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વાસુદેવ સ્માતર્ સમા ભારતીય કળા સૌંદયર્ના
ઉપાસકને અિવસ્મરણીય �ંથતપર્ણ

ની ચેનલો ઉપર આવતા
કોઇ પણ કાયર્�મની
લોકિ�યતા માપવા માટ�
TRP નામના મીટરનો
ઉપયોગ કરે છ�. ભારતમાં ધંધો કરતી
ક�પનીઓ દર વષ� આશરે 11,000 કરોડ
રૂિપયાની જાહેરખબરો TVની ચેનલોને
આપે છ�. આ જાહેરખબરો આપવા માટ�
તેઓ TRPને જ આધાર માને છ�. જે
કાયર્�મનો અને જે ચેનલનો TRP વધારે
હોય તેને વધુ જાહેરખબરો મળ� છ�. હવે
NDTV નામની ન્યૂઝ ચેનલે એવો આક્ષેપ
કય� છ� ક� અમુક ચેનલો �ારા જાહેરાતોમાં
વધુ િહસ્સો પડાવવા માટ� TRPમાં
ગોલમાલ કરવામાં આવે છ�. આપણા દેશમાં
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આડી ચાવી
૧. તર�ગ ક� મો� વગરનું (૪)
૪. ભેટ, બિક્ષસ, પૂ�નો સામાન
(૪)
૭. પાણીનું બેડું (૩)
૧૧. �કનારો, કાંઠો, આરો (૨)
૧૩. તીખા સ્વાદનો એક
તે�નો (૨)
૧૫. સહન કરના�ં (૪)
૧૭. છળ, પ્રપંચ (૩)
૧૯. વધાર� - ઓછું (૪)
૨૨. મીણબત્તી, દીવો (૨)
૨૪. મનુષ્ય, માણસ (૨)
૨૫. ખાંસી (૨)
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૨૭. શ્વાસ (૨)
૨૯. પક્ષ, તરફ�ણ (૨)
૩૧. સમાજ, મંડળી (૨)
૩૩. દાવાનળ, સંતાપ (૨)
૩૫. થોડા મત ધરાવતો પક્ષ (૪)
૩૮. સરોવર (૨)
૪૦. સાચું, ખ�ં (૨)
૪૧. ચાલતું, હાલતું (૨)
૪૨. અવાજ, ધ્વિન, નાદ (૨)
૪૪. ક�પા, દયા (૩)
૪૫. હોડી, નાવ (૨)
૪૬. આદર, સન્માન (૨)
૪૭. તપાસ (૩)
૪૯. અવસ્થા, �સ્થિત, ટ�વ (૩)
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૫૦. એક ખાટું ફળ (૩)
૫૨. પાઘડી, માથાબંધન (૨)
૫૩. એક સુંદર ફ�લ (૩)
૫૫. વાયુ (૨)
૫૬. �રવાજ, પ્રથા (૩)
૫૮. મશગૂલ, લીન, ડૂબેલું (૩)
૬૦. બુ�ધ્ધ, અકકલ (૩)
૬૧. સાચું, સા�ં (૨)
૬૨. સરસામાન, શણગાર (૨)
૬૩. �ગવું તે (૨)
૬૪. લગાર, જરાક (૩)
૬૬. તપસ્યા (૨)
૬૭. દાન કરના�ં (૨)
૬૮. મનોહર, સુંદર (૪)

૩૭. બાણ (૨)
૩૯. સાવ સહ�લી વાત (૫)
૪૩. પ્રીિત, હ�ત, માયા (૩)
૪૫. અંધા�ં, અઞ્જાન (૩)
૪૬. મધ્યમ, વચલું (૩)
૪૭. દુિનયા, જગત (૨)
૪૮. જમીન ખોદવાનું એક
ઓ�ર (૩)
૫૧. દ�વું, ઋણ (૩)
૫૨. પાંદડું (૨)
૫૪.
એક
�દવસની
મુસાફરી (૩)
૫૭. હ�ત, સ્નેહ (૩)
૫૯. અાકાશ, આભ (૩)
૬૦. દીવાની જયોત (૨)
૬૧. સરોવર (૨)
૬૨. સપર્, ભુજંગ (૨)
૬૩. જુવાર (૨)
૬૫. ગાયન (૨)

સામ�ીને 7 ખંડમાં િવભાજીત કરી છ�
અને તેમાં ‘શબ્દ સૌરભ’ નામના ખંડમાં
વાસુદેવ સ્માત� લખેલા 10 લેખો સમાવાયા
છ�. ‘સ્મરણ સુરિભ’ હેઠળના ખંડમાં
રિવશંકર રાવળ, િવજયશીલ ચન્�સૂ�ર,
ભગવતીક�માર શમાર્, જોરાવરિસંહ જાદવ,
અિનલ રેિલયા, નટ� પરીખ, િહમાંશી
શેલત, જયદેવ શુકલ, �તાપિસંહ જાડ�જા,
જગદીપ સ્માતર્, ક�ષ્ણિ�યા સ્માતર્, તુષાર

કટર્નકોલ

તેની આત્મ�તીિતથી આદર �ગટ કરશે.
વાસુદેવ સ્માતર્ ગાંધીજી �ત્યે પૂરો આદર
ધરાવતા હતા અને તેમના કળારસને અને
કળાની િવભાવનાને ઘડવામાં - પોષવામાં
તો મહાકિવ કાિલદાસનો ય એટલો જ
ફાળો જેટલો જગન્નાથ અિહરવાસીનો.
હકીકતે અનેક જ્ઞાત - અજ્ઞાત કળાકારો
તેમને આહ્વાન કરતા રહ્યા જે િશલ્પોમાં,
ભીંતિચ�ોમાં, મંિદર ગવાક્ષોમાં પરંપરા
સજ� બેઠા હતા.
ભારતીયતાની આ િનજી રીિતનું તેમણે
પિ�મ �ભાવી આધુિનકતાથી િવશેષ
ગૌરવ કયુ�. ઘરની બહાર નીકળ� એટલે
થેલામાં સ્ક�ચબુક હોય જ અને તે તો છ�લ્લે
‘સૂયર્�હણ’ નામના િચ�માં પણ જણાશે.
તેઓ િચ�કળા માટ� અદમ્ય�િત્ત ધરાવતા
હતા. સતત બેચેન, સતત ઉ�ેગથી ભરેલા.
��િત્ત િવના તેઓ અજંપ રહેતા. િહમાંશીબેને
તેમના લેખના આરંભે, ‘આ કાળખંડમાં
આવાં છલકાતાં, ઉભરાતાં વ્ય�કતત્વો દુલર્ભ
થતાં જાય છ�’ એવું લખ્યું છ� તે સાચે જ સાચું
છ�. તેમણે અંગત સ્�િતછિબની સમાંતરે
ક�ટલાંક ક�િતવૈિશષ્ટને નોંધતા લખ્યું છ�,
‘િચ�સંયોજનની એમની �ડી સૂઝ અને
શ�કત ‘પુષ્પવા�ટકા’, ‘રામસીતા િવવાહ’
ક� ‘મેઘદૂત’ જેવાં િચ�ોમાં ઉપસી આવે
છ�. તેમણે ‘નવરસદશર્ન’, ‘કામદહન’,
‘વસંત’, ‘ગરબા’, ‘પતંગબજાર’ અને
બીજા િચ�ોની ય સભર નોંધ કરી છ�.
જયદેવ શુકલ કળામમર્જ્ઞએ જીવનભારતીમાં
વાસુદેવકાકા િચ�ગુરુ હતા તેના સ્મરણો
સાથે નોંધ્યું છ�, ‘વાસુદેવભાઇની રેખાઓનું
લાિલત્ય અને સામથ્યર્, એમના ક�પોિઝશન્સ,
િવગતોનું સુશોભનપૂણર્ છતાંય સૂઝપૂવર્કનું
આલેખન, રંગિવન્યાસ આિદને ક�ન્�માં
રાખી તેમનું મૂલ્યાંકન થવું બાકી છ�! આવું
તમને આખા �ંથમાં પમાશે ને વાસુદેવ
સ્માતર્ની સ્�િતથી મન છલકાશે.
આ દશેરાના િદવસે, 5 ઓકટોબરની
સાંજે 5 વાગ્યે જીવનભારતી રંગભવનમાં તેમના િવશેના આ સંપાિદત
�ંથનો લોકાપર્ણ સમારોહ યોજાયો છ�.
અિનલ રેિલયા જેવા કળાકાર, કળા
સં�ાહક, સેરી�ાફર અને કળારિસક,
અધ્યયનશીલ�િત્ત ધરાવતા સુરતના
પોલીસ કિમશનર અજય તોમર, સૌરાષ્�
સેવા સમાજ, સુરતના �મુખ કાનજીભાઇ
ભાલાળાની ઉપ�સ્થિતમાં આ લોકાપર્ણ
થશે. સુરત તેમના આ િવરલ કલાસાધકને
સ્મરણ - આદર આપશે. કલાતીથર્ �સ્ટ
અને જીવનભારતી મંડળ, સુરતે યોજેલા
આ સમારોહમાં સહુ કળારિસકો, વાસુદેવ
સ્માતર્ના ચાહકો ઉમટી પડ� તેમાં જ એમના
�ત્યેની સ્�િતનું ય ગૌરવ છ�. વાસુદેવ સ્માતર્
તમારી રાહ જુએ છ�. જગદીપ સ્માતર્ ત્યાં જ
તમને મળી આવશે. જે આપણા છ� તે તો
કયાંય જતા નથી.

બક�લ ટ�લર

ભ�, લિલતા સુ�મણ્યમ, ડો. સુરેશ�ત
રાય ઉપરાંત બે ઇન્ટરવ્યૂ છ�. િનસગર્
આહીર જેવા કળાના અભ્યાસીએ વાસુદેવ
સ્માતર્ના 5 �ંથો િવશે ઉલટભેર લખ્યું
છ�. એવું કહી શકાય ક� વાસુદેવ સ્માતર્ની
કાયર્છિબ, �િતભા-રૂપ અહીં સમ�તયા
ઝીલાયું છ�. વાસુદેવ સ્માતર્નો આ �ંથ જેની
પાસે હશે તે ગૌરવનો ભાવ અનુભવશે
અને એક કળાકાર - સંશોધક ભારતીય
કળાનું અવગાહન ક�વી રીતે કરી શક�

૬૬. ઝપાટાબંધ (૫)
૬૭. કઠોળનું દળ-ફા�ડયું (૨)
૬૮. �તેન્દ્રની એક �ફલ્મ (૩)
૬૯. િનણર્ય, ઉક�લ (૨)
૭૦. નાશ, પ્રલય (૨)
૭૧. છાશ (૨)
૭૨. કતર્વ્ય (૩)
૭૩. વચન, બોલી (૨)
૭૪. ધીરજ (૩)
૭૫. તંતુ, દોર (૨)
૭૬. પખવા�ડયાની પહ�લી
િતિથ (૩)
૭૮. ગરમ િમ�જ, ગુસ્સો (૩)
૭૯. સમજ, બુ�ધ્ધ (૩)
૮૧. દુિનયા, િવશ્વ (૩)
૮૩. કારણ, હ�તુ (૩)
૮૫. ગાગર (૨)
૮૬. વીસ �કલોનું જૂનું તોલ (૨)
૮૭. ઢોર બાંધવાનો ખીલો (૨)

શબ્દ સાપ્તાિહકી ઉક�લ

ક
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૩

૭૧. એક ઊંચુ ઝાડ (૨)
૭૨. ધીરજના..... મીઠાં (૨)
૭૩. કાગડો (૩)
૭૫. શ�કતશાળી (૫)
૭૭. વેલ (૨)
૭૯. ટોચ, �કનાર, ધાર (૨)
૮૦. તમાક�, છ�કણી, તપખીર (૩)
૮૨. પકડ, સક�� (૩)
૮૪. મચકોડ (૩)
૮૫. રસ્તો, રાહ (૩)
૮૬. નાનું માટલું (૩)
૮૮. દાણાદાર લોટ (૨)
૮૯. �ભથી માલૂમ પડતો સ્વાદ (૨)
૯૦. એક ઉગ્ર ગંધવાળું ક�દમૂળ (૩)
૯૧. તરી જવું એ, ઉધ્ધાર થવો (૩)
૯૨. મીઠું (૩)
ઊભી ચાવી
૨. ઉત્કટ ઇચ્છા, તાલાવેલી (૩)
૩. ભૂતકાળનું, વીતી ચૂક�લું
(૨)
૫. પહાડ, િગ�ર (૩)
૬. લીન, મગ્ન (૨)
૮. તીવ્ર અિભલાષા થવી તે (૨)
૯. અપ્રીિત, અભાવ (૩)
૧૦. એક અવાજ, ગુંજન (૨)
૧૨. ટ�કાવાથી થતો અવાજ (૨)
૧૪. યશ, ક�િતર્ (૨)
૧૬. પાણી પીવાની ઇચ્છા (૩)
૧૭. એક �તની ડાંગર (૩)
૧૮. ખટ દઇને થતો અવાજ
(૨)
૨૦. રહસ્ય, ભેદ (૩)
૨૧. નકામું, બાદ થયેલું (૨)
૨૩. લંબાઇ, પહોળાઇ, વજન
વગેર�નું પ્રમાણ (૨)
૨૬. પ�રણામ (૨)
૨૮. પુષ્કળ (૨)
૩૦. ઉઝરડો, કાપો (૪)
૩૨. �ડી કઠણ રોટલી (૩)
૩૪. વેણ, કથન, વાકય (૩)
૩૬. રાત્રે જ દ�ખી શકતું એક
પક્ષી (૩)
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બ્લૂમ્બગ� એવો દાવો કય� હતો ક� બજેટના
િદવસે તેનો TRP 40% જેટલો હતો, જે
અન્ય િબઝનેસ ચેનલો કરતાં વધુ હતો.
આ સાથે એવો દાવો કય� હતો ક�
બજેટના િદવસે તેનો TRP સૌથી વધુ
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ટાઈમ લાઈન

િદવસે NDTVએ પણ એવો દાવો કય� ક�
તેને ક�લ દશર્કોના 51% ટકા મળ્યા હતા.
તેના દાવા મુજબ NDTVને ટાઇમ્સ નાઉ,
હેડલાઇન્સ ટ�ડ�, દૂરદશર્ન અને CNN-IBN
કરતાં પણ વધુ દશર્કો મળ્યા હતા. આ
દાવાના સમથર્ન માટ� TRPનો ઉપયોગ
કરવામાં નહોતો આવ્યો પણ તેમણે પોતે
દેશનાં 11 શહેરોના 5,000 દશર્કોનો સવ�
કરાવ્યો હતો. આ વાત પોતે પોતાની
જાતને િવજેતા જાહેર કરે તેવી હતી.
TVના કાયર્�મોના સમીક્ષકો કહે છ� ક�
TRPમાં ગોલમાલ થાય છ� એ બહુ જાણીતી
વાત છ�.
આ ગોલમાલમાં લગભગ બધી ચેનલો
સંડોવાયેલી હોવાથી તેઓ અત્યાર સુધી
ફ�રયાદ કરતી નહોતી. હવે ‘ટાઇમ્સ
નાઉ’ની સરખામણીમાં NDTV ચેનલ
એટલી બધી પાછળ પડી ગઇ છ� ક� TRPમાં
ગોલમાલ કરીને પણ તેઓ ‘ટાઇમ્સ નાઉ’
સાથે સ્પધાર્માં ટકી શક� તેમ નથી, માટ�
હતાશામાં આવીને તેમણે અમે�રકાની
અદાલતમાં TAM ઇ�ન્ડયા સામે ક�સ કય�
છ�. આ ક�સ પરથી TV પર જાહેરખબરો
આપતી ક�પનીઓએ સમજી જવાની જરૂર
છ� ક� કોઈ પર ભરોસો રાખવા જેવો નથી.
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ક� બજેટના િદવસે તેના દશર્કોની સંખ્યા
પણ સૌથી વધુ હતી. જો ક� તેણે આ માટ�
સવારે 11થી બપોરે 1નો સમયગાળો પસંદ
કરવાને બદલે સાંજે 7થી મધ્યરાિ� સુધીનો
સમયગાળો પસંદ કય� હતો. વળી આ
સવ�માં ભારતનાં 8 શહેરોનો અને ગુજરાત
રાજ્યનો જ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.

હતો. આ દાવો કરવા માટ� તેમણે સવારે
6થી રાતે 12 વાગ્યા સુધીનો સમયગાળો
ધ્યાનમાં લીધો હતો. ભૌગોિલક ��ષ્ટએ
પણ તેમણે મા� 8 શહેરો અને 1 રાજ્ય
ગણતરીમાં લેવાને બદલે આખા ભારતને
ગણતરીમાં લીધું હતું. આ રીતે નંબર
1ના દાવામાં એક જ િદવસે �ણેય ચેનલો
સાચી હતી અને ખોટી પણ હતી. આ 3
ચેનલોના દાવાઓ કમ હોય તેમ બજેટના
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ભારતમાં ચેનલોના TRP ન�ી
કરતી ક�પની સામે NDTVએ
અમે�રકાની અદાલતમાં 1.3 અબજ
ડોલરનો નુકસાનીનો દાવો કય� છ�

શબ્દ સાપ્તાિહકી

૧૭

૪૬

આપનારા મુંઝવણમાં પડી ગયા હતા.
ટાઇમ્સ નાઉએ દાવો કય� હતો ક�
બજેટના િદવસે સવારે 11 અને બપોરે 1
વચ્ચે તેમની વ્યૂઅરશીપ 32%ની હતી,
જ્યારે તેમના �િતસ્પધ� NDTVની 25%
અને CNN, IBNની 17% હતી. આ
આંકડાઓમાં દૂરદશર્ન અને હેડલાઇન્સ
ટ�ડન
� ો સમાવેશ જ કરવામાં નહોતો આવ્યો.
બ્લૂમ્બગર્ UTVએ એવો દાવો કય� હતો

ક� સંગીતકાર ક� કળાના અધ્યેતા પધારે તો
વાસુદેવભાઇનું ઘર શોધી ગો�ષ્ઠ કરવા જતા.
આ વાસુદેવ સ્માતર્ ક�વા હતા, તેમનું કાયર્
ક�વું હતું તેનો જો સઘન પ�રચય ક�ળવવો
હોય તો આ સંપાદનનાં 375 �ષ્ઠોમાંથી
પસાર થવું જરૂરી છ�. આ સંપાદનની
િવશેષતા એ છ� ક� વાસુદેવભાઇના કાયર્,
વ્ય�કતત્વ િવશેના અંગત સ્પશર્ સાથેના લેખ
સાથે અધ્યયન, િનરીક્ષાવાળા લેખ છ� અને
સાથે જ અઢળક રેખાંકનો સમાવાયા છ�.
આ બધું ઉપરાંત એવા અનેક ફોટો�ાફસ
છ� જેમાં વાસુદેવભાઇની જુદા જુદા સમયની
છિબ ઝીલાયેલી છ�. સંપાદકોએ આ �ંથની
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૧

વાસુદેવ સ્માતર્નો પુનજર્ન્મ
શકય છ�? આ ��નો સાદો
ઉત્તર એ છ� ક� જેમના કાયર્ માટ�
તમને આદર હોય, જેમણે
તેમના કાયર્થી આપણને ગૌરવ અપાવ્યું
હોય, તેમના સમ� વ્ય�કતત્વમાં સઘન
ભાવે ફરી �વેશો તો તે તેમના પુનજર્ન્મને
જ આહ્વાહ છ�. સુરતની જાણીતી ઓળખ
ઉ�ોગ - વ્યાપાર વડ� છ� પણ વાસુદેવ સ્માતર્
જેવા ‘ભારતીય કલાસૌંદયર્ના ઉપાસક’ વડ�
એક િભન્ન ઓળખ ઊભી થઇ. િચ�કળાનું
કોઇ વાતાવરણ નહીં એવા સુરતના વાસુદેવ
સ્માતર્ આજથી 75 વષર્ પહેલાં મુંબઇની સર
જે.જે. સ્ક�લ ઓફ આટ�સમાં જઇ િચ�કળાનું
િશક્ષણ લે તે પણ મોટી ઘટના ગણાય. તેમના
યૌવન�વેશના વષ� તો દેશ સમ�માં ચાલી
રહેલી સ્વતં�તા આંદોલનની ��િત્તના
હતા. આ કારણે જ તેમના વ્ય�કતત્વમાં
ગાંધીજી સદા હાજર રહ્યા અને બીજી તરફ
ભારતીય કલાસૌંદયર્ના ઉપાસક હોવાના
કારણે જ દેશના અનેક યુવા િચ�કારો
આધુિનકતા તરફ સિ�ય થયા ત્યારે પણ
તેઓ ઉપેક્ષાના ભય વચ્ચે પણ પુરાતનતાના
નૂતન ઉન્મેષથી કામ કરતા રહ્યા. �થમ
સુરતમાં જ કલાિશક્ષક રહ્યા પછી બનારસ
િહન્દુ િવ� િવ�ાલયમાં વ્યાખ્યાતા અને
પછી રીડર રહી અધ્યાપન, અધ્યયન અને
િચ�કળા સજર્નમાં ��ત્ત રહ્યા. ભારતના
પુરાતન સ્થાપત્યો, મંિદર, ગુફાઓમાં અનેક
શૈલીમાં જે કળાવારસો િશલ્પ, અંકન રૂપે
પથરાયો હતો તેના સંશોધન, અધ્યયન સાથે
અનુક�િતનું કામ આરંભ્યું. આ બધું તો દેશના
ખૂણે ખૂણે હતું અને એમનો કળાવારસાના
સાચવણ માટ� રઝળપાટ શરૂ થયો. એ સમય
તો આધુિનક િચ�કળાના મિહમાનો હતો
અને તેઓ તેની તાલીમ પામેલા પણ હતા
પરંતુ તેમની કાયર્ પસંદગી જાણે િવ�ોહ
સમી હતી. વાસુદેવભાઇનાં કાયર્ની એક
ઓળખ વારાણસી, અમદાવાદ, લખનૌ,
સુરતમાં તેમણે યોજેલા િચ��દશર્નોમાં છ�
તો બીજી ઓળખ મુંબઇ, િદલ્હી, ભોપાલ,
લખનૌ, ગાંધીનગર, કાનપુરમાં સંઘરાયેલા
તેમના િચ�ોમાં છ� તો �ીજી ઓળખ એ
ક�ટલાક �ંથો છ� જેમાં ભારતના ભીંતિચ�ો,
અલંકરણ, રેખાંકન, અનુક�િત અને તેના
અધ્યયન સમાયાં છ�.
હમણાં રમિણક ઝાપ�ડયા અને રાજિષર્
સ્માતર્ના સંપાદનમાં ‘ભારતીય કલાસૌંદયર્ના
ઉપાસક: �ી વાસુદેવ સ્માતર્’ પુસ્તક કલાતીથર્
�સ્ટ વડ� �ગટ થયું છ�. સુરતમાં વાસુદેવ
સ્માતર્ �ત્યે આદર ખરો પણ કોઇ સંસ્થા
ક� કલા��િત્તનું મહ�વ સમજતા વ્ય�કતએ
વાસુદેવ સ્માતર્ િવશે �ંથ આયોજન િવચાયુ�
નહોતું. સુરતમાં કળાિશક્ષણ માટ�ની સંસ્થા
હોય, કળા �દશર્ન માટ�ની ગેલેરી હોય તેવી
ઝંખના પણ તેમણે સતત સિ�ય ભાવે સેવી.
વારાણસી હતા ત્યારે પં�ડત ઓમકારનાથ
સાથે એક જ સંસ્થામાં રહી કળાસાધના
કરનારા વાસુદેવ એ િવરલ વ્ય�કત હતા ક�
રાષ્�નાં કોઇ પણ સ્થળ�થી મોટા િચ�કાર

શું

જાહેરાતો માટ� TRPમાં
ગોલમાલ કરવામાં આવે છ�?

TVના કાયર્�મોના TRP ન�ી કરવાનું
કામ ટ�િલિવઝન ઓ�ડયન્સ મેઝરમેન્ટ
(TAM)ઇ�ન્ડયા નામની �ાઇવેટ ક�પની
સંભાળ� છ�, જે ભારતીય ક�પની ક�ટાર અને
અમે�રકી ક�પની નેલ્સનનું સંયુક્ત સાહસ
છ�. આ ક�પનીના અિધકારીઓને અને
કમર્ચારીઓને લાંચ આપીને TVની ચેનલો
પોતપોતાના TRP વધારીને જાહેરખબરો
આપનારી ક�પનીઓને છ�તરતી આવી છ�.
આ પાપ લગભગ બધી ચેનલો કરતી
હોવાથી કોઇ ચેનલ તેની સામે ફ�રયાદ
નહોતી કરતી, પણ હવે NDTVએ
અમે�રકાની અદાલતમાં નેલ્સન એન્ડ ક�ટાર
સામે 1.3 અબજ ડોલરનો દાવો કય� છ�.
ભારતમાં ક�લ 23.1 કરોડ ઘરો છ�. તેમાંથી
14.8 કરોડ ઘરોમાં TV છ�. આ પૈકી 12.6
કરોડ ઘરોમાં ક�બલ અથવા �ડજીટલ TVનું
કનેકશન છ�. આ પૈકી TAM ઇ�ન્ડયા
�ારા આશરે 8,000 ઘરોમાં પીપલોમીટર
નામનું ડ�ટાબોક્સ બેસાડવામાં આવ્યું છ�.
આ ડ�ટાબોક્સમાં દશર્ક કઇ ચેનલનો ક્યો
કાયર્�મ ક�ટલી િમિનટ સુધી જુએ છ�, તેની
િવગતોનો સં�હ કરવામાં આવે છ�. આ
8,000 ડ�ટાબોક્સના આંકડાઓના આધારે
TRP ન�ી કરવામાં આવે છ�. NDTVની
દલીલ એવી છ� ક� ભારત જેવા દેશ માટ�
8,000 મીટરો બહુ ઓછા કહેવાય.
NDTVનો બીજો આક્ષેપ એવો છ� ક�
ક્યાં ઘરોમાં પીપલોમીટર બેસાડવામાં
આવ્યાં છ�, તેની માિહતી TVની ચેનલોના
સંચાલકોને આપી દેવામાં આવે છ�. આ
સંચાલકો જે ઘરોમાં મીટર લગાવાયા હોય
તેમને લાંચ આપીને પોતાની ચેનલ જોવા
રાજી કરી દે છ�.
સેમ્પલની સાઇઝ નાની હોવાથી આ
રીતે દશર્કોને લાંચ આપવી બહુ આસાન
છ�. ઘણી વખત ચેનલોના સંચાલકો ડ�ટા
કલેક્ટ કરવા આવતા કમર્ચારીઓને લાંચ
આપે છ�. NDTVનો આક્ષેપ છ� ક� આ
રીતે આપવામાં આવતા ખોટા TRPના
કારણે તેમને 3 વષર્માં 1.3 અબજ ડોલરનું
નુકસાન થયું છ�, જેનું વળતર તેમણે માંગ્યું
છ�.
TRPની બાબતમાં ન્યૂઝ ચેનલો વચ્ચે
ગળાકાપ સ્પધાર્ ચાલે છ�. દશર્કોની સંખ્યા
વધુ બતાવીને વધુ જાહેરખબરો ખેંચવા માટ�
ન્યૂઝ ચેનલો જાતજાતની ચાલાકીઓ કરે છ�.
સંસદમાં જે િદવસે ઇ.સ.2012-13નું બજેટ
રજૂ કરવામાં આવ્યું તેના બીજા િદવસે
‘ટાઇમ્સ નાઉ’, બ્લૂમ્બગર્ અને CNBC એ
�ણેય ચેનલોએ દાવો કય� હતો ક� બજેટના
િદવસે તેમનો TRP સૌથી વધુ હતો. આ
દાવાઓ વાંચીને દશર્કો અને જાહેરખબરો
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# અહ� ૮x૯ના ખાનાવાળા ચોરસ
આપેલ છ�.
# ચોરસના અમુક ખાનામાં િત્રકોણમાં
અંક દશાર્વ્યા છ�.
# બાક�નાં ખાલી ખાનામાં ૧ થી ૯
નો અંક આવી રીતે લખવો જેનો
સરવાળો િત્રકોણમાં આપેલ અંક
જેટલો થવો �ેઇઍે.
# કોઇ પણ અંકનો બી� વખત ઉપયોગ
કરવો નિહ (ઍેક જ સંખ્યામાં)
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