
 

 قائداعظم ٹرافی کے میچز الئیو اسٹریم ہوں گےتاریخ میں پہلی بار 
  

  گشاؤًڈ، قزافی اعٹیڈین اوس یو ثی  ایل ایجٹ آثبد کشکٹ کو شبئقیِي کشکٹ

 هیں قوهی کھالڑیوں کو ایکشي هیں دیکھ عکیں گےاعپوسٹظ کوپلیکظ 

 66  کب فبئٌل ًیشٌل ٹشائیٌگولش خواتیي ایک سوصٍ چیوپئي شپ عتوجش کو

 ثھی الئیو اعٹشین کیب جبئے گبهیچ 

  ،کی صوست هیں تصبویشاوس هیچ کی جھلکیبں هیچ سپوسٹظ ، ساؤًڈ اپظ

جبًٌے کے لیے پی عی ثی عوشل هیڈیب کب هیچ کی تبصٍ تشیي  صوستذبل 

 سر کشیں
 

 ء: 9132 ستمبر 31الہور،

 

کب  کوسیجکی ثھشپوس سوصٍ کشکٹ ٹوسًبهٌٹ، قبئذاعظن ٹشافی  4 ًے پبکغتبى کشکٹ ثوسڈ

کی  03لیگ هیچض هیں عے  03اعبدٍ کشسکھب ہے۔ پی عی ثی ًے ایوًٹ کے 
ًیشٌل اعٹیڈین کشاچی دعوجش تک  00عے  9واعٹشیوٌگ کشًے کب اعالى کیب ہے ججکہ الئی

 ٹیلی ویژى پش ثشاٍ ساعت ًشش کیب جبئے گب۔جبسی سہٌے واال فبئٌل هیچ هیں 

 
عٌٹشل پٌجبة اوس عذسى پٌجبة کے کیوشوں پش هشتول ایوًٹ کی الئیو اعٹشین کوسیج  6

ے الئیو اعٹشیوٌگ کشکٹ کقزافی اعٹیڈین الہوس هیں ہوًے والے هیچ عے ششوع ہوگی۔ 

 هذادوں کو کھیل عے جوڑے گی۔
 

اعٹیڈین هیں ثگٹی اعٹیڈین کوئٹہ هیں ثھی ایوًٹ کے هیچض الئیو اعٹشین کیے جبئیں گے۔ 

 الئیو اعٹشین کیے جبئیں گے۔چھٹے ساؤًڈ کے هیچض شیڈول پبًچویں اوس 
 

 الئیو اسٹریم میچز کی تفصیالت مندرجہ ذیل ہے:

 

 04  عٌٹشل پٌجبة ثوقبثلہ عذسى پٌجبة ثوقبم قزافی اعٹیڈین الہوس: عتوجش 07عے 

 60  اعٹیڈین فیصل آثبداقجبل ًبسدسى ثوقبم عٌٹشل پٌجبة ثوقبثلہ  عتوجش:  64عے 



 68  ایجٹ آثبد عذسى پٌجبة ثوقبثلہ خیجشپختواًخوا ثوقبم یکن اکتوثش: عتوجش عے
 کشکٹ اعٹیڈین 

 5 کے آس ایل اعٹیڈین ساولپٌڈیًبسدسى ثوقبثلہ ثلوچغتبى ثوقبم اکتوثش:  8عے 

 68  ثگٹی اعٹیڈین کوئٹہثلوچغتبى ثوقبثلہ خیجشپختواًخوا ثوقبم اکتوثش:  00عے 

 4  ثگٹی اعٹیڈین کوئٹہعذسى پٌجبة ثوقبثلہ ثلوچغتبى ثوقبم ًوهجش:  7عے 

 00  ًیشٌل اعٹیڈین کشاچیعٌذھ ثوقبثلہ ًبسدسى ثوقبم ًوهجش:  04عے 

 08  ًیشٌل اعٹیڈین کشاچیعٌذھ ثوقبثلہ عٌٹشل  پٌجبة ثوقبم ًوهجش: 60عے 

 65  کشاچیًیشٌل اعٹیڈین عذسى پٌجبة ثوقبثلہ عٌذھ ثوقبم ًوهجش:  68عے 

 6  ًبسدسى ثوقبثلہ خیجشپختواًخوا ثوقبم یو ثی ایل اعپوسٹظ کوپلیکظ دعوجش:  5عے
 کشاچی

 

 لیے الئیواعٹشیوٌگ  کے دیٌے کے لیےکوسیج  هغبویتوبم ٹیووں کو ششیک  ایوًٹ هیں
  ہے۔گئی هیچض کی تقغین کی 

 

 0 :ثلوچغتبى 

  : 0عٌٹشل پٌجبة 

  :0خیجشپختواًخوا 

  : 4ًبسدسى 

  :0عٌذھ 

  :4عذسى 
  

وغ کے لیے ثھی اقذاهبت قبئذاعظن ٹشافی کے عبتھ عبتھ پی عی ثی خواتیي کشکٹ کے فش

کشکٹ قوهی ٹشائیٌگولش ایک سوصٍ خواتیي  ًے اط علغلے  هیں پی عی ثیکشسہب ہے۔
الہوس جوخبًہ گشاؤًڈ هیں کشًے کب فیصلہ کیب ہے۔ الئیو اعٹشین کب فبئٌل هیچ چیوپئي شپ 

  ایوًٹ کب فبئٌل هیچ الئیو اعٹشین کیب جبئے گب۔عتوجش کو  66
 

 قبئذاعظن ٹشافی کے جي هیچض کی الئیو اعٹشیوٌگ ًہیں کی جبسہی اى هیچض کی جھلکیبں

 کی جبئیں گی۔فشاہن ایک ویڈیو پیکج کی صوست هیں  پی عی ثی کی جبًت عے
 

کی   لیے پی عی ثیئذاعظن ٹشافی هیں ششیک کشکٹشص کو هذادوں عے جوڑًے کے قب

 دکوت  عولی هٌذسجہ ریل ہے:
 

 اسکورنگ:

 



کہ جج کی جبئے گیعٌٹشل پٌجبة اوس عذسى پٌجبة کے دسهیبى هیچ کی الئیو اعکوسًگ 

ثعذ پی عی ثی کے گھٌٹے  0هیچض کے اعکوسص کی تفصیالت ہش  6پہلے ساؤًڈ کے ثقیہ 
 عوشل هیڈیب پش جبسی کی جبئیں گی۔

 

 ہیش ٹیگ:
 

 ہیش ٹیگ سکھب گیب ہے۔ QEA19#قبئذاعظن ٹشافی هیں 

 
 تصبویش:

 

ثشائے هہشثبًی ہبئی سیضولیشي تصبویش جبسی کشے گب۔پی عی ثی تیٌوں هیچض کی 
 کشیڈیٹ ضشوس دیں۔تصبویش اعتعوبل کشتے وقت پی عی ثی کو 

 

 میچ رپورٹس:

 

سپوسٹ اًگشیض ی هیں هہیب کشے گب ججکہ توبم پی عی ثی توبم فشعٹ کالط هیچض کی 

 ساؤًڈ اپ اسدو هیں کیب جبئے گب۔هیچض کب 
 

 کھیل کے فشوغ اوس هذادوں کو کشکٹ عے جوڑًے کے لیےپبکغتبى کشکٹ ثوسڈ ًے

 شبئقیِي کشکٹ کب داخلہ هفت سکھب ہے۔ پہلے ساؤًڈ کے تیٌوں هیچض  کے لیے 
 

شبئقیِي کشکٹ کے کشاچی هیں ایجٹ آثبد کشکٹ اعٹیڈین اوس یو ثی ایل اعپوسٹظ کوپلیکظ 

ًوجش گیٹ عے  6قزافی اعٹیڈین الہوس هیں هذاح ہوگب ججکہ داخلی ساعتہ هختص  لیے ایک 
 اعٹیڈین هیں داخل ہوعکتے ہیں۔

 

 ثجے ششوع ہوں گے۔ 03توبم تیٌوں هیچض صجخ 
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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 
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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. 

 
 

 

 


