
 

بن  زڈومیسٹک پارٹنرآفیشل کے 2020-21سیزن  اور ٹپال ٹی ٹک 
 گئے

 
 :2020ستمبر 30، ملتان

 
ٹک   کی آفیشل پارٹنرشپ کے لیے 2020-21ڈومیسٹک سیزن  پاکستان کرکٹ بورڈ نے

 کے ساتھ معاہدہ کرلیا ہے۔ اور ٹپال ٹی 
 

نیشنل ٹی ٹونٹی کپ اور قائداعظم  کے درمیان یہ پارٹنرشپ،پاکستان کرکٹ بورڈ   اورٹک 
س کا شراکت دار بن فرسٹ الیون کے تمام ٹورنامنٹٹپال ٹی  جبکہ ہےلیے  ٹرافی کے 

  گیاہے۔
 

لے  وع ہونے  واستمبر سے شر  30کا آغاز   2020-21پاکستان کے ڈومیسٹک سیزن 
پاکستان چھ مختلف کرکٹ ایسوسی ایشنز میں شامل  ۔نیشنل ٹی ٹونٹی کپ سے ہوچکا ہے

 ایونٹ میں شرکت کررہے ہیں۔  اس کے مایہ ناز اور باصالحیت کرکٹرز 
 

 : پی سی بی کمرشلبابرحمید، ڈائریکٹر 
 

اور ٹپال ٹی جیسے پاکستان  وہ ٹکبابر حمید کا کہنا ہے کہ  پی سی بی  ڈائریکٹر کمرشل
  انہوں نے کہا کہ ٹککرنے پر مسرور ہیں۔ کے دو معروف برانڈز کے  ساتھ پارٹنرشپ 

کرکٹ کے ساتھ شراکت داری مختلف انداز میں پاکستان اور ٹپال ٹی اس سے  قبل بھی  
مشتمل اس نئے ڈومیسٹک ڈھانچے کے   ہیں مگر چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز پر  کرچکے

 بہت اہم ہے۔ ساتھ ان کی پارٹنرشپ 
 

ٹک سیزن میں اعلٰی معیار کی  شائقین کرکٹ کو ڈومیس بابرحمید نے کہا انہیں یقین ہے  کہ 
 ۔ کرکٹ دیکھنے کوملے گی

 
 لمیٹڈ: بسکٹس کنٹینٹل  ڈائریکٹر مارکیٹنگسمیع واحد، 

 
ٹک نے پاکستان ڈائریکٹر مارکیٹنگ سمیع واحد کا کہنا ہے کہ  کے لمیٹڈ  کنٹینٹل بسکٹس 

ََ کرکٹ کو اسپورٹ کیا ہےاور اب میں ہمیشہ کھیلوں او َ ہم اسی عزم کے ساتھ ر خصوصا



ے ساتھ پارٹنرشپ اسٹرکچر کنئے ڈومیسٹک  اس پی سی بی کے نظریے کے مطابق 
 کررہے ہیں۔ 

 
 : پرائیوٹ لمیٹڈ ٹپال ٹی

  
کے لیے پاکستان  وہ ڈومیسٹک کرکٹ کا کہنا ہے کہ   ٹڈ رائیوٹ لمیپ ٹیل ترجمان ٹپا 

نے اس عزم کا اظہار کیا ہے ۔ انہوں خوش ہیںبہت پر  رشپپارٹن کرکٹ بورڈ کے  ساتھ
بہترین  شائقیِن کرکٹ کو کٹ کے معیار میں اضافہ اورسے پاکستان کرکہ اس پارٹنرشپ 

نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کی  ، ہم ملتان میں شروع ہونے والے گیکا موقع ملے کرکٹ دیکھنے 
 کامیابی کے منتظر ہیں۔ 
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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 
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 
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