
 

کی ٹائٹل اسپانسرشپ  تک کے لیے پی ایس ایل  2025ایچ بی ایل نے  

   حاصل کرلی
 

 ء: 2021نومبر  18 ،الہور

 

ایچ بی ایل نے آئندہ چار سال کے لیے پاکستان سپر لیگ کی ٹائٹل اسپانسرشپ حاصل کرلی  

ٹائٹل  تک بھی لیگ کا  2025سے  2022ہے۔ پی ایس ایل کا حالیہ اسپانسر ایچ بی ایل اب 

 اسپانسر رہے گا۔

 

فیصد زائد  55بلکہ گزشتہ کنٹریکٹ سے  زیادہایچ بی ایل نے نہ صرف ریزرو پرائس سے  

 کنٹریکٹ ویلیو کے بعد پی ایس ایل کی ٹائٹل اسپانسر شپ حاصل کی ہے۔

 

۔ سات  ہیں ٹائٹل اسپانسر کے حقوق حاصل کیے ایچ بی ایل نے پبلک ٹینڈر پراسس کے تحت  

 ل کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔حقوق کے حصو پارٹیز نے ان  

 

 : یب یس یپ  نیئرمیراجہ، چ زیرم

 

کا آئندہ چار سال کے لیے مزید  ایچ بی ایل  راجہ کا کہنا ہے کہ    زیرم  ی ب   یس ی پ   نی ئرم یچ 

پی ایس ایل کا ٹائٹل اسپانسر بننا اس کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ مضبوط تعلقات کی  

 کرتا ہے۔  ترجمانی

 

سے پی سی بی کا ایک قیمتی اور قابل بھروسہ  2016ایچ بی ایل  راجہ نے کہا کہ ز ی رم

پاکستان سپر لیگ کی ٹائٹل اسپانسرسپ کو مزید  انہوں نے کہا کہ ایچ بی ایل کا  ۔پارٹنر ہے

سال تک برقرار رکھنا پی سی بی اور پاکستان سپر لیگ پر اس کے اعتماد کا منہ بولتا   4

 ثبوت بھی ہے۔ 

 

 : ایچ بی ایل  صغیر مفتی، چیف آپریٹنگ آفیسر

 



پاکستان میں  ایچ بی ایل کا کہنا ہے کہ ایچ بی ایل کےچیف آپریٹنگ افیسر صغیر مفتی 

سال کے لیے   4آئندہ  کے ساتھ، پاکستان سپر لیگ  ے سب سے بڑے پلیٹ فارم کھیلوں ک

ایچ بی ایل کا پی  اس نئے معاہدے کے تحت اب کنٹریکٹ برقرار رکھنے پر خوش ہے۔  بھی

 ایس ایل کے ساتھ سفر دس سال تک کا ہوجائے گا۔
 

 
 
 
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. 

 
 

 

 

 



 


