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Broadcasting Code

ெமுதாய வாச ாலி ஒலிபரப்பு விதிமுறைகள்

இந்த பாடப் பகுதியின் ந ாக்கங்கள்:

 சமுதாய வானனாலியிக்கான சட்ட கட்டமைப்பு ைற்றும் கட்டுப்பாடுகள்.

 ஒலிபரப்புக்கான விதிமுமைகள்.

 IGNOUவின் சமுதாய வனனாலிக்கான ஒழுங்கு ைற்றும் ந ர்த்தி 

 டவடிக்மககள்.



சமூக வானனாலிக்கான னெறிமுறைகள்

 1995 - இந்திய  ீதிைன்ைம் காற்று அமைகமை னபாதுச் னசாத்தாக

அைிவித்தது .

 2002 - இந்தியாவில் சமூக வானனாலி  ிமையங்கைின்

வழிகாட்டுதலுக்கான ன ைிமுமைகள்  ிறுவப்பட்டது.

 2004 - முதல் வைாக சமூக வானனாலி  ிமையம் னசன்மனயில் 

அண்ணா பல்கமைக்கழகத்தில் னதாடங்கப்பட்டது . 

 டிசம்பர் 2006 - திருத்தப்பட்ட னகாள்மக அைிவிக்கப்பட்டது. 



சமூகத்தில் சமுதாய வானனாலியின் பங்கு

 ஊரகப் பகுதிகைில் வைர்ச்சிப் பணி ைற்றும் திைன் வைர்த்தல்.

 ைக்களுக்கு வாய்ப்புகமை வழங்குதல். உள்ளூர் னைாழி,

கமைகள் ைற்றும் மகவிமன, கைாச்சாரம், ைரபுகள்

ஆகியவற்மையும் பாதுகாக்க உதவுதல்.

 சமூக  ைம், கல்வி, ஆநராக்கியம், ைற்றும் சுற்றுப்புை சூழல்

சார்ந்த தகவல்கமை னகாண்டு நசர்த்தல்.



 1990 வமர ஒலிபரப்புத் துமையில் அரசு ஏகநபாக

உாிமை..

 டிசம்பர் 2010ல் தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம்

சமுதாய வானனாலி வாழ்வாதார  ிதி திட்டம்.

 ஒரு தனியார் அைக்கட்டமைமய  ிறுவ எடுக்கப்பட்ட

முந்மதய முயற்சிகள் மகவிடப்பட்டன.



ஒலிபரப்பு செறவ செய்ய விரும்பும் நிறுவ ங்கள்

சபை சவண்டிய உரிமங்கள்

 Grant of Permission Agreement (GOPA).

 Wireless Operating License (WOL).



சமுதாய வானனாலிக்கான ன ைிமுமைகள் 

(IGNOU)

 னபரும்பன்மையானவர்கள் புாிந்து னகாள்ளும் வமகயில்

ஒலிபரப்பு.

இனம், ைதம், சாதி நபான்ைவற்மை தவிர்த்து விட நவண்டும்.

 நவகைாக நபசுவமதயும், நுணுக்கைான வார்த்மதகமையும்

தவிர்த்தல்.

ைற்னைாரு மூைத்திலிருந்து தகவல்கள் - உாிய அங்கீகாரம்.



அகிை இந்திய வானனாலி (AIR) 9 A: 

விைம்பரத்திற்கான னபாதுவான விதிகள்

இணக்கைான வடிவமைப்பு.

இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்டத்திற்கு எதிரானதாக இருக்கக் 

கூடாது.

 னவைிைா ிைங்களுடனான  ட்புைமவ பாதிக்கக் கூடிய

விைம்பரங்கள்- தவிர்ப்பு.

நபாமதப் னபாருட்கள் ைற்றும் பிை  ைதுபான னபாருட்கமை 

ஊக்குவிக்கும் விைம்பரங்கள் – தவிர்ப்பு.



அகிை இந்திய வானனாலி (AIR) 9 A: 

விைம்பரத்திற்கான னபாதுவான விதிகள்

 விைம்பரங்கமைச் னசய்தியாக முன்மவக்கக் கூடாது.

முற்ைிலும் ைதம் அல்ைது அரசியல் ந ாக்கங்கள் னகாண்ட 

விைம்பரங்கள் இடம் னபைக்கூடாது.

 னபாதுத்நதர்தலின் நபாது நதர்தல்கள் ைாதிாிக் குைியீடு அைல் -

ஆய்வுக்குப் பின் ஒலிபரப்புக்கு ஏற்கப்படைாம்.



அகிை இந்திய வானனாலி (AIR) 9 A: 

விைம்பரத்திற்கான னபாதுவான விதிகள்

 ைற்ை தயாாிப்பு (அ) நசமவமயக் குமைகூறுவதுகூடாது.

 விைம்பரம் உண்மையாக இருக்க நவண்டும்

 All India Radio வின் ஒலிபரப்பு விதிகமை ைீைினால் ஏற்றுக்

னகாள்ைப்படைாட்டாது.

னபாது ைக்கமைத் தவைான வழிகைில் இட்டுச் னசல்லும் 

விைம்பரங்கள் தவிர்க்கப்பட நவண்டும்.


