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ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੋਡਬੁੱਕ ਜਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭਜਵੱਖ ਵੱਲ 
ਦੇਖਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਿਾਦਂੇ ਹਾ।ਂ

ਕੋਡ, ਬ੍ਰਰੌਡਕਾਸਹਟੰਿ ਐਕਟ 1989 ਤੋਂ ਹਲਆ ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਕ 33 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ 
ਹਜਆਦਾ ਬਦਹਲਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਸਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵੱਚ ਵੱਡੀਆ ਂ
ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਕੋਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਟੰਰਨੈਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਯੋਿ ਕੀਤੀਆ ਂਿਈਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਨੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਿਾ ਂ
ਹਵੱਚ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਿਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹਵਹਿੰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਜੱਿੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਲਾਿ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਿੇ ਿਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਿਾੜ, 
ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਿਰੀ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ‘ਰਵਾਇਤੀ’ ਤੱਤਾ ਂਹਜਵੇਂਹਕ 
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਾਵ ਪਾਉਣ ਹਵੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ 
ਿੂਹਮਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹਚੰਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹ਼ਿਆਦਾ ਹਵਹਿੰਨ ਸਮਾਜ ਵੀ ਹਾ ਂ(ਆਓਹਤਆਰੋਆ ਹਵੱਚ 160 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਿਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ) ਹਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਵਚਾਰ ਅਤੇ 
ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਤੀਹਬੰਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਤਕਰੇ ਅਤੇ 
ਬਦਨਾਮੀ ਵਰਿੇ ਮੁੱਹਦਆ ਂਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਹਲਆ ਹੋਇਆ ਮਾਹਰੌਲ ਹੈ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ ਹਕ 
ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਸਮਾਜ ਹਵੱਚ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮੁੱਖ ਿੂਹਮਕਾ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਹਕ ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਹਨਯਮਾ ਂਲਈ ਨਵੇਂ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਕ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਇਨੰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਜੰਨਾ ਸਾਡਾ 
ਕਾਨੰੂਨ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹਦੰਦਾ ਹੈ, ਹਕ ਕੋਡ ਆਧੁਹਨਕ ਸੰਦਰਿ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਅਹਜਹਾ ਅਹਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਜਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਟਾਵੇ ਦੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲੱਿੇ – ਮਜਬੂਤ 
ਲੋਕਤੰਤਰਾ ਂਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਿਰ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਹਬਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 
ਹਵੱਚ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹੈ।

ਅਸੀਂ Te Tiriti o Waitangi ਹਵੱਚ ਿਾਈਵਾਲੀ, ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਿਾਿੀਦਾਰੀ 
ਦੇ ਹਸਧਾਤਂਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ tangata whenua ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ,ਂ 
ਇੱਛਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸੱਹਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾ ਂ‘ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਿਾਰਟੀ Te Tiriti 
ਿਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾ ਂਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਹਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਕ ਇਹ tangata whenua, 
ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹਵੱਚ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਹਬੰਬਤ ਹੋਵੇ।

ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਹਕ ਸਿਾਨਾ ਂ‘ਤੇ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਹਲਤ 
ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ 1989 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਸੱਹਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ 
ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਕ ਸਮਾਜ ਅੱਿੇ ਵਹਧਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਜਹਾ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਿਾ।

ਨਪਛੋਕੜ

ਬ੍ਰਰੌਡਕਾਸਹਟੰਿ ਐਕਟ 1989 (ਐਕਟ) ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਮਆਰਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂ(ਰੇਡੀਓ, ਫਰਿੀ-ਟ-ੂਏਅਰ ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ ਅਤੇ ਪੇ ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ 
ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ ਹਮਆਰਾ ਂ‘ਤੇ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਡ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ 
ਵੱਖਰੇ ਕੋਡ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਰਹਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਹਜੱਿੇ ਉਹਚਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤੀਹਬੰਹਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਲਈ ਇੱਕ 
ਵੱਖਰਾ ਕੋਡ (਼ਿਾਬਤਾ) ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਹਕਸੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੰੂ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਹਕ ਹਮਆਰਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ 
ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਬ੍ਰਰੌਡਕਾਸਹਟੰਿ ਸਟੈਂਡਰਡ 
ਅਿਾਰਟੀ (BSA) ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਿੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਰੌਡਕਾਸਨਟੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟ਼ੀ

ਬੀਐਸਏ (BSA) ਨੰੂ ਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨਾਲ ਹਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਬਨਾ ਂਹਕਸੇ ਰਸਮੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਨਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨਆ ਂਦੇ ਹਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਓਹਤਆਰੋਆ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰੇ 
ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਹਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਿਾ ਂਹਵੱਚ 
ਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦਾ ਉਹਚਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਬਾਹਰੀ 
ਸੱਹਿਆਚਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾ ਂਉਹਚਤ ਹਵਆਹਖਆਵਾ ਂਦੀ 
ਮੰਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੀਐਸਏ (BSA) ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਦੀਆ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾ ਂਨੰੂ ਦੇਖਣ 
ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿੂਹਮਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਆਹਦਵਾਸੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅਹਧਕਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 
ਬਾਲ ਅਹਧਕਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਸੰਮੇਲਨ।

ਪ੍ਰਗਟਾਿੇ ਦ਼ੀ ਆਜਾਦ਼ੀ

ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਹਜੱਿੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਦੀ ਸਮੱਿਰੀ ਦੀ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿੂਹਮਕਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਿਟਾਵੇ ਦੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ 
ਦੇ ਅਹਿਆਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਚਾਰਾ ਂਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਮ਼ਿਬੂਤ ਆਦਾਨ-
ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ, ਜੋ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੱਹਿਆਚਾਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਹਬੰਬਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਂਬਾਰੇ ਹਸਖਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਹਂਕ, ਜਦੋਂ ਹਮਆਰਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਪ੍ਰਿਟਾਵੇ ਦੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਜਾਇ਼ਿ ਠਹਹਰਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਹ-ਹਨਯਾਮਕ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ 
ਆਮ ਸਮਝ ਸਾਨੰੂ ਪ੍ਰਿਟਾਵੇ ਦੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਸਾਵਧਾਨ 
ਰਹਹਣ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਹਬਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਕਹਹੰਦਾ ਹੈ ਹਕ ਇਹ 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
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ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ‘ਇੱਕ ਆ਼ਿਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਹਵੱਚ 
ਪ੍ਰਦਰਹਸ਼ਤ ਤਰੌਰ’ ਤੇ ਜਾਇ਼ਿ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਵੱਚ ਜਨਤਕ ਹਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 
ਵੀ ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਜਨਤਕ ਹਹੱਤ ਹਵੱਚ ਅਹਜਹਾ ਕਰਨਾ ਅਿਾਰਟੀ ਦੀ ਹ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਕ

ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਮਆਰ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂ
‘ਤੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀਆ ਂਹਵਹਿੰਨ 
ਿਾਸ਼ਾਵਾ,ਂ ਸੱਹਿਆਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਉਮੀਦਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਨੰੂ 
ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਹਵੱਚ Te Reo ਅਤੇ te Ao Māori 
ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਹਵਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਹਰੌਲ ਹਵੱਚ 
ਪ੍ਰਤੀਹਬੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਟੀਵੀ ਜਾ ਂਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਦੇਖਿਾਲ ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 
ਨਰੌ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੰੂ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਹਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਦੇਖਣ ਜਾ ਂਸੁਣਨ ਦੀ ਹ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਾਝਂੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਟਲੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪੇਰੈਂਟਲ ਲਾਕ, ਵਰਿੀਕਰਣ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਿੀ-ਟ-ੂਏਅਰ ਟੀਵੀ 
‘ਤੇ ਟਾਈਮਬੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਉਹਚਤ ਸਮਾ-ਂਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ।

ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਹ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 
ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਹਕ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਿ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੇ 
ਆਪਣੀਆ ਂਹ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ, ਿਾਹਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇ ਟੀਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਹਤਬੰਹਧਤ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਰ, ਨਦ਼ਿਾ-ਨਿਰਦੇ਼ਿ ਅਤੇ ਨਟੱਪਣ਼ੀ

ਅਿਲੇ ਪੰਹਨਆ ਂਹਵੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਟੀਵੀ ਅਤੇ 
ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 
ਅਸੀਂ ਹਟੱਪਣੀ ਹਵੱਚ ਇਸਨੰੂ ਹਵਸਹਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਟੱਪਣੀ 
ਹਸਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਹੀ ਹਨ – ਉਹ ਪੱਕੇ ਹਨਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਆਰਾ ਂਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਿਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਰੇਕ ਹਮਆਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ 
ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਹਕ ਕੀ ਇੱਕ ਹਮਆਰ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।

ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਟੱਪਣੀ ਸੂਹਚਤ ਕਰਨਿੇ ਹਕ ਹਰੇਕ ਹਮਆਰ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ 
ਹਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਇਸ ਿੱਲ ਹਵੱਚ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ ਹਕ ਹਮਆਰਾ ਂਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ 
ਸਹਿਤੀਆ ਂਜਾ ਂਸੰਦਰਿ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਆਹਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਹਜਸ 
ਹਵੱਚ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹਜਸ ‘ਤੇ ਸਮੱਿਰੀ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ।
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ਭਾਗ 1

ਸਿਾਨਜਕ ਨਜਿੇੰਿਾਰ਼ੀਆਂ
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ਨਿਆਰ 1 – ਅਪਿਾਿਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰੇ਼ਿਾਿ ਕਰਿ 
ਿਾਲ਼ੀ ਸਿੱਗਰ਼ੀ

ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿ਼ਿਟਤਾ ਦੇ ਕਜਮਊਜਨਟੀ 
ਜਮਆਰਾ ਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਾ ਂ
ਦਰ਼ਿਕਾ ਂਨੰੂ ਅਸਪ਼ਿਟ ਿਾ ਂਪਰੇ਼ਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ:

• ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਜਵਆਪਕ ਸੰਦਰਭ, ਅਤੇ

• ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਰ਼ਿਕਾ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੱਜਚਆ ਂਦੇ, ਦੇਖਣ ਿਾ ਂਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਅਤੇ 
ਜਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

ਜਦ਼ਿਾ-ਜਨਰਦੇ਼ਿ

ਆਿ

1.1 ਇਹ ਹਮਆਰ ਉਹਨਾ ਂਪ੍ਰਸਾਰਣਾ ਂਨੰੂ ਹਨਯੰਹਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਹਜਨਸੀ 
ਸਮੱਿਰੀ, ਨਿਨਤਾ, ਹਹੰਸਾ ਜਾ ਂਿੱਦੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਸਮੱਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਜਾ ਂਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਸੰਦਰਿ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਅਹਜਹੀ ਸਮੱਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ 
ਹਵਆਪਕ ਸੰਦਰਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਹਕ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੇ ਹਮਆਰਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹਵੱਚ ਜਨਤਕ ਹਹੱਤ1

• ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ

• ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਵਰਿੀਕਰਨ (ਹਜੱਿੇ ਢੁਕਵਾ ਂਹੋਵੇ)

• ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ(ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਫਰਿੀ-ਟ-ੂਏਅਰ ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ ਲਈ)

• ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਲਾਹਾ/ਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

• ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਸੰਿਾਹਵਤ ਦਰਸ਼ਕ

• ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਅਤੇ ਚੈਨਲ/ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾਂ

• ਸਮੱਿਰੀ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ 
ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

• ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਇਸ 
ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹਕ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਈਵ ਸੀ ਜਾ ਂਪ੍ਰੀ-ਹਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ 
ਹਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਂਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਸੀ)

1 ਜਨਤਕ ਹਹੱਤ ਉਸ ਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਹਚੰਤਾ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਹਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ 
ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਹੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਚੀ਼ਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਹਸਰਫ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

2 ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ, ਸੈੱਟ-ਟਾਪ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਮੱਿਰੀ 
ਨੰੂ ਪ੍ਰਹਤਬੰਹਧਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਲ ਲਰੌਕ, ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਹਪੰਨ ਕੋਡ, ਰੇਹਟੰਿ ਲਰੌਕ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹਫਲਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਅਚਨਚੇਤ ਜਾ ਂਅਣਜਾਣੇ ਹਵੱਚ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਹਧਰ ਦੁਆਰਾ) 
ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਸੰਿਾਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਿਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ

• ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਹਖਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਫਲਟਹਰੰਿ 
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ2।

1.2 ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਲਈ:

• ਟਾਕਬੈਕ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵਾਲਾ ਮਾਹਰੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮ਼ਿਬੂਤ ਬਹਹਸ ਦੇ ਹਹੱਤ ਹਵੱਚ 
ਿੜਕਾਊ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟ ਹਦੱਤੀ ਿਈਆ ਂਹਨ।

• ਜੇਕਰ ਹਕਸੇ ਤੀਜੀ ਹਧਰ ਤੋਂ ਿੰਿੀਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਿਰੀ ਅਣਜਾਣੇ 
ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਦੇ ਹਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਜਬਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ 
ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਰ਼ਿਕਾ ਂਦ਼ੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ

1.3 ਹਜੱਿੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ ਇਕਸਾਰ, 
ਿਰੋਸੇਯੋਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਬੱਹਚਆ ਂਦੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਂਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਹਮਆਰਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ 
ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟੈਲ਼ੀਨਿਜਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾ ਂਦਾ ਿਰਗ਼ੀਕਰਿ

1.4 ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਨੰੂ ਖਬਰਾ,ਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਹਲਆ,ਂ ਖੇਡਾ ਂਅਤੇ 
ਲਾਈਵ ਸਮਿਰੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆ ਂਸਮੱਿਰੀਆ ਂ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਹੇਠਾ ਂਹਦੱਤੇ ਵਰਿੀਕਰਣਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਵਰਿੀਹਰਿਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 G – General: Approved for general viewing: 
G – Arowhānui: Kua whakaaetia mō te 
mātakitaki a te katoa:
G – ਆਿ: ਆਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਿਜੂਰ਼ੀ ਨਦੱਤ਼ੀ ਗਈ: ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਜੋ 
ਬੱਹਚਆ ਂਲਈ ਅਣਉਹਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਰੀ ਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਼ਿਰੂਰੀ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ 
ਿਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਡਰਾਉਣ ਜਾ ਂਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਵਾਲੀ 
ਸਮੱਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

 PG – Parental Guidance: Parental Guidance 
recommended for younger viewers: 
PG – Tohutohu ā-Matua: E tūtohua te 
Tohutohu ā-Matua mō ngā kaimātakitaki 
tamariki ake:
PG – ਿਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਦ਼ੀ ਅਗਿਾਈ: ਛੋਟੇ ਦਰ਼ਿਕਾ ਂਲਈ ਿਾਤਾ-ਨਪਤਾ 
ਦ਼ੀ ਅਗਿਾਈ ਦ਼ੀ ਨਸਫਾਰ਼ਿ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਦਂ਼ੀ ਹੈ: ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹਜਸ ਹਵੱਚ 
ਪਹਰਪੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਼ਿਰੂਰੀ 
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ਨਹੀਂ ਹਕ ਬਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜਾ ਂਹਪਤਾ ਜਾ ਂ
ਬਾਲਿ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।

 M – Mature Audiences: Suitable for mature 
audiences 16 years and over: 
M – Ngā Kaimātakitaki Pakeke: E tika ana mā 
ngā kaimātakitaki pakeke 16 tau, pakeke atu:
M – ਪਨਰਪੱਕ ਦਰ਼ਿਕ: 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾ ਂ
ਲਈ ਉਨਚਤ: ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਹਵੱਚ ਹਹੰਸਾ, ਹਜਨਸੀ ਸਮੱਿਰੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ 
ਿਾਸ਼ਾ, ਬਾਲਿ ਿੀਮ, ਨਿਨਤਾ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਸਮੱਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਕੁਝ ਬੱਹਚਆ ਂਅਤੇ ਬਾਲਿਾ ਂਨੰੂ ਚੁਣਰੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਿਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹਵੱਚ 
ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਪ੍ਰਿਾਵ ਅਤੇ ਿੀਮਾ ਂਵਾਲੀ ਸਮੱਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਜਨ੍ਾ ਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਰਪੱਕ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 16 – People under 16 years should not view: 
16 – Kaua e mātakina e te hunga i raro 
i te 16 tau:
16 – 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿੰੂ ਿਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ: 
ਵਰਿੀਹਰਿਤ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਹਵੱਚ ਮ਼ਿਬੂਤ ਸਮੱਿਰੀ ਜਾ ਂਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਜੋ M ਵਰਿੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਹਵੱਚ ਬਹੁਤ 
ਹ਼ਿਆਦਾ ਹਜਨਸੀ ਸਮੱਿਰੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਾਸ਼ਾ, ਯਿਾਰਿਵਾਦੀ ਹਹੰਸਾ, 
ਅਤੇ ਮ਼ਿਬੂਤ ਬਾਲਿ ਿੀਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 18 – People under 18 years should not view: 
18 – Kaua e mātakina e te hunga i raro 
i te 18 tau:
18 – 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿੰੂ ਿਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ: 
ਵਰਿੀਹਰਿਤ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਹਵੱਚ ਿੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਲਿ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ 
ਵੀ ਚੁਣਰੌਤੀਪੂਰਨ ਜਾ ਂਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1.5 ਖਬਰਾ,ਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਡਾ ਂਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਮਿਰੀ, ਇਸਦੇ ਵੱਖਰੇ 
ਸੁਿਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਰਿੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਿਰੀ 
ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲਿਾ ਂਨੰੂ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਹਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾ ਂਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਹਨਿਰਾਨੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਹਾਲਾਹਂਕ, ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਬੱਹਚਆ ਂਦੀਆ ਂਰੁਚੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ 
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਮਆਰਾ ਂਦਾ ਹਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ ਹਵਵੇਕ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਜੱਿੇ ਉਹਚਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਿੇ ਹਾ਼ਿਰੀਨ 
(ਦਰਸ਼ਕ) ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1.6 ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ਼ਿ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਵਰਿੀਕਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਜਸ ਦਰੌਰਾਨ ਉਹ ਸਰਿੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਰ਼ਿਕ ਸਲਾਹਾ ਂ(ਚੇਤਾਿਿ਼ੀਆ ਂਸਿੇਤ)

1.7 ਇੱਕ ਉਹਚਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਸਮੱਿਰੀ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਬੱਹਚਆ ਂਨੰੂ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਂਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਹੱਸੇ ਨੰੂ ਨਾਰਾ਼ਿ ਕਰਨ 
ਜਾ ਂਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।

1.8 ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ ਕੀ ਢੁਕਵਾ ਂਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸਮੱਿਰੀ 
ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨਰਿਰ 
ਕਰੇਿਾ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

• ਹਸਰਫ ਼ਿੁਬਾਨੀ (ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ)

• ਹੇਠਾ ਂਹਦੱਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹਚੰਨ੍ਾ ਂਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾ ਂਵੱਧ (ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ 
ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਲਈ):

 C – content may offend 
C – ka mōrihariha pea ngā ihirangi
C – ਸਿੱਗਰ਼ੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ

 L – language may offend 
L – ka mōrihariha pea te reo
L – ਭਾ਼ਿਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ

 V – contains violence 
V – he whakarekereke kei roto
V – ਨਹੰਸਾ ਼ਿਾਿਲ ਹੈ

 S – sexual content may offend 
S – ka mōrihariha pea ngā ihirangi hōkaka
S – ਨਜਿਸ਼ੀ ਸਿੱਗਰ਼ੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ

• ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਖਤੀ, ਜਾ ਂਹਲਖਤੀ ਅਤੇ ਮਰੌਹਖਕ, ਔਨ-ਸਰਿੀਨ ਦਰਸ਼ਕ 
ਸਲਾਹਕਾਰੀ (ਮ਼ਿਬੂਤ ਪੱਧਰ ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ ਪ੍ਰੋਿਰਾਹਮੰਿ ਜਾ ਂਬੱਹਚਆ ਂਨੰੂ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਰੀ ਲਈ)।

 ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਜੱਿੇ ਸਮੱਿਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਜਨਸੀ ਹਹੰਸਾ ਜਾ ਂਖੁਦਕੁਸ਼ੀ 
ਵਰਿੇ ਮੁੱਹਦਆ ਂ‘ਤੇ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਹਵਸਤਾਰ ਨਾਲ 
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

1.9 ਸਲਾਹਾ ਂਸੁਿਾਅ ਹਵੱਚ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂ
ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਹਚਆ ਂਦੀ ਸਮਿਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਾਰੇ 
ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਹਕ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਵੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾ ਂਨਾਰਾ਼ਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਲ਼ੀਨਿਜਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾ ਂਲਈ ਿਰਗ਼ੀਕਰਿ ਅਤੇ ਦਰ਼ਿਕ 
ਸਲਾਹਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਨ਼ਿਤ ਕਰਿਾ

1.10 ਵਰਿੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹਚੰਨ੍ (C, L, V, S), 
ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਹਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• G ਜਾ ਂPG ਵਰਿੀਹਰਿਤ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਵੱਚ

• ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਵੱਚ, ਅਤੇ (ਫਰਿੀ-ਟ-ੂਏਅਰ ਟੀਵੀ ਲਈ) M, 16 
ਜਾ ਂ18 ਵਰਿੀਹਰਿਤ ਸਮੱਿਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

1.11 ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ,ਂ ਵਰਿੀਕਰਨ, ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆ/ਂ
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹਚੰਨ੍ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ 
ਇਲੈਕਟਰਿਾਹਨਕ ਪ੍ਰੋਿ੍ਰਾਹਮੰਿ ਿਾਈਡਾ,ਂ ਅਤੇ ਹਜੱਿੇ ਵੀ ਸੰਿਵ ਹੋਵੇ, ਹਪ੍ਰੰਟ 
ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਈਡਾ ਂਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1.12 ਪੇ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਹਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਹਕ ਹਬਨਾ ਂਜਾ ਂਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ 
ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾ਼ਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲਾ ਂ
ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸਲਾਹਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ 
ਅਹਵਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇਿਾ।

ਭ
ਾਗ
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1.13 ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਸੰਿਾਹਵਤ ਅਤੇ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾ,ਂ ਬੱਹਚਆ ਂਦੀਆ ਂਰੁਚੀਆ,ਂ 
ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਹਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ, ਅਤੇ 
ਸਾਰੇ ਲਾਿੂ ਹਮਆਰਾ ਂਨੰੂ ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਹਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਹ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਨੰੂ ਤਹਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1.14 ਪੇ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਹਜੱਿੇ ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, 
ਹ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾ-ਂਸਾਰਣੀ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ, ਜਾ ਂ
ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਉਹਚਤ ਹਨ, ਨਾ ਹਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ 
ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਹਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਚੈਨਲਾ ਂ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਨੰੂ ਤਹਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1.15 ਹਜੱਿੇ ਪ੍ਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਹਨਯਹਮਤ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, 
ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਦੀ ਸਮਾ-ਂਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1.16 ਫਰਿੀ-ਟ-ੂਏਅਰ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਲਈ:

• G ਅਤੇ PG ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਨੰੂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਿੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਫਰਿੀ-ਟ-ੂਏਅਰ ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ ‘ਤੇ, M ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਦਨ ਸਵੇਰੇ 9 
ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਹਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੱੁਟੀਆ ਂਨੰੂ 
ਛੱਡ ਕੇ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਸੱਹਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹਿਆ 
ਹੈ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਦਖਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• 16 ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਨੰੂ ਰਾਤ 8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਹਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• 18 ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਨੰੂ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਹਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ M, 16 ਅਤੇ 18 ਵਰਿੀਹਰਿਤ ਸਮੱਿਰੀ ਨੰੂ ਤਹਹ 
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ G ਜਾ ਂPG 
ਪ੍ਰੋਿਰਾਹਮੰਿ ਤੋਂ M, 16 ਜਾ ਂ18 ਪ੍ਰੋਿਰਾਹਮੰਿ ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ 
ਦੇ ਦਰੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਬਾਲਿ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂ(M, 16 ਜਾ ਂ18) ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ਼ਿ ਨੰੂ ਹਨਯਤ 
ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਬੱਹਚਆ ਂਦੇ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਏ ਦੇਖਣ ਦੇ 
ਸਮੇਂ (ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ 2.1 ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂ
ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਦਰੌਰਾਨ ਬੱਹਚਆ ਂਦੀਆ ਂਹਦਲਚਸਪੀਆ ਂ‘ਤੇ 
ਹਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇ ਿੀਮ ਅਤੇ ਸਮੱਿਰੀ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ 
ਵਰਿੀਕਰਨ ਲਈ ਅਣਉਹਚਤ ਨਾ ਹੋਣ।

1.17 ਿੁਿਤਾਨ/ਿਾਹਕੀ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਲਈ:

• G, PG, M ਜਾ ਂ16 ਵਰਿੀਹਰਿਤ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 
ਸਰਿੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਲਾਿੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਮਆਰਾ ਂਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

3 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਇੱਕ ਿੁਿਤਾਨ ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ ਚੈਨਲ ਹਜਸਨੰੂ ਿਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸਬਸਰਿਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚੁਹਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਬਸਹਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 
ਿੁਿਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੁਿਤਾਨ ਜਾਂ ਿਾਹਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪਹਹਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਐਂਟਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।

• 18 ਵਰਿੀਹਰਿਤ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚੈਨਲਾ ਂ‘ਤੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਿੀਨ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ3, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਲਾਿੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਮਆਰਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

• 18 ਵਰਿੀਹਰਿਤ ਸਮੱਿਰੀ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾ ਂ‘ਤੇ ਸਰਿੀਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਹਨਯਹਮਤ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਲਾਿੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਮਆਰਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂ18 ਵਰਿੀਹਰਿਤ 
ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹਸਰਫ ਸ਼ਾਮ 8 ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 6, ਜਾ ਂਸਵੇਰੇ 9 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 3 
(ਵੀਕੈਂਡ ਦੇ ਹਦਨਾ,ਂ ਸਕੂਲੀ ਛੱੁਟੀਆ ਂਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੱੁਟੀਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਰਫ ਸ਼ਾਮ 8.30 ਬਜੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਬਜੇ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਹੀ 
ਸਰਿੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)।

• 18 ਵਰਿੀਹਰਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਬਾਲਿ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹਸਰਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 
ਚੈਨਲਾ ਂ‘ਤੇ ਹੀ ਹਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਟੱਪਣੀ

ਆਿ

ਇਸ ਹਮਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਂਸੁਣਨ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹਵਆਪਕ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਿੈਰ-ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਪਰਾਧ ਜਾ ਂਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਹਵਆਪਕ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਝਂ ੇਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਮਆਰਾ ਂਨੰੂ 
ਕਮ਼ਿੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਵਹਿੰਨ ਸਮਾਜ ਹਵੱਚ ਰਵੱਈਏ ਹਵਆਪਕ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਹਸ਼ਸ਼ਟਤਾ 
ਦੇ ਮਾਮਹਲਆ ਂ‘ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ 
ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਿਾਵਨਾਵਾ ਂਇਹ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਕ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਹਂਕ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੰੂ 
ਿੰਿੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਾਈਚਾਰਕ ਹਨਯਮਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾ ਂ
ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ ਅਸਧਾਰਨ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਦਰਭ ਿਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ

ਸੰਦਰਿ ਚੁਣਰੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੱਿਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੰੂ ਜਾਇ਼ਿ ਠਹਹਰਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜਾ ਂਇਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹਤਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਫਰਿੀ-ਟ-ੂਏਅਰ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜਸ ਹਵੱਚ 
ਟਾਈਮਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੇ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਹਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਸ 
ਤਰੌਰ ‘ਤੇ, ਿਾਹਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇ ਟੀਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਹਤਬੰਹਧਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ 
ਰਾਤ, ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਜਾ ਂਨਾਟਕੀ ਹਬਰਤਾਤਂ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ 
ਚੁਣਰੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੱਿਰੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਿ ਹੋਣ ਦੀ ਹ਼ਿਆਦਾ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ 
ਤਰ੍ਾ ਂਚੁਣਰੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੱਿਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਹਦਆ ਂਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੰੂ 
ਅੱਿੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾ ਂਹਕ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ (TV) ‘ਤੇ
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ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਿਤ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਹਹੰਸਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਹਰ ਕੇਸ ਇਸਦੇ ਖਾਸ ਤੱਿਾ ਂਅਤੇ ਸੰਦਰਿ ‘ਤੇ ਹਨਰਿਰ ਕਰੇਿਾ।

ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਹਕ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਸੁਣਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਬੱਹਚਆ ਂਅਤੇ ਨਰੌ ਜਵਾਨਾ ਂਨੰੂ ਇਸ ਅਣਉਹਚਤ ਸਮੱਿਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ/ਸੁਣਨ 
ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਹਕ 
ਕੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਿ ਹੈ। ਹਹੰਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਿਾਵੀ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾ ਂ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਹਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਿ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਹਕਸਮ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੱਿਰੀ 
ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਹਾਲਾਹਂਕ, ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਇਸਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੰੂ 
ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਚਤ ਸੁਰੱਹਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਜਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਇਸਨੰੂ 
ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਂਜੋ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਂਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹਨਰਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸਲਾਹਾ/ਂਚੇਤਾਵਨੀਆ,ਂ ਉਹਚਤ 
ਸਮਾ-ਂਸਾਰਣੀ, ਟਾਈਮਬੈਂਡ, ਵਰਿੀਕਰਨ, ਇਲੈਕਟਰਿਾਹਨਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਿਾਈਡ 
ਅਤੇ/ਜਾ ਂਹਫਲਟਹਰੰਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਹਪਆ ਂਅਤੇ ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਹਲਆ ਂਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮੱਿਰੀ ਨੰੂ ਬਲਰੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹਦੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਚਤ 
ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਜੱਿੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੇ ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ 
ਇਹ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਰੱਹਖਆ ਜਾਵੇਿਾ ਹਕ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ 
ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਾਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂਅਹਹਮ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਧਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਿਾਹਪਤ 
ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਜਾ ਂਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂ
(ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾ)ਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਜਨ੍ਾ ਂ
ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਿਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾ-ਂਸਾਰਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਟਾਕਬੈਕ ਰੇਡੀਓ ਆਪਣੇ ਮ਼ਿਬੂਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣਰੌਤੀਪੂਰਨ ਸੁਿਾਅ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਹਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਕਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂ‘ਤੇ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਿੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ – ਪਲੇਟਫਾਰਿਾ ਂਨਿੱਚ ਨਭੰਿਤਾ

ਪਲੇਟਫਾਰਮਾ ਂਹਵੱਚ ਇਸ ਹਮਆਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਹਲੂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ, 
ਫਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਹੈ, ਜਾ ਂਵਰਿੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮਬੈਂਡਸ ਹਵੱਚ ਨਹੀਂ।

ਫਰਿੀ-ਟ-ੂਏਅਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਦਰਿ ਹਵੱਚ, ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਰਿਾਹਸ਼ਤ 
ਵਰਿੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਹਧਤ ਟਾਈਮਬੈਂਡ (G, PG, M, 16 ਅਤੇ 18) ਹਨ। 
ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਹਂਕ ਇਹ ਮੰਹਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਹਕ 
ਬੱਚੇ ਹਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹ਼ਿਆਦਾ ਸੰਿਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਦਨਾ ਂ
ਹਵੱਚ ਰਾਤ 8.30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵੱਚ)। ਪੇ ਟੀਵੀ ਫਰਿੀ-ਟ-ੂਏਅਰ 
ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਰਿੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਲਾਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਟਾਈਮਬੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਹਤਬੰਹਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਬੱਚਾ’ ਹੈ।

ਨਿਆਰ 2 – ਬਾਲ ਨਹਤ

ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਬੱਜਚਆ4ਂ ਨੰੂ 
ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਹਨਾ ਂ
‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦ਼ਿਾ-ਜਨਰਦੇ਼ਿ

ਆਿ

2.1 ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਕ ਬੱਹਚਆ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂ
ਸਮੱਿਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂ‘ਤੇ ਬੁਰਾ 
ਪ੍ਰਿਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਹਚਆ ਂਦੇ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਂਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦਰੌਰਾਨ – ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਤ 8.30 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 
ਪਹਹਲਾ ਂਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ), ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵੱਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 
ਛੁੱਟੀਆ ਂ‘ਤੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾ ਂਬੱਹਚਆ ਂਦੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਂਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ 
ਮੰਹਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

2.2 ਇਸ ਹਮਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਰੀ 
ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਹਜਨਸੀ ਸਮੱਿਰੀ ਜਾ ਂਿੀਮ

• ਹਹੰਸਕ ਸਮੱਿਰੀ ਜਾ ਂਿੀਮ

• ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਾਸ਼ਾ

• ਸਮਾਹਜਕ ਜਾ ਂਘਰੇਲੂ ਝਿੜਾ

• ਖਤਰਨਾਕ, ਸਮਾਜ ਹਵਰੋਧੀ ਜਾ ਂਿੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹਵਵਹਾਰ

• ਸਮੱਿਰੀ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਬੱਹਚਆ ਂਜਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੇ 
ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

• ਬਹੁਤ ਹ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਜਾ ਂਹਬਪਤਾ ਹਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿ੍ਰਾਹਫਕ ਵਰਣਨ,

 ਜੋ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੀ ਹਕਸਮ ਜਾ ਂਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਵਰਿੀਕਰਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਉਮੀਦਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

2.3 ਇਸ ਹਮਆਰ ਅਧੀਨ ਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਦਰਿ 
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਚਾਰ ਹੈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਜੱਿੇ ਢੁਕਵਾ ਂਹੋਵੇ, 
ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਵਰਿੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ 
ਦਾ ਸਮਾ,ਂ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਸੰਿਾਹਵਤ ਦਰਸ਼ਕ, ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾ,ਂ 
ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣਕਰਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਵੱਚ ਜਨਤਕ ਹਦਲਚਸਪੀ 
ਅਤੇ ਬੱਹਚਆ ਂਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਿਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਵੀ 
ਕਾਰਕ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਾਸੇ ਜਾ ਂਹਵਹਦਅਕ ਲਾਿ।

ਫ਼੍ੀ-ਟ-ੂਏਅਰ ਅਤੇ ਪੇ ਟ਼ੀਿ਼ੀ

2.4 ਬੱਹਚਆ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹਜੱਿੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂ
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ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹਨਯਹਮਤ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਿਾਹਕਾ ਂਹਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਹਰਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.5 M ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਰਿੀਹਰਿਤ ਸਮੱਿਰੀ, ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਹਜਸ 
ਹਵੱਚ ਹਜਨਸੀ ਜਾ ਂਹਹੰਸਕ ਸਮੱਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਬੱਹਚਆ ਂ(ਉਸੇ ਚੈਨਲ 
‘ਤੇ) ਨੰੂ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਿੀਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.6 ਬੱਹਚਆ ਂਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਦਂੇ ਮਾਮਹਲਆ ਂਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ 
ਵਾਲੀ ਕਾਲਪਹਨਕ ਸਮੱਿਰੀ ਹਵੱਚ ਿੀਮ ਅਤੇ ਹਦਰਿਸ਼, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਘਰੇਲੂ 
ਝਿੜਾ ਜਾ ਂਬੱਹਚਆ ਂਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਜਾ ਂਦੁਰਹਵਵਹਾਰ, ਨੰੂ ਉਹਚਤ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ 
ਵਰਿੀਹਰਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਦਰਿ 
ਹਵੱਚ, ਇਹ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਹਚਆ ਂਨੰੂ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾ ਂ
‘ਤੇ ਇਸ ਹਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਿਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।

2.7 ਬੱਹਚਆ ਂਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਰੀ ਹਵੱਚ 
ਯਿਾਰਿਵਾਦੀ ਹਹੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਚੱਤਰਣ ਅਨੁਸੂਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.8 ਜਦੋਂ ਬੱਹਚਆ ਂਦੇ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਏ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦਰੌਰਾਨ ਫਰਿੀ-ਟ-ੂਏਅਰ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂ
(ਹਦਸ਼ਾਹਨਰਦੇਸ਼ 2.1 ਦੇਖੋ) ਹਵੱਚ ਅਹਜਹੀ ਸਮੱਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਹਚਆ ਂਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਹਲਖਤੀ ਜਾ ਂਹਲਖਤੀ ਅਤੇ ਼ਿੁਬਾਨੀ ਹਾ਼ਿਰੀਨ (ਦਰਸ਼ਕ) ਸਲਾਹ 
ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਪਆ ਂਜਾ ਂਸਰਪ੍ਰਸਤਾ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ 
ਬੱਹਚਆ ਂਦੇ ਸਮਿਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 
ਹਕ ਉਹਨਾ ਂਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ ਜੋ ਬੱਹਚਆ ਂਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਾ ਂਹਚੰਹਤਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2.9 ਫਰਿੀ-ਟ-ੂਏਅਰ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਖਬਰਾ,ਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਹਲਆ ਂਅਤੇ 
ਤੱਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਹਵੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾ ਂਹਚੰਤਾਜਨਕ 
ਸਮੱਿਰੀ ਜਨਤਕ ਹਹੱਤ ਹਵੱਚ ਜਾਇ਼ਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ 
ਖਬਰਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿ੍ਰਾਹਫਕ ਸਮੱਿਰੀ 
ਦੀ ਹਡਿਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਨਰਣੇ ਅਤੇ ਹਵਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਚਤ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੇ ਟ਼ੀ.ਿ਼ੀ

2.10 ਪੇ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਸਮੱਿਰੀ ਜੋ ਬੱਹਚਆ ਂਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ 
ਬੱਹਚਆ ਂਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਆਰ 1 ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਿੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2.11 ਬੱਹਚਆ ਂਨੰੂ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾ ਂਹਵੱਚ ਹਸਰਫ 
ਬੱਹਚਆ ਂਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮੱਿਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੇਡ਼ੀਓ

2.12 ਇਹ ਹਮਆਰ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਹਸਰਫ ਉਹਨਾ ਂਸਹਮਆ ਂਦਰੌਰਾਨ ਲਾਿੂ ਹੋਵੇਿਾ ਜਦੋਂ 
ਬੱਚੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਹਚਆ ਂਦੇ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰੌਰਾਨ – ਹਦਸ਼ਾਹਨਰਦੇਸ਼ 2.1 ਦੇਖੋ)।

ਜਟੱਪਣੀ

ਇਸ ਹਮਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆ ਂਨੰੂ ਬੱਹਚਆ ਂ
ਨੰੂ ਅਹਜਹੀ ਸਮੱਿਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੰੂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ 
ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਹਸਕ ਜਾ ਂਸਮਾਹਜਕ ਹਵਕਾਸ ਨੰੂ ਹਵਿਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖਣ ਜਾ ਂਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੱਹਚਆ ਂਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 
ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਹਕਸੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਦਰਹਸ਼ਤ ਜਾ ਂਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ 
ਹਨਰਪੱਖਤਾ ਜਾ ਂਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆ ਂਹਚੰਤਾਵਾ ਂਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਨਾਲ 
ਉਹਨਾ ਂਹਮਆਰਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹਜੱਹਠਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹਨਰਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਹਚਆ ਂਦੇ ਹਹਤਾ ਂਨੰੂ ਸਲਾਹਾ/ਂ
ਚੇਤਾਵਨੀਆ,ਂ ਉਹਚਤ ਸਮਾ-ਂਸਾਰਣੀ, ਟਾਈਮਬੈਂਡ, ਵਰਿੀਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾ ਂ
ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਹਪਆ ਂਅਤੇ ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆ ਂਨੰੂ 
ਕੁਝ ਸਮੱਿਰੀ ਨੰੂ ਬਲਰੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹਦੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰੀਹਕਆ ਂਨਾਲ 
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਲਈ ਬੱਹਚਆ ਂਨੰੂ ਸੰਿਾਵੀ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਅਣਉਹਚਤ ਸਮੱਿਰੀ 
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਿਵ ਜਾ ਂਹਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਹਵਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂ
ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇਣਾ ਹੈ-ਜਾ ਂਪੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਦਰਿ ਹਵੱਚ, 
ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲਾ ਂਦੀ ਿਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ 
ਸਮੱਿਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ-ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਸਰੋਹਤਆ ਂਨੰੂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੱਹਚਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ 
ਲਈ ਉਹਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹਪਆ ਂਅਤੇ ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆ ਂਨੰੂ 
ਬੱਹਚਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ ਹ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਝਂੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, 
ਜਾ ਂਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਿਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਹਨਯੰਤਹਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ ਸੂਹਚਤ ਕਰਨ ਹਕ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

ਬੱਹਚਆ ਂਦੇ ਹਹੱਤਾ ਂਦਾ ਹਮਆਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਹਮਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਹਿਕ ਕਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਹਧਆਨ 
ਹਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਹਂਕ, ਫੋਕਸ (ਹਧਆਨ) ਹਵੱਚ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਆਰ 
ਦਾ ਹਧਆਨ ਉਹਨਾ ਂਨੁਕਸਾਨਾ ਂ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬੱਹਚਆ ਂਲਈ ਹਵਲੱਖਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਿਰੀ ਬੱਹਚਆ ਂਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ 
ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ ਹਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾ ਂਅਚਾਨਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਨਿਆਰ 3 – ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਜਾ ਂਸਿਾਜ ਨਿਰੋਧ਼ੀ 
ਨਿਿਹਾਰ ਿੰੂ ਉਤ਼ਿਾਨਹਤ ਕਰਿਾ

ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਜਵਚ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਦਰ਼ਿਕਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ 
ਜਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 
ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਾ ਂਗੰਭੀਰ ਸਮਾਿਕ ਜਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਜਹਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Broadcasting Standards Authority  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੋਡ10



ਜਦ਼ਿਾ-ਜਨਰਦੇ਼ਿ

3.1 ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਸੰਿਾਹਵਤ ਹਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਿਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦਰਿ 
ਅਹਹਮ ਹੈ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਇਹ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕ 
ਕੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮੱਿਰੀ:

• ਸੰਦਰਿ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇ਼ਿ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਹਦਸ਼ਾਹਨਰਦੇਸ਼ 1.1)

• ਜਨਤਕ ਹਹੱਤ ਹਵੱਚ, ਖਬਰਾ,ਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਹਲਆ ਂਅਤੇ ਤੱਿਾ ਂਦੀ 
ਸਮੱਿਰੀ ਹਵੱਚ ਜਾਇ਼ਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਵੱਚ ਿ੍ਰਾਹਫਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਇੱਕ 
ਿੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾ ਂਬੇਲੋੜੀ ਹਡਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 
ਦੇਖ ਜਾ ਂਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ।

• ਹਜੱਿੇ ਢੁਕਵਾ ਂਹੋਵੇ ਉੱਿੇ ਇੱਕ ਹਾ਼ਿਰੀਨ (ਦਰਸ਼ਕ) ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾ ਂ
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹਚੰਨ੍ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ 1.7-1.9)

• ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ ਪ੍ਰੋਿਰਾਹਮੰਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ 
ਹਿਆ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ 1.4)

• ਹ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹਨਯਤ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ (ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ 
1.13-1.17 ਦੇਖੋ)

• ਤੱਿਾਤਮਕ ਹੈ ਜਾ ਂਇੱਕ ਕਾਲਪਹਨਕ/ਨਾਟਕੀ ਕੰਮ ਹੈ (ਕਾਲਪਹਨਕ/
ਨਾਟਕੀ ਕੰਮ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ, ਹਮਆਰ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

3.2 ਇਸ ਹਮਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ 
ਸਮੱਿਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਚਾਰ ਹੋਵੇਿਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲਾ ਂ‘ਤੇ ਸਰਿੀਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਿਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਹੀ 
ਸੀਮਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਨਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

਼ਿਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

3.3 ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਜਾ ਂਹਨਯਮਾ ਂ(ਸਬੰਧਤ 
ਹਵਹਿਆਪਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਿਾਰਟੀ ਕੋਡ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ 
ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3.4 ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠਾ ਂਹਦੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਂਵੱਧ ਰੂਪਾ ਂਹਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦ, ਬ੍ਰਾਡਂ ਜਾ ਂਆਉਟਲੈਟ (‘ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ’) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

• ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਾਸਂਰਹਸ਼ਪ (‘ਸਪਾਸਂਰਹਸ਼ਪ’)

• ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ (‘ਵਕਾਲਤ’)।

3.5 ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਹਜਕ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਹ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ 
ਖਪਤ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

• ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਹਚਆ ਂਲਈ ਹਨਰਦੇਹਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਹਵੱਚ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

• ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

• ਬਹੁਤ ਹ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾ ਂਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਸਪਾਸਂਰਹਸ਼ਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ, ਬ੍ਰਾਡਂ, ਨਾਮ ਜਾ ਂਲੋਿੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਕਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਅਲਕੋਹਲ-ਪ੍ਰਾਯੋਹਜਤ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ, ਮੁੱਖ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਿ੍ਰਾਮ 
ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪਾਸਂਰਹਸ਼ਪ ਅਧੀਨਿੀ ਨਾਲ

• ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਟਨਾ ਜਾ ਂਸਹਿਤੀ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੱਿੇ ਅਹਜਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾ ਂਸਹਿਤੀ ਦੀ 
ਇੱਕ ਆਮ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਉਹਚਤ 
ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਮੰਹਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਜਟੱਪਣੀ

ਆਿ

ਇਸ ਹਮਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾ ਂਪ੍ਰਸਾਰਣਾ ਂਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ 
ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਅਪਰਾਹਧਕ ਜਾ ਂਿੰਿੀਰ ਸਮਾਜ 
ਹਵਰੋਧੀ ਿਤੀਹਵਧੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਗਤ਼ੀਨਿਧ਼ੀ

ਇਹ ਹਮਆਰ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਅਪਰਾਹਧਕ ਹਵਵਹਾਰ ਜਾ ਂਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ 
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਂਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਿਾਵੇਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ 
ਇਸਦੀ ਹਨੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾ ਂਜਾ ਂਪੁਹਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕਨੰੂਨਾ ਂ
ਦੀ ਅਸਲ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਹਮਆਰ 
ਉਹਨਾ ਂਪ੍ਰਸਾਰਣਾ ਂਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾ ਂਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆਵਾ ਂਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਸਰਿਰਮੀ ਨਾਲ ਕਮ਼ਿੋਰ ਜਾ ਂਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਸੱਧੀ ਿੜਕਾਹਟ ਇਸ ਹਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੈ ਹਕ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 
ਕਰਨਿੇ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜੋ ਅਪਰਾਹਧਕ ਿਤੀਹਵਧੀ ਨੰੂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਇਸਨੰੂ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾ ਂਹਾਸੇ-ਮ਼ਿਾਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਾਵ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ 
ਹਵਵਸਿਾ ਨੰੂ ਵੀ ਕਮ਼ਿੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਾਜ ਨਿਰੋਧ਼ੀ ਗਤ਼ੀਨਿਧ਼ੀ

ਿੰਿੀਰ ਸਮਾਜ-ਹਵਰੋਧੀ ਿਤੀਹਵਧੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਜਾ ਂਰੀਤੀ-ਹਰਵਾਜਾ ਂ
ਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਟ ਹੈ ਹਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਿ 
ਸਮਝਣਿੇ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਜਨਸੀ ਹਹੰਸਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਦਾਰਿਾ ਂਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ)। ਇਸ 
ਹਵੱਚ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਹਜਨ੍ਾ ਂਦੇ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਹਵੱਚ 
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਤੀਹਵਧੀ 
ਨਾਲੋਂ ਹਵਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਵੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਹਵਰੋਧੀ ਹਵਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਵੱਚ ਅਸਲ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਧਮਕਾਉਣਾ)।
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ਨਿਆਰ 4 – ਨਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਅਪਿਾਿ

ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਜਲੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਨਸਲ, ਉਮਰ, 
ਅਪਾਹਿਤਾ, ਜਕੱਤਾਮੁਖੀ ਸਜਿਤੀ ਿਾ ਂਧਰਮ, ਸੱਜਭਆਚਾਰ ਿਾ ਂ
ਰਾਿਨੀਜਤਕ ਜਵ਼ਿਵਾਸ ਦੇ ਿਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਜਵਤਕਰੇ ਿਾ ਂਅਪਮਾਨ ਨੰੂ 
ਉਤ਼ਿਾਜਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦ਼ਿਾ-ਜਨਰਦੇ਼ਿ

4.1 ‘ਿੇਦਿਾਵ’ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਕਸੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪਹਰਿਾਹਸ਼ਤ 
ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ। ‘ਬੇਇੱ਼ਿਤੀ’ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਕਸੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਿ ਦੀ ਸਾਖ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣਾ ਪਹਰਿਾਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ।

4.2 ਪ੍ਰਿਟਾਵੇ ਦੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਰਿ ਹੈ:

• ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਨੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾ ਂਨਫਰਤ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਹਵਤਕਰੇ ਜਾ ਂਬਦਨਾਮੀ ਨੰੂ ਲੱਿਣ ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਿਰੀ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂੜ੍ੀਆ ਂਨੰੂ ਮ਼ਿਬੂਤ ਕਰਨ 
ਜਾ ਂਏਮਬੈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਵ ਹੈ, ਨੰੂ ਵੀ ਹਵਚਾਹਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਇਸ ਹਮਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਕ:

– ਤੱਿਾਤਮਕ

– ਿੰਿੀਰ ਹਟੱਪਣੀ, ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾ ਂਰਾਏ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਿਟਾਵਾ

– ਜਾਇ਼ਿ ਹਾਸਰਸ, ਡਰਾਮਾ ਜਾ ਂਹਵਅੰਿ ਹੈ।

4.3 ਪ੍ਰਸੰਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਚਾਰ ਹੈ ਹਕ ਕੀ 
ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਹਿਆ ਹੈ (ਪ੍ਰਸੰਿ ਦੀਆ ਂਪਹਰਿਾਸ਼ਾਵਾ ਂ
ਲਈ ਹਦਸ਼ਾਹਨਰਦੇਸ਼ 1.1 ਦੇਖੋ)। ਹੇਠਾ ਂਹਦੱਤੇ ਕਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਹਵਚਾਹਰਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਵਰਤੀ ਿਈ ਿਾਸ਼ਾ

• ਹਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਲਹਹਜਾ

• ਫੋਰਮ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਹਟੱਪਣੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਈਆ ਂਸਨ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਇੱਕ ਿੰਿੀਰ ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਚਰਚਾ ਜਾ ਂਇੱਕ ਹਵਅੰਿਾਤਮਕ ਟਕੁੜਾ

• ਕੀ ਹਟੱਪਣੀਆ ਂਨੰੂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹਿਆ ਸੀ ਜਾ ਂਕਾਇਮ ਰੱਹਖਆ ਹਿਆ 
ਸੀ, ਜਾ ਂਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਸੀ ਜਾ ਂਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਸੀ

• ਕੀ ਹਟੱਪਣੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਹਵਆਪਕ ਬਹਹਸ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇ਼ਿ ਯੋਿਦਾਨ 
ਪਾਇਆ ਜਾ ਂਜਨਤਕ ਹਹੱਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਜਟੱਪਣੀ

ਇਸ ਹਮਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਰਿਾ ਂਨੰੂ ਼ਿੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਹਲਆ ਂ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਮਆਰ ਹਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂਸੰਸਿਾਵਾ ਂ‘ਤੇ ਲਾਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਜਨ੍ਾ ਂਨਾਲ 
ਹਨਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਮਆਰ ਦੇ ਤਹਹਤ ਨਹਜੱਹਠਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਹਟੱਪਣੀਆ ਂਹਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਿੀਆ ਂਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਕਉਂਹਕ 
ਉਹ ਹਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਹਕਉਂਹਕ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ 
ਨਾਰਾ਼ਿ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜਾ ਂਹਕਉਂਹਕ ਉਹ ਰੁੱਖੇ ਹਨ। ਹਵਚਾਰਾ ਂਦੀ ਹਵਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 
ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਿਟਾਵੇ ਦੀ ਆਹਿਆ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਵੱਚ ਰਹਹਣ 
ਦਾ ਇੱਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਹਹੱਸਾ ਹੈ।

ਿੰਿੀਰ ਹਟੱਪਣੀਆ,ਂ ਤੱਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ, ਅਤੇ ਜਾਇ਼ਿ ਡਰਾਮਾ, ਹਾਸਰਸ 
ਅਤੇ ਹਵਅੰਿ, ਿਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਉਹਨਾ ਂਹਵੱਚ ਅਹਜਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿਟਾਵੇ ਦੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 
ਨੰੂ ਜਾਇ਼ਿ ਠਹਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਤਕਰਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਹਮਆਰ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ 
ਅਤੇ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਹਬਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 1990 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ 
ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ (ਹਬੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹਵੱਚ ਮਰੌਜੂਦ ਅਹਧਕਾਰਾ ਂ
ਅਤੇ ਆ਼ਿਾਦੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹਵਆਹਖਆ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਹਦੱਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)।
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ਨਿਆਰ 5 – ਸੰਤੁਲਿ

ਿਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾ,ਂ ਮੌਿੂਦਾ ਮਾਮਜਲਆ ਂਿਾ ਂਤੱਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਜਵੱਚ 
ਿਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਜਵਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਜਦਆ ਂ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਾਦਂੀ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਮੌਿੂਦਾ ਜਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ 
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਵੱਚ ਿਾ ਂਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਦਰਿ਼ਿਟੀਕੋਣ 
ਪੇ਼ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਿਬ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਾ ਂਵਾਿਬ 
ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੋਜਤਆ ਂਤੋਂ ਦੂਿੇ ਮੀਡੀਆ 
ਕਵਰੇਿ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਦਰਿ਼ਿਟੀਕੋਣਾ ਂਤੋਂ ਿਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦ਼ਿਾ-ਜਨਰਦੇ਼ਿ

5.1 ਹਮਆਰ ਦੇ ਤਹਹਤ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਹਨਰਧਾਰਨ ਹਵੱਚ ਦੋ ਕਦਮ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

• ਪਹਹਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਕ ਕੀ ਹਮਆਰ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਹਸਰਫ ਉੱਿੇ ਲਾਿੂ ਹੋਵੇਿਾ ਹਜੱਿੇ ਹਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਇਹ ਹੈ:

– ‘ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ (ਕੋਈ ਅਹਜਹੀ ਚੀ਼ਿ ਹਜਸਦਾ 
ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆ ਂ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਿਾਵੀ ਪ੍ਰਿਾਵ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਂ
ਹਚੰਤਾ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਹੋਵੇ)

– ‘ਹਵਵਾਦਤ’ (ਸਿਾਈ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ; ਹਜਸ ਨੇ ਹਵਰੋਧੀ ਰਾਏ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੈ; ਜਾ ਂਹਜਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ 
ਬਹਹਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ – ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਨੀਤੀ, 
ਜਨਤਕ ਹਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ, ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ)

– ਹਕਸੇ ਖਬਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਹਲਆ ਂਜਾ ਂਤੱਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹਵੱਚ 
‘ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ’ (ਹਜਵੇਂ ਖੋਜੀ ਜਾ ਂਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ – ਸੰਖੇਪ ਖਬਰਾ,ਂ 
ਹਕਸੇ ਖਾਸ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਹਰਤ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ, ਜਾ ਂ
ਹਨੱਜੀ ਜਾ ਂਮਨੁੱਖੀ ਹਦਲਚਸਪੀ ਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ,ਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆ)ਂ।

• ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਕ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾ ਂਹਵੱਚ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

5.2 ਹਮਆਰ ਮਰੌਜੂਦਾ ਹਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਹਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਹਕਸੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਹਵਵਾਦਿ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹਵੱਚ ਹਰ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

5.3 ਹਮਆਰੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾ ਂਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਹਧਆਨ 
ਹਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਵਕਲਪਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਹਨਰਪੱਖ 
ਆਵਾ਼ਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5.4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਕੁਝ ਮਾਮਹਲਆ ਂਹਵੱਚ ਨਕਾਹਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਜੱਿੇ:

• ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ 
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਹਕ:

– ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹਕਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਤੁਹਲਤ ਜਾਚਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਹਰਹਾ, ਜਾ ਂਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ

– ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 
ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

– ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਿੁੰਝਲਦਾਰ ਬਹਹਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਹਲੂ ‘ਤੇ 
ਹੀ ਕੇਂਦਹਰਤ ਹੈ।

• ਮਸਲਾ ਹਸਰਫ ਸੰਖੇਪ, ਹਾਸੇ-ਮ਼ਿਾਕ ਜਾ ਂਸੀਹਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਸੱਧੀਆ ਂਖਬਰਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਆਈਟਮਾ,ਂ ਜੋ ਹਕਸੇ ਸੰਬੰਹਧਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਹਸਰਫ ਘਟਨਾਵਾ ਂਜਾ ਂਹਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ 
ਦੇ ਉਲਟ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਣ ਦੀ 
ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੈ ਹਜੱਿੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਿੰਿੀਰ, ਖੋਜੀ ਜਾ ਂਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ 
ਹਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

• ਸਰੋਹਤਆ ਂਤੋਂ ਵਾਜਬ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਜਾ ਂਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਵਰੇਜ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਿਟਾਏ ਿਏ ਹਵਚਾਰਾ ਂਤੋਂ 
ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਇਸ ਸੰਦਰਿ ਹਵੱਚ, ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ ਹਵਕਲਪਕ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿੀ।

• ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਿਰੀ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਪੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾ ਂ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਖਬਰਾ,ਂ ਮਰੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 
ਅਤੇ ਤੱਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ) ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੰਪਾਦਕੀ 
ਹਨਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰੱਹਖਆ।

5.5  ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾ ਂ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ 
ਹਜਨ੍ਾ ਂ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਕੋਈ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਨਯੰਤਰਣ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹਮਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾ ਂਅਤੇ ਹਵਚਾਰਾ ਂਦੀ ਚਰੌੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਿਤਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ ਟੀਵੀ ਿਾਹਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਚੋਣ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਹਂਕ, ਹਮਆਰ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜੱਿੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, 
ਿਰੌਹਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਿੰਿੀਰ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਟੱਪਣੀ

ਇਸ ਹਮਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਹਦਆ ਂਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਿੀ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ ਸੂਹਚਤ ਅਤੇ 
ਤਰਕਪੂਰਨ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਹਵਹਾਰਕ 
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਹਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸੰਤੁਹਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਮਆਰ ਅਤੇ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਹਵੱਚ ਮਰੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਹਰੌਲ 
ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਂਅਤੇ ਹਰ ਹਕਸਮ ਦੇ ਹਵਹਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇ 
ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨ਼ਿਰ, ਇਸ ਹਮਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਹੀ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਹਖਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਹਾਲਾਹਂਕ, ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਮਾਮਹਲਆ ਂਹਵੱਚ 
ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜੱਿੇ ਹਵਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਹਦਆ ਂ‘ਤੇ ਸੰਤੁਹਲਤ
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ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਜਾ ਂਵੱਖ-
ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਮਆਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ‘ਹਵਵਾਦਤ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਹਕਉਂਹਕ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਵਕਲਪਕ ਹਵਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਜਲਵਾਯੂ 
ਤਬਦੀਲੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਹਖਆ)।

ਹਮਆਰ ਲਈ ਖਬਰਾ,ਂ ਮਰੌਜੂਦਾ ਮਾਮਹਲਆ ਂਅਤੇ ਤੱਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਨੰੂ 
ਹਨਰਪੱਖ ਜਾ ਂਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਆਰ 
ਦੁਆਰਾ ਸਿਾਹਪਤ ਸੀਮਾਵਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਖਾਸ ਹਵਚਾਰਾ,ਂ ਦਰਸ਼ਨਾ ਂ
ਜਾ ਂਲੋਕਾ ਂ(ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਸਆਸਤਦਾਨ) ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਨ ਜਾ ਂਚੁਣਰੌਤੀ ਦੇਣ 
ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਹਕ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਿੁੱਲ ਜਾ ਂਠੀਕ 
ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਲਤ ਸੂਹਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਸੀ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੰੂ ਕਮ਼ਿੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

ਨਿਆਰ 6 – ਼ਿੁੱਧਤਾ

ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਜਚਤ ਯਤਨ 
ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਕ ਖ਼ਬਰਾ,ਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਜਲਆ ਂਅਤੇ 
ਤੱਿਾ ਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ:

• ਤੱਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਿਕ ਜਬੰਦੂਆ ਂਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵੱਚ ਸਹੀ ਹੋਵੇ

• ਸਰੋਜਤਆ ਂਨੰੂ ਭੌਜਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ (ਤੱਿਾ ਂ
ਦਾ ਗਲਤ ਜਵਚਾਰ ਿਾ ਂਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ)।

ਘਟਨਾ ਜਵੱਚ ਤੱਿ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਗਲਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂ
ਨੰੂ ਨੋਜਟਸ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਿਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੰੂ 
ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦ਼ਿਾ-ਜਨਰਦੇ਼ਿ

6.1 ਤੱਿਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾ ਂਹਬਆਨਾ ਂ‘ਤੇ ਲਾਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ 
ਤੱਿਾ ਂਦੇ ਹਬਆਨਾ ਂਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹਟੱਪਣੀ ਜਾ ਂਰਾਏ ਦੇ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ 
ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਹਂਕ, ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਅਜੇ 
ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹਕ 
ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹਟੱਪਣੀ ਜਾ ਂਰਾਏ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤੱਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਿਰੌਹਤਕ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ 
ਿੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ:

• ਹਵਾਲਾ; ਜਾਂ

• ਹਜਸ ‘ਤੇ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹਟੱਪਣੀ ਜਾ ਂਰਾਏ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

6.2 ਹਮਆਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਹਬੰਦੂਆ ਂਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜਸ ਕਰਕੇ 
ਸਮੁੱਚੇ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਿਰੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ 
ਪ੍ਰਿਾਹਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

6.3 ਇਸ ਮੁਲਾਕਂਣ ਹਵੱਚ ਹਕ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਵਾਜਬ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਵੱਚ ਹੇਠਾ ਂਹਦੱਤੇ ਹਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਹਜੱਿੇ ਢੁਕਵਾ ਂਹੋਵੇ:

• ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਰੋਤ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾਵਾਨ ਸੰਸਿਾ 
ਜਾ ਂਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਹਣਕ ਮਾਹਰ; ਜਾ ਂਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਂਹਕਸੇ ਿੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਹਣਤ 
ਜਾ ਂਿੈਰ-ਅਹਧਕਾਰਤ ਸੰਸਿਾ ਜਾ ਂਹਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ-ਹਧਰ ਦੀ ਸਮੱਿਰੀ 
ਹਜਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਦੇਖਿਾਲ ਜਾ ਂਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)

• ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਈਵ ਸੀ ਜਾ ਂਪ੍ਰੀ-ਹਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਸੀ

• ਕੀ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਸਮੱਿਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ 
ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਸੀ

• ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਹਕਸੇ ਸਬੰਧਤ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਸੰਸਿਾ ਤੋਂ ਹਟੱਪਣੀ, 
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾ ਂਇਨਪੁਟ ਮੰਹਿਆ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

• ਹਜਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਿ ਸੀ

• ਹਕਸੇ ਵੀ ਅਿਲੇ ਜਾ ਂਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਵ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾ ਂਠੀਕ ਕੀਤਾ 
ਹਿਆ ਹੈ; ਜਾ ਂਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮੱਿਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 
ਹਵਚਕਾਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)

• ਸਮੱਿਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਪੱਧਰ।

6.4 ਟਾਕਬੈਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਹਮਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਿੇ। ਹਾਲਾਹਂਕ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹਮਆਰ ਉੱਿੇ ਲਾਿੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜੱਿੇ, 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

• ਮੇਜਬਾਨ ਤੱਿ ਦਾ ਇੱਕ ਅਯੋਿ ਹਬਆਨ ਹਦੰਦਾ ਹੈ

• ਮੇਜਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹਟੱਪਣੀ ਜਾ ਂਰਾਏ 
ਹਦਸ਼ਾਹਨਰਦੇਸ਼ 6.1 ਹਵੱਚ ਦੱਸੇ ਿਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਰੌਹਤਕ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ 
ਿੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।

6.5 ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾ ਂ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ 
ਹਜਨ੍ਾ ਂ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਕੋਈ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਨਯੰਤਰਣ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹਮਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾ ਂਅਤੇ ਹਵਚਾਰਾ ਂਦੀ ਚਰੌੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਿਤਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ ਟੀਵੀ ਿਾਹਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਚੋਣ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਹਂਕ, ਹਮਆਰ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜੱਿੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, 
ਿਰੌਹਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਿੰਿੀਰ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6.6 ਹਜੱਿੇ ਤੱਿਾ ਂਦੀ ਹਕਸੇ ਿਰੌਹਤਕ ਿਲਤੀ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਦਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਇਸ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾ ਂ
ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ) ਉਹਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਿਲਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਾਵ

• ਕੀ ਸੰਬੰਹਧਤ ਹਵਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਹੈ ਹਜਸ 
ਹਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਨੰੂ ਿੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ 
ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਵ
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• ਜਦੋਂ ਿਲਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਾਚਾਰਯੋਿਤਾ 
‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਾਵ)।

ਜਟੱਪਣੀ

ਇਸ ਹਮਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਿਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਮਆਰ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਿਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਿਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿੂਹਮਕਾ ਨੰੂ 
ਮਾਨਤਾ ਹਦੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ,ਂ ਹਵਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਇਟੰਰਹਵਊ ਲੈਣ ਵਾਹਲਆ ਂਦੀ 
ਚੋਣ ਸੰਪਾਦਕੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਹਂਕ, ਤੱਿਾ ਂਦੇ ਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਜਨਤਾ ਨੰੂ 
ਿੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਚਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਕ ਕੀ ਤੱਿ ਹਸੱਧੇ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸੇ ਿਏ ਹਨ ਜਾ ਂਹਕਸੇ ਰਾਏ 
ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਹਮਆਰ ਕੇਵਲ ਖਬਰਾ,ਂ ਚਲੰਤ ਮਾਮਹਲਆ ਂਜਾ ਂਤੱਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਹਮੰਿ 
ਉੱਤੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

• ਖਬਰਾ ਂਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਹਲਆ ਂਦੀ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਜਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਸ਼ੇ (ਹਵਹਸ਼ਆ)ਂ ਨੰੂ 
ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖਬਰਾ ਂਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਹਲਆ ਂ
ਬਾਰੇ ਉਹਚਤ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਿੇ। ਖਬਰਾ ਂਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 
ਮਾਮਹਲਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਹਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ – ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ – ਰਾਏ ਅਤੇ 
ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ – (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਸੰਪਾਦਕਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾ ਂਤੋਂ) ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਤੱਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਿੈਰ-ਿਲਪ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਜਨ੍ਾ ਂਹਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮਾਹਣਕ ਜਾ ਂਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਜਵੇਂ 
ਹਕ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿੀ ਹਫਲਮ ਜੋ ਿਰੋਸੇਯੋਿ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।

ਇਹ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕ ਕੀ ਕੋਈ ਹਬਆਨ ਤੱਿਾ ਂਦਾ ਹਬਆਨ ਸੀ, ਜਾ ਂ
ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹਟੱਪਣੀ ਜਾ ਂਰਾਏ ਸੀ (ਹਦਸ਼ਾਹਨਰਦੇਸ਼ 6.1), ਹੇਠਾ ਂਹਦੱਤੇ ਕਾਰਕ 
ਢੁਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਵਰਤੀ ਿਈ ਿਾਸ਼ਾ

• ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੀ ਹਕਸਮ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਟਾਕਬੈਕ ਹਵੱਚ ਤੱਿਾਤਮਕ ਮਾਮਹਲਆ ਂਦੀ 
ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਚਾਰਾ ਂਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 
‘ਤੇ ਕੇਂਹਦਰਿਤ ਇੱਕ ਮ਼ਿਬੂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ)

• ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿੂਹਮਕਾ ਜਾ ਂਸਾਖ

• ਹਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ

• ਕੀ ਹਬਆਨ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਹਦੱਤਾ ਹਿਆ ਹੈ

• ਕੀ ਿਵਾਹੀ ਜਾ ਂਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਿਲਤ ਜਾ ਂਿੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ ਹਮਆਰ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਉਹਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ 
ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾਵਾਨ ਸਰੋਤ (ਹਦਸ਼ਾਹਨਰਦੇਸ਼ 6.3) 
‘ਤੇ ਿਰੋਸਾ ਕਰਕੇ।
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ਭਾਗ 3

ਗਪੋਿ਼ੀਯਤਾ ਅਤ ੇਨਿਰਪੱਖ 
ਨਿਿਹਾਰ ਦ ੇਅਨਧਕਾਰ

17Broadcasting Standards Authority  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੋਡ



ਨਿਆਰ 7 – ਗੋਪਿ਼ੀਯਤਾ

ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਜਮਆਰਾ ਂ
ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦ਼ਿਾ-ਜਨਰਦੇ਼ਿ

ਪਛਾਣ

7.1 ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹਸਰਫ ਪਛਾਣਯੋਿ ਜੀਹਵਤ ਹਵਅਕਤੀਆ ਂ‘ਤੇ 
ਲਾਿੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

7.2 ਇਹ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕ ਕੀ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਪਛਾਣਯੋਿ ਹੈ, ਹੇਠਾ ਂ
ਹਦੱਤੇ ਹਵਚਾਰ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

• ਹਵਅਕਤੀ ਪਹਰਵਾਰ ਅਤੇ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾ ਂਤੋਂ ਪਰੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਯੋਿ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹਜਨ੍ਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਵੱਚ ਨਹਜੱਠੇ ਿਏ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਿਰੀ ਇਸ ਹਮਆਰ (‘ਜੀਿਸਾ ਪਛਾਣ’) 
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਸਮਰੱਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ 
ਹਲਆ ਨਾ ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਹਦਖਾਇਆ ਨਾ ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਉਸਦੀ ਪਛਾਣ 
ਅੰਸ਼ਕ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹੋਵੇ।

ਨਿੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜਾ ਂਸਿੱਗਰ਼ੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

7.3 ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਸਮੱਿਰੀ ਦਾ 
ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿਾਹਵਤ ਹਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਜਬ ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹ਼ਿਆਦਾ 
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋਵੇ।

ਗੋਪਿ਼ੀਯਤਾ ਦ਼ੀ ਿਾਜਬ ਉਿ਼ੀਦ

7.4 ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਜਬ 
ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ 
ਇਹਨਾ ਂਤੱਕ ਸੀਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

• ਕੀ ਸਮੱਿਰੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਹਵੱਚ ਹੈ

• ਕੀ ਸਮੱਿਰੀ ਨ਼ਿਦੀਕੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾ ਂਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਹੈ

• ਕੀ ਹਵਅਕਤੀ ਵਾਜਬ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕ ਸਮੱਿਰੀ ਦਾ 
ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ

• ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਿਾਅ, ਅਰਿਾਤ:

– ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾ,ਂ ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਮ 
ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਜਨਤਕ ਿੂਹਮਕਾਵਾ ਂਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਹਲਆ ਂਦੇ 
ਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆ ਂਘੱਟ ਵਾਜਬ ਉਮੀਦਾ ਂਰੱਖਦੇ ਹਨ।

– 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

7.5 ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਮਾਮਹਲਆ ਂਦੇ ਸਬੰਧ 
ਹਵੱਚ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿੀ ਪਰ ਅਹਜਹੇ ਮਾਮਹਲਆ ਂ
ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7.6 ਜਦੋਂ ਹਕ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਾਨ ‘ਤੇ ਿੋਪਨੀਯਤਾ 
ਦੀ ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿੀ (ਿਾਵ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਿ, ਅਤੇ/
ਜਾ ਂਜਨਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨ਼ਿਰ) ਅਹਜਹੀ ਉਮੀਦ ਮਰੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਜੱਿੇ ਇਹ 
ਸਹਿਤੀਆ ਂਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਹਕ ਹਵਅਕਤੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ 
ਕਮ਼ਿੋਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾ ਂਲਈ ਕਮ਼ਿੋਰੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

• ਆਪਾਤ ਸਹਿਤੀਆ ਂਹਵੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ

• ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਹਸ਼ਕਾਰ

• ਹਜਹੜੇ ਹਨੱਜੀ ਦੁਖਾਤਂ ਜਾ ਂਸੋਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

7.7 ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਕਾਤਂ ਜਾ ਂਇਕਾਤਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ 
ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਿਰੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ 
ਨਾਲ ਅਸੰਿਤ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਹ਼ੀ ਅਪਿਾਿਜਿਕ ਖੁਲਾਸਾ

7.8 ਇਹ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਹਧਤ ਕਾਰਕ ਹਕ ਕੀ ਹਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਖੁਲਾਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਤੱਕ 
ਸੀਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

• ਕੀ ਸਮੱਿਰੀ ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸਦੀ ਸਾਖ ‘ਤੇ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਿਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੈ

• ਕੀ ਹਵਅਕਤੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਕਮ਼ਿੋਰ ਹੈ

• ਹਾਲਾਤਾ ਂਦੀ ਿੰਿੀਰਤਾ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹਜਨ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਿਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੋਸ਼ਣਯੋਿ ਸੀ ਜਾ ਂਬੇਲੋੜਾ)

• ਕੀ ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਹਖਆ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ 
ਹਨ ਜਾ ਂਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸਹਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹਦੱਤੀ ਹੈ

• ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ 
ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਸੀ।

ਰੱਨਖਆ

7.9 ਇਹ ਜਾਇ਼ਿ ਜਨਤਕ ਹਹੱਤ ਦੇ ਮਾਮਹਲਆ ਂਦਾ ਜਨਤਕ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਜਾਇ਼ਿ ਜਨਤਕ 
ਹਹੱਤਾ ਂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਹੱਸੇ 
ਲਈ ਹਚੰਤਾ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਹਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੈ 
(ਿਾਵ ਇਹ ਉਸ ਚੀ਼ਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਹਸਰਫ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਹੱਤ ਹਵੱਚ ਹੈ)। 
ਬਚਾਅ ਲਾਿੂ ਹੋਣ ਲਈ:

• ਜਨਤਕ ਹਹੱਤਾ ਂਦਾ ਪੱਧਰ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਿੰਿੀਰਤਾ ਦੇ 
ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਜਨਹਹਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਹਰਕਾਰਹਡੰਿ ਦੇ 
ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਜਸ ‘ਤੇ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
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7.10 ਇਹ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੱਿੇ ਸਬੰਧਤ ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ 
ਜਾ ਂਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਸੂਹਚਤ ਸਹਹਮਤੀ ਹਦੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਹਚਤ ਸਹਹਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਹਜੱਿੇ ਹਵਅਕਤੀ:

• ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਵੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ

• ਯੋਿਦਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਦਰਿ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ

• ਸਹਹਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਮਆਦ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ

• ਖੁੱਲ੍ ਕੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਹਮਤ ਹੈ।

7.11 ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾ ਂਹਪਤਾ ਜਾ ਂਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜਾ ਂਲੋਕੋ ਪੇਰੈਂਹਟਸ ਹਵੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾ ਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ (ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਜਾ ਂਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ 
ਿਾ ਂ‘ਤੇ), 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਹਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ 
ਹਹੱਤਾ ਂਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਟੱਪਣੀ

ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਹਮਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਜੱਿੇ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾ ਂ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ ਮਾਮਹਲਆ ਂਨੰੂ 
ਜਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਇੱ਼ਿਤ, ਖੁਦਮੁਖਹਤਆਰੀ, 
ਮਾਨਹਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਰੱਹਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਬੰਧਾ,ਂ ਹਵਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੰੂ 
ਹਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਯੋਿਤਾ ਦੀ ਰੱਹਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਹਂਕ, ਇਹ 
ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਸਮੱਿਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਹਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ 
ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਵੀ ਹਦੰਦਾ ਹੈ ਹਜੱਿੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਹੱਤ ਹਵੱਚ ਹੈ।

ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆ ਂਸਾਡੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂਸਮੇਂ, ਸੱਹਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਮਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ 
ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਲਾਿੂ 
ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਵਸਤਾਰ ਜਾ ਂਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਿਾਰਟੀ ਇਸ ਹਮਆਰ 
ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹਵਦੇਸ਼ਾ ਂਹਵੱਚ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਹਵਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਆਰ 8 – ਨਿਰਪੱਖਤਾ

ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਾ ਂਜਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਿਾ ਂਸੰਸਿਾ ਨਾਲ ਜਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇ਼ਿ 
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦ਼ਿਾ-ਜਨਰਦੇ਼ਿ

8.1 ਹਨਰਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਸੰਸਿਾ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ 
ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੱਿਣ ਲਈ, ਹੇਠਾ ਂਹਦੱਤੇ ਕਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ 
ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

5 ‘ਡੋਰਸਟੈਹਪੰਿ’  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਕਸੇ ਇੰਟਰਹਵਊ ਦੀ ਸ਼ੂਹਟੰਿ ਜਾਂ ਹਰਕਾਰਹਡੰਿ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਹਵਊ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਪੂਰਵ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ।

• ਸਮੱਿਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਖਬਰਾ ਂਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ, 
ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਸਮੱਿਰੀ, ਤੱਿ, ਨਾਟਕੀ, ਹਾਸਰਸ ਜਾ ਂਹਵਅੰਿ)

• ਸਮੱਿਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਕੀ ਸਮੱਿਰੀ ਸਿਾਨਕ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਂਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਜਾ ਂਹਵਦੇਸ਼ਾ ਂਹਵੱਚ ਸਰੋਤ 
ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ)

• ਹਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਸੰਸਿਾ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ 
ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਕਸੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਰਾਜਨੇਤਾ, ਜਾ ਂਸੰਿਠਨ ਲਈ 
ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲੱਿਣ ਦੀ ਿ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਿੀ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਂਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਉਲਟ; 
ਿਾਵੇਂ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਸੰਿਠਨ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਜਾ ਂਹਵਦੇਸ਼ ਹਵੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹੈ)

• ਕੀ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਨੇ ਸਰੋਹਤਆ ਂਨੰੂ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਸੰਸਿਾ ਬਾਰੇ ਿਲਤ ਢੰਿ 
ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਿਾਵ ਛੱਹਡਆ ਹੋਵੇਿਾ

• ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹਟੱਪਣੀਆ ਂਿਾਿੀਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾ ਂਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ, ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ ਹਨੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹਵੱਚ 
ਕੀਤੀਆ ਂਿਈਆ ਂਸਨ

• ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਿਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ 
ਹਵੱਚ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ

• ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਸੰਿਾਹਵਤ ਦਰਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾਂ

• ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਈਵ ਸੀ ਜਾ ਂਪ੍ਰੀ-ਹਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਸੀ

• ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮ਼ਿੋਰੀ।

8.2 ਿਾਿੀਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਯੋਿਦਾਨੀਆ ਂਨੰੂ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ,ਂ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੀ 
ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਯੋਿਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਸਵਾਏ ਹਜੱਿੇ ਜਨਤਕ ਹਹੱਤ ਹਵੱਚ ਜਾਇ਼ਿ ਹੈ, ਜਾ ਂਹਜੱਿੇ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਿਾਿੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਸੰਦਰਿ ਹਵੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ।

8.3 ਕੀ ਸੂਹਚਤ ਸਹਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾ ਂਹਕਸੇ ਿਾਿੀਦਾਰ ਜਾ ਂਯੋਿਦਾਨਕਰਤਾ 
ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾ ਂ
ਹਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕ ਕੀ ਉਸ ਿਾਿੀਦਾਰ ਜਾ ਂਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਨਾਲ ਹਨਰਪੱਖ ਹਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਸੀ (‘ਸੂਹਚਤ ਸਹਹਮਤੀ’ ਦਾ ਿਠਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ 7.10 ਅਤੇ 7.11 ਦੇਖੋ)।

8.4 ਜੇਕਰ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਸੰਸਿਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਹਿਆ ਹੈ ਜਾ ਂਪ੍ਰਸਾਰਣ 
ਹਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਸੰਸਿਾ ਨੰੂ ਆਮ ਤਰੌਰ 
‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ,ਂ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਲਈ ਹਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਨਰਪੱਖ 
ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮਰੌਕਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਹਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ’ ਕੀ ਹੈ 
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਹਨਰਿਰ ਕਰੇਿਾ।

8.5 ਹਟੱਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਸੰਸਿਾ ਦੇ 
ਦਰਵਾ਼ਿੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ5 ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਹਚਤ ਹੋਵੇਿਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਟੱਪਣੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇ਼ਿ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ।

8.6 ਸੰਪਾਹਦਤ ਅੰਸ਼ ਹਨਰਪੱਖ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾਵਾ ਂਜਾ ਂਪ੍ਰਿਟਾਏ ਹਵਚਾਰਾ ਂ
ਦੀ ਹਮਆਦ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

8.7 ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਿਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾ ਂਧੋਖੇ (ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਜਾ ਂਿੁਪਤ 
ਹਰਕਾਰਹਡੰਿ ਯੰਤਰ ਸਮੇਤ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਸਵਾਏ ਹਜੱਿੇ ਜਨਤਕ ਹਹੱਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇ਼ਿ ਹੈ।
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8.8 ਹਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇ਼ਿ ਸਮੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ 
ਸਵੀਕਾਰਯੋਿ ਹੋਵੇਿੀ, ਪਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਧਰਾ ਂਨੰੂ ਅਣਉਹਚਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

8.9 ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਵਅਕਤੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ 
ਬੱਹਚਆ ਂਅਤੇ ਨਰੌ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਪਮਾਨ ਜਾ ਂਿਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

8.10 ਹਜੱਿੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤਾ ਂਨਾਲ ਨਹਜੱਠਦੇ ਹਨ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ 
ਸੋਿ ਅਤੇ ਘਾਟ) ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 
ਹਦਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਟੱਪਣੀ

ਇਸ ਹਮਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਹਵੱਚ ਪ੍ਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਲੋਕਾ ਂਦੀ 
ਇੱ਼ਿਤ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਰੱਹਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ‘ਹਨਰਪੱਖਤਾ’ 
ਨੰੂ ਸੰਬੋਹਧਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਕੀ ਮੁੱਦੇ/ਤੱਿ ‘ਹਨਰਪੱਖ’ ਹਨ ਜਾ ਂ
ਿੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਢੰਿ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਿਏ ਹਨ (ਜੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾ ਂਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਹਮਆਰਾ ਂ
ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ)।

ਹਵਅਕਤੀਆ ਂਅਤੇ ਸੰਸਿਾਵਾ ਂਨੰੂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹਕ ਉਹਨਾ ਂ
ਨਾਲ ਹਨਆਪਂੂਰਨ ਅਤੇ ਹਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹਨਪਹਟਆ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਿੈਰ-ਵਾਜਬ 
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱਹਖਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਹਨਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ 
ਹਵੱਚ, ਇਸ ਅਹਧਕਾਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਿਟਾਵੇ ਦੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ 
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਹੱਤ ਹਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਿੂਹਮਕਾ ਦੇ 
ਹਵਰੁੱਧ ਤੋਹਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
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ਿੈਂ ਨਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਬਾਰੇ ਨ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ ਹਾ?ਂ

ਤੁਸੀਂ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ ਜਾ ਂਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਬਾਰੇ 
ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨ਼ਿਕਾਇਤ ਨਕਿੇਂ ਕਰ਼ੀਏ?

ਰਸਮੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਪਹਹਲਾ ਂਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੰੂ ਿੇਜੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਇਹ ਕੇਵਲ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾ ਂਚੋਣ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਬਾਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਜਸ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸਨੰੂ ਹਸੱਧੇ BSA ਨੰੂ ਿੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ)।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ 20 ਕਾਰਜ-ਹਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ 
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਿੀ।

ਬ਼ੀ.ਐਸ.ਏ. (BSA) ਨਕਸ ਬਾਰੇ ਨ਼ਿਕਾਇਤਾ ਂਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰੇਗਾ?

 ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ

 ਪੇ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ

 ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ

 ਮੰਿ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਂਸੁਣੇ ਿਏ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ (ਕੇਵਲ ਤਾ ਂਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 
ਜਾ ਂਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਸਮਾਨ ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ 20 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ)

 ਟੀਵੀ ਜਾ ਂਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਇਸ਼ਹਤਹਾਰ (ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਸਹਮਆ ਂਦਰੌਰਾਨ)

 ਇਸ਼ਹਤਹਾਰਬਾ਼ਿੀ (ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਐਡਵਰਟਾਇਹ਼ਿੰਿ ਸਟੈਂਡਰਡ਼ਿ ਅਿਾੱਰਟੀ)

 ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਪ੍ਰਸਾਰਕਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ)

 ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹਲਖੀ ਸਮੱਿਰੀ (ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ)

 ਮੰਿ ‘ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਂਸੁਣੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ― ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਜਾ ਂਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ 
ਸਮਾਨ ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ)

 ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੀਆ ਂਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾ ਂਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ 
ਟੀ.ਵੀ. ਜਾ ਂਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ (ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਮੀਡੀਆ 
ਕੌਂਸਲਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ)

6 ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਮੱਿਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਨੁਮਾਨ ਹਵੱਚ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਹਤੰਨ ਘੰਹਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵੰਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਹਮਆਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਿਾ। ਹਾਲਾਂਹਕ ਅਵਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਨੁਮਾਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜੱਿੇ ਸਮੱਿਰੀ ਨੰੂ ਲੱਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣਰੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਿਾਵ ਇੱਕ ਹਟੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ)।

ਿੈਂ ਨਕਹੜ ੇਿੁੱਨਦਆ ਂਬਾਰੇ ਨ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ ਹਾ?ਂ

ਤੁਸੀਂ ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਮੁੱਹਦਆ ਂਬਾਰੇ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਰੀ

• ਿੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾ ਂਸਮਾਜ ਹਵਰੋਧੀ ਹਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਨਾ

• ਬਾਲ ਹਹਤ

• ਹਵਤਕਰਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ

• ਸੰਤੁਲਨ

• ਦਰੁਸਤੀ

• ਿੋਪਨੀਯਤਾ

• ਹਨਰਪੱਖਤਾ

ਿੇਰ਼ੀ ਨ਼ਿਕਾਇਤ ਿੰੂ ਇੱਕ ‘ਰਸਿ਼ੀ ਨ਼ਿਕਾਇਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ਼ੀ 
ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹਨਸ਼ਚਤ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾ ਂ਼ਿਰੂਰਤਾ ਂਦੀ ਪੂਰਤੀ 
਼ਿਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਿੀ। ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਼ਿਰੂਰ ਹੀ:

• ਹਲਖਤੀ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

• ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

• ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੇਂ – ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ (ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ 20 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ)

• ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

– ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

– ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ(ਜੇ ਜਾਹਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 
ਵਾਜਬ ਅੰਦਾ਼ਿਾ ਹਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੱਿਰੀ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਿਰੀ ਜਾ ਂ
ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰਵੇ)6

– ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਹਸਰਲੇਖ

– ਚੈਨਲ ਜਾ ਂਸਟੇਸ਼ਨ ਹਜਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤਾ

• ਇਹ ਇਲ਼ਿਾਮ ਹੈ ਹਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਮਆਰਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।

BSA ਨ਼ਿਕਾਇਤਾ ਂਦ਼ੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ
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ਇਹਨਾ ਂਲੋੜਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂBSA ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਹਸਰਫ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰੂਪ 
ਹਵੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਹਦਆ ਂਨਾਲ ਨਹਜੱਠਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਹਾਲਾਹਂਕ, BSA ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੰਚਾਰ 
– ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾ ਂਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਟੱਪਣੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ – ਕਦੇ 
ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਿਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ 
ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਕ

ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦ਼ੀ ਧਾਰਿਾ:

ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ, ਹਰਕਾਰਹਡੰਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ 
ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਬਹਹਸ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਕ BSA ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸਮੱਿਰੀ, ਸੰਦਰਿ ਅਤੇ ਟੋਨ ਦੀ ਸਹੀ 
ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਹਦਨਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀਆ ਂਹਰਕਾਰਹਡੰਿਾ ਂਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਹਜੱਿੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੱਕ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਹਜੱਿੇ ਹਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਸ ਨੰੂ ਅਿਾਰਟੀ ਨੰੂ ਿੇਜਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 
ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ), ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਹਰਕਾਰਹਡੰਿਾ ਂਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਿੇ:

• ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਸੰਦਰਿ ਹਵੱਚ ਅਿਾਰਟੀ ਨੰੂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ

• ਅਿਾਰਟੀ ਨੰੂ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਿੇਜਣ ਦੀ ਅੰਹਤਮ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਹਦਨਾ ਂਦੀ ਹਮਆਦ 
ਪੁੱਿ ਜਾਦਂੀ ਹੈ (ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੰੂ ਅਿਾਰਟੀ ਨੰੂ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਦਾ ਕੋਈ 
ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਮਹਲਆ ਹੈ)।

ਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹਵਸਹਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਸਾਡ਼ੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਿੇਖੋ: 
WWW.BSA.GOVT.NZ
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Te Mana Whanonga Kaipāho
Broadcasting Standards Authority

Level 2, 119 Ghuznee Street 
PO Box 9213, Wellington 6141, New Zealand

T: 04 382 9508 FREEPHONE: 0800 366 996 
E: info@bsa.govt.nz

www.bsa.govt.nz


