
 

پر براہ  یو یٹ یپ چزیکے م یسالہ معاہدے کے تحت قائداعظم ٹراف نیت
 راست نشر ہوں گے 

 

 یہوگ ابی پر دست نلیچ وبیوٹیکے  یب یس یپ منگیاسٹر یک اریمع یڈ چیا •
 

 ء: 2020اکتوبر   23 ،ی کراچ
 
کرکٹ ٹورنامنٹ،   ئریمیاپنے وعدے کے مطابق مداحوں کو پاکستان کے پر  یب ی س یپ

  یقائداعظم ٹراف تی کے فائنل سم ونٹیفراہم کرے گا۔ا جی براہ راست کور یک یقائداعظم ٹراف
 پر نشر ہوں گے۔  ی و یٹ  یبراہ راست پ  چزیم 11 ڈولی ش ںیم
 
  یک م یسے اسٹر نلی چ وبیوٹیکے  ی ب یس  یپ  جی کور یک اریمع ی ڈ چی ا یک چوںیم ارہیگ ان

نشر ہوں    یاسپورٹس پر بھ یو  یٹ یپ  ںی م یکوالٹ ی ڈ سی ا  چزیم یہ یجبکہ   یجائے گ
  یممکنہ طور پر پ چزیکے م یکے دوران قائداعظم ٹراف زیریگے۔ پاکستان اور زمبابوے س

  یو  یٹ  یاور پ یب ی س یں گے تاہم اس حوالے سے پیجائ  ے یپر نشر ک شنلین ی و یٹ
 ۔ ںیہ  ںیمکمل رابطے م ہیانتظام

 
کے   ج یجائے گا۔کور ایکا استعمال ک مروں یک یڈ  چی ا 14کے دوران   ج یکور یک  ونٹیا

 جائے گا۔ ای اہتمام ک  یاور پوسٹ پلے شوز کا بھ یدوران پر
 
سکندربخت ، شاہ   د،یخان، طارق سع د یباز  ٹریمعروف کمنٹ ںی کے پہلے راؤنڈ م ونٹیا
 موجود ہوں گے۔  ںی باکس م یکمنٹر ےیپر تبصرہ کرنے کے ل چزیم د یحم اسریاور   صلیف

 
کا   یاور فرسٹ کالس کرکٹرز کو کمنٹر شنلیسابق انٹرن گرید  یب  یس  یپ  ںیراؤنڈز م آئندہ

  میاسٹر  ویالئ  چزیم 10کے  ونٹ ینے گزشتہ سال ا یب  یس ی موقع دے گا۔اس سے قبل پ
 پر نشر ہوا تھا۔  یو   یکا فائنل براہ راست ٹ ونٹیتھے جبکہ ا ےیک
 

 : ی جائے گ ی ک جیبراہ راست کور ی ک چوںی م لیذ دررج
 

 اکتوبر 28تا  25بمقابلہ سنٹرل پنجاب؛   سندھ



 نومبر  3اکتوبر تا  31بمقابلہ سدرن پنجاب؛  بلوچستان
 نومبر 9تا    6پنجاب بمقابلہ بلوچستان؛  سنٹرل
 نومبر   23تا    20پنجاب بمقابلہ سندھ؛  سدرن

 نومبر   29تا    26بمقابلہ ناردرن؛  برپختونخوایخ
 دسمبر  5تا  2پنجاب بمقابلہ سندھ؛  سنٹرل
 دسمبر  11تا  8پنجاب بمقابلہ بلوچستان؛  سدرن
 دسمبر 17تا  14بمقابلہ ناردرن؛   سندھ

 دسمبر  23تا    20بمقابلہ سنٹرل پنجاب؛  برپختونخوایخ
 دسمبر   29تا    26 برپختونخوا؛یبمقابلہ خ  ناردرن

 فائنل  ؛یتا پانچ جنور کمی
 

 
 

 


