ڈومیسٹک سیزن  0202-02کے لیے معیاری پچز کی تیاری جاری
 طیشى کے آغبس طے قجل هلک ثھز هیں کیوریٹز س کے لیے
ریفزیشزکورطش کب اہتوبم
 ایک دہبئی کے ثؼذ ثگٹی اطٹیڈین کوئٹہ هیں هیچشکے کبهیبة اًؼقبد کو
یقیٌی ثٌبیب جبئے گب
 سراػت اور هٹی کے هبہز افزادپچش کی ًگزاًی هیں هؼبوًت کزیں
گے ،چیف کیوریٹز پی طی ثی آغب ساہذ
الہور 00،ستمبر0202ء:
پبکظتبى کزکٹ ثورڈ کی جبًت طےڈوهیظٹک طیشى  0202-02کے لیے هؼیبری پچش
تیبر کی جبرہی ہیں۔آئٌذٍ ڈوهیظٹک طیشى  01طتوجز طے  01اپزیل تک جبری رہے گب۔
جض هیں قبئذاػظن ٹزافی ،قوهی ٹی ٹوًٹی کپ اور پبکظتبى کپ ایک روسٍ کزکٹ
ٹورًبهٌٹ کے هقبثلے ہوں گے۔ ًئے ڈوهیظٹک طیشى کے لیے پبکظتبى کزکٹ ثورڈ کی
جبًت طے پچش کی تیبری هوطن گزهب کے آغبس طے شزوع کزدی گئی تھی۔ چیف
کیوریٹز پی طی ثی آغب ساہذ کب کہٌب ہے کہ هلک هیں  02هہیٌے گزهی کب هوطن رہتب ہے
اص لیے ہن گزاؤًڈس کی تیبری هیں گزم هوطن کے گھبص کب اطتؼوبل کزتے ہیں ۔ اًہوں
ًے کہب کہ پچش کی تیبری کےلیے  01اپزیل طے هئی کے اختتبم تک کبوقت هوسوں
ہوتب ہے۔
ڈوهیظٹک طیشى  0202-02هیں توبم ایظوطی ایشي کی کزکٹ ٹیووں کو ہوم ایٌڈ اوے کی
ثٌیبد پز هیچش کھیلٌے ہیں۔ هلک ثھز کے کزکٹ طٌٹزس هیں هیچش کے اًؼقبد کو یقیٌی
ثٌبًے کے لیے پی طی ثی کیوریشي ڈیپبرٹوٌٹ ًے ریفزیشز کورطش کب اًؼقبد کیب
ہے۔ریفزیشز کورطش هیں شزکبء کو هتوقغ چیلٌچش طے ًوٹٌے کے لیےهزثوط حکوت
ػولی طے آگبٍ کیب گیب۔ طٌٹزل پٌجبة ،طذرى پٌجبةً ،بردرى ،طٌذھ ،ثلوچظتبى اور
خیجزپختوى خواٍ کزکٹ ایظوطی ایشٌش هیں کبم کزًے والے توب م پچ کیوریٹزس ًے

ریفزیشز کورطش هیں شزکت کی۔ پی طی ثی کے چیف کیوریٹز آغب ساہذ ًے توبم اطٹبف
پز واضح کیب کہ پی طی ثی کےًئے ڈوهیظٹک کزکٹ اطٹزکچز هیں پچش اور گزاؤًڈس
کی تیبری اہویت کی حبهل ہے۔ اًہوں ًے کہب کہ توبم ٹیووں کے کھالڑیوں کو ثہتزیي اور
یکظبں هؼیبر کی پچش کی فزاہوی کو یقیٌی ثٌب رہے ہیں تبکہ شبئقیي کزکٹ ثہتزیي کھیل
طے هحظوظ ہوطکیں۔
چیف کیوریٹز پی طی ثی آغب ساہذ کبکہٌب ہے کہ پی طی ثی کی ًئی اًتظبهیہ ًے پچش کے
هؼیبر کی ثہتزی کو تزجیح دے رکھی ہے۔ اًہوں ًے کہب کہ ڈوهیظٹک طیشى هیں هقبثلے
کی فضب ثڑھبًے کے لیے پی طی ثی کیوریشي ڈیپبرٹوٌٹ هیں تؼلیوی قبثلیت اور وطیغ
تجزثہ رکھٌے والے افزاد کو شبهل کزًے کب فیصلہ کیب ہے۔ اة پی ایچ ڈی اور این فل کی
تؼلین یبفتہ افزاد ہوبرے طبتھ کبم کزیں گے۔ آغب ساہذ ًے ثتبیب کہ هلک کے ہز ثڑے طٌٹز
هیں طوئل طبئٌظذاى اور اگزاًوهظٹ طویت هبہز افزادگزاؤًڈس اور پچش کی تیبری هیں پی
طی ثی کیوریٹزس کب طبتھ دیں گے۔
پی طی ثی کیوریشي ڈیپبرٹوٌٹ کی جبًت طے  01اپزیل طے گزاؤًڈس هیں اطکوائز تیبر
کزًے کب آغبسکیب جبتب ہے۔ چیف کیوریٹز آغب ساہذ کب کہٌب ہےکہ پچ کی تیبری کے کبم
هیں کوئی چھٹی ًہیں ہے  ،یہبں هوطن طے هقبثلہ کیب جبتب ہے۔ اگز هوى طوى کب هوطن
طول پکڑلے تو هشکالت کب طبهٌب کزًب پڑتب ہے۔ اًہوں ًے کہب کہ  3الکھ اطکوائز فٹ
پز هشتول قذافی اطٹیڈین کو اپ گزیڈ کیب جبچکب ہے۔ اًہوں ًےکہب کہ ایک دہبئی ثؼذ کوئٹہ
هیں ڈوهیظٹک هیچ کے کبهیبة اًؼقبد کی اهیذ ہے۔
 0طبل قجل قذافی اطٹیڈین الہور اور ًیشٌل اطٹیڈین کزاچی کے پورے گزاؤًڈ پز گھبص اگب
دیب گیب تھب تبہن طیشى  0202-02کے آغبس طے قجل هلتبى کزکٹ اطٹیڈین کے گزاؤًڈ کو
ثھی هکول گھبص طے کوور کزدیب گیب ہے۔ چیف کیوریٹز پی طی ثی کے هطبثق جذیذ
طزس پز پچش کی تیبری کے لیے افزادی قوت کے طبتھ طبتھ هشیٌزی کب اطتؼوبل کیب گیب
ہے۔اًہوں ًے کہب کہ آئٌذٍ ڈوهیظٹک طیشى کے لیے توبم ویٌیوس پز اطتؼوبل کزدٍ پچش کو
ًٌذی پور کی هخصوص هٹی طے تیبر کیب گیب ہے ججکہ اطٹیڈین هیں ثچھبئی گئی ڈھبکہ
گھبص کی کٹبئی کب ػول ثھی جذیذ هشیٌزی طے هکول کزلیب گیب ہے۔ آغب ساہذًے کہبکہ پی
طی ثی کے پبص غیزهتوقغ ثبرع طویت هوطن کی ثذلتی صورتحبل طے ًوٹٌے کے لیے
طپز طوپزس اوروکٹ هوورس طویت جذیذ هشیٌزی دطتیبة ہے۔
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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.

