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વિશ્વાસ
અમે કેવી રીતે વવશ્વસનીય તથા સબંવંિત 
સામગ્ી પ્રસ્ તુ કરીએ છીએ 

• અમે અમારી સામગ્ી અંગે સવતંત્રપણે હનણ્ણય લઇએ છીએ. 

• અમારા સમાચારો તથા સાપં્રત ઘટનાઓન ેલગતી સામગ્ી 
ચોક્કસાઇપૂણ્ણ, સં્ુવલત તથા હનષપક્ષ અન ેજાિેર હિતમા ંિોય છે. 

• અમે દરેક પ્રકારના વવચારો તથા દ્રવટિકોણન ેસમાવીએ છીએ, તથા 
અમારી સામગ્ી નવીન, પડકારરૂપ ઉપરાતં, વવવાદાસપદ િોઇ શકે છે. 

પવારદર્શિતવા
તમન ેસામગ્ીન ેલગતા વવકલપ માટ ેકેવી રીતે 
માગ્ણદશ્ણન આપીએ છીએ 

• અમે તમન ેમાહિતી આપીએ છીએ જેથી તમે તમારા, તથા તમારી 
દેખરેખ િેઠળના કોઇ પણ બાળક કે  યવુાનોન ેલગતી યોગય સામગ્ી 
પસદં કરી શકો.  

• અમે જાિેરાતો અમારી સામગ્ીથી અલગ પડ ેતે સહુનશ્ચિત કરીએ છીએ 
તથા અમુક પ્રકારની જાિેરાતોના પ્રસારણ માટ ેહનયમો પણ નક્કી કયા્ણ છે. 

• વવચલીત કરી શકે તેવી સામગ્ી માટ ેઅમે, દશ્ણકોન ેયોગય િોય તયાં 
ચેતવણી પણ આપીએ છીએ અન ેજો તે સપંાદકીય રીતે સસુગંત 
િોય તો જ સામગ્ી પ્રસારરત કરીએ છીએ.

સન્વાન
અમે કેવી રીતે સનમાન આપી તેન ેપ્રોતસાહિત 
કરીએ છીએ  

• અમે પક્ષપાતી તથા ભેદભાવ અન ેઅનવુચત સામગ્ીન ેપ્રોતસાહિત 
કરવાનુ ંટાળીએ છીએ. 

• અમે અંગે્જી સસવાયની ભાષાઓમા ંસામગ્ી પ્રસ્ તુ કરી વવવવિ 
પ્રકારના દ્રવટિકોણન ેપ્રોતસાહિત કરીએ છીએ.

• અમે આરદજાતીના પ્રશ્ો અંગે સવેંદનશીલ છીએ તથા એબોરરજીનલ 
તથા ટોરેસ સટ્ટે આઇલેનડર લોકોના સાસંકકૃવતક સસદાતંોનુ ંપાલન 
કરીએ છીએ.

• અમે પત્રકારતવની જવાબદારીઓ સાથ ેસમ્લુન દાખવી  લોકોની 
ગોપહનયતાન ેસનમાન આપીએ છીએ.

ઉત્તરદવાવિતિ
અમે કેવી રીતે ઉત્તરદાવયતવ અનસુરીએ છીએ 

• અમે તમન ેઅમારી પ્રસ્ તુ થયલેી સામગ્ી અન ેસરવવિસ અગેં પ્રશસંનીય 
અથવા ટીકાતમક પ્રવતસાદ માટ ેવવવવિ વવકલપ પૂરા પાડીએ છીએ. 

• Code of Practice અંતગ્ણત અમારી પાસ ેફરરયાદો માટ ેસવતંત્ર 
પ્રરરિયા છે. જેની SBS Ombudsman તપાસ કરવામા ંઆવે છે.

SBS એ રાષ્ટીય સાવ્ણજહનક પ્રસારણકતા્ણ છે. અ્વારવા અવિકવારપત્ર્વા ંદશા્ણવયા પ્રમાણે 

ઓસટ્વેલયન સમુદાયો પ્રતયનેી જવાબદારી િરાવ્ુ ંસવતંત્ર ટવેલવીઝન, રેરડયો અન ેરડજીટલ 

માધયમ છે. અમન ેઓસટ્વેલયન સરકાર દ્ારા ફંડ તથા જાિેરાતોમાથંી આવક પ્રાપત થાય છે.   

અમારા વવવવિ માધયમો પર અમે ઓસટ્વેલયાના સથાહનક, આતંરરાષ્ટીય સમાચારો તથા સાપં્રત 

ઘટનાઓ, રમતજગત, આંતરરાષ્ટીય નાટકો અન ેદસતાવેજી રફલમો, વવવવિ વાનગીઓ, રફલમ 

તથા 60થી વધ ુભાષાઓમા ંસથાહનક રેરડયો સરવવિસ પરૂી પાડીએ છીએ. આ ઉપરાતં, અમે 

ફસટ્ટ નશેનસન ેલગતા સમાચારો અન ેકિાનીઓ નશેનલ ઈસનડજજનસ ટવેલવવઝન (NITV) ના 

માધયમથી પ્રસારરત કરીએ છીએ. 

અમારા પ્રસારણો સમુદાયની અપેક્ષાઓ પર ખરા ંઊતરે તે માટ ેઅમે SBS Code of 

Practice નક્કી કયા્ણ છે, જેમા ંSBS ના ટવેલવવઝન, રેરડયો, ઓનલાઇન તથા સોસશયલ 

મીરડયા માધયમો પર પ્રસારરત થતી સામગ્ી માટ ેહનયમો અન ેિોરણોનો સમાવેશ થાય છે. 

Code of Practice મા ંમિતવની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે, 

SBS CODE of PRACTICE વવશે

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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