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1 114293

Hi Pemra,
 
When Nauman Ijaz comes home, he kissed his wife, on the back of her head, it happened in the 4th episode of 'Dunk' (ARY Digital).
 
I many times reported such kisses, they must be stopped, this is the start of kiss culture in Pakistani drama, I hope Pemra clearly instruct all channel not to show such a 
thing again which is against our culture and norms.

I am attaching a picture for your reference. 
 
, email

ARY Digital

2 114286

Dear Sir/Madam,

Hope you will be in good health. I am writing to register a formal complaint against a false news report from ARY NEWS on their official website. I have attached the 
pdf version of it for your review. The title and content are totally misleading and trying to display a false picture of the reality. The dress code from the university is also 
attached.

The dress code only allows our cultural and religious valued clothing and not directing or insisting on it, as reported in the false news by the ARY website and channel. 

Kindly consider my kind request and take strict action against the defaulters. I'll be grateful to you.

Best Regards
 
Mae croeso i chi gysylltu gyda'r Brifysgol yn Gymraeg neu Saesneg
You are welcome to contact the University in Welsh or English
Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu 
cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y 
neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd 
yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag 
firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae 
rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.
This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please 
notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. 
Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or 
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a 
list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.

, email

ARY News

3 114260

it is to request you that please forbade them as  totally voailation of constitution of islamic re public of pakistan ,BOL tv is good channel but it is negative sign it runs 
anami schemes due to this scheme cheaters taking benefit please forbade them many people deceived many labors invest their many money in this cards and their family 
members facing starvation 
my all data should be hidden 
please donot disclosed my name and dat

, email

Bol News

4 114265 Please stop on cable net work Tick tock show on air Bol Entertainment TV, Nil Bol News

5 114297

Assalam o Alaikum Wr Wbr,

I would like to draw your valuable attention with regard to the recently viral video of Hareem Shah (Tiktoker) and A.Qavi (Mufti) in which a lady can be seen slapping 
mufti, since the video has went viral both controversial personalities have been interviewing on social media channels and on national televisions and unfortunately the 
media has lost their sovereignty & the media channels just for sake of TRP inviting both of them on national channels and asking such vulgar questions on national media 
which cannot even listened with children or while sitting with family.  I am mentioning a link of such one interview for ready reference (
https://fb.watch/38dpke_ZfZ/ ) 

I consider pertinent it to mention here that above said both have bad record & dirty controversial past , I therefore request the authorities to look into the matter and pass 
necessary directions to all media houses to not call / invite such dirty people for interview and ban them on media forever. 

I further request the authorities to impose heavy fine on Bol channel and to ban anchor Fiza for a temporary period for hosting such vulgar show and for not performing 
their national responsibility.

Thanking you.

Regard 
, email

Bol News

6 114298

السالم علیکم ! 
جناب ! 

بول نیوز پر ڈاکڻر فیضہ علی خان کے پروگرام میں نازیبا الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ! 
ڈاکڻر فیضہ اس طرح بیان سن رہیں تھیں جیسے انھوں نے بھی ایک عدالت لگا رکھی ہے اور وه ساری باتیں بے حیائی پر مبنی تھیں ۔

یقینا کوئی بھی غیرت مند اپنے خاندان کیا اکیلے میں نہیں دیکھ سکتا ۔
میرے مضمون کو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں یقینا میں یہ قوانین نہیں جانتا لیکن آپ جانتے ہیں ! 

جناب واال ایک مفتی دوسری حریم شاه اور تیسری فیضہ صاحبہ ان کو بین کیا جائے۔
کم از کم حریم اور مفتی کو بین کیا جائے ۔

اور ڈاکڻر صاحبہ کو تنبیہ کی جاوے  !  

email ,

Bol News

7 114299 Dear pemra Chairman,\r\n\r\nI recpect to sey that please se this BOL news video ,and ban this channel , what type of video have on bol tv , \r\nVideo have attached, and 
also I do give link , also\r\nhttps://youtu.be/1_hww_c4mbE\r\nThanks,\r\n\r\n, email Bol News
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8 114259

Dear Concern,

I am writing this email with great shock and dismay after seeing one of the Drama Serial namely "Fitrat" on Geo Television Network. I know PEMRA had already taken 
notice against the Drama Serial on 14th Dec, 2020 but despite that still, the content of the drama has not changed at all. Still, in Episode 55th onwards, the highest level 
of vulgarity has been portrayed which is contrary to our Islamic culture and also against the vision of our honorable Prime Minister, Mr. Imran Khan, who is doing his 
best to inculcate the real spirit of Islam by instructing the National Television to air the serials based on best historic events of Islam (like Ertugal Ghazi). 

Geo Television is supposed to be a family TV channel and all family members sit together to watch the contents, however, after watching the recently aired Episodes of 
Fitrat drama serial, I faced an extremely embarrassing situation in front of my family members including children when one of the girl kidnapped and raped in the Drama 
serial. This was an intensely unexpected moment for me because I had never seen such type of content on a family television network. This type of content can badly 
affect the mentality and character of our next generations, which is the sole esteem and pride of our Pakistani nation. I am unable to understand, why PEMRA is still 
silent against this and despite of taking notice by PEMRA, Geo Television is not paying any heed to the instructions of the National Regulator. Kindly look into the matter 
on a serious note and consider my email as a request from a Citizen of an Islamic Republic Country to censure the Geo Television network for modifying the contents 
according to our Islamic Culture or otherwise stop the airing of highly unethical and vulgar contents on a family television network.    

Looking forward to a positive and early response in the best interest of our nation and country. 
Thanks & Regards,

, email

Geo Ent.

9 114279 Hatred, Slander against basic cultural values, morality and good manners, Vulgarity, Please the culture of artist meet with each other and hug each other is against our 
culture and Morality please stop this and take action, NIl Geo Ent.

10 114288

Dear PEMRA,

Hum News Morning Show Subah Say Agay dated 13th January 2021, Time: 10:37 am onwards anchors prompted indian songs on Channel during live transmission. As 
responsible Pakistani we should not encourage Indian singers and content on Pakistani Channels. 

Regards. 
, email

Hum News

11 114254

Please advise to stop drama serial named Raqs e bismil (Hum Tv) . they are trying to show sadaat  oppressors .Due to which millions of sadaat and lovers are Desperately 
upset .This drama should be stopped immediately .

Thanks and regards.
, email

HUM TV

12 114267 I want to report this drama "Raqs.e.Bismil" Because this drama contains Impropriate and miss leading content, email HUM TV

13 114268

Greetings respectable PEMRA,
Mein Pakistani shehri Jaweria Iqbal ID# (44103-5398733-2), aapsy intehai aajizana darkhwast krti hun k bara e mehrbani HUM TV drama Raqs e Bismil ko ban kiya 
jaye ya uski kirdar Zohra (Sara Khan) ko tabdeel kiya jaye. Kyun k ussey ek ba parda aurat dikhaya gaay pr ba'ad mn ek tawaif ki hesiyat sy muta'rif krwaya gaya. Ye 
Islami Jamhuriya e Pakistan hai yahan hr dusri larki naqab parda krti hai, magr iss dramy ki wja sy hr ba parda aurat ko mashkook bnadiya gaya h, kiya hr naqab wali 
aurat tawaif honay ki wja sy khudki shanakht chupany k liye ALLAH PAK k ahkaam manti hai???
Bara e karam aaj k azaad dour mein hr insan ko uski marzi ka haq h aisi hi parda krna bhi zati amal h issey iss trha HUM TV ki gher zimadarana harkat ki wja sy 
mashkook aur aibdaar na bnaya jaye. Hmain apny mulk mn mashkook gunah gar nazron sy tahafuz atta krny ka zariya baniye, bara e mehrbani Raqs e Bismil HUM TV 
drama ban karain ye Zohra (Sara Khan) ka kirdar tabdeel karain.

, email

HUM TV
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14 114294

Hi Pemra,
 
On Hum entertainment, a promo comes of catwalk kind of a thing, in which Hum TV especially show Adnan Siddiqui kissed the hand of Ayesha Omar. 
 
I many times reported such kisses, they must be stopped, this is the start of kiss culture on Pakistani TV, I hope Pemra clearly instruct all channel not to show such a thing 
again which is against our culture and norms.
 
Regards,
, email

HUM TV

15 114285
Dear Pemra

Lahore news is showing an adult ad on its news website dated 08-Jan-2021. Please take necessary, suitable action as they are spreading vulgarity in society. 
, email

Lahore news

16 114266

Dear Sir!

I am generating complaints against News One channel. News One channel reporter make fake video against my family, My father and my brother. I have attached video 
for your reference the case is already in District Courts. Reporters of News One channel give money from other side and onair fake video against us. Kindly cancel the 
licence of channel. I will Sue them in courts if they do not rebuttal on their tv channel.

, email

News One

17 114302

محترم جناب چیئرمین پیمرا 
ہماری اقدار کے خالف اور نوجوان نسل کو گمراه کرنے کا سبب ہے۔ ڻی وی ون چینل پہ پیش کیا جانے واال ڈرامہ " دل ناامید تو نہیں " 

لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اس پر فوری ایکشن لیا جائے ۔
شکریہ 

email ,

TV ONE

18 114303

Respected Sir,
   

I want to complaint about new drama of TV one "dil na umeed toh nahe". The content and topic is extremely inappropriate and vulgar. We cannot watch these kind of 
drama of shows with our family and kids. I want PEMRA ti put ban on such kind of shows asap.

JazaHkalAllah

, email

TV ONE

19 114304

جناب 
           اسالم و علیکم

کے شر سے معصوم نوجوانوں کو بچا لیجئے ۔ اس ڈرامے سے معاشرے کی اصالح سے دور کا بھی واستہ نہیں۔                سر پلیز ڻی وی چینل پہ چلنے ڈرامے " دل نا امید تو نہیں"  
                                       شکریہ 

email ,

TV ONE

20 114305

السالم و علیکم 

کشف فاؤنڈیشن کے تعاون سے حالیہ TVone سے نشر ہونیواال ڈرامہ سیریل " دل ناامید تو نہیں " , کسی طور پر دیکھنے کے قابل نہیں.. آپ لوگ کیا سوچ رکھتے ہوئے ایسے ڈرامے دکھا رہے ہیں.. وه برائ 
اور گمراہی جو معاشرے میں بمشکل دس فیصد ہے اسے خدا نخواستہ سو فیصد کرنے کا مشن لیکر یہ سب ڈرامے بازی کی جارہی ہے کیا ??? برائ کی اس درجہ تشہیر سے کون سی اویئرنیس عوام کو دینا 
کم از کم اسکی ہی الج رکھ لیتے.. ایسے واہیات موضوعات سے ریڻنگز تو بڑھائ جاسکتی ہیں لیکن اگر آپ عقل سے سوچیں تو  چاه رہے ہیں??? پاکستانی ڈراموں کا ایک فیملی اینڻرڻینمنٹ فریم ہوا کرتا تھا.. 

برائ ختم ہوجائے گی کیا ??? خدارا ! ہم نہیں دیکھنا چاہتے ... مت دکھائیں ... فوری طور پر بین لگائیں اس پر... ڈائیالگز , ڈریسنگز کچھ بھی دیکھنے الئق نہیں ہے... ہم درخواست کرتے ہیں کہ جلد اس 
ڈرامے کو نشر ہونے سے روکا جائے....

شکریہ 
عبدهللا وسیم .....

email ,

TV ONE

21 114306

محترم جناب چیئرمین صاحب 
دراصل میں آپکی توجہ نہایت ہی بد تہذیب ڈرامہ دل نا امید تو نہیں کی طرف کروانا چاہتی ہوں جس کی پہلی قسط جو آپ کی نظر سے گزری ہوگی اور آپ خود بھی دیکھ چکے ہونگے کہ اس ڈرامے میں حیا 

کو باال طاق رکھ کر عورت کو نہایت بد تہذیب دکھایا گیا ہے کیا ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں کیا گھر کی مائیں جو دن بھر آپ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہیں وه اس طرح کی 
دکھتی ہیں بالکل نہیں برائے مہربانی عورت کی اتنی تذلیل بند کروائیں ۔شکریہ 

ایک محب وطن پاکستانی اور ایک باحیا باکردار عورت 

email ,

TV ONE

22 114307

Respected sir,

I want to draw your attention on tv one drama " dil na umeed tou nhe" which shows some content which is not suitable & shows vulgarity which will exploit our 
generation & society, I'll be really grateful if u'll remove all the content from media.

Regards,
A responsible citizen.

, email

TV ONE

23 114308

Respected Management, 
Please take action against dramas like ongoing tv one channel drama "dil na ummeed to nahe". The topic of this drama is so pathetic and immoral to talk about. As well 
as its screening and dialogs. Bann this drama immediately. 
Thankyou 
Saira hasan 

Sent from my Huawei Mobile
, email

TV ONE

24 114309 Complaint against TV one drama " Dil Na umeed to Naho" so please stop and take action, email TV ONE
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25 114310

Respected Management, 
Please take action against dramas like ongoing tv one channel drama "dil na ummeed to nahe". The topic of this drama is so pathetic and immoral to talk about. As well 
as its screening and dialogs. Bann this drama immediately. 
Thanky

Sent from my Huawei Mobile

	
, email

TV ONE

26 114311
محترم جناب 

کی جانب مبذول کروانا چاہتی ہوں جس میں غیر محرم سے تعلقات ،غیر اخالقی مناظر ،بے لباسی، تمباکو نوشی ا               آپ کی توجہ Ptv one پر حال ہی میں ریلیز ہونے والے ڈرامے "دل ناامید تو نہیں" 
کا استعمال بکثرت دیکھایا گیا ہے یہاں تک کہ دوسری قسط کے ڻرینر میں مئے نوشی کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے۔ یہ ڈرامہ  ہماری مذہبی اور معاشرتی اقدار کے یکسر منافی ہے اس پر   فوری نوڻس لیں ۔ 

email ,ازطرف

TV ONE

27 114312

محترم السالم علیكم
پاکستانی ڈرامے کی طور پر قابل قبول نہیں۔ اس طرح کے ڈرامے بنانے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ نے اس برائی اور گمراہی  ڻی وی پر کاشف فاؤنڈیشن کی پروڈکشن میں نیا ڈرامہ  "دل نہ امید تو نہیں" 

کوخدا نخواستہ  پھیالنا  ہے، جو ہمارے معاشرے میں بمشکل 10٪ ہے۔
پاکستانی ڈراموں میں خاندانی اقدار کی وجہ سے ایک مشہور شہرت ہے،لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ایسے فحش ڈراموں اور تھیمز بنانے سے آپ سستی درجہ بندی حاصل کرسکتے ہیں لیکن برائی کبھی 

ختم نہیں ہوتی۔
یہ تمام فحش مکالمے اور ڈریسنگ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ یقینی طور پر ، ہم ایسے ڈرامے نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہماری پرزور گذارش ہے کہ اس ڈرامہ کو فوری بنیادوں پر نشر کرنا بند کریں۔

email ,

TV ONE

28 114313 email ,پلیز ذمہ داراں اس لچر  ڈرامے کو بند کریں TV ONE

29 114314

Respected Sir,
   

I want to complaint about new drama of TV one "dil na umeed toh nahe". The content and topic is extremely inappropriate and vulgar. We cannot watch these kind of 
drama of shows with our family and kids. I want PEMRA ti put ban on such kind of shows asap.

JazaHkalAllah

, email

TV ONE

30 114316

محترم جناب!
السالم علیکم

پاکستان علمی تعلیمی اور تہذیبی لحاظ سے جس سطح پر پنہچ گیا ہے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ میڈیا ،ہمارے چینلز خاص طور پر ہمارا ڈرامہ عوام کی تعلیم و تربیت کا ایک موئثر ذریعہ ثابت ہوتا، عوام کی 
مثبت آگہی اور تعلیمی وتہذیبی و اخالقی شعور کو بلند کرنے کے لیۓ چینلز ایک دوسرے سے مسابقت کرتے۔

ہمارے چینلز اور ڈرامے، گھڻیا موضوعات،غیر اخالقی ماحول اور ولگیریڻی میں آگے نکلنے کی کوششوں میں مبتال ہیں۔ مگر وائے افسوس! 
اسکا بڑا ثبوت ڻی وی ون جیسے اہم اور مقبول چینل  سے آن ائر ہونے واال ڈرامہ

دل نا امید تو نہیں ہے۔ جس کے غیر اخالقی موضوع،فضول منظر کشی اور غیر معیاری مکالموں،انداز اور ڈریسنگ نے تمام سرحدیں پار کر لی ہیں۔
یقین کیجیے انتہائی سنگین

 مسائل میں گھری اس قوم کو ایسے ڈراموں کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔

ایک شہری
email ,

TV ONE

31 114317

محترم جناب چیرمین صاحب
میڈیا ایک زمانے میں تفریح کا ذریعہ ہوتا تھا مگر اب نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ  اب صرف یہ بے حیائ پھیالنے کا ذریعہ بن گیا ہے 

کسی طرح اس قابل نہیں ہے کہ اسکو فیملی کے ساتھ دیکھا جائے ہمارا معاشره حقیقت میں اس حد تک کبھی خواتین کو ناجائز تعلقات کی اجازت  ڻی وی ون سے پیش کیا جانے واال ڈرامہ "دل نہ امید تو نہیں" 
نہیں دیتا یہ صرف ہماری نئی نسل کو گمراه کرنے کے دروازے کھول رہا ہے 

ہم گزارش کرتے ہیں کہ 
ایسے تمام ڈراموں کو فوری طور پر بند کیا جائے 

اور آپ سے تعاون کے خواه ہیں
شکریہ 

email ,

TV ONE

32 114318

السالم علیکم۔
جناب عالی!

دکھایا جا رہا ہے۔جس نے بے ہودگی کی بھی تمام حدود کراس کر لی ہیں۔بے ہوده ڈراموں کے ذریعے  آپکی توجہ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف کرانا چاہتی ہوں کہTv one سے ایک ڈرامہ "دل نا امید تو نہیں "
ہم اپنی نوجوان نسل کو  انتہائی زہریال مواد دے رہے ہیں۔ڈرامے وه ہوں جس کو فیملی کے ساتھ بیڻھ کر دیکھ سکیں نوجوان نسل کچھ اچھا سیکھ سکے۔تاریخی ڈرامے ہوں۔ہر جگہ بے ہودگی پھیال کر هللا کا 

سامنا کیسے کریں گے۔جس منصب پر ہیں تو سوالنامہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔
برائے مہربانی ایسے بے ہوده تمام ڈراموں کو بند کیا جائے۔یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔

ایک ذمہ دار شہری۔

email ,

TV ONE

33 114319
اسالم علیکم!

سر گذارش ہے کہ مذکوره ڈرامہ انتہائی غہر اخالقی مواد اور مناظع پر مبنی ہے جو اسالمی اقدار ومزرقی اقدار کے شدید خالف ہے آپ سے گڈارش ہے کہ اسے فوری بند کیا جاے
email ,

TV ONE

34 114321

Respected Sir,
   

I want to complaint about new drama of TV one "dil na umeed toh nahe". The content and topic is extremely inappropriate and vulgar. We cannot watch these kind of 
drama of shows with our family and kids. I want PEMRA ti put ban on such kind of shows asap.

JazaHkalAllah

, email

TV ONE
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35 114322

کشف فاونڈیشن،یو این وومن کے اشتراق سے بنایا گیا ڈرامہ،"یہ دل نا امید تو نہیں"، جو کہ  TV ONE سے آن ائیر آچکا ہے،نے پوری پاکستانی قوم کو ناامید ہی کردیا۔ معاشرے میں موجود چند فیصد لوگوں 
کو یوں دکھانا کہ اقدار وروایات ہی پامال ہوجائیں۔ بولڈ سین اور ڈائیالگز ناقابل برداشت ہیں۔ 

خدارا اس میڈیم پہ اچھائی دکھائیں تاکہ نیکی پھیلے۔یہ سب پاکستانی آئین اور پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ سے متصادم ہے۔اس اور اس جیسے ڈراموں پہ بین لگانا آپکی ڈیوڻی ہے۔ فوری نوڻس لیکر کاروائی کیجیئے۔ 
شکریہ۔

email ,

TV ONE

36 114323

السالم و علیکم 

کشف فاؤنڈیشن کے تعاون سے حالیہ TVone سے نشر ہونیواال ڈرامہ سیریل " دل ناامید تو نہیں " , کسی طور پر دیکھنے کے قابل نہیں.. آپ لوگ کیا سوچ رکھتے ہوئے ایسے ڈرامے دکھا رہے ہیں.. وه برائ 
اور گمراہی جو معاشرے میں بمشکل دس فیصد ہے اسے خدا نخواستہ سو فیصد کرنے کا مشن لیکر یہ سب ڈرامے بازی کی جارہی ہے کیا ??? برائ کی اس درجہ تشہیر سے کون سی اویئرنیس عوام کو دینا 
کم از کم اسکی ہی الج رکھ لیتے.. ایسے واہیات موضوعات سے ریڻنگز تو بڑھائ جاسکتی ہیں لیکن اگر آپ عقل سے سوچیں تو  چاه رہے ہیں??? پاکستانی ڈراموں کا ایک فیملی اینڻرڻینمنٹ فریم ہوا کرتا تھا.. 

برائ ختم ہوجائے گی کیا ??? خدارا ! ہم نہیں دیکھنا چاہتے ... مت دکھائیں ... فوری طور پر بین لگائیں اس پر... ڈائیالگز , ڈریسنگز کچھ بھی دیکھنے الئق نہیں ہے... ہم درخواست کرتے ہیں کہ جلد اس 
ڈرامے کو نشر ہونے سے روکا جائے....

شکریہ 
....

email ,

TV ONE

37 114324

مجھے آپ ذمہ داران  لوگوں تک یہ بات پہچانی ہے کہ آج کل ہر چینل سے زیاده تر ایک ہی موضوع کے ڈرامے دیکھنے کو مل رہے ہیں عورت رونے کے ساتھ تھپڑ بھی بہت کھا رہی اور طالقیں بھی ہورہی 
ہیں، طوائف عورتوں کے بارے میں دیکھایا جارہا ہے۔۔

کیا آپ سمجتے ہیں کہ اسطرح کی کہانیاں دیکھانی چاہیے  ہیں  جسمیں نا لباس کا خیال رکھا جارہا ہے اور نہ ہی جملوں کا۔ ہر طرح کی بےہودگی دیکھائی جارہی ہے_
اسطرح کی کہانیاں دیکھانے پر پابندی ہونی چاہیے_

email ,

TV ONE

38 114326

السالم علیکم،
 جناب آپ سے مودبانہ گزارش ہے  کہ ڻی وی ون پر چلنے واال ڈرامہ سیریل دل ناامید تو نہیں  نے بے حیائی کی کی تمام حدود کو پار کر دیا ہے ہم اپنے معاشرے میں  ماں بہنوں بیڻیوں کے لئے  جسم فروشی 

کے اس کاروبار ار ہے جیسا کہ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے  بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے لہذا اس ڈرامے کو فل فور بین کیا جائے آپ کے تعاون کی متمنی

email ,

TV ONE

39 114327

السالم وعلیکم 
          میں آپکے   اعلی اور ذمہدارعہدے  کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں نگی کہ  یہ بات ہمارے ذہین میں  ہمیشہ رہنا چاہیے کہ آج ہم جو ہیں ملک پاکستان کی وجہ سے ہیں اور اس پاکستان کے 

ساتھ جو اسالمی لگا ہے اسکا ہم ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے  کیا  میڈیا پر پیش ہونے والے ہمارے ڈرامے کسی بھی مسلمان گھر کی نمائندگی کرتے  ہوئے نظر آتے ہیں ایک فیصد سے بھی کم   موجود بد 
کرداروں کو ڈراموں کا پسندیده موضوع بناکر آخر آپ کس کو خوش کررہے ہیں  خدا را کچھ تو خدا کا خوف کریں  یہ سب اپکی اوالد بھی تو دیکھتی ہوگی  یہ آگ ہر طرف پھیل رہی ہے   کیونکہ یہ آگ ہے یہ 

اپنا اور غیر کچھ نہیں دیکھتی  

email ,

TV ONE

40 114328

Assalam u alaikum,
Dear sir it is requested that the drama serial  "Dil Na umeed to nahin" broadcast from T.v one has crossed all the moral boundaries of the society. Muslim society cannot 
afford to watch Such drama .so this drama should be filmed immediately. looking forward to your cooperation
, email

TV ONE

41 114329

محترمی
السالم علیکم

ہم نے بارہا آپکو آپکے فرآئض منصبی کی طرف توجہ دالئی۔ اور کئی دفعہ آپ نے اس کی الج بھی رکھی ۔اور کئی غیر اخالقی پروگرامز اور ڈراموں کو بین بھی کیا۔هللا آپ کو مزید دردمندی  جناب عالی!
،خوف خدا اور احساس ذمہ داری عطا فرمائے۔

اب آپکی فوری توجہ کی ضرورت ڻی وی ون کے حال ہی میں شروع ہونے والے ڈرامے۔۔۔۔دل نا امید تو نہیں۔۔۔۔ کے لیے مطلوب ہے۔
یہ گھڻیا موضوع ،غیر معیاری مکالمے،غیر مہذب ڈریسنگ میرے لیے اور مجھ جیسی ہزاروں ماؤں کے لیے نا قابل برداشت ہے۔جو اپنی فیملی کو کسی صورت دکھانا گوارا نہیں کر سکتیں۔

کاش پیمرا  اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز پر ہی ایک نظر ڈال لے۔

email ,

TV ONE

42 114330

اسالم و علیکم
ہم سب اسالمی جمہوریہ پاکستان کے افراد ہیں اور پاکستان کےدستور کے مطابق قرآن و سنت ہی اسکا آئین ہے جس کے مطابق "حیا ایمان کا جزو ہے"۔چینل Tv one کی پیشکش ڈرامہ سیریل "دل نا امید تو 

ایک کاری ضرب ہے۔اور معاشرے کی تباہی و بربادی کا شاخسانہ ثابت ہو سکتا ہے لہذا اس کا فوری نوڻس لیتے ہوئے ڈرامہ سیریل کو نشر ہونے سے روکا جائے۔ نہیں" 
                  شکریہ

                  ایک ذمہ دار شہری 

email ,

TV ONE

43 114331

مجھے خوشی ہے کہ میں مدینہ کی ریاست کے ڈھانچے کا دعوی کرنے والی پاکستانی ریاست کے گورنمنٹ ادارے سے مخاطب ہوں۔۔۔
لیکن کرب و بال کی کیفیت بھی طاری ہے اس ادارے سے نشر ہونےوالے ڈرامے "دل نہ امید تو نہیں "کی پہلی قسط دیکھ کے۔۔۔ آپ نے اسکرپٹ پاس ہی کیسے ہونے دیا؟؟؟؟ بے حیائ کے پلندے اور تقدیس 

عورت کے مخالف اس ڈرامے کو بند کر کے اسالمی ریاست کے دعوی کا تقاضہ نبھائیے۔۔۔
شکریہ ادا کرنے کی منتظر

email ,

TV ONE

44 114332

محترمی
السالم علیکم

ایک معاشرے کو بنانے بگاڑنے میں میڈیا کا بہت عمل دخل ہوتا ہے ہمارے چینلز پر ایسے ڈرامے کیوں پیش کیے جاتے ہیں جن کا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیا ہمارے لکھاریوں کو ان کے 
عالوه کوئی اور موضوع نہیں ملتا۔

آج کل کل پی ڻی وی سے دکھائے جانے واال ڈرامہ۔۔دل ناامید تو نہیں۔۔اس کا منہ بولتا ثبوت ہے ہے۔میری درخواست ہے کہ خدارا ولگر سین اور ذومعنی مکالموں سے بھرے ہوئے اس اخالق باختہ ڈرامہ کو 
فوری بند کیا جائے۔

email ,

TV ONE

45 114333

اسالم وعلیکم ورحمتہ هللا وبرکاتہ
ڻی وی ون پر پیش ہونے واال ڈرامہ د"دل نا امید تو نہیں "اسکے ڈائیالگ لباس اور ماحول ہمارے معاشرے اور نوجوان نسل کے لئے بلکل بھی صحت مند تفریح فراہم نہیں کررہے ہیں

ان طوائف ڻائپ لڑکیوں کی سرپرست بوڑھی عورت کا ان لڑکیوں کو کماؤ پوت بولنا... اس گندگی  دراصل جسم فروشی اور ہیومن ڻریفیکنگ اسکا موضوع ہے.. واہیات ڈائیالگز اور ڈریسنگز , ذومعنی جملے.. 
کو ایک پیشے کے طور پر پیش کرنا ہی سب سے زیاده متنازع باتیں ہیں...میری درخواست ہے کہ اسکو بند کیا جائے

email ,

TV ONE
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46 114335

Respected Chairman of the PEMRA,
I would like to draw your attention towards the drama Dil Na Umeed Toh Nahi which is being aired on Tv one. This drama promotes vulgarity and is against the norms 
of our religion and society. It includes women trafikking. I would like you to take action againt this drama.

, email

TV ONE

47 114336

محترم جناب چیئرمین صاحب

آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ ڻی وی پر چلنے واال ڈرامہ 
 *دل نا امید تو نہیں*

ناقابل برداشت ہے عورتوں کی بدترین تذلیل کی جا رہی ہے عورتوں کو کھلونوں کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے کیا اس قابل ہے کہ اسے گھر کے افراد مل کرایک ساتھ دیکھ سکیں خدارا معاشرے پر رحم 
فرمائے اور اس کو فوری بند کریں۔

email ,

TV ONE

48 114337

Dear Sir, 
With great regret, it is felt that the drama "DIL NA UMEED TO NAHI" airing on TV One Pk is way beyond the moral values and standards of our nation....as it shows 
that the Trafficking of girls are done mostly by the women only and women are the ones who has increased this smuggling ratio in Pakistan...What is this drama teaching 
to our younger generation?......Media should display the content that shows moral values and etiquettes to our younger generation..but this drama is completely 
opposite... And that is very very wrong in An Islamic state...Allah Hamein behayai kay kaamon se dur rehnay ki talqeen karta hai..... The authority, your organization 
have over media content demands more responsibility and this actually will made you responsible before Allah at the the day of judgment also..!
Its high time for all of us whether its government or at our side... to change our hearts and minds and beg Him for His mercy and ask Him for His repentance (istaghfar)! 
He will not only provide us in aakhirah but inshallah will remove our problems in this dunya also.. 
'Ask forgiveness from your Lord and He is a perpetual forgiver. He will send down [His blessings] from the sky in continuing shower.'
Will appreciate if you look into the matter and take immediate steps! JAZAKILLAH KHAIR.

, email

TV ONE

49 114338

Dear Chairman,  
PEMRA. GOVT. PK
[Subject: Complaint against, Drama: Dil na umeed to nahi] 

As a family, we sit down to watch television each evening. That is a time for the family to spend together and we regularly attend some family orientated comedy or 
another such program. For the last few days such dramas and commercials have been airing that don't appropriate with our culture and values. Story and specifically 
dialogues in some shows are totally vulgar and destructive state of thoughts.   The new drama "Dil na umeed to nahi" is very in appropriate and meaningless to watch by 
the whole family.

There is no other reason for this program to have been shown that a great deal of money had been paid to do so by some groups to spread vulgarity in our society. I have 
already written to those companies sponsoring the shows. Family entertainment should be just in boundaries of our values, and so I would ask you to ensure that future 
programs are suitable.

Sincer

, email

TV ONE

50 114339

Dear Sir, 
With great regret, it is felt that the drama "DIL NA UMEED TO NAHI" airing on TV One Pk is way beyond the moral values and standards of our nation....as it shows 
that the Trafficking of girls are done mostly by the women only and women are the ones who has increased this smuggling ratio in Pakistan...What is this drama teaching 
to our younger generation?......Media should display the content that shows moral values and etiquettes to our younger generation..but this drama is completely 
opposite... And that is very very wrong in An Islamic state...Allah Hamein behayai kay kaamon se dur rehnay ki talqeen karta hai.....  The authority, your organization 
have over media content demands more responsibility and this actually will made you responsible before Allah at the the day of judgment also..!
Its high time for all of us whether its government or at our side... to change our hearts and minds and beg Him for His mercy and ask Him for His repentance (istaghfar)! 
He will not only provide us in aakhirah but inshallah will remove our problems in this dunya also.. 
'Ask forgiveness from your Lord and He is a perpetual forgiver. He will send down [His blessings] from the sky in continuing shower.'
Will appreciate if you look into the matter and take immediate steps! JAZAKILLAH KHAIR.

, email

TV ONE

51 114340

Dear Sir, \r\nWith great regret, it is felt that the drama \"DIL NA UMEED TO NAHI\" airing on TV One Pk is way beyond the moral values and standards of our 
nation....as it shows that the Trafficking of girls are done mostly by the women only and women are the ones who has increased this smuggling ratio in Pakistan...What is 
this drama teaching to our younger generation?......Media should display the content that shows moral values and etiquettes to our younger generation..but this drama is 
completely opposite... And that is very very wrong in An Islamic state...Allah Hamein behayai kay kaamon se dur rehnay ki talqeen karta hai.....  The authority, your 
organization have over media content demands more responsibility and this actually will made you responsible before Allah at the the day of judgment also..!\r\nIts high 
time for all of us whether its government or at our side... to change our hearts and minds and beg Him for His mercy and ask Him for His repentance (istaghfar)! He will 
not only provide us in aakhirah but inshallah will remove our problems in this dunya also.. \r\n\'Ask forgiveness from your Lord and He is a perpetual forgiver. He will 
send down [His blessings] from the sky in continuing shower.\'\r\nWill appreciate if you look into the matter and take immediate steps! \r\n, email

TV ONE

52 114341

Dear Sir, 
With great regret, it is felt that the drama "DIL NA UMEED TO NAHI" airing on TV One Pk is way beyond the moral values and standards of our nation....as it shows 
that the Trafficking of girls are done mostly by the women only and women are the ones who has increased this smuggling ratio in Pakistan...What is this drama teaching 
to our younger generation?......Media should display the content that shows moral values and etiquettes to our younger generation..but this drama is completely 
opposite... And that is very very wrong in An Islamic state...Allah Hamein behayai kay kaamon se dur rehnay ki talqeen karta hai..... The authority, your organization 
have over media content demands more responsibility and this actually will made you responsible before Allah at the the day of judgment also..!
Its high time for all of us whether its government or at our side... to change our hearts and minds and beg Him for His mercy and ask Him for His repentance (istaghfar)! 
He will not only provide us in aakhirah but inshallah will remove our problems in this dunya also.. 
'Ask forgiveness from your Lord and He is a perpetual forgiver. He will send down [His blessings] from the sky in continuing shower.'
Will appreciate if you look into the matter and take immediate steps! JAZAKILLAH KHAIR.
, email

TV ONE
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53 114342

Respect Sir,

We are really feeling sorry by watching  such shameful drama "Ye dil na umid tou nahy " which is telecasted From TV ONE.
Is it necessary to promote such kind of vulgarity by using this platform.
These kind of shows are going on such an extent, we are really upset.
Now it is really the next level
I must say next level of vulgarity
This is very shameful, intolerant
Being a women i am really disappointed what you are trying to teach society.
please take a notice with action against this drama.
Ban it please.

, email

TV ONE

54 114343

محترم جناب چیرمین پیمرا،
بہت واحیات اور بے حیا چیزیں دیکھا رہا ہے جو کے آنے والی نسلوں کو گمراه کر رہا ہے، ڻیوی چینل پر دیکھا نے واال درامہ "دل نا امید تو نہیں" 

لہذا اس پر فوری بین کیا جائے.

email ,

TV ONE

55 114344

Respected Sir

The drama serial "Dil Na Umeed To Nahi" is being aired on Channel One. The main purpose of the drama industry is to reform society not to corrupt the immoral and 
young generation and make them fall prey to misguidance. Not only obscene scenes, vulgar dressing, dancing parties, smoking, but also mixing of men and women, illicit 
relationships are being shown.
We strongly urge you to stop airing this drama on an immediate basis.

Regards
, email

TV ONE

56 114345

السالم علیكم
چینل ڻی وی ون سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ڈرامہ کا اصل مقصد معاشرے کی اصالح کرنا ہوتا ہے نہ کہ بے حیائی اور نوجوان نسل کو بگاڑنا اور ان کو بے راه روی کا شکار  ڈرامہ سیریل "دل نہ امید تو نہیں" 

کرنا۔ نہ صرف فحش مناظر ، بیہوده ڈریسنگ ، بیکار گفتگو ، رقص کی محفلیں ، تمباکو نوشی بلکہ اس میں مرد اور عورت کا باہمی  اختالط، ناجائز میل جول بھی  دیکھایا جا رہا ہے
ہماری پرزور گذارش ہے کہ اس ڈرامہ کو فوری بنیادوں پر نشر کرنا بند کریں۔ 

email ,

TV ONE

57 114346

Respected Sir
The drama serial "Dil Na Umeed To Nahi" is being aired on Channel One. Not only obscene scenes, vulgar dressing, dancing parties, smoking, but also mixing of men 
and women, illicit relationships are being shown.
We strongly urge you to stop airing this drama on an immediate basis.

Rega

, email

TV ONE

58 114347

اسالم و علیکم
اس ڈرامے میں عورتوں سے غلط کام ، عورتوں کے ناچ اور کوڻھےکا کلچر دکھایا  چئرمین صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آج کل ایک ڈرامہ ڻی وی ون سے نشر ہو رہا ہے جس کا نام ہے "دل نا امید تو نہیں" 

اس ڈرامے کے ذریعے معاشرے میں سےحیا اور شرم کو ختم کرنا ہے-  جا رہا ہے خبکہ یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے- 
آپ سے گزارش ہے کہ اس ڈرامے کے خالف ایکشن لیں تاکہ اس کو اور اس جیسے دوسرے ڈراموں کو فروغ نہ مل سکے- 

شکریہ
اسالم و علیکم  

email ,

TV ONE

59 114348

Drama on Tv One is being aired named ' Dil na Ummed to nahi ' is displaying unethical and uncensored content which is totally against the morals and islamic values. All 
the concerned authorities are requested to please take an immediate action and ban the drama to stop the spread of vulgarity among the youth. 

, email

TV ONE

60 114349

The drama serial DIL NA UMEED TOU NAHI being played on TvOne is a depiction of a society unlike ours. It uses vulgar language and is not meant for young 
audiences.

I strongly urge you to take it down and ban it.

A responsible citizen
, email

TV ONE

61 114350

The drama serial is completely against the Islamic as well as cultural values. It is portraying women as a product, dis honoring their chastity. The dialogues are offensive 
and vulgar.

Drama serials should not only be entertaining but also educative. They should be giving a positive message to the society.

I request you to take prompt action against it and to keep a check on such dramas from airing. 
, email

TV ONE

62 114352 Respected Chairman Pemra.\r\n\r\nI respectfully state that the drama serial \"dil na umeed to nhn\" telecasted on TV ONE is crossing all the limits of vulgarity and is 
showing highly questionable content. Kindly ban this drama as this is dangerous for the morals of a societ\r\nCitizen of Pakistan.\r\n\r\n, email

TV ONE
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63 114353

Respected chairman,  Pemra!

We are tired of driving your attention everytime when such dramas like, Jalan, Fitrat and Mere pas tum hou are aired. This time drama DIL NA UMEED TOU NAHI is 
getting aired on TvOne.

Please take some strict and responsible action this time and give a prove that everything is being filtered before getting aired on television and *PEMRA* is fulfilling its 
duty in the best possible way.
Ban this drama before the fire burns the country.
A RESPONSIBLE CITIZEN.
, email

TV ONE

64 114354

Respected Sir,

I want to complaint about new drama of Tv One 'Dil Na Umeed To Nahi'. The content and the topic is extremely inappropriate and vulgur as they show the environment 
and business of red light area. We cannot watch these kind of shows with our family and children. I want PEMRA to put a ban on such kind shows asap.

Thank you.
, email

TV ONE

65 114355

Respected Sir,

I want to complaint about new drama of Tv One 'Dil Na Umeed To Nahi'. The content and the topic is extremely inappropriate and vulgur as they show the environment 
and business of red light area. We cannot watch these kind of shows with our family and children. I want PEMRA to put a ban on such kind shows asap.

Thank you.
, email

TV ONE

66 114356

ذمہ داران پیمرا!
السالم علیکم

اداروں کا قیام احساس ذمہ داری کے تحت کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ہی ادارے اپنے مقاصد سے ال علم ہوں یا جانتے بوجھتے نظرانداز کرنے لگیں تو کچھ بھی کہنا بےسود ہے۔مگر شعور بیدار کرنا باشعور افراد کا 
ہی فرض ہے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم اپنے فرض سے غافل نہیں ره سکتے۔ انتہائی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دالنا مقصود ہے۔ الیکڻرانک میڈیا (جس میں نجی ڻی وی چینلز کا بڑا 
، سوشل میڈیا اور اشتہار ساز کمپنیز فحاشی پھیالنے اور غیر اخالقی معاشرے کو جنم دینے میں سر گرداں ہیں۔ غیر عملی پالٹ پر مبنی، حقیقت کی دنیا سے دور ڈراموں کے ذریعے مقدس رشتوں  کردار ہے) 
کی بے حرمتی، مخلوط محافل، مادر پدر آزاد معاشره اور فیشن کی دوڑ میں عریاں لباس کو فروغ دیا جارہا ہے۔ یہاں تک کہ اب استاد اور شاگرد جیسا پاکیزه رشتہ بھی ان ڈراموں کی لپیٹ میں آچکا ہے۔ پیمرا 

سے گزارش ہے کہ فحش اشتہارات  اور اس قسم کے نازک موضوعات پر بنائے جانے والے ڈراموں پر فوری پابندی لگائے۔  میڈیا کی کوشش لوگوں کی اصالح ہو نہ کہ معاشرے کی بربادی۔ شکریہ۔

email ,

TV ONE

67 114358

The  TVone's drama "دل نا امید تو نہیں" is showing: slangs, vulgarity, prostitution.
    These are totally against our religious and cultural values.We can't watch this drama due to that shamfulness. 
         This drama serial should be banned.

, email

TV ONE

68 114359

محترم جناب چیئرمین صاحب

کا موضوع مضمون دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا کہ اسالمی جمہوریہ پاکستان جیسے ملک میں اس قسم کے گھڻیا ڈرامےپیش کیے جا رہے  ہیں جن کا اس  ڻی وی ون  پر چلنے واال ڈرامہ" دل ناامید تو نہیں" 
معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہمارے ڈرامے اپنے معیار کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں ۔پڑوسی ملک کے معاشرے کے کلچر کو ہمارے ملک میں دکھانا بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے ہماری آپ 

سے گزارش ہے کہ اس کو فورا بند کیا جائے  تاکہ ہمارے ملک کا نام برقرار ره

email ,

TV ONE

69 114360

جناب چئیرمن صاحب:
اسالم علیکم ،
جناِب عالی ، 

ڻی وی ون چینلز پر بڑھتی ہوئی فحاشی نے قلم اڻھانے پر مجبور کیا ہے ،
کیا ؟  مرد عورت کے اختالط کو بھرپور انداز میں  سر عام مسلم معاشرے میں اس طرح دکھایا جاسکتا ہے ؟ جس طرح کہ آپ کا چینل مسلم معاشرے کی پروا کئیے بغیر دھڑلے سے دکھا رہا ہے 

ہم اسکی پر زور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ڈرامے پر پابندی لگا کر الکھوں مسلمانوں کی دل آزاری سے بچیں ۔
�ّٰ آپ کا حامی و ناصر رہے

ایک مسلمان بہن

email ,

TV ONE

70 114361

آج کل ڻی وی ون پر دیکھایا جا رہا ہے۔ جس میں ہمارے معاشرے کی روایات اور اقدار کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ اتنے  کشف فاؤنڈیشن اور  یو این وومن کے اشتراک سے بنا ایک ڈراما "دل ناامید تو نہیں" 
واہیات سین، لباس، گفتگو، ڈانس پارڻی، مے نوشی، سگریٹ نوشی۔۔۔۔ آخر کون سی برائی ہے جو نہیں دکھائی جا رہی۔ 

کیا یہ سب کچھ پیمرا کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خالف نہیں؟؟؟؟
خدا کا خوف کیجئے اور اس ڈرامے کو بین کیجئے۔ کہ یہ معاشرے کے اخالقی زوال کا باعث ہے۔

 
email ,

TV ONE

71 114362
Yeah drama serial jo TV ONE se telecast ho raha ha yeah fori ban hona chaye is se mashrey MA beegar, bud ikhlaqi or hamari tahzeeb or Islam mukhalif drama hy jo 
family ke sath beth Kar nahi dekha ja sakta. Is ko foran ban hona chahye. \r\nBuraai ko dikhaney se Kia burai kabhi khatam ho sakti hy???? Aap log Kia soch Kar aesey 
dramey banate hyn...\r\nPlease ban this drama asap...... \r\n, email

TV ONE

72 114363 Stop making these type of drama its subject is too much disgusting, email TV ONE

73 114364

Respected management,
Please take strict action against drama"dil na ummeed to nahe" by tvone channel.its too bold and vulgar,its dialogs and screening is so shameless and pathetic .bann this 
drama immediately.
Thankyo
, email

TV ONE

74 114365
Respected Sir\r\nWe are really sorry by watching such shameful drama \" Dil Na Umeed To Nahi \'\' which is telecasted from TV one.\r\nIs it necessary to promote such 
kind of extreme vulgarity by using the platform which is well known by a family entertainment source in Pakistan.\r\nMore over this drama is going on to such an extent 
that it badly disappointed and upset the general public.\r\nTotally can\'t understand what kind of awareness you want to spread by showing obscene scenes, vulgar 
dressing, vain conversations, dance parties, smoking ...\r\nWe strongly request to stop telecasting this drama on an urgent basis.\r\n\r\nRegards\r\n\r\n\r\n, email

TV ONE

75 114366

Respected sir \r\nاس میں جو فحش موضوعات پر ڈرامہ سازی کی گئ ہے معاشرے میں ایسی برائ بہت کم تناسب میں ہے.. ڈرامے میں  ڈرامہ سیریل \" دل ناامید تو نہیں \" ڻی وی ون سے نشر ہورہا ہے.. 
شراب نوشی اور فحش طرز زندگی دکھانے سے کون سی اصالح کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ..  نئ نسل کو اندھے کنوئیں میں دھکیل رہے میڈیا اور پروڈکشن ہاؤسز .. جس  انتہائ واہیات ڈائیالگز , نامناسب لباس, 
برائ کو ہمارے گھروں میں موضوع گفتگو بھی نہ بنایا جاتا ہو اسے ڈرامے کی صورت گھر گھر پہنچانے سے کیا مقصد حاصل ہوگا...بجائے یہ کہ حکومتی سطح پر ان برائیوں کو روکا جائے .. میڈیا اسکو  
صرف ڻی وی بند کردینے کا لوگوں کو مشوره نہ دیا جائے برائ کی تشہیر کو بھی روکاr\n\r\n\... عام لوگوں تک پھیالرہا ہے براه مہربانی اس ڈرامے کو روکنے میں اپنے اختیارات استعمال کریں..   
r\n\r\n, email\شکریہr\n\r\n\..جائے

TV ONE
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76 114368

اس میں جو فحش موضوعات پر ڈرامہ سازی کی گئ ہے معاشرے میں ایسی برائ بہت کم  یو این وومن اور کشف فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ڈرامہ سیریل \" دل ناامید تو نہیں \" ڻی وی ون سے نشر ہورہا ہے.. 
شراب نوشی اور فحش طرز زندگی دکھانے سے کون سی اصالح کرنا چاہتے ہیں  تناسب میں ہوگی مگر میڈیا کو اس قسم کے کردار دکھانے سے کیا ملتا ہے.. ڈرامے میں انتہائ واہیات ڈائیالگز , نامناسب لباس, 

یہ این جی او اور یونائیڻڈ نیشن وومن کے کرتا دھرتا.. نجانے نئ نسل کو کس اندھے کنوئیں میں دھکیل رہے میڈیا اور پروڈکشن ہاؤسز .. جس برائ کو ہمارے گھروں میں موضوع گفتگو بھی نہ بنایا جاتا ہو 
اسے ڈرامے کی صورت گھر گھر پہنچانے سے کیا مقصد حاصل ہوگا...بجائے یہ کہ حکومتی سطح پر ان برائیوں کو روکا جائے .. میڈیا اسکو عام لوگوں تک پھیالرہا ہے ...\r\nیقیناََ◌ اس بات سے انکار نہیں 

تو انکا سدباب کرنے کیلیئے بااختیار اہِل اقتدار اور قانون نافذ کرنے کے ذمہ داران کو مؤثر کارروائ کرنا  کہ چائلڈ ایب یوز , ہیومن ڻریفیکنگ اور جسم فروشی جیسے غلیظ جرائم دنیا میں ہو رہے ہیں.. 
ضروری امر ہے یا ڻی وی ڈراموں کے ذریعے ان فحش موضوعات کو ہر عام فرد کے گھر اور فیملی تک پہنچانا اس جرم کو ختم کرےگا???? \r\nاس ڈرامے کیلیئے بجٹ فراہم کرنے والے , اس موضوع کو 
بے راه روی کو دکھا دکھا کر ہر فرد کیلئے اسے قابل قبول بنایا جاتا ہے .. \r\nہر گناه اور فحش برائ پر ہی  دکھا دکھا کر کون سے مقاصد حاصل کرنا چاه رہے ہیں.. یہ ہر عام پاکستانی بخوبی سمجھ رہا ہے.. 
ڈراموں کے موضوعات  اس جانب اشاره کررہے ہیں کہ میڈیا والوں کو معاشرے کو سدھارنے سے زیاده غیر ملکی فنڈنگ اور نام نہاد این جی اوز کا مفاد عزیز ہے ... افسوس کا مقام ہے کہ کمرشالئزیشن نے 

ہماری پاکیزه اقدار نگلنا شروع کردی ہیں..\r\n\r\n میری تمام بااختیار لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر دل میں ذره برابر بھی آخرت کی جوابدہی کا احساس ہو تو براه مہربانی اس ڈرامے کو روکنے میں اپنے 
r\n\r\n\r\n\r\n, email\..صرف ڻی وی بند کردینے کا لوگوں کو مشوره نہ دیا جائے برائ کی تشہیر کو بھی روکا جائے اختیارات استعمال کریں.. 

TV ONE

77 114369

Assalamu alikum
As a Responsible citizen of  Islamic Republic of Pakistan its my duty to remind u... according to the constitution of Pakistan, the Qur'an and Sunnah is its constitution, 
which says "modesty is the integral part of faith". But the drama" Dil na umeed tu nhi"is a complete devastation and a sign of the destruction for the society, so take 
immediate notice and stop this drama serial from being on aired.
                 
 Thanks.

, email

TV ONE

78 114370

Assalamu alikum
As a Responsible citizen of  Islamic Republic of Pakistan its my duty to remind u... according to the constitution of Pakistan, the Qur'an and Sunnah is its constitution, 
which says "modesty is the integral part of faith". But this drama is a complete devastation and a sign of the destruction for the society, so take immediate notice and stop 
the drama serial from being on aired.
                 
 Thanks.
, email

TV ONE

79 114371

Assalamu alikum
As a Responsible citizen of  Islamic Republic of Pakistan its my duty to remind u... according to the constitution of Pakistan, the Qur'an and Sunnah is its constitution, 
which says "modesty is the integral part of faith". But this drama is a complete devastation and a sign of the destruction for the society, so take immediate notice and stop 
the drama serial from being on aired.
                 
 Thanks.

, email

TV ONE

80 114372

Assalamu alikum
As a Responsible citizen of  Islamic Republic of Pakistan its my duty to remind u... according to the constitution of Pakistan, the Qur'an and Sunnah is its constitution, 
which says "modesty is the integral part of faith". But this drama is a complete devastation and a sign of the destruction for the society, so take immediate notice and stop 
the drama serial from being on aired.
                 
 Thanks.
, email

TV ONE

81 114373

We are feeling ashamed by watching "dil na umeed tou nhi" on TV One. Is it necessary to publicize such shameful crimes which are not common in our society?
 These type of dramas neither describe, nor are suitable for our society. You must telecast educational and light dramas, for the sake of entertainment.
I hope you will understand the damage these dramas are causing to our society and ban this vulgur drama.
Waiting for your positive feedback.
, email

TV ONE

82 114374

Assalamu alikum
As a Responsible citizen of  Islamic Republic of Pakistan its my duty to remind u... according to the constitution of Pakistan, the Qur'an and Sunnah is its constitution, 
which says "modesty is the integral part of faith". But this drama is a complete devastation and a sign of the destruction for the society, so take immediate notice and stop 
the drama serial from being on aired.
                 
 Thanks.

, email

TV ONE

83 114375

Assalamu alikum
As a Responsible citizen of  Islamic Republic of Pakistan its my duty to remind u... according to the constitution of Pakistan, the Qur'an and Sunnah is its constitution, 
which says "modesty is the integral part of faith". But this drama is a complete devastation and a sign of the destruction for the society, so take immediate notice and stop 
the drama serial from being on aired.
                 
 Thanks.

, email

TV ONE

84 114376

Assalamu alikum
As a Responsible citizen of  Islamic Republic of Pakistan its my duty to remind u... according to the constitution of Pakistan, the Qur'an and Sunnah is its constitution, 
which says "modesty is the integral part of faith". But this drama is a complete devastation and a sign of the destruction for the society, so take immediate notice and stop 
the drama serial from being on aired.
                 
 Thanks.
, email

TV ONE

85 114377

Just saw some teasers of TV serial "Dil na umeed to nehi" by TV ONE, and I AM SHOOK. 
Showing off such sensitive topics like Human trafficking, Child abuse, Domestic Slavery in a TV Serial in this vulgar way is really not necessary. 
STOP USING WOMEN AS AN OBJECT AND GIVE THEM THEIR DUE RESPECT AS OUR RELIGION ISLAM TELLS US. 
Pakitani drama industry can really do better than this. 
WE WANT BAN ON THIS DRAMA SERIAL AT ONCE. 
Thank you.
, email

TV ONE
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86 114378

Respected Sir

I have been watching tv channels and these channels constantly show ads related to grocery. Ads like Dalda cooking oil, Cadbury, Ariel, Bonus etc. create little to no 
effect since people already know about them now. If there are 10 ads shown in between series intervals, all of those adds are related to grocery

In order to make small businesses / startups flourish, I would recommend allocating at least half the time given to these ads to startups and small businesses. This would 
improve the ICT industry as well as bring spotlights to these small businesses. Startups with amazing ideas that could become the next big thing like Google or Amazon 
should be given a chance to promote themselves not just on social media but on television industry as well. 

I respect the work PEMRA has been doing to this date and I hope that you keep getting better at a rapid pace by bringing in new ideas to take this industry to the next 
level. 

I hope to hear from you soon. Thank and have a nice day

Regards

, email

TV ONE

87 114379

دیکھ کر شرم محسوس کررہے ہیں۔ کیا ایسے شرمناک جرائم کی تشہیر کرنا ضروری ہے جو ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہیں؟ اس قسم کے ڈرامے نہ تو ہمارے معاشرے  ہم ڻی وی ون پر "دل نا امید تو نہیں" 
کو  بیان کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے معاشرے کے لئے موزوں ہیں۔ تفریح کی خاطر آپ کو تعلیمی اور ہلکے ڈرامے ڻیلی کاسٹ کرنا ہوں گے۔

 مجھے امید ہے کہ آپ اس ڈرامے سے معاشرے کو پہنچنے والے نقصان کو سمجھیں گے اور اس بے ہوده ڈرامے پر پابندی لگائیں گے۔
 آپ کے مثبت تاثرات کی منتظر.

email ,

TV ONE

88 114380

جناب چیرمین صاحب,

استغفرهللا آپ لوگ عوام کو کیا میسج دینا چاھتے ہیں اور اس طرح کےڈرامے  آجکل اے ڻی وی سے نشر ہونے واال ڈرامہ "دل نا امید تو نہیں" پر بڑا اشتعال پایا جاتا اسی وجہ سے دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا... 
سے  کس کی خوشنودی مطلوب ہے؟؟ براه کرم اس بے ھوده ڈرامے کو فوری طور پر بند کیا جائے.

شکریہ.

email ,

TV ONE

89 114383
کی اسڻوری اور ولگر ڈائیالگز نے اس ڈرامے پر شدید اعتراضات کھڑے کر دیئے ہیں۔  السالم و علیکم\r\nمحترم\r\nگزارش ہے کہ حال ہی میں   ڻی وی ون سے نشر ہونے واال ڈرامہ \" دل نا امید تو نہیں\" 

اس ڈرامے  میں ایسے مناظر دکھائے جا رہے ہیں جو کسی بھی طرح ہماری مذہبی و ثقافتی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتے۔ مزید یہ کہ اس میں  ریڈ الئٹ ایریا اور دیگر فحش اور ذومعنی ڈائیالگز موجود ہیں 
جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ اس قابل نہیں کہ اس کو فیملی اور بچوں کے ساتھ دیکھا جا سکے۔ \r\n آپ سے درخواست ہے کہ اس ڈرامے کو فی الفور بند کیا جائے اور اس کے بجائے ایسے ڈرامے نشر کیے 

r\nSent from Yahoo Mail on Android\r\n, email\ایک ذمہ دار شہریr\n\امیمہ ظفرr\n\شکریہr\n\جائیں جو نوجوانوں اور خواتین کو مثبت زندگی پر ابھاریں۔

TV ONE

90 114385

Respected sir,

I want to complaint about new drama of TV one "Dil na umeed toh nai". The content and topic is extremely inappropriate and vulgar as they show the environment and 
business of red light area. We cannot watch these kind of shows with our family and kids. I want PEMRA to put ban on such kind of shows asap. 

Jazakallah 

, email

TV ONE

91 114386

Respected Sir,
Being a responsible citizen of Islamic Republic of Pakistan,  I want to draw your attention towards an important issue which is ruining the future of our young generation. 
Drama serial "Dil na umeed tou nhi"  presented by TV One is presenting nothing other than vulgarity. The content is totally inappropriate which doesn't even represent 
our culture and values. Therefore you are requested to look into this matter and take action against it, before it is too late.

Thank you.

Regards, 
A responsible citizen 

, email

TV ONE

92 114387

Respected sir,

I want to complaint about new drama of TV one "Dill na umeed toh nai". The content and topic is extremely in appropriate and vulgar as they show the environment and 
business of red light area. We cannot watch these kind of shows with our family and kids. I want PEMRA to put ban on such kind of shows asap. 

Jazak Allah

, email

TV ONE

93 114388

Asalam alaikum
I want too complain your new darama from TV one "dil na umeed to nahi" the content and topic is extremely inappropriate & vulgar. We cannot watch these kinds of 
darama of show with our family & kids and friends. I want pemra put ban on such kind of shows asap?

Jazakallah 

, email

TV ONE

94 114389

محترم جناب 
کی جانب مبذول کروانا چاہتی ہوں جس میں غیر محرم سے تعلقات ،غیر اخالقی مناظر ،بے لباسی، تمباکو اور               آپ کی توجہ پی ڻی وی ون پر حال ہی میں ریلیز ہونے والے ڈرامے "دل ناامید تو نہیں" 
مئے نوشی کا استعمال بکثرت دیکھایا گیا ہے یہ ڈرامہ ایک اسالمی ریاست کی توہین معلوم ہوتا ہے۔ میری التماس ہے کہ اس ڈرامے پر  جو ہماری مذہبی اور معاشرتی اقدار کے یکسر منافی ہے  فوری نوڻس 

لیں ۔ 
ایک شہری

email ,

TV ONE
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95 114390
Respected sir, \r\nI want to complain about new drama \"Dil naumeed to Nahi\". The contents and topic is extremely inappropriate and valgur as they show the 
environment and business of red light area. We can\'t watch such type of materials with our family and kids. I want pemra to put ban on such kind of shows.\r\nThank 
you\r\nRegards\r\n\r\n23.01.2021\r\n\r\n, email

TV ONE

96 114391

im writing this complain to inform you about the drama which just aired "Dil na umees to nai" Its a bold script and cant be seen with family members. 
pls take this into ur consideration

, email

TV ONE

97 114392

Drama on Tv One is being aired named ' Dil na Ummed to nahi ' is displaying unethical and uncensored content which is totally against the morals and islamic values. All 
the concerned authorities are requested to please take an immediate action and ban the drama to stop the spread of vulgarity among the youth. 

, email

TV ONE

98 114393

Drama on Tv One is being aired named ' Dil na Ummed to nahi ' is displaying unethical and uncensored content which is totally against the morals and islamic values. All 
the concerned authorities are requested to please take an immediate action and ban the drama to stop the spread of vulgarity among the youth. 

, email

TV ONE

99 114394
السالم علیکم ڈرامہ سیریل دل ناامید تو نہیں چینل ڻی وی  ون سے دکھایا جارہا ہے جس میں بے حیائی  کے تمام مراحل کو پار کیا گیا جس قوم کو تباہی کی طرف کی طرف لے جایا جائے  تو اس قوم کے 

نوجوانومیں بے حیائی پھیال دی جائے  ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیال جارہا ہے اور میڈیا اس کا م میں معاونت کر رہا ہے میری گزارش ہے کہ اس ڈرامے کو فورا بند کیا جائے اور اس کی 
جگہ بہترین فیملی انڻرڻینمنٹ کے ڈرامے دکھائے جائیں  تاکہ معاشرے کو سہی راه کی طرف لے کر جایا جائے آئے اور نوجوان نسل بھی ابھی تعمیری کام میں مشغول ہو  جزاک ال

Nil ,

TV ONE

100 114395 The drama serial "Dil na umeed to nahi" is an extremely vulgar show. Please ban it immediately. Such programs have no place in an Islamic country. Do your job Pemra!, 
email TV ONE

101 114396

It is to bring into your knowledge that drama serial "dil na umeed tou nahi", broadcasting from Tv One, has broken all records of moral boundaries. We, as a Muslim, 
should suppress and condemn these evil doings, instead of promoting them on media.
I duely request you to ban this drama and it's promotion.
 Looking forward for your cooperation
, email

TV ONE

102 114397

یو این وومن اور کشف فاٶنڈیشن کے اشتراک سےڈرامہ سیریل دل ناامید تو نہیں ڻی وی ون سے نشر ہو رہا ہےاس پر فحش موضوعات پر ڈرامہ سازی کی گٸ ہے معاشرےمیں ایسی براٸ بہت کم تناسب میں 
ہوگی مگر میڈیا کو اس قسم کے کردار دکھانے سے کیا ملتا ہے۔ ڈرامے میں انتہاٸ واہیات ڈائیالگز،نا مناسب لباس،شراب نوشی  اور فحش طرز زندگی دکھانے سے کون سی اصالح کرنا چاہتے ہیں یہ این جی 

اور یونائڻڈ نیشن وومن کے کرتا دھرتا ہے نجانےنٸ نسل کو کس اندھے کنویں میں دھکیل رہا ہے میڈیا اور پروڈکشن ہاٶسز۔۔ جس براٸ کو ہمارے گھروں میں موضوع گفتگو بھی نہ بنایا جاتا ہو اسےڈرامے کی 
صورت گھر گھر پہنچانے کیا مقصد ہوگا بجاۓ اس کے حکومتی سطح پر ان کو روکا جا ۓ میڈیا اس کو عام لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ یقینا اس بات سے انکار نہیں کہ چائیلڈ ایب یوز جسم فروشی جیسے غلیظ 

جرائم دنیا میں ہو رہے ہیں اس کا سدباب کرنے کے لۓ با اختیار اہل اقتدار اور قانون نافظ کرنے کے ذمہ دران موثر کارواٸ ضروری ہے نہ کہ ان کو ڻی وی ڈراموں کے ذری ۓ پھیال یا جاۓ 
میری تمام با اختیار لوگوں سےگزارش ہے اس ڈرامے کو روکنےمیں اختیارات استعمال کریں۔۔

email ,

TV ONE

103 114398

On Wed, Jan 27, 2021, 6:00 PM Lubna Habib  wrote:
یو این وومن اور کشف فاٶنڈیشن کے اشتراک سےڈرامہ سیریل دل ناامید تو نہیں ڻی وی ون سے نشر ہو رہا ہےاس پر فحش موضوعات پر ڈرامہ سازی کی گٸ ہے معاشرےمیں ایسی براٸ بہت کم تناسب میں  
ہوگی مگر میڈیا کو اس قسم کے کردار دکھانے سے کیا ملتا ہے۔ ڈرامے میں انتہاٸ واہیات ڈائیالگز،نا مناسب لباس،شراب نوشی  اور فحش طرز زندگی دکھانے سے کون سی اصالح کرنا چاہتے ہیں یہ این جی  
اور یونائڻڈ نیشن وومن کے کرتا دھرتا ہے نجانےنٸ نسل کو کس اندھے کنویں میں دھکیل رہا ہے میڈیا اور پروڈکشن ہاٶسز۔۔ جس براٸ کو ہمارے گھروں میں موضوع گفتگو بھی نہ بنایا جاتا ہو اسےڈرامے کی  
صورت گھر گھر پہنچانے کیا مقصد ہوگا بجاۓ اس کے حکومتی سطح پر ان کو روکا جا ۓ میڈیا اس کو عام لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ یقینا اس بات سے انکار نہیں کہ چائیلڈ ایب یوز جسم فروشی جیسے غلیظ  
جرائم دنیا میں ہو رہے ہیں اس کا سدباب کرنے کے لۓ با اختیار اہل اقتدار اور قانون نافظ کرنے کے ذمہ دران موثر کارواٸ ضروری ہے نہ کہ ان کو ڻی وی ڈراموں کے ذری ۓ پھیال یا جاۓ  
میری تمام با اختیار لوگوں سےگزارش ہے اس ڈرامے کو روکنےمیں اختیارات استعمال کریں۔۔
, email

TV ONE

104 114399

السالم علیكم
پاکستانی ڈرامے کی طور پر قابل قبول نہیں۔ اس طرح کے ڈرامے بنانے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ نے اس برائی اور گمراہی  ڻی وی پر کاشف فاؤنڈیشن کی پروڈکشن میں نیا ڈرامہ  "دل نہ امید تو نہیں" 

کوخدا نخواستہ  پھیالنا  ہے، جو ہمارے معاشرے میں بمشکل 10٪ ہے۔
پاکستانی ڈراموں میں خاندانی اقدار کی وجہ سے ایک مشہور شہرت ہے،لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ایسے فحش ڈراموں اور تھیمز بنانے سے آپ سستی درجہ بندی حاصل کرسکتے ہیں لیکن برائی کبھی 

ختم نہیں ہوتی۔
یہ تمام فحش مکالمے اور ڈریسنگ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ یقینی طور پر ، ہم ایسے ڈرامے نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہماری پرزور گذارش ہے کہ اس ڈرامہ کو فوری بنیادوں پر نشر کرنا بند کریں۔

email ,

TV ONE
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105 114400

Respected Sir
We are really sorry by watching such shameful drama " Dil Na Umeed To Nahi '' which is telecasted from TV one.
Is it necessary to promote such kind of extreme vulgarity by using the platform which is well known by a family entertainment source in Pakistan.
More over this drama is going on to such an extent that it badly disappointed and upset the general public.
Totally can't understand what kind of awareness you want to spread by showing obscene scenes, vulgar dressing, vain conversations, dance parties, smoking ...
We strongly request to stop telecasting this drama on an urgent basis.

Regards
Lubna Hassan

Respected Sir
We are really sorry by watching such shameful drama " Dil Na Umeed To Nahi '' which is telecasted from TV one.
Is it necessary to promote such kind of extreme vulgarity by using the platform which is well known by a family entertainment source in Pakistan.
More over this drama is going on to such an extent that it badly disappointed and upset the general public.
Totally can't understand what kind of awareness you want to spread by showing obscene scenes, vulgar dressing, vain conversations, dance parties, smoking ...
We strongly request to stop telecasting this drama on an urgent basis.

Regards

, email

TV ONE

106 114401

Respected Sir,
                         I am writing to you to kindly immediately take notice of the drama DNUTN being shown on TVONE....
The content, dialogues are very vulgar,...
There is no disagreement or refusing that human trafficking and women abuse are a burning issues,but portraying them in an indecent manner there is.
The code of conduct to be followed,has been clearly given by PTA.
There is always a proper and effective way to convey a message but to do so in a manner that is not in accordance to our social norms is not at all acceptable.
Why are we taking funds from foreign based Organizations to bring forth filth in the name of entertainment.
Instead promoting positive and uplifting content in these distressing times,dramas of these kind are pushing people more into depressi
, email

TV ONE

107 114402

محترم جناب 
میڈیا دن بدن ڈراموں کی شکل میں معاشرے کو بد سے بدتر کی طرف لے جارہا ہے 

بے حیائی اور غلط راستے کی طرف لے جاتے ڈرامے سوائے معاشرے میں گندگی پھیالنے کے اور کچھ نہیں کر رہے
دل نا امید تو نہیں نام کا ڈرامہ آخر کیا سکھا رہا ہے اور کون سا کلچر دے رہا ہے برائے مہربانی اس کو فوری بند کیا جائے یہ فحش ہرگز برداشت کے قابل نہیں 

email ,

TV ONE

108 114403

Respected sir,
                         I want to complain about new drama aired by TV 1"dil na fumed tou nahi".The content and topic is extremely inappropriate and vulgar. Being citizens of 
islamic country we should not watch and appreciate such presentation. I request PEMRA to put a ban on such ki d of shows asap.
Regard
, email

TV ONE

109 114404

السالم وعلیکم \r\n      محترم عہدیدارن۔ آپ سے گزارش ہے کہ میڈیا ہماری زندگی کا الزمی جزو بن گیا ہے  آج ہماری نوجوان نسل اسی کے زیر اثر ہے کیا یہ ممکن نہیں کی پہلے بھی تو ڻی وی پر ڈرامے 
آتے تھے اور سب شوق سے دیکھتے تھے یہ اچانک کیا ہوا کے یہ ہی میڈیا جو لوگوں کی تفریح کا ذریعہ تھا فحاشی اور عریانی کا ذریعہ بن گیا آئے ایک سے بڑھ ایک بے بہوده ڈراموں کی ریس لگی رہتی 

ہے جس کی مثال آج کل پیش ہونے واال  ڈرامہ نیو ون کا دل نہ امید نہیں ساری حدیں پار کرچکا ہے اسی میڈیا کےچینل ARY سے دیکھا ئ دینے واال ڈرامہ  اوالد  بھی نشر ہورہا ہے اسکی پسندیدگی اپ چیک 
کر لیں وه یقیناً  ان بے ہوده ڈراموں  کی بانسبت  زیاده پسند کیاجارہا ہے   کیونکہ وه حقیقت پر مبنی اور عام گھریلو کہانی ہے آپ کو لوگوں کی پسند کا ہی خیال رکھنا ہے تو یہ آپ خود دیکھ لیں  لیکن یہاں تو 
خدارا ہماری نوجوان نسل کو یوں ان ہتھیاروں سے برباد نہ کیجے یہ ہماری آنے والی کل کی روشن صبح ہیں  ان کو فحاشی کے اندھیره میں نہ ڈھکیلے  r\n\معاملہ ہی کسی اور کو خوش کرنا لگ رہا ہے ؟؟

r\n            \r\n\r\n, email\

TV ONE

110 114405
After watching the first episode of Dil na umeed tou nahi, I felt really disappointed as it promotes vulgarity and  It is unethical and highly immoral to market any product 
by disdaining your moral values. \r\n\r\nI really condemn this drama as it\'s unable to be watched with family. \r\nPlease take action against it. \r\n\r\nHope from you a 
positive response. \r\n\r\nThankyou\r\n, email

TV ONE

111 114406 Dear All Concerned\r\n\r\n*اڻھو کہ وقت قیام آیا* \r\n \r\nڻی وی ون سے پیش کیا جانے واال ڈرامہ جس کو تحریر کیا ہےآمنہ مفتی نے اور ڈائیریکڻر کاشف نثار ہیں جب کہ کاسٹ میں یمنٰی زیدی، نعمان  
ڈرامے کی کہانی کا لب لباب اور موضوع* r\n\اعجاز ، وحاج ڻیپو ،عدنان شاه وغیره شامل ہیں ۔ * \r\nموضوع ہے چائلڈ ابیوز ،چھوڻے بچوں کی شادیاں ،عصمت فروشی جبکہ کہانی کچھ اس طرح سے ہےکہ  
جو بچپن میں ہی اسمگل ہو جاتی ہے دیگر مسائل کے ساتھ زندگی گزارتی ہے ۔ r\n, email\ *االرم کی گھنڻی بج چکی ہے* r\n\ ایک لڑکی هللا رکھی ( یمنی زیدی) 

TV ONE

112 114407

السالم علیکم 
   آج آپ سے مخاطب ہونے کا سبب وه واہیات ڈرامہ ہے جو بچوں کی اسمگلنگ کے نام پر دکھایا جارہا ہے بے شک یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور اس پر ارباب حل وعقد کو بیڻھ کر سوچنا چاہئیے اور مسئلہ کا 

حل نکالنا چاہئیے لیکن یہ کیا ظلم ہے کہ پورے معاشرے کی ایسی گھڻیا اور بیہوده تصویر پیش کی جائے جس سے لگے کہ پورا معاشره اس جرم میں ملوث ہے ۔           TV 1 پر پیش ہونے واال ڈرامہ " دل 
اس لحاظ سے ایک بہت غیر مہذب اور اسالمی افكار سے کھلم کھال بغاوت پر مشتمل ڈرامہ ہے۔  ناامید تو نہیں"  

کو نہ صرف مظلوم سمجھا جائے بلکہ اس کے کام کو جائز اور  بطور پیشہ قبول کیا جائے ۔   ایک طبقے کو اس انداز میں دکھانا کہ اس طبقے  یعنی (طوائف )  
 ہمارے ملک میں این جی اوز کو جو آزادی دی جا رہی ہے اور مغربی ممالک کی فنڈنگ اور سپورٹ انھیں حاصل ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت اور میڈیا کی مکمل سرپرستی نے ان کے خفیہ عزائم کو 

بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کوششوں کو تیز بھی کردیا ہے ۔
     خدارا ایسے تمام ڈراموں کو فی الفور بند کیا جائے جو ہمارے خاندانی نظام کو تیزی کے ساتھ زوال پذیری کی طرف لے جارہے ہیں اور ہماری دنیا و آخرت کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں ۔

                                               
       

email ,

TV ONE

113 114408

Assalamualaikum,
I truly against the drama "dil na umeed tou nahe" ... We cannot watch these kind of drama with our family or kids ... Kindly don't play these cheap dramas 

JazahkalAllah

, email

TV ONE

114 114409

اسالم علیکم 
میں  آپ کی توجہ ڻی وی وں ون پردکھائے جانے والے ڈرامے کی طرف توجہ دالناچاہتی یوں ۔۔۔یہ ڈرامہ سیریل فوری بند ہونا چاہیے ۔ عورت کو بےحیای اور عریانی سے بچانے  ! عورت،ماں،  بہن،  بیڻی 

ہیں محترم ہیں ۔ ان کے کردار بہترین نمونہ ہے ۔غلط کردار  دکھا کر نام بدنام مت کریں ۔۔۔۔هللا تعالی سے ڈرو ۔۔۔۔یہ ڈرامہ سیریل فوری بند  کریں ۔۔۔۔۔۔
ایک پاکستانی شہری 

email ,

TV ONE

115 114287 Please check Urdu 1 Tv channel that is showing irrelevant Western culture in Pakistan, email Urdu 1
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