
 

کے لیے اہن کی کوریج کے دوراى هیڈیا  0202ایچ بی ایل پی ایص ایل 

 هعلوهات
 

  ٹی ًگ ًبى سائٹظ ہولڈت کے تسپی عی ثی کی پبلیغی ثشائے تسفِع زموق

ت ًہیں ثٌبًے کی اخبصویڈیو هیچ ڈیض پش ویٌیو هیں وی ًیوص چیٌلض کو 

هیڈیب پوعٹ هیچ ایڈیٹوسیل همبصذ کے لیے پی عی ثی اط دوساى ہوگی،

 اَى ایڈیٹ ویڈیو فشاہن کشے گبکی کبًفشًظ 

  یہبںکے ششائط و ضواثط کے لیے هیڈیب  0202ایچ ثی ایل پی ایظ ایل 

 دعتیبة ہیں

  هیڈیب ہبوعض عے دسخواعت ہے کہ ایچ ثی ایل پی ایظ ایل عے هتعلك توبم

 کغی ثھی خجش هیں ایوًٹ کب هکول ٹبئٹل دسج کشیں
 

 ء:0202یفرور 41الہور،

 

پبکغتبى کے چبس هختلف هبسچ تک  00فشوسی عے  02فبئیو  گیپبکغتبى عپش ل لیا یث چیا

 گی۔ خبسی سہے کشاچی، الہوس، هلتبى اوس ساولپٌڈی هیں  همبهبت

 

 هیڈیا ًوائٌدگاى کے لیے تفصیالت هٌدرجہ ذیل ہیں:دوراى  کے کوریجایوًٹ کی 

 

هیڈیب ہبوعض توبم  ہے۔ 0202عپش لیگ  ل ًبم ایچ ثی ایل پبکغتبىایوًٹ کب هکوایوًٹ کا ًام:

عے دسخواعت ہے کہ ایچ ثی ایل پی ایظ ایل عے هتعلك کغی ثھی خجش هیں ایوًٹ کب 

 ۔دسج کشیںهکول ٹبئٹل 

 

 

ہے خجکہ  t20.com/-https://www.psl فیشل ویت عبئٹ ایوًٹ کی آ:ویب ضائٹ اور ہیش ٹیگ

 ۔ہیں HBLPSL #Tayyarhain #HBLPSLV# ضایوًٹ کے دسعت ہیش ٹیگ

 

https://www.pcb.com.pk/downloads/HBL%20PSL%202020%20Media%20Accreditation%20Terms%20and%20Conditions.pdf
https://www.psl-t20.com/


اسدو اوس ، پبکغتبى کشکٹ ثوسڈ آغبص اوس ایوًٹ کے دوساى ٹوسًبهٌٹ کے:هیچ رپورٹص

شبئع کشے گب خو  اًٹشویوص اوس هیچ سپوسٹظفیچشص، ایوًٹ عے هتعلك اًگشیضی صثبى هیں 

 ۔کی اخبصت ہوگیاعتعوبل ایڈیٹوسیل همبصذ کے لیے 

 

کی افتتبزی تمشیت اوس هیچوں کے  0202ایچ ثی ایل پبکغتبى عپش لیگ تصاویر کی فراہوی:

عے زبصل کی خبعکتی ہیں۔ ثشائے  هہشثبًی تصویش شبئع  یہبں دوساى ایکشي تصبویش

 کشتے  ولت پی عی ثی کو کشیڈیٹ ضشوس کشیں۔

 

ب هبضی کی طشذ پی عی ثی اط هشتجہ ثھی کشاچی اوس هلتبى هیں هیڈی:هیڈیا شٹل ضروش

کے لیے خصوصی شٹل عشوط کب اہتوبم کشے گب خظ کی تفصیالت ثعذ هیں خبسی کی 

 ۔خبئیں گی

 

ی هثیي االلواکو کبم کشًے کے لیےًوبئٌذگبى هیڈیب پی عی ثی  :هیڈیا ایریاز هیں ضہولیات

پشیظ ثبکظ هیں صسبفیوں کے لیے ًشغتیں، پبوس هعیبس کی عہولیبت فشاہن کشے گب۔ 

)هیچ کے  چبئے/کبفی اوسثغکٹ سی پلیض کے لیے ٹی وی اعکشیٌض، پوائٌٹظ، وائی فبئی،

پی عی ثی ًشغتیں، فوٹوگشافشص کے لیے  ۔هغلغل دعتیبة ہوں گےاولبس کبس کے هطبثك(

، لٌچ/ڈًش ، چبئے/کبفی پبًی، پبوس پوائٌٹظ، وائی فبئی،چھتشیبں )صشف هیچ ڈیض کے لیے(

 فشاہن کشے گب۔ ٹثبکظ اوس آئی ٹی کی اعپو س

 

 عے41کے لیے هیڈیب ایکشیڈیشي کب عول  0202ایچ ثی ایل پی ایظ ایل  :هیڈیا ایکریڈیشي

کو کغی ًئی دسخواعت هضیذ اط زوالے عے پی عی ثی تک خبسی سہب۔ 0202خٌوسی  02

خبئیں  هتعلك تفصیالت خلذ خبسی کشدی کے زصول عےایکشیڈیشي پبعض لجول ًہیں کشسہب۔

 گی۔

 

هیڈیب  کے هطبثك42کے آسٹیکل  هیڈیب ششائط و ضواثط :رپورٹرزآؤٹ اضٹیشي هیچ ڈیس پر 

ے دفبتش کے  کاوس چبسوں شہشوں هیں توبم هیڈیب ہبؤعضهسذود ًشغتوں وسکٌگ ایشیبص هیں 

همبهی صسبفی کو تشخیر  پی عی ثیایکشیڈیشي دیتے ولت ثبعث ہش ویٌیو پشکوسیح کے لیے

 ۔دے گب

 

ًبى سائٹظ ہولڈًگ کے هطبثك هیڈیب 4کے آسٹیکل  هیڈیب ششائط و ضواثط :ڈے فلوٌگهیچ 

ًبى سائٹظ اگش کغی هٌع ہے۔ عے عختیویڈیو ثٌبًب هیں ویٌیو هیچ ڈیض پشبکٹی وی ًیوص چیٌلض

ًشش عے ثٌبئی گئی ویڈیو یب توبشبئیوں کے اعٹیٌڈص ویٌیو کی خبًت عے ہولڈًگ ًیوص چیٌلض

 گب۔اداسٍ کب ایکشیڈیشي هٌغوش کشدیب خبئے کی خبتی ہے  تو هزکوسٍ 

 

ثشاڈ کبعٹ کی پی عی ثی توبم پوعٹ هیچ هیڈیب کبًفشًغض هیچ پریص کاًفرًص:پوضٹ 

https://drive.google.com/drive/folders/12PMiIc62M1QPLhDDzA63aCebtG7-mEIw
https://www.pcb.com.pk/downloads/HBL%20PSL%202020%20Media%20Accreditation%20Terms%20and%20Conditions.pdf
https://www.pcb.com.pk/downloads/HBL%20PSL%202020%20Media%20Accreditation%20Terms%20and%20Conditions.pdf


عہ وی ٹشاًغفش لٌک فشاہن کشے  گب۔ یہ هیں ثزسیهٌٹ  41اَى ایڈیٹ ویڈیوص کوالٹی عے ثٌی 

ًبى سائٹظ ویڈیو صشف اوس صشف ایڈیٹوسیل همبصذ کے لیے اعتعوبل کی خبعکتی ہے۔

ایچ ثی  ایل پی ایظ ایل ثھی پوعٹ هیچ پشیظ کبًفشًظ کی الئیو اعٹشین ہولڈًگ ًیوص چیٌلض 

 اعتعوبل کشعکتے ہیں۔عے   کے آفیشل یو ٹیوة چیٌل

 

ی کے عبتھ ایظ ایي ٹی وهعشوف ویڈیو ًیوص ایدٌغی،،پی عی ثی هیچ کی جھلکیاں: 

ایڈیٹوسیل همبصذ کے لیے هیچ کی کے  تست خظ ہے،  ب هعبہذ کشچکبکششاکت داسی 

هضیذ تفصیالت کے لیے ایظ ایي ٹی وی ٹی وی ًیوص چیٌلض ۔کی خبئیں گیخھلکیبں فشاہن 

 عے ساثطہ کشعکتے  ہیں۔

 

عیٌئش کشکٹ  هوخود هیں /اعالم آثبدکشاچی، الہوس اوس ساولپٌڈی پر کیورٍ هیٌس: هیچ ڈیس

کے آسٹیکل  هیڈیب ششائط و ضواثطتجبدلہ خیبل کے ثعذ  اوسکی زوبیت سپوسٹشص

لیے کے  ایکشیڈیشي ، خظ پش توبم دسخواعت دہٌذگبى ًے کے هطبثك)وى()اے(4

همشسٍ کے ایوًٹظ کےااللواهی کھیلوں  اتفبق کیب تھباوس خو ثیيدسخواعت دیتے ولت 

هیچ ڈیض پش کیوشٍ هیٌض کو ًبى سائٹظ ہولڈًگ ٹی وی ًیوص چیٌلض عیي هطبثك ہے، کے هعیبس

هسذوداوس بص هیں داخلے کی اخبصت ًہیں ہوگی۔ ثٌگلہ دیش کے خالف هیڈیب وسکٌگ ایشی

پبلیغی پش عول  یاعهیں کے هیچض کے دوساى الہوس اوس ساولپٌڈی کی  کشکٹ طویل طشص 

 ۔گیب ہےکیب 

 

ًبى سائٹظ  )ثی( کے هطبثك4کے آسٹیکل  ضواثطهیڈیب ششائط و فلوٌگ: ًاى هیچ ڈیس 

اط کو ًبى هیچ ڈیض پش ویٌیو عے ویڈیو ثٌبًے کی اخبصت ہوگی۔ ٹی وی ًیوص چیٌلض ہولڈًگ 

 اًٹشویوص اوس پی ٹی عی شبهل ہیں۔پشی هیچ هیڈیب کبًفشًغض، ٹشیٌٌگ عیشٌض،هیں 

 

کے آسٹیکل  هیڈیب ششائط و ضواثط: کے هواد کا اضتعوالپی ضی بی ڈیجٹل ضوشل هیڈیا پر

تیبس کشدٍ هواد پی عی پی عی ثی کی خبًت عے ایوًٹ عے لجل اوسدوساى  کے هطبثك40

پی  سیل همبصذ کے لیے اعتعوبل کیب خبعکتب ہے۔لیکي اعے هسض ایڈیٹوهلکیت ہےثی کی 

هٌذسخہ ثبال اصول کی خالف وسصی کشًے  کے تستعی ثی کی پبلیغی ثشائے تسفِع زموق 

  ثھیدی خبئے گی خو اکبؤًٹ کی  هعطلی کب عجت ثٌے گی۔هیڈیب کو اعٹشائیک والے 

 

غیشپیشہ واساًہ کی  خبًت عے ًوبئٌذٍ هیڈیب ڈایکشیڈیٹکغی ثھی  ایکریڈیشي کا اضتعوال:

هٌغوش کشًے کب زك هسفوظ ایکشیڈیشي پی عی ثی هزکوسٍ ًوبئٌذٍ کب پش سویہ یب طشص عول 

 کو پڑھیں۔ 1کے آسٹیکل  هیڈیب ششائط و ضواثطسکھتب ہے، هضیذ تفصیالت کے لیے 

 

کھالڑیوں عے هتعلك  اوس ایچ ثی ایل پی اعی ایل هیں شبهل توبم ٹیووں هٌیجرز:ٹین هیڈیا

  هیڈیب هٌیدشص عے ساثطہ کشیں6عواالت کے لیے هٌذسخہ ریل 

https://www.youtube.com/channel/UCpNzXJ5jpcJojC5mHQvGA8w
https://www.youtube.com/channel/UCpNzXJ5jpcJojC5mHQvGA8w
https://www.youtube.com/channel/UCpNzXJ5jpcJojC5mHQvGA8w
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 ،23041313424اعالم آثبد یوًبئیٹڈ؛ صخشف خبى 

 ،23214442442کشاچی کٌگض؛ فیصل هشصا 

  ،2322131111الہوس  للٌذسص؛ ثویي ساًب 

 ،23041442341هلتبى علطبًض؛ فشزبى ًثبس 

 ،23040513254پشبوس صلوی؛ عجذالغفبس 

 ،23113125512کوئٹہ گلیڈی ایٹشص؛ ًجیل ہبشوی 

 

  :پی ضی بی ویٌیو هیڈیا هٌیجر
 

 23244110143،عوبد زویذ؛کشاچی 

 23244112042،سضب ساشذ؛ الہوس 
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