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വിശ്വാസ്യത
പരിപാടികളുടട വിശ്ാസ്യതയും 
പപസക്ിയും ഞങ്ങൾ എങ്ങടെ 
ഉറപ്ാക്ുന്ു  

• എട്ാടക് പരിപാടികൾ ഉൾടപ്ടുത്തണടെന്തിൽ 
സ്തപ്ൊയ തീരുൊെങ്ങളാണ് ഞങ്ങടളടുക്ുന്ത് 

• ഞങ്ങൾ െൽകുന് വാർത്തകളും സെകാലിക 
പരിപാടികളും കൃത്യവും, െിഷ്പക്ഷവും, 
ടപാതുജെതാൽപര്യാർത്ഥവുൊടണന് ്ഉറപ്ാക്ും

• വ്യത്യസത്ൊയ െിലപാടുകളും കാഴ്ചപ്ാടുകളും ഞങ്ങളുടട 
പരിപാടികളിൽ ഉൾടപ്ടുത്തും. ഞങ്ങളുടട പരിപാടികളിൽ 
പുതുെകളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഉള്ളതുപപാടല, അവ 
പപപകാപെങ്ങളും വിവാദങ്ങളും സൃഷ്ിക്ുകയും ടചയാം. 

സുതവാര്യത
പരിപാടികൾ ടതരടഞെടുക്ാൻ 
ഞങ്ങൾ എങ്ങടെ സഹായിക്ും 

• ഏതു തരം പരിപാടികളാണ് െിങ്ങൾക്ും, െിങ്ങൾടക്ാപ്െുള്ള 
കുട്ികൾക്ും ടചറുപ്ക്ാർക്ും ഉചിതടെന്് ടതരടഞെടുക്ാൻ 
സഹായകരൊയ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ െൽകുന്ുണ്.്  

• ഞങ്ങളുടട പരിപാടികളും പരസ്യങ്ങളും തമ്ിൽ  
പവർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുടെന്് ഉറപ്ാക്ും. ഓപരാ തരം 
പരസ്യവും എവിടട/എപപ്ാൾ െൽകാടെന്തിൽ വ്യക്ൊയ 
ൊെദണ്ഡങ്ങളുണ്്.  

• അസ്സ്ഥതയുളവാക്ാവുന് ഉള്ളടക്െുടണ്ങ്ിൽ അതിൽ 
പപപത്യക പശദ്ധ ടചലുത്തും – ആർക്ുപവണ്ിയാണ് ആ പരിപാടി 
െൽകുന്ടതന് ്പരിപശാധിക്ുകയും, ഉചിതൊയ സെയത്ത ്
െുന്റിയിപ്ുകൾ െൽകുകയും ടചയും. എഡിപ്ാറിയൽ 
പപാധാെ്യം ഉടണ്ങ്ിൽ ൊപതപെ അവ പപസിദ്ധീകരിക്ുകയുള്ളൂ. 

ബഹുമവാനം
എങ്ങടെ ബഹുൊെം 
ഉറപ്ാക്ുകയും 
പപപാത്ാഹിപ്ിക്ുകയും 
ടചയുന്ു  

• െുൻധാരണകളും വിപവചെങ്ങളും പപപാത്ാഹിപ്ിക്ുന് 
പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്ും. ഏടതങ്ിലും 
വിഭാഗങ്ങടളക്ുറിച്ചുള്ള ടപാതുധാരണകൾ 
പപചരിപ്ിക്ുന്തും ഒഴിവാക്ും. സന്ദർഭത്തിെ് 
അെുസൃതൊയിട്ാകും ഇത ്പരിപശാധിക്ുന്ത്. 

• ഇംഗ്ീഷ് ഇതര ഭാഷകളിൽ പരിപാടികൾ െൽകുകയും, 
വ്യത്യസ്തൊയ കാഴ്ചപ്ാടുകടള പപപാത്ാഹിപ്ിക്ുകയും 
ടചയുന്ു. 

• ആദിെവർഗ്ഗ വിഷയങ്ങൾ സൂക്ഷെ്തപയാടടയും, സാംസക്ാരിക 
െര്യാദകൾ പാലിച്ചും ൊപതൊണ് അവതരിപ്ിക്ുന്ത.്  

• വ്യക്ികളുടട സ്കാര്യത ഞങ്ങൾ ൊെിക്ുന്ു. 
റിപപ്ാർട്ിംഗിടറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സ്കാര്യതയും തുലെം 
ടചയത് ്ൊപതൊണ് പരിപാടികൾ െൽകുന്ത.്  

ഉത്തരവവാദിത്തം
ഞങ്ങൾ എങ്ങടെയാണ് 
ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്ാക്ുന്ത്

• ഞങ്ങളുടട പരിപാടികടളയും പസവെങ്ങടളയും കുറിച്ച് 
പപതികരണങ്ങൾ അറിയിക്ാൻ ൊർഗ്ഗങ്ങളുണ്് - 
അഭിെന്ദെൊയാലും വിെർശെൊയാലും.  

• പകാഡ ്ഓഫ് പപാക്ീസ ്പപകാരെുള്ള പരാതികൾ 
പരിപശാധിക്ാൻ ഒരു സ്തപ് സംവിധാെെുണ്.് എസ് 
ബി എസ് ഓംബുഡ്സെ്ാൊകും അത്തരം പരാതികൾ 
അപെ്ഷിക്ുക. 

ടടലിവിഷൻ, പറഡിപയാ, ഡിജി്ൽ പെഖലകളിൽ പപവർത്തിക്ുന് സ്തപ്-
പദശീയ ടപാതുപെഖലാ ൊധ്യെൊണ് എസ ്ബി എസ.് എസ ്ബി എസ് 
ചവാർട്ടറിൽ വിവക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ത് പപകാരെുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്് 
ഓസപ്പടലിയൻ സെൂഹപത്താടുണ്്. ഓസപ്പടലിയൻ സർക്ാരിടറെ ഫണ്ിംഗും, 
പരസ്യങ്ങൾ പപാലുള്ള വാണിജ്യ വരുൊെവും ഉപപയാഗിച്ചാണ ്ഞങ്ങൾ 
പപവർത്തിക്ുന്ത.് 
െ്ാർക്ും പറയാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഓസപ്പടലിയൻ പരിപാടികളും, 
പപാപദശിക-അ്ാരാപഷ് വാർത്തകളും വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും എസ് 
ബി എസ ്ശൃംഖലയിലൂടട െൽകുന്ുണ്.് കായികവിപശഷങ്ങൾ, അ്ാരാപഷ് 
സിെിെകളും പഡാക്യുടെറെറികളും, പാചകവിപശഷങ്ങൾ, 60പലടറ ഭാഷകളിലുള്ള 
പറഡിപയാ പപപക്ഷപണം തുടങ്ങിയവയും ഈ ശൃംഖലയിലുണ്്. ഓസപ്പടലിയൻ 
ആദിെവർഗ്ഗക്ാരുടട കഥകൾ പറയുന് ൊഷണൽ ഇൻഡിടജെസ് 
ടടലിവിഷെും (NITV) എസ ്ബി എസിടറെ ഭാഗൊണ്.   
ഞങ്ങളുടട പരിപാടികൾ സെൂഹത്തിടറെ പപതീക്ഷകൾടക്ാത്ത ്ഉയരുന്ു 
എന്ുറപ്ാക്ാൻ ഒരു എസ ്ബി എസ ്പകാഡ ്ഓഫ് പപാക്ീസ ്െിലവിലുണ്്. 
എസ ്ബി എസിടല എല്ാ പരിപാടികളും – ടടലിവിഷെിലും, പറഡിപയായിലും, 
ഓൺലലെിലും, പസാഷ്യൽ െീഡിയയിലുെുള്ളവ - പാലിച്ചിരിപക്ണ് 
ൊെദണ്ഡങ്ങളും ചട്ങ്ങളുൊണ് ഈ പകാഡിലുള്ളത.് 
െിരവധി സ പുപധാെ വിഷയങ്ങളാണ് പകാഡ ്ഓഫ് പപാക്ീസിടറെ 
പരിധിയിൽ വരുന്ത:് 

എസ ്ബി എസ ്ക�വാഡ ്ഓഫ ്പ്വാക്ടീസിനനക്ുറിച്്
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