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01ਜਾਣ–ਪਛਾਣ

ਬਾ੍ਡਕਾਸਵਟੰਗ ਐਕਟ 1989 ਮੁਤਾਬਕ ਿਰੇਕ ਪ੍ਸਾਰਕ 
(ਬਾ੍ਡਕਾਸਟਰ) ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਤ ੇਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆ ਂ
ਵਵਚੱ ਜਵਾਬਦੇਿੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਿਰੋਵਗੇਾ; ਇਿ ਉਿ 
ਮਾਪਦੰਡ ਿਨ, ਵਜਨ੍ਾ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤ ੇਚੰਗ ੇਵਮਆਰ 
ਤ ੇਸਵਿਅਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤ ੇਵਵਵਸਥਾ ਅਤ ੇਵਨੱਜਤਾ ਨੂੰ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਿਰੋਵਗੇਾ।

‘ਵਦ ਬ੍ਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ’ (BSA) ਇਨ੍ਾ ਂਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਕਾਇਮ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿਰੈ, ਇਿ ਰਸਮੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਿਰੈ ਤੇ 

ਬ੍ਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਸਾਰਣ ਅਵਿਆਸ ਦੇ ਵਾਜਬ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂ

ਦਾ ਪੂਰਾ ਵ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਿਰੈ।

ਪ੍ਸਾਰਣ ਅਵਿਆਸ (ਬ੍ਾਡਕਾਸਵਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ) ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚਰੋਣ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਦੇ ਪ੍ਸਾਰਣ–ਵਵਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਵਿਮ ਵਸਧਾਤਂਾ ਂ’ਤੇ ਜ਼ਰੋਰ 

ਵਦੰਦਾ ਿਰੈ। ਵਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਸਾਵਰਤ ਿਰੋਣ ਵਾਲੇ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਸਾਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿੁੰਦੇ ਿਨ।

ਵਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਬਲ ਆੱਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 1990 ਦੇ ਸਰੈਕਸ਼ਨ 14 ਅਧੀਨ ਵਵਚਾਰ 

ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਿਰੈ। ਇੱਕ ਜਮਿੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਵੱਚ ਇਿ ਇੱਕ 

ਅਵਿਮ ਅਵਧਕਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿਰੈ ਅਤੇ ਆਮ ਚਰੋਣਾ ਂਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਵ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ 

ਅਵਿਮ ਿੁੰਦਾ ਿਰੈ, ਜਦੋਂ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਂਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਰੋਟਰਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣਾ 

ਪ੍ਿਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਿ ਰਿੇ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਰਰੋਤ/ੇਦਰਸ਼ਕ ਸੂਚਨਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨੀ 

ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਨ ਤਾ ਂਜਰੋ ਉਿ ਜਾਣਕਾਰ ਵਰੋਵਟੰਗ ਫ਼ਰੈਸਲੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯਰੋਗ ਿਰੋ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ 

ਇਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂ’ਤੇ ਫ਼ਰੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਿਰੈ, ਤਾ ਂਇਿ ਵਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਬਲ ਆੱਫ਼ 

ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਿੀ ਵਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਿਰੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਿਰੈ।

ਜਦੋਂ ਇਿ ਸਮਵਿਆ ਜਾਵੇ ਵਕ ਕਰੋਈ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਵੱਚ ਦਰਜ ਵਕਸੇ 

ਇੱਕ ਜਾ ਂਵੱਧ ਪ੍ਸਾਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਵਰਿਾ, ਤਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਸੱਧੀ BSA ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿਰੈ। BSA ਅਵਜਿੀਆ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨੂੰ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਜਾਬਤੇ ਬਾਰੇ
ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਿਰੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਵਾਂਗ ਉਿੀ ਪ੍ਸਾਰਣ ਮਾਪਦੰਡ 

(ਬ੍ਾਡਕਾਸਵਟੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼) ਲਾਗੂ ਿੁੰਦੇ ਿਨ।

ਇੰਿ ਇਸ ਕਰੋਡ ਨੂੰ ਬ੍ਾਡਕਾਸਵਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ ਦੇ ਿਰੋਰ ਜ਼ਾਬਵਤਆ:ਂ ‘ਵਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ 

ਕਰੋਡ–ਬੁੱਕ ਵਵੱਚ ਪ੍ਸਾਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਵਵੱਚ ਫ਼਼੍ ੀ–ਟ–ੂਏਅਰ ਟਰੈਲੀਵਵਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ 

ਅਤੇ ਪੇਅ ਟਰੈਲੀਵਵਜ਼ਨ’ ਨਾਲ ਪਵ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿਰੈ। ਇਿ ਕਰੋਡ–ਬੁੱਕ 

‘ਬ੍ਾਡਕਾਸਵਟੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ’ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਿਰੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 

www.bsa.govt.nz ਤੋਂ ਡਾਊਨਲਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਰੈ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਇੱਕ 

ਪਾਬੰਦੀ ਿਰੈ: ਜਨਤਕ ਮਿੱਤਵ ਵਾਲੇ ਵਵਵਾਦਗ੍ਸਤ ਮੁੱਵਦਆ ਂ’ਤੇ ਅਵਿਮ ਵਵਚਾਰਾ ਂ

ਦੀ ਰੇਂਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ (ਉਨ੍ਾ ਂਜ਼ਾਬਵਤਆ ਂਵਵੱਚ ‘ਬਰੈਲੈਂਸ’ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ) 

ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ (ਵੇਖਰੋ ਬ੍ਾਡਕਾਸਵਟੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਸਰੈਕਸ਼ਨ 

73) 

ਆਮ ਚਰੋਣਾ ਂਦੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਨਆਪਂੂਰਨਤਾ ਤੇ ਸਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਵਜਿੇ ਪ੍ਸਾਰਣ ਮਾਪਦੰਡ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਉੱਤੇ ਇੰਿ ਲਾਗੂ ਿਰੋਣਗੇ ਵਕ ਵਜਨ੍ਾ ਂਨਾਲ 

ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਸਆਸੀ ਵਵਚਾਰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਤੇ ਬਵਿਸ ਦੇ ਅਵਿਮੀਅਤ ਦਾ ਆਦਰ–

ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਰਿ।ੇ

ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਵਸੱਧੀਆ ਂBSA ਨੂੰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ।
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02ਇਕੱ ‘ਚਣੋ ਪ੍ਗੋਰਾਮ’ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ

ਚੋਣ ਪ੍ੋਗਰਾਮ’ ਤੋਂ ਿਾਵ ਹੈ ਅਭਜਹਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਜੋ ਭਕ:

• ਵਰੋਟਰਾ ਂਨੂੰ ਵਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਰੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਿਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 

ਦੀ ਚਰੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਂਸਮਿਾਉਂਦਾ ਿਰੈ ਜਾ ਂਇਿੰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਂਸਮਿਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਿਰੈ; ਜਾਂ

• ਵਰੋਟਰਾ ਂਨੂੰ ਵਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਰੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਿਲਕੇ ਦੇ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚਰੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਂ

ਸਮਿਾਉਂਦਾ ਿਰੈ ਜਾ ਂਇਿੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਂ

ਸਮਿਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਿਰੈ; ਜਾਂ

• ਵਕਸੇ ਿਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਿਮਾਇਤ ਦੀ 

ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਿਰੈ; ਜਾਂ

• ਵਕਸੇ ਿਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਵਰਰੋਧ 

ਕਰਦਾ  ਿਰੈ; ਜਾਂ

• ਵਕਸੇ ਚਰੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਰੱਖੀਆ ਂਜਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਮੀਵਟੰਗਾ ਂਬਾਰੇ ਅਵਧਸੂਵਚਤ ਕਰਦਾ ਿਰੈ

(ਵੇਖਰੋ ਬ੍ਾਡਕਾਸਵਟੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਸਰੈਕਸ਼ਨ 69).

ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਂਜਾ ਂਿਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਲਈ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਰੋਟੇ 

ਪ੍ਰੋਮਰੋਸ਼ਨਲ/ਪ੍ਚਾਰ ਮੁਵਿੰਮ ਦੀਆ ਂਕਵਲੱਪਸ ਜਾ ਂਇਸ਼ਵਤਿਾਰਾ/ਂਇਸ਼ਵਤਿਾਰੀ–

ਸੰਪਾਦਕੀਆ ਂਦੇ ਟਰੈਲੀਵਵਜ਼ਨ ਜਾ ਂਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਪ੍ਸਾਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਿਰੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਾ ਂ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਵਸੱਧੀਆ ਂBSA ਨੂੰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ।

ਕਰੋਰਟ ਆੱਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਰੈ ਵਕ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਰਫ਼ ਉਿ ਿਨ ਜਰੋ 

ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਂਜਾ ਂਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਲਈ ਪ੍ਸਾਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਿਨ – ਅਤੇ ਇਿ 

ਉਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੇ ਵਜਿ੍ੇ ਬ੍ਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਜਾ ਂਿਰੋਰ ਤੀਜੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂਵੱਲੋਂ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਿਨ (ਚਰੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਵਾਟਸਨ ਤੇ ਜਰੋਨਸ, CA239/2015 

[2016] NZCA 512, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2016)।

ਚਰੋਣ ਮਾਮਵਲਆ ਂਬਾਰੇ ਿਰੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਵਜਵੇਂ ਼ਿਬਰਾ,ਂ ਵਟੱਪਣੀ, ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ, 

ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਫ਼ਲਮਾ)ਂ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੇ। 

ਵਿਰ ਵੀ, ਉਿ ਜ਼ਰੂਰ ਿੀ ਵਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰੋਡ–ਬੁੱਕ ਵਵੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਸਾਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂ

ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੇ ਿਰੋਰ ਵਾਜਬ ਪ੍ਸਾਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਰੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 

ਅਵਜਿੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਿੀ ਪਵਿਲਾ ਂਬ੍ਾਡਕਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆ ਂ

ਿਰੋਣਗੀਆ।ਂ

‘ਚਰੋਣ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਰੈ ਇੱਕ ਆਮ ਚਰੋਣ ਜਾ ਂਪ੍ਤੀਵਨਧ ਸਦਨ (ਿਾਊਸ ਆੱਫ਼ 

ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਵਟਵਜ਼) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਜਾ ਂਵਕਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵਜ਼ਮਨੀ–ਚਰੋਣ। ਲਰੋਕਲ ਬਾਡੀ 

(ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ)ਂ ਚਰੋਣਾ ਂਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਵੱਚ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀਆ।ਂ

ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਰਫ਼ ਵਕਸੇ ‘ਚਰੋਣ ਵਮਆਦ’ (ਉਿ ਸਮਾ ਂਜਰੋ ਵਰੱਟ ਵਦਨ (ਵਜਸ ਵਦਨ 

ਚਰੋਣਾ ਂਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿਰੈ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰਦਾ ਿਰੈ ਅਤੇ ਵਰੋਟਾ ਂਪਾਉਣ ਦੇ 

ਵਦਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲੇ ਵਦਨ ਼ਿਤਮ ਿਰੋ ਜਾਦਂਾ ਿਰੈ) ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਪ੍ਸਾਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ

ਹਰੋ ਭਕਸਮ ਦੀ ਚਣੋ ਇਸ਼ਭਤਹਾਰਬਾਜੀ: 
ਐਡਵਰਟਾਈਭਜਗੰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ ਅਥਾਰਟੀ

ਟਰੈਲੀਵਵਜ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਰੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਵੱਚ ਚਰੋਣ ਇਸ਼ਵਤਿਾਰਬਾਜ਼ੀ (ਵਜਵੇਂ 

ਵਕ ਵਪ੍ੰਟ,, ਵਬਲਬਰੋਰਡਜ਼, ਪੈਂਫ਼ਲਰੈਟਸ, ਵਸਨੇਮਾ ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ – ਸਰੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 

ਸਮੇਤ) ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਵੱਚ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਤੀਜੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂ(ਿਾਵ ਜਰੋ ਖੁਦ ਉਮੀਦਵਾਰ/ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਂਨਿੀਂ ਿਨ) ਵੱਲੋਂ 

ਵਕਸੇ ਮੀਡੀਆ (ਟਰੈਲੀਵਵਜ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਮੇਤ) ਵਵੱਚ ਕੀਤੀ ਚਰੋਣ ਇਸ਼ਵਤਿਾਰਬਾਜ਼ੀ 

ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਅਵਜਿੀ ਚਰੋਣ ਇਸ਼ਵਤਿਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ,ਂ ਵਜੱਥੇ ਅਵਜਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਰੋਵੇ, 

‘ਐਡਵਰਟਾਈਵਜ਼ੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ (ਵੇਖਰੋ 

ਸੰਪਰਕ)। 

ਸਪੰਾਦਕੀ ਚਣੋ ਭਵਸ਼ਾ: ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ

ਵਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨਾਵਾ ਂਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਵਸ਼ੇ ਵਵੱਚ ਚਰੋਣ 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂ‘ਵਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਬਾਰੇ 

ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ (ਵੇਖਰੋ ਸੰਪਰਕ)।

ਚਣੋ ਕਭਮਸ਼ਨ

ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂ(ਬ੍ਾਡਕਾਸਵਟੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਰੋਰ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾ ਂ

ਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਜਾ ਂਸੁਆਲ ਜਾ ਂਚਰੋਣ ਇਸ਼ਵਤਿਾਰ (ਚਰੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ), ਵਜਵੇਂ 

ਪ੍ਰੋਮਰੋਟਰ ਦੇ ਵਬਆਨ, ਫ਼ੰਵਡੰਗ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਚਰੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਅਂ ਸੰਬਰੋਧਤ 

ਿਰੋਣੀਆ ਂਚਾਿੀਦੀਆ ਂਿਨ (ਵੇਖਰੋ ਸੰਪਰਕ)।

ਚਰੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਿਰੋਰ ਵਦਸ਼ਾ–ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਵਕੱਥੇ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਜਾਣੀਆ ਂਚਾਿੀਦੀਆ ਂਿਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਬ੍ਾਡਕਾਸਵਟੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ’ 

ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.bsa.gov.nz) ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਰੈ।
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ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

03ਇਕੱ ਰਸਮੀ ਭਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ 
ਆਧਾਰ

ਰਸਮੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਵਵੱਚ ਦਰੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਿਰੈ ਵਕ 
ਬਾ੍ਡਕਾਸਟਰ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਬਾ੍ਡਕਾਸਵਟੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂ
ਵਵਚੱੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਜਾ ਂਵਧੱ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਵਜ਼ਮੇੰਵਾਰੀ ਵਨਿਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਵਰਿਾ ਿਰੈ

ਮਾਪਦਡੰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) E1 – ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਰੋ ਿਰੋਰ ਜ਼ਾਬਵਤਆ ਂਅਧੀਨ 

ਆਉਂਦੇ ਿਨ

ਮਾਪਦਡੰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) E2 – ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ – ਵਵਚਾਰ ਜਾ ਂ

ਐਡਵਰੋਕੇਸੀ ਰਾਿੀਂ ਤਥੱਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਦੇਣਾ

ਮਾਪਦਡੰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) E3 – ਬਇੇਜ਼ਤੀ ਜਾ ਂਮਾਨਿਾਨੀ

ਮਾਪਦਡੰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) E4 – ਗੰੁਮਰਾਿਕੰੁਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼

ਇਕੱ ਰਸਮੀ ਭਸ਼ਕਾਇਤ ਭਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਭਕਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਭਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਜਰੂਰ ਹੀ:

• ਵਲਖਤੀ ਕਰਨੀਆ ਂਿਰੋਣਗੀਆ ਂ

• ਪ੍ਸਾਰਣ ਦੇ 60 ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੱਧੀਆ ਂBSA ਨੂੰ ਕਰਨੀਆ ਂ

ਿਰੋਣਗੀਆਂ

ਰਸਮੀ ਭਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਭਵੱਚ ਇਹ ਵਰਨਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਵਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕਸੇ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰੈ

• ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ

• ਪ੍ਸਾਰਣ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਂਉਮੀਦਵਾਰ

• ਪ੍ਸਾਰਣ ਵਕੱਥੇ ਿਰੋਇਆ ਸੀ (ਉਦਾਿਰਣ ਵਜੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਂਚਰੈਨਲ)

• ਪ੍ਸਾਰਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ

• ਸਟੈਂਡਰਡ(ਜ਼), ਵਾਜਬ ‘ਬ੍ਾਡਕਾਸਵਟੰਗ ਕਰੋਡ’ ਤੋਂ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਇਸ ਕਰੋਡ 

ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਰੋਈ ਿਰੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਵਕਉਂ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਸਾਰਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਬ੍ਾਡਕਾਸਵਟੰਗ ਕਰੋਡਜ਼) BSA ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਿਨ।

ਭਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 60 ਕੰਮਕਾਜੀ ਭਦਨ ਹਨ ਚੋਣ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਦੀ 

ਪ੍ਭਕਰਤੀ ਤੋਂ ਿਾਵ ਹੈ ਭਕ ਪ੍ਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਸ਼ਕਾਇਤਾ,ਂ ਭਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਿਵ ਹੋ 

ਸਭਕਆ ਹੈ, ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।
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ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

04ਚਣੋ ਪ੍ਗੋਰਾਮਾ ਂਦਾ ਜਾਬਤਾ 

ਵਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਸਾਰੇ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਉੱਤ ੇਿੇਠ ਵਲਖੇ 
ਮਾਪਦੰਡ (ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼) ਲਾਗ ੂਿੰੁਦੇ ਿਨ।

ਮਾਪਦਡੰ (ਸਟੈਂਡਰਡਜ)

ਮਾਪਦਡੰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) E1 –ਚਣੋ ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਜੋ ਹਰੋ 
ਜਾਬਭਤਆ ਂਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ੇਹਨ
ਇੱਕ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਸਾਰਣ ਅਵਿਆਸ ਦੇ ਿਰੋਰ ਜ਼ਾਬਵਤਆ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ

ਵਾਜਬ ਵਵਵਸਥਾਵਾ ਂਲਾਗੂ ਿੁੰਦੀਆ ਂਿਨ; ਉਸ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਰੋ ਜਨਤਕ 

ਮਿੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਵਦਆ ਂਉੱਤੇ ਅਵਿਮ ਵਵਚਾਰਾ ਂਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰਦੀ ਿਰੈ।

ਠੋਸ ਬਵਿਸ, ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਵਸਆਸੀ ਵਵਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਜਮਿੂਰੀ ਸਮਾਜ 

ਦਾ ਇੱਛਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਸਾ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ 

ਿਰੋਣਗੇ ਵਕ ਜਰੋ ਇਸ ਸੰਦਰਿ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ।

ਵਦਸ਼ਾ–ਵਨਰਦੇਸ਼:

E1a ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਕਰੋਡ) ਵਵੱਚ ਕਰੋਈ ਖਾਸ ਿਦਾਇਤਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ 

ਕਰੋਡਬੁੱਕ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੇ ਬ੍ਾਡਕਾਸਵਟੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਵਵੱਚ ਦਰਜ ਿਦਾਇਤਾ ਂਤੇ 

ਵਵਆਵਖਆ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ E1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ 

ਲਈ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ

E1b ਸਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ:

• ਿਵਵੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਅਦੇ (ਉਦਾਿਰਣ ਵਜੋਂ ਚਰੋਣ ਵਾਅਦੇ), ਇਿ 

ਵਕਉਂਵਕ ਨਾ ਤਾ ਂਤੱਥਾ ਂਦੇ ਕਰੋਈ ਵਬਆਨ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਵਵਚਾਰ, 

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕ ਉਿ ਸਿੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾ ਂਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਿਨ ਜਾ ਂ

ਨਿੀਂ। ਅਵਜਿੇ ਵਬਆਨਾ ਂਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ E2 ਅਧੀਨ ਵਵਚਾਵਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿਰੈ। ਉਂਿ ਤੱਥਾਤਮਕ ਵਬਆਨ ਵਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਿਵਵੱਖ 

ਦਾ ਕਰੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿਰੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਸਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਿਾਵ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਰੈ। 

• ਅਵਜਿਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਵਕ ਕੀ ਕਰੋਈ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਬਆਨ ਵਕਸੇ 

ਅਸਲ ਿਕੀਕਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਰੈ ਜਾ ਂਨਿੀਂ ਜਾ ਂਵਕ ਗੁਮੰਰਾਿਕੁੰਨ ਿਰੈ 

ਜਾ ਂਨਿੀਂ; ਇਿੰ ਸੇਧਤ ਿਰੋਵੇਗਾ ਵਕ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾ ਂਸਰਰੋਤੇ 

ਨੇ ਵਕਸੇ ਚਰੋਣ ਮੁਵਿੰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਿ ਵਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਵਕਵੇਂ 

ਕੀਤੀ ਿਰੈ (ਿਾਵ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾ ਂਸਰਰੋਤਾ ਉਸ ਵਬਆਨ 

ਦੀ ਇਨ੍ੰ–ਵਬੰਨ੍ ਸ਼ਬਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ/

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਮਰੋਸ਼ਨ ਸਮਿੇਗਾ ਜਾ ਂ

ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਵਰੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਮਿੇਗਾ)।

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀਆ ਂਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂ

ਗਈਆ ਂਿਨ ਜਾ ਂਨਿੀਂ, ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਵਕਸੇ ਵਬਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 

ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਅਤੇ ਵਿਰ ਵਕਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਦਰਿ 

ਵਵੱਚ)।

• ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਸੰਦਰਿਾਤਮਕ ਤੱਤ ਵਾਜਬ ਿਰੋ ਸਕਦੇ ਿਨ:

o ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਿਾਵ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ–ਿੈਂਡ ਜਾ ਂਿਾਈਪਰਬਰੋਲ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ

o ਕੀ ਵਾਜਬ ਵਬਆਨ ਵਕਸੇ ਚਰੋਣ ਮੁੱਦੇ ਜਾ ਂਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਿਰੈ ਜਾ ਂਨਿੀਂ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਸਮਵਿਆ ਜਾਦਂਾ ਿਰੋਵੇ ਵਕ 

ਦਰਸ਼ਕ ਜਾ ਂਸਰਰੋਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਰੋ ਸਕਦੇ ਿਨ (ਵਜਸ ਨਾਲ 

ਗੁੰਮਰਾਿ ਿਰੋਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਦਂੀ ਿਰੈ)।

ਮਾਪਦਡੰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) E2 – ਚਣੋ ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਦੀ 
ਵਕਾਲਤ - ਭਵਚਾਰ ਜਾ ਂਐਡਵੋਕੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਤੱਥਾਤਮਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਵਚੱ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਦਣੇਾ 
ਵਕਸੇ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱਚ ਬਵਿਸ, ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਪਰ 

ਤੱਥਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਵਚਾਰ ਜਾ ਂਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਨਖੇ੍ੇ ਜਾਣੇ 

ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।

ਤੱਥਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਯਰੋਗ ਿਰੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿਰੈ।

ਵਦਸ਼ਾ–ਵਨਰਦੇਸ਼:

E2a ਸਬੂਤ (ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਵਧਐਨ, ਮਾਵਿਰਾਨਾ ਵਵਚਾਰ) ਜ਼ਰੂਰ ਿੀ 

ਤੱਥਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਵੱਚ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਉਪਲਬਧ ਤੇ ਪ੍ਾਪਤੀਯਰੋਗ ਿਰੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿਰੈ।
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E2b  ਚਰੋਣ ਇਸ਼ਵਤਿਾਰ ਜਰੋ ਵਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾ ਂਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ–

ਵਾਅਵਦਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਰੋਟ ਕਰਦੇ ਿਨ; ਆਪਣੀ ਪ੍ਵਕਰਤੀ ’ਚ ਬਿੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ 

ਵਸਆਸੀ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਵਕਸੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਅਕਸਰ 

ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਬਿੁਤ ਵਧਾ–ਚ੍ਹਿਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਿਨ ਿੁੰਦੇ ਿਨ (ਅਤੇ 

ਉਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਨਖੇ੍ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ)।

E2c ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਵਵਰੁੱਧ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਿਰੇਕ ਵਬਆਨ 

ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਅਤੇ ਵਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਦਰਿ 

ਵਵੱਚ)।

E2d  ਇਿ ਮੁਲਾਕਂਣ ਵਕ ਕੀ ਕਰੋਈ ਵਬਆਨ ਜਾ ਂਵਵਚਾਰ ਜਾ ਂਵਕਾਲਤ ਤੱਥਾਤਮਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਨਖੇ੍ਨਯਰੋਗ ਿਰੈ ਜਾ ਂਨਿੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਰੈ:

• ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਦਰਿ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਸੁਰ ਸਮੇਤ)

• ਵਬਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (ਸਿੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ)

• ਕੀ ਵਬਆਨ ਨੂੰ ਸਿੀ ਜਾ ਂਗ਼ਲਤ (ਇੱਥ ਤੱਥ) ਵਸੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਿਰੈ ਜਾ ਂਨਿੀਂ ਜਾ ਂਕੀ ਇਿ ਬਵਿਸਯਰੋਗ ਿਰੈ ਜਾ ਂਨਿੀਂ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਦਾ 

ਵਵਚਾਰ (ਵਵਚਾਰ ਜਾ ਂਵਕਾਲਤ)

• ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾ ਂਸਰਰੋਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਸਮਿੇਗਾ

• ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱਚ ਪ੍ਰੋਮਰੋਟ ਕੀਤੀਆ ਂ ਪਾਰਟੀ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਸਆਸੀ 

ਸ਼ਨਾ਼ਿਤ, ਸਾ਼ਿ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ

• ਕੀ ਵਬਆਨ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਵਰੋਟਰਾ ਂਨੂੰ ਵਕਸੇ 

ਪਾਰਟੀ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ 

ਵਵੱਚ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਵਸਆਸੀ ਵਵਚਾਰ ਜਾ ਂਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਗਾਟਾਵੇ 

ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਰੈ

• ਕੀ ਕਰੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਿਰੋਰ ਠੋਸ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਵਸ਼ਾ ਸੀ (ਉਦਾਿਰਣ 

ਵਜੋਂ ਟਰੈਲੀਵਵਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਜਾ ਂਿਰੋਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾ ਂਉੱਤੇ) ਵਜਸ 

ਰਾਿੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਜਾ ਂਸਰਰੋਵਤਆ ਂਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰੋਵਟੰਗ 

ਫ਼ਰੈਸਲਾ ਲਰੈਣ ਬਾਰੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਵਚਾਰਾ ਂਤੇ ਵ਼ਿਆਲਾ ਂਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਰੋਣ ਦੀ 

ਸੰਿਾਵਨਾ ਸੀ।

ਮਾਪਦਡੰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) E3 – ਬਇੇਜਤੀ ਜਾ ਂ
ਮਾਨਹਾਨੀ
ਕਰੋਈ ਇੱਕ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਕਸੇ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਂਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਵਰਰੋਧ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਿਰੈ, ਇਸ ਵਵੱਚ ਅਵਜਿੀ ਕਰੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿਰੋ ਸਕਦੀ ਜਰੋ ਵਕਸੇ 

ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਂਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਜਾ ਂਮਾਨਿਾਨੀ ਕਰਦੀ ਿਰੋਵੇ।

ਵਦਸ਼ਾ–ਵਨਰਦੇਸ਼:

E3a “ਡੇਵਨਗ੍ੇਟ (ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ)” ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਂ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਾ਼ਿ ਘਟਾਉਣ ਵਜੋਂ ਪਵਰਿਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿਰੈ।

E3b ਇੱਕ ਆਮ ਚਰੋਣ ਤੱਕ ਸੁਰਖੀ ਵਵੱਚ ਵਵਚਾਰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਵਿਮੀਅਤ 

ਦਾ ਅਰਥ ਿਰੈ ਇੱਕ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਵਨੰਦਾ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਅਕਸਰ ਈਰਖਾ ਜਾ ਂ

ਮੰਦੀ ਿਾਵਨਾ ਦਾ ਤੱਤ ਿੁੰਦਾ ਿਰੈ, ਇਿ ਫ਼ਰੈਸਲਾ ਲਰੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਰੋਵੇਗੀ ਵਕ 

ਇੱਕ ਪ੍ਸਾਰਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਦੇ ਉਲਟ ਵਕਸੇ ਵਸਆਸੀ 

ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਂਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾ ਂਮਾਨਿਾਨੀ ਿਰੋਈ ਿਰੈ।

E3c ਇਿ ਮਾਪਦੰਡ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਵਕਸੇ ਅਵਜਿੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰਰੋਕਣ 

ਲਈ ਨਿੀਂ ਿਰੈ:

• ਤੱਥਾਤਮਕ

• ਵਕਸੇ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਂਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਗੰਿੀਰ ਵਟੱਪਣੀ, 

ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਵਚਾਰ ਜਾ ਂਵਕਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾ ਂਦਰੁਸਤ ਪ੍ਗਟਾਵਾ

• ਉਵਚਤ ਿਾਸਾ ਜਾ ਂਵਵਅੰਗ।

ਮਾਪਦਡੰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) E4 – ਗੁਮੰਰਾਕੁੰਨ 
ਪ੍ਗੋਰਾਮਜ
ਕਰੋਈ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫ਼ਾਰਮਰੈਟ ਜਾ ਂਸ਼ਨਾ਼ਿਤਯਰੋਗ ਸ਼਼ਿਸੀਅਤ 

ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਨਿੀਂ ਿਰੋ ਸਕਦਾ ਵਜਸ ਦੇ ਵਕ ਗੁੰਮਰਾਿ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸੰਿਾਵਨਾ ਿਰੋਵੇ।

ਵਦਸ਼ਾ–ਵਨਰਦੇਸ਼:

E4a ਇਿ ਮੁਲਾਕਂਣ ਵਕ ਕੀ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਵਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫ਼ਾਰਮਰੈਟ ਜਾ ਂਸ਼ਨਾ਼ਿਤਯਰੋਗ ਸ਼਼ਿਸੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਿਰੈ, ਵਜਸ ਰਾਿੀਂ ਗੁੰਮਰਾਿ ਿਰੋਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਿਰੈ ਇਿੰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾ ਂਸਰਰੋਤਾ ਇਸ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ 

ਕਰੇਗਾ (ਿਾਵ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾ ਂਸਰਰੋਤਾ ਉਸ ਚਰੋਣ ਇਸ਼ਵਤਿਾਰ ਨੂੰ 

ਵੇਖ ਕੇ ਇਿ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਵਜਿ੍ਾ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਂਉਮੀਦਵਾਰ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਰੋਟ ਕਰਦਾ ਿਰੈ)।

E4b   ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਵਵੱਚ ਵਜੱਥੇ 

ਵੀ ਵਾਜਬ ਿਰੋਵੇਗਾ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ’ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋਵੇਗਾ:

• ਵਕਸੇ ਨਕਲ ਦੀ ਪ੍ਵਕਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਰ ਜਾ ਂਮਾਤਰਾ

• ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱਚ ਪਾਰਟੀ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬਰੈਨਰ, ਨਾਅਰੇ, 

ਇਸ਼ਵਤਿਾਰ ਜਾ ਂਅਵਜਿੀਆ ਂਕਰੋਈ ਸ਼ਨਾ਼ਿਤਯਰੋਗ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂ

ਵਵਖਾਈਆ ਂਜਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ

ਸਾਰ ੇਮਾਪਦਡੰਾ ਂ(ਸਟੈਂਡਰਡਜ) ਉੱਤੇ ਲਾਗ ੂਭਦਸ਼ਾ–
ਭਨਰਦਸੇ਼:

G1a  ਇਸ ‘ਇਲਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਕਰੋਡ ਆੱਫ਼ ਬ੍ਾਡਕਾਸਵਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ’ 

ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਆਮ ਚਰੋਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਬਰੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਵ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਚਰੋਣ 

ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਵਸਆਸੀ ਿਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਉੱਚ–ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਿਰੋਵੇ, 

ਵਕਸੇ ਿਰੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਸੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰ 

ਰੱਖੀ ਗਈ ਿਰੋਵੇ ਵਕ ਇੱਕ ਚਰੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਵਕਸੇ 

ਮਾਪਦੰਡ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਿਰੈ (ਿਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ 

ਿਰੋਇਆ ਜਾ ਂਿਰੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਿਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਿੀ ਵੱਡਾ ਜਾ ਂਵਜ਼ਆਦਾ 

ਿਰੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿਰੈ)।
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ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

06ਸਪੰਰਕ  

ਚਣੋ ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਭਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂ

Broadcasting Standards Authority  

ਪਰੋਸਟ ਆਵਫ਼ਸ ਬਾਕਸ 9213
ਵੇਵਲੰਗਟਨ 6141
ਫ਼ਰੋਨ: (04) 382 9508
ਫ਼਼੍ੀਫ਼ਰੋਨ: 0800 366 996
ਈਮੇਲ: info@bsa.govt.nz  
ਵੈੱਬ: www.bsa.govt.nz 

ਚਣੋ ਇਸ਼ਭਤਹਾਰ ਭਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂ 

Advertising Standards Authority 

ਪਰੋਸਟ ਆਵਫ਼ਸ ਬਾਕਸ 10 675
ਵੇਵਲੰਗਟਨ 6143
ਫ਼ਰੋਨ: (04) 472 7852
ਫ਼਼੍ੀਫ਼ਰੋਨ: 0800 234 357
ਈਮੇਲ: asa@asa.co.nz  
ਵੈੱਬ: www.asa.co.nz 

ਸਪੰਾਦਕੀ ਭਵਸ਼ਾ ਭਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂ  

New Zealand Media Council  

ਪਰੋਸਟ ਆਵਫ਼ਸ ਬਾਕਸ 10 879
ਵੇਵਲੰਗਟਨ 6011
ਫ਼ਰੋਨ: (04) 473 5220
ਫ਼਼੍ੀਫ਼ਰੋਨ: 0800 969 357
ਈਮੇਲ: info@mediacouncil.org.nz  
ਵੈੱਬ: www.mediacouncil.org.nz 

ਚਣੋ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ   

Electoral Commission  

ਪਰੋਸਟ ਆਵਫ਼ਸ ਬਾਕਸ 3220
ਵੇਵਲੰਗਟਨ 6140
ਫ਼ਰੋਨ: (04) 495 0030
ਈਮੇਲ: enquiries@elections.govt.nz  
ਵੈੱਬ: www.elections.nz 
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