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ત્રાસ્યા આ જાહેરાતોથી 
                      આજકાર ટેલરલલઝન ભનયંજનનું એકદભ શાથલગું અને અત્મંત રકલિમ વાધન છે.  

ફી. ફામડે ઈ.વ. 1926ભાં તેની ળધ કયી , ત્માય છી ટેલરલલઝનના ઉત્ાદનભાં  અને િવાયણભાં ણ 
વતત ક્રાંલત થતી યશી છે. જ્ઞાન વાથે ગમ્ભત , વંસ્કાય અને  ભનયંજન આલા ભાટે વર્જામેરું ટેલરલલઝન 
આજ ેફેવુભાય ર્જશેયાતનું િવાયણ કયીને અઢક નાણું કભાલાનું વાધન ફની ગમું છે. 

બાયતભાં ટેલરલલઝનનું આગભન ઈ.વ. 1959ભાં થમું. અને યાલરિમ તથા  િાદેલળક િવાયણની ક્રભળ: 
ળરૂઆત થઈ. િાયંબભાં કઈ ણ કામાક્રભના  આયંબે તથા અંતભાં જ ર્જશેયાતનું િવાયણ થતંુ. વભમ જતાં 
ખાનગી લનભાાતાઓની  ચૅનરની ળરૂઆત થઈ અને તે લૈલલધ્મબમાા કામાક્રભનું િવાયણ કયલા રાગી.  

આલા ખચાા કામાક્રભના ખચા કાઢલા ભાટે ખાનગી ચૅનર લધુ ર્જશેયાત  િવારયત કયલા રાગી. તેભના આ 
ધંધાદાયી લરણને કાયણે કાક્રભે ર્જશેયાતનું  િવાયણ ખૂફ જ લધી ગમું ! એક કામાક્રભ દયલભમાન લધુભાં 

લધુ કેટરી ર્જશેયાત  ભૂકી ળકામ, તેની કઈ આચાયવંરશતા યશી નરશ. આજ ેચેનર ભાલરક ભન પાલે ત્માયે  

અને ભને પાલે એટરી ર્જશેયાતન ખડકર કયી દે છે. કામાક્રભન યવ ફયાફય  ર્જમ્મ શમ ત્માં ત ર્જશેયાત 
ળરૂ થામ અને દળાકન યવબંગ થામ છે. ભટા  બાગના દળાક ર્જશેયાત ળરૂ થામ કે તયત ચેનર ફદરી 

નાખે છે. ર્જશેયાત  િત્મેન દળાકન આલ તીવ્ર અણગભ શજુ ચૅનર ભાલરક વુધી શંચ્મ શમ , એલું 
રાગતું નથી. 

ટીલી કામાક્રભ તૈમાય કયતી એક ચેનર ચરાલલી અને વાયા કામાક્રભનું  િવાયણ કયલું એ ખયેખય ખચાા 
કાભ છે. ચૅનર ભાલરક એભાં ધંધાદાયી લરણ યાખે  તે સ્લાબાલલક છે. એટરે લલલેકૂલાક િવારયત થતી 
ર્જશેયાત વાભે કઈનેમ  લાંધ ન શઈ ળકે. ણ કામાક્રભ ઓછ અને ર્જશેયાતન ભાય લધુ શમ એ 

લસ્થલતને કેલી યીતે વાંખી ળકામ ? લી આ ફધી ર્જશેયાતભાં તથ્મ કેટરું ? તેભાં ઘણી  નકાભી અને 
શાલનકાયક લસ્તુઓની િળંવાબયી યજૂઆત કયલાભાં આલે છે. ગુજયાતભાં  દારૂફંધી શમ અને દારૂનાં 

ઉત્ાદનની ર્જશેયાત થામ એ ળંુ મગ્મ છે ? ‘વંડે શ મા ભંડે , યજ ખાઓ અંડે ’ જલેી ર્જશેયાત ટીલીના 
ભાધ્મભ લડે કયલી ળંુ ઉલચત  ગણામ ? ઉત્ાદનભાં જ ેગુણલત્તા શમ એ કયતાં તેનું અલતળમલતતૂણા લણાન  

કયલાભાં આલે. ચકરેટ કે આઈસ્ક્રીભને િણમવંફંધ ફાંધલાભાં ઉકાયક ગણલાભાં  આલે, ંખાની 
ર્જશેયાતભાં રૂાી ભૉડરના દેશવંદમાને દળાાલલાભાં આલે કે  વાફુની ર્જશેયાત કયલા ભાટે સ્નાન કયતી 

નાયીને દળાાલલાભાં આલે એ કેટરું ઉલચત  ગણામ ? ચૅનર ભાલરક ળંુ લલલેકૂલાકની ર્જશેયાતની વંદગી 
ન કયી ળકે ? 

 

ર્જશેયાતથી ભટી વંખ્માભાં દળાક ગેયભાગે દયામ છે. ર્જશેયાઓથી  િેયાઈને કેટરીક લાય તે લફનજરૂયી 

વાફુ, લૉલળંગ ાઉડય , ટેલ્કભ ાઉડય , શેયઑઈર, ક્રીભ, દલાઓ લગેયેની ખયીદી કયલા િેયામ છે. આલી 
ખયીદી કમાા છી  ગ્રાશકે સ્તાલાન લાય આલે છે ; કેભ કે એ લસ્તુઓભાં , ર્જશેયખફયભાં લણાલેરા ગુણ 
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શતા નથી. ર્જશેયાતના બાયે ખચાને રીધે લસ્તુની રકંભત ઊંચી ર્જમ , છતાં ણ ર્જશેયાતના વતત 
આક્રભણને રીધે ગ્રાશક એલી ભંઘી લસ્તુ ખયીદલા રરચામ છે.  લલલલધ ચૅનરભાં મુલાલગાને િબાલલત કયે 

એલી અનેક ર્જશેયાત િદલળાત થમા  કયે છે. એભાં ગુટખા , વંદમા િવાધન , દારૂ, ઠંડા ીણાં , 

ઘયલયાળની લલલલધ  લસ્તુઓ, શલઝમયી, પેળનેફર ળાક લગેયેની ર્જશેયાત ભુખ્મ શમ છે. આલી  

ર્જશેયાતભાં ળંૃગારયક દશ્મ અને અશ્લીર વંલાદન બયૂય ઉમગ કયલાભાં આલે  છે. મુલાનનું ભાનવ 

કલ્નાળીર શલાથી , તેભના ય આલી ર્જશેયાતની યંગીન  વૃલરન તયત જ િબાલ ડી ર્જમ છે. 
ર્જશેયાતથી દયલાઈને કેટરા ફધા મુલાન  ધૂમ્રાન, દારૂ અને ગુટખાના વેલન તયપ આકાાતા શળે ? 

ભધ્મભલગાના રકન કેટર ફધ ૈવ લનયથાક ચીજોની ખયીદી ાછ લેડપાઈ જત શળે ? 

આથી ચૅનર ભાલરક અને િવાયબાયતી , ટીલી યથી ર્જશેયાતનું િવાયણ કયતી  લખતે લલલેક દાખલે એ 

જરૂયી છે. ઉબતતાને ગુભયાશ કયે એલી , અશ્લીર અને શરકી  ર્જશેયાત િવારયત ન કયલી જોઈએ. ર્જગ્રત 
નાગરયકએ ણ આલી ર્જશેયાત વાભે લલયધ નંધાલલ જોઈએ. 
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