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తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు  
సెక్షన్ I : ప్రర ధమిక సమాచారం  

1.  ఇన్ఫర్ేేషన్ టెక్రనలజీ (మధయంతర మారగదరశక్రలు మరి్యు డిజిటల్ మీడియా న ైతిక 
నియమావళి) నిబంధన్లు 2021 ప్రర ధాన్యత ఏమిట?ి 

      గత కొన్ని సంవతసరాలుగా డిజిటల్ మీడయిా ప్ాాధాన్యత పెరిగింది. ఆన్ ల నై్ వారాా  
మాధ్యమాలు, ఒటటి ి వేదికలు లాంటివి అభివృదిి  చ ందుతున్ాియి. ఇంటరనిట్ లో 
ఇవి సర్వసాధార్ణం అయిప్ోయాయి. ఇటువంటి సంసథలకి సంబంధంిచి ఈ సంసాథ గత 
మార్గదర్శకాలు వరిాసాా యి. వీటిదావరా తమ పిలల లకు  హాన్న కలిగించే ప్ాసారాల న్ుంచి 
ర్క్షణ కలిపంచడాన్నకి ప్ాజలకు అవకాశం కలుగుతుంది. ఇదే సమయంలో ప్ాసార్ 
సాధ్న్ాలు,  కళాకార్ులతో సహా ప్జాల వాక్ స్వవచఛ, భావ స్వవచఛలు ర్క్ింప్బడతాయి. 
భార్తదేశంలో వారా్, విన్ోద ర్ంగాలు దీర్ఘకాలంలో సుస్ిథర్ అభివృదిిన్న 
సాధించడాన్నకి,  డిజిటల్ మీడయిాలో మీడియా స్ిబబందికి మరె్ుగనైన్ అవకాశాలు 
లభించేలా చూడడాన్నకి ఈ న్నబంధ్న్లు దోహదప్డతాయి.  
2. ఏ చటటా ల క్ ంద ఈ నిబంధన్లు రూప్ ందాయి? వీటిని ప్రరలమ ంట్ లో ప్రవేశ్పెడతార్ర? 

     ఇన్ఫరమేషన్ టెకాిలజీ చటటం 2000న్న ప్ార్లమెంట్ ఆమోదించింది. ఈ చటటం కింద ఈ 
న్నబంధ్న్లు ర్ూప్ుదదిుు కున్ాియి. వీటిన్న ప్ార్లమెంటులో ప్ావేశపడెతార్ు.  
3. ఈ నిబంధన్లు డిజిటల్ వరర్రా  ప్రసరర్రలు, ఒటిట ివేదికలకు ఏ తదేీ న్ ంచి వరాి్సరా యి? 

    ఈ న్నబంధ్న్లు 2021 ఫిబవార ి25 న్ుంచి అమలులోకి వచాాయి.  
4. వీటి ప్ూరాి్ వివర్రలన్  నేన్  ఎకకడ న్ ంచి ప్ ందగలన్ ? 
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మంత్రాతవ శాఖ వెబ్ స్ెటై్  

https://mib.gov.in/digitalmedia/information-tecnology-intermediary-

guidelines-and-digital-media-ethics-code-rules-2021 న్ుంచి ప్ ందవచుాన్ు. 
 
సెక్షన్ II: ఉప్యోగించిన్ సరధారణ ప్దజాలం మరి్యు నిబంధన్లు వరాి్ంచే ప్రి్ధ ి 

5.  ఇన్ఫర్ేేషన్ టెక్రనలజీ (మధయంతర మారగదరశక్రలు మరి్యు డిజిటల్ మీడియా న ైతిక 
నియమావళి) నిబంధన్ 2021 ప్రి్ధిలోనిక్  ఏఏ సంసథలు వసరా యి? 

    ఈ న్నబంధ్న్లు వారా్లు, సమకాలిన్ అంశాలు ప్సాార్ం చసే్వవారికి, ఆన్ ల నై్ 
కయయరమటడ్ కంటెంట్ (ఒటటిి అన్న సాధార్ణంగా పలిుసాా ర్ు) ప్సాారాలు మరియు మధ్యంతర్ 
సంసథలకు వరిాసాా యి.  

డిజిటల్ మీడియా న ైతిక నియమావళి 

ప్రధాన్ అంశరలు 
 మధ్యవర్ుా లపె ైదృష్ిట   
 ఫిరాయదులు, సమసయల ప్రిష్ాారాన్నకి మూడు అంచ ల వయవసథ   
 ప్బ్లల షర్సస కు న్ెైత్రక న్నయమావళి  

 సవయం న్నయంతణాకు అవకాశం  

 సమాచార్ వెలలడ ి 

6. ఈ నిబంధన్లన్  ఎలక్రాా నిక్స్, ఇన్ఫర్ేేషన్ టెక్రనలజీ మంతిరతవ శరఖ లేదా సమాచార, 
ప్రసరర మంతిరతవ శరఖ అమలు చేసరా యా? 
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   న్నబంధ్న్లలోన్న రనండవ భాగంలోన్న అంశాలు మధ్యవర్ుా లకు వరిాసాా యి. 
వీటిన్న  ఎలకాటా న్నక్స, ఇన్ఫరమేషన్ టెకాిలజీ మంత్రాతవ శాఖ అమలు చేసుా ంది. మూడవ 
భాగం న్నబంధ్న్లు డిజిటల్ న్ూయస్ ప్బ్లల షర్సస, ఒటిట ి వేదికలకు వరిాసాా యి. 
వీటిన్న  సమాచార్, ప్ాసార్ మంత్రాతవ శాఖ అమలు చసేుా ంది. 
 

 

డిజిటల్ మీడియా న ైతిక నియమావళి  

ప్రయోజనాలు మర్ియు ఫలితాలు  
ప్రజలకు మర్ియు సమాజానిక్   
 
నాణయమ ైన్ అంశరలు  
ఉతామ జర్ిలిజం మరియు ఉతామ విన్ోద ప్సాారాలు  
 

పిలలలకు రక్షణ  

వీక్షణపెై న్నయంతాణ మరియు వయసుస న్నరాి ర్ణ  

 

సమాజానిక్   
ప్రయోజన్ం 

ప్ౌరులకు సరధిక్రరత  

కోర్ుకున్ి వాటిన్న వీక్ించవచుా. సమసయల ప్రిష్ాార్ం  

 

తప్పుడు సమాచార వరయపిా క్  అడుు కటా  

డిజిటల్ వారా్ల ప్సాార్ం చేస్వవారికి జవాబుదారితన్ం  

 

7. వరరాలు, సమక్రలీన్ అంశరలన్  ప్రసరరం చేసే సంసథలు ఏమిటి? 
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    ఆన్ ల నై్ ప్త్రాక, న్ూయస్ ప్ో ర్టల్, వారా్ల స్వకర్ణ, వారాా  సంసథ  
మొదల నై్వి  వారా్లు, సమకాలీన్ అంశాలన్ు ప్సాార్ం చసే్వ సంసథలు. ఇటువంట ి
విధ్ులన్ు న్నర్వరాించే ఇతర్ సంసథలు  వారా్లు, సమకాలీన్ అంశాలన్ు ప్ాచురిసాా యి. 
 

8. ఆన్ ల ైన్ లో లభంచే సమాచార  ప్బ్లల షర్స్ ఎవరు? 

 

   ఆన్ ల నై్ లో సమాచార్ం ప్ాసార్ం చేస్వ ప్బ్లల షర్సస న్ు ఒటటిి వదేికలుగా సాధార్ణంగా 
ప్రిగణ ంచడం జర్ుగుతుంది. ఉదాహర్ణక ిన్టె్ ఫ్ిల క్స , అమెజాన్ పెైమై్, జీ 5, ఆల్ట బాలాజీ 
మొదల నై్వి. తమ వదేకిల దావరా ప్జాల కోసం ఎటువంట ికార్యకరమాలు, స్ిన్నమాలు, వెబ్ 
స్ిరీస్ న్న ప్సాార్ం చయేాలన్ి అంశాన్ని ఈ ప్బ్లల షర్సస న్నర్ణయిసాా ర్ు.  
 

09.  ఆన్ ల నై్ లో లభంచే సమాచారం అంటే ఏమిట?ి  

    ఒటటిి వేదికల దావరా వీక్షకుల డిమాండ్ మరే్కు అందుబాటులో ఉండే స్ిన్నమాలు, వెబ్ 
స్ిరీస్ తదితర్ దృశయ శరవణ ప్సాారాలు  ఆన్ ల ైన్ లో లభించ ేసమాచార్ం. 
  

10. ఇంటర్ననట్ లో సమాచారం దేనిని డమిాండ్ మేరకు లభంచే సమాచారంగర 
ప్రి్గణిసరా రు? 

    అతడు/ఆమె ఎంపిక చసేుకున్ి సమయంలో ఎంపిక చసేుకున్న 
చూడగల అంశాలన్ు  డమిాండ్ మేర్కు లభించే సమాచార్ంగా ప్రిగణ సాా ర్ు.  
 

11. తాజా సంఘటన్లపెై తమ అభప్రర యాలతో సహా వివిధ అంశరలన్  అంద బటటులో 
ఉంచే సరధారణ వయకుా లు కూడా ప్బ్లల షర్స్ గర ప్ర్ిగణించబడతార్ర?  

    ప్ాచుర్ణకరా్ న్నర్వచన్ంలోకి రాకుండా వాణ జయ అవసరాల కోసం కాకుండా ఇంటరనిట్ లో 
సమాచారాన్ని అందుబాటులో ఉంచ ే సాధార్ణ విన్నయోగదార్ులు వారా్లు, సమకాలీన్ 
అంశాల ప్బ్లల షర్సస గా ప్రిగణ ంచబడర్ు.  
 

12. ఈ నిబంధన్లు వ బ్ సెైటల  ప్బ్లల షర్స్ కు మాతరమే వరాి్సరా యా?  
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       వాయపిా  కోసం విన్నయోగిసుా న్ాిరా లేదా అన్ి అంశంతో సంబంధ్ం లేకుండా ప్బ్లల షర్సస 
సమాచారాన్నకి సంబంధంిచి అన్ని న్నబంధ్న్లన్ు ప్ాటించవలస్ి ఉంటుంది.  
 
 

సెక్షన్  III: వరరాలు...వరామాన్ వయవహార్రల ప్బ్లల షర్స్ క్ోసం న ైతిక నిబంధనావళి 
13. డజిిటల్  వరరాల ప్బ్లల షర్స్ కు న ైతిక నిబంధనావళి ఎలా ఉంటుంది? 
 భార్త ప్ాత్రాకమయ మండలి (పిస్ిఐ) జారీచసే్ిన్ ప్ాత్రాకమయ న్నయమావళి న్నబంధ్న్లు 

(https://presscouncil.nic.in/WriteReadData/pdf/NORMSTWOZEROO
NEININE.pdf) 

 కమబుల్  టెలివిజన్  న్ెట్ వర్సా్  (న్నయంతణా) చటటం-1955లో స్ెక్షన్  5 న్నరముశిత ప్ోా గార మ్  
కోడ్  (https://www.mib.gov.in/broadcasting/programme-and-
advertising-codes) 

 ప్ాసుా తం అమలులో గల ఏ చటటం దావరా అయిన్ా న్నష్వధించబడని్ సారాంశాల 
ప్ాచుర్ణ, ప్సాారాలు కయడా చయేరాదు. 
 

14. ఈ న తైిక నిబంధనావళి వరర్రా  ప్బ్లల షర్స్ పెై క్ొతా ఆంక్షలన్  జోడిస ా ందా? 
డిజిటల్  వారాా  ప్బ్లల షర్సస  ప్ాసుతం అమలులో గల చటాట లన్ు ప్ాటించాలన్న న్ెైత్రక 

న్నబంధ్న్ావళి న్నరముశిసుా ంది; అంతేగానీ, కొతా చటటం లేదా న్నయంతణాలేవీ న్నరముశించలేదు. 
ప్ాచుర్ణ, టెలివిజన్  వారాా  మాధ్యమాలకు న్నరముశించిన్ న్నబంధ్న్లన్ు కొన్ని వెబ్ స్ెైటుల  
ఇప్పటికమ ప్ాటిసూా  ఉండవచుా. ఈ న్ేప్థ్యంలో డజిిటల్  వారా్ల సంబంధిత దృష్ిట  
కోణంలోన్ూ ప్ాత్రాకమయ న్నయమావళి న్నబంధ్న్లన్ు అన్ుసరించాలన్న ఈ న్ెతై్రక 
న్నబంధ్న్ావళి న్నరముశిసోా ంది. అలాగమ, (టవీీ ర్ంగాన్నకి వరిాంచే) కమబుల్  టలెివిజన్  న్టె్ వర్సా్  
న్నయంతాణ చటటం కింద ప్ోా గార మ్  కోడ్ న్ు ప్ాటించాలన్న సూచిసోా ంది. తదావరా వారాా  
మాధ్యమాల ప్రిశరమలో సమాన్ ప్రిగణన్కు వీలు కలిపసాో ంది. 
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డిజిటల్  మాధయమాల న తైిక నిబంధనావళి 

ప్రయోజనాలు - ఫలితాలు 
డిజిటల్  వరర్రా  ప్బ్లల షర్స్ 
 

స సిథర ప్రగతి     సమానావక్రశరల కే్షతరం 
ప్ార్దర్శకత దావరా          ఆన్ ల ైన్ , ఆఫ ల నై్  వారా్లకు  
న్ాణయమెనై్ జర్ిలిజం    ఒకమ విధ్మెైన్ సూతాావళి 
 

డిజిటల్  
వరర్రా  

ప్రచ రణ కరాలు 
ప్తిరక్ర సరవతంతరయం    అవరసావ సమాచార నిర్ోధం 
ప్ాభుతవ జోకయం    డిజిటల్  మాధ్యమాలోల  తప్ుపడు 
న్ామమాతాం     వారా్ల ధోర్ణ  న్నవార్ణ 
 

సెక్షన్  IV: ఆన్ ల నై్  (ఒటిట ివేదికల)లో ముంద గర సిదధం చసేిన్ సరర్రంశ్ం ప్రసరరకరాల క్ోసం 
న ైతిక నిబంధనావళి 
15. ‘ఒటిటి’ వేదకిలకు న ైతిక నిబంధనావళి ఎలా ఉంటుంది? 

   ఒటిటి వేదికలకు న్నబంధ్న్ావళి కింద ిఅంశాలతో కయడిన్ద ై ఉంటుంది: 
 న్నష్వధిత సారాంశంతోప్ాటు ఆయా వదేికలు తగిన్ జాగరతాలు, విచక్షణ 

ప్ాటించాలిసన్ సారాంశాల విషయంలో సాధార్ణ న్నయామవళి వరిాసుా ంది. 
 వివిధ్ వయోవరాగ ల ప్ాాత్రప్దికన్ సారాంశ వరీగకర్ణ, రమటింగ్  
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 సారాంశ వరీగకర్ణ, సారాంశ విశదీకర్ణల ప్దార్శన్ 
 వయో విభజన్, తలిలదండుాల న్నయంతణా/వయోవర్గ తన్నఖీ యంతాాంగాల ఏరాపటు 

దావరా న్నరముశిత సారాంశాలు పలిల లకు అందుబాటులో లేకుండా చూడటం 
 దివాయంగుల కోసం సారాంశ లభయత మెర్ుగుప్ర్చే చర్యలు చేప్టటడం 

 

16. న ైతిక నిబంధనావళిలో భటగంగర ‘ఒటిట’ి వేదకిలు ప్రటించాలి్న్ సరధారణ 
సూతార లేమిటి? 

న్ెైత్రక న్నబంధ్న్ావళిలో భాగంగా ఒటిట ివేదికలు ప్ాటించాలిసన్ సాధార్ణ సూతాా లు 
కింది విధ్ంగా ఉంటాయి: 
 ఏద నై్ా చటటం కింద న్నష్వధించబడిన్ లేదా ఏద నై్ా సంబంధతి న్ాయయసాథ న్ ప్రిధలిో 

న్నష్వధించబడిన్ ఎలాంట ిసారాంశ ప్ాచుర్ణ, ప్ాసార్ం చేయరాదు. 
 భార్తదేశ సార్వభౌమాధికార్ం, సమగరతలకు భంగం కలిగించగల; దేశ భదతాకు 

ముప్ుపత చేా, ప్ామాదంలోకి న్ెటటట  లేదా బలహనీ్ప్రిచ ేఏ సారాంశం విషయంలోన్ెనై్ా 
ఎదుర్యియయ సమసయలతోప్ాటు ప్రిగణన్లోకి తీసుకున్న తగు జాగరతా, విచక్షణతో 
వయవహరించాలి. అదేవిధ్ంగా విదేశాలతో భార్త స్విహ సంబంధాలన్ు ద బబతీయగల 
లేదా హ ంసన్ు పవారమపించే లేదా శాంత్రభదాతల న్నర్వహణన్ు భంగప్రిచ ే ఏ సారాంశం 
విషయంలోన్ెైన్ా అన్నివిధాలా ప్ాటించాలిసన్ జాగరతాలన్ు ప్రిగణన్లోకి తీసుకోవాలి. 

 ఏవెనై్ా కార్యకలాప్ాలు, న్మేకాలు, ప్దితులు, అభిప్ాాయాలు, ఏవెనై్ా జాత్ర/మత 
సమూహాలకు సంబంధంిచిన్ సారాంశం విషయంలో దేశంలోన్న బహుళ జాతీయ, 
బహుళ మతాలతో కయడిన్ వెైవిధాయన్ని ప్రిగణన్లోకి తీసుకున్న తగిన్ జాగరతాలు, 
విచక్షణన్ు ప్ాదరిశంచాలి. 

17. ముంద గర సిదధం చేసిన్ ఆన్ ల ైన్  సరర్రంశ్ంతో ప్రదర్ిశంచాలి్న్ వివిధ సరర్రంశ్ 
అంతర్రాగ అంశరలేమిటి? 

ముందుగా స్ిదిం చేస్ిన్ ప్తా్ర సారాంశం లేదా కార్యకరమం, వెబ్  స్ిరసీ్  వగనైరాలకు 
సంబంధించిన్ వయోవర్గ ఆధారిత సారాంశ రమటింగ్ , సారాంశ విశదీకర్ణన్ు ‘ఒటటిి’ 
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వేదికలు తప్పన్నసరిగా ప్ాదరిశంచాలి. అలాగమ వీక్షకుల విచక్షణకు సంబంధించిన్ 
సలహా/సూచన్లన్ు కార్యకరమ ప్ాార్ంభాన్నకి ముందుగాన్ే ప్సాార్కరా్లు ప్దారిశంచాలి. 
18. ఐద  అంచెల వయస  ఆధారి్త వర్గగకరణ నిబంధన్కు ప్రర తిప్దిక ఏమిటి? అది 
వినియోగదారులకు ఎలా తోడుడుత ంది? 
 
 

ఈ వయసు ఆధారిత  వరీగకర్ణ న్నబంధ్న్ అంతరాా తీయంగా ఆచర్ణలో గల 
విధాన్ం. సున్నిత, హాన్నకర్ అంశాలున్ి సారాంశాల న్ుంచి పలిల లకు ర్క్షణ కలిపంచడమే 
దీన్న ఉదేుశం. పలిల ల ఆలోచన్లకు ర్ూప్మిచిా, వారి బుదిి  వికాసాన్నకి తోడపడటంలో 
విదాయర్ంగం, మాధ్యమాలు ప్ాధాన్ ప్ాత ా ప్ో ష్సిాా యి గన్ుక ఐదంచ ల వయసు ఆధారిత 
వరీగకర్ణ ప్దిత్ర తలిలదండుాలకు సహాయ ప్డుతుంది. ఆ మేర్కు సదర్ు సారాంశాలన్ు 
పిలల లకు అందుబాటులో ఉంచడంపె ై వార్ు ప్ూరిా సమాచార్ం ఆధార్ంగా న్నర్ణయాలు 
తీసుకోగలుగుతార్ు. 
19. ఐద  అంచలె వయస  ఆధారి్త వర్గగకరణ క్ ంద ముంద గర సిదధం చేసిన్ ఆన్ ల ైన్  
సరర్రంశరల వర్గగకరణ ఎలా ఉంటుంది? 

   ముందుగా స్దిిం చసే్ని్ ఆన్ ల నై్  సారాంశ వరీగకర్ణ కింది విధ్ంగా ఉంటుంది: 
వ.సం. సరర్రంశ్ సవభటవం (చూడదగిన్ వయోవర్రగ లు) వర్గగకరణ 
 1  ఎటువంట ిఆంక్షలయ లేన్న, సకుటుంబంగా చూడదగిన్ది   U 
 2  7 సంవతసరాలు అంతకుపెైబడిన్ వయకుా లు.. తలిలదండుా ల 

ప్ర్యవేక్షణలో 7 సంవతసరాలలోప్ు పిలల లు చూడదగిన్ది 
 U/A 7+ 

 3  13 సంవతసరాలు అంతకుపెైబడని్ వయకుా లు.. తలిలదండుా ల 
ప్ర్యవేక్షణలో 13 సంవతసరాలలోప్ు పిలల లు చూడదగిన్ద ి

 U/A 13+ 

 4  16 సంవతసరాలు అంతకుపెైబడని్ వయకుా లు.. తలిలదండుా ల 
ప్ర్యవేక్షణలో 16 సంవతసరాలలోప్ు పిలల లు చూడదగిన్ది 

 U/A 16+ 

 5 పెదులకు మాతామ ేప్రమిితం  A 
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20. ఒటిట ివేదికలపెై ప్ూరవప్ర్ిశీలన్ (సెనా్ర్స షపి్ ) ఉంటుందా? 
ఈ న్నయమావళిలో ఎలాంటి ప్ూర్వప్రిశీలన్ న్నబంధ్న్లయ లేవు. ఒటటి ివదేికలలో 

ప్ాదరిశంచ ేసారాంశాలు స్వవయ-వరీగకర్ణకు లోబడి ఉంటాయి. 

21. సరర్రంశ్ వర్గగకరణలో ప్రి్గణన్లోక్  తీస క్ోవరలి్న్ అంశరలేమిటి? 
సారాంశం వరీగకర్ణలో- (i) ఇత్రవృతాా లు-సందేశాలు; (ii) హ ంస; (iii) న్గితవం; 

(iv) స్ెక్స; (v) భాష; (vi) మతుా ప్దారాథ లు/మాదక దావాయల దురివన్నయోగం; (vii) 
భయాన్కం వంట ి అంశాలన్ు ప్రిగణన్లోకి తీసుకోవాలి. వీట ి గురించి న్నయమావళి 
అన్ుబంధ్ంలో సపషటంగా వివరించబడింది. 
22. క్రరయకరమ సరర్రంశ్ విశ్దీకరణలో వ లలడించాలి్న్ వివర్రలేమిటి? 

ఏద నై్ా చితాం, వెబ్  స్ిరసీ్  వంటి వాటికి సంబంధించి వివిధ్ వివరాలన్ు సారాంశ 
విశదీకర్ణలో వలెల డించాలి. ఈ వివరాలు- చటటవిర్ుది లేదా హాన్నకర్ ప్దారాథ లు, అన్ుకర్ణ 
అన్ుకయల ప్ావరా్న్, న్గితవం, భాష, స్ెక్స, హ ంస, భయం, బదెరిింప్ు, భయాన్కం 
వగనైరాలకు సంబంధించిన్వెై ఉండాలి. 
23. స నినత, అభ్యంతరకర సరర్రంశరనిన పిలలలు చూడకుండా భ్ర్ోసర కలిుంచడం ఎలా? 

దీన్నకి సంబంధించి ‘U/A 13+’ లేదా అంతకన్ాి ఎకుావ రమటింగ్  గల సారాంశాల 
విషయంలో తలిలదండుా ల ప్ర్మైెన్ న్నష్వధ్ం వంట ియంతాాంగాలన్ు ఒటటి ివేదికలు అమలు 
చేయాలి. అలాగమ ‘A’ రమటింగ్  గల సారాంశాలన్ు వీక్షకులు చూస్వ విషయంలో విశవసనీయ 
వయో న్నరాి ర్ణ యంతాాంగాన్ని అమలు చయేాలి. 

24. భటరతదేశ్ంలో ఒటటి ిప్రి్శ్రమ వృదిధ క్  ఈ నియమావళి ఏ విధంగర తోడుడుత ంది? 
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డిజిటల్  మాధ్యమ ప్రాయవర్ణ వయవసథన్ు ఈ న్నయమావళి మరింత ముందుకు 
తీసుకనళ్ా ంది. తదన్ుగుణంగా న్నలకడ ైన్ ఒక వయవసాథ గత యంతాాంగం ఏరాపటవుతుంది. 
పెటుట బడులు రాబటటటందుకు, ఉప్ాధ ికలపన్తోప్ాటు ఒటటిి ర్ంగంతోప్ాటు సాధార్ణ రీత్రలో 
దృశయ-శరవణ స్వవల ర్ంగం ప్ాగత్రకి కయడా ఇద ిచయేూతన్నసుా ంది. 
 

25. ప్రతిప్రదిత న ైతిక నిబంధనావళి కళారంగం సేవచఛ.. సృజనాతేకతలన్  ఏ విధంగర 
ప్రర త్హిస ా ంద?ి 
 

కళార్ంగాన్నకి స్వవచఛ, వాక్  సావతంతాయం/భావప్కాటన్ స్వవచఛ హకుాలకు ప్భాుతవం 
కటుట బడి ఉంది. ఆ మరే్కు ఒటిటి వదేికలకు స్వవయ సారాంశ వరీగకర్ణ స్వవచఛన్ు ఈ 
న్నబంధ్న్లు కలిపసుా న్ాియి. ఇందులో కమందా చలన్చితా ధ్ుావీకర్ణ బో ర్ుు  జోకయం 
ఎంతమాతాం ఉండదు. ఈ ధ్ుావీకర్ణకు సంబంధించి విసాృత మార్గదర్శకాలు కయడా 
న్నబంధ్న్ావళిలో ప్ ందుప్ర్చబడాు యి. అందువలల  కళాతేక న్ెైప్ుణయ సృష్ిట/ప్ాదర్శన్కు 
తగిన్ మరిన్ని అవకాశాలన్ు ఈ న్నబంధ్న్ావళి కలిపసుా ంది. అంతేకాకుండా, విన్ోద 
ర్ంగంలో న్ాణయమెైన్ సారాంశ సృష్ిట కి దోహదం చసేుా ంది. 

26. ఒటిట ివేదికల నిబంధనావళి వినియోగదారుల ఎంపికకు ఎలా తోడుడుత ంది? 
విన్నయోగదార్ులు, వీక్షకులకు ఈ న్నబంధ్న్ావళి మరింత సాధికార్త ఇసుా ంది. 

ఒటిట ి వదేికల స్వవయ వరీగకర్ణ, సారాంశ విశదీకర్ణ, రమటింగ్ లన్ు ప్దారిశంచడాన్ని ఈ 
న్నబంధ్న్ావళి ప్ాత్రప్ాదంిచింది. ఈ చటాం ఆధార్ంగా వీక్షకులు ప్ూరాి సమాచార్ం ప్ ంద ి
న్నర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతార్ు. తదన్ుగుణంగా ఏ సారాంశాన్ని చూడాలో 
ఎంచుకుంటార్ు. తదావరా పిలల లకు హాన్నకర్, అభయంతర్కర్ న్నరిుషట  సారాంశాల అందుబాటుపె ై
నియంతరణ, తనిఖీ యంతాాంగాలు తలిలదండుాల చేత్రలో ఉంటాయి. 
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సెక్షన్ V: ఫిర్రయద ల ప్ర్షి్రకర విధాన్ం 

27.  డిజిటల్ మాధయమాలలో ప్రసరర్రల మీద ప్రజా ఫిర్రయద ల ప్ర్ిష్రకర్రనిక్  మూడంచెల 
సంసరథ గత విధాన్మేంటి? 

ప్ాజా ఫిరాయదులన్ు ఒక న్నరిుషట  కాలప్రిమిత్రలోగా ప్రషిారిసాా ర్ు. ఇందుకోసం 
ర్ూప్ ందించిన్ న్నబంధ్న్లు మూడంచ ల విధాన్ాన్ని న్లెకొలాపయి:- 

 మొదట ిసాథ యి – ప్బ్లల షర్సస స్వవయ న్నయంతాణ 

 రనండవ సాథ యి – ప్బ్లల షర్సస స్వవయ న్నయంతణా విభాగాల దావరా స్వవయ 
న్నయంతాణ 

 మూడవ సాథ యి – కమందా ప్ాభుతవ ప్రిశీలన్ ప్ాకిరయ 

28. సవవయ నియంతరణ విధాన్ంలో ప్బ్లల షర్స్ ఎలాంటి సేవచచ అన్ భ్విసరా రు? ఆ విధానానిన 
ప్రభ్ుతవం నియంతిరస ా ందా? 

సంసాథ గత విధాన్ం  రనండు సాథ యిలలో స్వవయ న్నయంతాణన్ు న్నర్వహ సుా ంది. 
మొదట ి సాథ యిలో ప్చాుర్ణ కరా్, రనండో  సాథ యిలో స్వవయ న్నయంతాణ సంసథ  ఆ ప్న్న 
చేప్డతాయి. ఈ స్వవయ న్నయంతాణ సంసథన్ు ప్బ్లల షరమస తమ ప్రిశరమ తర్ఫున్ ఏరాపటు 
చేసుకుంటార్ు.  సుపవాంకోర్ుట  లేదా హ ైకోర్ుట  రిటెరై్సు న్ాయయమూరిా గానీ, ప్ాచుర్ణ ప్రిశరమ 
సంబంధ్ ర్ంగాలలో ప్ాముఖుడు గానీ ఈ సంసథ  అధ్యక్షున్నగా ఉంటార్ు. ఇద ి
ప్ాత్రష్ాా తేకమెైన్ ఉన్ిత సాథ యి సంసథ . ఇక మూడో సాథ యిలో  ప్భాుతవ ప్ాతా చాలా 
ప్రిమితంగా ఉంటుంది. మొదట ి రనండు దశలలో ప్రిష్ాార్ం కాన్న ఫరిాయదులే ఈ మూడో 
సాథ యి ప్రిశీలన్ ప్ాకిరయ కిందికి వసాా యి. 
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29. ఫిర్రయద ల ప్ర్ిష్రకరంలో ప్బ్లల షర్స్ ప్రతర (మొదటి సరథ యిలో)  ఎలా ఉంటుంది? 

ప్ాత్ర ప్బ్లల షర్స ఒక ఫిరాయదుల ప్రిష్ాార్ ప్ాకిరయన్ు ర్ూప్ ందించుకుంటార్ు. 
భార్తదేశంలో ఒక ఫరిాయదుల అధికారిన్న న్నయమించి ఫిరాయదుల స్వవకర్ణకు, న్నరిుషట  
కాలప్రిమిత్రలోగా ప్రిష్ాారాన్నకి ఏరాపటుల  చసేాా ర్ు. ప్రిష్ాార్ విధాన్ాన్ని  వివర్ంగా తమ 
వెబ్ స్ెైట్ లేదా ఇంటర్స ఫవస్ లో ప్చాురిసాా ర్ు. అదే సమయంలో ప్తా్ర ప్బ్లల షర్స తప్పన్నసరిగా 
స్వవయన్నయంతాణ సంసథలో సభుయడిగా ఉండాలి. 
30. ప్బ్లల షర్స తన్కు అందిన్ ఫిర్రయద న్  ఎంతక్రలంలో ప్ర్షికర్ించాలి? 

ప్బ్లల షర్స  తన్ న్నర్ణయాన్ని 15 రోజులలోగా ఫిరాయదుదార్ుకు త లియజమయాలి. 
31. ఫిర్రయద దారు తన్ ఫిర్రయద  మీద ప్బ్లల షర్స తీస కున్న నిరణయానిక్  వయతిరే్కంగర అపవులు 
చేస క్ోవచ చనా? 

అవున్ు, ఫిరాయదుదార్ు ఆ ప్బ్లల షర్స న్నర్ణయం  న్చాకపో్ త,ే  దాన్నమీద ఆ ప్బ్లల షర్స 
సభుయన్నగా ఉన్ి స్వవయ న్నయంతాణ సంసథకు అపవపలు చేయవచుా. అయిత,ే ఆ న్నర్ణయం 
అందుకున్ి 15 రోజులలోగా అపవపల్ చయేాలి. 
32. ఫిర్రయద  చేసని్ 15 ర్ోజులలోగర ప్బ్లల షర్స సుందించకప్ర తే ఎలా? 

ప్బ్లల షర్స 15 రోజులలోగా సపందించకపో్ త ే అప్ుపడు ఆ విషయాన్ని న్ేర్ుగా ఆ 
ప్బ్లల షర్స సభుయన్నగా ఉన్ి స్వవయ న్నయంతాణ సంసథ  దృష్ిట కి తీసుకుపో్ వచుా. 
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33. సవవయ నియంతరణ సంసథ  ఎలా ఏర్రుటవపత ంద?ి 

ప్బ్లల షర్సస లేదా వారి సంఘాలు న్నబంధ్న్లకు అన్ుగుణంగా స్వవయ న్నయంతణా 
సంసథలన్ు ఏరాపటు చేసుకోవచుా. 
34. సవవయనియంతరణ సంసథ  నిర్రేణం ఎలా ఉంటుంది?  

సుపవాంకోర్ుట  లేదా హ ైకోర్ుట  రిటెైర్సు న్ాయయమూరిా గాన్న, మీడియా, బాాడ్ కాస్ిట ంగ్, ఎంటర్స 
టెైన్ెేంట్, బాలల హకుాలు తదతిర్ ర్ంగాలకు చ ందిన్ సవతంతా, సాథ యి కలిగిన్  వయకాి 
 అధ్యక్షున్నగా ఉంటార్ు. ఈ ర్ంగాలకు చ ందిన్ న్నష్ాణ తులు గరిషాంగా ఆర్ుగుర్ు సభుయలుగా 
ఉంటార్ు.   
35. భటరతదేశ్ంలోని ప్బ్లల షర్స్ అందరి్కీ్ కలిపి ఒకే్ సవవయనియంతరణ సంసథ  ఉంటుందా? 

ఒకటి కంటట ఎకుావ కయడా స్వవయ న్నయంతాణ సంసథలుండవచుా. అయిత,ే 

ప్బ్లల షర్సస ఏదో  ఒక సంసథలో కచిాతంగా సభయతవం తీసుకోవాలి. 
36. సవవయ నియంతరణ సంసథల విధ లేంటి? 

స్వవయ న్నయంతణా సంసథలు ఈ కిరంది విధ్ులు న్రె్వేర్ుసాా యి:- 

 ప్బ్లల షర్స న్ెైత్రక న్నయమావళికి కటుట బడేలా చూసాా యి 

 ప్బ్లల షర్స ప్దిహేన్ు రోజులోల గా ప్రిషారించలేకపో్యిన్ ఫిరాయదులన్ు ఆ పె ై
అపవపలు స్వవకర్ణ ప్రిషారిసాా యి; 

ప్బ్లల షర్సస న్నర్ణయం మీద ఫిరాయదుదార్ు చసే్వ అపవపళలన్ు స్వవకరిసాా యి. 
 న్ెైత్రక న్నయమావళిన్న ప్ాటింటటుల  చూడటాన్నకి ప్బ్లల షర్సస కు సూచన్లు, 

సలహాలు ఇసాా యి. 
37. సవవయ నియంతరణ సంసథలు మంతిరతవశరఖలో న్మోద  చేస క్ోవరలా? 
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స్వవయ న్నయంతణా సంసథలు న్నబంధ్న్ల ప్ాకార్ం ఏర్పడిన్టుట  సంతృపిా  చ ందని్ 
మీదట న్నబంధ్న్ల ప్ాకార్ం న్డుచుకోవటాన్నకి అవి ఒప్ుపకుంటట మంత్రతావ శాఖ వాటిన్న 
రిజిసటర్స చసేుా ంది. 
38. సవవయ నియంతరణ సంసథ  ప్బ్లల షర్స్ కు ఎలాంటి మారగదరశన్ం చేస ా ంది? 

 ప్బ్లల షర్స న్ు హ చారించటం, తప్ుపప్టటటం, అభిశంస్ించటం లేదా, 
 ప్బ్లల షర్స న్ు క్షమాప్ణ కోర్టం, లేదా 
 ప్బ్లల షర్స న్ు ఒక హ చారిక గాన్న, సంబంధ్ం లేదన్ి వివర్ణ గాన్న చరే్ామన్న 

కోర్వచుా, లేదా 
 ఒకవేళ అది ఆన్ ల ైన్ కంటెంట్ అయితే (ప్తాయక్ష ప్ాసార్మెైతే)- 

 సంబంధిత కంటెంట్ వరీగకర్ణన్ు మార్ామన్న చ ప్పవచుా, లేదా 
 కంటెంట్ వివర్ణన్ు, వయోవిభజన్న్ు, అందుబాటు న్నయంతాణ చర్యలన్ు 

తగిన్ విధ్ంగా సవరించమన్న కోర్వచుా. 
 సంబంధిత కంటెంట్ సూథ ల ప్రచియాన్ని ఎడటి్ చేయమన్న చ ప్పవచుా. 

39. సవవయ నియంతరణ సంసథ  నిరణయానిక్  వయతిరే్కంగర ఫిర్రయద దారు అపవుల్ 
చేయవచ చనా? 

        అవున్ు. ఫిరాయదుదార్ు స్వవయన్నయంతణా సంసథ  న్నర్ణయాన్నకి వయత్రరమకంగా ఆ 
న్నర్ణయం వలెువడని్ 15 రోజులోల గా ప్భాుతవప్ు ప్రిశీలన్ వయవసథకు అపవపల్ 
చేయవచుా. 
40. మూడంచలె ఫిర్రయద ల ప్రి్ష్రకర వయవసథలో మూడో  దశ్ నిఘా వయవసథ  ఏం 
చేస ా ంద?ి 

సమాచార్, ప్ాసార్ మంత్రతావశాఖ, ఈ మంత్రాతవ శాఖ ఏరాపటు చసే్ిన్ అంతర్స-శాఖల 
కమిటీ కలిస్వా  మూడోదశ ప్రిశీలన్ వయవసథ అవుతుంది.  
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41. ఇంటర్స-డిప్రరా్స మ ంటల్ కమిటీ కూరుు ఎలా ఉంటుంద?ి 

 

మంత్రాతవ శాఖ సూచించిన్ అధీకృత అధికారి  అధ్యక్షతన్ ఇంటర్స-డిప్ార్సట మెంటల్ 
కమిటీ ఉంటుంద.ి హ ం మంత్రతావ శాఖ, ఎలకాటా న్నక్స, ఇన్ఫరమేషన్ టెకాిలజీ మంత్రతావ 
శాఖ తదతిర్ శాఖల ప్ాత్రన్నధ్ులు, ఆ ర్ంగంలో న్నప్ుణులు సభుయలుగా ఉంటార్ు.  
 

42. ఇంటర్స- డిప్రరా్స మ ంటల్ కమిటీ ప్రతర ఏ విధంగర ఉంటుంది? 

 

మంత్రాతవ శాఖ సూచించిన్వి గానీ,  మొదటి, రనండో  సాథ యిలలో ప్రిష్ాార్ంకాన్న 
ఫిరాయదులన్ు గానీ, ఇంటర్స- డిప్ార్సట మెంటల్ కమిటీ ప్రిశీలించి, మంత్రాతవ శాఖకు తగు 
స్ిఫార్ుసలు చసేుా ంది.  
 

43. కమిటీ ముంద  ప్బ్లల షర్స్ తమ సమాధానానిన క్రనీ, వివరణ క్రనీ ఇచ చకున ే
అవక్రశ్ం ఉంటుందా? 

 

కమిటకిీ సూచించిన్ అంశాలలో ప్బ్లల షర్సస వారి సమాధాన్ం లేదా వివర్ణ 
కమిటీకి సమరిపంచుకున్ే అవకాశం ఉంటుంది.  
 

44. ఫిర్రయద /అపవుల్ చివరకు ఎలా ప్ర్ిష్రకరం చేయాలి? 
మంత్రాతవ  శాఖకు కమిటీ కింద ికింది విధ్ంగా స్ిఫార్ుసలు చయేవచుా:- 
 అటువంటి సంసథన్ు హ చారించడం, తప్ుపబటటడం, ఉప్దశేించడం లేదా 

మందలించడం; లేదా  
 అటువంట ిసంసథల దావరా క్షమాప్ణలు చ పిపంచడం  
 అటువంట ి సంసథ  హ చారిక కార్ుు న్ు లేదా తన్కు సంబంధ్ం లేదన్న 

ప్ాకటింప్జమయడం; లేదా  
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 ఆన్ ల ైన్ కయయరమటడ్ కంటెంట్ అయితే ప్చాుర్ణకరా్కు ఈ విధ్ంగా ఆదేశాలు 
ఇవావలి - 

 సంబంధిత విషయం రమటంిగ్ లన్ు త్రరిగి వరీగకరించాలి; లేదా  
 సంబంధిత విషయంలో సారాంశాన్ని సవరించడం; లేదా  
 విషయాన్నకి సంబంధించి, వయసుస వరీగకర్ణ మరియు తలిలదండుాల 

న్నయంతాణలో తగిన్ మార్ుప చేయడం;  
 ప్బ్లల క్ ఆర్ుర్స న్ు ఆటంకప్రిచే శిక్ార్హమెైన్ న్రేాలన్ు న్నరోధించడాన్నకి వీలుగా 

కంటెంట్ న్ు తొలగించడం, సవరించడం.   
 చటటంలోన్న స్ెక్షన్ 69 (ఎ) లోన్న ఉప్-స్ెక్షన్ (1) లో పవరకాన్ి కార్ణాలకు 

సంబంధించి చర్య తీసుకోవలస్ని్ అవసర్ం  ఉందన్న కమిట ీ సంతృపిా  చ ందిన్ 
సందర్భంలో, అటువంట ిచర్యన్ు స్ఫిార్సు చయేవచుా  

45. ఫిర్రయద /అపవుల్ చివరకు ఎలా ప్ర్ిష్రకరం చేయాలి? 

 

ఇంటర్స- డిప్ార్సట మెంటల్ కమిటీ స్ఫిార్ుసలన్ు ప్రిగణలోకి తీసుకొన్న,  ప్బ్లల షర్స 
సమేత్ర కోసం తగిన్ ఆదేశాలు/సూచన్లు జారీ చేయవచుా  
 

46. కంటెంట్ ని బటల క్స చయేడం అనేది క్ొతా నిబంధనా ?  

 

కంటెంట్ న్న బాల క్ చయేడం కొతా న్నబంధ్న్ కాదు. గత 11 ఏళల న్ుండ ిఅంటట 2009 

న్ుండి ఐటి చటటం స్కె్షన్-69ఎ లో ఈ న్నబంధ్న్ ఉంద.ి ఈ న్నబంధ్న్న్ు ఎలకాటా న్నక్స, ఐట ి
(ప్ాజలు సమాచారాన్ని ప్ ందడాన్ని న్నరోధించే ప్దితులు మరియు ర్క్షణలు) మంత్రాతవ 
శాఖ కార్యదరిశ గతం న్ుండి అమలు చసేుా న్ాిర్ు. ఇన్ఫరమేషన్ టెకాిలజీ (మధ్యంతర్ 
మార్గదర్శకాలు, డిజిటల్ మీడియా న్ెైత్రక న్నయమావళి) న్నబంధ్న్లు కింద సమాచార్, 

ప్ాసార్ శాఖ కార్యదరిశతో ఈ న్నబంధ్న్లు దాఖలు ప్ర్చడం జరగిింది. ఎందుకంటట, 
సమాచార్, ప్సాార్ మంత్రాతవ శాఖ ఈ న్నబంధ్న్లలోన్న ప్ార్సట-III న్న అమలు చసేుా ంది.  
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47. కంటెంట్ ని నిర్ోధించంేద కు తీస కునే రక్షణ చరయలు ఏమిటి? 

 

స్ెక్షన్-69ఎ కింద బాల కింగ్ న్నబంధ్న్లు అమలు చేస్వటప్ుడు తగిన్ విధాన్ప్ర్మెనై్ 
ర్క్షణలు ఉన్ిటుట  శరరయ స్ింఘాల్ తీర్ుప సందర్బంగా గౌర్వ సుపవాం కోర్ుట  ఉటంకించింద.ి కొతా 
న్నబంధ్న్లోల  ఈ ర్క్షణ చర్యలు ఉంచవచుా. ఈ ర్క్షణ చర్యలు:  

 రాజాయంగంలో పవరకాన్ి విధ్ంగా స్వవచాఛ సంభాషణపెై సహేతుకమెైన్ ఆంక్షలు ఉన్ి 
కొన్ని న్నరిుషట  కార్ణాల మీద మాతమాే న్నరోధించడం జర్ుగుతుంది. వీటిలో 
సార్వభౌమాధికార్ం మరియు భార్తదేశ సమగరత, దేశ భదతా, విదేశాలతో 
స్విహప్ూర్వక సంబంధాలు మొదల ైన్వి ఉన్ాియి. 

 కంటెంట్ బాల కింగ్ కి సంబందించిన్ స్ఫిార్ుసలు మహ ళా శిశు సంక్మమ మంత్రాతవ శాఖ, 

న్ాయయ శాఖ, ర్క్షణ మంత్రాతవ శాఖ, విదశేీ వయవహారాల శాఖ, తదతిర్ శాఖలతో 
ఏరాపటెైన్ కమిటీ న్ుండ ేరావాలిస ఉంటుంది.  

 సంబంధిత సమాచారాన్ని న్నరోధించాలా లేదా అన్ే అంశాన్ని ప్రశిీలించే కమిట ీ
ముందు ప్బ్లల షర్స హాజరనై సమాధాన్ాన్ని, వివర్ణన్ు సమరిపంచవచాన్న న్నబంధ్న్ 
సపషటం చేసుా ంది. అప్ుపడు మాతమాే కమిటీ ఆ సమాచారాన్ని న్నరోధించ ే
విషయమె ైఆదేశాలు ఇసుా ంది.  

 కంటెంట్ న్న న్నరోధించడాన్నకి కార్ణాలన్ు లిఖితప్ూర్వకంగా రికార్ుు  చయేాలి  
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సెక్షన్-VI : ఇతర అంశరలు  
 

48. న ైతిక నియమావళి, ఇతర అంశరల విషయంలో మంతిరతవ శరఖకు, ప్బ్లల షర్స కు 
ఉతారప్రత యతార్రలు, సమన్వయ ఎలా ఉంటుంద?ి 

 

తమ సంసథ  వివరాలన్ు ప్బ్లల షర్స మంత్రాతవ శాఖకు త లియచయేాలిస ఉంటుంది.  
 

49. ఏ విషయాలన్  ప్బ్లల షర్స్ మర్ియు మధయవరుా లు ప్రజాధిక్రర ప్ర్ిధిలో ఉంచాలి? 

 

ప్బ్లల షర్సస, స్వవయ న్నయంతణా సంసథలు వారికి వచిాన్ అన్ని ఫిరాయదులన్ు, వాటని్న 
ఎలా ప్రషిారించార్ు, ఆ సమసయలపెై తీసుకున్ి చర్యలు, ఫిరాయదుదార్ున్నకి ప్ంపిన్ 
సమాధాన్ం, తదితర్ వివరాలన్ు న్ెలకు ఒకసారి త లియచయేాలిస ఉంటుంది.  
 

సెక్షన్ VII: మంతిరతవ శరఖలో సంప్రదించాలి్న్ విభటగరలు  
 

50. ఏవ ైనా సందహేాల నివృతాిక్ , వివరణలకు సమాచార, ప్రసరర మంతిరతవ శరఖలో ఎవర్నిి 
సంప్రదించాలి? 

 

సందేహాలకు, వివర్ణలకు ఈ కింద అధికార్ులన్ు ఈ-మెయిల్ దావరా సంప్దాించవచుా.  
 శీర అమరమంద ా స్ింగ్, డిప్ూయటీ స్ెకరటరీ (డిజిటల్ మీడయిా), సమాచార్, ప్సాార్ 

మంత్రాతవ శాఖ. ఈ-మయెిల్ : amarendra.singh@nic.in  

 శీర కి్త్రజ్  అగరావల్, అస్ిస్ెటంట్ డ ైరనకటర్స (డజిిటల్ మీడయిా), సమాచార్, ప్సాార్ 
మంత్రాతవ శాఖ, ఈ-మయెిల్: kshitij.aggarwal@gov.in  

 

న్నబంధ్న్లకు సంబంధించిన్ ప్ూరాి సమాచార్ం సమాచార్, ప్సాార్ మంత్రాతవ శాఖ వబె్ స్ెైట్ 
లో అందుబాటులో ఉంటుంది: https://mib.gov.in/. 

 
*** 
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