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Media Release 
5 October 2021 

 
എസ് ബി എസ് റേഡിറ ോ – ഭോഷോ റേവനങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനോ ി 
പരോതുജനോഭിപ്രോ ം റതടുന്നു 
 
സമകാലിക ഓസ്ട്രേലിയയുടേ ആവശ്യങ്ങൾ രരതിഫലിപ്പിക്കുക എന്ന എസ് ബി എസിന്ടെ 

രരതിബദ്ധതയുടേ ഭാഗമായി,  എസ് ബി എസ് ട്െഡിട്യാ വഴി നൽകുന്ന ഭാഷാ ട്സവനങ്ങൾ 

രുനരവട്ലാകനം ടെയ്യുന്നതിനുള്ള നേരേികൾ തുേങ്ങി.  ഭാഷാ ട്സവനങ്ങൾ 

രുനരരിട്ശ്ാധിക്കുന്നതിനുള്ള കരട് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇന്നു മുതൽ ടരാതുജനങ്ങളുടേ 

അഭിരരായം സവീകരിക്കുകയാണ്.   

  
അനുദിനം മാെിടക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ബഹുസവരസമൂഹടെ എസ് ബി എസ് 

ട്െഡിട്യായിൽ രരതിഫലിപ്പിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് ഉെപ്പുവരുെുന്നതിനായി, അഞ്ചു 
വർഷെിടലാരിക്കൽ ഈ അവട്ലാകനം നേൊെുണ്ട്. ട്ദശ്ീയ ടസൻസസിട്നാട് 

അനുബന്ധിച്ചാണ് ഇത് നേപ്പിലാക്കുന്നത്. 2021ടല ടസൻസസ് വിവരങ്ങളും ഈ 

മാനദണ്ഡങ്ങളും അേിസ്ഥാനമാക്കിയാകും അേുെ അഞ്ചു വർഷട്െക്ക് ഏടതല്ാം 

ഭാഷകളിൽ എസ് ബി എസ് ട്സവനം ട്വണടമന്നും, അത് ഏടതല്ാം രീതികളിൽ 

സമൂഹെിട്ലക്ക് എെിക്കണടമന്നും തീരുമാനിക്കുക.     

  
ട്െഡിട്യാ, എസ് ബി എസ് ഓൺ ഡിമാന്്, ട്രാഡ്കാസ്റ്ിംഗ്, മറ്റു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്്ട്ഫാമുകൾ 

എന്നിവ ഉൾടപ്പടേയുള്ള ഭാഷാ ട്സവനങ്ങളാകും ഈ അവട്ലാകനെിൽ ഉൾടപ്പേുന്നത്.   

  
ഇന്നു മുതൽ, 2021 നവംബർ 12 വടരയുള്ള ആൊഴ്െകളിലാണ് ടരാതുജനങ്ങൾക്ക് 
അഭിരരായങ്ങൾ  അെിയിക്കാവുന്നത്. എസ് ബി എസ് രരിരാേികളുടേ ഭാവി 
എങ്ങടനയാകണം എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ടരാതുജനങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായക 

രങ്കുവഹിക്കാവുന്ന സുരരധാന നേരേിരകമമാണ് ഇത്. നിങ്ങളുടേ അഭിരരായങ്ങളും 

നിർട്േശ്ങ്ങളും രരിഗണിച്ചാകും  ഭാഷാ ട്സവന അവട്ലാകനെിടെ അന്തിമ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

രൂരടപ്പേുെുക.    

  
വിവിധ മാധയമങ്ങൾ വഴി നൽകുന്ന ബഹുഭാഷാ ട്സവനങ്ങളിലൂടേ, ഓസ്ട്രേലിയൻ 

ബഹുസവര സമൂഹെിട്ലക്ക് എെിട്ച്ചരാനും ഒപ്പം ട്െർന്നുനിൽക്കാനും  കഴിയുന്നു എന്ന 

സവിട്ശ്ഷതയാണ് എസ് ബി എസിനുള്ളടതന്ന്, എസ് ബി എസ് ഓഡിട്യാ ആന്് ലാംട്ഗവജ് 

കണ്ടന്് ഡയെക്േർ ട്ഡവിഡ് ഹുവ െൂണ്ടിക്കാട്ടി.   
  
“45 വർഷെിട്ലടെയായി വിവിധ സമൂഹങ്ങൾക്ക് നൽകി വരുന്ന നൂതനവും 

അർത്ഥവൊയതുമായ ട്സവനങ്ങൾ, ഇന്ന് ട്െഡിട്യാ, ഓൺലലൻ, ട്രാഡ്കാസ്റ്ുകൾ, 

ആപ്പുകൾ എന്നിവയിലുടേ 60-ലധികം ഭാഷകളിൽ തുേരുകയാണ്. എസ് ബി എസ് 50 ആം 

വർഷെിട്ലക്കു നീങ്ങുട്പാഴുള്ള രരവർെനം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ അവട്ലാകനം 

സഹായിക്കും”   - അട്േഹം രെഞ്ഞു.   
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ടകാവിഡ് മഹാമാരിയുടേ സമയെ് രുതിയ വിവരങ്ങളും ആട്രാഗയ നിർട്േശ്ങ്ങളും ഒട്രാ 

സമൂഹങ്ങളിട്ലക്കും അവരവരുടേ ഭാഷയിൽ എെിച്ചത് എസ് ബി എസിന്ടെ 

ബഹുഷാഭാഷാ ട്സവനങ്ങൾ എരതട്ൊളം നിർണ്ണായകമാണ് എന്നതിന്ടെ 

ടതളിവായിരുന്നു. ഇന്നടെ ഓസ്ട്രേലിയയിടല വിവിധ സമൂഹങ്ങളുടേ ആവശ്യങ്ങൾ 

രരതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എസ് ബി എസ് തുേരുടമന്ന് ഉെപ്പുവരുെുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് 

ഭാഷാ ട്സവന അവട്ലാകനടമന്നും ട്ഡവിഡ് ഹുവ വയക്തമാക്കി.    
  
“സാംസ്കാരികമായും ഭാഷാരരമായും ലവവിധയമാർന്ന രശ്ചാെലങ്ങളുള്ള വലിയ 

സമൂഹങ്ങൾക്ക് മികച്ച ട്സവനങ്ങൾ നൽകാനും, സമൂഹെിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന 

ആവശ്യങ്ങൾ നിെട്വറ്റാനും ഭാഷാ ട്സവനങ്ങൾ രതിവായി രരിഷ്കരിക്കുന്നത്  

എസ്.ബി.എസിടന രരാപ്തമാക്കുന്നുണ്ട്.” - ട്ഡവിഡ് ഹുവ െൂണ്ടിക്കാട്ടി.    
  
ഈ അവട്ലാകന രരരകിയയിൽ ട്രശ്ാതാക്കളുടേ ശ്ബ്ദം ട്കൾക്കുന്നു എന്നുെപ്പുവരുട്െണ്ടത് 

അനിവാരയമാണ്. അതുടകാണ്ടു തടന്ന, നിർട്േശ്ങ്ങൾ രങ്കുവയ്ക്ക്കാൻ 

ഓസ്ട്രേലിയയിലുേനീളമുള്ള ജനസമൂഹങ്ങൾ മുട്ന്നാട്ട് വരണടമന്നും ട്ഡവിഡ് ഹുവ 

അഭയർത്ഥിച്ചു.    
  
അന്തിമ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 2022 ട്മയ്ക് മാസട്ൊടേ രൂരീകരിക്കും. ഈ രുനരവട്ലാകനെിന്ടെ 

അേിസ്ഥാനെിലുള്ള  എസ്.ബി.എസ് ഭാഷാ ട്സവനങ്ങൾ 2022 ൽ തടന്ന നേപ്പാക്കുകയും 

ടെയ്യും.   

  
കരട് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ട്മലുള്ള നിങ്ങളുടേ  അഭിരരായങ്ങളും  നിർട്േശ്ങ്ങളും ഒക്ട്ോബർ 5 

മുതൽ  നവംബർ 12 വടര സമർപ്പിക്കാം. കരട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അെിയാനും, അഭിരരായങ്ങൾ 

സമർപ്പിക്കുവാനും sbs.com.au/consultation എന്ന ട്രജ് സന്ദർശ്ിക്കുക.  

  
For further information and interview requests please contact:    
  
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 


