
 

  

 

  115 سیریز کی جھلکیاںپاکستان جنوبی افریقہ   ،ایس این ٹی وی 

 ممالک تک پہنچائے گا 
  

پی سی بی اور ایس این ٹی وی کے معاہدے میں ایچ بی ایل پی ایس ایل   •

 کے اختتام تک توسیع  2021
 

 :2021جنوری  25، کراچی

  

عد اب ایس  کے درمیان معاہدے میں توسیع کے بپاکستان کرکٹ بورڈ اور ایس این ٹی وی 

پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین چھبیس جنوری سے شروع ہونے والی  این ٹی وی  

  115دنیا کے کی جھلکیاں  کے میچز   2021سیریز اور ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 

 پہنچائے گا۔  تکممالک  

 

پاکستان میں پہلی کرکٹ سیریز ہے۔ سیریز دو  کے بعد یہ جنوبی افریقہ کی  2007سال 

کے   2021ایچ بی ایل پی ایس ایل ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل ہے۔

  میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے۔ 34تمام 

 

ں روزانہ کی بنیاد پر  ان تمام میچز کی جھلکیااس پارٹنرشپ کے مطابق ایس این ٹی وی 

میں عمل میں   1996ایس این ٹی وی کا قیام بھیجے گا۔کالئنٹس کو  سے زائد   1200اپنے 

سے زائد   115مجموعی طور پر  ایک ورلڈ کالس اسپورٹس ویڈیو پارٹنر ہے جو کہیہ آیا، 

 ہے۔  بھیجتا گھنٹے اپنا کنٹنٹ    24مالک میں مسلسل م
 

ہوئی تھی، جس    قائم  درمیان شراکت داری گزشتہ سال ایس این ٹی وی اور پی سی بی کے 

کی جھلکیاں دنیا بھر میں   2020ایچ بی ایل پی ایس ایل کے مطابق ایس این ٹی وی نے 

 موجود اپنے کالئنٹس کو فراہم کی تھیں۔ 

 

 وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی بی: 

 

  



ایس این  ایگزیکٹو وسیم خان نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف 

 2021پاکستان بمقابلہ جنوبی افریقہ کرکٹ سیریز اور ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ ٹی وی  

، جس سے ان دونوں ایونٹس کو دنیا بھر  کے میچز کی جھلکیاں دنیا بھر میں پہنچائے گا 

پی سی بی اور  سے میں اس توسیع میں کوریج ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ شراکت داری 

 ایس این ٹی وی کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔

 

 2021پاکستان کے انٹرنیشنل میچز اور ایچ بی ایل پی ایس ایل جب   کہ وسیم خان کا کہنا  

پاکستان کرکٹ  سے اس   کی جھلکیاں دنیا بھر میں موجود کرکٹ فینز تک پہنچیں گی تو 

 کی پروفائل بڑھے گی۔

 

کے تشخص میں  پاکستان کرکٹ   دنیا بھر میں گزشتہ دو سال سےانہوں نے مزید کہا کہ  

 ان آمدہے۔ جس کی واضح مثال مختلف ممالک کی ٹیموں کی پاکستاضافہ ہوا ہے، 

 

نے   2020ایچ بی ایل پی ایس ایل  پرانہوں نے کہا کہ غیرملکی ٹیموں کی پاکستان آمد 

، لیگ میں شریک کھالڑیوں نے یہاں چھ ہفتے گزارے اور وہ  کا کردار ادا کیا ہےکیٹالسٹ 

 ٹیسٹ پلیئنگ ملک ہے۔  ایک محفوظکہ پاکستان   تسلیم کرتے ہیں

 

 : جیمز ڈوب، ایم ڈی ایس این ٹی وی

 

ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ  جیمز ڈوب کہتے ہیں کہ  ڈی ایس این ٹی وی کے ایم  

اس نئے معاہدے کے تحت اب ہم پاکستان اور جنوبی  معاہدے میں توسیع پر بہت خوش ہیں، 

کے تمام میچز کی جھلکیاں دنیا   2021افریقہ کے مابین سیریز اور ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 بھر تک پہنچائیں گے۔ 

 
 
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. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


