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BARB રાષ્ટ્રીય ટીવી વ્યુઇંગ પૅનલમાં જોડાવું

કૃપા કરીને 020 3602 0717 પરના અમારા કૉલનો જવાબ આપવાનંુ ભૂલશો નહીં 

ટીવીના ભવવષ્યને  
ઘડવામાં મદદ કરો!

www.shapingtv.co.uk
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BARB ટીવી જેવાની રાષ્ટ્ીય 
પૅનલમાં (BARB National 
TV Viewing Panel) જેડાવા 
માટે રસ દાખવવા બદલ 
આપનો આભાર.

પૅનલના સદસ્ો તેમની જેવાની વત્તણકૂની 
આકારણી કરવા દઈને ટેલલવવઝન ઉદ્ોગમાં સીધો 
ફાળો આપે છે.

આપના ઘરને ખાસ પસંદ કરવામાં આવ્ું છે અને 
આપની સામેલગીરીની સમગ્ર ટેલલવવઝન ઉદ્ોગ 
દ્ારા કદર કરવામાં આવે છે. આપના જવેા ઇચ્ા 
દશા્તવતા ઘરો વવના તો અમે ક્ારેય જણી ન શકીએ 
કે કોણ શું જેતું હતું.

આ પસુ્્તતકા વડે અમારંુ લક્ષ્ય અમે ટીવી સેટ્સ, 
ટેબલેટ્સ, કમ્્પયટુસ્ત અને સ્ાટ્તફોન્સ પર વ્ઇંુગને 
કેપ્્ચર કરવા માટે જ ેપ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, 
તેના વવશે તમને હોઈ શકે તેવા કોઈપણ પ્રશ્ોનો 

સ્ૉટ જકેવેઝ 
ટીવી ઑડડયસ્ન્સસ 
ડડરેક્ટર
Ipsos
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ટીવીના પે્રક્ષકોનું માપન કેમ કરવામાં આવે છે?
ટીવી જોવાની રાષ્ટ્ીય પૅનલ (National TV Viewing panel) પર 
રહોલા ઘરોમાંથી એકઠી કરોલી વ્યૂઇંગ માહહતી વવવવધ કાય્યક્રમો કોણ 
જુએ છો  અનો ક્ારો જુએ છો  તો બાબતો સ્પષ્તમ ચિત્ર પયૂરંુ પાડો છો.

આ માહહતીનો ઉપયોગ પ્રસારકો દ્ારા કરવામાં આવો છો  જોથી તોઓ 
પોતાના પ્રો ક્ષકોનો સમજી શકો. પૅનલમાં સહભાગી થવાથી આપ ટીવીના ભવવષ્યનો પ્રભાવવત 
કરી શકશો.

કોણ ભાગ લેશે?
દરોક જણ પૅનલનો ભાગ બની શકતા નથી; માત્ર કોટલાક હજર ઘરો જ ભાગ લો છો.

સહભાગી થતાં ઘરો એવી રીતો સંભાવનાના આધારો પસંદ કરવામાં આવશો જોથી સુવનશ્ચિત 
કરી શકાય કો પૅનલ યુકોના તમામ ઘરોનું સાિું પ્રવતવનવધત્વ કરો છો.

મારંુ ઘર કેમ?
જોઓ કોઇક જ વખત ટીવી જોતા હોય કો 
ક્ારોય ટીવી ન જોતા હોય તોવા અનો જોઓ 
ટીવી સોટ ધરાવતા જ ન હોય તોવા લોકો સહહત 
તમામ ઉંમરના અનો પૃ ષ્ઠભયૂ ધરાવતા લોકોનો 
આવરી લોતા વસ્તીના પ્રવતવનવધક નમયૂનાની 
આવશ્યકતા છો.

તમારા જોવા લોકોની ટીવી જોવાની (વ્ુઈંગ) 
આદતો પ્રવતશ્બશં્બત થઈ શકો તો માટો તમો ભાગ 
લો એવી અમારી ઇચ્ા છો.
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આ કેવી રીતે કામ કરે છે?
તમારા ઘરમાનંા દરોક જણ માટો ટીવી સોટ્સ, ટોબલોટ્સ, કમ્્પયટુસ્ય અનો 
સ્ાટ્યફોન્સ પર થયોલ વુ્ઇંગનો માપવામા ંઆવો છો.

આમ કરવા માટે:

• ઘરમા ંરહોતા દરોક વ્ક્તિએ સંમત થવાનુ ંહોય છો

• અમો દરોક ટીવી સોટ સાથો એક નાનુ ંટોબલોટ જોવુ ંઉપકરણ મુકીએ છીએ જોઅમનો જોવામાં 
આવતા કાય્યક્રમો અનો તો ઘરના ંકયા સભ્ય જુએ છો તો ઓળખવામા ંમદદ કરો છો.

• એક બીજંુ નાનંુ ઉપકરણ પણ હોય છો, જોનો સીધંુ તમારા બ્રૉડબોન્ડ રાઉટર સાથો કનોક્ટ 
કરવામા ંઆવો છો  જોથી અમો તમારા નોટવક્ય પરના ટોબલોટ્, કમ્્પયટુસ્ય અનો સ્ાટ્યફોન્સ પર 
વ્ઇંુગ વવશોની માહહતી એકઠી કરી શકીએ.  
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ટીવી • ટીવી મીટરનો ઘરમાં રહોલ પ્રત્ોક ટીવી સાથો જોડવામાં આવો છો
• મીટર ધ્વવનના ફફંગરપ્પ્રન્ટ એકવત્રત કરો છો
• ધ્વવનનો જણમાં હોય એવી તમામ ટીવી સામગ્ીની સંદભ્ય 

પુસ્તકાલય સાથો મોળવવામાં આવો છો
• ઘરના સભ્યો પોતાની હાજરી એક સમવપ્યત રરમોટ પર એક 

બટન દબાવીનો અથવા પોતાનો અવતાર પસંદ કરીનો નોધંાવો છો

ટેબલેટ્સ,  
કમ્્પયટુસ્ત અને 
સ્ાટ્તફોન્સ

• ફોકલ મીટર ઘરના બ્રૉડબોન્ડ રાઉટર સાથો કનોક્ટ કરવામાં 
આવો છો

• ફોકલ મીટર ખાસ મનોરંજન ટીવી સવવ્યચસસમાંથી માહહતી 
એકઠી કરો છો     

• પોનલના સભ્યો વ્ુઇંગ સંબંધી વત્યણયૂંક અનો ડડવાઇસની માપ્લકી 
વવશોની માહહતી પયૂરી પાડો છો

એક નજરે...

ગોપનીયતા
BARB દ્ારા જો સંશોધન એજન્સીઓનો (Ipsos, Kantar, અનો RSMB) કામ સોપંવામાં 
આવ્ું છો  તો તમારી ઓળખ કોઇ પણ ત્રીજ પક્ષ સમક્ષ છતી કરશો નહી ંઅનો તમારી તમામ 
વવગતોનો કડકપણો ગોપનીય રીતો રાખવામાં આવશો.

તમારી અંગત માહહતી, અનો તમારા ઘરના લોકો, BARB દ્ારા જોનો કામ સોપંાયું છો  તો રરસિ્ય 
કંપનીઓ દ્ારા જ રાખવામાં આવશો અનો તોનો ઉપયોગ ફતિ આ અભ્યાસના સંબંધમાં જ 
કરવામાં આવશો.
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ટીવી માટે: ટીવી મીટર
જ્ારો ટીવી ઑન કરવામાં આવો ત્ારો ટીવી મીટર જોવામાં આવતી િોનલ્સ વવષો માહહતી 
એકવત્રત કરો છો. 

તો આ કામ કોઇ પણ રીતો ટીવીમાં ખલોલ પહોિંાડ્યા વવના કરો છો  અનો તમો ઉપલબ્ધ સાધનો 
કોવી રીતો વાપરો છો તોના પર અસર કરશો નહી.ં 

ટીવી મીટર કાય્યક્રમના ધ્વવનનો ઉપયોગ શું જોવામાં આવી રહ્ું છો  તો ઓળખવા માટો કરો છો.
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ફોકલ મીટર:   
ફોકલ મીટર ફતિ વનશ્ચિત ટીવી સોવાઓમાંથી માહહતી એકઠી કરો છો  અનો તમો અથવા તમારા 
ઘરના સભ્યો કોઈ બીજી વોબસાઇટ કો બીજ કોઈ એપ પર જો કંઈ કરો તોનો જોઈ શકતું નથી. 
અમો ઇન્્સટંટ મોસોચજસ, ઈમોલ્સ કો બીજ અંગત સંિારનો શ્બલકુલ વાંિી શકતા નથી.

ફોકલ મીટર દ્ારા માપવામાં આવતી બધી સોવાઓ અહી ંજોવા મળી શકશો: 
www.virtualmeter.co.uk/focalmeter

પ્પ્રટં કરવાના સમયો આ છો : એકરૉન્ય ટીવી, એપલ ટીવી+, શ્બ્ટબરૉક્સ, ચિલી, ડોઇલીમોશન, 
DAZN, ડડઝની+, હાયુ, હાઈબ્ોવ, હરૉપ્સટર, નોટફ્્લલક્સ, ્પલુટો ટીવી નરૉન-લીવનયર URL, 
પરૉપ ્પલોયર, પ્રાઇમ વીડડયો, રાકુટોન ટીવી, સોમસંગ ટીવી ્પલસ, હટકટરૉક, ટીવી્પલોયર, હવિિ, 
વોવો, વચજ્યન મીડડયા નરૉન-લીવનયર, W4FREE, યયૂટ્યયૂબ (અનો ગયૂગલ વીડડયો), યપપ ટીવી.

ફોકલ મીટરની તમારા બ્રૉડબોન્ડ કો ડડવાઇચસસની કામચગરી પર કોઈ ધ્યાન ખોિંાય તોવી અસર 
થશો નહી.ં
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મારે વા્તતવમાં શું કરવાનું રહેશે?
અમારો તો જણવું જરૂરી છો  કો જ્ારો ટીવી ઑન હોય ત્ારો રૂમમાં 
કોણ છો.

પ્રત્ોક ટીવી મીટર માટો તમનો રરમોત કંટટ્ોલ આપવામાં આવશો 
અનો ઘરના પ્રત્ોક સભ્યનો રરમોટ કંટટ્ોલ પર એક સમવપ્યત બટન 

ફાળવવામાં આવશો. તમો તમારો અવતાર ચસલોક્ટ કરીનો પણ મીટર ટિ સ્કીનમાં લરૉગઇન 
કરી શકશો.

અમારા માટો જરૂરી છો  કો તમો ત્ારો તમારંુ બટન દબાવો 
અથવા તમારો અવતાર ચસલોક્ટ કરો જ્ારો:

• તમો રૂમમાં હો અનો ટીવી ઑન કરવામાં આવો

• તમો રૂમમાં દાખલ થાવ અનો ટીવી ઑન હોય

• તમો રૂમમાંથી બહાર નીકળો અનો ટીવી ઑન હોય

તમારા ઘરો આવનારા મહોમાનોની નોધંણી માટો અલગ 
બટનો હોય છો.

ટોબલોટ્સ, કમ્્પયુટસ્ય અનો સ્ાટ્યફોન્સ માટો  ઇન્્સટરૉલોશનની પ્રફક્રયા પયૂરી થઈ જય પછી તમારો 
કંઈજ કરવાનું નથી. ફોકલ મીટર આપોઆપ બધું કરો છો.

જે તમારી પાસે બ્ૉડબેન્ડ રાઉટર ન હોય તો: વર્ૂ્તઅલ મીટર
જો ઘરોમાં બ્રૉડબોન્ડ રાઉટર ન હોય, તોમાં ફોકલ મીટર ઇન્્સટરૉલ કરવાના બદલો દરોક ટોબલોટ, 
કમ્્પયુટર અનો સ્ાટ્યફોન પર વર્યૂ્યઅલ મીટર નામનું એક એપ ઇન્્સટરૉલ કરવામાં આવશો. આ 
એપનો ફોકલ મીટર જોવી જ માહહતી એકઠી કરવા માટો બનાવવામાં આવ્ું છો  અનો તો તમો 
અથવા તમારા ઘરના સભ્યો કોઈ બીજી વોબસાઇટ કો બીજ કોઈ એપ પર જો કંઈ કરો તોનો 
જોઈ શકતું નથી.

આ એપ તમારા ડડવાઇસન જો રીતો કામ કરો છો  તોનો પ્રભાવવત કરશો નહી.ં
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અમારી પાસો પૅનલ મોનોજરો છો  જોઓ કોઇ પણ પ્રશ્ોના જવાબો આપવા ઉ પલબ્ધ રહોશો. 
તોઓ તમનો પહોલા થોડા મહહના સુધી બધું કોવું િાલી રહ્ું છો  તો જણવા માટો કો પછી જો 
તોમનો ડોટામાં કંઇક અનપોશ્ક્ષત જણાઈ આવો તો તમનો કરૉલ કરી શકો છો.

તમારો વ્ઇંુગ ડેટા અમને પાછો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે?
દરોક ટીવી મીટર આખા ફદવસ દરપ્મયાન અમનો ડોટા મોકલો છો , જોના માટો તો સામાન્ય રીતો 
તમારા વાઈ-ફાઈ નોટવક્યનો ઉપયોગ કરો છો , અથવા પછી ઇંહટગ્ોટોડ ચસમકાડ્ય નો ઉપયોગ કરો છો.

તમારો કંઇજ કરવાનું નથી અનો ડોટા મોકલવામાં તમનો કોઈ જ ખિ્ય થશો નહી.ં

જો કોઈ વાઇ-ફાઈ મોબાઇલ નોટવક્ય  ન હોય, તો તમારી લોન્ડલાઇન મારફતો એક ફ્ીફોન 
નંબરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશો. આમાં પણ તમનો કોઇ ખિ્ય થશો નહી.ં
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ઇન્્સટૉલેશન પ્રક્રિયા:
પૅનલનું પ્રિાલન BARB વતી કાન્ટાર (Kantar) દ્ારા થાય છો. 
કાન્ટાર (Kantar) ના ટોકવનશ્યનો પૈકી એક તમનો ફાવો તો સમયો 
સાધનો ઇન્્સટરૉલ કરવા માટો તમારા ઘરની મુલાકાત લોશો. 

ટેકનનશ્યન આ પ્રમાણે કરશે:

• પ્રત્ોક ટીવી સોટ સાથો ટીવી મીટર જોડશો
• પ્રત્ોક ટીવી મીટર માટો રરમોટ કંટટ્ોલ સોટ કરશો
• તમારા બ્રૉડબોન્ડ રાઉટર સાથો ફોકલ મીટર જોડશો
• ઉપકરણ બરાબર કામ કરો છો  તો તપાસશો
• તમારા વ્ુઇંગનો કોવી રીતો રચજ્સટર કરવું તો 

બતાવશો
• તોઓ ઇન્્સટરૉલ કરો તો ઉપકરણ વવશો તમનો હોય તો 

સવાલોના જવાબ આપશો

જો કાંઇ પણ કરવામાં આવશો તોનાથી તમારા ટીવી સોટ, 
ટોબ્લોટ કો કમ્્પયુટસ્ય  કો સ્ાટ્યફોન્સ જો રીતો કામ કરતા 
હશો તોના પર કોઇ અસર થશો નહી.ં

આમાં કેટલો સમય લાગશે?

અમો ભલામણ કરીએ છીએ કો તમો આખી પ્રફક્રયા માટો 
થોડા કલાકનો સમય ફાળવો; જો કો, આનો આધાર 
તમારા ઘરમાં રહોલા ટીવી સોટ્સ, ટોબલોટ્સ, કમ્્પયુટસ્ય 
અનો સ્ાટ્યફોન્સની સંખ્યા પર રહોશો અનો તોમાં 
અનુકયૂલન કરીનો તોનો એકથી વધુ મુલાકાતોમાં વહો ંિી 
શકાશો, જો તમારા માટો તો વધુ સગવડભયુું હોય.

ઇન્્સટરૉલોશન કરવાના સમયની પુવષ્ ત્ારો થશો જ્ારો 
કાન્ટાર (Kantar) ટોકવનશ્યનની મુલાકાત માટો 
એપોઇન્ટમોન્ટ લોવા તમારો સંપક્ય  કરશો.
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બ્ૉડબેન્ડ રાઉટર વવનાના ઘરો:
જો ઘરોમા ંબ્રૉડબોન્ડ રાઉટર ન હોય, તોમા ંફોકલ મીટર ઇન્્સટરૉલ કરવાના બદલો દરોક 
ટોબ્લોટ, કમ્્પયટુર અનો સ્ાટ્યફોન પર એક એપ ઇન્્સટરૉલ કરવામા ંઆવશો. જો કોઈ ડડવાઇસ 
ઇન્્સટરૉલોશનના ફદવસો ઉપલબ્ધ ન હોય, તો અમો તમનો ક્ા ંતો હોલ્પડોસ્કનો કરૉલ કરવા 
અથવા જો ડડવાઇસ ઉપલબ્ધ ન હોય તોમા ંવિયૂ્યઅલ મીટર એપ ઇન્્સટરૉલ કરાવવા બીજી 
એપરૉઇન્મોન્ટ લોવા કહીશુ.ં જો ઉપલબ્ધ ન હોય તો ડડવાઇસ એક સ્ાટ્યફોન અથવા ટૅબલોટ 
હોય, તો આ ફોન પર કરી શકાશો. જોકો, જો તો કોઈ ડોસ્કટરૉપ અથવા લોપટરૉપ હોય, તો 
અમારો તોનો ઇન્્સટરૉલ કરાવવા માટો એક બીજી ટોક્્નનચશયન વવચઝટ બકુ કરવી પડશો.
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હવે શું થશે?
આગામી થોડા ફદવસોમાં, અમો તમનો નીિોની બાબતોની પુવષ્ કરવા કરૉલ કરીશું:

• અમો તમારો સંપક્ય  કરી શકીએ તો માટો અમારી પાસો તમારો નંબર છો
• અમારી પાસોની બાબતની વવગતો સાિી છો
• ઘરના બધા સભ્યો સમજો છો  કો આમાં શું થશો અનો તોઓ ભાગ લોવા સંમત થયા છો

અમારી પાસો આની પુવષ્ આવી જય પછી અમો તમારા ઘરમાં ઇન્્સટરૉલ કરી શકીએ, માટો આ 
નંબર પર અમારા તરફથી એક કરૉલની રાહ જોતા રહોશો: 

020 3602 0717 

તમો આ નંબર પોતાના ફોન પર સોવ કરી શકો છો જોથી તમનો જણ થઈ શકો કો અમો કરૉલ કરી 
રહ્ા છીએ.

એક વખત પુવષ્ થઈ જય એટલો કાન્ટાર (Kantar) ટૅકવનશ્યનની મુલાકાત માટો 
એપોઇન્ટમોન્ટ લોશો અનો તોઓ રરવરૉડ્સ્ય સ્કીમ સોટ અપ કરશો.

તો દરપ્મયાન, જો તમનો પૅનલ વવષો કોઇ પ્રશ્ો હોય તો કૃપા કરીનો કામના કલાકો દરપ્મયાન 
ઇપસોસ મોરી (Ipsos) ની ટીમનો ફ્ીફોન નંબર 0808 129 6827 નો ઉપયોગ કરી કરૉલ 
કરવા કરી શકશો નહી.ં

વૈકક્લ્પક રીતો, તમો ટીમનો ઇમોલ કરી શકો અહી ંshapingtv@ipsos.com

BARB વ્ુઇંગ પૅનલ વવષો વધુ માહહતી અમારી નીિો આપોલ વોબસાઇટની મુલાકાત લઈનો 
પણ મોળવી શકશો www.shapingtv.co.uk
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વારંવાર પછૂાતા પ્રશ્ો

“હંુ પૅનલ પર કેટલા સમય માટે હોઈશ?”

તો તમારી મરજીની વાત છો. તમો પૅનલમાં જોડાવ પછી તમારો કોટલો સમય 
પૅનલમાં રહોવું જોઈએ તોની કોઈ પ્રવતબદ્ધતા નથી. સામાન્યપણો અમો લોકો 
પાસોથી ઓછામાં ઓછા થોડા મહહનાની પ્રવતબદ્ધતા મોળવવાની અપોક્ષા 
રાખીએ છીએ પરંતુ ઘણા તો અનોક વષષો સુધી િાલુ રહો છો. 

“અમારા વ્ઇંુગ ડેટાનું શું થશે?”

માહહતીનો ઉપયોગ તો સમજવા માટો કરાશો કો લોકો ટીવી અનો મનોરંજન 
પયૂરંૂ પાડતી સવવ્યચસસ કોવી રીતો જુએ છો. આખા દોશમાથંી અન્ય ઘરોમાથંી 
પણ વ્ઇંુગ ડોટા આખી રાત એકસાથો એકવત્રત કરવામા ંઆવો છો. અગાઉના 
ફદવસના કાય્યક્રમોના પ્રો ક્ષક આકંડા પ્રસારણકતા્યઓ અનો જહોરખબર 
આપનારાઓનો આપવા માટો પ્રત્ોક સવારો 09:30 વાગો આ વ્ઇંુગ ડોટા 
BARB દ્ારા પ્રકાચશત કરવામા ંઆવો છો.

“હંુ મારા ટેબલેટ/કમ્્પયટુર/સ્ાટ્તફોન પર ટીવી જેતો/જેતી નથી. શું 
તેમ છતાં તેના પર દેખરેખ રાખવી જરૂરી છે?”

હા, તોના પર હાલ ટોપ્લવવઝન જોવાતું હોય કો નહી,ં  કો પછી ફતિ કામના 
ઉદ્ોશ્યો ંમાટો વપરાશમાં લોવાતું હોય,  અમારો બધાં ટોબ્લોટ્સ, કમ્્પયુટસ્ય અનો 
સ્ાટ્યફોન્સની દોખરોખ રાખવી જરૂરી છો.

આનાથી સમથ્યન મળો છો  કો કોઇ વ્ુઇંગ કરવામાં આવ્ું નથી અથવા જ્ારો 
લોકો જોવાનું શરૂ કરો છો  ત્ારો દશા્યવી દો છો. 
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“શું મને કોઇ ખ્ચ્ત થશે?”

ટીવી મીટરો અનો ફોકલ મીટરનો વનરંતર વીજળીની જરૂર પડો છો  અનો 
વળતરની િુકવણીનો એક ભાગ તો જો નાની માત્રામાં વીજળીનો ઉપયોગ કરો 
છો  તોનો ખિ્ય િયૂકવવા માટો છો.

દરોક ટીવી મીટર લગભગ 0.15kWh થી ઓછાનો ઉપયોગ કરો છો , જોની 
ફકંમત ફદવસ દીઠ આશરો 4p થાય છો. ફોકલ મીટર આશરો 0.04kWh 
વાપરો છો , જોની ફકંમત ફદવસ દીઠ લગભગ 1p થાય છો.

“શું મારે આખી રાત મારા રાઉટર અને ફોકલ મીટરને ્પલગ-ઈન 
કરેલા રાખવા પડશે?”

એક વાર ઇન્્સટરૉલ થઈ ગયા પછી અમો તમનો તમારંુ ફોકલ મીટર અન્પલગ 
ન કરવા કહીશું.

તમારંુ રાઉટર ્પલગ ઇન કરોલું રાખવું સારંુ રહોશો, કારણકો તોનાથી ફોકલ 
મીટર અમનો ડોટા પાછો મોકલી શકો છો.

“જ્ારે હંુ ઓનલાઇન બેકં્કંગનો ઉપયોગ કરંુ અથવા સરુક્ક્ષત 
વેબસાઇટમાં લૉગ ઇન કરંુ ત્ારે શું તમે મારંુ વપરાશકતા્તનામ, 
પાસવડ્ત , અથવા મારંુ બેકંનું બેલેસં જેઈ શકો છો?”

ના, ફોકલ મીટર અનો વર્યૂ્યઅલ મીટર ઍપનો એવી રીતો કચન્ફગર કરવામાં 
આવ્ાં છો  કો તોનાથી માત્ર નક્ી કરાયોલ સંખ્યાની સોવાઓનો ટટ્ાફફક જ 
માપવામાં આવો છો.
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મારા ટીવી સેટ સાથે જેડવામાં આવેલું ડડવાઇસ કેટલું મોટંુ છે?

એ એક 7” નું ટોબલોટ છો  જોનું કદ 188 x 110 x 21mm છો.

“શું ફોકલ મીટરથી મારી બ્ૉડબેન્ડ ્તપીડ અસર પામશે?”

રાઉટર અનો ફોકલ મીટર વચ્િો ડોટા ટટ્ાંસફર કરવામાં આવો છો  પણ અપલોડ 
સ્પીડ પર તોની અસર નગણ્ય હોય છો. ડાઉનલોડ સ્પીડ પર કોઈ અસર થતી 
નથી કારણ કો આવનારા ટટ્ાફફકનો રોકવામાં આવતો નથી.

“શું તમે મારા ડેટાને જહેરાતકારો અથવા માકકેટસ્તને વે્ચો છો જથેી 
તેઓ મને જંક ઇમેલ્સ અથવા ઉપદ્રવી ટેલલફોન કૉલ્સથી લક્ષ્ય 
બનાવી શકે?”

ના, અમો ગોરંટી આપીએ છીએ કો BARB પૅનલમાં તમારી સહભાચગતા 
ક્ારોય એવા કોઈપણ કરૉલ્સ, ઇમોલ્સ અથવા પો્સટમાં પરરણમશો નહી ંજો  
BARB પૅનલ સાથો સીધો સંબંધ ન ધરાવતાં હોય. અમો પ્રકાચશત કરીએ 
છીએ તો વ્ુઇંગ સંબંધી બધાં આંકડા સંપયૂણ્યપણો અનામી કરી નાખવામાં 
આવો છો.

“મને ક્્ચતંા છે કે તમે મારા ઇમેલના ખાતા પર દેખરેખ રાખશો અને 
મારા બધાં લમત્ોને જંક અથવા ્તપૅમ મોકલવા માટે મારી સંપક્તની 
યાદીની પહો્ંચ મેળવશો.”

ના, અમો ટોબલોટ, કમ્્પયુટર કો સ્ાટ્યફોન પર સંઘરાયોલા કો જોવાયોલા કોઈ 
ઈમોલ, દસ્તાવોજ કો સંપકષોની યાદી સુધી પહોિંી શકતા નથી. અમો ઇન્્સટંટ 
મોસોચજસ, ઈમોલ્સ કો બીજ અંગત સંિારનો શ્બલકુલ વાંિી શકતા નથી.
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ઇપસોસ (Ipsos) વવષયક
ઇપસોસ (Ipsos) BARB વતી કાય્ય કરતી એક સ્વતતં્ર સંશોધન કંપની છો. ઇપસોસ (Ipsos) 
BARB રાષ્ટ્ીય ટીવી વ્ઇંુગ સવવે (National TV Viewing Survey) હાથ ધરો છો  અનો ટીવી 
પનૅલમા ંજોડાવા માટો લાયકાત ધરાવતા ઘરો પસંદ કરોલ છો.

વધુ માહવતી માટો www.ipsos.com ની મુલાકાત લો 

કાન્ટાર (Kantar) વવશે 
કાન્ટાર (Kantar) એક સશંોધન કંપની છો  જોનો BARB દ્ારા ટીવી વુ્ઇંગ પૅનલનુ ંસિંાલન 
કરવાનંુ કહોવામા ંઆવ્ુ ંછો.

વધ ુમાહહતી માટો, www.kantar.com ની મુલાકાત લો.

RSMB વવષયક
RSMB તો BARB વતી એકંદર સંશોધનની પદ્ધવત, આકંડાકીય રિના અનો ગણુવત્ા વનયંત્રણ 
માટો જવાબદાર છો. 

વધ ુમાહહતી માટો, www.rsmb.co.uk ની મુલાકાત લો.

BARB વવષયક
BARB, ધી બ્રૉડકા્સટસ્ય ઑડડયન્સ રરસિ્ય બોડ્ય  (Broadcasters’ Audience Research 
Board) ટીવી ઉદ્ોગનો મુખ્યત્વો ટોપ્લવવઝન કાય્યક્રમો, િોનલો અનો જહોરાતો માટો વ્ઇંુગના 
આકંડા પયૂરા પાડો છો. તો ઓનલાઇન પ્રોગ્ામ્સ અનો ઑનલાઇન વવતરરત કરાતા વવડડયોના ડોટા 
એકવત્રત કરો છો.
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BARB અન્ય પ્રસારણકતા્યઓની વવશાળ શ્ોણીનો પણ પ્રોક્ષકોના આંકડા પયૂરા  
પાડો છો.

વધ ુમાહહતી માટો, www.barb.co.uk ની મુલાકાત લો.

BARB ની માપ્લકી સયુંતિપણો BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, Sky, UKTV અનો 
IPA ધરાવો છો.
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SKY 780
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સારાંશ
અમો ઇચ્ીશંુ કો તમારંુ ઘર અમનો ટીવીના ભવવષ્યનો આકાર આપવામા ંમદદરૂપ થવા માટો 
BARB પનૅલમા ંજોડાય અનો અમનો તમારી વુ્ઇંગ સંંબધી વત્યણયૂકંનો માપવા દો. ઘરમાનંા તમામ 
ટીવી સોટ્સ, ટોબલોટ્સ, કમ્્પયુટસ્ય અનો સ્ાટ્યફોન્સ પરનુ ંવ્ઈંુગ દરોક ટીવી સોટ સાથો એક ટીવી 
મીટર કનોક્ટ કરીનો અનો ઘરના બ્રૉડબોન્ડ રાઉટર પર એક ફોકલ મીટર ઇન્્સટરૉલ કરીનો કોપિર 
કરવામા ંઆવો છો.

ઘરમાનંા બધા જ લોકોએ એક સમવપ્યત રરમોટનો ઉપયોગ કરીનો ટીવી પરના તોમના વ્ઇંુગનો 
રચજ્સટર કરીનો ભાગ લોવાનો રહોશો. બીજ ડડવાઇસ પર ઑનલાઇન વુ્ઇંગનો આપોઆપ એકત્ર 
કરવામા ંઆવો છો  અનો એક વાર રચજ્સટર કરી લીધા પછી, તોના માટો ઘરના બીજ સભ્યો પાસોથી 
આગળ કોઈ સામોલગીરીની જરૂર હોતી નથી.

આભાર માનવાના રૂપો ઘર અનો વ્ક્તિઓ પૅનલ પર હોય ત્ારો પોઈન્ટ એકવત્રત કરો છો , જોનો 
હાઈ ્સટટ્ીટ વાઉિર અનો માલ માટો વવવનમય કરી શકાય છો.

ભલૂશો નહી,ં આગામી પગલાં:
1. તો ખાતરી કરવા કો અમારી પાસો બધી વવગતો સાિી છો  અનો તો જણવા કો તમો ખશુીથી િાલુ 

રહોવા માગંો છો અમો તમનો કરૉલ કરીશુ,ં કરૉલ અહીથંી આવશો: 

જો અમો આપનો સપંક્ય આગામી 7 ફદવસમા ંન કરી શકીએ, તો અમનો આ જ ફ્ીફોન નબંર 
પર મુતિ રીતો કરૉલ કરી શકો છો.

2. તોના બાદ, કાન્ટાર (Kantar) તમારો સંપક્ય કરશો જોથી ટીવી મીટરરંગ સાધનો ઇન્્સટરૉલ 
કરવા માટો પસંદગીનો સમય ગોઠવાઇ શકો.

જો આપનો કોઈ પણ પ્રશ્ો હોય તો આપ અમારા હૅલ્પલાઇન નબંર 0808 129 6827 પર 
સપંક્ય કરી શકો છો.

વધ ુવવગતવાર માહહતી અમારી વોબસાઇટ પર મળી શકશો:

020 3602 0717 

www.shapingtv.co.uk


