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આ� �ુિનયા મા ં � થઇ ર�ુ ં છે.તેનાથી ઈ.સ.૨૦૫૦ના વષ� �ધુીની �ુિનયામા ં �બુ મોટો 

તફાવત જોવા મળશે.આ� આ'િુનક ટ)કનોલો+ને કારણે સમાજમા ં�બુ સારો િવકાસ થઇ ર-ો 

છે.ભિવ/ય મા ંટ)કનોલો+ને કારણે મ0/ુય એક જ છોડ પર બે 4કારના ફળોની ઉ6પિત કરશે, 

�મ ક) ટામેટાનંા એક જ છોડ ઉપરની તરફ ટામટેા ં લાગશે અને નીચે જમીનમા ં ;ળૂમાથંી 

બટાકા ઉ6પન થશ.ે આ=ુ ં છોડ ઉપર સકંરણ કરવા0ુ ં શ> બનશ.ેઆ� માણસો કંપનીમા ં ક) 

અ?ય ઓફAસમા ં નોકરA કર) છે ભિવ/યમા ં તેમની જBયાએ રોબોટ (મશીન) કામ કરશ.ે 

માણસોને નોકરA મળવી ;Eુક)લ થઇ જશે અને તથેી તેઓ બેકારAમા ં+વન +વશ.ે મ0/ુય 

પોતાને જ બેકાર બનાવશ.ે બાળકો ને ભણાવવા માટ) િશFણની જGર પડશે નહA તનેી જBયા એ 

Iટરનેટ બાળકોને ઘરે ઘેર ભણાવશે. જો ભિવ/યમા ંKીઓ ભણી જશે અને નોકરA કરશે અને 

જો LMુુષો ન ભણે તો Kીઓ0ુ ંNથાન LMુુષો લેશે.�મ ક) વાસણ ધોવાના,કપડા ધોવાના.બાળકો 

અન ેપ6ની માટ) રસોઈ બનાવવી ,બાળકો ને તેયાર કરવા �વા કાયO Kીની જBયાએ LMુુષ 

કરતો દ)ખાશે.આ� કામ કરવામા ં સો માણસોની જGર પડશ.ેિવRાથSઓને ભિવ/યમા ં

નોટTકુ,ચોપડA,બોલપેન ક) અ?ય વNUનુી જGર નVહ પડ) કારણ ક) દર)ક પાસ ેઈ?ટરનેટ હશ.ે  

 

આજથી ૫૦ વષ� પછAના િવWની જો કXપના કરવામા ં આવે તો િવW Yુ�ંુ જ કઈ તરA 

આવ.ેસભંવ છે ક) બાળકો શાળાની જBયાએ ઘર) બેઢા બેઢા કો[\ટુર પર િશFણ મળેવ.ેએ પણ 

સભંવ છે ક) ગાડAઓ �યૂ�4કાશ ક) 4વાહAથી ચાલે ગાડAઓ આકાશમા ંઉડ).ખાવા0ુ ંબનાવ=ુ ંજ 

ન પડ) તેના માટ) પણ મશીન આવ ે,સભંવ છે ક) નાના બાળકો પણ નોકરA કર) કદાચ L ૃ̂ વી 



ન/ટ થવાની હોય કદાચ લોકો _Fુો0 ુ મહ6વ સમ+ _Fુારોપન પણ કરતા થઇ ગયા 

હોય.િવમાનની ઝડપ પણ વધી ગઈ હોય િવિવધ 4કારના ફોન પણ હોઈ શક) તથા a)નો ૨૦૦ 

Vક.મી 4િત કલાકની ઝડપથી ગતી કરતી થઇ શક) કદાચ 4�ૂષણ ફ)લાU ુ ંજ હશ ેતો bુ ં તને ે

િવW નહA એક નક� તરAક) જ ગણીશ અન ેજો Bલોબલ વોિમcગ સામે િવિવધ પગલા ંલઇ િવW ને 

‘eીન’ બનાવશો તો ત ેNવગ�થી પણ ચડAયાU ુ ંલાગશ.ે આશા તો એવી જ છે ક) આવનારA નવી 

પેઢA Bલોબલ વોિમcગ સામે લડશ ેતથા િવWને �ુદંર બનાવશે.અન ેએક બે નવી અgયબી પણ 

બનશ.ે         
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