


 ڈیجیٹل میڈیا

 قضابطہ اخال
اطالعاتی ٹیکنالوجی  )ثالثی سے  
متعلق    رہنما خطوط اور ڈیجیٹل 

  2021میڈیا ضابطہ اخالق( قانون 
 کے تحت 

 

بار بار پوچھے جانے 
 والے سواالت

 

 وزارت اطالعات و نشریات

 بار بار پوچھے جانے والے سواالت

 : بنیادی معلوماتIسیکشن 

اطالعاتی ٹیکنالوجی  )ثالثی سے متعلق    رہنما خطوط اور ڈیجیٹل میڈیا ضابطہ اخالق(    .1

 کی اہمیت کیا ہے؟  2021قانون 

گزشتہ کئی برسوں سے ڈیجیٹل میڈیا کو فروغ حاصل ہوا ہے۔انٹرنیٹ پر   بہت سے نئے    

ہت عام ہوگئے ہیں۔  اسٹیک ہولڈر مثالً  آن الئن نیوز پورٹلز ، او ٹی ٹی پلیٹ فارم  وغیرہ  ب

یہ قوانین  ایک طرف تو پریس اور فنکاروں سمیت   شہریوں کے  بولنے اور اظہار رائے  

ان اداروں  کے لئے  ایک ادارہ  کی آزادی  کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ  دوسری طرف   

ی نظام فراہم کراتے ہیں، شہریوں کو بااختیار بناتے ہیں اور بہت حد تک ضرر رساں  جات

مواد   سے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ قوانین ڈیجیٹل میڈیا پر نیوز میڈیا اہلکاروں کو  

شناخت اور مواقع فراہم کراتے ہوئے  بھارت میں  میڈیا  اور  تفریح کے شعبے  کی پائیدار  

 ترقی کو  یقینی بنائیں گے۔  اور طویل مدتی 

یہ قوانین کس آئینی ضابطے کے تحت تیار کئے گئے ہیں؟ کیا انہیں پارلیمنٹ میں پیش    .2

 کیا جائے گا؟

پارلیمنٹ کے ذریعہ پاس کیا گیا ہے۔یہ قوانین  اس ایکٹ   2000اطالعاتی ٹکنالوجی  ایکٹ  

 گے۔  کے تحت تیار کئے گئے  ہیں  اور پارلیمنٹ میں پیش کئے جائیں



ڈیجیٹل نیوز پبلیشرز  اور او ٹی ٹی پلیٹ فارموں کے لئے یہ قوانین کس تاریخ سے    .3

 نافذ ہوں گے؟ 

 سے نافذ ہوگئے ہیں۔ 2021فروری  25یہ قوانین  

 میں کہاں پر ان قوانین کا  تفصیل سے مطالعہ کرسکتا ہوں؟   .4

-https://mib.gov.in/digitalmedia/informationیہ قوانین  وزارت کی ویب سائٹ 

tecnology-intermediary-guidelines-and-digital-media-ethics-code-

rules-202   پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ 

 ات اور قوانین کا دائرہ کار: بنیادی اصطالحII سیکشن

اطالعاتی ٹیکنالوجی  )ثالثی سے متعلق    رہنما خطوط اور ڈیجیٹل میڈیا ضابطہ اخالق(   .5

 دائرہ اختیار  کے تحت کیا کیا آتا ہے؟ کے  2021قانون 

ان  قوانین کا اطالق  خبروں اور حاالت حاضرہ   کے پبلیشرز، آن الئن تیار شدہ مواد 

)جسے عام طور پر او ٹی ٹی پلیٹ فارم کہا جاتا ہے( کے پبلیشرز  اور درمیانی لوگوں پر  

 ہوتا ہے۔ 

 

ان قوانین کا انتظام  الیکٹرانکس اور اطالعاتی ٹکنالوجی کی وزارت کے ذریعہ کیا جاتا    .6

 نشریات  کی وزارت کے ذریعہ؟و ہے یا اطالعات 

ان قوانین کے دوسرے حصے  کا تعلق درمیانی   کام کرنے والوں سے ہے اور   اس کا  

ے گا۔ حصہ تین کا تعلق   انتظام الیکٹرانکس اور اطالعاتی ٹکنالوجی کے ذریعہ کیا جائ 

ڈیجیٹل نیوز پبلیشرز اور  اور او ٹی ٹی پلیٹ فارم سے ہے اور اس کا انتظام اطالعات و  

 نشریات کی وزارت کے ذریعہ کیا جائے گا۔ 



 

 ڈیجیٹل میڈیا پر خبروں اور حاالت حاضرہ  کے پبلیشرز کون ہیں؟   .7

حاالت   نسی وغیرہ  خبروں اور آن الئن پیپر، نیوز پورٹل،   نیوز ایگریگیٹر، نیو زایج

بھی    حاضرہ  کے مواد کے  پبلیشرز ہیں۔ مساوی سرگرمیاں انجام دینے والے دیگر ادارے 

 مواد  کے پبلیشرز ہیں۔  خبروں اور حاالت حاضرہ کے

 ہے؟  نآن الئن تیار  شدہ مواد کا پبلیشر کو  .8

یٹ فارم  کہا جاتا ہے ۔ ان  آن الئن  تیار شدہ مواد کے پبلیشرز کو  عام طور پر او ٹی ٹی پل 

، آلٹ باال جی وغیرہ شامل ہیں۔یہ پبلیشرز اپنے پلیٹ  5میں نیٹ فلکس، امیزون پرائم،  زی  

فارموں پر پیش کرنے کے لئے   مختلف پروگراموں، فلموں، ویب سیریزوغیرہ  کے بارے  

 میں فیصلہ کرتے ہیں اور ناظرین کے لئے انہیں دستیاب کراتے ہیں۔ 

 آن الئن تیار شدہ مواد سے مراد کیا ہے؟   .9

آن الئن تیار شدہ مواد سے مراد ایسا   آڈیو ویژول مواد  مثالً فلمیں، ویب سیریز وغیرہ ہے  

جو  او ٹی ٹی پلیٹ فارموں کے ذریعہ  مانگ کئے جانے پر  ناظرین کو دستیاب کرایا جاتا  

 ہے۔ 

 انے واال مواد  کہا جاسکتا ہے؟ انٹر نیٹ  پرکس مواد کو  مانگ پر دستیاب کرایاج  .10

ایسے مواد کو مانگ پر دستیاب کرایا جانے واال مواد کہا جاسکتا ہے جس کا ایک یوزر،  

سبسکرائبریا   ویور کے ذریعہ انتخاب کیا جاتا ہے اور  اس کی پسند کے وقت پر اس مواد  

 تک   اس کی رسائی  ہوتی ہے۔ 

کیا انٹرنیٹ پر مختلف حالیہ واقعات پر اپنی آرا سمیت مختلف قسم کا مواد پوسٹ   .11

 کرنے والے عام یوزر بھی پبلیشر ہیں؟ 



ایسے عام یوزر خبروں اور حاالت حاضرہ کے مواد کے پبلیشر کے دائرے میں نہیں شامل  

باری سرگرمی  کئے گئے ہیں،  جو انٹرنیٹ پر مواد تو پوسٹ کرتے ہیں لیکن وہ یہ کام کارو

 کے طور پر منظم طریقے سے نہیں کرتے۔ 

 کیا ان قوانین کا اطالق صرف پبلیشرز کی ویب سائٹوں پر ہوتا ہے؟   .12

مواد کی اشاعت کے لئے استعمال کئے جانے والے  آن الئن ذرائع کا لحاظ کئے بغیر   

کرنے کی  پبلیشروں کو شائع کئے جانے والے مواد کے معاملے میں قوانین پر عمل  

 ضرورت ہے۔ 

 

 :خبروں اور حاالت حاضرہ  کے پبلیشرز کے لئے ضابطہ اخالقIIIسیکشن 

 ڈیجیٹل نیوز پبلیشرز کے لئے ضابطہ اخالق کیا ہیں؟   .13

پریس کونسل آف انڈیا  کے صحافیوں کے  لئے  اخالقی اصولوں کے لئے دیکھیں    •

https://presscouncil.nic.in/WriteReadData/Pdf/NORMSTWOZ

EROONEININE.pdf 

کے تحت پروگرام  5کی دفعہ  1995کیبل ٹیلی وژن نیٹ ورکس )ریگولیشن( ایکٹ   •

 کوڈ کے لئے دیکھیں 

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

advertising-code 

تحت جو مواد ممنوعہ ہے، اس کی اشاعت یا  اس وقت نافذ  کسی بھی قانون کے   •

 ٹرانسمیشن نہیں  کیا جائے گا۔ 

 کیا ضابطہ اخالق  میں نیوز پبلیشرز پر نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں؟  .14

ڈیجیٹل نیوز پبلیشرز کے لئے ضابطہ اخالق میں کہا گیا ہے کہ وہ  موجودہ قوانین پر عمل  

ں کیا گیاہے۔ چند نیوز ویب سائٹیں پرنٹ اور ٹی وی  کریں۔ کوئی نیا قانون یا ضابطہ نافذ   نہی

نیوز میڈیا  کے   ضابطوں پر پہلے ہی عمل کررہی ہیں، ضابطہ اخالق  میں محض اس بات  

پر زور دیا گیا ہے کہ ڈیجیٹل نیوز  میں  کیبل ٹیلی وژن نیٹ ورکس ریگولیشن ایکٹ  )ٹی  

  ہونے  اصول )پرنٹ میڈیا پر نافذوی پر نافذ ہونے واال( کے تحت  صحافیوں کے  اخالقی 

والے( اور  پروگرام کوڈپر  عمل کیا جائے تاکہ  نیوز میڈیا صنعت میں سب کے لئے یکساں  

 مواقع فراہم کرائے جائیں۔

 



 

: آن الئن تیار شدہ مواد کے پبلیشرز )او ٹی ٹی پلیٹ فارمز( کے لئے ضابطہ IVسیکشن 

 اخالق

 او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے لئے ضابطہ اخالق کیا ہیں؟   .15

 او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے ضابطہ اخالق میں  درجہ ذیل  امور شامل ہیں: 

ممنوعہ مواد اور ایسا مواد، جس کے بارے میں پلیٹ فارموں کو احتیاط اور  •

 دانش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، سے متعلق عام اصول۔

 زمروں میں  مواد کی زمرہ بندی اور مواد کی ریٹنگ۔  مختلف  عمر  سے متعلق  •

 مواد  کے زمرے اور مواد کی نوعیت کا مظاہرہ۔  •

مخصوص مواد تک بچوں کی رسائی کو روکنے کے لئے عمر سے متعلق    •

 درجہ بندی، پیرنٹل  الک  اور عمر کی تصدیق کا میکانزم۔ 

 اقدامات۔ معذور افراد کے لئے مواد تک رسائی   کو بہتر بنانے کے  •

ام اصولوں پر عمل کرنے  ق او ٹی ٹی پلیٹ فارموں کو  کن عضابطہ اخالق کے مطاب   .16

 کی ضرورت ہے؟

ن عا م اصولوں پر عمل کرنے کی  مطابق او ٹی ٹی پلیٹ فارموں کو ج ضابطہ اخالق کے

 ضرورت ہے ان میں درج ذیل شامل ہیں: 

ت ممنوعہ ہو یا کسی  ش نہ کریں جو کسی قانون کے تحکسی بھی ایسے مواد کو پبل •

 بااختیار عدالت کے ذریعہ ممنوعہ ہو۔

ایسے مواد کے  نتائج پر غور کریں اور اس کے معاملے میں مناسب احتیاط اور   •

دانش مندی سے کام لیں، جس سے  بھارت کی خود مختاری اور یکجہتی متاثر ہوتی  



ہو،  جو    ہو، ملک کی سالمتی کو خطرہ ہو یا اس  کے خطرے میں پڑنے کا امکان 

بیرونی ممالک کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات  کے  لئے مضر ہو یا  جس سے  

 تشدد بھڑکنے یا عوامی نظم و نسق میں رخنہ پڑنے کا امکان ہو۔ 

کسی نسلی اور مذہبی گروپ کی سرگرمیوں ، اعتقادات ، رسم و رواج یا نظریات  پر   •

ور کثیر مذہبی  حیثیت پر غور  فیچر پیش کرنے سے پہلے  بھارت کی  کثیر نسلی ا

 کریں اور  مناسب احتیاط اور دانش مندی سے کام لیں۔ 

مواد کے وہ مختلف عناصر کون سے ہیں  جن کا آن الئن تیار شدہ مواد کے ساتھ       .17

 مظاہرہ کیا جانا چاہیے؟

یا پروگرام، ویب سیریز وغیرہ کے لئے   عمر کے    مواد  ایک کو ہراو ٹی ٹی پلیٹ فارموں 

ہونے کی صورت میں    ضروریمطابق مواد کی ریٹنگ اور نوعیت  کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ 

پبلیشر کو پروگرام کے آغا ز میں  ناظرین کو دانش مندی کا مشورہ دیتے ہوئے ایک  

 مشاورتی نوٹ کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 

ی کے  پانچ سطحی معیارات  کا استعمال کرنے کی وجہ عمر سے متعلق  زمرہ بند  .18

 کیا ہے؟ اس سے صارفین کو  کیا مدد ملے گی؟ 

عمر سے متعلق زمرہ بندی کے معیارات بین االقوامی طریقہ کار پر مبنی ہیں۔ اس کا مقصد   

بچوں کی بڑی حد تک حساس یا مضر مواد سے حفاظت کرنا ہے۔ بچوں کی ذہن سازی میں  

، اس لئے عمر سے متعلق   پانچ زمروں سے   ے ہیںم اور میڈیا  بڑا رول ادا کرتچونکہ  تعلی

والدین کو ایسے مواد کے بارے میں دانش مندانہ فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی جس   

 سےوہ اپنے   بچوں کو روبرو کرانا چاہتے ہیں۔ 

کی عمر سے متعلق  وہ مختلف زمرے کیا ہیں جن میں آن الئن تیار شدہ مواد    .19

 زمرہ بندی کی جائے گی؟

آن الئن تیار شدہ مواد کو عمر سے متعلق  ریٹنگ کی درج ذیل زمروں میں  درجہ بندی کی  

 جائے گی: 

نمبر  
 شمار

درجہ   مواد کی نوعیت )کس کے لئے مناسب ہے( 
 بندی 

عمر کا لحاظ کئے بغیر بال روک ٹوک رسائی جو کہ  1
 خاندان کے موافق ہے 

U 

سے زیادہ عمر والوں کے لئے ایسا مواد  سال اور اس 7 2
سال سے کم عمر کے بچے والدین کی رہنمائی   7جس کو 

 میں دیکھ سکتے ہیں 

U/A 
7+ 

سال اور اس سے زیادہ عمر والوں کے لئے  ایسا مواد   13 3
سال سے کم عمر کے بچے والدین کی   13جس کو 

 رہنمائی میں دیکھ سکتے ہیں 

U/A 
13+ 



سے زیادہ عمر والوں کے لئے  ایسا مواد  سال اور اس  16 4
سال سے کم عمر کے بچے والدین کی   16جس کو 

 رہنمائی میں دیکھ سکتے ہیں 

U/A 
16+ 

 A صرف بالغوں کے لئے  5

 

 کیا او ٹی ٹی پلیٹ فارموں پر کوئی سینسر شپ ہے؟    .20

وں کو اپنے  ان قوانین میں کسی طرح کی  سینسر شپ کا التزام نہیں ہے۔ او ٹی ٹی پلیٹ فارم

 مواد کی  خود ہی درجہ بندی کرنی ہوگی۔ 

 مواد کی درجہ بندی کے لئے  کن عوامل پر غور کیا جائے؟   .21

( جنسی  iv( عریانیت )iii( تشدد )iiموضوعات اور پیغامات ) (iان مواد کی درجہ بندی  )

گئی ہے۔  ( خوف  ودہشت کی بنیاد پر کی vii( ڈرگ اور منشیات  اور  )vi( زبان  ) vمواد )

 قوانین کی فہرست میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ 

پروگرام کے مواد کی نوعیت سے متعلق  وضاحت میں کیا تفصیل پیش کی جانی    .22

 چاہیے؟

مواد کی نوعیت سے متعلق وضاحت میں کسی فلم، ویب سیریز وغیرہ کے  مختلف پہلوؤں  

، قابل تقلید رویہ، عریانیت،  کا ذکر کیا جائے۔ ان پہلوؤں کا تعلق غیر قانونی اور مضر  مواد 

 زبان،  جنسیت، تشدد، خوف ، خطرہ،  دہشت وغیرہ کی عکاسی سے ہوسکتا ہے۔ 

 ا جائے گا کہ بچے  حساس مواد نہ دیکھیں؟اس بات کو کیسے یقینی بنای  .23

’U/A 13+ ‘    یا اس سے  اوپر درجے کے مواد کے لئے  او ٹی ٹی پلیٹ فارم رسائی کو

زمرے والے مواد کے لئے   ‘Aکنٹرول کرنے واال میکانزم مثالً پیرنٹل الک نافذ کرے گا۔ ’

وہ ایسے مواد کے ناظرین کے لئے عمر کی تصدیق کا ایک قابل بھروسہ  میکانزم  نافذ  

 کرے گا۔ 

 یں او ٹی ٹی صنعت کو کس طرح فروغ حاصل ہوگا؟بھارت م ان قوانین سے   . 24

ان قوانین سے ڈیجیٹل میڈیا ایکو سسٹم کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ ایک مستحکم ادارہ جاتی  

میکانزم سے سرمایہ کاری کو راغب کرنے،  روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور خصوصی  

ول   سروس سیکٹر میں   طور پر او ٹی ٹی شعبےمیں   فروغ اور عمومی طور پر  آڈیو ویژ

 آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ 

 مجوزہ ضابطہ اخالق فنی آزادی اور تخلیقیت کو کس طرح فروغ دیتا ہے؟ . 25



او  حکومت فن آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کے حق کے تئیں عہدبستہ ہے۔ یہ ضابطے 

ٹی ٹی پلیٹ فارموں کے ذریعے مواد کی خود درجہ بندی فراہم کرتے ہیں اور جس میں  

اس سلسلے میں سرٹیفکیشن کے لیے  سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن کا دخل نہیں ہوتا۔ 

ضابطوں میں فراہم کیے گئے ہیں۔ لہذا ان ضابطوں سے تفریح  وسیع رہنما خطوط  بھی ان 

کے شعبے میں فنی تخلیقیت کے اظہار اور  معیاری مواد کو تیار کرنے کے موقعے تشکیل  

 پاتے ہیں۔  

کس طرح او ٹی ٹی پلیٹ فارموں کے لیے ضابطوں سے کنشورسیئم کے متبادل کو  . 26

 فروغ ملتا ہے؟  

درجہ بندی کے ڈسپلے  ضابطوں سے ناظرین اور صارفین بااختیار بنتے ہیں۔ ضابطوں سے  

اور او ٹی ٹی پلیٹ فارموں کے ذریعے مواد کے ڈیسکرپٹر  کے ساتھ خود درجہ بندی کی  

اس بات کے اہل ہو جاتے ہیں کہ وہ  اپنے    تجویز کرتی ہے۔ اس الئحہ عمل سے ناظرین

لے سکتے    باخبر فیصلےسند کرتے ہیں اس کے بارے میں  دیکھنے کے لیے کون سا مواد پ

والدین کو مدد    ہیں۔   اور عمر کی تصدیق کے نظام سے  پر کنٹرول  کچھ مواد تک رسائی 

 ملے گی کہ وہ بچوں کو امکانی نقصاندہ مواد سے محفوظ رکھ سکیں۔

 : شکایات کے ازالے کا نظام Vسیکشن 

متعلق   . 27 مواد سے  پر  میڈیا  جاتی ڈیجیٹل  ادارہ  کےلیے  نمٹنے  شکایات سے  عوامی 

 نظام کی تین سطحیں کون سی ہیں؟ 

اس مقصد کے لیے ضابطوں سے تین  عوامی شکایات کو مقررہ وقت میں نمٹایا جائے گا۔  

 -سطحوں واال ڈھانچہ قائم ہوتا ہے:

 ندہ کی طرف سے خود ضابطگین: اشاعت کIسطح  •

وا:  IIسطح   • ضابطگی  خود  کے   کنندگان  خود اشاعت  سے   طرف  کی  ادارے  لے 

 ضابطگی 

 : مرکزی حکومت کی طرف سے نگرانی کا نظام IIIسطح  •

خود ضابطگی کے نظام میں اشاعت کنندہ کی طرف سے کس طرح کی آزادی مرتب   . 28

 کی جاتی ہے؟ کیا حکومت نظام کو کنٹرول کرتی ہے؟ 

اشاعت کنندہ ہونا    Iسطح   –ادارہ جاتی نظام سے خود ضابطگی کی دو سطحیں قائم ہوتی ہیں  

سطح   کے    IIاور  کنندہ  اشاعت  خود  ادارہ  کا  ضابطگی  خود  ہونا۔  ادارہ  کا  ضابطگی  خود 

سپریم کورٹ / ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج یا    ذریعے تشکیل دیا گیا ایک صنعت ادارہ ہوگا۔  

پر فیلڈ سے متعلق صنعت سے تعلق رکھنے والی کوئی نمایا شخصیت  چیئر پرسن کے طور  

شبیہ واال ادارہ ہوگا۔ حکومت کا اس میں ایک معمولی    اور اعلی  یہ ایک ساتھ رکھنے واال  ،  



  ، ذریعے  کے  نظام  کے  نگرانی  ہے  دو رول  پہلی  جو  میں  معامالت  اُن  پر  سطح  تیسری 

 سطحوں مین حل نہیں کیے جا سکے ہیں۔ 

 (؟Iاشاعت کنندہ کا کیا رول ہوگا )سطح شکایات کو دور کرنے کےلیے  .  29

شکایات کو دور کرنے واال ایک نظام قائم کرے گا اور مقررہ وقت کے اندر ہر اشاعت کنندہ  

اندر شکایات موصول کرنے اور ان کا ازالہ کرنے کےلیے بھارت میں مقیم ایک گریوینس  

نظام   ازالے کے  شکایات کے  گا۔  تقرر کرے  کا  یا  افسر  سائٹ  ویب  کی  اس  تفصیالت  کی 

کن اشاعت  پر  جگہ  مناسب  کسی   پر   ہر  انٹرفیس  گا۔   جائے  کیا  ظاہر  طرف سے  کی  ندہ 

اشاعت کنندہ کو اس بات کی بھی ضرورت ہوگی کہ وہ ایک خود ضابطگی کے ازالے کا  

 ایک رکن بنا جائے۔  

کوئی   .  30 سے  طرف  کی  کنندہ  اشاعت  کسی  میں  بارے  کے  کرنے  موصول  شکایات 

 فیصلہ کتنے وقت میں کیا جائے۔ 

دن کے اندر اندر شکایت کنندہ کو اپنے فیصلے سے باخبر   15اشاعت کنندہ کو چاہیے کہ وہ 

 کرے۔

کنندہ   . 31 کوئی شکایت  کی  کیا  کنندہ  اشاعت  پر  گئی شکایت  کی  داخل  اپنی طرف سے 

 طرف سے کیے گئے فیصلے کے خالف اپیل کر سکتا ہے؟ 

خود ضابطگی ادارے کے اشاعت کنندہ کے خالف اپیل کر سکتا  جی ہاں، کوئی شکایت کنندہ  

  15اس طرح کی درخواست فیصلہ کرنے کے      جس کا کہ اشاعت کنندہ ایک رکن ہے۔ہے  

 دن کے اندر کی جاتی ہے۔ 

 دن کے اندر کوئی جواب نہیں دیتا تو کیا کیا جائے؟  15اگر اشاعت کنندہ  . 32

کنندہ   اشاعت  خود    15اگر  اُس  کو  معاملے  اس  تو  دیتا  نہیں  جواب  کوئی  اندر  کے  دن 

ضابطگی ادارے کی طرف سے براہ راست اٹھایا جا سکتا ہے جس کا کہ اشاعت کنندہ رکن  

 ہے۔  

 خود ضابطگی ادارہ کیسے تشکیل دیا جاتا ہے ؟  .  33

ک شقوں  کی  ایشنیں ضابطوں  ایسوسی  کی  ان  یا  گان  کنند  ضابطگی  اشاعت  خود  مطابق  ے 

 ادارے قائم کر سکتی ہیں۔ 

 ؟کسی خود ضابطگی ادارے کی ساخت کیا ہوگی . 34

یا     کا کوئی ریٹائرڈ جج  ہائی کورٹ  یا  ادارے  کی سربراہی سپریم کورٹ  خود ضابطگی 

ممتاز   آزاد  کوئی  کی  میدان  کے  وغیرہ  حقوق  کے  بچوں  تفریح،   ، کاسٹنگ  براڈ   ، میڈیا 



اس میں زیادہ سے زیادہ دیگر چھ ارکان ہوں گے جو ان میدانوں  شخصیت کر سکتی ہے۔  

 کے ماہر ہوں گے۔ 

 بھارت میں کیا سبھی اشاعت کنندگان کے لیے کوئی واحد خود ضابطگی ادارہ ہوگا؟ . 35

خود   کسی   کنندہ  اشاعت  کوئی  لیکن  ہیں  ہو سکتے  ادارے  خود ضابطگی  زیادہ  ایک سے 

 ضابطگی ادارے کا رکن ہونا چاہیے۔ 

 خود ضابطگی ادارے کی کارکردگی کیا ہے؟  . 36

 کام انجام دے گا :خود ضابطگی ادارہ مندرجہ ذیل 

 اشاعت کنندہ کی طرف سے ضابطٔہ اخالق پر عمل درآمد کو  یقینی بنانا؛  •

دن کے اندر  حل نہیں کیا    15ان شکایات کو دور کرنا جنہیں اشاعت کنندگان نے    •

 ہے؛ 

اشاعت کنندگان کے فیصلے کے خالف شکایت کنندہ کی طرف سے داخل کی گئی 

 خواستوں کی سنوائی کرنا؛  در

ضابطہ اخالق پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کےلیے اس طرح کے اشاعت کنندگان   •

 کو رہنما خطوط یا ہدایتیں  جاری کرنا۔ 

 .کیا وزارت خود ضابطگی اداروں کا رجسٹریشن کرے گی؟ 37

ضابطوں کی شقوں کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے  وزارت یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ ادارہ  

انجام دینے سے اتفاق کیا ہے ۔ وزارت  اور اس نے ضابطوں میں بیان کی گئی کارکردگی  

رجسٹریشن   کا  اداروں  ضابطگی  بعد  خود  کے  کرنے  اطمینان  ادارہ  یہ  یہ  کہ  گی  کرے 

بیان کی گئی  ل دیا گیا ہے اور  ضابطوں کی شقوں کے مطابق تشکی اس نے ضابطوں میں 

 کارکردگی انجام دینے سے اتفاق کیا ہے۔ 

.کوئی خود ضابطگی ادارہ اشاعت کنندگان کو کون سے رہنما خطوط اور ہدایات جاری 38

 کر سکتا ہے؟ 

 اشاعت کنندہ کو تتنیہ، مالمت،  نصیحت یا سرزنش ؛ یا  •

 کرنا؛ یا رت طلب اشاعت کنندہ کی طرف سے معذ •

 اشاعت کنندہ سے کوئی وارننگ کارڈ یا کوئی اعالمیہ شامل کرنے کےلیے کہنا۔ یا  •

 -آن الئن محفوظ کیے گئے مواد کی صورت میں اشاعت کنندہ کو ہدایت دینا کہ وہ ،  •

 متعلقہ مواد کی نئے سرے سے درجہ بندی کرے ؛ یا  ▪

درجہ بندی اور اس  مواد کے ڈسکرپٹر ، یہ مواد کتنے دن سے ہے اس کی   ▪

 کی رسائی حاصل  کرنے پر کنٹرول کے اقدامات میں مناسب ترمیم کرنا؛ یا 

 متعلقہ مواد کی جھلکیوں  خالصے میں کاٹ چھانٹ کرنا؛  ▪



کیا کوئی شکایت کنندہ خود ضابطگی ادارے کی طرف سے کیے گیے فیصلے کے   . 39

 خالف اپیل کر سکتا ہے؟ 

دن کے اندر کے خودضابطگی    15فیصلہ حاصل کرنے کے  جی ہاں ، کوئی شکایت کنندہ  

 ادارے کے فیصلے کے خالف درخواست کر سکتا ہے۔ 

والے  .  40 ازالے کے    تین سطحوں  کے  )تیسری  شکایت  نظام  کا  نگرانی  تحت  نظام کے 

 سطح( کیا ہوگا؟

اطالعات و نشریات کی وزارت اور وزارت کی طرف سے تشکیل دی گئی بین محکمہ جاتی 

 نگرانی کا نظام تشکیل دے گی۔ کمیٹی  

 کیا ہوگی؟ ساخت . بین محکمہ جاتی کمیٹی کی41

بین محکمہ جاتی کمیٹی کی صدارت وزارت کی طرف سے نامزد ایک بااختیار افسر کرے  

رانکس اور اطالعاتی ٹکنالوجی کی وزارت جیسی دوسری  کٹگا۔ اس میں وزارت داخلہ ، الی

 شامل ہوں گے۔   اور متعلقہ شعبوں کے ماہرین وزارتوں اور تنظیموں کے نمائندے 

 بین محکمہ جاتی کمیٹی کا کیا رول ہوگا؟ .  42

دوسری یا پہلی سطح سے اٹھنے والی شکایات کی سنوائی کرے گی  بین محکمہ جاتی کمیٹی  

سے بھیجی گئی شکایات کی سنوائی کرے گی۔ اور وزارت کو سفارشیں یا وزارت کی طرف 

 پیش کریں گی۔ 

اور 43 کرنے  داخل  اپنا جواب  اور  سنوائی   کمیٹی کے سامنے   کو  کنندگان  اشاعت  کیا   .

 وضاحت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ 

سنوائی ، اپنا  کمیٹی کو بھیجے گئے معامالت کے لیے اشاعت کنندگان کو کمیٹی کے سامنے  

 جواب داخل کرنے اور وضاحت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ 

 کس طرح کوئی شکایت یا درخواست کو قطعی طور پر حل کیا جاتا ہے؟ . 44

 -کمیٹی وزارت سے مندرجہ ذیل سفارشات کر سکتی ہے: 

 مالمت، سرزنش یا  نصیحت کر ستی ہے؛ یا تنبیہ، اس طرح کی کمپنی کو  •

 اس طرح کی کمپنی سے معذرت طلب کر سکتی ہے؛ یا   •

اس طرح کی کمپنی سے کوئی وارننگ کارڈ یا کوئی اعالمیہ شامل کرنے کو کہہ  •

 سکتی ہے؛ یا 

دے   • ہدایت  کو  کنندہ  اشاعت  کسی  میں  کی صورت  مواد  گئے  کیے  محفوظ  الئن  آن 

 —سکتی ہے کہ وہ 

o  متعلقہ مواد کی نئے سرے سے درجہ بندی کرے؛ یا 



o علقہ مواد کے خالصے میں کاٹ چھانٹ کرے ؛ یا مت 

o میں  مواد کے ڈسکرپ کنٹرول  پر  یا رسائی  ہے   دن سے  کتنے  مواد  وہ   ، ٹر 

 مناسب تبدیلی کر سکتی ہے؛ 

اکسانے کی   • لیے  ارتقاب کے  قانونی سزا، جرم کی  متعلق کسی  سرکاری حکم سے 

 ۔ ؛ روک تھام کےلیے مواد ہٹا سکتی ہے یا اس میں ترمیم کر سکتی ہے

(  1اے کی شق کی ذیلی شق )69جہاں کمیٹی اس بات سے مطمئن ہے کہ قانون کی   •

میں دی گئی وجوہات سےمتعلق کارروائی کرنے کی ضرورت ہے ، تو اس صورت  

 میں وہ اس طرح کی کارروائی کی سفارش کر سکتی ہے۔ 

 . کس طرح کسی شکایت یا درخواست کا قطعی طور پر ازالہ کیا جائے گا؟ 45

بین محکمہ جاتی کمیٹی کی سفارشات پر غور و خوض کرے گی اور اشاعت کنندہ  وزارت  

 کی طرف سے عمل درآمد کےلیے مناسب احکامات  / ہدایات جاری کرے گی۔ 

 مواد کو بالک کیا جانا کوئی نئی شق ہے؟  . کیا حکومت کی طرف سے  46

 69یہ آئی ٹی ایکٹ کی دفعہ  مواد کو بالک کرنے کی سہولت کوئی نئی سہولت نہیں ہے ۔  

سے پچھلے گیارہ سال سے  موجود ہے اور اس شق پر اطالعاتی    2009اے کے تحت اور  

ٹکنالوجی  )عوام کے ذریعے اطالع تک رسائی کے لیے بالکنگ کا عمل اور رہنما خطوط(  

الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کے سکریٹری کی طرف  کے تحت    2009سے ضابطہ  

اطالعاتی ٹیکنالوجی )عبوری رہنما خطوط اور ڈیجیٹل    سے اس شق پر عمل کیا جا رہا ہے۔

کے   وزارت  بی  اینڈ  آئی  کو  شق  اس  تحت  کے  اخالق( ضابطوں  متعلق ضابطہ  میڈیا سے 

پر اطالعات و نشریات  سکریٹری سے بدال گیا ہے، کیونکہ ان ضابطوں کے تیسرے حصے  

 کی وزارت عمل کرے گی۔ 

 کسی مواد کو بالک کرنے سے متعلق رہنما خطوط کیا ہیں؟    .47

دفعہ   کہ  تھا  کہا  نے  مآب سپریم کورٹ  میں عزت  فیصلے  اے کے تحت    69شریا سنگھل 

رہنما خطوط   وافر  متعلق  کار سے  طریقہ  پہلے  کرنے سے  عمل  پر  شق  کی  کرنے  بالک 

 ما خطوط میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہیں: موجود ہیں۔ رہن

(  2)19بالکنگ صرف کچھ خصوصی بنیادوں پر کی جاسکتی ہے، جو آئین کی دفعہ  •

میں دی گئی اظہار رائے کی آزادی سے متعلق معقول بندشیں ہیں۔ ان میں بھارت کی 

تعلقات  خودمختاری اور سالمیت، ملک کی حفاظت، بیرونی ملکوں کے ساتھ دوستانہ  

 وغیرہ شامل ہیں۔ 

مواد کو بالک کرنے سے متعلق سفارشات کمیٹی کی جانب سے کی جانی چاہئیں،   •

جس میں خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت، قانون و انصاف کی وزارت، دفاع 

 کی وزارت، خارجی امور کی وزارت کے نمائندگان ہوں۔ 



کیا گیا ہے کہ وہ اپنا جواب اور  ضابطوں میں متعلقہ اشاعت کنندہ کو یہ موقع فراہم   •

جو اس بات پر غور و خوض کرتی ہے    –وضاحتیں کمیٹی کے سامنے پیش کرے  

کہ اس طرح کی معلومات کو بالک کیا جانا  ضروری ہے یا نہیں۔ جب کمیٹی کو یہ  

کے   کرنے  بالک  وہ  تو  ہے  الزمی  کارروائی  کی  طرح  اس  کہ  ہے  ہوجاتا  معلوم 

 احکامات جاری کردیتی ہے۔ 

 مواد کو بالک کرنے کی وجوہات کو تحریری شکل میں ریکارڈ کیا جائے۔  •

 : دیگر پہلوVIسیکشن 

اور .   48 ہیں  کرتے  میل  تال  اور  چیت  بات  ساتھ  کے  وزارت  کنندگان  اشاعت  طرح  کس 

تاکہ ضابطہ اخالق   ہوتی ہے  اور وزارت کے درمیان کس طرح مواصالت  کنندگان  اشاعت 

 معامالت پر تبادلہ خیال ہوسکے۔اور دیگر پہلوؤں سے متعلق 

اپنی کمپنی کی تفصیالت کے بارے میں   اشاعت کنندگان وزارت کو معلومات فراہم کرکے 

 معلومات دیں گے۔ 

کی  .   49 النے  پر  منظرعام  کو  معامالت  کن  سے  طرف  کی  ثالثین  اور  کنندگان  اشاعت 

 ضرورت ہوتی ہے؟

کو موصولہ  ادارے خود  اور خودضابطی  کنندگان  معامالت جن    اشاعت  ان  سبھی شکایات، 

کے تحت شکایات کی گئی ہیں، شکایات پر کی گئی کارروائی، شکایت کنندہ کو دیے گئے  

 جواب کا انکشاف ماہانہ بنیاد پر کریں گے۔ 

 : وزارت میں رابطہ کی جگہیںVIIسیکشن 

.  کسی وضاحت یا شک و شبہ کی صورت میں اطالعات و نشریات کی وزارت میں کس  50

 رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے؟ سے 

کسی شک و شبہ یا وضاحت کی صورت میں ای میل کے ذریعے مندرجہ ذیل افسران سے  

 رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے: 

جناب امریندر سنگھ، ڈپٹی سکریٹری )ڈیجیٹل میڈیا(، وزارت اطالعات و نشریات۔ ای   •

 amarendra.singh@nic.inمیل پتہ:  

جناب شیتج اگروال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر )ڈیجیٹل میڈیا(، وزارت اطالعات و نشریات،   •

 kshitij.aggarwal@gov.inای میل پتہ: 

و   اطالعات  معلومات  سبھی  متعلق  سے  ویب  ضابطوں  کی  وزارت  کی  نشریات 

 پر دستیاب ہے۔    /https://mib.gov.inسائٹ

 



 

 

 


