
 

 ونٹسیا سٹکیڈوم پرٹاور اسپورٹس اور اسپورٹس ورکز مشترکہ طور
 کے پروڈکشن پارٹنر مقرر 

 

 کرے گا   یپروڈکشن بھ  یک  زیریزمباوے س شمیکنسور یہی •

 اور شام 3سہ پہر  چزیٹورنامنٹ کے م  ونیکپ فرسٹ  ال یٹونٹ یٹ شنلین •
 اسپورٹس پر براہ راست نشر ہوں گے یو یٹ یبجے پ 7 ساڑھے

 اریمع ی  اعل یہوم کرکٹ ک  یاور پاکستان ک  سٹکیکو  ڈوم  نزیف یب یس یپ •
 یب یس یکمرشل پ کٹریفراہم کرنے کا خواہشمند ہے، ڈائر جیکور یک 

  دیبابرحم 
 

 ء: 2020ستمبر  27 الہور،
 

  شنلیکرکٹ بورڈ  نے ٹاور اسپورٹس اور اسپورٹس ورکز کو مشترکہ طور پر ن پاکستان
اپنا پروڈکشن   ےیکے ل زیریاور زمباوے  کے خالف ہوم س  یکپ، قائداعظم ٹراف یٹونٹ یٹ

 ہے۔  ایپارٹنر مقرر کرد
  
 ہے۔   یگئ یمکمل عمل کے تحت ک کی کے ا  یپ فیآر ا  یفراہم یحقوق ک ان
  

  2020لیا س یا یپ  لیا  یب چیاسپورٹس اور اسپورٹس ورکز  نے مشترکہ طور پر ا ٹاور
پروڈکشن کا انتخاب  یک چوںیکرکٹ م سٹکیپروڈکشن کے بعد اب پاکستان کے ڈوم یک
اسپورٹس   یو یٹ ینے پ  یب یس  یپ حال ہی میں بات قابل ذکر ہے کہ ہی ہاںیہے۔   ایک

کو  یب یس   یہے، جس کے تحت پ ایسال معاہدہ ک ن یتکے  ساتھ  کشنیمون یک ایڈ یم  یاور آئ
 آمدن متوقع ہے۔  یڈالر ک یکیامر  نیمل 200

 
 : یب یس یکمرشل پ کٹریڈائر د،یبابرحم

 
کو    نزیپارٹنرشپ کرکٹ ف ہیکا کہنا ہے کہ  دیبابرحم  یب یس  یکمرشل پ کٹریڈائر
فراہم کرنےسے  جیکور یک اریمع  ی  اعل یہوم کرکٹ ک  یکرکٹ اور پاکستان ک سٹکیڈوم

 ژنیو  یلیمطابق ہے، اس سے قبل ہم پاکستان ٹ  نی کے ع  ےیکے نظر یب یس  یمتعلق  پ
 ۔ ں یکے ساتھ اہم معاہدہ کرچکے ہ زسروس  کشنیمونی ک ایڈ یم یاسپورٹس اور آئ



 
 چینے کہا کہ ٹاور اسپورٹس اور اسپورٹس ورک مشترکہ طور پر ہمارے ساتھ ا دیبابرحم

ان   ںیہم ںیم یروشن یاور اس تجربے ک ںیکام کرچکے ہ ںیم 2020 لی ا سی ا یپ لی ا یب
  ونٹسیا سٹکیاتحاد اب پاکستان کے ڈوم  ہیہے کہ  نیقیپر مکمل اعتماد ہے،   تیقابل یک

 رکھے گا۔  یپروڈکشن جار یک اریمع ی  اعل یبھ ں یم زیریاور زمباوے کے خالف ہوم س 
 

سے نوجوانوں کو   جیکور  یک اریمع  ی  اعل یک چوںیم سٹکیکہا کہ ڈوم دینےمز   انہوں
  ںیکا موقع ملے گا، جس سے ملک بھر م کھنےی د ںیم کشنیکرکٹرز کو ا  دہیاپنے پسند

 فروغ حاصل ہوگا۔  دیکو مز لی کرکٹ کے کھ
 

 اسپورٹس ورکز:   نیئرمیچ کڈونلڈ،یم کرس
 
بار پھر پاکستان کرکٹ  کی کا کہنا ہے کہ وہ ا کڈونلڈیاسپورٹس ورکز کرس م  نیئرمیچ

رواں سال ہم  نے پروڈکشن کا  ں،یکے ساتھ کام کا موقع ملنے پر فخر محسوس کرتے ہ 
کرکٹ اور   سٹکیاسے اب ڈوم ایقائم ک ںیم 2020 لی ا سی ا یپ لی ا  یب چیا  اریجو مع

 گے۔    ںیکوشش کر یک نےبرقرار رکھ  یبھ ںیم  زیریزمباوے س 
 

 یکرکٹ ک سٹکیکہا کہ ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ مل کر ڈوم  دینے مز  انہوں
 ۔ ں یپروڈکشن کے خواہاں ہ نیبہتر 

 
جائے گا۔ اس  ایکا استعمال ک  مروںیک 24پروڈکشن کے دوران ُکل  یکپ ک یٹونٹ یٹ  شنلین

  ںیگے۔ ٹورنامنٹ م  ںیجائ ےیطرز کے گرافکس استعمال ک دیجد مرےاوریک  یڈ چیدوران ا
بجے   7 ساڑھے  اور دوسرا شام 3سہ پہر  چیگے۔ پہال م ںیجائ لےیکھ  چزیروزانہ دو م

 جائے  گا۔  الیکھ
  
 یو یٹ یپ چزیم 11کے  یاور قائداعظم ٹراف چزیم 33کپ کے تمام  یٹونٹ یٹ  شنلین

 گے۔  ںی جائ ےیاسپورٹس پر براہ راست نشر ک
 

About the National T20 Cup 

 

• The 2020-21 season curtain-raiser under Covid-19 protocols will be held from 30 September to 18 
October with the First XI matches in Multan and Rawalpindi, and Second XI matches in Lahore. 
Complete event and season’s schedule available here 
 

• Imad Wasim’s Northern will defend the title they won in 2019-20 after defeating Balochistan in 
front of a packed-to-capacity Iqbal Stadium, Faisalabad. Other four sides are Central Punjab, 
Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab 
 

• Pakistan’s very best white-ball cricketers will feature in the competition. Complete player squads 
are available here. 
 

• As part of the US$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, 
the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click here to read 

https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-announces-covid-19-protocols-for-domestic-season.html
https://www.pcb.com.pk/men-s-domestic-series.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/squads-for-national-t20-cup-confirmed.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-finalizes-broadcast-deal-for-pakistan.html


more about the three-year agreement 
 

• The First XI event carries a total prize money of PKR9million with the winner collecting a cheque 
of PKR5million and the runner-up receiving PKR2.5million.  
 

• With one eye on the ICC T20 World Cups 2021 and 2022 the First XI matches will be held on 
double-league, meaning each player will get a minimum of 10 matches to impress the national 
selectors as well as franchise owners for the HBL Pakistan Super League 2021 
 

• With match fee for white-ball matches set at PKR40,000, the double-league format provides a 
high-performing player to earn, at least, PKR400,000. This is part of the PCB’s strategy and 
commitment to enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers 
 

• To know and understanding potential player earnings in the 2020-21 domestic season, please 
click here 

 

 

 

https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/a-category-domestic-player-can-earn-over-pkr3million.html

