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Media Release 
5 October 2021 

SBS રેડિયો અને ભાષાકીય સેવાઓની આગામી વ્યહૂરચના  નક્કી કરવા 
SBSએ સમદુાય પાસેથી અભભપ્રાય માાંગ્યા 
 

આધનુનક ઓસ્ટ્રેભિયાની જરૂડરયાતોને પરૂી કરવાની પોતાની કડિબદ્ધતા અંતગગત SBSએ પોતાના રેડિયો 
દ્વારા પ્રસ્ટ્તતુ થતી ભાષાકીય સેવાઓની આજથી સમીક્ષા શરૂ કરી છે. આજથી, SBS સાવગજનનક સાંવાદનુાં 
સ્ટ્વાગત કરે છે. શ્રોતાઓ ભાષાકીય સેવાઓની સમીક્ષાના તમામ માપદાંિો અંગ ેપોતાનો અભભપ્રાય આપી 
શકે છે.  

  
SBS દર પાાંચ વષે, રાષ્ટ્રીય વસ્ટ્તીગણતરીની સાથે પોતાની ભાષાકીય સેવાઓની સમીક્ષા કરે છે. જેથી, 
ઓસ્ટ્રેભિયાની ઝિપથી બદિાઇ રહિેી જનસાંખ્યાનુાં યોગ્ય પ્રનતનનધીત્વ કરી શકે. સમીક્ષાના માપદાંિોને 
વષગ 2021ની વસ્ટ્તીગણતરીના આંકિાઓ સાથે જોિવામાાં આવશે અન ેઆગામી પાાંચ વષગમાાં કઇ 

ભાષાઓની સેવા આપવી તે નક્કી કરાશ.ે  

  
ભાષાકીય સેવાઓની સમીક્ષામાાં રેડિયો, SBS On Demand, પોિકાસસ્ટ્િિંગ અન ેઅન્ય ડિજીિિ પ્િેિફોર્મસગ 
દ્વારા પ્રસ્ટ્તતુ કરવામાાં આવતી SBSની ઓડિયો અન ેભાષાકીય સેવાઓ સામેિ છે.  

  
આજથી, આગામી 6 અઠવાડિયા એિિે કે, 12 નવેર્મબર 2021 સધુી સાવગજનનક સાંવાદ યોજાશે. જે અંતગગત, 

સમદુાયો પાસ ેSBSની રેડિયો સેવા અન ેસાંસ્ટ્થાની ઓડિયો અને ભાષાકીય સેવાઓનુાં ભનવષ્ટ્ય નક્કી કરવા 
માિે મહત્વપણૂગ તક રહિેી છે.  સમદુાય દ્વારા આપવામાાં આવેિા પ્રનતસાદને વ્યહૂરચના  ઘિવા માિે 

ઉપયોગમાાં િેવાશે.  
  
SBSની ઓડિયો અને ભાષાકીય સામગ્રીના િાયરેક્િર, િેનવિ હુઆના જણાવ્યા પ્રમાણે, "SBS પાસ ે

પોતાની નવનવધ ભાષાકીય સેવાઓના માધ્યમથી ઓસ્ટ્રેભિયાના બહુસાાંસ્ટ્કૃનતક સમદુાયો સધુી પહોંચવાની 
નવશેષ ક્ષમતા છે. 45થી પણ વધ ુવષોથી, અમે નવનવધ સમદુાયો સધુી પહોંચવા માિે નવા અન ેઅથગપણૂગ 
રસ્ટ્તા અપનાવી રહ્યા છીએ, અન ેવતગમાન સમયમાાં અમ ેરેડિયો, ઓનિાઇન, પોિકાસ્ટ્િ તથા એપ્સના 
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માધ્યમથી 60થી વધ ુભાષાઓમાાં સેવા ઉપિબ્ધ કરાવીએ છીએ. SBS 50 વષગ તરફ પ્રયાણ કરી રહ્ુાં છે 

ત્યારે સમીક્ષા તેની આગામી વ્યહૂરચના માિે મદદગાર સાભબત થશે."  

  
"કોનવિ-19 મહામારીના સમયમાાં SBSની નવનવધ ભાષાકીય સેવાઓની ભનૂમકા મહત્વપણૂગ સાભબત થઇ 

રહી છે. આ સમયગાળા દરનમયાન બહુસાાંસ્ટ્કૃનતક સમદુાયોને તેમની પસાંદગીની ભાષામાાં મહત્વપણૂગ 
જાણકારી તથા આરોગ્યિક્ષી માડહતી પ્રદાન કરવામાાં આવી છે. ઓસ્ટ્રેભિયાના સમદુાયોની જરૂડરયાતોને 
અમ ેપરૂી કરી શકીએ તે માિે ભાષાકીય સેવાઓની સમીક્ષા મહત્વપણૂગ તક સમાન છે."  

  
“ભાષાકીય સેવાઓમાાં નનયનમત રીતે ફેરફાર કરવાથી SBS મોિા સમદુાયો અન ેબહુસાાંસ્ટ્કૃનતક તથા 
ભાષાકીય નવનવધતા ધરાવતા સમાજને વધ ુયોગ્ય રીત ેસેવાઓ ઉપિબ્ધ કરાવી શકે છે. આ ઉપરાાંત, 

ઓસ્ટ્રેભિયામાાં જનસાંખ્યામાાં ઉભરતા સમદુાય અને પોતાની ભાષામાાં માડહતી મેળવવાની જરૂરીયાત 

ધરાવતા સમદુાયોને પણ સેવા પરૂી પાિી શકે છે. આ સમગ્ર પ્રડિયામાાં અમારા શ્રોતાઓના અભભપ્રાય 

જાણવા જરૂરી છે. અને, તેથી જ અમે ઓસ્ટ્રેભિયાના સમદુાયોને તેમના પ્રનતસાદ આપવા પ્રોત્સાડહત કરીએ 

છીએ.”  

  
પસાંદગીના માપદાંિો મે 2022 સધુીમાાં નક્કી કરવામાાં આવશે અન ેSBSની ભાષાકીય સેવાઓમાાં સધુારા 
વષગ 2022ના અંતમાાં  અગાઉ િાગ ૂકરવામાાં આવશે.  
  
પસાંદગીના માપદાંિો પર સાવગજનનક સાંવાદ 5મી ઓક્િોબરથી 12મી નવેર્મબર 2021 સધુી કરવામાાં આવશે. 
પસાંદગીના માપદાંિોની રૂપરેખા નવશે માડહતી મેળવવા તથા તમારો પ્રનતસાદ આપવા માિે 

sbs.com.au/consultation ની મિુાકાત િો.  
સમાપ્ત  

  
વધ ુજાણકારી તથા ઇન્િરવ્યનુી નવનાંતી માિે સાંપકગ  કરો:   
  
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
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