
 

 

  

 کردیا جاری کیلنڈر کا 2022-23 زنیس سٹکیڈوم نے یب یس یپ
 

 ء:2022 یجوالئ 62 الہور،

 

 سینئرہے۔ ایکرد جاری کیلنڈر کا 2022-23 زنیس سٹکیڈوم نے بورڈ کرکٹ پاکستان

 ملتان اور یراولپنڈ ہوگا۔ سے کپ یٹونٹ یٹ شنلین مشتمل پر چزیم 33 آغاز کا زنیس کرکٹ

 طرز اس گا۔ رہے یجار تک ستمبر 19 سے اگست 30 ٹورنامنٹ ہی واال جانے الیکھ ںیم

 ستمبر 15 سے 2 کپ شنزیا یسوسیا کرکٹ مشتمل پر موںیٹ ونیال کنڈیس ںیم کرکٹ یک

 گا۔ جائے الیکھ ںیم کوئٹہ تک

 

 چزیم 31 کے ٹورنامنٹ ۔یگ جائے یلیکھ تک نومبر 30 سے ستمبر 27 یٹراف قائداعظم

 شنزیا یسوسیا کرکٹ چھ گے۔ ںیجائ لےیکھ ںیم یکراچ اور یراولپنڈ آباد، اسالم آباد، بٹیا

 ںیم شپ مپئنیچ شنزیا یسوسیا کرکٹ منعقدہ ںیم شہروں یانہ یبھ ںیمیٹ ونیال کنڈیس یک

  ۔یگ ںیآئ مدمقابل کت نومبر 23 سے ستمبر 27

 

 3 سے دسمبر 10 ٹورنامنٹ ہی مشتمل پر چزیم 33 ہوگا۔ سے کپ پاکستان اختتام کا زنیس

 لنجیچ شنزیا یسوسیا کرکٹ کا موںیٹ ونیال کنڈیس گا۔ جائے الیکھ ںیم یکراچ تک یجنور

 تک یجنور 3 سے اگست 30 گا۔ جائے الیکھ یہ ںیم یکراچ تک دسمبر 29 سے 10 یبھ

 گے۔ ںیجائ لےیکھ چزیم 187 ُکل ںیم زنیس اس مشتمل پر دنوں 127 والے رہنے یجار

 

 کپ شنزیا یسوسیا کرکٹ نیماب کے موںیٹ ونیال کنڈیس یک شنزیا یسوسیا کرکٹ چھ •

 ۔یگ لےیکھ چزیم 10 میٹ ہر اب ںیم ونٹیا اس لٰہذا گا۔ جائے الیکھ پر ادیبن یک گیل ڈبل اب

 طور یمجموع ںیم ٹورنامنٹ اس والے جانے لےیکھ پر ادیبن یک گیل سنگل قبل سے اس

 ۔ھےت جاتے لےیکھ چزیم 15 پر

 شپ مپئنیچ شنزیا یسوسیا کرکٹ یوال جانے یلیکھ نیماب کے موںیٹ ونیال کنڈیس •

 کا چزیم ان تاہم ہے ایگ ایکرد تک روز چار کر بڑھا سے نیت ہیدوران کا چزیم شامل ںیم

  



 الیکھ پر ادیبن یک گیل ڈبل اب یبھ ٹورنامنٹ ہی گا۔ رہے یہ کالس فرسٹ نان ٹسیاسٹ

 گا۔ جائے

 یبھ لنجیچ شنیا یسوسیا کرکٹ مشتمل پر موںیٹ ونیال کنڈیس یک شنزیا یسوسیا تمام •

  ۔یگ لےیکھ چزیم 10 میٹ ہر اب یبھ ںیم ونٹیا اس گا۔ جائے الیکھ پر ادیبن یک گیل ڈبل اب

 ژنلیڈو اے یس جون(، 4 تا یمئ 21ٹورنامنٹ) 19 انڈر اے یس یس قبل سے اس •

 (یجوالئ 21 تا جون19) ٹورنامنٹ نئریس اے یس یس جون(، 17 تا 10) ٹورنامنٹ 19 انڈر

 انڈر شنلین جبکہ ںیہ جاچکے لےیکھ یبھ (یجوالئ 8 تا جون 28) کپ 19 انڈر شنلین اور

  ۔یگ جائے یلیکھ ںیم یکراچ تک ستاگ 23 سے یجوالئ 25 شپ مپئنیچ 19

 

 پرفارمنس: یہائ کٹریڈائر خان، میند

 

 اریت کو لنڈریک سٹکیڈوم نئے نے انہوں کہ ہے کہنا کا خان میند پرفارمنس یہائ کٹریڈائر

 لنجیچ اور یمسابقت کو وںیکھالڑ تیباصالح  اور نوجوان کہ ہے یک کوشش وقت کرتے

 ۔ںیجائ ےیک فراہم مواقع کے مقابلوں بھرپور سے

 

 ںیم کرکٹ 19انڈر کو شنیا یسوسیا کرکٹ ہر نے انہوں سال گزشتہ کہ کہا نے خان میند

 شنزیا یسوسیا کرکٹ تمام وہ مرتبہ اس اور یتھ ید اجازت یک اتارنے کو موںیٹ دو یاپن

 ںیہ کروارہے منعقد پر ادیبن یک گیل ڈبل کو ٹورنامنٹس نوںیت کے موںیٹ ونیال کنڈیس یک

 ےیک فراہم مواقع ادہیز سے ادہیز کے اظہار کے توںیصالح یناپ کو وںیکھالڑ تاکہ

 ۔ںیجاسک

 

 روز چار کر بڑھا سے نیت یبھ ہیدوران کا چزیم کالس فرسٹ نان وہ کہ کہا دیمز نے انہوں

 ونٹسیا 19 انڈر طرح یاس ۔ںیآسک نتائج کے چزیم ادہیز سے ادہیز تاکہ ںیہ کررہے تک

 مظاہرہ کا یکارکردگ اںینما ںیم ونٹسیا ان کہ ہے یہی یبھ مقصد کا کروانے مکمل پہلے

 ونیال کنڈیس ای فرسٹ یک شنزیا یسوسیا کرکٹ یاپن کو وںیکھالڑ تیباصالح والے کرنے

  ۔ںیسک مل مواقع اظہارکے کے توںیصالح ںیم موںیٹ

 

 سٹکیڈوم اس تعداد یبڑ کیا یک وںیکھالڑ نوجوان یبھ سال رواں کہ ںیہ دیپرام خان میند

 پول کے کرکٹ پاکستان جو یگ بنائے نام اپنا بدولت یک یکارکردگ عمدہ ںیم زنیس کرکٹ

 گے۔ ںیبن یبھ سبب کا اضافے ںیم

 

 :2022-23 برائے کیلنڈر ڈومیسٹک

 



 ستمبر، راولپنڈی اور ملتان 19اگست تا  30نیشنل ٹی ٹونٹی: 

 کوئٹہ ستمبر،  15تا  2ٹی ٹونٹی: زکرکٹ ایسوسی ایشن

 نومبر ؛ ایبٹ آباد، اسالم آباد، راولپنڈی اور کراچی 30 تا ستمبر 27 قائداعظم ٹرافی: 

ایبٹ آباد، اسالم آباد، راولپنڈی ، نومبر  23تا ستمبر 27 چیمپئن شپ:  زایسوسی ایشنکرکٹ 

 اور کراچی

 کراچی ، جنوری 3تا دسمبر 10 پاکستان کپ: 

 کراچی ، دسمبر  29 تا10 کرکٹ ایسوسی ایشنز چیلنج: 

 
-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, which was 
established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 
perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 
promotion of the game of cricket in Pakistan. 
 
The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 
development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 
Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 
 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 
winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 
 
Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 
sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 
pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 
commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 
 
The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 

http://www.pcb.com.pk/


 

 

 
 
 
 


