्िज्ञानाचा जगभर प्रसार करणारे रामकृष्ण परमहांस या ांच ेवशष्य 

स्िामी वििकेान ांद या ांच ेवनधन. (जन्म: १२ जानिेारी १८६३)  

 १९३४: नोबले पाररतोवषक विजते्या पोवलश-फ्ेंच भौवतकशास्त्रज्ञ मेरी क्यरुी याांचे 

वनधन. (जन्म: ७ ऑक्टोबर १८६७)  

 १९६३: भारतीय वतरांग्याच ेरचनाकार वपगाली ि ेंकय्या या ांच ेवनधन. (जन्म: २ 

ऑगस्ट १८७६)  

 १९८०: रसाळ लेखन करणारे कादांबरीकार रघुनाथ िामन ददघे याांचे वनधन. 

(जन्म: २४ एवप्रल १८९६)  

 १९८२: भवक्तप्रधान, पौरावणक वचत्रपटा ांच ेगीतकार भरत व्यास याांचे वनधन.  

 १९९९: विनोदसम्राट, कलागौरि पुरस्कार, वचत्रभूषण पुरस्कार ि बालगांधिण 

पुरस्कारान ेसन्मावनत िसांत वशदे याांचे वनधन. (जन्म: १४ मे १९०९) 
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