
 

 صارف کی انتباہ

 

  نئے ترسیل ہونے والے تعددوں میں چھ ڈیجیٹل ٹی وی پروگرام چینلز کی منتقلی

 

ہانگ کانگ میں مواصالتی خدمات کی طویل مدتی ترقی کے لئے، اس سال کے اندر اندر چھ ڈیجیٹل ٹی وی 

پروگرام چینلز کو نئے ترسیل ہونے والے تعدد میں منتقل کر دیا جائے گا۔ ٹی وی دیکھنے والوں کو تجویز 

  دی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ ڈیجیٹل ٹی وی پروگرام چینلز کے مسلسل استقبال کے لئے فوری اقدامات کریں۔

 

 ٹیلی ویژن بروڈکاسٹس لمیٹیڈ اورٹیلی ویژن اینٹرٹینمینٹ کمپنی لمیٹیڈ کے  HKسے شروع،  2021اپریل  1

“ViuTVsix 96” اور “ViuTV 99”  ،کے‘‘ 81جیڈ ’’کے ریڈییو ٹیلی ویژن ہانک کانگ “RTHK TV 

31” ،“RTHK TV 32” اور “RTHK TV 33”  ڈیجیٹل ٹی وی پروگرامز چینلز مندرجہ ذیل شیڈیول کے

  – ں گےتعدد چینلز پر نشر ہو (DTT) مطابق نئے ڈیجیٹل ارضی ٹیلی ویژن

 

 

 DTT ڈیجیٹل ٹی وی پروگرام چینلز تعدد چینلز 

 نومبر 30 سے لیاپر 1 شروع سے 2021 دسمبر 1

2021 

  UHF 518) 27 نلیچ-

526 MHz) 

  UHF 518) 27 نلیچ-

526 MHz) 

  UHF 798) 62 نلیچ-

806 MHz) 

  

RTHK TV 31 

RTHK TV 32 

RTHK TV 33 

  UHF 598) 37 نلیچ-

606 MHz) 

  UHF 598) 37 نلیچ-

606 MHz) 

 470 – 806 MHz نڈیب 

تعدد  DTT 14 ںیم

 نلزیچ

Jade 81 

ViuTVsix 96 

ViuTV 99 

 

 

( میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس 99اور  96، 81، 33، 32، 31ان ڈیجیٹل ٹی وی پروگرام چینلز )یعنی 

( متاثر نہیں ہوں 85اور  84، 83، 82، 77، 76کے عالوہ، دوسرے ڈیجیٹل ٹی وی پروگرام چینلز )یعنی 

 گے۔

 

 متعلقہ ٹی وی پروگرام چینلز کے استقبال کے لئے اقدامات

 

 

 یک تیملک یک مکانات یرہائش عمارتوں، توں،یملک یرہائش ینج

 نئے کو وںیرہائش کے رہیوغ مکانات یرہائش موں،یاسک متعدد

DTT اور کرنے وصول سگنل یو یٹ کردہ منتقل پر نلزیچ تعدد 

 سسٹم تک 2021 نومبر 30 سے لیاپر ،1 لئے کے کرنے میتقس

 میتقس یک تینشر ناینٹیا عام کے ان لئے کے کرنے نو لیتشک یک

(CABD) نظام یمیتقس تار یمحور ہم بلڈنگ ان/  نظامات 

(IBCCDS) (’’داروںیکیٹھ‘‘ )مصروف   کو داروںیکیٹھ کے 

 شامل/  دفاتر کے ہیانتظام یراتیتعم کے آپ لئے کے کرنے عمل

 یک جرزینیم دوسرے کے تیملک ای (BMOs/ IOs) مالکان کردہ

 ۔چاہئے کرنا یرویپ

 

 

 



 

 پر زائنیڈ کے IBCCDS / نظامات CABD یانفراد بعد کے جانے ہو مکمل کے نو لیتشک یک سسٹم

 / ٹیس یو یٹ اپنے کو نیصارف/  وںیرہائش کو جرزینیم کے تیملک گرید ای BMOs/ IOs منحصر،

DTT ضرورت یک کرنے مطلع لئے کے کرنے افتیباز کو نلزیچ پروگرام یو یٹ ٹلیجیڈ پر ورزیسیر 

 یک ان سے جرزینیم کے تیملک گرید ای BMOs/ IOs اپنے کو نیصارف/  وںیرہائش۔ ہے یسکت ہو

 مطابق کے ضرورت اور چاہئے یکرن جانچ متعلق کے شرفتیپ یک نو لیتشک یک نظام ںیم عمارتوں

 ۔چاہئے کرنا نیاسک دوبارہ

 

 

 رہیوغ ںیعمارت یرہائش یپران بنگلے، مکانات، کے گاؤں بشمول

 کے نیناظر کے ناینٹیا یو یٹ کردہ فراہم خود وں،یرہائش کے

 کرنے ڈیگر اپ کو ناینٹیا شدہ وصول اپنے پر طور عام ںیانہ لئے،

 ںینہ خرچ یکوئ ںیم اس لئے اس اور ہے یہوت ںینہ ضرورت یک

 ٹیس یو یٹ اپنے بعد کے اس ای کو 2021 دسمبر 1 وہ اگر۔ ہوگا

/ DTT ںیم نلیچ پروگرام یو یٹ ٹلیجیڈ یبھ یکس پر ورزیسیر 

 یٹ ٹلیجیڈ بس ںیانہ تو، ںیہ سکتے کر ںینہ وصول کو یکس سے

 ۔یہوگ ضرورت یک کرنے نیاسک یر کو نلوںیچ پروگرام یو

 

 

 

 عوام اگر۔ ہے یسکت جا یک حاصل پر موضوعاتی ویب صفحہ التیتفص دیمز متعلق سے یمنتقل یک نلیچ

 الئن ہاٹ کے OFCA کرم براہ تو، ںیہ سواالت یکوئ ںیم بارے کے استقبال کے یو یٹ کے ممبران کے

 ۔ںیکر رابطہ پر 2961 6333 سے

 

 

https://www.ofca.gov.hk/en/consumer_focus/guide/hot_topics/migration_of_dtt_programme_channels/index.html
https://www.ofca.gov.hk/en/consumer_focus/guide/hot_topics/migration_of_dtt_programme_channels/index.html

