
 

 پالن تیاربراڈکاسٹ اور ٹری پینل نکمراولپنڈی ٹیسٹ کے لیے
 

  ،ڈیٌی هوریطي اور ببزیذ خبى شوین چوہذری، اطہر ػلی خبىرهیس راجہ ،

 پر هشتول کوٌٹری پیٌل

 دضتیبةکی ضہولیت  کیورٍ ہبک آئی ببل ٹریکٌگ اور اضٹوپ ،ڈی آر ایص 

  کب پالىکیوروں ضے براڈکبضٹ  32ایک الٹرا ہبئی اضپیڈ ضویت کل 

   

 ء:0202 فروری5الہور، 

 

کے درهیبى ٹیطٹ ضیریس  ٌگلہ دیشپبکطتبى اور بکو  شبئقیي کرکٹ پبکطتبى کرکٹ بورڈ ًے

آئی ضی  ہے۔ رلیہن کرًے کی هٌصوبہ بٌذی ککے پہلے هیچ کی اػلٰی هؼیبر کی کوریج فرا

فروری ضے پٌڈی کرکٹ اضٹیڈین راولپٌڈی هیں 7 ،چیوپئي شپ هیں شبهل هیچضی ورلڈٹیطٹ 

 شروع ہوگب۔
  

هیچ کوٌٹری پیٌل اور براڈ کبضٹ پالى کب اػالى کردیب ہے۔  پی ضی بی ًےاش حوالے ضے  

هختلف ایچ ڈی  32اضپورٹص کے اشتراک ضے هوکي ہوگی جو براڈ کبضٹ کوریج ٹیي کی 

 ٹی وی اضکریي ضے جوڑے رکھے گی۔ کیوروں کی هذد ضے هذاحوں کو

 

ضپر  ضلو اضپي ویژى کیوراز ضویت ایک الٹر ہبئی اضپیڈ کیورٍ بھی  3براڈ کبضٹ پالى هیں 

کے دوراى اضٹوپ کیوراز اور ہبک آئی ببل ٹریکٌگ ضویت جذیذ پروڈکشي هیچ شبهل ہے۔ 

 گب۔ کب یہ ًظبم اهپبئرز کو ڈی آر ایص کے فیصلوں هیں بھی هؼبوًت فراہن کرے

 

دى کے آغبز ضے قبل اور اختتبم پر اضٹریٹ ڈرائیو شو کے رریؼے دى بھر کے  کھیل پر 

 تجسیہ کیب جبئے گب۔

 

اش هوقغ پر ضببق کرکٹر زرهیس راجہ، ببزیذ خبى، اطہر ػلی خبى، شوین چوہذری اورڈیٌی 

کے دوراى هیذاى هیں ہر لوحہ بذلتی صورتحبل پر تبصرٍ کریں  زهیچهوریطي بطورکوٌٹیٹر 

 گے۔

 

کو دًیببھر کے هذاحوں تک پہٌچبًے  پبکطتبى اور بٌگلہ دیش کے درهیبى شیڈول ٹیطٹ هیچ



برصغیر هیں هوجود بھی براڈ کبضٹ کریو هیں شبهل ہے۔کے  لیے اًتہبئی پیشہ ور اضٹبف 

 ۔دیکھ ضکتے ہیںالئیو اضٹرین  هیچ کی  پر بھی  www.sonyliv.com هذاحکرکٹ کے 

 

افریقہ هیں ضپر جٌوبی ،کیریبیي هیں  ٹیي کرکٹ ، ٹیطٹ هیچ راولپٌڈی  هیں شیڈول 

ضوًی اور اًڈیي برصغیر هیں جٌوة هشرقی ایشیب هیں  ،، آضٹریلیب هیں فوکصاضپورٹص 

دوًوں شبئقیي کرکٹ  ۔دیکھب جبضکتب ہےپر براٍ راضت ورک اًڈیب پر  پکچرز ًیٹضوًی 

هالئیشیب هیں آضٹرو، اهریکہ هیں ِولوجبکہ پبکطتبى هیں ٹیي ٹیووں کے درهیبى هیچ ،

 ۔براٍ راضت دیکھ ضکتے ہیںپر اضپورٹص 
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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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