
 

ایچ بی ایل پی ایس مشترکہ طور پر زاسپورٹس ورکٹاور اسپورٹس اور 

 ڈکشن پارٹنر مقررکے لیے پرو 0202ایل 
 

 پریس ریلیز کرنے کے حوالے سے اہم سواالت ڈکشن سروس فراہم وپر

 کے ہمراہ موجود ہیں

 

 :0202جنوری 02ر، الہو

 

ایچ بی ٹاور اسپورٹس اور اسپورٹس ورکز کو مشترکہ طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے  

 02ایونٹ ڈکشن پارٹنر مقرر کرنے کا اعالن کیا ہے۔وکے  لیے  پر 0202ایل پی ایس ایل 

 گا۔جاری رہے مارچ تک کراچی، الہور، ملتان اور  راولپنڈی میں  00فروری سے 

 

ٹ رنمنپروکیوپاکستان ڈکشن پارٹنرز کا انتخاب وکے لیے پر 0202 ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 کیا گیا۔ دو کمپنیوں کے اتحاد پر مشتمل کے تحت صاف شفاف طریقے سے 0222رولز 

کم مالیت پر ٹینڈر حاصل ا انتخاب ٹینڈر کے ذریعے کیا گیا، جنہوں نے سب سے پنی ککم

 کیا۔

 

دونوں کمپنیاں ہیں۔ ٹاور اسپورٹس پاکستان جبکہ اسپورٹس ورکز سنگاپور کی رجسٹرڈ

ذمہ داریاں سرانجام دیں پیشہ وارانہ  شاندارٹیم کے ذریعے بہترین کمپنیاں مشترکہ طور پر

 گی۔

 

ڈکشن کے  فرائض سرانجام دینے  کے وپر میں  ایچ بی ایل پی ایس ایل، دونوں کمپنیاں 

تربیت بھی ٹیکنکل عملے کو کیمرہ مینز اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ساتھ ساتھ 

پاکستان میں موجود براڈ کاسٹنگ نظام کو مزید مؤثر  کا مقصد  ی پروگراماس تربیت دیں گی۔

 بنانا ہے۔

 

معاون کی ذمہ داریاں اسٹیفن نارس کے جبکہ کڈونلڈ یکرس مکی سربراہی ٹیم ڈکشن وپر



 سپرد کی گئی ہے۔

 

ای ایس پی این اسٹار  اسپورٹس  میں بطور سینئر نائب صدر فرائض میکڈونلڈ اس سے قبل 

وہ ٹین اسپورٹس کے بانی اراکین میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ انجام دے چکے  ہیں۔ 

 کمپنی کے سی ای او بھی رہ چکے ہیں۔

 

جنوبی ایشیا یو کے میں بی ٹی اسپورٹس اور میں  ڈکشن تجربے وسالہ پر 02نارس اپنے 

ہیڈ آف  وہ ٹین اسپورٹس میں و کامیابی سے  النچ کرچکے ہیں۔کمیں ٹین اسپورٹس 

کی پراڈکشن تک پاکستان کے  میچز  0222سے  0222 ڈکشن بھی رہ چکے ہیں، وہوپر

 کرنے  کا تجربہ بھی رکھتے  ہیں۔

 

رینڈل اور گراہم  گبرالورنز رینزٹم فینلے،  میں دیگر نمایاں اراکینکےڈکشن کریو وپر

 شامل ہیں۔

 

ایس ایل پی ایل ، آسٹریلین اوپن اور بی سی مالزمت  میں بی پی ایل،  دور   سالہ 02ٹم فینلے 

سر وریگنز برگ سپر اسپورٹس  کے ایگزیکٹو پروڈیسی آئی کے ساتھ کام کرچکے ہیں۔ 

آئی پی ایل سالہ تجربے میں  02حیثیت سے ذمہ داریاں نبھاچکے ہیں جبکہ رینڈل کے  کی 

 کی  پراڈکشن کرنا شامل ہے۔

 

 : ایگزیکٹو پی ایس ایل پراجیکٹ، شعیب نوید

 

کی ایچ بی ایل پی ایس ایل  ہم پی ایس ایل پراجیکٹ ایگزیکٹو شعیب نوید کا کہنا ہے  کہ

 کی شمولیت پر بہت پرجوش ہیں۔ان تجربہ کار اراکین ڈکشن کے لیے وبراہ راست پر

 

ترین کے ابتداء سے  ہی پی سی بی مداحوں تک بہ بی ایل پی ایس ایلانہوں نے کہا کہ ایچ 

آئندہ ایڈیشن میں بہترین ورکز سپورٹس ااورٹاور نشریات فراہم کررہا ہے، امید ہےکہ 

 کرکٹ فینز کو متاثر کریں گے۔ڈکشن فراہم کرکے وپر

 

 :چیئرمین اسپورٹس ورکز، کرس میکڈونلڈ

 

پاکستان میں موجود ہمارا مقصد چیئرمین اسپورٹس ورکز کرس میکڈونلڈ کاکہنا ہےکہ 

ایچ بی ایل پی کیمرہ مینز اور ٹیکنکل عملے کو اعلٰی تربیت فراہم کرنے  کے ساتھ ساتھ 

 ڈکشن فراہم کرنا ہے۔وکے دوران بہترین اور متاثرکن پر 0202ایس ایل 

 

باقاعدہ کالس روم بنا کر پاکستانی عملہ کو تربیت انہوں نے  کہاکہ وہ لیگ کے دوران  



سال میں پاکستانی  0سے  0فراہم کریں گے۔ کرس میکڈونلڈ نےکہا کہ ان کا ہدف آئندہ 

 عملے  کو بہترین اسپورٹس پراڈکشن سیکھانا ہے۔
– ENDS – 
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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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