
 

 

ડિડિટલ મીડિયાની 

આચાર સંડિતા  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી ઈન્ટરમીડિયરી ગાઇિલાઇન્સ અને ડિડિટલ મીડિયા 

આચાર સંડિતા) ડનયમ 2021 િેઠળ 

 

વારંવાર પછૂાતા પ્રશ્નો 



 

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો 

પરિચ્છેદ 1  મૂળભૂત મારિતી 

1.ઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી (મારિતી પ્રોદ્યોરિકી) (ઈન્ટિમીરિયિી િાઇિલાઈન્સ એન્િ રિરિટલ મીરિયા 

એરિક્સ કોિ - મધ્યવતી માિગદરશગકા અન ેરિરિટલ મીરિયા આચાિ સંરિતા) રનયમ, 2021ન ં મિત્ત્વ શ  ંછે ? 

છેલલા ંકેટલાંક વર્ષોમા ંડિડિટલ માધ્યમો ડવકસયા ંછે. ઓનલાઈન ન્યુઝ પોટટલસ, ઓટીટી પ્લેફોર્મસટ, વગેર ેિવેા ઘણા 

નવા ડિતધારકો ઈન્ટરનટે ઉપર સામાન્ય બન્યા છે. આ ડનયમો આ એકમોન ેસંસથાકીય વ્યવસથાતંત્ર પૂરં પાિે છે, 

નાગડરકોન ેસશક્ત બનાવ ેછે અન ેપ્રેસ તેમિ કળાકારો સડિત નાગડરકોના વાણી અન ેઅડિવ્યડક્ત સવાતંત્ર્યને 

સમથટન આપવાની સાથ ેસાથ ેબાળકોન ેસંિડવત નુકસાનકારક સામગ્રીથી રક્ષણ આપ ેછે. આ ડનયમો િારતમા ં

માધ્યમો અન ેમનોરંિન ક્ષેત્રનો સાતત્યપૂણટ અન ેલાંબા ગાળાનો ડવકાસ સુડનડિત કરશ ેઅન ેડિડિટલ માધ્યમો ઉપર 

સમાચાર માધ્યમોની વ્યડક્તઓન ેઓળખ અન ેતકો આપશ.ે 

 

2.રનયમો કઈ ધાિા િેઠળ ઘિવામા ંઆવ્યા છે ? તે સંસદમા ંિિૂ કિાશે ? 

ધ ઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી એક્ટ, 2000 સંસદ દ્વારા મિૂંર કરાયેલો કાયદો છે. આ કાયદા િેઠળ ડનયમો 

ઘિવામા ંઆવ્યા છે અન ેતેને સંસદમા ંરિૂ કરાશ.ે 

 

3.આ રનયમો કઈ તાિીખિી અમલમા ંઆવશે ? રિરિટલ સમાચાિોના પ્રકાશકો અને ઓટીટી પ્લેટફોર્મસગ માટે 

ક્યાિિી લાિ  પિશે? 

ડનયમો 25મી ફેબ્રુઆરી, 2021ના રોિથી અમલી બન્યા છે. 

 

4. આ રનયમોન ેિ ં  રવિતવાિ ક્યા ંવાચંી શક ં  ? 



 

મંત્રાલયની વેબસાઈટ ઉપર આ ડનયમો ઉપલબ્ધ છે https://mib.gov.in/digitalmedia/information-

tecnology-inter- mediary-guidelines-and-digital-media-ethics-code-rules-2021  

પરિચ્છેદ 2:  મૂળભૂત પરિભાષા અન ેરનયમોનો અવકાશ 

5. ઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી (મધ્યવતી માિગદરશગકા અને રિરિટલ માધ્યમોની આચાિ સંરિતા) રનયમો, 2021 

િેઠળ કઈ કંપનીઓ આવ ેછે ? 

આ ડનયમો સમાચાર અન ેવતટમાન બાબતોના પ્રકાશકો, ઓનલાઈન ક્યુરટેેિ કન્ટેન્ટ (સામાન્ય રીતે ઓટીટી 

પ્લેટફોર્મસટ તરીકે ઓળખાતી સામગ્રી) અન ેઈન્ટરમીડિયરીઝના પ્રકાશકોન ેલાગ ુપિે છે. 

રિરિટલ મીરિયાની આચાિ સંરિતા 

મ ખ્ય બાબતો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. આ રનયમો ઉપિ ઈલેક્ટર ોરનક્સ અન ેમારિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય દ્વાિા અમલી બનશે કે મારિતી અન ે

પ્રસાિણ મંત્રાલય દ્વાિા ? 

 

• ફરિયાદ રનવાિણન  ંરત્ર-સ્તિીય વ્યવસ્િાતંત્ર 

•  પ્રકાશકો માટે આચારસડંિતા 

 

 
 

• મધ્યસ્થીઓ દ્વારા ભારે 
સતકકતા 

https://mib.gov.in/digitalmedia/information-tecnology-inter-%20mediary-guidelines-and-digital-media-ethics-code-rules-2021
https://mib.gov.in/digitalmedia/information-tecnology-inter-%20mediary-guidelines-and-digital-media-ethics-code-rules-2021


 

પત્રકાિત્વ અને 

મનોિંિનની વધ  સાિી સામગ્રી 

 

 

બાળકોન ેિક્ષણ  

પિોચં ઉપિ રનયંત્રણ અને વયની 

ચકાસણી 

 
 

જાણકાિ પસંદિી, 

અસિકાિક ફરિયાદ રનવાિણ 

 

 

ખોટી મારિતીના ફેલાવા ઉપિ અંક શ  

રિરિટલ સમાચાિોના પ્રકાશકોની િવાબદાિી 
 

આ ડનયમોનુ ંસંચાલન ઈલેક્ટર ોડનક્સ અન ેમાડિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય દ્વારા કરાય છે. પાટટ  થ્રી ડિડિટલ 

સમાચારોના પ્રકાશકોઅન ેઓટીટી પ્લેટફોર્મસટ સંબંડધત છે અન ેતેનું સંચાલન માડિતી અન ેપ્રસારણ મંત્રાલય દ્વારા 

કરાશ.ે 

 

રિરિટલ માધ્યમોની આચાિ સંરિતા 

ફાયદા અને પરિણામો 
નાિરિકો અન ેસમાિ માટે 
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સામાજિક 
લાભો 



 

ઓનલાઈન ક્યુરટેેિ કન્ટેન્ટના પ્રકાશકો સામાન્ય રીતે ઓટીટી પ્લેટફોર્મસટ તરીકે ઓળખાય છે. તેમા ં

નેટડલલક્સ, એમેઝોન પ્રાઈમ, ઝીફાઇવ, ઓલટ બાલાજી વગેર િવેા ઉદાિરણો સામેલ છે. આ પ્રકાશકો પોતાના ં

પ્લેટફોર્મસટ ઉપર કાયટક્રમો, ડફલમો, વેબ-સીરીઝ વગેરનેી ડવડવધતા નક્કી કર ેછે અન ેદશટકોન ેતે ઉપલબ્ધ બનાવ ેછે. 

09. ઓનલાઈન ક્ય િટેેિ કન્ટેન્ટ એટલ ેશ  ં? 

ઓનલાઈન ક્યુરટેેિ કન્ટેન્ટ એટલ ેડફલમો, વેબ-સીરીઝ, વગેર ેિવેી ઓડિયો-ડવઝ્યઅુલ સામગ્રી, િ ેઓટીટી 

પ્લેટફોર્મસટ દ્વારા દશટકોની માગન ેઆધાર ેઉપલબ્ધ બનાવાય છે. 

10. ઈન્ટિનેટ ઉપિની કઈ સામગ્રીન ેમાિન ેઆધાિ ેઉપલબ્ધ (અવેલેબલ ઓન રિમાન્િ) તિીકે ઓળખાવાય 

છે ? 

એવી સામગ્રી, િ ેવપરાશકાર, સબ્સક્રાઇબર કે દશટક પોતે પસંદ કરલેા સમય ેજાતે પસંદ અન ેઉપલબ્ધ કર ે

તેમિ કરી શકે તેને અવેલેબલ ઓન ડિમાન્િ (માગન ેઆધાર ેઉપલબ્ધ) કિેવાય. 

11. ઈન્ટિનેટ ઉપિ રવરવધ સાંપ્રત ઘટનાઓ રવશે પોતાના ંમંતવ્યો િિૂ કિનાિા સરિતના રવરવધ પ્રકાિની 

સામગ્રી મૂકતા સામાન્ય વપિાશકાિો પણ પ્રકાશકો કિેવાય ? 

ઈન્ટરનેટ ઉપર સામગ્રી મૂકતા સામાન્ય વપરાશકારો સમાચારો અન ે સાપં્રત ઘટનાઓની સામગ્રીના 

પ્રકાશકની વ્યખ્યા િેઠળ આવતા નથી, પરંતુ તેઓ કોઈ પદ્ધડતસર, વ્યવડસથત ડબઝનેસ પ્રવડૃિ કરતા િોવા િોઈએ 

નિી.ં 

12. આ રનયમો ફક્ત પ્રકાશકોની વેબસાઈટ્સન ેિ લાિ  પિ ેછે ? 

પ્રકાશકોએ પ્રસાર માટે ઉપયોગમા ં લેવામા ં આવતા ં સાધનોન ે લઈને માડિતીન ે ધ્યાનમા ં લીધા ડવના 

પ્રસાડરત થતી સામગ્રીના સંદિટમા ંડનયમોનુ ંપાલન કરવુ ંિરૂરી છે. 

 

 

 



 

પરિચ્છેદ 3: સમાચાિો અન ેસાંપ્રત બાબતોના પ્રકાશકો માટેની આચાિસંરિતા 

 

13.  રિરિટલ સમાચાિ પ્રકાશકો માટેની આચાિ સંરિતા શી છે ? 

• પ્રેસ કાઉડન્સલ ઓફ ઈડન્િયાના પત્રકારત્વની આચારસંડિતાના ડનયમો 

https://presscouncil.nic.in/WriteReadDa- ta/Pdf/NORMSTWOZEROONEININE.pdf  

 

• કેબલ ટેલીડવઝન નેટવકટસ (રગે્યુલશેન) એક્ટ, 1995ની કલમ પાંચ િેઠળ કાયટક્રમ સંડિતા (પ્રોગ્રામ કોિ) 

https://www.mib.gov.in/broadcasting/programme-and-adver-tising-codes    

 

• િ-ેતે સમય ેકોઈ પણ કાયદા િેઠળ િ ેસામગ્રી પ્રડતબડંધત િોય, તે પ્રકાડશત કે પ્રસાડરત ન થવી િોઈએ. 

 

14. આચાિ સંરિતા સમાચાિ પ્રકાશકો ઉપિ નવાં રનયંત્રણો લાદશે ? 

 

ડિડિટલ સમાચાર પ્રકાશકો માટેની આચારસડંિતા એ ડનયત કર ેછે કે તેઓ િાલના કાયદાન ેઅનસુર ેછે, 

તેમા ંકોઈ નવા કાયદા કે ડનયમનો િણાવાયેલા નથી. સમાચારોની કેટલીક વેબસાઈટ્સ ડપ્રન્ટ અન ેટીવી સમાચાર 

માધ્યમોના ડનયમો અનુસરી રિી િોવાથી આચાર સંડિતા ફક્ત એ પડરપ્રેક્ષ્યમા ંમુકાયેલી છે કે ડિડિટલ સમાચારો 

પત્રકારત્વની સંડિતા (અખબારોન ેલાગ)ુ અન ેકેબલ ટેલીડવઝન નેટવકટસ રગે્યુલશેન એક્ટ િેઠળની કાયટક્રમ સંડિતા 

(ટીવીન ેલાગ)ુન ેઅનુસર ેછે, િથેી સમાચાર માધ્યમ ઉદ્યોગમા ંસપધાટનુ ંસમાન સતર સજાટય. 

 

 

 

 

 

 

 

https://presscouncil.nic.in/WriteReadDa-%20ta/Pdf/NORMSTWOZEROONEININE.pdf
https://www.mib.gov.in/broadcasting/programme-and-adver-tising-codes


 

પાિદરશગતા દ્વાિા  

 

 

 

 

 

 

 

સિકાિની પિોચંમાં  

 

 
 

ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન સમાચાિો 

માટે સમાન રસદ્ાંતો 

 

 

 

 

 

રિરિટલ માધ્યમો ઉપિ બનાવટી 

સમાચાિો ઘટાિવા 

 

 

 

રિરિટલ મીરિયાની આચાિ સંરિતા 

ફાયદા અન ેફળશ્રુડત 

રિરિટલ સમાચાિ પ્રકાશકો 

 

 

 

 

 

 

 

પરિચ્છેદ 4: ઓનલાઈન ક્ય િટેેિ કન્ટેન્ટ (ઓટીટી પ્લેટફોર્મસગ)ના પ્રકાશકો માટેની આચાિસંરિતા 

 

15. ઓટીટી પ્લેટફોર્મસગ માટેની આચાિસંરિતા શ  ંછે ? 

ઓટીટી પ્લેટફોર્મસટ માટેની આચારસંડિતામા ંનીચનેા ંપડરબળો સામેલ છે: 

પ્રડતબડંધત સામગ્રી અન ેપ્લટેફોર્મસ ે ડવશરે્ષ સાવચેતી અન ેડવવકેબુડદ્ધ રાખવાની િરૂર િોય તે સંદિટની 

સામગ્રી સંબંડધત સામાન્ય ડસદ્ધાંતો. 

• ડવડવધ વય-આધાડરત કેટેગરીઝ અનુસાર સામગ્રીનું વગીકરણ અને સામગ્રીનું રડેટંગ 

• સામગ્રીનુ ંવગીકરણ દશાટવવુ ંઅન ેસામગ્રીની વણાટત્મક રિૂઆત કરવી 

• વય- ગેડિંગ, પેરને્ટલ લોક્સ અન ેવય ચકાસણીનુ ંતંત્ર - બાળકો ચોક્કસ સામગ્રી મેળવી શકે નિી ંતે માટેના ં

ડનયંત્રણો માટેનુ ંતંત્ર પ્રસથાડપત કરવુ ં

• ડવકલાંગો માટે સામગ્રીની ઉપલડબ્ધ સુધારવાના ંપગલા ંલેવા ં

રિરિટલ 

સમાચાિ 

પ્રકાશકો 

 



 

16. આચાિસંરિતાના ભાિરૂપે ઓટીટી પ્લેટફોર્મસગ દ્વાિા કયા સામાન્ય રસદ્ાંતો ધ્યાનમા ંિાખવાની િરૂિ છે 

? 

આચારસંડિતાના િાગરૂપ ેઓટીટી પ્લેટફોર્મસટ દ્વારા ધ્યાનમા ંરાખવાના સામાન્ય ડસદ્ધાંતો આ મિુબ છે:  

• કોઈ પણ કાયદા અથવા કોઈ પણ સક્ષમ અડધકારક્ષેત્ર ધરાવતી અદાલત દ્વારા પ્રડતબડંધત િોય તેવી કોઈ 

પણ સામગ્રી પ્રકાડશત ન કરવી. 

 

• િારતની અખંિતા અન ેસાવટિૌમત્ત્વન ેઅસર કરતી, દેશની સુરક્ષાન ેપિકારતી, િોખમમા ંમુકતી કે સંકટમા ં

મુકતી, િારતના ડવદેશો સાથેના ંમૈત્રીપણૂટ સંબંધોન ેિાડનકારક િોય તેવી અથવા તો જાિેર કાયદો અન ે

વ્યવસથાની જાળવણીમા ં ડવક્ષેપ પાિતી કે ડિંસા િિકાવતી િોય તેવી સામગ્રી સંદિે િ-ેતે સામગ્રીની 

અસરોન ેધ્યાન ઉપર લઈને અત્યંત સાવધાની રાખવી અન ેડવવેકબડુદ્ધ વાપરવી,  

 

• કોઈપણ સંસકૃડત કે ધમટના િૂથના ડવચારો, પ્રવૃડિઓ, માન્યતાઓ કે ડરવાિો રિૂ કરતી વખતે િારતના ં

બિુસાંસકૃડતક અન ેબિુધાડમટક સંદિટન ેધ્યાનમા ંરાખીન ેપરૂતી સાવચેતી અન ેડવવકેબડુદ્ધ વાપરવી. 

 

17. ઓનલાઈન ક્ય િટેેિ કન્ટેન્ટ સાિ ેદશાગવવા િોઈએ તે સામગ્રીના ંરવરવધ પરિબળો કયા છે? 

ઓટીટી પ્લેટફોર્મસ ેપ્રત્યકે સામગ્રી કે કાયટક્રમ, વેબ સીરીઝ, વગેર ેમાટે વય-આધાડરત સામગ્રીનુ ંરડેટંગ અન ે

સામગ્રીનુ ં વણટન દશાટવવુ ં ફરડિયાત છે. િો લાગ ુ પિતંુ િોય તો પ્રકાશકે કાયટક્રમની શરૂઆતમા ં દશટકોના 

ડવવકેાડધકાર ડવશ ેસલાિ આપતંુ બોધપત્ર પણ દશાટવવુ ંિોઈએ. 

 

18. પાચં સ્તિીય વય આધારિત વિીકિણનો માપદંિ ઉપયોિમા ં લેવા માટેનો આધાિ શો છે ? તે 

વપિાશકતાગઓન ેકેવી િીતે મદદરૂપ નીવિે ? 

 



 

આંતરરાષ્ટ્ર ીય પદ્ધડતન ે આધાર ે વય આધાડરત વગીકરણનો માપદંિ બાળકોન ે સંિડવત સંવદેનશીલ કે 

નુકસાનકારક સામગ્રીથી રક્ષણ આપવાના ઈરાદાથી છે. બાળકોના ંમનોઘિતર અન ેમનોડવકાસમા ંડશક્ષણ અન ે

માધ્યમો મિત્ત્વપણૂટ િૂડમકા િિવતા િોવાથી પાચં વય-આધાડરત માપદંિો માતા-ડપતાન ેસામગ્રીનો ઉપયોગ કરવા 

બાળકોન ેમિૂંરી આપવી કે નિી ંતેનો માડિતગાર ડનણટય લેવામા ંમદદ કરશ.ે 

 

 

19. ઓનલાઈન ક્ય િટેેિ કન્ટેન્ટ િનેા િેઠળ વિીકૃત િવાન  ંછે, તે રવરવધ વય-આધારિત માપદંિો કયા છે ? 

ઓનલાઈન ક્યુરટેેિ કન્ટેન્ટન ેનીચ ેદશાટવેલી વય-આધાડરત રડેટંગ શે્રણીમા ંવગીકૃત કરાશ ેઃ  

 

અનુક્રમ નંબર સામગ્રીનો પ્રકાર (કોના માટે યોગ્ય) વગીકરણ 

1 અડનયડંત્રત ઉપલબ્ધતા, કોઈ પણ વય અન ેપડરવાર માટે 

મૈત્રીપૂણટ 

U 

2 સાત વર્ષટ અન ેતેનાથી વધ ુવયના લોકો માટે, અન ેસાત 

વર્ષટથી ઓછી વયના લોકો વિીલના માગટદશટન િેઠળ 

ડનિાળી શકે 

U/A 7+ 

3 13 વર્ષટ કે તેથી વધુના લોકો માટે, અન ે13 વર્ષટથી ઓછી 

વયના લોકો વિીલના માગટદશટન િેઠળ ડનિાળી શકે 

U/A 13+ 

4 16 વર્ષટ કે તેથી વધ ુ વયના લોકો માટે, અન ે 16 વર્ષટથી 

ઓછી વયના લોકો વિીલના માગટદશટન િેઠળ ડનિાળી 

શકે. 

U/A 16+ 

5 પુખ્ત વયના લોકો માટે મયાટડદત A 

 

 



 

20. ઓટીટી પ્લેટફોર્મસગ ઉપિ કોઈ સેન્સિશીપ છે ? 

ડનયમોમા ંસેન્સરશીપની િોગવાઈ ધરાવતા કોઈ ડનયમો નથી. ઓટીટી પ્લેટફોર્મસટ દ્વારા રિૂ થતી સામગ્રી તેમના 

પોતાના દ્વારા િ વગીકૃત કરવાની રિેશ.ે 

21. સામગ્રીના વિીકિણ માટે કયા ંપરિબળો ધ્યાન ઉપિ લેવા ંિોઈએ ? 

સામગ્રી આ આધારોન ેધ્યાનમા ંરાખીન ેવગીકૃત કરી શકાય: 1) ડવર્ષયવસતુ અન ેસંદેશા, 2) ડિંસા, 3) નગ્નતા, 4) 

સેક્સ, 5) િાર્ષા, 6) િરગ અન ે નશીલા પદાથોના દુરપયોગ, અન ે 6) િય. આ  બાબત ડનયમોના અનુચ્છેદમા ં

િણાવવામા ંઆવેલા છે. 

22. કાયગક્રમના સામગ્રી વણગનમા ંકઈ રવિતો િિૂ કિવી િોઈએ ? 

સામગ્રીનુ ં વણટન ડફલમ, વેબ-સીરીઝ વગેરનેા ડવડવધ પાસા ં રિૂ કરતા ં િોવા ં િોઈએ. આ પાસાંઓ ગેરકાયદેસર 

અથવા િાડનકારક પદાથોના ડનરૂપણ, અનુકૂળ વતટન, નગ્નતા, િાર્ષા, સેક્સ, ડિંસા, િય, ધમકી, િોરર વગેર ે

સંબંડધત િોઈ શકે છે. 

23. સંભરવત સંવેદનશીલ સામગ્રી બાળકો િ એ નિી,ં તે કેવી િીતે સ રનરિત કિી શકાય ? 

‘U/A 13+’  અથવા તો તેનાથી ઉપરનુ ંરડેટંગ ધરાવતી સામગ્રી માટે ઓટીટી પ્લેટફોમ ેપેરને્ટલ લોક્સ િવેી 

ઉપલડબ્ધ ઉપર અંકુશ માટેની વ્યવસથા સથાપવાની રિેશ.ે ‘A’  રડેટંગ ધરાવતી સામગ્રી માટે તેવી સામગ્રીના દશટકો 

માટે ડવશ્વસનીય વય ચકાસણી વ્યવસથા અમલી કરવાની રિેશ.ે 

 

24. આ રનયમો ભાિતમા ંઓટીટી ઉદ્યોિના રવકાસન ેકેવી િીતે પ્રોત્સાિન આપશ ે? 

આ ડનયમોન ે પગલે ડિડિટલ માધ્યમોની ઈકોડસસટમ વધ ુ ડવકાસ પામશ.ે ડસથર સંસથાકીય વ્યવસથાતંત્ર 

રોકાણો આકર્ષટવામા,ં ખાસ કરીન ેઓટીટી ક્ષેત્રમા ંરોિગાર સિટન અન ેઝંુબેશ વધારવામા ંતેમિ એકંદર ેદ્રશ્ય-શ્રાવ્ય 

સેવાઓના ક્ષેતે્ર મોખર ેરિેવામા ંસિાયક નીવિશ.ે 

 



 

 

25.  સૂરચત આચાિ સંરિતા કળાકાિના ંસ્વાતંત્ર્ય અને સિગનાત્મકતાન ેકેવી િીતે પ્રોત્સારિત કિશે ? 

સરકાર કળાકારોની સવતંત્રતા અન ેવાણી તેમિ અડિવ્યડક્ત સવાતંત્ર્યના અડધકાર પ્રત્ય ેપ્રડતબદ્ધ છે. આ 

ડનયમો સેન્ટરલ બોિટ  ઓફ ડફલમ સડટટડફકેશનની કોઈ પણ પ્રકારની સંિોવણી ડવના ઓટીટી પ્લેટફોર્મસટ દ્વારા 

સામગ્રીનુ ં સવય-ંવગીકરણ ઉપલબ્ધ બનાવ ે છે. આ સંદિે સડટટ ડફકેશન માટે બોિટની માગટદડશટકા પણ ડનયમોમા ં

ઉપલબ્ધ છે. એટલ,ે આ ડનયમો મનોરંિન ક્ષેતે્ર કળાકારોની સિટનાત્મકતાની અડિવ્યડક્ત અન ેસામગ્રીની ગુણવિા 

વધારવા માટેની તકો વધારશ.ે 

 

26. આ રનયમો ઓટીટી પ્લેટફોર્મસગ માટે વપિાશકાિોની પસંદિીન ે પ્રોત્સારિત કિવાન  ં કેવી િીતે શક્ય 

બનાવશે? 

આ ડનયમો દશટકો અન ેવપરાશકારોન ેસશક્ત બનાવ ેછે. ડનયમોમા ંઓટીટી પ્લેફોર્મસટ દ્વારા રડેટગ અન ે

સામગ્રીનુ ંવણટન રિૂ કરવાની સાથ ેતેઓ સવ-વગીકરણ કરી શકે છે. આ માળખાથી દશટકો સામગ્રી ડનિાળવાનુ ંપસંદ 

કરવા માટે માડિતગાર ડનણટયો લઈ શકે છે. ચોક્કસ સામગ્રી માટે પિોચં ઉપર અંકુશ અન ે વય ચકાસણીનુ ં

વ્યવસથાતંત્ર, માતા-ડપતાન ે પોતાના ં બાળકોનુ ં સંિડવત િાડનકારક સામગ્રીથી રક્ષણ કરવામા ં પણ મદદગાર 

નીવિશ.ે 

 

 

 



 

પરિચ્છેદ 5: ફરિયાદ રનવાિણ વ્યવસ્િાતંત્ર 

 

27. રિરિટલ માધ્યમો ઉપિ સામગ્રી સંદભ ેલોકોની ફરિયાદોના ઉકેલ માટેના સંસ્િાકીય વ્યવસ્િાતંત્રના ંત્રણ 

સ્તિ કયા ંછે ? 

લોકોની ફડરયાદોનુ ંડનવારણ ડનધાટડરત સમયમયાટદામા ંકરવામા ંઆવશ.ે આ માટે ડનયમોમા ંત્રણ સતરનુ ં

માળખંુ ઘિવામા ંઆવ્યુ ંછે:- 

• સતર 1 - પ્રકાશકો દ્વારા સવ-ડનયમન 

• સતર 2 - પ્રકાશકોની સવ-ડનયમનકારી સંસથાઓ દ્વારા સવ-ડનયમન 

• સતર 3 - કેન્દ્ર સરકારનુ ંડનરીક્ષણ વ્યવસથાતંત્ર 

 

28. સ્વ-રનયમનકાિી વ્યવસ્િાતંત્રમા ંપ્રકાશકોન ેકેવા પ્રકાિની સ્વતંત્રતા મળે છે ? શ  ંવ્યવસ્િાતંત્રનો અંક શ 

સિકાિના િાિમા ંછે ? 

સંસથાકીય વ્યવસથાતંત્ર બે સતર ેસવ-ડનયમન સથાડપત કર ેછે - પિેલા સતરમા ંપ્રકાશકો પોતે િ ડનયમન કર ે

છે અન ે બીજા સતરમા ં સવ-ડનયમનકારી સંસથા-એકમ ડનયમન કર ે છે. સવ-ડનયમનકારી સંસથા કે એકમ, એવી 

ઔદ્યોડગક સંસથા િશ,ે િ ેપ્રકાશકોએ પોતે િ રચી િોય. તેનું વિપણ સવોચ્ચ અદાલત અથવા વિી અદાલતના ડનવિૃ 

ન્યાયમૂડતટ અથવા તો ઉદ્યોગ સંબંડધત ક્ષેત્રોના પ્રડતડિત વ્યડક્ત અધ્યક્ષ પદેથી કરશ.ે આ સંસથા પ્રડતડિત અન ેઊંચા 

દરજ્જાની િશ.ે િો પિેલા બે સતર ફડરયાદનુ ંડનવારણ કરવામા ંઅસફળ નીવિે તો ત્રીજા સતરમા ંસરકાર ડનરીક્ષણ 

વ્યવસથાતંત્ર મારફતે િળવી િૂડમકા ડનિાવશ.ે 



 

29. ફરિયાદોના રનવાિણમા ંપ્રકાશક (પ્રિમ સ્તિમા)ંની ભૂરમકા શી િશે ? 

પ્રત્યેક પ્રકાશકે ફડરયાદ ડનવારણનુ ંવ્યવસથાતંત્ર સથાપવાનુ ંરિેશ ેઅન ેસમયમયાટદા આધાડરત પદ્ધડતએ 

ફડરયાદો પ્રાપ્ત કરવા અન ે ઉકેલવા માટે િારતમા ં ડસથત ફડરયાદ અડધકારીની ડનમણક કરવાની રિેશ.ે ફડરયાદ 

ડનવારણના વ્યવસથાતંત્રની ડવગતો પ્રકાશક દ્વારા તેમની વબેસાઈટ કે ઈન્ટરફેસ ઉપર યોગ્ય સમય ેરિૂ કરાશ.ે પ્રત્યકે 

પ્રકાશક સવ-ડનયમનકારી સંસથાનો સભ્ય િોય તે આવશ્યક છે. 

 

30. પ્રકાશકન ેિ ેફરિયાદ મળી િોય, તેના અંિે તેણે કેટલા સમયમા ંરનણગય લેવો પિશે ? 

પ્રકાશકે 15 ડદવસમા ંફડરયાદીન ેપોતાનો ડનણટય િણાવી દેવો પિશ.ે 

 

31. પોતે કિલેી ફરિયાદ બાબત ેપ્રકાશકના રનણગયની સામ ેફરિયાદી અદાલતમા ંઅપીલ કિી શકશે ? 

િા, ફડરયાદી પ્રકાશક િ ેસવ-ડનયમનકારી સંસથાનો સભ્ય િોય તેના ડનણટય સામ ેઅપીલ કરી શકે છે. આ 

પ્રકારની અપીલ ડનણટય મળ્યાના 15 ડદવસની અદંર કરી શકાય છે. 

 

32. િો પ્રકાશક 15 રદવસમા ંપ્રરતસાદ ન આપ ેતો શ  ંિાય ? 

િો પ્રકાશક 15 ડદવસમા ંપ્રડતસાદ ન આપ ેતો મુદ્દો બારોબાર પ્રકાશક િ ેસવ-ડનયમનકારી સંસથાનો સભ્ય 

િોય તેની પાસ ેિતો રિેશ.ે 



 

 

33. સ્વ-રનયમનકાિી સંસ્િા કેવી િીતે િચવામા ંઆવશે ? 

પ્રકાશકો અથવા તેમના સંગઠનો ડનયમોમા ં કરાયેલી િોગવાઈઓ મિુબ સવ-ડનયમનકારી સંસથાઓ 

સથાપી શકે છે. 

 

34. સ્વ-રનયમનકાિી સંસ્િાની િચના કેવી િીતની િશે ? 

સવ-ડનયમનકારી સંસથા સવોચ્ચ અદાલત અથવા વિી અદાલતના ડનવડૃિ ન્યાયમડૂતટ અથવા માધ્યમો, 

પ્રસારણ, મનોરંિન, બાળઅડધકાર વગેર ેક્ષેત્રોના સવતંત્ર પ્રડતડિત વ્યડક્ત દ્વારા નેતૃત્ત્વ ધરાવતી િોવી િોઈએ. તેમા ં

ઓછામા ંઓછા અન્ય છ સભ્યો આ ક્ષેત્રોમા ંડનષ્ણાત િોય તેવા િોવા િોઈએ. 

 

35. ભાિતમા ંતમામ પ્રકાશકો માટે એકમાત્ર સ્વ-રનયમનકાિી સંસ્િા િશે ? 

એકથી વધ ુ સવ-ડનયમનકારી સંસથા િોઈ શકે છે, પરંતુ પ્રકાશક સવ-ડનયમનકારી સંસથાનો સભ્ય િોવો 

િરૂરી છે. 

 

 

 



 

36. સ્વ-રનયમનકાિી સંસ્િાઓના ંકાયો કયા ંિશે ? 

સવ-ડનયમનકારી સંસથા આ મિુબના ંકાયો કરશ ે:- 

• પ્રકાશક આચારસંડિતાનુ ંપાલન કર ેતે સુડનડિત કરશ,ે 

• પ્રકાશક 15 ડદવસમા ંિ ેફડરયાદ ઉકેલી ન શક્યો િોય તેનુ ંડનવારણ કરશ,ે પ્રકાશકના ડનણટયની ડવરદ્ધ 

ફડરયાદીની અપીલ સાંિળશ,ે 

• આચાર સંડિતાના અનુપાલનની સુડનડિતતા માટે પ્રકાશકોન ેતે માટેનુ ંમાગટદશટન અન ેસલાિ આપશ.ે 

 

37. સ્વ-રનયમનકાિી સંસ્િાઓએ મંત્રાલયમા ંનોધંણી કિાવવી પિશે ? 

સવ-ડનયમનકારી સંસથા, ડનયમોમા ંકરાયેલી િોગવાઈઓ મિુબ રચવામા ંઆવી છે અન ેતે ડનડદટ ષ્ટ્ ડનયમો 

અનુસાર કાયો કરવા માટે સંમત છે, તે બાબતે મંત્રાલય સંતુષ્ટ્ થશ ેતો મંત્રાલય તેની નોધંણી કરશ.ે 

 

38. સ્વ-રનયમનકાિી સંસ્િા પ્રકાશકોન ેશ  ંમાિગદશગન અને સલાિ આપી શકે ? 

• ચેતવણી, ધમકાવવા, સમજાવવું અથવા ઠપકો આપવો, અથવા 

• પ્રકાશક પાસ ેમાફીનામુ ંમાગવું, અથવા 

• પ્રકાશકન ેચેતવણી પત્રમા ંસામેલ કરવા અથવા તેન ેઅસવીકૃત જાિેર કરવા, અથવા 

• ઓનલાઈન ક્યુરટેેિ કન્ટેન્ટના ડકસસામા,ં પ્રકાશકન ેબારોબાર -- 

 સંબંડધત સામગ્રીના રડેટંગન ેફરી વગીકૃત કરવા કિેવુ,ં અથવા 

 સામગ્રીના ડવવરણ, વય વગીકરણ અન ે પિોચં ઉપર અંકુશના ં માપદંિોમા ં યોગ્ય સુધારા કરાવવા, 

અથવા 

 સંબંડધત સામગ્રીની રૂપરખેા એડિટ કરવી, 

 

 



 

39. ફરિયાદી સ્વ-રનયમનકાિી સંસ્િા દ્વાિા લેવાયલેા રનણગય સામે અપીલ કિી શકે ? 

િા, ફડરયાદી સવ-ડનયમનકારી સંસથાનો ડનણટય મળે તેના 15 ડદવસમા ં તેની સામ ે ડનરીક્ષણકાર 

વ્યવસથાતંત્રન ેઅપીલ કરી શકે છે. 

 

40. રત્ર-સ્તિીય ફરિયાદ રનવાિણ વ્યવસ્િા િેઠળ રનિીક્ષણકતાગ વ્યવસ્િાતંત્ર (સ્તિ 3) કેવ  ંિશે ? 

માડિતી પ્રસારણ મંત્રાલય અન ેમંત્રાલય દ્વારા રચાયેલી આંતર ડવિાગીય સડમડત ડનરીક્ષણ વ્યવસથાતંત્ર 

સથાપશ.ે 

 

41. આંતિ-રવભાિીય સરમરતની િચના કેવી િશે ? 

મંત્રાલય દ્વારા અડધકૃત અડધકારી આંતર-ડવિાગીય સડમડતનું નેતૃત્ત્વ કરશ.ે તેમા ંગૃિ બાબતોના મંત્રાલય, 

ઈલેક્ટર ોડનક્સ અન ેઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલય વગેર ેિવેા ંઅન્ય મંત્રાલયો અન ેસંસથાઓના પ્રડતડનડધઓ તેમિ 

ક્ષેત્રના ડનષ્ણાતો સામેલ િશ.ે 

 

42. આંતિ-રવભાિીય સરમરતની ભૂરમકા શી િશે ? 

આંતર-ડવિાગીય સડમડત બીજા સતર કે પિેલા સતરથેી આવતી અથવા મંત્રાલય દ્વારા ડરફર કરાતી ફડરયાદો 

સાંિળશ ેઅન ેમંત્રાલયન ેિલામણો કરશ.ે 

 

43. પ્રકાશક પોતાની વાત કિી શકે તેવી તક તેન ેમળશ ે? અન ેતે સરમરત સમક્ષ પોતાનો પ્રત્ય ત્તિ અન ેસ્પષ્ટતા 

િિૂ કિી શકશે ? 

સડમડતન ેસોપંાયેલા કેસો માટે પ્રકાશક પોતાની વાત રિૂ કરવાની તક મળશ ેઅન ેતે પોતાનો િવાબ અન ે

સપષ્ટ્તા સડમડતન ેસુપરત કરી શકશ.ે 



 

 

44. છેવટે ફરિયાદન  ંરનવાિણ કેવી િીતે િશે ? 

સડમડત મંત્રાલયન ેનીચ ેમિુબની િલામણો કરી શકશ:ે- 

• આવી સંસથાન ેચેતવણી આપવી, ધમકાવવી, સમજાવવી અથવા સખત ઠપકો આપવો, અથવા 

• આવી સંસથા પાસેથી માફીનામું માંગવુ,ં અથવા 

• આવી સંસથાન ેચેતવણી પત્રકમા ંસામેલ કરવી અથવા તેન ેઅસવીકૃત કરવી, અથવા  

• ઓનલાઈન ક્યુરટેેિ કન્ટેન્ટના ડકસસામા ંબારોબાર પ્રકાશકન ે---------- 

 સંબંડધત સામગ્રીના રડેટંગ્સન ેફરી વગીકૃત કરવા કિેવુ,ં અથવા 

 સંબંડધત સામગ્રીના સારાંશન ેએડિટ કરાવવા, અથવા 

 સામગ્રીના વણટન, વય વગીકરણ અન ેપેરને્ટલ કે પિોચંના અંકુશમા ંયોગ્ય સુધારા કરાવવા, 

 કડમશનન ેલાગ ેકે સામગ્રી જાિેર કાયદો અન ેવ્યવસથા સંબંડધત સજ્ઞાન ગુનાન ેઉશ્કેર ેતેવી છે, તો તેન ે

દૂર કરવી અથવા સુધારવી,  

 સામગ્રીના ડકસસામા ંિો સડમડત સંતુષ્ટ્ િોય કે કાયદાની કલમ 69એની પેટા કલમ (1)મા ંનોધંાયેલા ં

કારણોના સંદિટમા ંપગલા ંલેવાની િરૂર છે, તો આવી કાયટવાિીની િલામણ કરી શકે છે. 

45. છેવટે ફરિયાદ કે અપીલ કેવી િીતે ઉકેલાશે ? 

મંત્રાલય આંતર-ડવિાગીય સડમડતની િલામણો ધ્યાન ઉપર લેશ ેઅન ેપ્રકાશકે અનુપાલન કરવા માટેના 

યોગ્ય આદેશો કે ડદશાડનદેશો આપશ.ે 

46. સિકાિ દ્વાિા સામગ્રી પ્રરતબંરધત કિવામા ંઆવ ેતે કોઈ નવી િોિવાઈ છે ? 

સામગ્રીન ેપ્રડતબંડધત કરવી એ કોઈ નવી િોગવાઈ નથી. ઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી એક્ટની કલમ 69 એ િેઠળ 

વર્ષટ 2009થી, એટલ ે કે છેલલા ં 11 વર્ષોથી આ િોગવાઈ છે અન ેઆ િોગવાઈનો ઉપયોગ ઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી 



 

(લોકોન ે માડિતી ઉપલબ્ધ બન ે તે માટેની પ્રડક્રયા અવરોધવી અન ે સલામડત સથાપવી) ડનયમ, 2009 િેઠળ 

ઈલેક્ટર ોડનક્સ અન ે ઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલયના સડચવ કરી રહ્યા છે. ઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી (મધ્યવતી 

માગટદડશટકા અન ેડિડિટલ માધ્યમોની આચાર સંડિતા), ડનયમો િેઠળ આ િોગવાઈ માત્ર માડિતી અન ેપ્રસારણ 

મંત્રાલયન ેતબદીલ કરવામા ંઆવી છે કેમકે આ ડનયમોનો ત્રીિો ડિસસો માડિતી અન ેપ્રસારણ મંત્રાલયની દેખરખે 

િેઠળ છે. 

47. સામગ્રીન ેઅવિોરધત કિવા સંદભ ેશી સલામતી છે ? 

શે્રયા ડસંઘલના ચુકાદામા ંમાનનીય સવોચ્ચ અદાલતે કલમ 69 એ િેઠળ સામગ્રી અવરોધવાની િોગવાઈનો 

ઉપયોગ કરતા ં અગાઉ પયાટપ્ત સલામડત કાયટવાિી િોવાનુ ં િણાવ્યુ ં િતંુ. આ સલામડત નવા ડનયમોમા ં જાળવી 

રાખવામા ંઆવી છે. સલામતીના ંપગલા ંઆ મિુબ છે: 

• સામગ્રી અવરોડધત કરવાની િલામણ મડિલા અન ેબાળ ડવકાસ મંત્રાલય, કાયદો અન ેવ્યવસથા મત્રાલય, 

સંરક્ષણ મંત્રાલય, ડવદેશી બાબતોના મંત્રાલય વગેરનેા પ્રડતડનડધઓ ધરાવતી સડમડત પાસેથી આવેલી 

િોવી િોઈએ. 

• ડનયમોમા ંસંબંડધત પ્રકાશકન ેપોતાનો પ્રત્યુિર અન ેસપષ્ટ્તા, સામગ્રીન ેઅવરોડધત કરવી િોઈએ કે નિી ં

તે તપાસતી સડમડત સમક્ષ રિૂ કરવા અન ેસુપરત કરવાની તક માટેની િોગવાઈ છે. િો સડમડતન ેિણાય 

કે સામગ્રી અવરોધવાનો આદેશ આપવો િરૂરી છે, તો િ સામગ્રી અવરોધવામા ંઆવે છે. 

• સામગ્રી પ્રડતબંડધત કરવાના ંકારણો લેડખતમા ંનોધંવા પિશ.ે 

 

 



 

પરિચ્છેદ 6: અન્ય પાસા ં

48. આચાિસંરિતા તેમિ અન્ય પાસાઓં સંબંરધત મ દ્દાઓ માટે પ્રકાશકો મંત્રાલયન ેકેવી િીતે જાણ કિશે અન ે

કેવી િીતે સંકલન સાધશે તેમિ મંત્રાલય પણ પ્રકાશકો સાિ ેકેવી િીતે પ્રત્યાયન કિશે અન ેતેમની સાિ ેસંકલન 

સાધશે ? 

પ્રકાશકો મંત્રાલયન ેમાડિતી પૂરી પાિીન ેપોતાની કંપની ડવશ ેજાણકારી આપી શકે છે. 

49. પ્રકાશકો અન ેમધ્યસ્િીઓ દ્વાિા કઈ બાબતો પરબ્લક િોમેઇન ઉપિ મૂકવી એટલ ેકે લોકો સમક્ષ જાિેિ 

કિવી િરૂિી છે ? 

પ્રકાશકો અન ેસવ-ડનયમનકારી સંસથાઓ પોતાન ેમળતી તમામ ફડરયાદો, તે ફડરયાદોનુ ંકેવી રીતે ડનવારણ 

કરાયુ ંતે, ફડરયાદ સામ ેલેવાયલેા ંપગલા,ં ફડરયાદીન ેમોકલાયેલો પ્રડતિ્યુિર વગેર ેબાબતો માડસક ધોરણ ેજાિેર કરશ.ે 

પરિચ્છેદ 7: મંત્રાલયમા ંકોનો સંપકગ  સાધવો ? 

50. કોઈ સ્પષ્ટતા િોઈએ અિવા કોઈ શંકા િોય તો મારિતી અન ેપ્રસાિણ મંત્રાલયમા ંકોનો સંપકગ  સાધી શકાય 

? 

કોઈ શંકા િોય અથવા સપષ્ટ્તા િોઈએ તો ઈમેઇલ દ્વારા આ અડધકારીઓનો સંપકટ  સાધી શકાશ.ે : 

• શ્રી અમરને્દ્ર ડસંઘ, નાયબ સડચવ (ડિડિટલ મીડિયા), માડિતી અન ેપ્રસારણ મંત્રાલય. ઈમેઇલ ઃ  

amarendra.singh@nic.in  

• શ્રી ડક્ષડતિ અગરવાલ, સિાયક ડનદેશક (ડિડિટલ મીડિયા), માડિતી અન ેપ્રસારણ મંત્રાલય. ઈમેઇલ ઃ  

kshitij.aggarwal@gov.in  

• ડનયમો સંબંડધત તમામ જાણકારી માડિતી અન ેપ્રસાર મંત્રાલયની વેબસાઈટ https://mib.gov.in/.  

ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 

***** 
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