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ટ��નોલો� અને સમાજ�વન

�યાર� આપણે ટ�કનોલો�ની વાત કર�એ છ�એ �યાર� ટ��નોલો� એટલ,ે માનવીએ પોતાની જ��રયાતોની �િૂત� માટ� � કંઇ પણ
ચીજવ��ઓુ�ુ ંિનમા�ણ ક�ુ� છે તેનો સમાવેશ ટ��નોલો�મા ંકર� શકાય. અ�હ� આપણો હ�� ુઉ�પાદનની એવી પ�ધિતઓ સાથે છે
�નાથી વ��ઓુ�ુ ંિનમા�ણ થાય છે. આપણે આપણી આસપાસ નજર કર�એ છ�એ �યાર�  આપણી આસપાસ � કંઇપણ વ��ઓુ
જોવા મળે છે તે વ��ઓુ�ુ ંિનમા�ણ ટ��નોલો� �ારા થ�ુ ંહોય છે. �વત�માન સમયમા ંરો�-રોજ નવી-નવી વૈ�ાિનક શોધખોળો
થઈ રહ� છે. બ�રમાં રો�-રોજ નવા નવા મોડલનાં ટ�.વી., ��જ, એ.સી., મોબાઇલ ફોન, કો���ટુર, મોટર સાઇકલ, ગાડ�
વગેર�  ઠલવાઇ ર�ાં છે. આ બધી વ��ઓુથી �મ બ�ર ભર��ુ ંપડ�ુ ંછે તેમ, આપ�ુ ંઘર પણ આમાનંી ઘણી ચીજવ��ઓુથી
ભરાઇ ગ�ુ ંછે. એટલા માટ� જ, આ�િુનક �ગુને િવ�ાન અને ટ�કનોલો�નો �ગુ કહ�વામા ંઆવે છે.

આ� દર�ક �ય��ત એક એ�ુ ંઘર ઇ�છે છે �મા ંવત�માન સમયની તમામ ભૌિતક ચીજ વ��ઓુની સગવડ હોય. ટ�.વી., ��જ,

એ.સી., મોબાઇલ ફોન, કો���ટુર, વોિશ�ગ-મશીન વગેર� �વા ંભૌિતક �ખુ સગવડના ંસાધનો આપણી જ��રયાત બની ગઈ છે
અને તેના િવના �વન �વવાની આપણે ક�પના પણ કર� શકતા નથી. આપણે બધા �ણીએ છ�એ ક� જો ગરમીની ઋ�મુાં
લાઇટ જતી રહ� તો લોકો ક�ટલા હ�રાન-પર�શાન થઇ �ય છે? કારણ ક�, પખંો ક� એ.સી.ની ઠંડક, ��જ ક� �ુલર�ુ ંઠં�ુ પાણી લાઇટ
વગર મળ� શક� ુ ંનથી, �ની હવે આપણને આદત પડ� ગઈ છે. આજના ંસમયમા ંઆ બધી ભૌિતક �ખુ-સગવડો િવના માનવ
�વનની ક�પના પણ નથી કર� શકાતી. વત�માન સમયમા ંનવીનતમ ટ��નોલો�એ મ��ુયને પોતાના ઉપર એટલો તો િનભ�ર
બનાવી દ�ધો છે ક�, તે તેને �ા�ત કરવા માટ� સતત ભાગતો જ ફર� ર�ો છે. એ�ુ ં�ખુ, શા��ત, સતંોષ બ�ુ ંજ �ણ ેક� છ�નવાઈ
ગ�ુ ંછે!

આ�િુનક  સમયમાં �  દ�શ  �ટલા  �માણમાં ટ��નોલો�ની  ���ટએ  સ�ધર  હોય  તેટલા  �માણમાં તેને  િવકિસત, િવકસતો  ક�
અ�પ-િવકિસત  માનવામાં આવે  છે.  અથવા  તો,  �  દ�શ  ટ��નોલો�ની  �ૃ��ટએ  �ટલો  સ�ધર  હોય  એટલો  એને  િવકિસત
માનવામા ંઆવે છે. આજના વૈ�ાિનક �ગુમા ં��ુધો ક� લડાઇઓ હાથી, ઘોડા ક� માણસોથી નથી લડવામા ંઆવતા,ં ��ુ માટ� પણ
આપણ ેટ�કનોલો�નો સહારો લવેો પડ� છે. ટ�કો, િમસાઇલો, રોક�ટ, ફાઇટર િવમાન, હ��લકો�ટર વગેર�ના ઉપયોગ �ારા આ� ��ુધો
લડવામાં આવે છે. બો�બ, અ�-શ�ની મદદથી િવમાન �મુલો ન કર�  તે માટ� રડારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે ક�,
આપણી �રુ�ા માટ� આપણે નીત-નવી ટ�કનોલો� ઉપર આધાર રાખીએ છ�એ. એટ�ુ ંજ નહ� ઉપ�હ, રોક�ટથી આપણે આપણા
દ�શની બી� દ�શો સામેની �રુ�ા માટ�ની �ણકાર� પણ મેળવીએ છ�એ.

આજનો  �ગુ  કો���ટુર  �ગુ  છે.  કો���ટુર  �ારા  જ  આપણે  ટાઈિપ�ગ,  િ���ટ�ગ  બ�ું કર�એ  છ�એ.  ઇ�ટરનેટના  મા�યમથી
�ુિનયાભરની મા�હતી આપણે મેળવી શક�એ છ�એ. વત�માન સમયમાં ટ�કિનકલ િશ�ણને વધાર�  મહ�વ�ુ ંમાનવામાં આવે છે.

લાઇ�રે�ને  સોફટવેરની મદદથી કો���ટુરાઇઝડ બનાવવામાં આવી રહ� છે. બ�રમાં લપેટોપ  અને  ટ��લટેનાં િવિવધ  મોડલો
મળતા થયા છે. િશ�ણમા ંકો���ટુર, લપેટોપ, ઇ�ટરનેટ, �ો�કટર �વી વ��ઓુના ઉપયોગ�ુ ંવલણ વધ�ુ ં�ય છે. િવ�ાનના
િવષયોમાં �ે�ટ�કલ માટ� આ�િુનક ઉપકરણોનો ઉપયોગ થઈ ર�ો છે. મા� ઉ�ચ િશ�ણમાં જ િવિવધ ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ
થાય છે તે�ુ ંનથી, �ાથિમક િશ�ણ પણ કો���ટુર �ારા આપવાની શ�આત થઈ ગઈ છે. �ડ�ટ�સ એ��કુ�શન માટ� મોટા-મોટા
ઉપ�હો કામ કર� ર�ા છે. આજનો આપણો િવ�ાથ� સામા�ય સરવાળા-બાદબાક� માટ� ક���લુટેરનો સહારો લેતો થઇ ગયો છે.

વેપાર-ઉધોગ અને ધધંાની વાત કર�એ તો આ� ઉ�પાદનની બધી બાબતોમા ંમશીનોનો વ�મુા ંવ� ુઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.

ઉ�પાદન કરવા�ુ ંહોય તેવી વ���ુ ુ ંકદ, વજન, રંગ, ઘાટ વગેર� ન�� કરવા માટ� િવિવધ ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે
છે. સામા�ય  બીઝનેસની વાત  કર�એ  તો  આ�  ઇ-મેલ �બઝનેસ, િવ�ડો-શોિપ�ગનો  ઉપયોગ થઈ  ર�ો  છે. વેપાર� ું સચંાલન
ટ��લફોન, મોબાઇલ, ઇ�ટરનેટના મા�યમથી થઇ ર�ુ ંછે, �ને ઇ-કોમસ� કહ�વામાં આવે છે. બ�કની વાત કર�એ તો બધી બ�કો
કો���ટુરાઇઝડ બની ગઈ છે, ATM કાડ�નો જમાનો છે, શેરમાક�ટ પણ સ�ંણૂ�પણે કો���ટુર અને ઈ�ટરનેટ પર આધા�રત થઈ
ગ�ુ ંછે. �ોડ�ટના ઉ�પાદનથી માડં�ને  માક�ટ�ગ �ધુીની તમામ  બાબતોમાં આ�  ટ�કનોલો�નો  ઉપયોગ થઇ ર�ો  છે. આમ,
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આપણી લગભગ બધી જ આિથ�ક ��િૃતઓ ટ�કનોલો� પર આધા�રત છે.

આરો�ય  િવષયક  બાબતોમાં િવિવધ  ટ�કનોલો�નો  ઉપયોગ થાય  છે. મોટ�-મોટ�  હો��પટલો  આ�િુનક  ય�ંો  અને  મશીનોથી
ઘેરાયેલી પડ� છે. આવાં ય�ંોની મદદથી અઘરામંાં અઘરાં ઓપર�શનો  થોડ�ક જ  �ણોમાં કર� શકાય  છે. લસેર ટ�કનોલો�,

કો���ટુર, ઈ�ટરનેટ વગેર�  આ� રોગ િનવારણ માટ� ઉપયોગી માનવામાં આવે છે. �લા��ટક સ�ર� �ારા ગમે તેવી બદ�રૂત
�ય��ત  મનગમતી �ુદંરતા �ા�ત  કર� શક� છે. વત�માન  સમયની �વનશૈલીએ માનવીને  અનેક �કારના નવા રોગોની ભેટ
આપી છે. �ને �ૂર કરવા રો�-રોજ નવી-નવી દવાઓ, ઇ��કશનો વગેર�ની શોધો થતી જ રહ� છે અને આપણે હવે તેની ઉપર
િનભ�ર બની ગયા છ�એ. આપણને સહ�જ મા�ુ ં�ુખ� ુ ંહોય ક� શર�રમા ંસહ�જપણ નબળાઇ લાગે તો તરત જ એક ગોળ� લઈ લઈએ
છ�એ. આ�િુનક ય�ંો વગર તબીબો પણ અઘરા ંઓપર�શનો કરવા�ુ ંિવચાર� શકતા નથી.

બ�રમાં રો�- રોજ નવી નવી ગાડ�ઓના મોડ�લો આવી ર�ા છે, ��નો, મે�ો ��નો ચાલી રહ� છે, એ.સી. બસો દોડ� રહ� છે,

િવમાન �ારા લા�ં ુ�તર આપણે થોડાક જ કલાકોમા ંકાપી ર�ા છ�એ. મા� એટ�ુ ંજ ન�હ, આ� તો આપણા યાન �ત�ર�માં
જઈને શોધો કર� ર�ા છે. આમ, આપણ ેપ�રવહનની બાબતમા ંપણ ટ�કનોલો� પર આધા�રત બની ગયા છ�એ. આ� બળદગાડા
ક� ઘોડાગાડ� �ારા લાબંી �સુાફર�ની ક�પના પણ નથી કર� શકાતી.

� ૂટંણી વખતે  �ચાર માટ� િમ�ડયા, ટ��લિવઝન  �વા �ચાર મા�મમોનો ઉપયોગ થઈ  ર�ો છે. ઈ- વો�ટ�ગ મશીનની મદદથી
� ૂટંણી ���યાઓ કરવામા ંઆવે છે અનેકિવધ ટ�કનોલો� આ� રાજનીિતના ��ેમા ંએક મોટ� �િૂમકા ભજવી રહ� છે. આ� તો
મ��ુય જ�મ થયા પહ�લા ંપણ ટ�કનોલો� ઉપર આધા�રત બ�યો છે. ગભ�ધારણ કરવાથી માડં�ને ગભ�ને ટકાવવા અને જ�માવવા
માટ� િવિવધ ટ�કનોલો�ની જ��રયાત પડવા લાગી છે. આ�િુનક માનવી �ખુ સગવડના ભૌિતક સાધનો વગરની ક�પના પણ
કર� શકતો  નથી. અહ� જોઇ શકાય  છે  ક�  સામા�જક, આિથ�ક, રાજનૈિતક, ધાિમ�ક એમ  સમાજ  �વનનાં બધાં જ  પાસાઓંમાં
આપણ ેટ�કનોલો� ઉપર આધા�રત બની ગયા છ�એ.

ભૌિતક  �ખુ-સગવડનાં સાધનોએ  માનવીને  અનેક  �કારના  શાર��રક-માનિસક  રોગો� ું ઘર  બનાવી  દ�ધો  છે. ટ�કનોલો�નો
િવકાસ  કરવાની  �નુમાં ��ૃિત�ું િનકંદન  નીકળ�  ગ�ું છે.  �લોબલ વોિમ�ગ,  ધરતીકંપ,  જવાળ�ખુી,  ��નુામી  �વી  �ુદરતી
આપિ�ઓનો પણ આપણે સામનો કરવો પડ� ર�ો છે. � �કાર�  વત�માન સમયમા ંનવી-નવી ટ�કનોલો� િવકસી રહ� છે અને
તેને �ા�ત કરવા માટ� માનવી હર�ફાઇ કર� ર�ો છે અને �ાર�ક �હ�સા, ચોર�, � ૂટંફાટ, છેતરપ�ડ�, હ�યા �વી �નુાખોર� તરફ
વળ� ર�ો છે તે જોતા ંએમ કહ� શકાય ક�, “ટ�કનોલો�એ માનવીને પોતાનો �લુામ બનાવી દ�ધો છે”.

*************************************************** 

વાઘેલા પકંજ�ુમાર �. અને
વીરસગં આર. ચૌધર�
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