
 

 

فد آئندہ ہفتے  بگٹی اسٹیڈیم کا دورہ کرے گاو کا کستان کرکٹ بورڈپا  
 

 ا یپنڈی اور ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کی مرمت کا کام بھی جلد شروع کرد

 گا جائے

 ے اشتراک س اسٹیڈیمز کی مرمت کا کام پی سی بی اور نیسپاک کے

 کیا جارہا ہے
 

 ء :  7192جوالئی  91الہور، 

 

یڈیم کوئٹہ کا دورہ کرے ٹی اسجوالئی کو بگٹ 62پاکستان کرکٹ بورڈ کا اعلٰی سطحی وفد 

 گا۔ لےکرنے کا جائزہ واقع پیدا م کے کمرشل سہولیات کے اردگرداسٹیڈیم فد و ۔گا

 

اجالس ۔  میں کیا جارہا ہےکے نتیجے بی بورڈ آف گورنرز کے اجالس پی سی  دورہ

کے لیے اقدامات کرنے  سہولیات پیداکمرشل یڈیم میں ٹیا تھا کہ اسیصلہ کیا گمیں ف

صحت مندانہ سرگرمیاں پیدا فیملیز اور نوجوانوں کے لیے  ۔ٹھانے کی ضرورت ہےا

۔ آمدن بھی بڑھائی جاسکتی ہےپی سی بی کی روزگار کے ساتھ ساتھ  کرنے سے  

 

سے پیدا ہونے والی آمدن گرد کمرشل سہولیات کے مواقع بڑھانے اردیڈیم کے ٹبگٹی اس

کی حکمت عملی کے پی سی بی جوپر خرچ کیا جائے گاکی ترقی کو ریجنل کرکٹ 

صالحیتیں اور روزگار کے مواقع بڑھانے میں مدد دے گا۔یونٹس کی الحاق شدہ  تحت  

 

کے سیکرٹری، اکبر درانی، شاہ دوست اور پی وفد میں وزارِت بین الصوبائی رابطہ 

ایک بی او جی نے اپنے گذشتہ اجالس میں سی بی کے نمائندگان شامل ہوں گے۔ 

ایم ڈی پی سی بی  وسیم خان، چیف آپریٹنگ گروپ کا قیام کیا تھا جس میں رکنگ و

احمد، چیف فنانشل آفیسر بدر منظور خان اور ڈائریکٹر انفراسٹرکچر اینڈ آفیسر سبحان 

نمائندگان بھی وفد میں متعدد گروپ کے ورکنگ رئیل اسٹیٹ خیام قیصر شامل ہیں۔ 

 شامل ہوں گے۔

 

سروسز پاکستان کے نیشنل انجینئرنگ ،پی سی بی کے کنسلٹنٹ ،دورے کے دوران 

بریفنگ دیں گے۔ نمائندگان وفد کو   



 

 

یڈیم کراچی، قذافی اسٹیڈیم الہور اور ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کی طرح بگٹی ٹنیشنل اس

ہے۔ ملکیت اسٹیڈیم بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی  

 

بلوچستان کی عوام  صرفکا نظریہ پی سی بی  اس موقع پر سبحان احمد کا کہنا ہے "

ح تفریروزگار، آمدن اور ان کے لیے و کرکٹ کی بہتر سہولیات فراہم کرنا نہیں بلکہ ک

" ہے۔ہماری ترجیح کرنا بھی  پیدا کے مزید مواقع  

 

دوسرے مرحلے میں اب پہال مرحلہ مکمل ہوچکا۔  کی مرمت کاڈیم ٹی" بگٹی اس

کیا جارہا ہے۔ یہ قدم بگٹی اسٹیڈیم کے وسائل مکمل کرنے کے لیے لیا کمرشالئز اسے

بڑھانے کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کے جو خطے میں کرکٹ کی سرگرمیاں جارہا ہے۔ 

 لیے روزگار اور آمدن کے ذرائع بھی بڑھائے گا۔"

 

عملی سے اس نئی حکمت سبحان احمد کا مزید کہنا ہے " پی سی بی کو یقین ہے کہ 

بگٹی اسٹیڈیم النے میں مدد ملے گی۔"مقامی فیمیلز کو   

 

پی  انفراسٹرکچر میں جدت النے کے لیے کے اسٹیڈیمز کےملک بھر  دوسری جانب

جوالئی بروز  81 نے اعلٰی افسران پر مشتمل ایک ٹیمطابق ویژن کے مکے سی بی 

ٹیم شائقین ، کھالڑیوں ، میچ آفیشلز ، میڈیا ۔ کیاکو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ  جمعرات 

جائزہ لے کو دی گئی سہولیات کا ، میڈیا نمائندگان اور کمرشل پارٹنرز رائٹ ہولڈرز 

 گی۔ 

 

مکمل کرکے نیسپاک نمائندگان کے  باہمی تعاون سے اسٹیڈیم کو اس دورے کا مقصد 

کرنا ہے۔ مرمتی کام مکمل سے قبل  6161تا  6182سیزن   

 

کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ بھی کرےگی۔ جس کے بعد ٹیم پی سی بی ایونٹس ٹیم جلد ملتان 

پی سی بی کی نیسپاک کے حوالے کرے گی تاکہ سفارشات مرتب کر کے اپنی 

اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا یہ عمل بڑے میچز ضروریات کو مدنظر رکھتے  ہوئے 

 سے قبل مکمل کرلیا جائے۔

 

پی سی بی کی جانب سے انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کا یہ عمل درجہ بدرجہ جاری 

قذافی اسٹیڈیم الہور کی مرمت سے شروع ہونے واال یہ عمل ملتان کرکٹ  جو ہے۔

   کی مرمت سے مکمل ہوگا۔اسٹیڈیم 
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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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