
 

 رائٹس پر پی سی بی کی وضاحتالئیو اسٹریمنگ 
 

 ء:3232مارچ  32 الہور،

 

ہے جس میں دعوٰی کیا گیا  تردید کرتامکمل اخباری رپورٹ کی ایک کرکٹ بورڈ   پاکستان

  فروخت کیے۔کمپنی کو بیٹنگ رائٹس  برطانویایک ہے کہ پی سی بی نے 

 

 :کا بیان یب یس یپ

 

کرتے ہوئے واضح کرنا پاکستان کرکٹ بورڈ اس الزام کو مکمل طور پر رد اور مسترد 

نہ کسی سے کوئی رابطہ یا معاہدہ کیا اورنہ نے بیٹنگ رائٹس سے متعلق  اسچاہتا ہے کہ 

سے متعلق  بیٹنگ رائٹس کسی بھی صورتحال میںہی اس کے کسی بھی کمرشل پارٹنر کو

 اجازت ہے ۔ کرنے کی یا رابطہ کسی بھی کمپنی سے کوئی معاہدہ 

 

سے پاکستان  (کی9190تا 9102کے تین ایڈیشنز )حقائق یہ ہیں کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل 

نے  یڈیا پارٹنراس م۔کے پاس ہیں باہر الئیو اسٹریمنگ کے حقوق ایک بین االقومی کمپنی

ایچ بی ایل پی بیٹنگ کمپنی کوکے لیے ایک مقررہ عمل سے گزرے بغیر ایک منظوری 

جیسے ہی معاملہ پی سی بی کے ۔ فراہم کردئیے الئیو اسٹریمنگ کے  حقوقایس ایل کی 

اس حوالے سے  اورمیڈیا پارٹنر سے رابطہ قائم کیا  نوٹس میں آیا ویسے ہی پی سی بی نے

 ۔ےجاری ہتبادلہ خیال 

 

یاتو پی سی سے رابطہ ک یب یس یسے مذکورہ اخبار نے گذشتہ ہفتے  پ جب اس حوالے 

 بی نے اس اخبار کو حقائق واضح کیےتاہم اس کی درست رپورٹنگ نہیں کی گئی۔
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
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country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility 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. 

 

 



 

 


