
 

 پالن تیاربراڈکاسٹ اور ٹری پینل نکمراولپنڈی ٹیسٹ کے لیے
 

، ڈینی موریسن اور بازید خان شمیم چوہدری، اطہر علی خانرمیز راجہ،  •
 پر مشتمل کمنٹری پینل

 دستیابکی سہولیت  کیمرہ ہاک آئی بال ٹریکنگ اور اسٹمپ ،ڈی آر ایس •

 کا پالنکیمروں سے براڈکاسٹ  23ایک الٹرا ہائی اسپیڈ سمیت کل  •

  
 ء:2020 فروری5الہور، 

 
کے درمیان ٹیسٹ  نگلہ دیشپاکستان اور بکو   شائقین کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے

  ہے۔ رلیہم کرنے کی منصوبہ بندی ککے پہلے میچ کی اعلٰی معیار کی کوریج فراسیریز 
فروری سے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم  7 ،ورلڈٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل میچآئی سی سی 

 راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ 
 
میچ کمنٹری پینل اور براڈ کاسٹ پالن کا اعالن کردیا ہے۔  پی سی بی نےاس حوالے سے 

مختلف ایچ ڈی   23اسپورٹس کے اشتراک سے ممکن ہوگی جو براڈ کاسٹ کوریج ٹین کی 
 کیمروں کی مدد سے مداحوں کو ٹی وی اسکرین سے جوڑے رکھے گی۔

 
سپر  سلو اسپن ویژن کیمراز سمیت ایک الٹر ہائی اسپیڈ کیمرہ بھی   2براڈ کاسٹ پالن میں 

د پروڈکشن کے دوران اسٹمپ کیمراز اور ہاک آئی بال ٹریکنگ سمیت جدی میچ شامل ہے۔ 
 کا یہ نظام امپائرز کو ڈی آر ایس کے فیصلوں میں بھی معاونت فراہم کرےگا۔  

 
دن کے آغاز سے قبل اور اختتام پر اسٹریٹ ڈرائیو شو کے ذریعے دن بھر کے  کھیل پر 

 تجزیہ کیا جائے گا۔ 
 

اس موقع پر سابق کرکٹر زرمیز راجہ، بازید خان، اطہر علی خان، شمیم چوہدری اورڈینی  
کے دوران میدان میں ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر تبصرہ   زمیچموریسن بطورکمنٹیٹر 

 کریں گے۔ 
 

کو دنیابھر کے مداحوں تک پہنچانے   پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان شیڈول ٹیسٹ میچ



برصغیر میں موجود  بھی براڈ کاسٹ کریو میں شامل ہے۔ کے  لیے انتہائی پیشہ ور اسٹاف 
 ۔ دیکھ سکتے ہیںالئیو اسٹریم  میچ کی  پر بھی www.sonyliv.com  مداحکرکٹ کے 

 
افریقہ میں سپر جنوبی ،کیریبین میں  ٹین کرکٹ ،  ٹیسٹ میچ راولپنڈی  میں شیڈول 

سونی اور انڈین برصغیر میں جنوب مشرقی ایشیا میں  ،، آسٹریلیا میں فوکس اسپورٹس 
دونوں  شائقین کرکٹ  ۔دیکھا جاسکتا ہےپر براہ راست ورک انڈیا پر  سونی پکچرز نیٹ

مالئیشیا میں آسٹرو، امریکہ میں ِولوجبکہ پاکستان میں ٹین ٹیموں کے درمیان میچ ، 
 ۔براہ راست دیکھ سکتے ہیںپر اسپورٹس 
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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 
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. 
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