
 

 

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨ੍ਾ ਨ੍ਹੀਂ ਹ ੈ

Te reo Māori 

ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵ ਿੱਚ te reo Māori, ਇਿੱਕ ਅਵਿਕਾਰਤ ਭਾਸਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਸੰਬੰਿੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਿ ਿੱ ਦੇ 'ਤੇ 
ਵ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਵਿਹੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਸੰਪ੍ਾਦਕੀ ਸਿਝ 

ਦਾ ਿਾਿਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਤੋਂ te reo Māori ਬਾਰੇ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਸਿੀ ਿ ਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ। 

KS ਅਤੇ Television New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-135 

ਨ੍ੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾ਼ਿਾ 

ਨੀ ੇਂ-ਪ੍ਿੱਿਰ ਦੀ ਿਾੜੀ ਭਾਸਾ ਦੀਆਂ ਅਲਿੱ ਗ-ਥਲਿੱ ਗ ਘਟਨਾ ਾਂ ਸਾਇਦ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸ ਾਦ ਅਤੇ ਵਸਸਟਤਾ ਿਾਂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਤਾਂ ਦੇ 
ਿਾਪ੍ਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦੋਂ ਪ੍ੀਿੀ (PG) ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਿਾਂ 
ਵਨਊਜ਼ ਬ ਲੇਵਟਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਵਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ। ਨੀ ੇਂ ਪ੍ਿੱਿਰ ਦੀ ਿਾੜੀ ਭਾਸਾ ਿੰਨੇ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਸਬਦਾਂ ਅਤੇ  ਾਕਾਂਸਾਂ ਵ ਿੱਚ 

‘crap’, ‘bloody’, ‘bugger’, ‘wanker’, ‘pissed off’ ਅਤੇ ‘shit' ਸਾਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਸਬਦ ਹਰ ਵਕਸੇ ਦੀ ਪ੍ਸੰਦ 

ਦੀ ਭਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਰਤੇ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਤਆਂ ਨ ੰ  ਹੈਰਾਨ 

ਿਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਫੇਰ  ੀ ਇਹ ਕ ਝ ਿਾਿਵਲਆਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਦੋਂ ਅਕਸਰ ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਹਿਲਾ ਰ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਰਤੇ ਿਾਣ। 

Allison ਅਤੇ Discovery NZ Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-142 (wanker) 

Richards ਅਤੇ Radio New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2018-006 (shit) 

Harvey ਅਤੇ Television New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-023 (bugger) 

McCaughan ਅਤੇ Discovery NZ Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-165 (pissed off) 

McCaughan ਅਤੇ MediaWorks TV Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2016-062 (piece of piss, bullshit, shit) 

Jefferies ਅਤੇ Television New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-081 (shit, hell, bloody, pissing) 

Lockyer ਅਤੇ Television New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2012-089 (crap, pissed off) 

  

https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/ks-and/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/allison-and/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/richards-and-radio-new-zealand-ltd-2018-006-28-march-2018/#searched-for-
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/harvey-and-television-new-zealand-ltd-2020-023-24-august-2020/#searched-for-
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/mccaughan-and/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/mccaughan-and-mediaworks-tv-ltd-2016-062-2-december-2016/#searched-for-
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/jefferies-and/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/lockyer-and-television-new-zealand-ltd-2012-089/


 

 

ਬਲਾਸਫੇਮੀ(ਬੇਅਦਬੀ) 

ਅਥਾਰਟੀ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਿਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘God’, ‘Jesus’, ‘Christ’, ‘Hell’ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਿਰਿ ਨਾਲ ਿ ੜੇ ਸਬਦਾਂ ਦੇ 
ਵ ਸਵਿਕ ਵਚੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੇ੍ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਅਪ੍ਿਾਨਿਨਕ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਨ ੰ  ਰ ਿੱ ਿੀ 
ਭਾਸਾ ਨਹੀਂ ਿੰਵਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਿ ਵਨਕ ਿਰਿ ਵਨਰਪ੍ਿੱਿ ਸਿਾਿ ਵ ਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ  ਿੋਂ ਵ ਆਪ੍ਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ  ਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਨਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ‘Jesus’ ਅਤੇ ‘Christ’ ਦੀਆਂ ਵਭੰਨਤਾ ਾਂ ਿੋ ਵ ਸਵਿਕ 

ਸਬਦਾਂ  ਿੋਂ  ਰਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਸ ਾਦ ਅਤੇ ਵਸਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵ ਆਪ੍ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 
ਵਿਆਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।  

Bruce-Phillips ਅਤੇ Television New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-092 (Jesus) 

McKane ਅਤੇ Television New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-118 (God, Holy Crap) 

Nixey ਅਤੇ NZME Radio Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-037 (ਇਸਾਈ ਵਚਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵ ਅੰਗਿਈ ਿੰਡ) 

ਸੰਤੁਲਨ੍ (ਸਮੇਂ ਦੇ ਨ੍ਾਲ) 

ਸੰਤ ਲਨ ਵਿਆਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਗ ੰ ਝਲਦਾਰ ਿ ਿੱ ਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਸੰਭ  ਵਦਰਸ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵ ਿੱਚ ਸਾਿਲ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ੇ। ਇਸ ਵਿਆਰ ਦੇ ਅਿੀਨ ਵਸਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿ ਿੱ ਿ ਵ ਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਦਰਸਕਾਂ ਤੋਂ 
ਹੋਰ ਿੀਡੀਆ ਸਿੇਤ ਹੋਰ ਕ ਰੇਿ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਹੋਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਭਾ  ਕੀ ਇਹ 

ਬਵਹਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਾਰੀ ਵ ਸਾ ਹੈ)। ਅਥਾਰਟੀ ਘਿੱਟ ਹੀ ਸੰਤ ਲਨ ਵਿਆਰ ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਿਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ 

ਪ੍ਰਸਾਰਣਕਰਤਾ ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਿਾਸ ਵਦਰਸਟੀਕੋਣ ਪੇ੍ਸ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਵ ਸੇ ਦੀ ਵ ਆਪ੍ਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਿੱਿ- ਿੱਿ ਵਦਰਸਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ 
ਵਕਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

Egan ਅਤੇ Discovery NZ Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2021-002 

Garrett ਅਤੇ Radio New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2021-073 

Bidwell ਅਤੇ Radio New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-003 

Cotterall ਅਤੇ Radio New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2019-072 

  

https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/bruce-phillips-and/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/mckane-and/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/nixey-and-nzme-radio-ltd-2020-037-24-august-2020/#searched-for-
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/egan-and-discovery-nz-ltd-2021-002-2-june-2021/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/garrett-and-radio-new-zealand-ltd-2021-073-22-september-2021/#searched-for-
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/bidwell-and-radio-new-zealand-ltd/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/cotterall-and-radio-new-zealand-ltd-2019-072/#searched-for-


 

 

ਸਨ੍ਿੱਿੀ ਤਰਿੀਹ 

ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਵਿੰਗ ਦੀ ਵਕਸਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਸਕਾਇਤ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਿ ਗਿੱਲ ਹੈ ਵਕ 

ਵਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਾਿਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਂ ਸਾਿਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਨ ੰ  ਤਰਿੀਹ ਦੇ ੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਪ੍ਾਦਕੀ ਵ  ੇਕ 

ਅਤੇ ਵਨਿੱਿੀ ਤਰਿੀਹ ਦਾ ਿਾਿਲਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭ ਵਿਕਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਸਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਸਿਿੱਗਰੀ 
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿਿੱਗਰੀ ਨ ੰ  ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਿੋ 

ਵਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਾਿਲ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  

Wratt ਅਤੇ Mediaworks TV Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2019-031 

Malcolm ਅਤੇ Radio New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2016-018 

Sheerin ਅਤੇ Mediaworks TV Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ ID2017-022 

ਸਸਆਸਤਦਾਨ੍ਾਂ/ਿਨ੍ਤਕ ਹਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਨ੍ਰਪੱਖਤਾ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ

ਵਸਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਸਿਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਵ ਿੱਚ ਵਨਰਪ੍ਿੱਿਤਾ ਦੇ ਵਿਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਥਰੈਸਹੋਲਡ ਿੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਣਿਾਣ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ   ਿੱਿ ਹੈ। ਰਾਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਸਿਸੀਅਤਾਂ ਸਿਾਿ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਵਥਤੀ 
ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ ਵਿਿੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਭ ਵਿਕਾ ਾਂ ਅਤੇ ਵ  ਹਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ਬ ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ ਿੱ ਛਵਗਿੱਛ ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਵਹਤ ਅਤੇ ਉਿੀਦ 

ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਯੋਗ ਇੰਟਰਵ ਊ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਹਿਲਾ ਰ ਿਾਂ ਭੜਕਾਊ ਸ ਾਲਾਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਕ ਰੇਿ ਨਾਲ 

ਨਵਿਿੱਠਣ ਵ ਿੱਚ ਅਨ ਭ ੀ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਇਿੱਕ ਆਿ ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ ਅਣਉਵਚਤ ਿੰਵਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

Frewen ਅਤੇ Television New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-146B 

Bowkett ਅਤੇ Discovery NZ Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-103 

Cowie ਅਤੇ Radio New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-133 

Downes, Penning, Maltby, Massie & Tang ਅਤੇ NZME Radio Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-123 

Marra ਅਤੇ Mediaworks Radio, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2019-023 

  

https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/wratt-and-mediaworks-tv-ltd-2019-031-17-september-2019/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/malcolm-and-radio-new-zealand-ltd-2016-018-27-june-2016/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/sheerin-and-mediaworks-tv-ltd-id2017-022-26-april-2017/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/frewen-and/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/bowkett-and/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/cowie-and-radio-new-zealand-ltd-2020-133-9-march-2021/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/downes/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/marra-and-mediaworks-radio-ltd-2019-023-18-july-2019/


 

 

ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਸਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ (ਫਰੀ-ਟ-ੂਏਅਰ ਟੈਲੀਸਵਜ਼ਨ੍) 

16 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱਿ ਦਾ  ਾਟਰਸੈਿੱਡ ਫਰੀ-ਟ -ਏਅਰ ਟੀ ੀ 'ਤੇ ਰਾਤ 8.30  ਿੇ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਭ ਗਤਾਨ  ਾਲੇ ਟੀ ੀ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ 
ਹ ੰ ਦਾ)। 16 ਦਰਿੇ ਦੀ ਸਿਿੱਗਰੀ ਇਸ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਦਰਿੇ ਦੀ ਸਿਿੱਗਰੀ ਰਾਤ 9.30  ਿੇ ਤੋਂ 
ਵਦਿਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਿੰਨਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਆਿ ਦੇਿਣ ਦੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਸਨੀ ਾਰ ਿਾਂ 
ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ  ੀ। ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਢ ਕ ੀਂ ਸਿਿੱਗਰੀ ਵ ਿੱਚ ਬਾਲਗ ਥੀਿ, ਭਾਸਾ, ਵਹੰਸਾ ਅਤ ੇਵਿਨਸੀ ਸਿਿੱਗਰੀ 
ਸਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੇ ਸਲੋਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਿਿੱਗਰੀ ਦਾ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਿਰ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ 
ਸਿਾਂ, ਇਸ ਦਾ  ਰਗੀਕਰਨ ਵਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਵਰਤ ਚੇਤਾ ਨੀਆਂ, ਟੀ ੀ ਗਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਿਾਤਾ-
ਵਪ੍ਤਾ ਦੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਵ ਕਲਪ੍ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਦਾ  ਰਣਨ ਦਰਸਕਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਕੀ ਦੇਿਣਾ 
ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਦੇਿਣ ਦੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸਾਵਰਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਿਜ਼ਬ ਤ ਬਾਲਗ ਸਿਿੱਗਰੀ ਬਾਰੇ 

ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਵਿਆ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਹ ਸਾਿਨ ਵ ਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਟਾਈਿਬੈਂਡ ਅਤੇ  ਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇਲਿੱ ਭੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

McMurchy ਅਤੇ Television New Zealand, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2020-014 

Barnao ਅਤੇ Mediaworks TV Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2019-002 

Ross ਅਤੇ Māori Television Service, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2017-045 

Ball ਅਤੇ Television New Zealand Ltd, ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਆ 2016-074 

https://www.bsa.govt.nz/broadcasting-standards/resources/classifications-and-timebands/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/mcmurchy-and/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/barnao-and-mediaworks-tv-ltd-2019-002-2-april-2019/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/ross-and-maori-television-service-2017-045-4-september-2017/
https://www.bsa.govt.nz/decisions/all-decisions/ball-and-television-new-zealand-ltd-2016-074-15-december-2016/

