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સમય-સમયના ખેલ છ� દાદ.ૂ.! 
‘િદન ેિદન ેનવમ નવમ’ની માફક 
રોજ સવાર બદલાય, એમ લોકોનો 
‘સમય’બદલાય, ન ે ચોઘ�ડયાં 
ફ�રવાય..! સમયન ેપણ �ધો-ચત્તો-
આડો-ઉબડો પડવાની ટ�વ છ�., સમય 
પણ હવ ે‘હાઈ�ીડ’થઇ ગયો. એવો 
અવળચડંો બની ગયો ક�, ક�, રાહ 
જઓુ તો ધીમો લાગ,ે મોડા પડીએ 
તો ઝડપી લાગ,ે દખુી હોઈએ તો 
ઘાતક લાગ,ે સુખી હોય તો ટ��કો 
લાગ,ે ક�ટાળ�લા હોય તો લાંબો 
લાગ,ે અન ેસ્વાથર્ હોય ત્યાર ેપોતીકો 
લાગ.ે.! ચલણમાં ચાલે ત ેરૂિપયો..! 
સમય ક્યારયે કોઈનો થતો નથી, ને 
બાંધલેો રહેતો નથી. ક્યારકે હાથની 
મ�ુીમાં લાગ,ે ન ેક્યારકે હસ્તરખેાને 
પણ પારકી બનાવી દ.ે.! કારણ ક�, 
સમય ઘ�ડયાળના કાંટાથી ન�ી થતો 
નથી, લાગણીથી ન�ી થાય છ�.

‘રામાયણ’સીરીયલનો પણ એક 
સમય હતો. અન ે‘તારક મહેતાના 
�ધા ચશ્માં‘એ પણ એક સમય છ�. 
જોનારના ચશ્માના નબંર વધી ગયા, 
તો પણ �ધાં ચશ્માંવાળી સી�રયલે 
દમદમો જાળવી રાખ્યો. કારણ ક�, 
એમાં કકળાટ નથી, ખડખડાટ છ�. 
બધુ ંફાવ ેપણ કકળાટ નિહ ફાવ.ે.! 
મામલો ત્યાર ેજ બગડ� ક�, નજર 
સ્થાન �ષ્ટ થાય..! ચશ્માં �ધા 
હોય, ચતા હોય ક� કાચ વગરના 
હોય, કોઈ ફરક નિહ પડ�, પણ 
માણસ �ધો થવો ના જોઈએ. જે 
સમય ેજ ેમળ� ત ેચલાવી લેવાનુ.ં 

મોરલા ગમ ેએટલાં રૂપાળા હોય 
પણ સમડીની માફક આકાશી ઉડાન 
હરગીઝ નિહ કરી શક�. ફાટ� ત્યાં 
સાંધણ કરીન ેજ ેજીવી જાય, એનો 
રૂિપયો ચલણમાં જ રહે..! મશુીબત 
આવ ે ત્યાર ે બહુ નશ્કોરા નિહ 
ફૂલાવવાના..! ચશ્માં �ધા પહેરો ક� 
ચત્તા, કાન ક્યારયે વાંધો લેતુ ંનથી. 
કાન પોત ે જ એટલો સહનશીલ 
ક�, કાનમાં બીડી ભેરવો, મઝેર ટ�પ 
ભરેવો, પ�ેન્સલ ભરેવો, ક� ચશ્માં 
ચઢાવો, નો �ોબ્લેમ..! કાન હૈ તો 
કહાન હૈ..! કાન ઉપર બધુ ંજ સેટ 
કરવા દ.ે િવ�ન ેચશ્મા પહેરાવવાની 
શોધ ભારત ે જ કરલેી, પછી એ 
રિળયામણા થવા યરુોપ ગયા. 
�ા�ાત્ય સંસ્ક�િતનો ઢોળ માણસ 
જવેાં માણસન ેચઢ�, તો ચશ્માન ેક�મ 
નિહ..? થયુ ંએવુ ંક�,’તારક મહેતાના 
�ધા ચશ્માં’વાળી સીરીયલમાં જટેલા 
જઠેાલાલ �ચકાયા એટલા ચશ્માં 
નિહ �ચકાયા..! ક�ટલાંય વષર્થી 
આ સીરીયલ ઘર-ઘરમાં ઘર કરી 
ગઈ.! પહેલી પઢેી તો બચ્ચરવાળ 
થઇ ગઈ, અન ેબીજી ક� �ીજી પઢેી 
પણ હજી આ સીરીયલના રસપાન 
કર ે છ�. છતાં, ચશ્માં હજી સીધા 
થયા નથી. આટલી લાંબી સીરીયલ 
તો દવેી-દવેતાઓની પણ નિહ 
ચાલેલી. આજ ેગામગેામ બબીતા ને 
ગામગેામ જઠેાલાલ જોવા મળ� છ�, 
એ આ સીરીયલના ‘વાઈ�ેશન’પણ 
હોય શક�..! આ તો એક અનમુાન..! 
માણસન ે �ધા ચશ્મામાં રસ છ�, 

ગાંધીજીના સીધા ચશ્માની ચચાર્ 
એટલી થઇ નથી, એ સમય-સમયનો 
�ભાવ છ�. જ ેમહાત્મા ગાંધીજીએ 
સીધા ચશ્માં પહેરીન ે��ષ્ટ આપી, એ 
હવ ેખુરશી સુધી જવાનો રસ્તો અને 
તહેવાર બની ગયો. બાપજુીના સીધા 
ચશ્માએ તો ભારતન ેજગાડવાની 
તાકાત આપલેી. હાકલ કરલેી 
ક� સ્વરાજન ેલેવુ ંહોય તો સ્વદશેી 
બનો..! 

એક છોકરો ગાંધીજીના ફોટાવાળી 
૫૦૦ ની ચલણી નોટ લઈને 
ખરીદી કરવા ગયો.. દકુાનદારે 
ગાંધીજીની નોટન ે બેચાર વાર 
ઉથલાવી..! છોકરો કહે, તમ ેમારા 
બાપનુ ે ગમ ે એટલીવાર ઉથલાવો 
પણ, એ તમન ેનોટમાં હસતાં જ 
દખેાશે. (દકુાનદારન ેખબર નિહ 
ક�, નોટમાં છપાયલેા ગાંધીજીએ, 
જલ્લાદ અં�ેજોન ેઉથલાવ્યા હોય, 
એન ેતુ ં શંુ ઉથલાવવાનો હતો..?) 
પણ દકુાનદાર એ જોતાં હતા ક�, 
નોટ નકલી તો નથી ન.ે.? કારણ 
ક�, નોટમાં ગાંધીજીના ચશ્માની એક 
ગમુ હતી. દકુાનદાર ેકહંુ્ય, ‘બેટા, 
આ નોટ ખોટી છ�..! આ નોટમાં 
ગાંધીજીના ચશ્માની તો એક દાંડી 
જ નથી. છોકરો કહે, “કદાચ દાંડી 
યા�ા કરવા ગયલેા ત્યારનો આ 
ફોટો હશે. અન ે એક દાંડી દાંડી 
દાંડીયા�ામાં ગયલેા ત્યાર ેનીકળી 
ગઈ હશે..! પણ અંકલ, ‘તમારે 
ગાંધીજી સાથ ેમતલબ છ� ક�, દાંડી 
સાથે..? દાંડી ના હોય તો એટલા 

પસૈા કાપી લો, પણ બાકીના પસૈાનો 
માલ તો આપો..?’આવો જવાબ 
સાંભળીન ે દકુાનદારની તો દાઢ 
હલી ગઈ..! િવચારમાં પડી ગયો 
ક�, આ છોકરો ખરખેર જન્મ્યો હશે 
ક�, ‘ડાઉનલોડ’થયો હશે..? બોલો, 
આન ે�ધા ચશ્માની સાઈડ ઈફ�ક્ટ 
કહેવાય ક� નિહ કહેવાય..?

જ્યાર ેજ્યાર ેમહાત્મા ગાંધીજીનો 
િનવાર્ણ િદન આવ,ે ન ે અમારા 
રતનજીન ેગાંધીજીનુ ં િ�ય ભજન 
યાદ આવ,ે ‘વષૈ્ણવજન તો તને ેર ે
કહીએ..!’(ઘણાન ેતો ગાંધીજી જ 
ત્યાર ેયાદ આવ.ે.! અન ેગાંધીજી 

કરતાં ઝભ્ભો 

પહેલો યાદ આવ.ે.! 
) આપણી પાસે ભલે નતેા જવેાં 
સવર્ સંપન્ન લક્ષણો નથી. પણ 
ક્યારકે તો ગાંધીગીરી કરવાની ચળ 
તો આપણન ે પણ ઉભરી આવ.ે 
ગાંધીજીનુ ંઆ િ�ય ભજન ગાવા 
૧૦-૧૫ વખત ગળ�� ખેંચી-ખેંચીને 
ખંખેરી જોયુ,ં પણ ગળ�� ય નિહ 
ગાઠયુ,ં ન ેભજન પણ નિહ ગાંઠયુ.ં.! 
ગળાન ેબદલે ધડ ઉપર ડોક બેસાડ�લી 
હોય એમ, ખોંખારા જ નીકળ્યા..! 
કોન ેખબર કયો વાઈરસ આભડી 
ગયો, ત ેગાવાનો દરવાજો ખુલ્યો જ 

નિહ. ચુદંડી ઓઢ��-ઓઢ�� ન ેઉડી જાય, 
એમ રાગ યાદ આવ ેઆવ ેન ેછટકી 
જાય..! જો ક�, આઝાદીના સમયને 
ખાસ્સો સમય થયો એટલે, મગજ 
અન ેગળા સુકાય પણ ગયાં હોય 
ન.ે.! મહાત્મા ગાંધીજી ગયા પછી, 
એટલા બધાં ગાંધી પણ આવ્યા ક�, 
ઓરીજીનલ ગાંધીન ેશોધવા ગગુલને 
પછૂવુ ં પડ�..! ગાંધીજીન ે ગમતા 
ભજનના ઢાળ તો ઠીક, શબ્દો પણ 
રફ�દફ� થઇ ગયાં..! કહેવાય છ� ક�, 
“જ્યાં નિહ પહોંચ ેરિવ ત્યાં પહોંચે 
કિવ, એમ જ્યાં નિહ પહોંચે ગાંધી 
ત્યાં પહોંચ ેર�ેડયો ટીવી”એમ, ચરણ 
ચાંપી મછુ મરડીન ેઆપણંુ મી�ડયા 

હજી બાપનુી યાદ અપાવ ેછ�, એ 
આપણા અહોભાગ્ય છ�..! ગાંધીજી 
જવેી ટોપી ભલે માથથેી ઉડી ગઈ, 
પણ લોકોન ે ટોપી પહેરાવવાની 
િવ�ામાં લોકો પાવરધા બની ગયા. 
(ચલણમાં ચાલે ત ે રૂિપયો..!) 
ગાદીઓ ભલે ઉથલ-પાથલ થઇ, 
પણ ગાદીએ ચ�ા પછી ‘મહાત્મા 
ગાંધી’કી જય બોલતાં તો આવડી 
ગયુ.ં.! ? (ચલણમાં ચાલે ત ેરૂિપયો..! 
) રોજ ભલે ‘�ાન્ડ�ડ’કપડાં પહેરીને 
નીકળતા હોઈએ, પણ રાષ્�ના વાર 
તહેવાર ેખાદી તો ચઢાવ ેજ છ�...! 

(ચલણમાં ચાલે ત ેરૂિપયો..!) બસ...
જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠર,ે એક જ 
ધ્યયે દખેાય છ� ક� ‘ચલણમાં ચાલે તે 
રૂિપયો..! ‘

ગાંધીજીના �ણ વાંદરાનુ ંરમકડ��, 
હવ ે�ો�ગ રૂમનો શો પીસ બની ગયુ.ં 
એની િવચારધારા એકબીજાના હાથનું 
રમકડ�� બની ગયુ.ં હાઈ�ીડ સમયની 
ચાલમાં, જ ેવાંદરો મૂગંો હતો, એ 
બોલતો થઇ ગયો, આધંળો હતો એ 
દખેતો થઇ ગયો, ન ેબહેરો હતો એ 
સાંભળતો થઇ ગયો. વાંદરાઓ સુધરી 
ગયાં, પણ ક�ટલાંક હજી વાનરવડેા 
કર ેછ�..! ગાંધીજીના વ્યવહાર હવે 
મા� તહેવાર બની ગયા. ગાંધી 
િનવાર્ણ િદન ેટીવીની કોઈપણ ચનેલ 
દબાવો, તો આધંીન ે બદલે ગાંધી 
વધાર ેદખેાશે. પણ વાણી-વતર્ન અને 
વ્યવહારમાં ગાંધીજી શોધવા હોય તો, 
એમના જવેા ઉપવાસ અન ેઅિહંસક 
લડાઈ લડવી પડ�..! થાય તો કરવાનું 
નિહ તો પછી, “ચલણમાં ચાલે એ 
રૂિપયો..! “પાતાળ ક�વામાં ડો�કયાં 
કરવા નિહ જવાનુ.ં..!

લાસ્ટ ધ બોલ
પ્લાસ્ટીકની સજર્રી કરવી હોય તો 
ક�ટલો ખચર્ થાય? માર� મહાત્મા 

ગાધંી� બનવુ ંછ�..!
પાચં લાખ �િપયા..

પ્લા�સ્ટક મા� ંહોય તો ?
ફ�િવકોલ લ ેતો આવજે મફત 

ચ�ટાડી આપીશ..!
તારા કપાળમા ંકાદંા ફોડંુ..!

 - આ લેખમાં પ્રગટ થયેલા િવચારો લેખકના પોતાના છ�.

ચલણમાં ચાલે એ રૂિપયો..!

યુિધ�ષ્ઠરનું અિભમાન
ઇન્દ્રપ્રસ્થના રા� બન્યા બાદ યુિધિષ્ઠર� એક િનયમ લીધો હતો ક� સવાર સાંજ રોજ દાન આપવું. દાન લઈને બધા તેમના નામનો જયજયકાર કરતા અને સાંભળીને યુિધિષ્ઠરના મનમાં અિભમાન થવા લાગ્યું ક� મારા જેવો દાનવીર કોઈ નથી.એક �દવસ સાંજે દાન આપ્યા બાદ યુિધિષ્ઠર ભગવાન ક�ષ્ણને મળવા ગયા અને બોલ્યા, ‘વાસુદ�વ, માર� રોજ સવાર સાંજ દાન આપવાનો િનયમ છ� એટલે જરા વ્યસ્ત હતો એટલે મોડું થયું. આંગણે જે કોઈ પણ આવે અને જે પણ વસ્તુ માંગે હું તે આપું જ છું.’ ક�ષ્ણને યુિધિષ્ઠરના શબ્દો પાછળ રહ�લું અિભમાન દ�ખાઈ ગયું.તેમણે કટાક્ષમાં ક�ં, ‘યુિધિષ્ઠર તમે તો બહુ મોટા દાનવીર તરીક� પ્રખ્યાત થશો...’યુિધિષ્ઠર સમજ્યા િવના બોલ્યા, ‘શું વાસુદ�વ તમને એવું લાગે છ� ક� સૌથી મોટા દાનવીર તરીક� ઈિતહાસ મને યાદ રાખશે?’ક�ષ્ણ હસ્યા અને બોલ્યા, ‘શક્ય છ� પણ તમાર� હ� થોડા વધુ પ્રયત્ન કરવા પડશે. કણર્થી વધુ સારા દાનવીર બનવા માટ�...’યુિધિષ્ઠરને આ વાત ગમી નિહ પણ તેઓ ક�ઈ બોલ્યા નિહ. ક�ષ્ણે યુિધિષ્ઠરની આંખો ખોલવા માટ� નક્કી કયુ�...બીજે �દવસે સાંજે વરસાદ વરસી રહ્યો હતો અને યુિધિષ્ઠરના આંગણે એક સાધુ આવ્યા અને દાનમાં યઞ્જ કરવા માટ� ચંદનનાં લાકડાં માંગ્યાં. યુિધિષ્ઠર� સેવકોને આદ�શ આપ્યો ક� કોઠારમાંથી ચંદનના લાકડા લઇ આવો.સેવક� ક�ં, ‘મહારાજ કોઠારના ચંદનના લાકડા ભીના થઇ ગયા છ�.’યુિધિષ્ઠર� આદ�શ આપ્યો, ‘�વ બહારથી લઈને આવો...’બહાર વરસાદ પડતો હોવાથી ક્યાંય સૂકાં લાકડાં મળ્યાં નિહ. યુિધિષ્ઠર� નાસીપાસ થઇ સાધુની બે હાથ �ડી માફ� માંગતા ક�ં, ‘મહાત્મા મને માફ કરો વરસાદને કારણે હું તમને આજે સૂકાં ચંદનનાં લાકડાં નિહ આપી શક��. આપ કાલે આવ�.’ ક�ષ્ણ ત્યાં હાજર હતા. તેમણે સાધુને ક�ં, ‘મહાત્મા, અંગરાજ કણર્ના દ્વાર પર �વ ત્યાં તમને લાકડા ચોક્કસ મળશે.’સાધુ ગયા ત્યાર બાદ યુિધિષ્ઠર બોલ્યા, ‘દ�વક�નંદન, હું લાકડા આપી ન શક્યો તો કણર્ ક�વી રીતે આપી શકશે?’ક�ષ્ણ બોલ્યા, ‘ચાલો જવાબ મેળવવા મારી સાથે ??’ ક�ષ્ણ અને યુિધિષ્ઠર સાધુની પાછળ પાછળ કણર્ના મહ�લ સુધી ગયા.ત્યાં સાધુ કણર્ પાસે યઞ્જ માટ� સૂકાં ચંદનના લાકડા દાનમાં માંગી ચુક્યા હતા અને કણર્ના કોઠારમાં પણ લાકડા ભીના થઇ ગયા હતા બહારથી પણ સેવકો લાકડા લીધા િવના જ આવ્યા. યુિધિષ્ઠર હવે ક�ષ્ણ સામે �ઇને હસ્યા. કણ� ક�ં, ‘મહાત્મા�, વરસાદને કારણે ક્યાંય સૂકાં લાકડાં નથી પણ ઉભા રહો ....’આટલું કહીને કણ� પોતાનું ધનુષ ઉઠાવ્યું અને તેના મહ�લના દરવા� અને પલંગ અને બીજું રાચરચીલું જે ચંદનનું બનેલું હતું તે બાણ મારી તોડી નાખ્યું અને સેવકોને આદ�શ આપ્યો ક� આ ચંદનનાં લાકડાં ભીનાં ન થાય તે રીતે સાધુની યઞ્જશાળા સુધી પહ�ચાડો. હવે ક�ષ્ણ યુિધિષ્ઠર સામે હસ્યા અને બોલ્યા, ‘ધમર્રાજ, દાન કરો પણ તેનું અિભમાન ન કરો. ચંદનના દરવા� અને પલંગ તો તમારા મહ�લમાં પણ હતા ...છતાં તમે આપી ન શક્યા...કણ� આપ્યા.’યુિધિષ્ઠર નીચું �ઈ ગયા. 

વષર્: 2060માં િશક્ષણ અને 
સામાિજક વ્યવસ્થા ક�વી હશે...?

આ�ટ��ફશ્યલ ઇન્ટ�િલજન્સ 
આધા�રત, ન્યરૂોિલકં �ઇેન િચપ 
દરકે માણસના મગજ સાથ ે �ફટ 
કરલેી હશ ેજ ેનિહ ધારલેા, નિહ 
કલ્પલેા, અિત સકંીણર્ કાય� અમાપ 
ઝડપ ેકરી શકશ.ે આ િચપ ઇન્ટરનટે 
ઓફ િથગં્સ આધા�રત હશ,ે જે 
�ઇેન કરતાં પણ વધ ુકાયર્ક્ષમતાથી 
કાય� કરશ.ે આ કામ ય.ુએસ.
ના એલન મસ્કની અિત આધિુનક 
ટ�કનોલોજીની મદદથી થશ.ે તથેી 
આતંરરાષ્�ીય ખ્યાતનામ ક�પની 
સમ� િવ�માં ટ�કનોલોજી ક્ષ�ેે 
અ�સેર હશ.ે

રોબોટ્ સના ઉત્પાદન માટ� 
શિૈક્ષણક ઇ�ન્સ્ટટયટૂ બનશ ેઅને 
રોબોટ્ સનુ ં ઉત્પાદન ચરમ સીમા 
પર હશ.ે રોબો�ટકસ લબે.માં 
સજર્ન પામલે રોબોટ્ સ બાળકોના 
િશક્ષક અન ે િમ�ની ભિૂમકા 
અદા કરશ.ે બાળકોના સામાન્ય 
જ્ઞાન અન ે બિુ�આકંમા ં વધારો 
થશ.ે આ�ટ��ફશ્યલ ઇન્ટ�િલજન્સ, 
રોબો�ટ ્સ, �ોન ટ�કનોલોજી 
ક્ષ�ેે અદ્ ભતુ �ગિત થશ.ે ઉચ્ચ 
અભ્યાસ કરતા યિુનવિસર્ટીના 
િવ�ાથ�ઓ જાત ેરોબોટ્ સ બનાવશ.ે 
તમામ વગર્ખડંોમાં રોબોટ્ સ 
િશક્ષકની ભિૂમકા ભજવશ!ે 
કયા િવ�ાથ�ઓ માટ� કયો 
અભ્યાસ�મ અન ેવ્યવસાયનુ ંક્ષ�ે 
વધ ુઅનકુ�ળ છ� તનેુ ંએનાિલસીસ 
કરી રોબોટસ િવ�ાથ�ઓને 
ઓનલાઇન િશક્ષણ પરૂુ ં પાડશ!ે 
િશક્ષક નામનુ ં �ાણી નામશષે 
થશ.ે િશક્ષક તાલીમી કોલજેો બધં 
થશ.ે અન્ય િવ�ાશાખાની કોલજેો 
પણ બધં થશ ેઅન ેતનેાં મકાનો 
તથા ક�મ્પસનો ઉપયોગ અ�તન 
શકૈ્ષિણક ઉપકરણોના િનમાર્ણ માટ� 
અન ેઆ�ટ��ફશ્યલ ઇન્ટ�િલજન્સના 
�ત્યાયન (COMMUNICATION) માટ� 
થશ.ે

�મશ: પવૂર્ �ાથિમક, �ાથિમક, 
માધ્યિમક, ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

શાળાઓ બધં થશ ેઅન ેવાલીઓ 
બાળકોન ેઘર ેજ ભણાવવાનુ ંશરૂ 
કરશ.ે કોલજે અન ેયિુનવિસર્ટીના 
િવ�ાથ�ઓ મહદ્ અશં ેઇન્ટરનટે 
અન ે રોબોટ્ સની મદદથી જયારે 
જરૂર પડશ ેત્યાર,ે તનેા સમય ેસ્વયં 
ભણી લશે.ે અધ્યતેા ક��ન્�ય િશક્ષણ 
(LEARNER CENTRE EDUCATION)
ની સકંલ્પના સાચા અથર્મા ંફળીભતૂ 
થશ.ે

િવ�ાથ�ઓ આ�ટ��ફશ્યલ 
ઇન્ટ�િલજન્સ, રોબો�ટ કસ, �ોન 
ટ�કનોલોજી, સ્પઇેસ ટ�કનોલોજી 
અભ્યાસ�મના ભાગ રૂપ ેશીખશ.ે 
િશક્ષણના અભ્યાસની ભાષા અને 
સામાન્ય બોલચાલની ભાષામાં 
અ�ંજેી �થમ �મ ે હશ,ે ત્યાર 
બાદના �મ ેજમર્ની, ��ચ, ચાઇનીઝ 
અન ેજપાનીસ ભાષા હશ.ે અિંતમ 
�મ ેઉદૂર્ ભાષા હશ!ે ગજુરાતી ભાષા 
અન ેિહન્દી ભાષા નામશષે થશ.ે 
તનેી િલિપ મ્યિૂઝયમમાં સ�ંહાયલેી 
હશ.ે નવેુ ંટકા વ્યાવસાિયકો ઘરે બઠેાં 
બઠેા ંઓન લાઇન નોકરી કરશ.ે દરકે 
વ્યાવસાિયકોના ઘરમાં અલાયદી 
ઓ�ફસ હશ,ે જ ે ઉચ્ચ કક્ષાની 
અ�તન ઇલકે�ોિનક કનકેટીિવટી 
અન ેનટેવક�થી સસુજ્જ હશ.ે મા� 
દસ ટકા કમર્ચરીઓ મોટા પાયા પર 
ઉત્પાદન કરતી ક�પનીઓમા ંજોબ 
કરશ.ે જયાં કૌશલયકુત માણસ, 
રોબોટ્ સ સાથ ેમળીન ેઉત્પાદનલક્ષી 
કાય� કરશ.ે

સદંભર્ પસુ્તકોનુ ં સ્થાન ઇ-બકૂસ 
લશે.ે �થંાલયોના ંકબાટોમાં પસુ્તકો 
નિહ હશ.ે િવિવધ િવષયોના 
કન્ટ�ન્ટની િચપ્સ હશ.ે િવ�ાથ� િવના 
મલૂ્ય ે તનેો ઉપયોગ કરી શકશ.ે 
િવ�ાથ�ઓ ગગૂલ �ારા ઇ-કન્ટ�ન્ટ, 
રોબોટ્ર્ સના માધ્યમથી ભણશ.ે 
ગણ્યાંગાઠંયા ઉચ્ચ બિુ�ક્ષમતા અને 
કૌશલક્ષમતાવાળાં લોકો જ જોબ 
કરશ ેઅન ેતનેી ભરતી રોબોટસ 
�ારા થશ.ે િવ�ના �ત્યકે નાગ�રક 
સમ� િવ� સાથ ે વલે કનકેટ�ડ 

રહશે.ે
માણસની મૌિલક વચૈા�રક ક્ષમતા 

ઘટશ.ે ભાષાકીય સજર્નશ�કત પણ 
ઘટશ ે ક�મક� રોબોટસ કિવતાઓ 
લખશ,ે ગઝલ લખશ,ે નવલકથા 
લખશ!ે સાિહત્ય ક્ષ�ેે વ્ય�કતઓનો 
રસ િબલક�લ ઓછો રહશે.ે રોબોટસ 
સવંદેનાઓ �ારા, વાણી-વતર્ન 
કરશ.ે મનષુ્યો જ ેજ ેકાય� કર ેછ� તે 
તમામ કાય� રોબોટસ કરશ!ે માણસ, 
માણસ મટી ય�ં બની જશ.ે અતંે 
માણસો અન ેય�ંો વચ્ચ ેમહાય�ુ 
ખલેાશ ેજમેાં ય�ંોનો િવજય થશ!ે

સમાજવ્યવસ્થા સદતંર તટૂી 
જશ.ે યવુક યવુતીઓ લગ્ન કરવાનું 
ટાળશ.ે લગ્ન કરલે યવુક-યવુતીઓ 
બાળકો પદેા કરવાનુ ંટાળશ.ે જને્ડર 
ચઇેન્જ એટલી હદ ેિવકિસત થશે 
ક� લગભગ િસત્તરે ટકા યવુાનો 
જને્ડર ચઇેન્જ કરાવશ.ે પરમાત્માના 
અ�સ્તત્વન ેનકારનારાઓની સખં્યા 
વધશ.ે માણસ �ક�િતથી િવમખુ 
બનતો જશ.ે પા�રવા�રક જીવન જવેું 
કશુ ંજ નિહ હોય. માણસ વધ ુને 
વધ ુભૌિતક, એકાકી બનશ.ે પોતાની 
ક�પસેીટી જટેલુ ંકમાશ.ે સ�ંહ�િત્ત 
ઘટશ.ે લાંબ ુજીવવાનુ ંપસદં નિહ 
કરશ.ે મરશ ેત્યાં સધુી ભરપરૂ જીવી 
લશે.ે સ્વ�ૈચ્છક �ત્ય ુસવર્માન્ય અને 
સવર્�ાહી રીત ેસ્વીકાયર્ બનશ.ે

ખતેીલાયક જમીન મા� દસ ટકા 
જ રહશે.ે લોકો ક�િ�મ, િસન્થટેીક 
અનાજનો ભોજનમા ંઉપયોગ કરશ.ે 
ખોરાકમાં ટ�બ્લટેનો ઉપયોગ કરશ ેજે 
અનાજના િવકલ્પ ેલશે.ે શાકાહારીની 
તલુનામા ં માંસાહારીઓની સખં્યા 
વધશ.ે

ધમર્, સ�ંદાય ક� જાિતની વાડાબધંી 
નિહવત્  રહશે.ે ચચર્, મ�સ્જદ, મિંદર, 
ગરુૂ�ાર, દરેાસરનુ ંઅ�સ્તત્વ રહશેે 
અન ેક�ટલાક �કસ્સામાં વડ� હ�ેરટ�જનું 
સ્થાન લશે.ે �ાક�િતક સ્થળોનુ ંસ્થાન 
ક�િ�મ રીત ે �ાક�િતક બનાવલેાં 
સ્થળો લશે.ે ક�દરતી આફતો તનેી 
ચરમસીમા પર હશ.ે તનેી સામે 

ટ�ર લવેાની માણસની શ�કત 
વધશ.ે િવિવધ �કારના વાઇરસ, 
વ�રયન્ટ માનવીના અ�સ્તત્વને 
જોખમમાં મકૂશ.ે ડાિવર્નનો િસ�ાંત: 
‘સવાર્ઇવલ ઓફધી �ફટ�સ્ટ’,સપંણૂર્ 
સાચો િનવડશ.ે એ જ લોકો ટકી 
શકશ ેજનેી ક�દરતી આફતો સામે 
ટકી રહવેાની ક્ષમતા સિવશષે હશ.ે

સો વષર્ કરતા ં વધ ુ જીવવાની 
શકયતા વધશ.ે પરતં ુ ત ે ખબૂ જ 
ખચાર્ળ હશ.ે ઉચ્ચ સપંન્ન વગર્ના 
લોકો મ�ેડકલ સાયન્સની અિત 
આધિુનક ટ�કનીકથી લાબં ુજીવશ.ે 
િનમ્ન મધ્યમ વગર્ના લોકોન ેઆ 
�ીટમને્ટ પોસાય તવેી નિહ હોવાથી 
સાઠં વષર્ની આસપાસ �ત્યનુ ેવહાલું 
કરશ!ે

લખેન કાયર્ માટ�, ક� ટાઇપ કરવા 
માટ� હાથની જરૂર નિહ પડશ.ે જવેું 
િવચારશો તવેુ ંલખાશ,ે અન ેટાઇપ 
પણ થશ.ે ધીમ ે ધીમ ે વધ ુ કામમાં 
નિહ આવતાં શરીરનાં બાહ્ય અગંો 
િશિથલ થઇ જશ.ે

સ્પઇેસ ટ�ક્ નોલોજીનો િવકાસ 
અન ેિવિનયોગ તનેા ઉચ્ચ િશખર 
પર હશ.ે �થ્વી પર માનવ વસવાટ 
માટ�ની જગ્યાની તી� અછત 
સજાર્વાન ે કારણ ે િવકિસત રાષ્�ની 
વસ્તીના પચાસ ટકા સપંન્ન લોકો 
ચ�ં પર વસવાટ કરતા હશ.ે �થ્વી 
અન ેચ�ંની વચ્ચ,ે જયાં ગરુતુ્વાકષર્ણ 
ઝીરો હશ ેત્યા ંતરતા ંનગરો હશ.ે 
સમ�ુમાં પણ તરતાં નગરો હશ.ે 
મગંળ �હ પર પણ દસ ટકા લોકો 
વસતાં હશ.ે આ તમામ નગરોમાં 
સ્પઇેસ શટલના માધ્યમથી દરરોજ 
માણસો અવરજવર કરતા હશ.ે

વષર્ 2060 સધુીમાં માનવી �ગિત-
િવકાસના સવ�ચ્ચ િશખર ેહશ.ે પછી 
ભયકંર, અકલ્પનીય ક�દરતી આફતો 
શરૂ થશ.ે વષર્: 3000 સધુીમા ં�થ્વી 
પરની િસત્તરે ટકા વસતી નામશષે 
થશ.ે

 - િવનોદ પટ�લ- આ લેખમાં પ્રગટ થયેલા િવચારો લેખકના પોતાના છ�.

૧૬૦ વષર્દોઢ સદી પાર, નવી સદીઓ માટ� તૈયાર

અખબાર આપના જીવનનું 
એક સાથી-દોસ્ત

‘િખંચો ન કમાનોકો, ન 
તલવાર િનકાલો જબ તોપ હે 
મકુાબીલ તો અખબાર િનકાલો

સવાર પડ� આપના ધમર્ કમર્નું 
પહેલંુ આ કામ કરીએ છીએ. 
ત ેબાદ બીજુ ંકામ ત ેઅખબાર 
વાંચવાનુ.ં અખબાર વાંચવાની 
એક જાતની તાલાવલેી હોય 
છ�. ક�મક� અખબાર આપન ેદશે 
િવદશેના સમાચારો િવ�ાન 
લેખકોના લેખો, કાવ્યો, વાતાર્ઓ 
આપના જીવન વ્યવહારની 
અનકે બાબતો રજ ૂકરીન ેજ્ઞાન 
સાથે ગમ્મત, સંસક્ાર માનવતા 
દયા આ બધાનુ ં આપનું 
માગર્દશર્ન બન ેછ�. અખબારનો 
જો એક િદવસ ખાલી જાય તો 
એની કદર આપન ેમાલમ પડ� 
છ�. આપણ ેઆ અખબારન ેક�મ 
ભલૂીએ? અખબાર ચલાવનારની 
સંસ્થાઓ, વ્યવસ્થાપકો, િવ�ાન 
લેખકો, ચચાર્પ�ીઓના આપને 
આભારી છ�. આપન ેઅલ્લાહ 
ઇ�ર પાસે એજ દઆુ �ાથર્ના 
કરીએ આ સઘળાન ે અમલૂ્ય 
સેવા કરવાની શ�કત સહેત, 
લાંબુ આયષુ્ય બક્ષ ેએજ આપના 
િદલની દોઆ �ાથર્ના શુભેચ્છા.
સુરત - મોહસીન એસ. તારવાલા

સહનશ�કત ઘટવા 
લાગી છ�

આમ જોવા જાઓ તો 
આપઘાત, હત્યા, ચોરી, લંૂટફાટ, 
ઠગાઇ, છ�ટાછ�ડા બનાવટ 
વગરેનેા બનાવો િદવસે િદવસે 
વધવા લાગ્યા. ન્યઝુ પપેરમાં 
વધાર ેન ેવધાર ેઆવા જ સમાચાર 
જોવા મળ� છ�. પરીક્ષામાં પપેર 
ખરાબ જાય, રીઝલ્ટ ખરાબ 
આવ,ે પિત-પત્નીન ે એકબીજા 
જોડ� નથી ફાવતુ,ં �મેી સાથે 
મળીન ેપિતની અથવા પત્નીની 
હત્યા. મોબાઇલ �ારા ડીજીટલ 
પસૈાની ઠગાઇ બનાવટ. આવી 
ઘણી બાબતોથી આત્મહત્યાના 
ક�સ વધવા લાગ્યા છ�. ક�મક� 
કોઇનામાં આજકાલ સહનશ�કત 
જ નથી. નાની નાની વાતોમાં 
અથવા થોડ�� જ દ:ુખ આવી જાય 
એટલે આવાં મોટાં પગલાં ભરી 
દવેાં, આ ક�વંુ? કોઇન ેએટલંુ બધું 
શંુ કામ મહ�વ આપો ક� એને 
લીધ ે આપણ ે આપણંુ જીવન 
ટ��કાવી દવેાનુ.ં બધા જ �કારનાં 
સુખ હોવા છતાં પણ ઘણાં 
પોતાના મનથી જ દ:ુખી જોવા 
મળ� છ� અન ેડી�શેનનો ભોગ 
બન ેછ�. બાકી આમ જોવા જાવ 
તો પહેલાંના જમાનામાં હાલમાં 
જ ે સુખી છ� તમેાંનુ ંજ ન હોવા 
છતાં િજદંગી જીવી જાણતાં હતાં. 
હવ ે તો બધી જ સગવડ પણ 
સહનશ�કત ઓછી હોવાથી ગમે 
તવેાં પગલાં લઇ લે. જથેી માતા 
િપતા પોતાનાં છોકરાંઓન ેપણ 
ક�ઇ સમજાવતાં ગભરાય છ� અને 
િશક્ષક પણ િવ�ાથ�ઓન ેકહેતાં 
અચકાય છ�. બધી જ સગવડ 
પહેલાંથી મળતાં તનેા આિદ 
બની જતાં બાળકો થોડી પણ 
તકલીફ સહન નથી કરી શકતાં.
સુરત  - કલ્પના વૈ�

�ષ્ટાચાર સામે લવેાતાં 
પગલાં આશા જગાડ� છ�
દશેમાં થઇ રહેલા �ષ્ટાચારો 

સામ ે ક�ન્� સરકાર �ારા અિત 
ઉચ્ચ અિધકારીઓ પર લેવાયલે 
નીચનેાં નોંધપા� કડક પગલાંઓ 
આવકાયર્ હોઇ અિભનદંનન ેપા� 
છ�. હવ ેતો સુ�ીમ કોટ�ની ખંડપીઠ� 
પણ ચકુાદો આપતાં જણાવ્યુ ંછ� ક� 
�ષ્ટાચાર િવરોધી કાયદા હેઠળ 
કોઇ સરકારી કમર્ચારીન ેદોિષત 
ઠ�રવવા માટ� લાંચ માંગવાના 
સીધા પરુાવાની જરૂર નથી અને 
આવી માંગન ે પ�ર�સ્થિતજન્ય 
પરુાવાઓથી પરુવાર કરી શકાય 
છ�. 1. સીબીઆઈએ 3250 
કરોડ રૂિપયાની િવ�મ રકમના 
લોન કૌભાંડમાં િવડીયોકોન 
ક�પનીના વણેુગોપાલની ધરપકડ 
કરલે છ�. આ લોન કૌભાંડમાં 
આઇસીઆઇસી બેન્કના 
�ભાવી ભતૂપવૂર્ સીઇઓ 
ચદંા કોચર અન ે તમેના પિત 
દીપક કોચરની ધરપકડ બાદ 
આ ધરપકડ કરવામાં આવી 
હતી. 2. સીબીઆઇએ દશેના 
ભ.ૂપ.ૂ નાણાં સિચવ અરિવદં 
માયારામન ે ત્યાં દરોડા પાડીને 
ક�સ નોંધલે છ�. દશેની ચલણી 
નોટના િસકયોરીટી �ડેમાં કલર 
િશહરીગના છાપકામન ે લઇને 
કરવામાં આવલે �ષ્ટાચારના 
સંદભર્માં આ ક�સ કરવામાં 
આવલે છ�. 3. નશેનલ હાઇવે 
ઓથોરીટી ઓફ ઇ�ન્ડયાના 
ચીફ જનરલ મનેજેર િદ�ગ્વજય 
િમ�ાન ે દસ લાખ રૂિપયાની 
લાંચમાં સીબીઆઇએ ઝડપલે 
હતા. આ ક�સમાં સીબીઆઇએ 
િમ�ાનાં પત્ની અન ેપ�ુી િવરધુ્ધ 
પણ ગનુો નોંધલે છ�. 4. રલેવે 
ત�ંના ભવુન�ેર ખાતનેા પવૂર્ 

િ�ન્સીપાલ મખુ્ય કમશ�યલ 
મમે્બર �મોદક�માર જનેોન ત્યાંથી 
સીબીઆઇએ િવ�મ એવી 15.7 
કરોડ રૂિપયાની રોકડ અન ેઅધધ 
કહી શકાય તવે ુ17 �કલો�ામ 
સોનુ ંઝડપીન ેગનુો નોંધલે છ�. 5. 
સીબીઆઇએ 50 લાખ રૂિપયાની 
લાંચ લેવા માટ� ગૌહાતીમાં 
ભારતીય રલેવેના એડીઆરએમ 
જીતને્� પાલ અન ે અન્યોને 
ઝડપીન ેક�સ નોંધલે છ�. દશેમાં 
�ષ્ટાચારો રોકવા માટ� દશેના 
સેન્�લ િવજીલન્સ કિમશન ેજાહેર 
ક્ષ�ેની બેન્કો, િવમા ક�પનીઓ 
અન ેક�ન્� સરકારના િવભાગોન ે
�ષ્ટાચારના ક�સોની તપાસમાં 
િન�ત્ત કમર્ચારીઓન ે સામલે 
નહીં કરવા આપલે આદશે 
અિભનદંનીય છ�. િન�ત્ત કમ�ઓ 
પર િશસ્ત ભંગના િનયમો લાગ ુ
પડતા નહીં હોવાથી આવો 
આદશે આપલે છ� જ ે ક�ન્� 
સરકારની �ષ્ટાચાર સામનેી 
લડાઇની �િતબધ્ધતા સાિબત કર ે
છ�. ક�ન્� સરકારની જમે રાજય 
સરકારોએ પણ �ષ્ટાચારો સામ ે
ત્વ�રત કડક પગલાંઓ લેવાની 
પણ હવે જરૂર બનલે છ�.
અમદાવાદ  - �વીણ રાઠોડ

મોંઘવારી સાથ ેખચાર્ 
પણ તો વધ્યા છ�
આપણ ે હંમશેા વધતી 

મોંઘવારીન ેસરકારી નીિત સાથે 
જોડી દઇએ છીએ. પણ જયાં 
એક કમાવવાળો અન ે દશ 
ખાવાવાળા હોય ક� પછી ચાર 
ખાવાવાળા હોય ત ે વચે્ચનો 
તફાવત જ ેસમજી શક� તે મ�ુાન ે
યોગ્ય રીત ેસમજી શક�. આપણા 
દશેનો વસ્તી િવસ્ફોટ જબરદસ્ત 
છ�. વસ્તીન ેકાબૂમાન લાવવાની 
જરૂર છ�. વળી આપણા ખચાર્ઓ 
પણ તો સતત વધારી દીધા 
છ�. ખાનગી અન ેજાહેર લોન, 
પ�ેોલ, ડીઝલ, ગસેનો ખચર્, 
લાઇટબીલ, ખાધા ખોરાકી 
હાથ ખચ� પર કાબૂ રાખ્યો 
નથી. તથેી તમ ે ગમ ે તટેલંુ 
કમાવો મિહનાના અંત ેઠનઠન 
ગોપાલ બની જઇએ છીએ અન ે
સરકારન ેદોષ આપીએ છીએ. 
દખેાદખેી મોજશોખ એટલા બધા 
વધી ગયા છ� ક� આ તો કરવું 
જ પડ�નો �મ આત્મહત્યા સુધી 
દોરી જાય છ�. તો જવાબદારી 
સરકારન ેમાથે! આવકના સ્�ોત 
2 ક� 3 અન ેખચાર્ના સ્�ોત 50-
100હોય તો પાથરવુ ંટ�ક�� જ પડ� 
ન.ે આપણી આગલે પઢેી લોનનો 
�ધો અથર્ સમજાવતી ન લો 
આજ ેવ્યવસ્થા જ એવી ઉભી થઇ 
છ� ક� દરકે વ્ય�કત લોન માથે લઇ 
સતત તાણમાં જીવે છ�. તમ ેફકત 
ઘરમાં બેસી રહોન ેતો વ્ય�કત 
દીઠ પાંચથી દસ હજાર માિસક 
ખચર્ તો થાયજ તવેી પ�ર�સ્થિત 
આપણ ે સજ� છ� અન ે મિહને 
પચાસ હજાર ક�વી રીત ેકમાવાય 
છ� ત ેકમાનારન ેજ પછૂો. યવુતી, 
િદકરા-દીકરી કાબૂ બહારના 
ખચાર્ કર ે છ� તનેો અભ્યાસ 
સાથેનો માિસક ખચર્ રૂા. દશથી 
પચાસ હજારનો થયો છ� ત્યારે 
બાપ તો બાપડો જ બની જાય 
ન!ે મોંઘવારીન ેનહી ખચાર્ન ેદોષ 
દો, તનેી પર િનય�ંણ લાવો. 
વધ ુબેલેન્સ થઇ જશે.
સુરત  - પરેશ ભા�ટયા

ઇ-વાહનોની 
બટેરીનો ખતરો

પ�ેોલ-ડીઝલના ભાવના 
તોતીંગ વધારા સામ ેઇલેક�ીક 
વાહનો એક સરસ િવકલ્પ 
છ�. સોલાર િસસ્ટમથી ક�દરતી 
ઊજાર્નો સંચય કરી આપણે 
ઇ-કાર ક� ઇ-બાઇકનો િવકલ્પ 
અપનાવી આપણા બજટેને 
ખોરવાતુ ંઅટકાવી શક� છ�. પરતં ુ
દરકે વસ્તનુા સારા - નરસાં બંન ે
પાસા હોય એમ, ચાિજ�ગમાં 
ઇલેક�ીક વાહનોની બેટરી ફાટી 
આગ લાગવાના ઘણા �કસ્સા 
સંભળાય છ�. બેટરી ફાટવાથી 
ઇ-વાહન તો બળીન ેખાખ થઇ 
જાય છ�. પરતં ુઆગ લાગ ેતો 
બીજ ુ ઘણુ નકુશાન પણ થઇ 
જાય છ�. આવી જ દઘુર્ટના 
ઇ-રીક્ષા સાથે પણ બની ચકુી છ�. 
તો આવાં ઇ-વાહનો બનાવતી 
ક�પનીએ આ બેટરીની ગણુવત્તા, 
એની ચાિજ�ગની ક્ષમતા ક� 
પછી અન્ય કારણો તપાસવા 
જોઇએ. સૌરઉજાર્નો સં�હ કરી 
તનેો ઉપયોગ કરવામાં જા�ત 
�જા ભિવષ્યમાં ઇ-વાહનોનો 
ઉપયોગમાં પણ આગળ વધ.ે 
અન ે માટ� જ આવી દઘુર્ટના 
ઇ-વાહનોના માિલક સાથ ે ન 
બન ે ક� કોઇ અન્ય જાનહાની 
ક� માનહાની ન થાય. એ માટ� 
બેટરીની જો કોઇ ખામી હોય તો 
ત ેઅંગ ેતપાસ કરી એના �ત્ય ે
યોગ્ય કાયર્ કરવામાં આવ ેતો 
ભિવષ્યમાં ઇ-વાહનોની સેફટી 
વધારી બેટરીનો ખતરો દરૂ કરી 
શકાય. 
અમરોલી  - પાયલ વી. પટ�લ

ચચાર્પ�

છ�લ્લા ક�ટલાક સમયથી િવશ્વની 
મોટી ટ�કનોલો� ક�પનીઓમાં 
છટણીનો દોર ચાલી રહ્યો છ� 
અન ે હ�રો કમર્ચારીઓને 
નોકરીમાથંી છટૂા કરવામાં 
આવ્યા છ�. આ છટણીઓ ગૂગલ, 
ફ�સબુક, ટ્વીટર, એમઝેોન 
જવેી ક�પનીઓએ અમ�ેરકામાં 
અન ે દિુનયાના અન્ય દ�શોમાં 
જ્યા ંતમેની શાખા કચેરીઓ ક� 
ધધંાક�ય એકમો હોય ત્યાં પણ 
આ ક�પનીઓ તથા અન્ય ટ�ક 
ક�પનીઓએ છટણીઓ કરી છ� 
પર�ત ુ આ છટણીઓ સદંભર્માં 
એક ન�ધપાત્ર બાબત એ પણ છ� 
ક� જઓે ભારત જવેા દ�શોમાથંી 
આવી ક�પનીઓમા ં નોકરી 

કરવા અમે�રકા ગયા છ� તવેા 
લોકો, ખાસ કરીન ે આઇટીના 
કે્ષતે્ર કૌશલ્ય ધરાવતા આઇટી 
પ્રોફ�શનલો ક� જઓે મોટ� ભાગે 
એચ-૧બી િવઝા જવેા િવઝાઓ 
પર, વક� પરિમટ પર અમ�ેરકા 
ગયા છ� તેઓ હાલની છટણીઓ 
પછી મોટી મુશ્ક�લીમા ં મકૂાઇ 
ગયા છ�. એક અહ�વાલ મજુબ 
આ છટણીઓમા ં જે હ�રો 
કમર્ચારીઓન ે છટૂા કરવામાં 
આવ્યા છ� તેમા ંભારતથી આવલેા 
કમર્ચારીઓનુ ં પ્રમાણ ઘણ ુ જ 
મોટુ ંછ� અને અમે�રકામા ંહ�રો 
ભારતીય આઇટી પ્રોફ�શનલો, 
ક� જમેણ ે ગગૂલ, માઇક્રોસોફ્ટ 
અન ેએમઝેોન જવેી ક�પનીઓમાં 

તાજેતરની શ્રણેીબધ્ધ છટણીઓ 
પછી પોતાની નોકરીઓ ગુમાવી છ� 
તઓે હવ ેતમેના િવઝા હ�ઠળના 
એક ચોક્કસ સમયગાળામા ંનવી 
નોકરી મળી �ય ેતે માટ� સઘંષર્ 
કરી રહ્યા છ�.

િવશ્વ પ્રિસદ્ધ અમે�રક� અખબાર 
વૉિશંગ્ટન પોસ્ટના અહ�વાલ 
મજુબ ગયા વષર્ના નવમે્બરથી 
અત્યાર સુધીમા ંબ ેલાખ જેટલા 
આઇટી કમર્ચારીઓન ે છટૂા 
કરવામા ંઆવ્યા છ� જમેા ંગગૂલ, 
માઇક્રોસોફ્ટ, ફ�સબુક અને 
એમઝેોન જવેી ક�પનીઓમાથંી 
િવક્રમી સખં્યામા ં છટૂા કરવામાં 
આવલેા કમર્ચારીઓનો પણ 
સમાવશે થાય છ�. આ ઇન્ડસ્ટ્રીના 
અદંરના �ણકાર સતૂ્રોના 
જણાવ્યા પ્રમાણ ે છટૂા કરવામાં 
આવલેા આ કમર્ચારીઓમાથંી 
૩૦થી ૪૦ ટકા જટેલા ભારતીય 
આઇટી પ્રોફ�શનલો છ�, અને 
તમેાથંી ન�ધપાત્ર સખં્યા એચ-
વનબી અન ે એલ૧ િવઝા 
ધારકોની છ�. એચ-૧બી િવઝા 
એ એક નોન-ઇિમગ્રન્ટ િવઝા છ� 
જ ે અમ�ેરક� ક�પનીઓને ખાસ 
િનપૂણતા માગતી નોકરીઓ માટ� 

િવદ�શી કમર્ચારીઓન ેનોકરીએ 
રાખવાની સગવડ આપે છ�. એલ-
૧એ અન ે એલ૧બી િવઝાઓ 
હ�ગામી ઇન્ટ્રાક�પની બદલીઓ 
પામનારાઓ માટ� ઉપલબ્ધ છ� જે 
એવા કમર્ચારીઓ માટ� છ� જઓ 
મેનેજરીયલ હોદ્દાઓ પર કામ કર� 
છ� અને ખાસ ઞ્જાન ધરાવે છ�. જમેાં 
ન�ધપાત્ર સંખ્યા ભારતીય આઇટી 
પ્રોફ�શનલોની છ� તેવા એચ-૧બી 
અન ે એલ૧ િવઝા ધારકો હવે 
અમ�ેરકામા ંનવી નોકરી શોધવા 
માટ� દોડા દોડી કરી રહ્યા છ�. 
પોતાના િવઝાનો સમયગાળો 
પરુો થાય ત ેપહ�લા તઓે નવી 
નોકરી મળી �ય તે માટ� પ્રયાસ 
કરી રહ્યા છ� અન ેતમેની પાસે 
થોડા મિહનાનો જ સમય છ�. 
તઓે પોતાના િવઝાનુ ં સ્ટ�ટસ 
બદલવા પણ પ્રયાસ કરી રહ્યા 
છ�. એમઝેોનની એક કમર્ચારી 
અમ�ેરકામા ં હ� ફક્ત ત્રણ 
મિહના પહ�લા જ આવી હતી. આ 
સપ્તાહ� તેને કહી દ�વામા ંઆવ્યુ ંક� 
૨૦ માચર્ એ તેની નોકરીનો છ�લ્લો 
�દવસ હશે. આવા તો અનકે 
ઉદાહરણો હશે. એચ-૧બી િવઝા 
ધારકો માટ� �સ્થિત વધુ ખરાબ 

છ�, તમેણ ે ૬૦ �દવસની અદંર 
નવી નોકરી શોધી લવેાની રહ� 
છ� નહ�તર ભારત પરત ફરવા 
િસવાય તેમની પાસ ેકોઇ િવકલ્પ 
નથી.

અમ�ેરક� અથર્શાસ્ત્રીઓ 
દ્વારા કરવામા ંઆવલે એક એક 
સવ�ક્ષણમા ં જણાયુ ં છ� ક� વધુ 
ઉદ્યોગ ધધંાઓ હ� નોકરીઓમાં 
કાપ મૂક� શક� છ� અને રોગચાળા 
પછી પ્રથમ વખત િવસ્તરણ પર 
ઓછો ખચર્ કરી રહ્યા છ�, જે એ 
વાતનો સકં�ત છ� ક� અમ�ેરક� 
ફ�ડરલ �રઝવર્નુ ં વ્યાજ દર 
વધારા પરનો ભાર અથર્તતં્રમાં 
મદંી લાવવાનુ ં તેનુ ં કામ કરવા 
માડં્યો છ�. સવ� સૂચવ ે છ� ક� 
ધધંા માિલકોન ેહ� િચતંા છ� ક� 
ફ�ડની િનણર્ય લવેાની પ્રિક્રયા 
ઘણી સખત છ� અને સંભિવતપણે 
અમે�રકાને આ વષ� મંદીમા ંધક�લી 
શક� છ�. અમ�ેરકાના નશેનલ 
એસોસીએશન ફોર િબઝનસે 
ઇકોનોિમક્સ દ્વારા આ મિહને 
કરવામા ંઆવેલ સવ�મા ંજણાયુ ંછ� 
ક� તમેા ંજવાબ આપનારાઓની 
એ પ્રશ્ન બાબતે સર�રાશ માઇનસ 
સાતની છ� ક� જમેા ંતેમને પૂછવામાં 

આવ્યુ ંહતુ ંક� તેઓ તેમની ક�પની 
માટ� કમર્ચારીઓને કામે રાખવાની 
ક�ટલી હદ� યોજના બનાવ ેછ�? 
ઓકટોબરમા ંઆ સર�રાશ પ્લસ 
આઠની હતી. આના પરથી 
સમ�ય છ� ક� અમે�રકામા ં�સ્થિત 
હાલ ક�ટલી ખરાબ છ� અન ેહ� 
કમર્ચારીઓની છટણી થઇ શક� 
છ�. અહ� એ ન�ધપાત્ર છ� ક� વક� 
િવઝા ક� અન્ય હ�ગામી િવઝા પર 
ગયેલા લોકો પર કાયમી �ખમ 
ઝળુબંત ુજ હોય છ� પર�ત ુઆવી 
�સ્થિતમા ં તમેની હાલત વધુ 
બગડી �ય છ�. આ બાબતમાં 
અમ�ેરકા કરતા ગલ્ફના દ�શોમાં 
ગયલેા કામદારોની �સ્થિત સારી 
કહી શકાય. ત્યાં વષ�થી કામ 
કરતા કામદારોન ે ભલ ે કાયમી 
વસવાટનો હક ન મળતો હોય 
પર�ત ુત્યા ંઆવી રીત ેઅચાનક 
છટણીનંુ પ્રમાણ ઓછંુ છ�. ગલ્ફ 
પછી હ�ગામી િવઝાઓ પર સૌથી 
વધ ુ નોકરીઓ માટ� લોકો 
અમે�રકા �ય છ� પર�તુ હાલની 
�સ્થિત �તા ત્યા ંવક� િવઝા પર 
જતા પહ�લા બે વખત િવચાર કરી 
લેવો જ�રી બની ગયંુ હોય તેમ 
જણાય છ�.

અમે�રકા વક� િવઝા પર 
જતા પહેલા બે વખત િવચાર 
કરવાનો સમય આવી ગયો છ�

મંગલ મસ્તી
 રમેશભાઈ ચાંપાનેરી  ‘રસમંજન’
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