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ਆਮ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ

ਸੈਕਸ਼ਨ I: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

1. ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ (ਇਟੰਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਤੇ
ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਿਥਕਸ ਕੋਡ) ਰੂਲਸ, 2021 ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?

ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂ ਦੌਰਾਨ ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪ��ੱਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਨਵੀਆ ਂ ਸਬੰਿਧਤ ਿਧਰਾ,ਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿਨਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਸ, ਓਟੀਟੀ
ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਆਿਦ ਹੁਣ ਇਟੰਰਨੱੈਟ �ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਿਨਯਮ, ਇਨ�ਾਂ
ਇਕਾਈਆ ਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ�ਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨ, ਪ��ਸ ਤੇ ਆਮ
ਕਲਾਕਾਰਾ ਂਸਮੇਤ ਆਮ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
� ਦਰੁਸਤ ਠਿਹਰਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂ � ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ
ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟ�ਟ ਤ� ਬੱਿਚਆ ਂ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਯਮ; ਿਡਜੀਟਲ
ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਿਨਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆ ਂ� ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਿਟਕਾਊ ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਿਵਕਾਸ
ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਗੇ।

2.   ਿਕਸ ਕਾ�ਨੀ ਿਵਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਿਨਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ�ਾ ਂ�
ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ?

‘ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000’ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕਾ�ਨ
ਹੈ। ਇਹ ਿਨਯਮ ਉਸੇ ਕਾ�ਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ�ਾ ਂ� ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰੱਿਖਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

3.   ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਿਮਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਤ� ਿਡਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾ ਂਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਓਟੀਟੀ
ਪਲੈਟਫਾਰਮਾ ਂਲਈ ਇਹ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?

ਇਹ ਿਨਯਮ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

4.   ਮ� ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਡਟੇਲ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਪੜ� ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
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   ਇਹ ਿਨਯਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵ�ਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ� ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
https://mib.gov.in/digitalmedia/information-technology-
intermediary-guidelines-and-digital-media-ethics-code-
rules-2021

ਸੈਕਸ਼ਨ II: ਬੁਿਨਆਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦਾ ਖੇਤਰ

5. ਿਕਹੜੀਆ ਂ ਇਕਾਈਆ ਂ ‘ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ (ਇਟੰਰਮੀਡੀਅਰੀ
ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ �ਡ ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਿਥਕਸ ਕੋਡ) ਰੂਲਸ, 2021’ ਦੇ
ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ?

ਇਹ ਿਨਯਮ ਖ਼ਬਰਾ ਂਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਿਲਆ ਂ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ,ਂ ਔਨਲਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ
ਕੰਟ�ਟ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂ(ਿਜਨ�ਾ ਂ� ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ) ਅਤੇ ਇਟੰਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ �ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਿਥਕਸ ਕੋਡ
ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

6.   ਕੀ ਇਹ ਿਨਯਮ ਇਲੈਕਟ�ਿੌਨਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ�ਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਿਸਤ ਹਨ?

ਇਟੰਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੀ ਸੂਝਬੂਝ

ਿਤੰਨ–ਪੜਾਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ–ਿਨਵਾਰਣ ਤੰਤਰ

ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ)

ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ

https://mib.gov.in/digitalmedia/information-technology-intermediary-guidelines-and-digital-media-ethics-code-rules-2021
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ਇਨ�ਾ ਂ ਿਨਯਮਾ ਂ ਦਾ ਭਾਗ II ਇਟੰਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਇਲੈਕਟ�ਿੌਨਕਸ ਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਿਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਗ
III ਿਡਜੀਟਲ ਿਨਊਜ਼ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾ ਂਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ�ਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਿਸਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਿਥਕਸ ਕੋਡ

ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ
ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ

ਸਮਾਿਜਕ
ਲਾਭ

ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰਟ�ਟ

ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਨਾਗਿਰਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ

ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਿਬਹਤਰ ਜਰਨਿਲਸਿਟਕ ਤੇ
ਮਨ� ਰੰਜਨ ਕੰਟ�ਟ

ਪਹੰੁਚ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਉਮਰ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਚੋਣ ਜਾ ਂਪਸੰਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ,
ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ

ਿਡਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾ ਂਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾਂ
ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

7.   ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਿਕਹੜੀਆ ਂਇਕਾਈਆ ਂਖ਼ਬਰਾ ਂਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਦੀਆ ਂਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਹਨ?

ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਖ਼ਬਰਾ ਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ, ਖ਼ਬਰਾ ਂ ਦਾ ਸੰਗ�ਿਹਕਰਤਾ, ਖ਼ਬਰ
ਏਜੰਸੀ ਆਿਦ ਖ਼ਬਰਾ ਂਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਿਲਆ ਂਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕੰਟ�ਟ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਹਨ। ਇਹੋ
ਿਜਹੇ ਕਾਰਜਾ ਂ� ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹੋਰ ਇਕਾਈਆ ਂਵੀ ਖ਼ਬਰਾ ਂਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕੰਟ�ਟ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਹਨ।

8.   ਔਨਲਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਟ�ਟ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹੈ?
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ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਟ�ਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂ � ਆਮ ਤੌਰ �ਤੇ ਓਟੀਟੀ
ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਨੱੈਟਫ਼ਿਲਕਸ, ਐਮੇਜ਼ੌਨ ਪ�ਾਈਮ, ਜ਼ੀ5, ਆਲਟ
ਬਾਲਾਜੀ ਆਿਦ ਿਜਹੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾ ਂ ‘ਤੇ
ਪ�ਗੋਰਾਮਾ,ਂ ਿਫ਼ਲਮਾ,ਂ ਵ�ਬ–ਸੀਰੀਜ਼ ਆਿਦ ਦੀ ਿਕਸਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਦਰਸ਼ਕਾ ਂ� ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨ।

09.    ਔਨਲਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ (ਿਕਊਰੇਟਡ) ਕੰਟ�ਟ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਔਨਲਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ (ਿਕਊਰੇਟਡ) ਕੰਟ�ਟ ਆਡੀਓ–ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਕੰਟ�ਟ ਹੈ; ਿਜਵ� ਿਕ
ਿਫ਼ਲਮਾ,ਂ ਵ�ਬ–ਸੀਰੀਜ਼ ਆਿਦ, ਜੋ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾ ਂਉਪਰ ਮੰਗ–�ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂ�
ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

10.    ਇਟੰਰਨੱੈਟ ‘ਤੇ ਿਕਹੜੇ ਕੰਟ�ਟ � ਮੰਗ–�ਤੇ (ਔਨ ਿਡਮਾਡਂ) ਉਪਲਬਧ ਿਕਹਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਹ ਕੰਟ�ਟ ਿਜਸ � ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ (ਵਰਤ�ਕਾਰ), ਸਬਸ�ਾਈਬਰ ਜਾ ਂ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ� ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕੇ; � ਮੰਗ–�ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਕਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

11.   ਆਮ ਵਰਤ�ਕਾਰ (ਯੂਜ਼ਰਸ) ਜੋ ਿਵਿਭੰਨ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰਾਂ
ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਟ�ਟ ਇਟੰਰਨੱੈਟ �ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ
ਹਨ?

ਆਮ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਜੋ ਇਟੰਰਨੱੈਟ �ਤੇ ਕੰਟ�ਟ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ�ਾ ਂ ਦੀ ਕੋਈ
ਪ�ਣਾਲੀਬੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਹ� ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਬਰਾ ਂਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦੇ ਕੰਟ�ਟ ਦੇ
ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਨਹ� ਆ�ਦੇ।

12.   ਕੀ ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਸਰਫ਼ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਦੀਆ ਂਵ�ਬਸਾਈਟਸ �ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ
ਹਨ?

ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂ� ਆਪਣੇ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਟ�ਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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ਭਾਰਤੀ ਪ��ਸ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਜਰਨਿਲਸਿਟਕ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਿਨਯਮ
https://presscouncil.nic.in/WriteReadData/Pdf/NORMST
WOZEROONEININE.pdf 
ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਨੱੈਟਵਰਕਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5
ਅਧੀਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਜ਼ਾਬਤਾ
https://www.mib.gov.in/broadcasting/programme-and-
advertising-codes 
ਿਜਹੜੇ ਕੰਟ�ਟ �ਤੇ ਿਕਸੇ ਕਾ�ਨ ਅਧੀਨ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਸਮ� ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੀ ਹੋਵੇ,
ਉਸ � ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਜਾ ਂਟ�ਾਸਂਿਮਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੈਕਸ਼ਨ III: ਖ਼ਬਰਾ ਂਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕੋਡ
ਆ� ਐਿਥਕਸ)

13.    ਿਡਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾ ਂਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ)
ਕੀ ਹੈ?

14.   ਕੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ) ਰਾਹ� ਖ਼ਬਰਾ ਂ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂ�ਤੇ
ਕੋਈ ਨਵੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਗ ਗਈਆ ਂਹਨ? 

ਿਡਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾ ਂਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ) ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾ�ਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਨਵਾ ਂਕਾ�ਨ ਜਾ ਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂ ਕੁਝ ਵ�ਬਸਾਈਟਸ ਪਿਹਲਾ ਂਤ� ਹੀ
ਿਪ�ਟੰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਿਨਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ‘ਨੀਤੀ–
ਜ਼ਾਬਤਾ’ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ � ਇਸ ਪਿਰਪੇਖ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਡਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਜਰਨਿਲਸਿਟਕ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂ (ਜੋ ਿਪ�ਟੰ ਮੀਡੀਆ �ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ) ਅਤੇ ‘ਕੇਬਲ
ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਨੱੈਟਵਰਕਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ‘ਪ�ਗੋਰਾਮ–ਜ਼ਾਬਤੇ’ (ਜੋ ਟੀਵੀ �ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ)
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆ ਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ�ਾ ਂ ਿਨਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ
ਸੰਤੁਿਲਤ ਤਰੀਕੇ ਚਲ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

https://presscouncil.nic.in/WriteReadData/Pdf/NORMSTWOZEROONEININE.pdf
https://presscouncil.nic.in/WriteReadData/Pdf/NORMSTWOZEROONEININE.pdf
https://www.mib.gov.in/broadcasting/programme-and-advertising-codes
https://www.mib.gov.in/broadcasting/programme-and-advertising-codes


ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਟ�ਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਟ�ਟ, ਿਜਸ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ � ਖ਼ਾਸ
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ
ਆਮ ਿਸਧਾਤਂ

ਿਵਿਭੰਨ ਉਮਰਾ ਂ�ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਵਰਗਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟ�ਟ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟ�ਟ
ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ
ਕੰਟ�ਟ ਵਰਗੀਕਰਣ ਤੇ ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਗੇਿਟੰਗ, ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਲੌਕਸ ਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਤੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕੰਟ�ਟ ਦੀ
ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤੰਤਰ
ਿਦੱਵਯਾਗਂ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ

ਸੈਕਸ਼ਨ IV: ਔਨਲਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਟ�ਟ (ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ) ਦੇ
ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ‘ਨੀਤੀ–ਜ਼ਾਬਤਾ’ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ)

15.  ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ‘ਨੀਤੀ–ਜ਼ਾਬਤਾ’ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ) ਕੀ ਹੈ? 

ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾ ਂਲਈ ‘ਨੀਤੀ–ਜ਼ਾਬਤਾ’ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ) ਿਵੱਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ
ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 

 

O 
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ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਿਥਕਸ ਕੋਡ

ਲਾਭ ਅਤ ੇਨਤੀਜੇ
ਿਡਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾ ਂਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ

ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹ� ਿਮਆਰੀ
ਪੱਤਰਕਾਰੀ

ਪ��ਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨੇੜਤਾ

ਸੰਤੁਿਲਤ ਪਹੰੁਚ
ਔਨਲਾਈਨ ਤੇ ਔਫ਼ਲਾਈਨ
ਖ਼ਬਰਾ ਂਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਿਸਧਾਤਂ

ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ
ਖ਼ਬਰਾ ਂਘਟਾਉਣਾ
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ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਕੰਟ�ਟ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਨਹ� ਕਰਨਾ, ਿਜਸ �ਤੇ ਿਕਸੇ ਕਾ�ਨ ਅਧੀਨ
ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਸਮਰੱਥ ਅਿਧਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ�
ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਟ�ਟ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣਾ,
ਿਜਨ�ਾ ਂਨਾਲ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੰੁਝਲਾ ਂਪੈ ਸਕਦੀਆ ਂਹੋਣ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਪ�ਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ �ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੋਵੇ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ
ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਦੀ ਹੋਵੇ; ਜੋ ਹੋਰਨਾ ਂ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾ ਂਲਈ
ਘਾਤਕ ਹੋਵੇ; ਜਾ ਂਿਜਸ ਨਾਲ ਿਹੰਸਾ ਭੜਕਣ ਜਾ ਂਜਨਤਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ
ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ–ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਿਖਆ
ਜਾਵੇ, ਜਦ� ਵੀ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨਸਲੀ/ਜਾਤੀਗਤ ਜਾ ਂ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆ,ਂ ਿਸਧਾਤਂ, ਅਿਭਆਸ ਜਾ ਂਉਨ�ਾ ਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਟ�ਟ ਦੇਣਾ
ਹੋਵੇ।

16.    ‘ਨੀਤੀ–ਜ਼ਾਬਤਾ’ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ) ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਓਟੀਟੀ
ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਵੱਲ� ਿਕਹੜੇ ਆਮ ਿਸਧਾਤਂਾ ਂਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 

‘ਨੀਤੀ–ਜ਼ਾਬਤਾ’ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ) ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਵੱਲ� ਇਨ�ਾਂ
ਆਮ ਿਸਧਾਤਂਾ ਂਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ:

17.   ਕੰਟ�ਟ ਦੇ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਿਵਿਭੰਨ ਤੱਤ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾ ਂ� ਔਨਲਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ
ਕੰਟ�ਟ ਨਾਲ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ � ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਮਰ–ਅਧਾਿਰਤ ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਕੰਟ�ਟ ਜਾ ਂਪ�ਗੋਰਾਮ, ਵ�ਬ–ਸੀਰੀਜ਼ ਆਿਦ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ
ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਪ�ਕਾਸ਼ਕ � ਪ�ਗੋਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ �ਤੇ ਉਸ � ਦੇਖੇ ਜਾ ਂਨਾ
ਦੇਖੇ।

18. ਪੰਜ–ਪੱਧਰੀ ਉਮਰ ਅਧਾਿਰਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਕੀ
ਅਧਾਰ ਹੈ?  ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ?
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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਪਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ �ਤੇ ਉਮਰ–ਅਧਾਿਰਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼਼ ਬੱਿਚਆ ਂ� ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾ ਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟ�ਟ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ
ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਿਕ�ਿਕ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਮਨਾ ਂ� ਇਕੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ�ਾ ਂ�
ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਉਮਰ–ਅਧਾਿਰਤ
ਵਰਗ ਕੁਝ ਕੰਟ�ਟਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਿਕ
ਉਹ ਬੱਿਚਆ ਂ� ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾ ਂਨਾ।

19. ਉਹ ਉਮਰ–ਅਧਾਿਰਤ ਿਕਹੜੇ ਿਵਿਭੰਨ ਵਰਗ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਔਨਲਾਈਨ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਟ�ਟ � ਵਰਗੀਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਔਨਲਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਟ�ਟ � ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਉਮਰ–ਅਧਾਿਰਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ
ਵਰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਵਰਗੀਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ/ਿਕਸਮ (ਿਕਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾ)ਂ                ਵਰਗੀਕਰਣ

ਪਾਬਦੰੀ–ਰਿਹਤ ਪਹੁਚੰ, ਭਾਵ� ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਹਵੋ ੇਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਠੈ ਕੇ
ਦਖੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

7 ਸਾਲ ਤ ੇਵਧੱ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਅਤ ੇ7 ਸਾਲ ਤ� ਘਟੱ ਦੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਵਲੱ� ਮਾਿਪਆ ਂਦ ੇਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੇਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

13 ਸਾਲ ਤ ੇਵਧੱ ਉਮਰ ਦ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਅਤ ੇ13 ਸਾਲ ਤ� ਘਟੱ ਉਮਰ
ਦ ੇਿਵਅਕਤੀ ਵਲੱ� ਮਾਿਪਆ ਂਦ ੇਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੇਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

16 ਸਾਲ ਤ ੇਵਧੱ ਉਮਰ ਦ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਅਤ ੇ16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਿਪਆ ਂਦ ੇਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਖੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਸਰਫ਼ ਬਾਲਗ਼ਾ ਂਲਈ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ
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20.    ਕੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ �ਤੇ ਕੋਈ ਸ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਹੈ?

ਇਨ�ਾ ਂ ਿਨਯਮਾ ਂ ‘ਚ ਸ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਦੀਆ ਂ ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾਵਾ ਂ ਨਹ� ਹਨ। ਓਟੀਟੀ
ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟ�ਟ ਖ਼ੁਦ ਸੈਲਫ-ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

21.   ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਤੱਤ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾ ਂ� ਕੰਟ�ਟ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ?

ਕੰਟ�ਟ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ  ਇਨ�ਾ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  i) ਥੀਮਸ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼;
ii) ਿਹੰਸਾ; iii) ਨਗਨਤਾ; iv) ਸੈਕਸ; v) ਭਾਸ਼ਾ; vi) ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੀ
ਦੁਰਵਰਤ�; ਅਤੇ vii) ਡਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਅਨਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਵਰਿਣਤ ਹਨ।

22.  ਪ�ਗੋਰਾਮ ਦੇ ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ?

ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਫ਼ਲਮ, ਵ�ਬ–ਸੀਰੀਜ਼ ਆਿਦ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਪੱਖਾ ਂਦਾ
ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਗ਼ੈਰ–ਕਾ�ਨੀ ਜਾ ਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀਆ,ਂ
ਨਕਲ ਵਾਲਾ ਿਵਵਹਾਰ, ਨਗਨਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੈਕਸ, ਿਹੰਸਾ, ਡਰ, ਧਮਕੀ, ਡਰਾਉਣਾ ਆਿਦ
ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

23.   ਇਹ ਿਕਵ� ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਟ�ਟ ਨਾ
ਵੇਖਣ?

‘U/A 13+’ ਜਾ ਂ ਇਸ ਤ� �ਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੰਟ�ਟ ਲਈ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੱਲ�
‘ਪੇਰ�ਟਲ ਲੌਕ’ ਿਜਹਾ ਇੱਕ ‘ਪਹੰੁਚ ਕੰਟਰੋਲ ਤੰਤਰ’ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ‘ਏ’ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ
ਕੰਟ�ਟ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਹਤ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

24.   ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮ ਓਟੀਟੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਿਵਕਾਸ � ਿਕਵ� ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ?

ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਈਕੋਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਿਲਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ
ਸਿਥਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਓਟੀਟੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼
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� ਿਖੱਚਣ, ਨੌਕਰੀਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ �ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਿਲਆਉਣ
ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ �ਤੇ ਚ�ਪੀਅਨ ਆਡੀਓ–ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ।

25.   ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਨੀਤੀ–ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ) ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ
ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ � ਿਕਵ� ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੱੁਲ� ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਗਟਾਉਣ
ਪ�ਤੀ ਪ�ਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਨ�ਾ ਂਿਨਯਮਾ ਂਿਵੱਚ ‘ਸ�ਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆ� ਿਫ਼ਲਮ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ’ ਦੀ
ਿਕਸੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤ� ਬਗ਼ੈਰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟ�ਟ ਦੇ ਸੈਲਫ-
ਕਲਾਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨ�ਾ ਂ ਿਨਯਮਾ ਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ
(ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਿਦਸ਼ਾ–ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਿਨਯਮ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਿਮਆਰੀ ਕੰਟ�ਟ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

26.  ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਿਨਯਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ � ਿਕਵ�
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਿਨਯਮ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾ ਂ� ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਯਮ ਓਟੀਟੀ
ਮੰਚਾ ਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਿਟੰਗ ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਾਲ ਸੈਲਫ-
ਕਲਾਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਢਾਚਂਾ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂ� ਉਸ ਕੰਟ�ਟ  ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ � ਉਨ�ਾ ਂਦੇਖਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ
ਕੰਟ�ਟ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਵੀ ਬੱਿਚਆ ਂ � ਸੰਭਾਵੀ
ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟ�ਟ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
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ਪੱਧਰ I – ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ
ਪੱਧਰ II – ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂ ਦੀਆ ਂ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਲਫ-
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ
ਪੱਧਰ III – ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ (ਓਵਰਸਾਈਟ
ਮੈਕੇਿਨਜ਼ਮ)

ਸੈਕਸ਼ਨ V:  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਤੰਤਰ

27.  ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੰਟ�ਟ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਜਨਤਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨਾਲ
ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੱਧਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

ਜਨਤਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦਾ ਿਨਪਟਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾ–ਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਤੰਨ–ਪੜਾਵੀ ਢਾਚਂਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਯਮ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ:–

28.   ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੈਕੇਿਨਜ਼ਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂ� ਿਕਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਕੀ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੰਤਰ � ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ; ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਪੱਧਰ I
ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਪੱਧਰ II ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜ�। ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ
ਸੰਸਥਾ; ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਖ਼ੁਦ ਵੱਲ� ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾ ਂਸਬੰਿਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ
ਦੀ ਕੋਈ �ਘੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜ� ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ
ਪ�ਿਤਸ਼ਿਠਤ ਤੇ �ਚ–ਪਾਏ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਓਵਰਸਾਈਟ ਮੈਕੇਿਨਜ਼ਮ
ਰਾਹ� ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ �ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੋਵੇਗੀ; ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਦੋ
ਪੱਧਰਾ ਂ�ਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਿਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।  



 

 

 

12 

29.   ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦੇ ਿਨਵਾਰਣ ਲਈ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ (ਪੱਧਰ I) ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਹਰੇਕ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ਬੰਧ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ
ਸਿਥਤ ਇੱਕ ‘ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਿਧਕਾਰੀ’ (ਗ�ੀਵ�ਸ ਅਫ਼ਸਰ) ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾ–ਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ�ਾ ਂ ਦਾ ਿਨਵਾਰਣ ਕਰੇਗਾ। ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲ�
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵ�ਬਸਾਈਟ ਜਾ ਂਇਟੰਰਫ਼ੇਸ �ਤੇ ਿਕਸੇ ਉਿਚਤ ਸਥਾਨ
�ਤੇ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ
ਮ�ਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 
30.   ਪ�ਕਾਸ਼ਕ � ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਸਮ� ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪ�ਕਾਸ਼ਕ � ਿਸ਼ਕਾਇਤ–ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਿਦਨਾ ਂਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

31.   ਕੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਿਵਰੱੁਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾ,ਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵਰੱੁਧ ਉਸ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ
ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਿਜਸ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਅਪੀਲ; ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਮਲਣ ਦੇ
15 ਿਦਨਾ ਂਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  
32.   ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ 15 ਿਦਨਾ ਂਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ?

ਜੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ 15 ਿਦਨਾ ਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ, ਤਾ ਂਇਹ ਮਾਮਲਾ ਿਸੱਧਾ ਉਸ
ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਿਜਸ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੈ।
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ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲ� ‘ਨੀਤੀ–ਜ਼ਾਬਤੇ’ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਏਗੀ;
ਉਨ�ਾ ਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦਾ ਿਨਪਟਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਨ�ਾ ਂਦਾ ਿਨਪਟਰਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂ ਵੱਲ� 15
ਿਦਨਾ ਂਅੰਦਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;
ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾ ਂਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਰੇਗੀ;
‘ਨੀਤੀ–ਜ਼ਾਬਤੇ’ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਿਜਹੇ
ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂ � ਅਿਜਹਾ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ (ਸਲਾਹ) ਜਾਰੀ
ਕਰੇਗੀ। 

33.   ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਿਕਵ� ਬਣੇਗੀ?

ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਜਾ ਂ ਉਨ�ਾ ਂ ਦੀਆ ਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਂ ਇਨ�ਾ ਂ ਿਨਯਮਾ ਂ ਦੀਆ ਂ ਿਵਵਸਥਾਵਾ ਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾ ਂਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

34.   ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਂਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ
ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾ ਂਮੀਡੀਆ, ਪ�ਸਾਰਣ, ਮਨ� ਰੰਜਨ, ਬਾਲ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਆਿਦ ਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ
ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ �ਘੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਛੇ ਮ�ਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਨ�ਾ ਂਖੇਤਰਾਂ
ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਹੋਣਗੇ।
 
35.   ਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕੋ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਇੱਕ
ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

36.   ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਦੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹਨ?

ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ:– 

37.   ਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਰਿਜਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆ?ਂ
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ਪ�ਕਾਸ਼ਕ � ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਜਾ ਂਝਾੜ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ
ਪ�ਕਾਸ਼ਕ � ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ
ਪ�ਕਾਸ਼ਕ � ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ–ਕਾਰਡ ਜਾ ਂਦਾਅਵਾ–ਿਤਆਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ
ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ
ਔਨਲਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਟ�ਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਪ�ਕਾਸ਼ਕ � ਇਝੰ ਕਰਨ ਦੀ
ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ –

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ� ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਰਿਜਸਟਰਡ
ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਿਕ ਇਹ ਇਕਾਈ ਸਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀਆ ਂਿਵਵਸਥਾਵਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾ ਂਿਵੱਚ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹੈ।

38. ਇੱਕ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂ� ਿਕਹੜਾ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ
ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ (ਸਲਾਹ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਉਿਚਤ ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੜ–ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ
ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ
ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ, ਉਮਰ ਵਰਗੀਕਰਣ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਉਪਾਵਾ ਂਿਵੱਚ
ਉਿਚਤ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ
ਸਬੰਿਧਤ ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਐਿਡਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ;

39. ਕੀ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਿਵਰੱੁਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾ,ਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਿਦਨਾ ਂਅੰਦਰ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵਰੱੁਧ ‘ਓਵਰਸਾਈਟ ਮਕੈਿਨਜ਼ਮ’ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।

40. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਦੇ ਿਤੰਨ–ਪੜਾਵੀ ਤੰਤਰ ਅਧੀਨ ‘ਓਵਰਸਾਈਟ
ਮਕੈਿਨਜ਼ਮ’ (ਪੱਧਰ III) ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੂਚਨਾ ਪ�ਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਠਤ ਅੰਤਰ–ਿਵਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ
‘ਓਵਰਸਾਈਟ ਮਕੈਿਨਜ਼ਮ’ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।

 

 

 



ਅਿਜਹੀ ਇਕਾਈ � ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਝਾੜ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ
ਅਿਜਹੀ ਇਕਾਈ � ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ
ਅਿਜਹੀ ਇਕਾਈ � ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ–ਕਾਰਡ ਜਾ ਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ–ਿਤਆਗ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ

41. ਅੰਤਰ–ਿਵਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਅੰਤਰ–ਿਵਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ� ਮਨ� ਨੀਤ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰਨਾ ਂ ਮੰਤਰਾਿਲਆ ਂ ਅਤੇ ਗ�ਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਲੈਕਟ�ਿੌਨਕਸ ਤੇ
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਿਦ ਿਜਹੇ ਸੰਗਠਨਾ ਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਿਹਰਾ ਂ ਦੇ
ਨੁਮਾਇਦੇੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

42. ਅੰਤਰ–ਿਵਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਅੰਤਰ–ਿਵਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਪੱਧਰ II/I ‘ਤੇ �ਠਣ ਵਾਲੀਆ ਂ ਜਾ ਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ� ਰੈਫ਼ਰ
ਕੀਤੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ � ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਕਰੇਗੀ।

43. ਕੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂ� ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?

ਕਮੇਟੀ � ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਲਈ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂ� ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ ਤੇ
ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਵ� ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

44. ਿਕਸੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਿਨਪਟਰਾ ਿਕਵ� ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:–
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ਔਨਲਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਟ�ਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ � ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ– 

ਿਕਸੇ ਕੰਟ�ਟ � ਿਡਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਂਉਸ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤਾਂ
ਜੋ ਜਨਤਕ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣਯੋਗ ਜੁਰਮ � ਹੋਣ ਤ�
ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਟ�ਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਕਮੇਟੀ � ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕਾ�ਨ ਦੇ
ਸੈਕਸ਼ਨ 69ਏ ਦੇ ਉਪ–ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਾਰਨਾ ਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਬੰਿਧਤ ਕੰਟ�ਟ ਦੀਆ ਂ ਰੇਿਟੰਗਸ ਦਾ ਮੁੜ–ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ
ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ
ਸਬੰਿਧਤ ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਐਿਡਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ
ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ, ਉਮਰ ਵਰਗੀਕਰਣ ਤੇ ਪੇਰ�ਟਲ ਜਾ ਂਪਹੰੁਚ ਕੰਟਰੋਲ
ਿਵੱਚ ਵਾਜਬ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ;

45. ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਿਨਪਟਰਾ ਿਕਵ� ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੰਤਰ–ਿਵਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਂਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂ�ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ
ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਿਚਤ ਆਦੇਸ਼/ਿਦਸ਼ਾ–ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

46. ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਕੰਟ�ਟ � ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵ� ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ?

ਿਕਸੇ ਕੰਟ�ਟ � ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੋਈ ਨਵ� ਿਵਵਸਥਾ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ
2009 ਤ� ਿਪਛਲੇ 11 ਸਾਲਾ ਂਤ� ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69ਏ ਅਧੀਨ ਪਿਹਲਾ ਂਤ�
ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਕੱਤਰ, ਇਲੈਕਟ�ਿੌਨਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ
ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ� ‘ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ (ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ
ਪਹੰੁਚ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ–ਿਵਧੀ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਉਪਾਅ) ਿਨਯਮਾ,ਂ 2009’
ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ (ਇਟੰਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ
�ਡ ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਿਥਕਸ ਕੋਡ) ਿਨਯਮਾਂ
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ਬਲੌਿਕੰਗ ਿਸਰਫ਼ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ �ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਿਜਵ� ਿਕ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ
ਧਾਰਾ 19(2) ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਨ�ਾ ਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ�ਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਦੇਸ਼
ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਿਕਸੇ ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਬਲੌਿਕੰਗ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਿਜਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਿਹਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾ�ਨ ਤੇ ਿਨਆ ਂਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਿਖਆ
ਮੰਤਰਾਲੇ, ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੇੰ ਹੋਣ।
ਇਨ�ਾ ਂਿਨਯਮਾ ਂਿਵੱਚ ਸਬੰਿਧਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ � ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਵ� ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਜੋ ਇਹ ਜਾਚਂ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ � ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹ�।
ਅਿਜਹਾ ਿਸਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਬਲੌਿਕੰਗ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੰਟ�ਟ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅਧੀਨ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਿਸਰਫ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ�ਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ � ਦੇ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਨ�ਾ ਂਿਨਯਮਾ ਂਦਾ ਭਾਗ III ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ�ਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ�
ਸ਼ਾਿਸਤ ਹੋਵੇਗਾ।

47.   ਕੰਟ�ਟ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ?

ਸ਼�ਯੇਾ ਿਸੰਘਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 69ਏ ਅਧੀਨ
ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਰਤਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਕਾਫ਼ੀ ਿਵਧੀਆਤਮਕ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ
ਉਪਾਅ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਨਵ� ਿਨਯਮਾ ਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ
ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਉਪਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
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ਸ਼�ੀ ਅਮਰ�ਦਰ ਿਸੰਘ, ਿਡਪਟੀ ਸਕੱਤਰ (ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ), ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ�ਸਾਰਣ
ਮੰਤਰਾਲਾ, ਈਮੇਲ ਅਡਰ�ਸ: amarendra.singh@nic.in
ਸ਼�ੀ ਕਿਸ਼ਿਤਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਿਸਸਟ�ਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਿਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ), ਸੂਚਨਾ
ਤੇ ਪ�ਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਈਮੇਲ ਅਡਰ�ਸ: kshitij.aggarwal@gov.in 

ਸੈਕਸ਼ਨ VI: ਹੋਰ ਪੱਖ

48. ‘ਨੀਤੀ–ਜ਼ਾਬਤਾ’ (ਕੋਡ ਆ� ਐਿਥਕਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾ ਂਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ
ਮਾਮਿਲਆ ਂਬਾਰੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ; ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਿਕਵ� ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ?

ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਮੰਤਰਾਲੇ � ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆ ਂਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

49. ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਤੇ ਇਟੰਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਕਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਉਨ�ਾ ਂ� ਪ�ਾਪਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਜ਼ਾਿਹਰ
ਕਰਨਗੀਆ,ਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦਾ ਿਨਪਟਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਇਝੰ ਹੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ �ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ � ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੈਕਸ਼ਨ VII: ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਵੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਆਇਟੰਸ

50. ਿਕਸੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾ ਂਸ਼ੰਿਕਆ ਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ�ਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾ ਂਦੇ ਸ਼ੰਿਕਆ ਂਜਾ ਂਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਇਨ�ਾ ਂਿਨਯਮਾ ਂਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ�ਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵ�ਬਸਾਈਟ
https://mib.gov.in �ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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