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Today’s Current Affairs…
Person


દે શને માટે મરી ફીટવાની અને કુરબાન થઈ જવાની દે શ દાઝ લઈને જન્મેલા ઉધમસ િંઘને
31મી જુલાઈ 1940ના રોજ ફાાંસીને માાંચડે ચઢાવી દે વાયા હતા.



સરકારી ટાંકશાળ, મુબ
ાં ઈએ મહાત્મા ગાાંધીના દક્ષિણ આફ્રીકાથી પરત ફરવાની શતાબ્દી
તથા કામાગાટા મારૂ ઘટના પર સ્મ ૃતત તસક્કાનુ ાં વેચાણ શરૂ કર્ુું છે . આ તસક્કા મહાત્મા
ગાાંધીના દક્ષિણ આફ્રીકાથી પરત ફરવાની શતાબ્દીની થીમ પર આધારરત છે અને 100
અને 10 રૂતપયાના મ ૂલ્યમાાં ઉપલબ્ધ છે . કામાગાટા મારૂ ઘટના 23 મે, 1914ની છે .

Defence
રડફેન્સ રરસચચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ(DRDO) ઓગેનાઈઝેશને રરમોટથી ચલાવી શકાય એવી 'મન્ટ્ુ રા'
નામે ઓળખાતી આ માનવરરહત ટે ન્ક તવકસાવી છે . ભારતીય સેના દે ખરે ખ માટે , સુરાંગો શોધવા
માટે અને પરમાણુ-જૈતવક ખતરાનુાં સવેિણ કરવા માટે આ ટે ન્કોનો ઉપયોગ કરી શકે છે .
Sport
ચેક રરપબ્બ્લકમાાં યોજાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય બોક્સિંગ ચેકપપયનશીપમાાં ભારતના સિવ થાપાએ ૬૦
રકગ્રા વજન વગચમાાં અને કોમનવેલ્થ ગેપસના ગોલ્ડ મેડાલીસ્ટ મનોજ કુ મારે ૬૯ રકગ્રા વજન
વગચમાાં

ગોલ્ડ

મેડલ

જીત્યા

હતા.

મુબ
ાં ઈમાાં જજયો પારસી પ્રકાશન તબક્કો -2 ની શરૂઆત કરવામાાં આવી છે . જજયો પારસી પ્રકાશન
તબક્કો -2 નો હેત ુ પારસી સમુદાયની વસ્તીમાાં કસ્થરતા અને વધારો કરવાનો છે .
આ યોજનામાાં બે ઘટકો છે : તબીબી સહાય અને વરકલાત (પરામશચ). આ યોજનાનો પ્રથમ તબક્કો
2013 માાં શરૂ કરવામાાં આવ્યો હતો.
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31મી જુલાઈ ઉપન્યાસ સમ્રાટ રદગ્વાંત પ્રેમચાંદનો જન્મરદવસ . .
.
આધુતનક રહન્દી અને ઉર્ૂચ સારહત્યકાર મુનશી પ્રેમચાંદનો જન્મ 31મી જુલાઈ 1880ના રોજ
વારાણસી નજીક આવેલ લપહીગામમાાં થયો હતો. તેમના તપતા મુનશી અજાયબલાલ જેઓ
પોસ્ટમાસ્તર હતા. માતા આનાંદીદે વી સુદર,
ાં
સુશીલ અને સુઘડ સ્ત્રી હતા. પ્રેમચાંદનુ ાં મ ૂળ નામ
ધનપતરાય હતુ.ાં પરાં ત ુ તેમના કાકા જમીનદાર હતા તેઓ તેમને નવાબ કહેતા હતા. તેમણે
પ્રાથતમક તશિણ સ્થાતનક મદરે સમાાં મૌલવી પાસે લીધુ ાં હત.ુ ાં જયાાં તેમણે ઉર્ૂચ ભાષા શીખી હતી.
પ્રેમચાંદ સાત વષચના હતા ત્યારે માતાનુ ાં અવસાન થર્ુ.ાં
જયારે તેઓ સોળ વષચના થયા ત્યારે તપતાનુ ાં અવસાન થર્ુ.ાં ત્યારપછી તેમનો ઉછે ર સાવકીમાએ
કયો હતો. પ્રેમચાંદના લગ્ન બાજુના ગામની 15 વષચની ર્ુવતી સાથે થયા હતા. સ્વભાવે પત્ની
પ્રતતકૂળ બનતાાં તેઓ ઈ.સ. 1899માાં પ્રેમચાંદ ઘર છોડી દે તાાં વૈવારહક જીવનનો અંત આવ્યો હતો.
અને તેમની પત્ની પોતાના તપયર ચાલી ગઈ હતી. સાત વષચ પછી જયારે તેની તવધવા સાથે કોઈ
લગ્ન કરવાના છે તેવી જાહેરાત પેપરમાાં જોઈ ત્યારે તેઓ બીજીવાર તવધવા કન્યા તશવરાનીદે વી
સાથે લગ્ન કયાચ .
ઈ.સ.1899માાં તેમણે લપહી છોડી દીધુ ાં હતુ.ાં ત્યારબાદ તેમણે ચ ૂનાર ટાઉનમાાં તમશન શાળામાાં સ્કૂલ
ુ રની પરીિા પાસ
માસ્તરની નોકરી માત્ર રૂ. 18 વેતનમાાં સ્વીકારી.ઈ.સ. 1904માાં તેમણે વનાચ ક્યલ
કરી હતી. ત્યારબાદ તેમની કાનપુરમાાં ડેપ્ર્ુટી ઇન્સ્પેકટર ઓફ સ્કૂલ્સ તરીકે બદલી થઇ હતી.
તેમનુાં સારહજત્યક જીવન ઈ.સ. 1901 થી શરૂ થર્ુ

હત.ુ ાં તેમણે પ્રથમ નવલકથા અસરાર-એ-

માઅબીદલખી હતી. જે ઉર્ૂચ અઠવારડક અવાઝ-અ-ખલ્કમાાં પ્રકાતશત થઇ હતી. તેમણે સારહજત્યક
ઉપનામ શરૂઆતમાાં ‘ નવાબરાય’ અને પાછળથી ‘પ્રેમચાંદ’ રાખર્ુ ાં હત.ુાં
ઈ.સ. 1921માાં તેમણે ગાાંધીજીના કહેવાથી સરકારી નોકરીમાાંથી રાજીનામુ ાં આપી દીધુ ાં હતુ.ાં
ઈ.સ.1921માાં તેમને ત્યાાં પુત્ર અમ ૃતરાયનો જન્મ થયો.
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પ્રેમચાંદની લેખનશૈલીનુ ાં મુખય લિણ રસપ્રદ વાતાચ લખવાનુ ાં અને સાદી ભાષામાાં લખવાનુ ાં હત.ુ ાં
તેમની નવલકથાઓમાાં ગ્રાપય જીવનની મુશ્કેલીઓ વણચવાઈ છે . તેઓ ઉચ્ચ પ્રકારની રહન્દીનો
પોતાના લેખનમાાં ખ ૂબ ઓછો ઉપયોગ કરતાાં અને આમ આદમીના ડાયલોગ વધુ રજુ કરતા.
પ્રેમચાંદજીએ પોતાના જીવનકાળ દરપયાન અનેક વાતાચસગ્ર
ાં હો અને નવલકથાઓ લખી. ‘ સાાંજે
વતન’, ‘વરદાન’, ‘રાં ગભ ૂતમ’, ‘શ્યામા’, ‘ તનમચલા’, ‘ સેવાસદન’,’કમચભ ૂતમ’, ‘ ગોદાન’ અને ‘
ગબન’ વગેરે કૃતતઓ સારહત્યમાાં તસતારાની જેમ ચમકી રહી છે . કેટલીક કૃતતઓમાાં ભારતીય
ભાષાઓમાાં અનુવાદ પણ થયા છે . તેમની સામાજજક સમસ્યાઓને સ્પશચતી વાતાચઓ અને
નવલકથા લખીને ભારતમાાં અદ્દભ ૂત જાગૃતત આવી હતી. તેમના ‘ સુરદાસ’, સોફી’, ‘તનમચલા’, ‘
સુમન’ અને ‘ પ્રેમશાંકર’ જેવા અનેક પાત્રોએ એક નવો સાંસાર રચ્યો છે જે માનવીને ઉનત ત રસ્તે
લઇ જવામાાં પ્રેરક બન્યા છે .
પ્રેમચાંદે 300 ટૂાંકી વાતાચઓ, નવલકથાઓ, તનબાંધો અને પત્રો લખયા છે . તેમણે કેટલાક નાટકોનો
અનુવાદ પણ કયો છે . પ્રેમચાંદની કૃતતઓ આધારરત રફલ્મો બની છે જેમાાં ઈ.સ. 1977માાં ‘‘ગોધ ૂક્ષલ,
ઈ.સ. 1966માાં ગબન, ઈ.સ. 1963માાં ગોદાન , ઈ.સ. 1938માાં સેવાસદન , અને ઈ.સ.
1943માાં મજર્ૂ ર રફલ્મો બની છે . આ ઉપરાાંત ઈ.સ. 1980માાં તનમચલા

અને ઈ.સ. ઈ.સ.અ

1981માાં સદ્દગતત ટીવી સીરીયલ પણ રજુ થઇ હતી. રહન્દી સારહત્યકાર
1963ના

રોજ

સવારે

સાડા

સાતે

તેઓ

અનાંત

તનદ્રામાાં

આઠમી ઓ્ટોબર
પોઢી

ગયા.
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100 અને 10 રૂતપયાના મ ૂલ્યમાાં ઉપલબ્ધ છે . . .
સરકારી ટાંકશાળ, મુબ
ાં ઈએ મહાત્મા ગાાંધીના દક્ષિણ આફ્રીકાથી પરત ફરવાની િતાબ્દી તથા
કામાગાટા મારૂ ઘટના પર સ્મસૃ ત સ ક્કાન ાંુ વેચાણ િરૂ કર્ું ુ છે . આ સ ક્કા મહાત્મા ગાાંધીના દક્ષિણ
આફ્રીકાથી પરત ફરવાની િતાબ્દીની થીમ પર આધારરત છે અને 100 અને 10 રૂસપયાના
મ ૂલ્યમાાં ઉપલબ્ધ છે .
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કામાગાટા મારૂ ઘટના 23 મે, 1914ની છે . તે સમયે 376 પ્રવાસીઓને લઈને જઈ રહેલ જહાજને
ઈતમગ્રેશન તવવાદને કારણે કેનેડામાાં પ્રવેશ આપવાનો ઇનકાર કરવામાાં આવ્યો હતો. તેમાાંથી
મોટાભાગના યાત્રી તસખ, મુકસ્લમ અને રહન્ર્ૂ હતા. તેમાાંથી અનેક યાત્રી ભારત પરત ફયાચ બાદ
તવરોધ પ્રદશચનમાાં માયાચ ગયા હતા.
મુબ
ાં ઈ ટાંકશાળે આ સ્મ ૃતત તસક્કાનુ ાં વેચાણ શરૂ કર્ુું છે . તેન ુ ાં બુરકિંગ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન 26
જુલાઈથી 26 સપ્ટેપબર સુધી કરી શકાય છે .
કામાગાટા મારૂ ઘટનાની શતાબ્દી ધીમ પર તસક્કા 100 અને 5 રૂતપયાના મ ૂલ્યમાાં ઉપલબ્ધ છે .
સરકારી ટાંકશાળ દ્વારા જારી જાહેરાતમાાં કહેવામાાં આવ્યાં છે કે, પ્રુફવાળા તસક્કા 3225 રૂતપયા
દરે કના અને અનસર્ુલ
ચ ટ
ે ેડ તસક્કા (ર્ ૂએનસી) 2644 રૂતપયામાાં ઉપલબ્દ હશે. તેમાાં જીએસટી
સામેલ હશે.
મહાત્મા ગાાંધીની 1915માાં દક્ષિણ આફ્રીકાથી પરથ ફરવાની શતાબ્દી પર બહાર પાડવામાાં આવેલ
તસક્કા પર રાષ્ટ્રપતતના બે છાપ પતિમી પહેરવેશમાાં એક ર્ુવા વ્યક્ત અને ગોળ ચશ્મા પહેલ એક
વ ૃદ્ધ વ્યક્તની છાપ અંરકત હશે. વષચ 2016માાં ટાંકશાળે બનારસ રહન્ર્ૂ તવશ્વતવદ્યાલયની શતાબ્દી
પર

એક

સ્મતૃ ત

તસક્કો

બહાર

પાડયો

હતો.

