
 

 

ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં સેન્સર વ્યવસ્થા 
 

અમારી સેન્સર વ્યવસ્થા વવશેની માહિતી ગજુરાતીમાાં વાાંચવા બદલ આભાર. અમને આશા છે કે આ માહિતીમાાંથી 

તમને ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં સેન્સર વ્યવસ્થા વવશેના તમારા મનમાાં ઊઠતા પ્રશ્નોના ઉત્તરો મળી ગયા િશે. 
 

જો તમને ટેલલવવઝન અને રેહડયો સેન્સર વ્યવસ્થા ંગગે પ્રશ્નો િોય, તો કૃપા કરીને પ્રસારણ માનાાંક 

પ્રાવિકરણ(બ્રોડકાસસ્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ્સ ઑથોહરટી)ની વેબસાઈટને જોશો - www.bsa.govt.nz. 

 

ન્યઝૂીલૅન્ડના સેન્સરશિપ કાયદાને ફિલ્મ, શવડીયો અને પ્રકાિન વર્ગીકરણ અશિશનયમ 1993 (THE 

FILMS, VIDEOS AND PUBLICATIONS CLASSIFICATION ACT 1993)
 તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે 

 

આ કાયદા અનસુાર ઑહિસ ઑિ હિલ્મ ઍન્ડ લલટરેચર ક્લાવસહિકેશન (હિલ્મ અને સાહિત્ય વગીકરણ કાયા્લય)ને 

હિલ્મો, ડી.વી.ડી., પસુ્તકો, વવડીયો ગેમ્સ, સામવયકો અને કમ્્યટૂર િાઈલો જેવી સામગ્રીને વગીકૃત કરવાનો અવિકાર 

મળે છે. ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં હિલ્મોને વેચવા, ભાડે આપવા અથવા પ્રદવશિત કરવા માટે હિલ્મો પાસે ન્યઝૂીલૅન્ડ વગીકરણનુાં 

અવિકૃત લબેલ િોવુાં જરૂરી છે. એ જ રીતે વય-મયા્દા િરાવતી વવડીયો ગેમ્સ ન્યઝૂીલૅન્ડ વગીકરણનુાં અવિકૃત લેબલ 

િરાવતી િોય તો જ તે ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં વેચાણ, ભાડા પર, અથવા પ્રદશ્ન પામી શકે છે. 
 

સેન્સરશિપ કાયદો કઈ રીતે તમને અને તમારા પફરવારને અસર કરે છે 
 

ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં સેન્સરવશપ કાયદો નકુસાનકતા્ સામગ્રી સામે તમારા પહરવારનુાં રક્ષણ કરવામાાં મદદરૂપ થાય છે. 
 

સેન્સરશિપ કાયદા અંરે્ગ તમારે શ ાં શ ાં જાણવ ાં જરૂરી છે 
 

 વગીકરણ લેબલ પર દશા્વેલી વય કરતાાં ઓછી વય િરાવતા લોકોને વય-મયા્હદત ડી.વી.ડી. કે વવડીયો 

ગેમ્સ આપવી તે કાયદા વવરુદ્ધ છે. 

 વય-મયા્દા િરાવતી સામગ્રી પર વય-મયા્દાનુાં વગીકરણ લેબલ ન લાગેલુાં િોય તો પણ એવી વય-

મયા્હદત ડી.વી.ડી., વવડીયો ગેમ્સ, પસુ્તકો, સામવયકો અથવા કમ્યટૂર િાઈલોને યવુાનો/નાનાાં બાળકોને 

આપવી તે કાયદા વવરુદ્ધ છે. 

 18 વર્્થી ઓછી વય િરાવનારા લોકોને સ્પષ્ટપણે લૈંલગકતા કેસન્િત ડી.વી.ડી., પસુ્તકો, સામવયકો અથવા 

કમ્્યટૂર િાઈલો આપવી તે કાયદા વવરુદ્ધ છે. 

http://www.bsa.govt.nz/


 

કયા પ્રકારની સામગ્રી વય-મયા્હદત િોઈ શકે તેની ણકણકારી મેળવવા માટે નીચેની વય-મયા્હદત સામગ્રી પરની 

માહિતી વાાંચો. 
 

લાલ રાંર્ગના વર્ગીકરણ લેબલો કાનનૂી વય-મયાાદા દિાાવે છે 
 

વગીકરણ લેબલોના રાંગો ટ્રાહિક વસગ્નલ જેવા છેેઃ 
 

 લીલો રાંગ એટલે કોઈ પણ વ્યક્ક્ત આ હિલ્મ જોઈ શકે છે. 

 પીળો રાંગ એટલે આ હિલ્મ કોઈ પણ જોઈ શકે છે, પણ કેટલાક દશ્કો માટે આ હિલ્મ અયોગ્ય િોઈ શકે. 

 લાલ એટલે આ હિલ્મ વય-મયા્દા િરાવે છે. લેબલ પર લખેલી વયથી ઓછી વય િરાવનારા લોકોને તમારે 

આ હિલ્મ ન જ બતાવવી જોઈએ. 
 

કોઈ પણ વગીકરણ લેબલ પરની વવવરણ નોંિ તમને જે-તે હિલ્મની વવર્યવસ્તનુી માહિતી આપે છે. આ નોંિથી 

કેટલાક લોકો અસ્વસ્થતા અનભુવે કે તેમની લાગણી દુભાય તેમ બની શકે છે. 
 

વર્ગીકરણ લેબલો 
 
 

  

G (જી) – આ હિલ્મ દરેક જણના જોવા માટે યોગ્ય છે. 
 

 

PG (પીજી) – કોઈ પણ વ્યક્ક્ત આ હિલ્મ જોઈ શકે છે. જો નાનાાં બાળકો આ હિલ્મ જોઈ રહ્ાાં િોય તો કોઈ 

વડીલ કે જવાબદાર વ્યક્ક્ત તરિથી માગ્દશ્ન ઇચ્છનીય છે. 
 

M (એમ) – કોઈ પણ વ્યક્ક્ત આ હિલ્મ જોઈ શકે છે. 16 વર્્થી વધ ુવય િરાવતા લોકો માટે આ હિલ્મ 

વધ ુયોગ્ય છે. 

RP13 (આર.પી.13) – 13 વર્્થી ઓછી વય િરાવતા લોકોને આ હિલ્મ બતાવવી ગેરકાનનૂી છે, વસવાય 

કે તેમની સાથે એક પખુ્ત વયનો જવાબદાર વ્યક્ક્ત િોય. 

RP16 (આર.પી.16) – 16 વર્્થી ઓછી વય િરાવતા લોકોને આ હિલ્મ બતાવવી ગેરકાનનૂી છે, વસવાય 

કે તેમની સાથે એક પખુ્ત વયનો જવાબદાર વ્યક્ક્ત િોય. 
 

R13 (આર13) – 13 વર્્થી ઓછી વય િરાવતા લોકોને આ હિલ્મ બતાવવી ગેરકાનનૂી છે. 
 

 

R15 (આર15) – 15 વર્્થી ઓછી વય િરાવતા લોકોને આ હિલ્મ બતાવવી ગેરકાનનૂી છે. 
 
 

R16 (આર16) – 16 વર્્થી ઓછી વય િરાવતા લોકોને આ હિલ્મ બતાવવી ગેરકાનનૂી છે. 

 

R18 (આર18) – 18 વર્્થી ઓછી વય િરાવતા લોકોને આ હિલ્મ બતાવવી ગેરકાનનૂી છે. 



ડીવીડી વેચવી 
 

જો તમે ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં તમારી ડીવીડી વેચવા ઇચ્છતા િો, તો તમારે તમારી ડી.વી.ડી. માટે વગીકરણ લેબલ મેળવવુાં 

અવનવાય્ છે. ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં વગીકરણ લેબલો ન િોય તેવી ડીવીડીનુાં વેચાણ કરવા બદલ તમને $3,000 જેટલો દાંડ 

થઈ શકે છે. 
 

વય-મયાાફદત અને રે્ગરકાનનૂી સામગ્રી 
વય-મયાાદા િરાવતી શવષયવસ્ત   
 

વય-મયા્દા લાગ ુપડતી િોય તેવી વવર્યવસ્તમુાાં સમાવવષ્ટ છેેઃ 
 

 સેક્સ (લૈંલગક બાબતો) 

 ડરામણી (િૉરર) 

 ગનુાહિત અને જોખમી વત્ણકૂ 

 ક્રૂરતા 

 હિિંસા 

 અત્યાંત અપમાનજનક ભાર્ા 

 આત્મિત્યા અથવા સ્વ-િાવન 

 

રે્ગરકાનનૂી શવષયવસ્ત   
 

ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં કેટલીક વવર્યવસ્તઓુ િાંમેશાાં ગેરકાનનૂી ગણાય છેેઃ 
 

 બાળકો સામેલ િોય તેવી લૈંલગક વવર્યવસ્ત ુ

 લૈંલગક હિિંસા અને જુલમને પ્રોત્સાહિત કરતી િોય તેવી વવર્યવસ્ત ુ

 હરબામણી અથવા આત્યાંવતક હિિંસાને પ્રોત્સાહિત કરતી િોય તેવી વવર્યવસ્ત ુ

 પ્રાણીઓ સામેલ િોય તેવી લૈંલગક વવર્યવસ્ત ુ

 મતૃ શરીરો સામેલ િોય તેવી લૈંલગક વવર્યવસ્ત ુ

 મતૂ્ર અથવા મળ સામેલ િોય તેવી લૈંલગક વવર્યવસ્ત ુ

 

ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં બીજી પણ કેટલીક વવર્યવસ્તઓુને ગેરકાનનૂી ગણવામાાં આવી શકે છે. જેવી કેેઃ 
 

 ગનુાહિત વ્યવિાર-વત્ણકૂને પ્રોત્સાહિત કરનારી વવર્યવસ્ત ુ

 હિિંસાને પ્રોત્સાહિત કરનારી વવર્યવસ્ત ુ

 બાળકો સાથે લૈંલગક દુવ્ય્વિારને પ્રોત્સાહિત કરનારી વવર્યવસ્ત ુ

 બાળ-નગ્નતાનુાં શોર્ણ કરતી વવર્યવસ્ત ુ

 અપમાનજનક વત્ન અને ભેદભાવને પ્રોત્સાહિત કરનારી વવર્યવસ્ત ુ

 



રે્ગરકાનનૂી સામગ્રી રાખવી એ એક ગ નો છે 
 

ગેરકાનનૂી સામગ્રીને રાખવી, અથવા ઈન્ટરનેટ પરથી ડાઉનલોડ કરવી, અથવા તેનુાં વવતરણ કરવુાં તે એક ગનુો છે. 

ગેરકાનનૂી સામગ્રીને રાખવા, અથવા ઈન્ટરનેટ પરથી ડાઉનલોડ કરવા, અથવા વવતહરત કરવા બદલ તમને 14 વર્્ 

સિુી કેદ થઈ શકે છે. કયા પ્રકારની વવર્યવસ્ત ુ ગેરકાનનૂી છે તેની માહિતી મેળવવા માટે ઉપરની ગેરકાનનૂી 
વવર્યવસ્તનુી યાદી વાાંચો. 
 

ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં સેન્સર વ્યવસ્થા 
 

ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં સેન્સર વ્યવસ્થા માટે એક કરતાાં વધ  સાંસ્થા જવાબદાર છે 

 

િ ઑફિસ ઑિ ફિલ્મ ઍન્ડ લલટરેચર ક્લાશસફિકેિન (ફિલ્મ અને સાફિત્ય વર્ગીકરણ કાયાાલય) 
 

 અમે એક સ્વતાંત્ર સરકારી સાંસ્થા છીએ. 

 ઑહિસ ઑિ હિલ્મ ઍન્ડ લલટરેચર ક્લાવસહિકેશન (હિલ્મ અને સાહિત્ય વગીકરણ કાયા્લય) ના વડા મખુ્ય 

સેન્સર અવિકારી છે. 

 જે સામગ્રીઓને વય-મયા્હદત અથવા પ્રવતબાંવિત કરવાની જરૂર િોઈ શકે તેને અમે વગીકૃત કરીએ છે. જો 

કશુાં લૈંલગક (સેક્સ), ડરામણી (િૉરર), ગનુાખોરી, ક્રૂરતા, હિિંસા અથવા અપમાનજનક ભાર્ા જેવી વવર્યવસ્ત ુ

િરાવતુાં િોય તો તે વય-મયા્હદત અથવા પ્રવતબાંવિત થઈ શકે છે. 

 ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં અમે તમામ વય-મયા્દા િરાવતી હિલ્મો, ડી.વી.ડી. અને વવડીયો ગેમ્સને વગીકૃત કરીએ છીએ. 

 અમે પસુ્તકો, સામવયકો, કમ્્યટૂર િાઈલો, અને એવી બીજી ચીજવસ્તઓુને પણ વગીકૃત કરી શકીએ છીએ. 
 

ઑહિસ ઑિ હિલ્મ ઍન્ડ લલટરેચર ક્લાવસહિકેશન (હિલ્મ અને સાહિત્ય વગીકરણ કાયા્લય) ણકિરે જનતાના પ્રશ્નો અને 

િહરયાદોના ઉત્તર પણ આપે છે. અમે સેન્સરવશપ બાબત ંગગે સાંશોિન પણ આદરીએ છીએ. અમે સેન્સર વ્યવસ્થા 

ંગગે વવના મલૂ્યે સલાિ, માહિતી અને સાિન સામગ્રી પણ પરૂા પાડીએ છીએ. 
 

કોઈ પણ વ્યક્ક્ત કોઈ પસુ્તક અથવા સામવયકને વગીકૃત કરવા માટે ઑહિસ ઑિ હિલ્મ ઍન્ડ લલટરેચર ક્લાવસહિકેશન 

(હિલ્મ અને સાહિત્ય વગીકરણ કાયા્લય)ને કિી શકે છે. કશાકને વગીકૃત કરાવવા ંગગે વધ ુમાહિતી મેળવવા માટે 

નીચે ઑહિસ ઑિ હિલ્મ ઍન્ડ લલટરેચર ક્લાવસહિકેશન (હિલ્મ અને સાહિત્ય વગીકરણ કાયા્લય) સાંપક્ જુઓ. 
 

The Film and Video Labelling Body (િ ફિલ્મ ઍન્ડ શવડીયો લેબલલિંર્ગ બૉડી) 
 

 વય-મયા્હદત ન િોય તેવી હિલ્મો, ડીવીડી અને વવડીયો ગેમ્સને વગીકૃત કરે છે. 

 તમામ હિલ્મો અને ડીવીડીને વગીકરણ લેબલો આપે છે. 
 



ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં સેન્સર વયવસ્થાને અમલમાાં મકૂનાર પોલીસ, સીમાશ લ્ક, અને આંતફરક બાબતોનો 

શવભાર્ગ 

 

ફડપાટા મેન્ટ ઑિ ઈન્ટરનલ અિેસા (આંતફરક બાબતોનો શવભાર્ગ) 
 

ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં સેન્સરવશપ કાયદાને લાગ ુકરત ુાં મખુ્ય સાંગઠન છે આંતહરક બાબતોના વવભાગનુાં સેન્સરવશપ કમ્્લાયન્સ 

યવુનટ (સેન્સરવશપ અનપુાલન એકમ). સેન્સરવશપ કમ્્લાયન્સ યવુનટ, ઑહિસ ઑિ હિલ્મ ઍન્ડ લલટરેચર 

ક્લાવસહિકેશન (હિલ્મ અને સાહિત્ય વગીકરણ કાયા્લય) દ્વારા વનવિત કરવામાાં આવેલાાં વગીકરણોનુાં પાલન કરાવવાનુાં 

કામ કરે છે. સેન્સરવશપ કમ્્લાયન્સ યવુનટ ક્લાવસહિકેશન એક્ટ (વગીકરણ અવિવનયમ) નો ભાંગ કરવા બદલ વ્યક્ક્ત 

કે સમિૂ સામે કાયદેસરનાાં પગલાાં ભરવા સક્ષમ છે. 
 

જો તમને લાગતુાં િોય કે કોઈ વ્યક્ક્ત કે સાંગઠન કદાચ સેન્સરવશપ કાયદાનો ભાંગ કરી રહ્ા છે તો તમે સેન્સરવશપ 

કમ્્લાયન્સ યવુનટનો સાંપક્ કરી શકો છો. સેન્સરવશપ કમ્્લાયન્સ યવુનટની સાંપક્ માહિતીેઃ 
 

 censorship@dia.govt.nz 

 0800 257 887 

 www.dia.govt.nz/Services-Censorship-Compliance-Index 
 

િ ન્યઝૂીલૅન્ડ કસ્મ્સ સશવિસ (ન્યઝૂીલૅન્ડ સીમાશ લ્ક સેવા) 
 

ન્યઝૂીલૅન્ડ કસ્મમ્સ સવવિસ (ન્યઝૂીલૅન્ડ સીમાશલુ્ક સેવા) પ્રવતબાંવિત સામગ્રીને અન્ય દેશોમાાંથી ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં પ્રવેશતાાં 

અટકાવે છે. આ સીમાશલુ્ક સેવાની સાંપક્ માહિતીેઃ 
 

 feedback@customs.govt.nz 

 0800 428 786 
 

પોલીસ 
 

પોલીસ ન્યઝૂીલૅન્ડની કસ્ટમ સવવિસ (સીમાશલુ્ક સેવા) અને હડપાટ્મેન્ટ ઓિ ઈન્ટરનલ અિેસ્ (આંતહરક બાબતોના 

વવભાગ) સાથે મળીને ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં સેન્સરવશપ કાયદાનુાં પાલન કરાવવા કામ કરે છે. વધ ુ માહિતી માટે તમારા 

સ્થાવનક પોલીસ સ્ટેશનનો સાંપક્ કરો. 
 

ઑફિસ ઑિ ફિલ્મ ઍન્ડ લલટરેચર ક્લાશસફિકેિન (ફિલ્મ અને સાફિત્ય વર્ગીકરણ કાયાાલય)નો 

સાંપકા કરો  
 

ઑહિસ ઑિ હિલ્મ ઍન્ડ લલટરેચર ક્લાવસહિકેશન (હિલ્મ અને સાહિત્ય વગીકરણ કાયા્લય) ન્યઝૂીલૅન્ડમાાં સેન્સર 

વ્યવસ્થા ંગગેની િહરયાદોને પ્રવતભાવ આપે છે અને તેના ંગગેના પ્રશ્નોના ઉત્તર વાળે છે. ઑહિસ ઑિ હિલ્મ ઍન્ડ 

લલટરેચર ક્લાવસહિકેશન (હિલ્મ અને સાહિત્ય વગીકરણ કાયા્લય)ની સાંપક્ માહિતીેઃ 
 

 info@classificationoffice.govt.nz 

 0508 236 767 
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