
 
فروخت سے متعلق پی ایچ بی ایل پی ایس ایل کے براڈکاسٹ رائٹس کی 

 سی بی کی وضاحت
 

 ء:8282دسمبر  82 الہور،

 

 یو یٹ لیا سیا یپکے لیے کرکٹ  نیشائق اور ہولڈرز کیپاکستان کرکٹ بورڈ، اپنے اسٹ

 یپر مبن رٹیشفاف اور م  بولی کے  کی 2222-2222رائٹس برائے  ایڈیبراڈکاسٹ م ےک

 عمل کی وضاحت پیش کرتا ہے:

 

  کے فروخت کے  2222-2222ٹ رائٹس برائے براڈکاسٹی وی کے  پی ایس ایل

۔ اس اشتہار میں دیا گیا دو معروف اخبارات میں ٹینڈر کو  2222لیے یکم دسمبر 

دہندگان کو دو سال ۔ جہاں دسمبر درج تھی 22ٹینڈر جمع کروانے کی آخری تاریخ 

کروانا ضروری جمع  شکشیپ یمجموع یاپن ےیمدت کے ل ی( ک2222اور  2222)

 ۔تھا

  بنیادی  )جیو انٹرٹینمنٹ کیپرائیوٹ لمیٹڈ میڈیا کارپوریشن اس سلسلے میں انٹرنیشنل

پاکستان ٹیلی ئے کیمونیکشنز پرائیوٹ لمیٹڈ )اے آر وائے( اور اور اے آر واکمپنی(

 نے بڈز جمع کروائیں۔ )پی ٹی وی سی( کارپوریشن لمیٹڈ ویژن 

 یآئ کچھ دیر پہلےکے اعالن سے  متیق زرویر ہ مقرر کی جانب سے  یب یس یپ 

 کیا  استفسارسے یب یس یپ ہوئے کا اظہار کرتے  شیکے نمائندے نے تشو یس میا

ساتھ خود کے  یاے آر وائ کیسے براڈکاسٹر یاستیر بحیثیت ےن یس یو یٹ یکہ پ

 یو یٹ یپبراہ راست استفسار  ہینے  یب یس یپ، جس پر سے کنسوریشم بنالیا ہے

 ۔کرنے کا مشورہ دیاسے  یس

 ا پرائس ک زرویجانب سے ر یک یب یس یپ آیاکہ  ایلگانے والوں سے پوچھا گ یبول

 یکوئ دیکو کھولنے سے پہلے مز مالیاتی پیشکشاعالن کرنے اور پھر مہر بند 

دہندگان  یدونوں بول کیا گیا اور تشویش کا اظہار نہ مزید  ؟ہیں اعتراضات ایخدشات 

 ۔ایاتفاق ک پررکھنے  یمل کو جاراس عنے 

 دو سال کے  ںیم یموجودگ یدہندگان ک ینے دونوں بول یب یس یجس کے بعد، پ

 ۔ایکا اعالن ک متیق زرویر یکبلین  3.584 ےیل



  کے اے آر وائی/ پی ٹی وی سی  جاتی یکھول  مالیاتی پیشکشاس سے پہلے کہ

یاتی مال یان کدستاویز کی صورت میں جمع کروائی گئی نمائندے نے کہا کہ 

کو دوگنا سمجھا  متیکہ اس ق  یاور درخواست ک تھی ےیسال کے ل کیا شکشیپ

کہ مہر  ایکے نمائندے کو مطلع ک یس یو یٹ ی/پینے اے آر وائ یب یس یجائے۔ پ

 عملدرخواست پر یزبان اس  ےیکے ل میترم ںیم دستاویزکی  پیشکش یاتیبند مال

 یکو بول صلےیاور اس ف یگئ یدرخواست مسترد کر د لٰہذا یہ جا سکتا۔  ایک ںینہ

 ۔ایدہندگان نے قبول کر ل

 گئے: ےیانکشافات ک لیاور درج ذ ایکو کھوال گ پیشکش یمال یدہندگان ک یبول  

  اے آر ؛ : 2202222222: حقوق کے لیے مجموعی فیس جانب سے آئی ایم سی کی

:  کی جانب سے حقوق کے لیے مجموعی فیس وائی/ پی ٹی وی سی 

  روپے  2221010010

   قیمت کی نہ تھی مقررہ ریزریوپی سی بی کی جانب سے کوئی بھی بولی 

  کے گھنٹے  کیدہندگان کو ا ی، دونوں بولمطابقپہلے سے طے شدہ عمل کے لٰہذا

کو  متیق زرویجمع کر کے ر پیشکش یمال مہر بند شدہ  ینظر ثان وقت میں مقررہ

کے بعد،  جس۔ ایگ ایاور موقع فراہم ک کیاس سے تجاوز کرنے کا ا ایپورا کرنے 

 یبول ادہیگا اور سب سے ز لےکو کھو پیشکش یاتیشدہ مال ینظرثان یب یس یپ

 ے گا۔فروخت کردلگانے والے کو حقوق 

 اور  ںیگئ یکھول ںیم یموجودگ یدہندگان ک یدونوں بول پیشکش یاتیشدہ مال ینظرثان

 :ایحد سے تجاوز ک لیکو درج ذ متیق زرویدونوں نے ر

  اے آر ؛ : 2002222222: آئی ایم سی کی جانب سے حقوق کے لیے مجموعی فیس

:  کی جانب سے حقوق کے لیے مجموعی فیس وائی/ پی ٹی وی سی 

 جمع کروائی گئی  روپے  0272010010

  اے آر وائے/پی ٹی وی سی کو حقوق دینے کی اس کے بعد پی سی بی بڈ کمیٹی نے

 ۔سفارش کی

  کے فروخت کے  2222-2222پی ایس ایل  ٹی وی کے براڈکاسٹ رائٹس برائے

 پی سی بی کی آفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔بڈ ایولویشن رپورٹ لیے

  مکمل عمل کیا گیا۔ ہر موقع پر مقررہ طریقہ کار پر بڈ دستاویز میں 

 فارم ٹیمناسب پل کیا ےیکے بعد کے خدشات اور اعتراضات اٹھانے کے ل یبول ،

 یس یہے۔ پ موجود کی صورت میں ، ازالہ کا اتیشکابرائے  یٹیکم یک یب یس یپ

 تیشکا یادارے سے کوئ یبھ یلگانے والے کس یبول آج تک کو کی اس کمیٹی  یب

 ۔یہوئ ںیموصول نہ
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ABOUT THE PCB 

 

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which 

was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 

perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 

promotion of the game of cricket in Pakistan. 

 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 

development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 

Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 

 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 

winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 

 

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 

sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 

pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 

commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 

 

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket infrastructure, monitoring the 

implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high 

quality training provision for officials and coaches. 
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