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कें द्रीय माहिती आणि 

    प्रसारि मांत्रालय

माहिती तांत्रज्ञान विभागाअांतगगत (मध्यस्थ मागगदर्गक 
तत्िे आणि डिजिटल माध्यमे) ननयम 2021 



 

वारंवार ववचारले जाणारे प्रश्न   
ववभाग I. मूलभूत माहिती  

 

1. माहिती ततं्रज्ञान (मध्यस्थ मागगदर्गक तत्वे आणण डिजजटल माध्यमांसाठी आचार 
सहंिता) ननयम 2021 चे मित्त्व काय आिे? 

 गेल्या अनेक िर्ाांत डिजिटल माध्यमाांचा विस्तार िाढला आिे. नि ेऑनलाईन 
पोटगल्स, ओटीटी मांच (अथागत ओटीटी प्लॅटफॉमग) इत्यादीांसारखे अनेक निे घटक 
आता इांटरनेटिर सामान्यतः आढळत आिेत. िे ननयम या सिग घटकाांसाठी 
सांस्थात्मक रचना देतात, नागररकाांना सक्षम करतात आणि सांभाव्य िाननकारक 
मिकुरापासनू लिान मलुाांचे सांरक्षि तर करतातच पि त्याचसोबत पत्रकार 
आणि कलाकाराांसि सिग नागररकाांच ेभार्ा आणि अभभव्यक्ती स्िातांत्र्य अबाधित 
राखतात. डिजिटल माध्यमाांमध्ये बातमयाांर्ी सांबांधित व्यक्तीांना योग्य ओळख 
आणि सांिी प्राप्त करून देतानाच, िे ननयम देर्ातील माध्यमे आणि मनोरांिन 
क्षेत्राच्या र्ाश्ित आणि दीघगकालीन विकासाची सनुनजश्चती करतात. 

 

2. कोणत्या कायद्याअतंगगत या ननयमांची रचना करण्यात आली आिे? त ेननयम 
ससंदेत मांिण्यात येणार आिेत का?  
 माहिती तांत्रज्ञान कायदा, 2000 िा सांसदेत मांिूर झाललेा कायदा आिे. िे ननयम 
या कायद्याच्या कक्षेत रािून तयार करण्यात आले असनू त ेसांसदेत पटलािर 
ठेिले िािार आिेत. 

 

3. डिजजटल बातम्या प्रकार्क आणण ओटीटी मचं यांच्यासाठी िे ननयम कोणत्या 
तारखेपासनू लाग ूिोणार आिेत?  

 िे ननयम 25 फेब्रुिारी 2021 पासून लागू झाले आिेत. 
4.  या ननयमाबंाबत तपर्ीलवार माहिती मी कोठे वाच ूर्केन?  



 

 या ननयमाांबाबत मांत्रालयाच्या https://mib.gov.in/digitalmedia/information-

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

2021 या सांकेतस्थळािर सविस्तर माहिती भमळू र्केल.  
 

 ववभाग II: मलूभतू पररभाषा आणण ननयमाचंी कायगकक्षा  

5. माहिती ततं्रज्ञान (मध्यस्थ मागगदर्गक तत्व ेआणण डिजजटल माध्यमांसाठी आचार 
सहंिता) 2021 या ननयमांच्या कायगकक्षेत कोणत्या ससं्था येतात?  
िे ननयम बातमया आणि सद्यकालीन घिामोिीांच ेप्रकार्क, ऑनलाईन साठिनू 
ठेिलेल्या सामग्रीच े(ज्याला सिगसामान्याांच्या भार्ते ओटीटी मांच असे मिितात) 
प्रकार्क आणि मध्यस्थ याांच्यासाठी लाग ूिोतात. 

डिजिटल माध्यमाांसाठी आचार सांहिता  
 मुख्य िैभर्ष्ट्ये 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. िे ननयम इलेक्ट्रॉननक्ट्स आणण माहिती ततं्रज्ञान मतं्रालयातरे्फ अमलात येतील 
की माहिती आणण प्रसारण मतं्रालयातरे्फ अमलात येतील?  

  

  

     *  मध्यस्थाांकिून योग्य माहिती  
 
     *  त्रत्र-स्तरीय तक्रार ननिारि यांत्रिा 

     *  प्रकार्काांसाठी आचारसांहिता 
 
     *  स्ि-ननयामक बाांििी 
 
     *  माहितीच ेप्रकटीकरि 

 

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


 

 या ननयमाांचा दसुरा भाग मध्यस्थाांर्ी सांबांधित आिे आणि त्याचे पररचालन  कें द्रीय  
इलेक्रॉननक्स आणि माहिती तांत्रज्ञान मांत्रालयातफे अमलात येईल. यातील नतसरा भाग  
डिजिटल बातमया  प्रकार्क आणि ओटीटी मांचार्ी सांबांधित आिे आणि तो माहिती आणि 
प्रसारि मांत्रालयातफे अमलात येईल. 

 

 
 

    7.  कोणत्या ससं्था डिजजटल माध्यमांवर बातम्या आणण सद्यकालीन 
 घिामोिींच्या    प्रकार्काच ेकाम करतात? 
 ऑनलाईन ितगमानपत्रे, बातमयाांर्ी सांबांधित पोटगल्स, बातमयाांच े सांकलक, बातमीदार 
 सांस्था इत्यादीांना बातमया आणि सद्यकालीन घिामोिीांच ेप्रकार्क मिितात.यासारखीच 
 काये करिाऱ्या इतर सांस्था देखील बातमया आणि सद्यकालीन घिामोिीांच्या 
 साहित्याच्या प्रकार्क आिेत. 
 

8.ऑनलाईन साठवण साहित्याचे (ऑनलाईन क्ट्यरेूटेि कन्टेन्ट) प्रकार्क कोण            
आिेत? 

 



 

 ऑनलाईन साठिि केलेल्या सामग्रीच ेप्रकार्क सिगसामान्यपिे ओटीटी मांच मििून 
 ओळखले िातात. यामध्ये नेटजललक्स, अमेझॉन, झी 5, अल्ट बालािी इत्यादी 
 उदािरिाांचा समािेर् िोतो. िे प्रकार्क त्याांच्या मांचािर प्रदभर्गत िोिारे कायगक्रम, 
 धचत्रपट, िेब माभलका इत्यादीांच े प्रकार ननजश्चत करतात आणि नांतर त े पे्रक्षकाांना 
 उपलब्ि करून हदले िातात. 

 

       9. ऑनलाईन साठवण सामग्री म्िणजे काय? 

 ऑनलाईन साठिि सामग्री मिििे ओटीटी मांचािर पे्रक्षकाांना त्याांच्या मागिीनुसार 
 उपलब्ि करून हदलेली धचत्रपट, िेब माभलका, इत्यादीांसारखे दृकश्राव्य साहित्य. 

 

      10.इंटरनेटवरील कोणती सामग्री मागणीनसुार उपलब्ध प्रकारातील म्िणता येऊ 
 र्केल? 

 िापरकत्यागने, ग्रािकाने अथिा पे्रक्षकाने ननििलेल्या आणि त्याने ठरविलेल्या िेळी  
 त्याला उपलब्ि िोत असलेल्या सामग्रीला मागिीनुसार उपलब्ि प्रकारातील सामग्री 
 मििता येऊ र्केल. 

 

       11.सवगसामान्य वापरकत े वतगमानकाळातील ववववध घटनांबद्दल व्यक्ट्त केलेल्या 
 मतांसि इतर अनेक प्रकारची सामग्री इंटरनेटवर प्रससध्द करत असतात, त्यांना 
 देखील प्रकार्क म्िणता येईल का? 

       
 सिगसामान्य िापरकत ेिी सामग्री इांटरनेटिर प्रभसध्द करत असतात ती िर पद्धतर्ीर 
 व्यापारी उद्दरे्ाने केलेली कृती नसेल तर असे िापरकत े बातमयाांच े आणि चालू 
 घिामोिीांच ेप्रकार्क या सदरात मोित नािीत. 

 

       12.िे ननयम र्फक्ट्त प्रकार्कांच्या सकेंतस्थळांनाच लाग ूिोतात का? 

 प्रसाररत िोिाऱ्या सामग्रीच्या सांदभागत त्या सामग्रीच्या ऑनलाईन प्रसारि पद्धतीचा 
 फरक न पिता प्रकार्काांना िे ननयम पाळिे अननिायग आिे. 



 

ववभाग III : बातम्या आणण सद्यकालीन घिामोिींच्या     
प्रकार्कांसाठी आचार संहिता  

 

       13. डिजजटल बातम्यांच्या प्रकार्कांसाठी कोणती आचारसहंिता आिे?  
   भारतीय पे्रस कौजन्सलच े पत्रकाररता आचरि ननयम       
https://presscouncil.nic.in/WriteReadDa-ta/Pdf/NORMSTWOZEROONEININE.pdf 
येथे उपलब्ि आिेत.केबल टेभलजव्ििन नेटिकग  (ननयामक) कायदा, 1995 च्या कलम 5 
खालील कायगक्रम     आचारसांहिता 
https://www.mib.gov.in/broadcasting/programme-and-adver- tising-codes 
येथे हदली आिे. 
 तात्पुरत्या स्िरुपात, कोित्यािी कायद्याखाली मनाई करण्यात आलेली सामग्री प्रकाभर्त      
अथिा प्रसाररत करता येिार नािी. 

 

         
      14. आचार सहंितमेळेु प्रकार्कांवर नवे ननबधं लाग ूिोत आिेत का? 

   डिजिटल माध्यमाांसाठीची आचारसांहिता डिजिटल बातमयाांच्या प्रकार्काांकिून 
 विद्यमान ननयमाांचे पालन करण्यासाठीची ननजश्चती करत,े मात्र त्याांच्यासाठी 
 कोितािी निा कायदा ककां िा ननयम घालनू देण्यात आलेला नािी. कािी 
 बातमयाविर्यक सांकेतस्थळे पिूीपासनूच छापील आणि टीव्िीिरील बातमयाांसाठी 
 िे ननयम पाळत असतील पि निी आचारसांहिता फक्त त्या ननयमाांना असा 
 दृष्टटीकोन देत ेकी ििेेकरून डिजिटल बातमया पत्रकाराांच्या आदर्ग आचरिाचे 
 (छापील बातमयाांना लाग ूिोिारे) आणि कायगक्रमविर्यक केबल टेभलजव्ििन 
 नेटिकग  (ननयामक) कायदा(टीव्िीला लागू िोिारे) ननयम पाळतील आणि 
 बातमयाांच्या माध्यम उद्योगात समान सांिी ननमागि करतील. 

 

 

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


 

 
 

 

ववभाग IV : ऑनलाईन साठवणकू केलेल्या सामग्रीच्या (ओटीटी 
मंच) प्रकार्कांसाठी आचार संहिता 

 

       15. ओटीटी मचंासाठी कोणती आचार सहंिता आिे? 

       ओटीटी मांचासाठीच्या आचार सांहितते खालील घटकाांचा समािेर् िोतो: 
   प्रनतबांधित सामग्री आणि ज्यासाठी मांचाला साििधगरी बाळगिे आणि 
दरूदर्ीपिा राखिे आिश्यक आिे अर्ा सिग सामग्रीर्ी सांबांधित सिगसामान्य तत्िे. 

• सामग्रीचे िगीकरि आणि सामग्रीची विविि ियोगटािर आिाररत शे्रिी ननजश्चती 
• सामग्रीच्या िगीकरिाचे आणि सामग्रीच्या ििगनाचे सादरीकरि 

• लिान मलुाांना पािता येऊ नये अश्या वििक्षक्षत सामग्रीपयांत पोिोचण्याचे मागग बांद 
करण्यासाठी पालकाांनी कुलपुबांद करण्याच्या आणि ियाची पिताळिी करण्याच्या 
यांत्रिेची स्थापना 

• हदव्याांग व्यक्तीांना सामग्री उपलब्ि िोण्याच्या दृष्टटीने सांपकग  पद्धती सिुारण्याचे 
उपाय 



 

 

 

 16.आचार सहंितचेा भाग म्िणून ओटीटी मचंांनी आचरणात आणण्याची 
 सामान्य तत्वे कोणती आिेत? 

 आचार सांहितचेा भाग मििनू ओटीटी मांचाांनी आचरिात आिण्याची सामान्य 
 तत्ि ेखालीलप्रमािे आिेत: 

• कोित्यािी कायद्याखाली प्रनतबांधित करण्यात आलेली ककां िा सक्षम 
न्यायक्षेत्रातील कोित्यािी न्यायालयाने मनाई केलेली सामग्री प्रकाभर्त करता 
येिार नािी. 

• अर्ी सामग्री िी भारताची एकता आणि अखांिता याांच्यािर पररिाम करेल, 
राज्याची सरुक्षक्षतता िोक्यात आिेल ककां िा सांकटात टाकू र्केल, भारताच्या 
परदेर्ाांर्ी असलेल्या मतै्रीपिूग सांबांिासाठी िाननकारक ठरेल ककां िा हिांसेला प्रितृ्त 
करेल आणि सािगिननक सवु्यिस्थेमध्ये अिथळा ननमागि करेल अर्ा कोित्यािी 
सामग्रीच्या प्रकार्नाचे पररिाम लक्षात घेऊन आणि योग्य साििधगरी तसेच 
दरूदर्ीपिा बाळगिे आिश्यक आिे. 

• भारताच ेअनेक-िाती आणि विविि िमीय सांदभग लक्षात घ्याि ेआणि कोित्यािी 
िाती अथिा िमागच्या गटाचे कायग, श्रद्धा, विभर्ष्टट पद्धती ककां िा दृष्टटीकोन 
याांच्या बाबतीत योग्य साििधगरी तसेच दरूदर्ीपिा बाळगािा. 
 

 17.ऑनलाईन साठवण सामग्रीसि कोणत े ववववध घटक प्रदसर्गत कराव े
 लागतील? 

ओटीटी मांचािर ियािर आिाररत सामग्रीचे शे्रिीकरि आणि प्रत्येक सामग्रीसाठी 
िा कायगक्रमासाठी तसेच िेब माभलकेसाठी सामग्रीचे ििगन िािीर करिे आिश्यक 
आिे. गरि असेल तर प्रकार्काने कायगक्रमाच्या सरुुिातीलाच पे्रक्षकाांच्या वििेकी 
ननिगयासाठी सल्लाििा सचूना देखील प्रदभर्गत केली पाहििे. 
18. पचं-स्तरीय वयाधाररत वगीकरण ननकष वापरण्यासाठी कोणता पाया     



 

आिे?याची ग्रािकांना कर्ी मदत िोईल? 

 

आांतरराष्टरीय पद्धतीिर बेतललेे ियािाररत िगीकरि ननकर् सांभाव्य सांिेदनर्ील 
ककां िा िोकादायक सामाग्रीपासनू लिान मलुाांच ेसांरक्षि करतात. भर्क्षि आणि 
माध्यमे लिान मलुाांच्या मनाला विकभसत करून आकार देण्यात मित्त्िाची 
भभूमका बिाित असल्यामळेु, लिान मलुाांना बघण्यासाठी परिानगी देता येईल 
अर्ी सामग्री ठरविण्यासाठी  ियािाररत पाच शे्रिी पद्धतीची रचना पालकाांना 
माहितीपिूग ननिगय घेण्यात मदत िोईल. 
 

19. ऑनलाईन साठवण सामग्री वगीकृत करता येईल अर्ा कोणत्या ववववध    
वयाधाररत शे्रणी ननजश्चत केल्या आिेत? 

 ऑनलाईन साठिि सामग्री खालीलप्रमािे विविि ियािाररत शे्रिीमध्ये 
 िगीकृत करता येईल: 

अनुक्रमाांक  सामग्रीचा प्रकार (ज्याांच्यासाठी योग्य आिे त)े िगीकरि 

1 
ियाचा मुद्दा लक्षात न घेता कोित्यािी ननबांिाविना पािता 
येईल आणि कुटुांब स्नेिी असेल अर्ी सामग्री   

U 

2 
7 िर् ेककां िा त्यापेक्षा िास्त  ियाच्या व्यक्तीांना पािण्यासाठी 
योग्य, 7 िर्ाांपेक्षा कमी ियाच्या व्यक्तीांसाठी पालकाांच े
मागगदर्गन आिश्यक 

U/A 7+ 

3 
13 िर्े ककां िा त्यापेक्षा िास्त  ियाच्या व्यक्तीांना 
पािण्यासाठी योग्य, 13 िर्ाांपेक्षा कमी ियाच्या व्यक्तीांसाठी 
पालकाांच ेमागगदर्गन आिश्यक 

U/A 13+ 

4 
16 िर्े ककां िा त्यापेक्षा िास्त  ियाच्या व्यक्तीांना 
पािण्यासाठी योग्य, 16 िर्ाांपेक्षा कमी ियाच्या व्यक्तीांसाठी 
पालकाांच ेमागगदर्गन आिश्यक 

U/A 16+ 

5 
फक्त प्रौढ व्यक्तीांनी पािण्यासाठी प्रनतबांधित A 



 

      20.ओटीटी मचंावर कािी ननयतं्रक बधंने आिेत का? 

         या ननयमाांमध्ये ननयांत्रक बांिन ेघालण्यासाठी कोितीिी तरतदू नािी. ओटीटी     
 मांचाांिरील सामग्री मांचाकिून िगीकृत केलेली असत.े 
          
      21.सामग्रीच्या वगीकरणासाठी कोणत ेघटक ववचारात घेतले जातात? 

         सामग्रीचे िगीकरि पढुील घटकाांच्या आिारािर केले िात:े i) सांकल्पना आणि  
 सांदेर्; ii) हिांसा; iii) नग्नता; iv) अश्लीलता; v) भार्ा; vi) अांमली पदाथग आणि 
 भर्िीगाळ याांचा िापर; आणि vii) भीतीदायक गोष्टटी. ननयमाांच्या पररभर्ष्टटात 
 याांचे ििगन केलेले आिे. 
          
      22.कायगक्रमाच्या सामग्रीच्या वणगनात कोणत े तपर्ील नमदू करणे आवश्यक 
 आिे? 

सामग्रीच्या ििगनात धचत्रपट, िेब माभलका इत्यादीांच्या विविि पलैूांचे ििगन 
असायला ििे. िे पलै ूबेकायदेर्ीर अथिा िाननकारक गोष्टटीांच ेधचत्रि, अनकुरिीय 
ितगिूक, नग्नता, अश्लीलता, हिांसा, भय, िमकी, भीतीदायक गोष्टटी इत्यादीांर्ी 
सांबांधित अस ूर्कतात. 

          
     23.लिान मलेु सभंाव्य सवंेदनर्ील सामग्री पािणार नािीत याची खात्री कर्ी 
 बाळगायची? 

         ‘U/A 13+’ ककां िा त्यापेक्षा उच्च शे्रिीतील सामग्रीसाठी, ओटीटी मांच 
 पालकाांद्िारे सामग्री कुलपुबांद करता येण्यासारख्या ननयांत्रि प्रिाली लाग ू 
 करतात. ‘A’ दिागच्या सामग्रीसाठी िे मांच अर्ा सामग्रीच्या दर्गकत्ि पात्रतसेाठी 
 विश्िसनीय िय पिताळिी यांत्रिा लाग ूकरतात. 
          
     24.नव ेननयम भारतात ओटीटी उद्योगाच्या वाढीला कस ेप्रोत्सािन देतात? 

िे ननयम डिजिटल माध्यम पररसांस्थचेा आिखी विकास करायला प्रोत्सािन 
देतात. भक्कम सांस्थात्मक यांत्रिा गुांतििूक आमांत्रत्रत करायला मदत करतात, 



 

रोिगार ननभमगती करतात आणि विर्रे् करून ओटीटी क्षेत्राच्या आणि सामान्यतः 
स्पिगक दृकश्राव्य सेिा क्षेत्राच्या विकासाला चालना देतात. 

 

     25.प्रस्ताववत आचार सहंिता कलात्मक स्वाततं्र्य आणण सजगनर्ीलतलेा कर्ा 
 प्रकारे उत्तजेन देत?े 

         कें द्र सरकार  नागररकाांच ेकलात्मक स्िातांत्र्य आणि भार्ा तसेच अभभव्यक्ती 
 स्िातांत्र्याच्या िक्काांप्रती िचनबद्ध आिे. नि ेननयम कें द्रीय धचत्रपट प्रमािीकरि 
 मांिळाच्या कोित्यािी सिभागाविना ओटीटी मांचाांिरील प्रदर्गनीय सामग्रीविर्यी  
 स्ियां-िगीकरि देऊ करतात. या सांदभागत, ननयमाांमिील प्रमािीकरिासाठी 
 विस्ताररत मागगदर्गक तत्ि े िारी करण्यात आली आिेत. मििून, िे ननयम 
 कलात्मक सिगनर्ीलतचे्या आविष्टकाराच्या तसेच मनोरांिन क्षेत्रात दिागत्मक 
 सामग्रीच्या विकासाच्या अधिक सांिी ननमागि करतात.   
 

     26. ओटीटी मचंासाठीचे ननयम ग्रािकांच्या ननविीला कर्ा प्रकारे पाठबळ देतात? 
िे ननयम प्रेक्षक आणि ग्रािकाांना सक्षम करतात.  या ननयमाांमध्ये ओटीटी     
मांचाकिून स्ियां-िगीकरि आणि मानाांकन आणि कायगक्रमाची माहिती  प्रदभर्गत 
करण्याचा प्रस्ताि आिे. या चौकटीमळेु पे्रक्षकाांना त ेकाय पाििार आिेत त्याबाबत 
त्याविर्यीच्या माहितीच्या आिारािर ननिगय घेिे र्क्य िोत.े कािी विभर्ष्टट 
कायगक्रमाांसाठी ननयांत्रि आणि ियाच्या पिताळिीच्या यांत्रिेमळेु पालकाांना त्याांच्या 
बालकाांचे सांभाव्य िाननकारक सामग्रीपासनू रक्षि करता येत.े  



 

 

 ववभाग V: तक्रार ननवारण यंत्रणा 
   27.डिजजटल माध्यमांवरील सामग्रीर्ी सबंधंधत सावगजननक तक्रार ननवारणासाठी 
 ससं्थात्मक यतं्रणेचे तीन स्तर कोणत ेआिेत? 
 सािगिननक तक्रारीांचे ननिारि कालबद्ध पद्धतीने करण्यात येईल. यासाठी ननयमाांच े
 तीन स्तर करण्यात आले आिेत. 

• पहिला स्तर – सामग्री प्रकार्काकिून स्ियां ननयमन 
• दसुरा स्तर – प्रकार्काच्या स्ियां ननयामक सभमतीकिून स्ियां ननयमन 
• नतसरा स्तर – कें द्र सरकारची देखरेख यांत्रिा. 

 
   28.स्वय ं ननयामक यतं्रणेमध्ये प्रकार्कांना कोणत्या प्रकारचे स्वाततं्र्य हदल े जाते? 
 सरकारचे या यतं्रणेवर ननयतं्रण आिे का ? 

सांस्थात्मक यांत्रिेमध्ये प्रकार्क िा पहिला स्तर आणि स्ियां ननयामक सभमती िा 
दसुरा स्तर असल्याने स्ियां ननयमनाचे दोन स्तर आिेत. स्ियां ननयामक सभमती 
िी त्या प्रकार्काने स्ितः तयार केलेली त्या उद्योगाची एक सभमती असेल. सिोच्च 
न्यायालय/ उच्च न्यायालयाचे ननितृ्त न्यायमतूी ककां िा त्या उद्योगातील नामिांत 
व्यक्ती या सभमतीचे अध्यक्ष असतील, िी सभमती अनतर्य प्रनतजष्टठत आणि उच्च 
दिागची  असेल. यामध्ये पहिल्या दोन स्तराांिर ननराकरि न झालले्या प्रकरिाांमध्ये 
नतसऱ्या स्तरािर ननरीक्षि यांत्रिेच्या माध्यमातनू ननराकरि िोईल मात्र यात 
सरकारची भभूमका िी सौमय आणि ननरीक्षकाची आिे. 

 
 
 
 
 



 

 

      29.तक्रार ननवारणासाठी प्रकार्काची ( पहिला स्तर) भसूमका कोणती आिे? 
प्रत्येक प्रकार्क एक तक्रार ननिारि यांत्रिा तयार करेल आणि तक्रार प्राप्त 
करण्यासाठी आणि नतचे कालबद्ध पद्धतीने ननिारि करण्यासाठी भारतामध्ये राििारा 
एक तक्रार ननिारि अधिकारी ननयकु्त करेल. या तक्रार ननिारि यांत्रिेचा तपर्ील 
प्रकार्काकिून आपल्या िेबसाईटिर ककां िा इांटरफेसिर योग्य हठकािी प्रदभर्गत केला 
िाईल. तसेच प्रत्येक प्रकार्क स्ियां ननयामक सभमतीचा सदस्य बनण्याची 
आिश्यकता आिे. 
 

   30.समळालले्या तक्रारीबाबत प्रकार्काने ककती वेळात ननणगय घेतला पाहिजे. 
प्रकार्काने तक्रार प्राप्त झाल्यापासनू 15 हदिसाांच्या आत आपला ननिगय 
तक्रारदाराला कळिला पाहििे. 

 
31.एखाद्या तक्रारदाराला त्याने/ नतने हदलेल्या तक्रारीबाबत प्रकार्काने घेतलेल्या       
ननणगयाववरोधात दाद मागता येईल का? 

िोय, प्रकार्क सदस्य असलेल्या स्ियां ननयामक सभमतीकि े प्रकार्काच्या 
ननिगयाविरोिात तक्रारदाराला दाद मागता येईल. ननिगय प्राप्त झाल्यापासनू 15 
हदिसाांच्या आत िी दाद मागता येईल. 
 

   32.प्रकार्काने 15 हदवसात प्रनतसाद न हदल्यास काय िोत?े 
प्रकार्काने 15 हदिसात प्रनतसाद हदला नािी तर त े प्रकरि प्रकार्क सदस्य 
असलेल्या ननयामक सभमती आपल्याकि ेथेट सनुाििीसाठी घेऊ र्कत े
 

 



 

   33.स्वय ंननयामक ससमती कर्ा प्रकारे स्थापन करता येत े? 
प्रकार्क ककां िा त्याांच्या सांस्थाांना ननयमातील तरतदुीनसुार स्ियां ननयामक सभमतीची  
स्थापना करता येत.े 
 

   34.स्वय ंननयामक ससमतीची रचना कर्ी असेल? 
सिोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालयाचे ननितृ्त न्यायमतूी ककां िा प्रसारमाध्यम, 
प्रसारि, मनोरांिन, बालिक्क इ. क्षेत्राांर्ी सांबांधित नामिांत व्यक्ती या सभमतीच े
अध्यक्ष असतील. यामध्ये िास्तीत िास्त इतर सिा सदस्य असतील िे या 
क्षेत्राांमिील तज्ञ असतील. 
 

   36.भारतातील सवग प्रकार्कांसाठी एकच स्वय ंननयामक ससमती असेल का ? 
एकापेक्षा िास्त स्ियां ननयामक सभमत्या अस ूर्कतील मात्र, प्रकार्क या सभमतीचा 
सदस्य असला पाहििे. 
 

   36.स्वय ंननयामक ससमत्यांची कामे कोणती असतील ? 
    स्ियां ननयामक सभमती खालील कामे करेल:— 

• प्रकार्काकिून ननैतक सांहितचेे अनपुालन िोत असल्याची खातरिमा करेल; 
• प्रकार्काने 15 हदिसात ननिारि न केलले्या तक्रारीांचे ननिारि करेल. 
• प्रकार्काने हदलेल्या ननिगयाच्या विरोिात तकारदाराने दाद माधगतलेल्या 

प्रकरिाांची सनुाििी करेल ; 
• अर्ा प्रकार्काांकिून  ननैतक सांहितचेे अनपुालन व्िािे यासाठी असे मागगदर्गक 

ननयम ककां िा सचूना िारी करेल 



 

   37.मतं्रालयाकिून या स्वय ंननयामक ससमत्यांची नोंदणी िोईल का? 
या स्ियां ननयामक सभमत्याांची ननयमातील तरतदुीनसुार रचना झाल्याची आणि 
ननयमात नमदू केल्यानसुार आपली कामे करण्याबाबत त्याांनी सिमती दर्गिली 
असल्याची खातरिमा केल्यानांतर मांत्रालयाकिून त्याांची नोंदिी करण्यात येईल.  
 

38.स्वय ंननयामक ससमती प्रकार्काला कोणत्या प्रकारचे मागगदर्गक ननयम ककंवा   
मागगदर्गक सचूना जारी करू र्कत?े 
• प्रकार्काला इर्ारा देिे, टीका करिे, कानउघाििी ककां िा तार्रेे ओढिे ककां िा 
• प्रकार्काकिून माफीनामा मागिे ककां िा 
• प्रकार्काला इर्ारा समाविष्टट करण्यास साांगिे ककां िा   
• ऑनलाईन साठिि सामग्रीसांदभागत प्रकार्काला 
•  सांबांधित सामग्रीच्या मानाांकनाचे पनुिगगीकरि करण्याचे ननदेर् देिे ककां िा 
• सामग्रीच्या ििगनामध्ये, ियाच्या िगीकरिात आणि ननयांत्रि उपाययोिनाांची 

िाताळिी यामध्ये योग्य त ेबदल करिे ककां िा  
• सांबांधित सामग्रीच्या साराांर्ाचे सांपादन करिे 

 
39.स्वय ंननयामक ससमतीने घेतलेल्या ननणगयाववरोधात तक्रारदार दाद माग ूर्कतो का? 

िोय, स्ियां ननयामक सभमतीने घेतलेल्या ननिगयाविरोिात तक्रारदार ननिगय प्राप्त    
झाल्यापासनू 15 हदिसाांच्या आत ननरीक्षि यांत्रिेकि ेदाद माग ूर्कतो.  

 
40. त्रत्रस्तरीय तक्रार ननवारण यतं्रणे अतंगगत ननरीक्षण यतं्रणा(नतसरा स्तर) कर्ी              
असत?े 



 

माहिती प्रसारि मांत्रालय आणि मांत्रालयाने स्थापन केललेी आांतर- विभागीय सभमती  
याांच्याकिून ननरीक्षि प्रिाली स्थापन केली िात.े 

   41.आतंर- ववभागीय ससमतीची रचना कर्ी असत े? 
मांत्रालयाने नाम ननदेभर्त केलेला अधिकृत अधिकारी आांतर-विभागीय सभमतीचे  
अध्यक्षपद भरू्ितो. या सभमतीत  गिृ व्यििार मांत्रालय, इलेक्रॉननक्स आणि 
माहिती तांत्रज्ञान मांत्रालय इत्यादी मांत्रालये आणि सांघटनाांचे प्रनतननिी आणि या 
क्षेत्रातील तज्ञाांचा समािेर् असतो.  

 
   42.आतंर- ववभागीय ससमतीची भसूमका काय असत?े 

पहिल्या/दसुऱ्या स्तरामिून पढेु आलेल्या तक्रारीांबाबत ककां िा मांत्रालयाने भर्फारस 
केलेल्या प्रकरिाांबाबत आांतर विभागीय सभमती सनुाििी करेल आणि मांत्रालयाकि े
भर्फारर्ी करेल.  

 
43.ससमतीसमोर प्रकार्काला आपले उत्तर आणण स्पष्टीकरण सादर करण्याची आणण  
म्िणणे मांिण्याची सधंी हदली जाईल का? 

सभमतीकि ेआलेल्या प्रकरिाांसांदभागत प्रकार्काला सभमतीसमोर आपले उत्तर आणि   
स्पष्टटीकरि सादर करण्याची आणि मिििे माांिण्याची सांिी हदली िाईल 

 
   44.या तक्रारीचे/ मागणीचे अनंतम ननराकरण कर्ा प्रकारे िोईल? 

ससमती मतं्रालयाला खालील सर्र्फारर्ी करू र्कत े
• प्रकार्काला इर्ारा देिे, टीका करिे, कानउघाििी ककां िा तार्रेे ओढिे ककां िा 
• प्रकार्काकिून माफीनामा मागिे ककां िा 
• प्रकार्काला इर्ारा पत्रक ककां िा अस्िीकरि समाविष्टट करण्यास साांगिे ककां िा 



 

• ऑनलाईन साठिि सामग्रीसांदभागत प्रकार्काला  
➢ सांबांधित सामग्रीच्या मानाांकनाचे पनुिगगीकरि करण्याचे ननदेर् देिे 

ककां िा 
➢ सांबांधित सामग्रीच्या साराांर्ाचे सांपादन करिे ककां िा 
➢ सामग्रीच्या ििगनामध्ये, ियाच्या िगीकरिात आणि पालकाांकिून 

ननयांत्रि ककां िा िाताळिी ननयांत्रि यामध्ये योग्य त ेबदल करिे 
• सािगिननक आदेर्ार्ी सांबांधित दखलपात्र गनु््याची नोंद करण्यास आयोग प्रितृ्त 

िोऊ नये यासाठी सामग्री िटििे ककां िा सिुारिा करिे 
• सभमतीला कायद्याच े कलम 69A  मिील उपकलमाांमध्ये नमदू केलेल्या कारिाांर्ी 

सांबांधित कारिाई करण्याची गरि िाटत असेल तर ती अर्ी कारिाई करण्याची 
भर्फारस करू र्कत.े 

   45.दाखल केलेली तक्रार/ मागणीचे अनंतम ननराकरण कसे िोईल? 
मांत्रालय आांतरविभागीय सभमतीच्या भर्फारर्ी विचारात घेईल आणि प्रकार्काकिून 
अनपुालन करण्यासाठी योग्य त ेआदेर्/ ननदेर् िारी करेल. 

 
46.सरकारकिून सामग्री पािण्यास अवरोध (ब्लॉक करणे) ननमागण करण्याची तरतदू 
नवीन आिे का ? 

सामग्री पािण्यास अिरोि ननमागि करण्याची तरतदू िी निीन तरतदू नािी. 
कायद्याच्या 69 ए कलमाांतगगत िी तरतदू आिे आणि 2009 पासनू गेली अकरा 
िर् ेइलेक्रॉननक्स आणि माहिती तांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या सधचिाांकिून माहिती तांत्रज्ञान( 
िनतकेिून  माहितीची िाताळिी थाांबिण्यासाठी प्रकक्रया आणि सरुक्षा उपाययोिना 



 

) ननयमाांतगगत नतचा िापर केला िात आिे. 
 

माहिती तांत्रज्ञान (मध्यस्थ मागगदर्गक तत्िे आणि डिजिटल माध्यमाांसाठी ननैतक 
सांहिता) ननयमाांतगगत या तरतदुीमध्ये केिळ माहिती आणि प्रसारि मांत्रालयाच े
सधचि िा बदल करण्यात आला आिे कारि या ननयमाच्या नतसऱ्या भागाचा िापर 
माहिती आणि प्रसारि मांत्रालयाकिून केला िािार आिे. 

 
   47.सामग्री पािण्यास अवरोध ननमागण करण्यासाठी सरुक्षक्षत प्रकक्रया काय आिे ? 

शे्रया भस ांघल प्रकरिातील ननकालात माननीय सिोच्च न्यायालयाने साांधगतले िोत े
की कलम 69 ए अांतगगत सामग्री पािण्यास अिरोि ननमागि करण्याच्या तरतदुीपिूी 
परेुर्ा सरुक्षा प्रकक्रया िोत्या. या प्रकक्रया नव्या ननयमाांमध्ये कायम ठेिण्यात आल्या 
आिेत. या प्रकक्रयाांमध्ये खालील बाबीांचा समािेर् आिेः- 

• राज्यघटनेच्या अनचु्छेद 19(2) मध्ये उल्लेख केलेल्या भार्ि स्िातांत्र्यािरील 
तकग सांगत ननबांिाांप्रमािे असलेल्या कािी विभर्ष्टट आिारािरच ब्लॉककां ग प्रकक्रया केली 
िाऊ र्कत.े यामध्ये भारताचे सािगभौमत्ि आणि एकात्मता, देर्ाची सरुक्षा, परकीय 
देर्ाांर्ी मतै्रीपिूग सांबांि इत्यादीांचा  समािेर् आिे. 

• सामग्री पािण्यास अिरोि ननमागि करण्याची भर्फारस महिला आणि बालविकास 
मांत्रालय, वििी आणि न्याय मांत्रालय, सांरक्षि मांत्रालय, परराष्टर व्यििार मांत्रालय 
इ. मांत्रालयाचे प्रनतननिी असलेल्या सभमतीकिून झाली पाहििे. 

• िे ननयम सांबांधित प्रकार्काला  अर्ा प्रकारची सामग्री पािण्यास अिरोि ननमागि 
करण्याची गरि आिे की नािी याची पिताळिी करिाऱ्या सभमतीसमोर ििर 
िोण्याची आणि आपले उत्तर सादर करण्याची आणि स्पष्टटीकरि देण्याची सांिी 



 

देतात. ज्यािेळी सभमतीला असे िाटत े की खरोखरच याची आिश्यकता आिे 
त्यािेळीच अिरोिाचे आदेर् हदले िातात. 

• सामग्री पािण्यास अिरोि ननमागि करण्यासाठी कारिाांची नोंद लखेी स्िरुपात करािी 
लागत.े 

 

ववभाग VI: इतर पलै ू
48.आचार सहंिता आणण इतर पलैूसंदंभागत प्रकार्क, मतं्रालयार्ी कर्ा प्रकारे सपंकग  साधू 
र्कतो आणण समन्वय राख ूर्कतो आणण त्याच प्रकारे मतं्रालय प्रकार्कार्ी सपंकग  साध ू
र्कत े? 
प्रकार्काांना त्याांच्या सामग्रीविर्यीची माहिती मांत्रालयात सादर करून त्याचे तपर्ील 
मांत्रालयाला कळिता येतील. 

 
49.प्रकार्क आणण मध्यस्थांनी कोणती माहिती सावगजननक करण्याची गरज आिे ? 
प्रकार्क आणि स्ियां ननयामक सभमत्या त्याांच्याकि ेयेिाऱ्या सिग तक्रारीां, या तक्रारीांचे 
ननिारि कर्ा प्रकारे करण्यात आले, तक्रारदाराला देण्यात आलेले उत्तर इ. माभसक 
स्िरुपात उघि करतील 

 
ववभाग VII: मंत्रालयातील संपकागची स्थान े
50.जर कािी स्पष्टीकरण िवे असेल ककंवा र्कंा असतील तर कें द्रीय माहिती आणण 
प्रसारण मतं्रालयात कोणार्ी सपंकग  साधता येऊ र्कतो? 
कािी स्पष्टटीकरि ििे असेल ककां िा र्ांका असतील तर खालील अधिकाऱ्याांर्ी ई-मलेच्या 
माध्यमातनू सांपकग  सािता येऊ र्केल. 



 

• श्री. अमरेंद्र भस ांग. उपसधचि( डिजिटल मीडिया), माहिती ि प्रसारि मांत्रालय,  
ईमेल- amarendra.singh@nic.in 

• श्री. क्षक्षतीि अग्रिाल, सिाय्यक सांचालक (डिजिटल मीडिया), माहिती ि प्रसारि 
मांत्रालय,  

ईमेल- kshitij.aggarwal@gov.in 

या ननयमाांसांदभागत सिग माहिती, कें द्रीय माहिती ि प्रसारि मांत्रालयाच्या िेबसाईटिर  
https://mib.gov.in/. येथे उपलब्ि आिे. 
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