
 
 

کے کنسوریشم سے تاریخی  پی سی بی نے پی ٹی وی اور اے آر وائے
 معاہدہ کرلیا 

 
 : ء 2022جنوری  10الہور،

 
  2022پاکستان میں بسنے والے کرکٹ شائقین ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کے سیزن 

کا ایڈیشن  پی ٹی وی اسپورٹس اور اے اسپورٹس پر براہ راست مالحظہ   2023اور 
  زنی کے س گی پاکستان سپر ل  لی ا  یب  چی اپاکستان کرکٹ بورڈ نے   گے کیونکہ   فرمائیں
پی ٹی وی اور اے آروائے کے   ےیحقوق کے ل یاتی کے نشر 2023اور  2022

 سے تاریخی معاہدہ کرلیا ہے۔  کنسوریشم 
 

 معاہدے پر دستخط کیے۔الہور میں واقع پی سی بی ہیڈکوارٹرز میں  دونوں فریقین نے  
 

  4350786786ٹی وی براڈکاسٹ رائٹس کے لیے سب سے زیادہ، نے   می کنسورش اس
 ں ی کے مقابلے م کلی سائ گزشتہ گا کر نشریاتی حقوق حاصل کیے، جو کی بولی ل روپے   

 ہے۔ ی بول یزائد ک  صدی ف 50
 

 : یب یس یپ چیئرمین ،رمیز راجہ
 

نے کہا کہ وہ اس تاریخی معاہدے پر پی ٹی وی    رمیز راجہپاکستان کرکٹ بورڈ    چیئرمین
 کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ، اے آروائے اور پاکستان کرکٹ بورڈ 

 
  نی شائق  ، جو ہے کہا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل ہماری قومی شناخت بن چکی  انہوں نے 

لیگ کے میچز   بھی کرکٹ   نی ہے۔ شائق کررہی  طرف راغب یاپنتیزی سے کو   کرکٹ
کے برانڈ   لیا سی ا یپ لیا یب   چی ا دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں اسٹیڈیم کا رخ کرکے

 ۔ ںی ہ کا اظہار کرتے  تی مشروط حما   ری غے لیے اپنی ک
 

بلکہ    ںی م  نی نہ صرف پاکستان کے شائق ل یا سیا یپ   لی ا  یب  چی ا رمیز راجہ نے کہا کہ  



سے تعلق رکھنے والے  یزندگ ہائے  شعبہ  تمام جہاں   مقبول ہے، یبھ   ںی م  وںیملک ری غ
 ۔ اس لیگ سے محظوظ ہوتے ہیں کرکٹ ِنی شائق

 
ٹی وی رائٹس  نے  یہاں ہم  ونکہیہے ک مثالی لمحہ ہی چیئرمین پی سی بی کا کہنا ہے کہ 

  یب   چی ا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہےقیمت حاصل کی   بے مثال  کے فروخت کے لیے 
 ۔  ہے بن چکاکتنا بڑا برانڈ    لی ا س ی ا یپ لی ا

 
جنوری سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں   27ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کا ساتواں ایڈیشن  

 قذافی اسٹیڈیم الہور میں کھیال جائے گا۔ فروری کو  27  ایونٹ کا فائنلشروع ہوگا۔ 
 

– ENDS – 
 

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. 
  



 

  


