
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ન.ં ટીએસ/૪/૨૦૨૦/ટાઈટલ(આરએનઆઈ) 

ભારત સરકાર  

ભારતના સમાચાર પત્રોના રજીસ્ટ્રારની કચરેી 

(માહિતી અન ેપ્રસારણ મતં્રાલય) 

9મો માળ, સચૂના ભવન, સીજીઓ સકંલુ, 

લોધી રોડ, નવી દિલ્િી- 110003 

 

* * * * * * 

તા. ૦૮ સપ્ટમે્બર, 2020 

 

સમાચાર પત્રોના ટાઈટલ્સની ચકાસણી માટનેી માર્ગરખેાઓનો  

 

(1) પે્રસ એન્ડ રજીસ્ટ્રેશન ઓફ બુક્સ એક્ટ 1867માં ‘સમાચાર પત્રો’ ની નોંધણીની જોર્વાઈ કરવામા ંઆવી છે. તેની વ્યાખ્યા 

“જાિેર સમાચારો અથવા તો જાિેર સમાચારો અંર્ ેદટપ્પણી કરતા કોઈપણ મુદિત સામાહયકની કામર્ીરી” એવી કરવામા ંછે. 

 

(2) સમાચાર પત્ર પ્રહસધ્ધ કરવાની ઈચ્છા ધરાવતી િોય તેવી કોઈપણ વ્યહક્તએ હનધાગદરત ઓથોદરટી સમક્ષ, સમાચાર પત્રના 

સૂહચત ટાઈટલ (લો) ના નામ સહિત ડેકલેરેશન (ઘોષણા) ફાઈલ કરવાનુ ંરિે છે. આ હનધાગદરત ઓથોદરટી, આ ડેક્લેરેશનમા ં

િશાગવેલ સૂહચત ટાઈટલ અંર્ે નીચનેી બાબતો ચકાસીન ેતેની અહધકૃતતા જાિેર કરશ.ે 

 

(અ)  રાજ્યમા ંઅથવા કોઈપણ ભાષામા ંએવા કે સમાન પ્રકારના ટાઈટલ નથી, અથવા  

 

(બ) સમગ્ર ભારતમા,ં એ જ ભાષામા ંએવા અથવા તો સમાન પ્રકારના ટાઈટલ અહસ્ટ્તત્વ ધરાવતા નથી. 

 

(3) ટાઈટલની ચકાસણી માટ ેઅરજી કરતા પિેલાં અરજિાર ેલીંકમા ંઉપલબ્ધ ચકાસાયેલા ટાઈટલની હવસ્ટ્તૃત યાિીની ચકાસણી 

કરવાની રિેશે. RNI વેબસાઈટમા ં ‘ચકાસાયલેા ટાઈટલ્સ/ ટાઈટલ સચગ’ મા ં જઈને લીંક ઉપર ઉપલબ્ધ ટાઈટલ્સની 

ચકાસણી કરવાની રિેશે અને ખાત્રી કરવાની રિેશે કે RNI મારફત ેચકાસવામા ંઆવેલા ટાઈટલ્સ અથવા તો સમાન પ્રકારના 

ટાઈટલ્સનો સમાવેશ થતો નથી. RNI ની વેબસાઈટ ઉપર જે ટાઈટલ્સ જોવામા ંઆવ ેછે ત ેવેરીફાય થઈ ચૂકેલા છે. આનો 

અથગ એવો થતો નથી ક ેજે ટાઈટલ (લો) વરેીફાય ટાઈટલ્સની યાિીમા ંનથી ત ેઉપલબ્ધ િોય તવેુ ંઆવશ્યક નથી. 

 

કોઈ ટાઈટલ મંજૂર કરવાની અથવા તો નકારવાની આખરી સત્તા પે્રસ રજીસ્ટ્રારની રિેશે. 

 

(4) સમાચાર પત્રો/ સામાહયકોના ટાઈટલની ચકાસણી કરવા માટેની અરજી માત્ર ઓનલાઈન પધ્ધહતથી થઈ શકશે. અરજી પત્ર 

(સાથે જોડેલા ફોમેટ મુજબ) RNI ની વેબસાઈટ એટલે કે http//www.rni.nic.in ઉપર ઉપલબ્ધ છે. તેની છાપેલી નકલ 

હનધાગદરત ઓથોદરટી (દડસ્ટ્રીક્ટ મેજીસ્ટ્રેટ/ સંબંહધત જીલ્લાના એક્ઝીક્યદુટવ મેજીસ્ટ્રેટ) મારફત ે RNI ન ે રવાના કરવાની 

રિેશે. 

 

(5) ટાઈટલની અરજીના િરેક પાના ઉપર એપ્લીકેશન રવાના કરનારનુ ં સીલ અને સિી સ્ટ્પષ્ટ અન ે વાંચી શકાય તેવી િોવી 

જોઈએ. 

 



(6) માત્ર દડસ્ટ્રીક્ટ મેજીસ્ટ્રેટ/ હનધાગદરત મેજીસ્ટ્રેટ દ્વારા રવાના કરવામા ંઆવેલી મૂળ નકલોનુ ંRNI ટાઈટલની ચકાસણી માટે 

પ્રોસસેીંર્ કરશ.ે ફોટોકોપીઝ હસ્ટ્વકારવામા ંઆવશ ેનિીં. ટાઈટલ એપ્લીકેશનમા ંકોઈપણ પ્રકારની છેડછાડ અથવા તો વ્િાઈટ 

ફ્લુઈડનો ઉપયોર્ અથવા તો કેન્સલેશન અથવા દર-રાઈટીંર્ન ેચલાવી લેવામા ંઆવશ ેનિીં. 

 

(7) જો અરજીમા ં એક કરતા ંવધુ ભાષાઓનો ઉલ્લેખ કરવામા ં આવ્યો િશ ે તો એવુ ં માની લેવામા ંઆવશ ે કે આ અરજી બે 

ભાષાઓ/ વધ ુભાષાઓના સમાચાર પત્ર માટે છે અને ત ેમુજબ તેની ચકાસણી કરવામા ંઆવશે. 

 

(8) સમાચાર પત્ર અથવા તો સામાહયક એક ભાષામા,ં બ ેભાષામા ંઅથવા તો તેથી વધુ ભાષામા ંિોઈ શક ેછે. જો પ્રકાશન બ ે

ભાષામા ંઅથવા તો વધ ુભાષામા ંિોય તો તેમા ંસમાચારો/ લેખો ટાઈટલમાં ચકાસવામા ંઆવેલી તમામ ભાષાઓમા ંિોવા 

જોઈએ. જો અલર્ અલર્ ભાષાઓમા ંપ્રકાશન બિાર પાડવાનુ ંિોય તો િરેક પ્રકાશન માટ ેઅલર્ અરજીઓ રજૂ કરવાની 

રિેશે. 

 

(9) જો, િયાત પ્રકાશનની નવી આવહૃત્ત એ જ રાજ્યના અન્ય જીલ્લામાથંી અન ેસમાન ભાષામા ંપ્રકાહશત કરવાની િોય તો, 

અર્ાઉથી ટાઈટલની ચકાસણીની જરૂદરયાત રિશે ેનિીં. પ્રકાશક સીધ ુડેકલેરેશન ફાઈલ કરી શક ેછે તેમજ રજીસ્ટ્રેશન નંબર 

અન ેસર્ટગદફકટે ઈસ્ટ્ય ુકરવા માટ ેિસ્ટ્તાવેજો ફાઈલ કરી શક ેછે. આમ છતા,ં સૂહચત નવી એડીશન અન્ય રાજ્યમાંથી અથવા 

તો (એ જ રાજ્યમાંથી અથવા અન્ય રાજ્યમાંથી) અલર્ ભાષામા ંપ્રકાહશત કરવાની િોય તો અર્ાઉથી ટાઈટલની ચકાસણી 

કરાવવાનુ ંજરૂરી બનશ.ે 

 

(10) ચોક્કસ ભાષા, રાજ્ય અન ેચોક્કસ સમયના અંતર ેપ્રકાશન અંર્ે ટાઈટલની માહલકી ધરાવનાર અરજિાર સ્ટ્વાભાહવક રીત ેએ 

ટાઈટલનો અન્ય ભાષા, રાજ્ય અને પ્રકાશનના સમય ર્ાળા બાબત ેમાહલકીપણં ધરાવી શકશે નિીં. 

 

(11) અન્ય રાજ્ય, ભાષા અથવા સમય ર્ાળા માટે અર્ાઉ માહલકી પ્રાપ્ત થઈ િોય તો તેની ચકાસણી માર્ગરેખાઓ અનુસાર થશ.ે  

 

(12) RNI રેકડગમા ંપોતાના પ્રકાશનો અર્ાઉ નોંધાવી ચૂકેલા િોય તેવા અરજિારોએ રજીસ્ટ્ટડગ થયલેા પ્રકાશન માટ ેલટેસે્ટ્ટ વાર્ષગક 

હનવિેન, નવા ટાઈટલ(લ્સ) માટ ેઅરજી કરતા ંપિેલા ંયોગ્ય રીત ેRNI ઓદફસન ેફાઈલ કરવામા ંઆવ્યુ ંિોય તનેી ખાત્રી 

કરવાની રિશે.ે 

 

(13) ચકાસણી માટેની અરજીઓ કોઈપણ પ્રકારે અધૂરી િશ ેતો ત ેરિ થવાન ેપાત્ર રિેશે. 

 

(14) ટાઈટલની ચકાસણી માટે પે્રસ રજીસ્ટ્રાર અરજીના પ્રોસેસીંર્મા ંજે વ્યાપક માપિડંન ેઅનસુરશે ત ેનીચ ેમુજબ છેેઃ 

 

(એ) રાજ્યમા ં અથવા તો સમગ્ર ભારતમા ંકોઈપણ ભાષામા ં એક સરખ ુઅથવા તો સમાન પ્રકારનુ ં ટાઈટલની ચકાસણી 

કરવામા ંઆવશ ેનિીં. 

 

(બી)  હવિેશી સમાચાર પત્ર/ મેર્ેઝીન જેવા અથવા તો સમાન પ્રકારનું નામ ધરાવતા ટાઈટલ ચકાસવામા ંઆવશ ેનિીં, 

હસવાય કે હવિેશના ટાઈટલના માહલક સાથેનો માન્ય લાયસન્સ કરાર રજૂ કરવામા ંઆવ્યો િોય. 

 

(સી) અરજિાર ે અર્ાઉ તેન ે ફાળવવામા ં આવેલ ટાઈટલ(લ્સ) રજીસ્ટ્ટર કરાવ્યુ ં િશ ે તો જ ત ેનવા ટાઈટલ(લ્સ) માટે 

અરજી કરી શકશે. 

 



(ડી) અરજિારો એક સાથે ત્રણથી વધુ ટાઈટલ(લ્સ) સુપરત કરી શકશે નિીં. જો એક જ અરજિાર પાસેથી ત્રણ કરતા ં

વધ ુઅરજીઓ સુપરત કરવામા ંઆવી િશ ેતો માત્ર ત્રણ અરજીઓ જ ચકાસણી માટે હસ્ટ્વકારવામા ંઆવશ ેઅને 

બાકીની અરજીઓ રિ કરવામા ંઆવશ.ે 

(ઈ) અરજીઓ રજૂ કરવામા ંઆવી િોય ત ેજ ક્રમમા ંહસ્ટ્વકારવામા ંઆવશે, હસવાય કે નીચ ેમુજબનો કેસ િોયેઃ 

 

(1) જે દકસ્ટ્સામા ં હવિેશના ટાઈટલ અંર્ ે અરજિાર ે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય પાસેથી મેળવેલંુ નો-

ઓબ્જેક્શન (એનઓસી) સર્ટગદફકટે રજૂ કયુું િોય. 

 

(2) જો કોઈ દકસ્ટ્સામા ં અિાલત તરફથી અથવા તો અન્ય કોઈપણ વૈધાહનક ઓથોદરટી તરફથી હનિેશ 

આપવામા ં આવ્યો િોય અન ે ત ે બંધનકતાગ િોય અને આવા હનિેશ/ િુકમ સામે અપીલ નિીં કરવાનો 

હનણગય લેવાયો િોય. 

 

(3) અન્ય દકસ્ટ્સામા ંજાિેર હિતમા ંપે્રસ રજીસ્ટ્રારની મંજૂરીથી હસ્ટ્વકારી શકાશે. 

 

(એફ) અરજિાર ે અરજી ફાઈલ કરતી વખત ે સ્ટ્પેલીંર્મા ં ભૂલ કરી િોય અન ે ટાઈટલ નકારવામા ં આવ્યુ ં િોય તેવા 

દકસ્ટ્સામા ંRNI ની કોઈ જવાબિારી રિેશે નિીં. 

 

(જી) RNI માત્ર પે્રસ એન્ડ રજીસ્ટ્રેશન ઓફ બુક્સ એક્ટ 1967ની કલમ-1 િેઠળ માત્ર સમાચારા પત્રો અને 

સામાહયકોની રજીસ્ટ્રેશન કર ેછે. નીચ ેિશાગવેલી કેટેર્રીના અરજિારોની અરજીઓ હસ્ટ્વકારવામા ંઆવશ ેનિીેઃ 

(1) ન્યૂઝ એજન્સીઓ 

(2) ફીચર એજન્સીઓ 

(3) ન્યૂઝ વેબસાઈટસ 

(4) ન્યૂઝ ચેનલ્સ 

(5) પ્રકાશનના ઈલેક્રોહનક વઝગન કે જેમાં dot com, dot in, e-, blog, portal, Facebook, Twitter, 

Orkut, Linkedin, Youtube, Yahoo, Google, Wikipedia, Wikileaks સહિતના 

ટાઈટલના હવકલ્પો. 

 

(15) સૂહચત સમાચાર પત્ર માટે નીચ ેિશાગવેલી કેટેર્રીના ટાઈટલ્સન ેધ્યાન ઉપર લેવામા ંઆવશ ેનિીેઃ 

 

(1) સરકારી હવભાર્ોના નામ ધરાવતા ટાઈટલ્સ, સરકારી સંર્ઠનો, હવિેશની સરકારો, આંતરરાહિય સંર્ઠનો એટલે કે 

WHO, ILO વર્ેરે િશાગવ્યા િશ ેતો તેમની સાથેનો સંબંધ અંર્ે ર્ેરમાર્ે િોર ેતેવી રજૂઆત થાય છે. 

(2) કેન્િ/ રાજ્ય સરકાર સાથે અથવા તેના સંર્ઠનો અથવા સ્ટ્થાહનક સ્ટ્વરાજની સંસ્ટ્થાઓ સાથે સંબંધ ધરાવતા િોવાનું 

સૂચવતા ટાઈટલ્સ. 

(3) જે ટાઈટલમા ં ad/ advertisement, classified, tender, real estate, calendar, panchang, 

matrimonial, yellow pages/ page (કે જેની આર્ળ વ્િાઈટ, હપન્ક વર્ેર ેશબ્િ લર્ાવવામા ંઆવ્યો િોય). 

guide, diary, gist, fact sheet, bulletin, pamphlet, brochure, directory શબ્િનો ઉપયોર્ કરવામા ં

આવ્યો િોય અને જે પ્રકાશનો સમાચારો/અહભપ્રાયો / લખેો વર્રે ેધરાવતા ના િોય. 

(4) જે ટાઈટલો Eg: B2B, A2Z વર્ેર ેજેવા ટૂંકા સ્ટ્વરૂપો અથવા તો શબ્િનો શરૂઆતનો અક્ષર લઈને બનાવવામા ં

આવ્યા િોય. 



(5) પીક્ટોગ્રાફ્સ, હવડીયોગ્રામ્સ, િોલમાકગસ, લોર્ોઝ, મોનોગ્રામ્સ, એબ્રીવેશન્સ, ફોનોગ્રામ્સ, ઈમોજીસ વર્ેરે જેવા 

કોઈપણ પ્રકારના હચહ્નો અથવા તો પ્રહતક નો ટાઈટલ્સમા ંઉપયોર્ કરાયો િશ ેતો તવેા ટાઈટલ્સ ચકાસણીમા ં

લવેામા ંઆવશ ેનિીં. 

(6) નૉન આલ્ફા-ન્યુમરીક અક્ષરો વર્ેરે એટલે કે હચત્રો અને પ્રહતક ધરાવતા ટાઈટલ્સ. 

(7) એવા ટાઈટલ્સ કે જે પ્રથમ િહષ્ટએ જ હવહચત્ર અને અથગ વર્રના લાર્તા િોય તેની ચકાસણી કરવામા ંઆવશ ે

નિીં. કોઈપણ સ્ટ્વરૂપે સંખ્યા અને ર્હણતના પ્રહતકો જેવા કે +, * વર્ેરેનો ટાઈટલમા ંઉપયોર્ કરી શકાશ ેનિીં. જે 

ટાઈટલમા ંસાપ્તાહિક હવકલી, સાંધ્ય ઈવનીંર્, ડેઈલી િૈહનક ન્યૂઝ જેવા અથગિીન શબ્િોનો સમન્વય િોય તેવા 

ટાઈટલ ચકાસવામા ંઆવશે નિીં. 

(8) જે ટાઈટલ્સનો ધાર્મગક અથગ હનકળતો િોય, જે ટાઈટલ્સમા ંજાિેર માનસ માટ ેબીભત્સ કે અપમાનજનક ર્ણાતા 

િોય તેવા શબ્િોનો ઉપયોર્ કરવામા ંઆવ્યો િોય ત ેચકાસવામા ંઆવશ ેનિીં. 

(9) જે ટાઈટલ્સથી નકારાત્મક અથગ હનકળતો િોય અથવા જેનો ઉપયોર્ ર્ૂના અને ભ્રષ્ટાચાર વર્ેર ેમાટે થતો િોય 

તેવા ટાઈટલ્સની ચકાસણી કરવામા ંઆવશે નિીં. 

(10) માત્ર સંર્ઠનો/ સોસાયટીઓ/ કંપનીઓ /રસ્ટ્ટસ વર્ેરે એમ્પલોયમેન્ટ/ રોજર્ાર/ કેદરયર/ જોબ/ નોકરી વર્ેર ે

શબ્િોનો ઉપયોર્ કરીન ેઅરજી કરી શકશે. વ્યહક્તર્ત અરજિાર માટે આ પ્રકારના ટાઈટલ્સ ચકાસવામા ંઆવશ ે

નિીં. 

(11) “ધ એમ્બલેમ અન ેનામ (અયોગ્ય ઉપયોર્ રોકવાનો) કાયિો 1950” મુજબ ભંર્ થતો િોય તેવા ટાઈટલ્સ. 

(12) એવા ટાઈટલ્સ ક ેજે રાિીય પ્રહતક, રાિીય સતૂ્ર એક સરખા અથવા તો સમાન પ્રકારના િોય અથવા કેન્િ સરકાર/ 

રાજ્ય સરકાર/ સ્ટ્થાહનક સ્ટ્વરાજ્યની સંસ્ટ્થાઓ સાથે સંબંધ િોવા અંર્ે ર્ેરમાર્ે િોરતી અસર ઉભી કરતા િોય તેવા 

ટાઈટલ્સ ચકાસવામા ંઆવશે નિીં. 

(13) િેશની હનયમનકારી/ અમલ કરનાર એજન્સીઓના નામનો ઉપયોર્ કરતા ટાઈટલ એટલે કે ‘પોહલસ’, ‘બ્યૂરો’, 

‘ઈન્વેસ્ટ્ટીર્ેશન દડપાટગમેન્ટ’, ‘હવજીલન્સ’, ‘સીઆડી’, ‘સીબીઆઈ’ ના નામનો ઉપયોર્ કયો િોય તેવા ટાઈટલ 

હસવાય કે ત ેસંબંહધત હવભાર્ તરફથી રજૂ કરાયા િોય. 

(14) રજીસ્ટ્ટર કરાવવાના ટાઈટલમા ંિેશના િાલના/ ભૂતપૂવગ રાિપહત અન ેપ્રધાન મંત્રી, િાલના ર્વનગર અન ેરાજ્યના 

મુખ્ય પ્રધાનના નામનો ટાઈટલમા ં ઉપયોર્ કરાયો િોય. િાલના ભારતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તગ, કોમપ્રોલર એન્ડ 

ઓડીટર જનરલ અને ચીફ ઈલેક્શન કહમશ્નરના નામનો ટાઈટલમા ંઉપયોર્ કરવામા ંઆવ્યો િોય. 

(15) જે ટાઈટલમા ંરાિીય નેતાના નામનો ઉપયોર્ કરવામા ંઆવ્યો િોય અથવા તો અગ્રણી રાિીય નેતાઓ, સરકારના 

વડાઓ, કેન્િ અને રાજ્ય સરકારોના પિાહધકારીઓના નામનો ઉપયોર્ કરાયો િોય તેવા ટાઈટલ ચકાસવામા ં

આવશ ેનિીં. આમ છતા,ં માન્ય રાિીય અન ેરાજ્યના રાજદકય પક્ષોના નેતાઓના નામ ધરાવતા નામ સંબંહધત 

સંર્ઠન તરફથી રજૂ કરવામા ંઆવ્યા િોય તો તેન ેધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશ.ે 

(16) એવા ટાઈટલ્સ ક ેજેમાં િાલના રજીસ્ટ્ટડગ સમાચાર પત્રોના નામનો સમન્વય કરવામા ંઆવ્યો િોય, િાલમા ંિયાત 

િોય તેવા બે કે તેથી વધુ ટાઈટલનો સમન્વય કરાયો િોય અથવા તો એવા ટાઈટલ કે જે નવા ટાઈટલ તરીક ે

નોંધપાત્ર તફાવત ધરાવતા ના િોય તેવા ટાઈટલ ચકાસવામા ંઆવશ ેનિીં. િયાત ટાઈટલ્સના બે શબ્િ વચ્ચ ેએક 

શબ્િ ઉમેરીન ેરજૂ કરાયેલા ટાઈટલ અથવા તો સમાન પ્રકારના ટાઈટલ જો, અથગમાં નોંધપાત્ર તફાવત રિેતો િોય 

ત ેહસવાય ધ્યાન પર લેવામા ંઆવશ ેનિીં. 

(17) િયાત ટાઈટલ જેવા જ શબ્િો ધરાવત ુટાઈટલ, સમાન ક્રમમાં અથવા તો અલર્ ક્રમમાં રજૂ કરાયુ ંિશ ેતો ભાષા, 

પ્રકાશનનુ ંસ્ટ્થળ અન ેપ્રકાશનના સમય ર્ાળા બાબત ેતફાવત િોય તો પણ ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નિીં. 

(18) િયાત ટાઈટલ્સમા ંશિેર, રાજ્ય, પ્રકાશનનો સમય ર્ાળો, ભાષા, આર્ળનો શબ્િ/ પાછળનો શબ્િ હવશેષણો, 

આર્ટગકલ્સ (A, An, The) લર્ાવ્યા િોય તેવા ટાઈટલ્સ ચકાસવામાં આવશે નિીં. િા.ત. ધ ટાઈમ્સ, ડેઈલી, 



િૈહનક, હવકલી, વી/ વથાગ, આજ, ટુડે, એક્સપે્રસ, ન્યૂઝ, ખબર, સમાચાર, બુલેટીન, ડાયરી, ઈહન્ડયા, નેશનલ, 

રાિીય વર્ેરે શબ્િો. 

(19) સૂહચત પ્રકાશનમા ંિયાત ટાઈટલના આર્ળ કે પાછળનો શબ્િ પ્રકાશનનો સમયર્ાળો અથવા ભાષા િશાગવી િોય 

તેવા ટાઈટલ્સ ચકાસવામા ંઆવશ ેનિીં. 

(20) િાલમા ં અહસ્ટ્તત્વ ધરાવતા ટાઈટલના સમાન ઉચ્ચાર જેવુ જ નામ રજૂ કરવામા ં આવ્યું િોય અને સૂહચત 

ટાઈટલનો સ્ટ્પેલીંર્ અલર્ િોય તો પણ તેન ેચકાસવામા ંઆવશ ેનિીં. 

 

(16) અરજિારોન ેમાર્ગિશગન માટ ેપરચરૂણ સચૂનાઓ/ જોર્વાઈઓેઃ 

 

(એ)  ટાઈટલની ચકાસણી થઈ ર્ઈ િોય તનેા એક વષગના ર્ાળાની અિંર માહલક/ પ્રકાશકે રજીસ્ટ્રાર ઓફ ન્યૂઝ પેપસગ 

(RNI) ની કચેરીમા ંટાઈટલ રજીસ્ટ્ટર કરાવવાનુ ં રિેશે. જો કોઈ દકસ્ટ્સામા ંચકાસવામા ંઆવેલુ ટાઈટલ એક 

વષગમાં રજીસ્ટ્ટર થાય નિીં તો તેન ેરિ (ડીબ્લોક) કરીન ેઅન્ય અરજિાર માટ ેઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવશ.ે 

 

(બી) ટાઈટલ માટ ેકરેલી અરજીની ચકાસણી િરમ્યાન હવસંર્તતા (ડીસ્ટ્ક્રીપન્સી) પત્ર જારી કરવામા ંઆવ્યો િોય તો 

અરજિાર ેઆવો પત્ર ઈસ્ટ્ય ુથયાના 60 દિવસમા ંજવાબ આપવાનો રિેશે. જો અરજિાર હનધાગદરત સમયમા ં

જવાબ આપી શકશે નિીં તો અરજીનો અહસ્ટ્વકાર કરવામા ંઆવશ.ે આવા દકસ્ટ્સામા ંસબંંહધત જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ ે

અહધકતૃ કરી િોય તેવી નવી અરજી રજૂ કરવાની રિેશે. 

 

(સી) હવસરં્તતા (ડીસ્ટ્ક્રીપન્સી) અંર્ેના પત્રો RNI ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. હવસરં્તતા (ડીસ્ટ્ક્રીપન્સી) 

અરં્નેો પત્ર મળ્યો ના િોય તને ેહવસરં્તતા (ડીસ્ટ્ક્રીપન્સી) પત્રનો જવાબ મળ્યા સમાન ર્ણી શકાશ ેનિીં. 

 

(ડી) પોત ેઅર્ાઉ માહલકી ધરાવતો િોય તેવુ ંટાઈટલ રિ કરવામા ંઆવ્યુ ંિશ ેતો અરજિાર તેના માટે િાવો કરી શકશે 

નિીં. રિ કરાયેલંુ ટાઈટલ અન્ય અરજિારન ે આપવાનો હનણગય વતગમાન માર્ગરેખાઓ અને હનયમો અનુસાર 

લેવામા ંઆવશ.ે 

 

(ઈ) એક વખત અરજી રિ કરવામા ંઆવે ત ેપછી અરજિાર ેફોરવડીંર્ ઓથોદરટી મારફતે નવી અરજી રજૂ કરવાની 

રિેશે. અરજિાર પાસેથી સીધા મળેલા ટાઈટલ્સ RNI 

  હસ્ટ્વકારશે નિીં. ફોરવડીંર્ ઓથોદરટી તરફથી અહધકૃત કરવામા ંઆવ્યા ના િોય તેવા હવકલ્પો સીધા મોકલવામા ં

આવશ ેતો તેન ેહસ્ટ્વકારવામા ંઆવશ ેનિીં. 

 

(એફ) લેહખતમા ંકારણો િશાગવ્યા વર્ર રજીસ્ટ્ટર નિીં કરાયેલંુ ચકાસાયેલંુ ટાઈટલ પે્રસ રજીસ્ટ્રારન ેરિ કરવાનો અહધકાર 

રિેશે.  

 

(જી) ચકાસણીમા ં હવલંબ અથવા તો અરજી રિ કરવાની હસ્ટ્થહત હનવારવા માટ ે અરજિારન ે માર્ગિશગન આપવામા ં

આવ ેછે કે તેણે ટાઈટલ ચકાસવા માટેની અરજી કરતા ંપિેલા ંમાર્ગરેખાઓનો ચુસ્ટ્ત અમલ કરવાનો રિેશે. 

 

(એચ) એક સરખા અથવા તો સમાન પ્રકારના અથગઘટન અંર્ે જો કોઈ શંકા િોય ત્યાર ેપે્રસ રજીસ્ટ્રારનો હનણગય આખરી 

ર્ણવામા ંઆવશ.ે 

 



(આઈ) વ્યહક્તના નામે જનગલ્સના પ્રકાશન માટેના ટાઈટલ્સન ે ચકાસવામા ં આવશ ે નિીં. જનગલ્સ માત્ર સંર્ઠન/ 

શૈક્ષહણક સંસ્ટ્થા /સોસાયટીઝ વર્ેરેના નામે િશ ેતો જ તેની ચકાસણી કરવામા ંઆવશ.ે આવા દકસ્ટ્સાઓમા ં

સંર્ઠન/ શૈક્ષહણક સંસ્ટ્થા / કંપનીનુ ં નામ આર્ળ લર્ાવવાનુ ં રિેશે કે જેથી એક સરખા/ સમાન પ્રકારના 

હવષય(યો) ની હવહવધ જનગલ્સના ટાઈટલ્સન ેઅલર્ રીત ેઓળખી શકાય. 

 

(જે) જો પ્રકાશનની સામગ્રી જાિેર સમાચારો અથવા પ્રહતભાવની કક્ષામા ંઆવતા ના િોય તો ચકાસવામા ંઆવેલંુ 

ટાઈટલ રિ કરી શકાશ ેઅથવા પ્રકાશનની સામગ્રી ટાઈટલની અરજી કરતી વખત ેરજૂ કરવામા ંઆવેલ પ્રકાર 

અન ેસામગ્રી સાથે બંધ બેસતી ના િોય તો પણ ટાઈટલ રિ કરી શકાશ.ે 

 

(કે) જો કોઈ સમાચાર પત્ર/ પ્રકાશન સરકારી હવભાર્/ સંસ્ટ્થા દ્વારા પ્રકાહશત કરવાની િરખાસ્ટ્ત િોય તો આવા 

ટાઈટલની ચકાસણી માટેની અરજી જે ત ે હવભાર્ના વડા મારફત ેરજૂ કરવાની રિેશે અન ેઆ ટાઈટલ તેના 

નામથી જ ચકાસવામા ંઆવશ.ે 

 

(17) અહસ્ટ્વકાયગતાેઃ સૂહચત સમાચાર પત્ર/ સામાહયકના ટાઈટલની ચકાસણી ત ેસમાચાર પત્રનું રજીસ્ટ્રાર ઓફ ન્યૂઝ પેપસગ સાથે 

પીઆરબી એક્ટ, 1867 િેઠળ નોંધણી કરાવવાના િેતુથી જ કરાવાની રિેશે. આનો અથગ એવો થતો નથી કે મંજૂર થયેલંુ 

ટાઈટલ રેડ માકગ/ બ્રાન્ડ નેમ, કંપનીનુ ંનામ વર્ેરે િોઈ શક ેઅન ેઆવા િેતુથી કરાનારા પ્રકાશન અંર્ે અરજિાર ેરેડમાકગ એક્ટ, 

કંપનીઓના કાયિા વર્ેરેની સંબહંધત જોર્વાઈઓ િેઠળ, સંબહંધત ઓથોદરટીની મંજૂરી મેળવવાની રિેશે. આ બાબત ેજો 

કોઈ હવવાિ ઉભો થશ ેતો તને ેબ ેપક્ષકારોના હવવાિ તરીક ેર્ણવામા ંઆવશ ેઅન ેતમેા ં રજીસ્ટ્રાર ઓફ ન્યઝૂ પપેસગ ઓફ 

ઈહન્ડયાન ેકોઈપણ પ્રકાર ેપક્ષકાર ર્ણવામા ંઆવશ ેનિીં. 

 

 


