
 

 

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਸੈਂਸਰਨਿਪ 

 

ਪੰਜਾਬੀ ਨ ਿੱਚ ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੰ ਪੜ੍ਹਿ ਲਈ ਧੰਿ ਾਦ । 

ਸਾਿ ੰ ਆਸ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਜੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਕਿ ੰਿ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਨ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ੇਗੀ । 

 

ਆਪਿੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਨ ਜ਼ਿ ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਿਾਲ ਸਬੰਨਧਤ ਸ ਾਲਾਾਂ ਲਈ (The Broadcasting Standards Authority) ਪਰਸਾਰਿ 

ਮਾਿਕ ਪਰਾਨਧਕਰਿ ਦੀ  ੈਬਸਾਇਟ – www.bsa.govt.nz ੇਖੋ । 

 

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ  ਨ ਿੱਚ ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਕਿ ਿੰ ਿ  ੰ(THE FILMS, VIDEOS AND PUBLICATIONS CLASSIFICATION ACT 

1993) ਨਿਲਮਾਾਂ,  ੀਡੀਓ ਅਤ ੇਪਰਕਾਿਿ  ਰਗੀਕਰਣ ਅਨਧਨਿਅਮ ੧੯੯੩ ਨਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ। 

  

ਕਿ ੰਿ, ‘ਨਿਲਮ ਅਤੇ ਸਾਨਹਤ  ਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ’ ਿ ੰ ਨਿਲਮਾਾਂ, ਡੀ ੀਡੀ, ਨਕਤਾਬਾਾਂ, ਪਿੱਤਰਕਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਪਊਟਰ ਿਾਇਲਾਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਨ ਿੱਚ ਸਾਮਗਰੀ 

 ਰਗੀਨਿਤ ਕਰਿ ਲਈ ਆਨਗਆ ਨਦੰਦਾ ਹੈ । 

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਨਿਲਮਾਾਂ ਿ ੰ ਤਾਾਂ ਹੀ  ੇਚੇਆ, ਨਕਰਾਏ ਤੇ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂ ਨ ਖਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਰਗੀਕਰਣ ਲੇਬਲ 

ਲਿੱਗੇ ਹੋਣ । 

ਇਿੱਸੇ ਤਰਾਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਉਮਰ ਪਰਤੀਬੰਨਧਤ  ੀਡੀਓਗੇਮਾਾਂ ਿ ੰ  ੀ ਤਾਾਂ ਹੀ  ੇਚੇਆ, ਕਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂ ਨ ਖਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਰਗੀਕਰਣ ਲੇਬਲ ਲਿੱਗੇ ਹੋਣ । 

 

ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਕਿ ਿੰ ਨਕ ੇਂ ਤੁਹਾਿ  ੰਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਨਰ ਾਰ ਿ  ੰਪਰਭਾਨ ਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ। 

 

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਕਿ ੰਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰ ਾਰ ਦੀ ਿੁਕਸਾਿਦਾਇਕ ਸਾਮਗਰੀ  ਲੋਂ  ਰਿੱਨਖਆ ਕਰਿ ਨ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

 

ਤੁਹਾਿ  ੰਸੈਂਸਰਨਿਪ ਕਿ ਿੰ ਬਾਰ ੇਕੀ ਜਾਿਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹ।ੈ 

 ਉਮਰ ਪਰਤੀਬੰਨਧਤ ਡੀ ੀਡੀ ਨਿਲਮਾਾਂ ਅਤੇ  ੀਡੀਓਗੇਮਾਾਂ  ਰਗੀਕਰਣ ਲੇਬਲ ਉੱਤ ੇਨਲਖੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੰ ਦੇਣਾਾਂ ਗੈਰ 

ਕਿ ਿੀ ਹੈ। 

 ਿਾਬਾਨਲਗ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੰ ਉਮਰ ਪਰਤੀਬੰਨਧਤ ਡੀ ੀਡੀ,  ੀਡੀਓਗੇਮਾਾਂ, ਨਕਤਾਬਾ, ਰਸਾਲੇ, ਜਾਾਂ ਕੰਨਪਊਟਰ ਿਾਈਲਾਾਂ ਦੇਣਾਾਂ ਗੈਰ ਕਿ ਿੀ ਹੈ ਭਲੇ ਹੀ 

ਉਮਰ ਪਰਤੀਬੰਨਧਤ ਸਾਮਗਰੀ ਓੱਤੇ  ਰਗੀਕਰਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਿਹੀਂ ਲਨਗਆ ਹੋ ੇ। 

 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੰ ਿੰਗ ੇਭੋਗ ਨ ਲਾਸ ਦੀਆਾਂ ਡੀ ੀਡੀ, ਨਕਤਾਬਾਾਂ, ਰਸਾਲੇਜਾਾਂ ਕੰਨਪਊਟਰ ਿਾਇਲਾਾਂ ਦੇਣਾਾਂ ਗੈਰ 

ਕਿ ਿੀ ਹੈ। 

 

ਹੇਠਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ੀਏ ਕੀ ਨਕਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਉਮਰ ਪਰਤੀਬੰਨਧਤ ਸਾਮਗਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

 

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


ਲਾਲ   ਰਗੀਕਰਣ  ਲੇਬਲ  ਕਿ ਿੰੀ  ਉਮਰ  ਰਕੋ  ਰਹ ੇ ਹਿ 

 

 ਰਗੀਕਰਣ ਲੇਬਲ ਦਾ ਰੰਗ ਇਿੱਕ ਟਰ ੈਨਿਕ ਨਸਗਿਲ (ਆ ਾਜਾਈ ਪਰਕਾਿ) ਦੀ ਤਰਹਾਾਂ ਹਿ : 

 

 ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਿੱਬ ਹੈ ਕੋਈ  ੀ ਨਿਲਮ ਿ ੰ  ੇਖ ਸਿੱਕਦਾ ਹੈ। 

 ਪੀਲਾ ਮਤਲਿੱਬ ਹੈ ਨਕ ਕੋਈ  ੀ ਨਿਲਮ ਿ ੰ  ੇਖ ਸਿੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਲਮ ਕੁਿੱਝ ਦਰਿਕਾਾਂ ਲਈ ਢੁਕ ੀਂ ਿਾ ਹੋ ੇ। 

 ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਿੱਬ ਹੈ ਨਕ ਨਿਲਮ ਉਮਰ ਸੀਨਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਨ ਖਾਈ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਟ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੰ ਨਿਲਮ ਿਹੀਂ ਨਦਖਾ ਸਕਦੇ । 

 

 

 ਰਗੀਕਰਣ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਨਲਨਖਆ  ੇਰ ਾ ਨਿਲਮ ਨ ਿੱਚ ਸਾਮਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਿੱਗਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੰ ਪਰੇਿਾਿ ਜਾਾਂ ਗੁਿੱਸੇ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

 

 ਰਗੀਕਰਣ  ਲੇਬਲ 

 

 

ਜੀ (G ) – ਨਿਲਮ ਸਾਰੇਆਾਂ ਲਈ ਢੁਕ ੀਂ ਹੈ । 
 

ਸਿਾਤਕੋੱਤਰ (ਪੀ ਜੀ) (PG ) - ਕੋਈ  ੀ ਨਿਲਮ  ੇਖ ਸਿੱਕਦੇ ਹਿ । ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਬਿੱਚੇ ਨਿਲਮ  ੇਖ ਰਹੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਮਾਤਾ ਨਪਤਾ ਜਾਾਂ 

ਨਜ਼ੰਮੇਦਾਰ ਬਾਲਗ ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀ ਨਸਿਾਨਰਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਐਮ (M ) – ਕੋਈ  ੀ ਨਿਲਮ  ੇਖ ਸਿੱਕਦੇ ਸਕਦਾ ਹਿ ਪਰੰਤ  ਨਿਲਮ 16 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਨਜਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਨਜਆਦਾ ਢੁਕ ੀਂ 

ਹੈ । 
 

RP13 – 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੰ ਨਿਲਮ ਨ ਖਾਉਣਾਾਂ ਗੈਰਕਿ ਿੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਨਜ਼ੰਮੇਦਾਰ 

ਨ ਅਕਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਾਂ ਹੋਣ । 
 

RP16 – 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੰ ਨਿਲਮ ਨ ਖਾਉਣਾਾਂ ਗੈਰਕਿ ਿੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਨਜ਼ੰਮੇਦਾਰ 

ਨ ਅਕਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਾਂ ਹੋਣ । 
 

R13 – 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੰ ਨਿਲਮ ਨ ਖਾਉਣਾਾਂ ਗੈਰਕਿ ਿੀ ਹੈ  

 

 

R15 – ਇਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੰ ਨਿਲਮ ਨ ਖਾਉਣਾਾਂ ਗੈਰਕਿ ਿੀ ਹੈ  

 

 

R16 – ਇਹ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੰ ਨਿਲਮ ਨ ਖਾਉਣਾਾਂ ਗੈਰਕਿ ਿੀ ਹੈ  

 
 

R18 – ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੰ ਨਿਲਮ ਨ ਖਾਉਣਾਾਂ ਗੈਰਕਿ ਿੀ ਹੈ  

 

 

ਡੀ ੀਡੀ  ਨ ਕਰੀ  

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਡੀ ੀਡੀ  ੇਚਣਾਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀ ੀਡੀ ਓਪਰ  ਰਗੀਕਰਣ ਲੇਬਲ ਲਿੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਿਹੀਂ ਤਾਾਂ $3000 

ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 



 

ਉਮਰ  ਪਰਤੀਬਨੰਧਤ  ਅਤ ੇ ਗਰੈਕਾਿ ਿੀ  ਸਾਮਗਰੀ  

 

ਉਮਰ  ਪਰਤੀਬਨੰਧਤ  ਨ ਿ ੇ

 

ਨ ਿੇ ਨਜਸਿ ੰ ਉਮਰ ਪਰਤੀਬੰਨਧਤ ਨਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨ ਿੱਚ ਿਾਨਮਲ ਹਿ :  

 

 ਿੰਗਾ ਭੋਗ ਨ ਲਾਸ 

 ਡਰਾ ਿਾ 

 ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਖਤਰਿਾਕ ਸੁਭਾਅ 

 ਬੇਰਨਹਮੀ 

 ਨਹੰਸਾ 

 ਅਨਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਿਾ 

 ਆਤਮਹਿੱਨਤਆ ਜਾਾਂ ਆਤਮ ਿੁਕਸਾਿ 

 

ਗਰੈਕਾਿ ਿੀ  ਨ ਿ ੇ

 

ਕੁਿੱਝ ਨ ਿੇ ਹਮੇਿਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਿ ੰਿੀ ਹਿ :  

 

 ਯੋਿ ਨ ਿੇ ਨਜਸ ਨ ਚ ਬਿੱਚੇ ਿਾਨਮਲ ਹੋਣ 

 ਨ ਿੇ ਜੋ ਯੋਿ ਨਹੰਸਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਿ ੰ ਪਰੋਤਸਾਨਹਤ ਕਰਿ 

 ਨ ਿੇ ਜੋ ਯਾਤਿਾ ਜਾਾਂ ਚਰਮ ਨਹੰਸਾ ਿ ੰ ਪਰੋਤਸਾਨਹਤ ਕਰਿ 

 ਯੋਿ ਨ ਿੇ ਨਜਸ ਨ ਚ ਪਿ ੁਿਾਨਮਲ ਹੋਣ 

 ਯੋਿ ਸਾਮਗਰੀ ਨਜਸ ਨ ਚ ਨਮਰਤਕ ਸਰੀਰ ਿਾਨਮਲ ਹੋਣ 

 ਯੋਿ ਨ ਿੇ ਨਜਸ ਨ ਚ ਮ ਤਰ ਜਾਾਂ ਮਲ ਿਾਨਮਲ ਹੋ ੇ 

 

ਕੁਿੱਝ ਹੋਰ ਨ ਿੇ  ੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਿ ੰਿੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਜਸ ਨ ਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਨ ਿੇ  ੀ ਿਾਨਮਲ ਹਿ :  

 ਆਪਰਾਨਧਕ ਸੁਭਾਅ ਿ ੰ ਪਰੋਤਸਾਨਹਤ ਕਰਣ 

 ਨਹੰਸਾ ਿ ੰ ਪਰੋਤਸਾਨਹਤ ਕਰਣ 

 ਬਿੱਚੀਆਾਂ ਦੇ ਯੋਿ ਦੁਰਪਯੋਗ ਿ ੰ ਪਰੋਤਸਾਨਹਤ ਕਰਣ 

 ਬਿੱਚੇਆਾਂ ਦੀ ਿਗਿਤਾ ਿ ੰ ਿੋਨਿਤ ਕਰਣ 

 ਅਪਮਾਿਜਿਕ ਚਾਲ ਚਲਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾ  ਿ ੰ ਪਰੋਤਸਾਨਹਤ ਕਰਣ 

 

ਗ਼ਰੈਕਾਿ ਿੰੀ ਸਾਮਗਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾਾਂ ਇਿੱਕ ਕਿ ਿੰੀ ਅਪਰਾਧ ਹ ੈ

 

ਗ਼ੈਰਕਾਿ ੰਿੀ ਰਿੱਖਣਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਇੰਟਰਿੇਟ  ਲੋਂ  ਡਾਉਿਲੋਡ ਕਰਣਾਾਂ ਜਾਾਂ  ੰਡਣਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਨਜਸ ਲਈ 14 ਸਾਲਾਾਂ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲਹ  ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

 

ਗੈਰ ਕਾਿ ੰਿੀ ਨ ਿੇਆਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਲਖੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰਕਾਿ ੰਿੀ ਨ ਿੇਆਾਂ ਿ ੰ ਪੜ੍ਹ ੀਏ । 

 



 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਪਰਣਾਲੀ 

 

 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਾਲੋਂ   ਧ ਸਗੰਠਿ ਨਜ਼ਮੰਦੇਾਰ ਹਿ 

 

The Office of Film and Literature Classification (ਨਿਲਮ ਅਤ ੇਸਾਨਹਤ  ਰਗੀਕਰਣ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ)  

 

 ਅਸੀ ਇਿੱਕ ਆਜਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਿ ਹਾਾਂ । 

 ਚੀਿ ਸੇਂਸਰ, ਨਿਲਮ ਅਤੇ ਸਾਨਹਤ ਦੇ  ਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉੱਚ ਅਨਧਕਾਰੀ ਹੈ । 

 ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਸੀਨਮਤ ਜਾਾਂ ਪਰਤੀਬੰਨਧਤ ਸਾਮਗਰੀ ਦਾ  ਰਗੀਕਰਿ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਜੇਕਰ ਨਕਸੀ ਸਾਮਗਰੀ ਨ ਚ ਭੋਗ ਨ ਲਾਸ, ਡਰਾਉਣਾਪਿ, 

ਅਪਰਾਧ, ਬੇਰਨਹਮੀ, ਨਹੰਸਾ, ਜਾਾਂ ਅਪਮਾਿਜਿਕ ਭਾਿਾ ਿਾਨਮਲ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਸੀਨਮਤ ਜਾਾਂ ਪਰਤੀਬੰਨਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਪਰਤੀਬੰਨਧਤ ਨਿਲਮਾਾਂ, ਡੀ ੀਡੀ, ਅਤੇ  ੀਡੀਓਗੇਮਾਾਂ ਿ ੰ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ  ਰਗੀਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ । 

 ਅਸੀਂ ਨਕਤਾਬਾਾਂ, ਪਤਨਰਕਾ ਾਾਂ, ਕੰਨਪਊਟਰ ਿਾਇਲਾਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਾਂ ਿ ੰ  ੀ  ਰਗੀਨਿਤ ਕਰ ਸਿੱਕਦੇ ਹਾਾਂ । 

 

ਨਿਲਮ ਅਤੇ ਸਾਨਹਤ ਦੇ  ਰਗੀਕਰਣ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਤਾ ਦੇ ਸ ਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ  ੀ ਨਦਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਸੀ ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਦੇ ਮੁਿੱਦੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 

ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਂਸਰਨਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਧਿ ਅਤੇ ਮੁਿਤ ਸਲਾਹ  ੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

ਜਿਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਲਮ ਅਤੇ ਸਾਨਹਤ  ਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੁਿੱਝ  ਰਗੀਨਿਤ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਪ ਛ ਸਿੱਕਦੇ ਹਿ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਨਕਤਾਬ ਜਾਾਂ ਪਨਤਰਕਾ।  ਕੁਿੱਝ 

 ਰਗੀਨਿਤ ਕਰ ਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਲਮ ਅਤੇ ਸਾਨਹਤ  ਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ਚ ਹੇਠਾਾਂ ਨਲਖੇ ਅਿੁਸਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

 

The Film and Video Labelling Body (ਨਿਲਮ ਅਤ ੇ ੀਡੀਓ ਲੇਬਨਲੰਗ ਕਮਟੇੀ) 

 

 ਨਿਲਮਾਾਂ, ਡੀ ੀਡੀਆਾਂ, ਅਤੇ  ੀਡੀਓਗੇਮਾਾਂ ਦਾ  ਰਗੀਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜੋ ਕੀ ਉਮਰ ਪਰਤੀਬੰਨਧਤ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

 ਸਾਰੀਆਾਂ ਨਿਲਮਾਾਂ ਅਤੇ ਡੀ ੀਡੀਆਾਂ ਦੇ  ਰਗੀਕਰਣ ਲੇਬਲ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

 

ਪਨੁਲਸ, ਕਸਟਮ ਅਤ ੇਅਦੰਰ ਿੀ ਮਾਮਲੀਆਾਂ  ਦ ੇਨ ਭਾਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ  ਨ ਿੱਚ ਸੇਂਸਰਨਿਪ ਕਿ ਿੰ ਲਾਗ  ਕਰਦ ੇਹਿ। 

 

The Department of Internal Affairs (ਆਾਂਤਨਰਕ ਮਾਮਲੀਆਾਂ ਦਾ ਨ ਭਾਗ)  

 

ਅੰਦਰ ਿੀ ਮਾਮਲੀਆਾਂ ਦੇ ਨ ਭਾਗ ਦੀ ‘ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਅਿੁਪਾਲਿ ਯ ਨਿਟ’ (Censorship Compliance Unit) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਕਿ ੰਿ 

ਿ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਿ ਦਾ ਮੁਿੱਖ ਸੰਗਠਿ ਹੈ। ‘ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਅਿੁਪਾਲਿ ਯ ਨਿਟ ਨਿਲਮ ਅਤੇ ਸਾਨਹਤ ਦੇ  ਰਗੀਕਰਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ  ਰਗੀਕਰਣ ਿ ੰ 

ਲਾਗ  ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਅਿੁਪਾਲਿ ਯ ਨਿਟ  ਰਗੀਕਰਣ ਅਨਧਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਲੋਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰਗਠਿਾਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਚਲਾਣ ਲਈ 

ਸਮਰਿੱਥਾ ਾਿ ਹੈ। 

 

ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਅਿੁਪਾਲਿ ਯ ਨਿਟ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਿੱਕ ਨ ਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਸੰਗਠਿ ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਕਿ ੰਿ ਤੋੜ੍ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਰਨਿਪ 

ਅਿੁਪਾਲਿ ਯ ਨਿਟ ਿ ੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :  

 

 censorship@dia.govt.nz 

mailto:censorship@dia.govt.nz


 0800 257 887  

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

 

 (The New Zealand Customs Service) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਮਾ ਿਲੁਕ ਸੇ ਾ  

 

ਸੀਮਾ ਿੁਲਕ ਸੇ ਾ ਹੋਰ ਦੇਿਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੀਬੰਨਧਤ ਸਾਮਗਰੀ ਿ ੰ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਪਰ ੇਿ ਕਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਿੁਲਕ ਸੇ ਾ ਿ ੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :  

 

 feedback@customs.govt.nz 

 0800 428 786 

 

The Police (ਪਨੁਲਸ)  

 

ਪੁਨਲਸ ਸੀਮਾ ਿੁਲਕ ਸੇ ਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਿੀ ਮਾਮਲੀਆਾਂ ਦੇ ਨ ਭਾਗ ਦੇ ਿਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਕਿ ੰਿ ਿ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਦੇ ਹਿ। ਨਜਆਦਾ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮੀ ਪੁਨਲਸ ਸਟੇਿਿ ਥਾਣੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਨਿਲਮ  ਅਤ ੇਸਾਨਹਤ   ਰਗੀਕਰਣ  ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਿ  ੰਸਪੰਰਕ ਕਰ ੋ।  

 

‘ਨਿਲਮ ਅਤੇ ਸਾਨਹਤ  ਰਗੀਕਰਣ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ’ ਨਿਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨ ਿੱਚ ਸੈਂਸਰਨਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਨਦਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਿਲਮ ਅਤੇ ਸਾਨਹਤ  ਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿ ੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :  

 

 info@classificationoffice.govt.nz 

 0508 236 767 

http://www.dia.govt.nz/Services-Censorship-Compliance-Index
mailto:feedback@customs.govt.nz
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