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 170 شوائض کشًے والی خبتوى پی ایچ ڈی کی تعلین عپ ضعے صائذ هیچ

 ہیں دبصل کشسہی

 82 کی رهہ داسیبں ثھی ًجھبسہی  ہیںیٹشایڈهٌغٹش ظعبل عے اعپوسٹ 
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ہے هگش عولی هیں تو آعبى لگتب ٌےهذض کہ تعجیش پبلیٌبخواة دیکھٌب اوس پھش اط کی 

پش  کی عطخ وسعٹیعکول، کبلج اوس یوًیا۔ ےہوتب ہهشکل  ثہت  یہ کشدکھبًب صًذگی هیں

 کے پبکغتبى کشکٹ ثوسڈهیں دصہ لیٌے والی دویشا فشح کی هختلف عشگشهیوں کشکٹ 

یک ایغب اعضاص ہے جو ا یہ  ۔سکھتی ہیں ہوًے کب اعضاص پہلی خبتوى اهپبئش کی ویوي وًگ

کشکٹ هیچض عپشوائض عے صائذ  071اة تک دویشا فشح اة اى عے کوئی ًہیں چھیي عکتب۔

 کشچکی ہیں۔

 

 یہ خبتوىثبعث فخشپی عی ثی کے لیے  کشکٹ کب ایک عشهبیہ ہیں ۔قوهی فشح  دویشا

کے هختلف هذبصوں پش کبهیبثیبں عویٹ چکی  یں جوصًذگیکی هبلک ہصالدیتوں  جذاگبًہ

خبتوى   یہکی خواتیي ٹین هیں ًوبئٌذگی کب اعضاص دبصل کشًے والی  قوهی کھیل ہبکیہیں۔

ى یوًی وسعٹی هیں ژگشی الہوس اعپوسٹظ ایڈهٌغٹش ثھی ہیں۔عبل عے  82گزشتہ  شخصیت 

کی تعلین  پی ایچ ڈیڈائشیکٹش عپوسٹظ کے عہذے پش فبئض دویشا فشح عپوسٹظ عبئٌغض هیں 

 ۔ ثھی دبصل کشسہی ہیں

 

 کہ پی عی ثی ویويہوا  علن هشتجہ  پہلیجت  هیں 8112عبل  کہ  کب کہٌب ہےدویشا فشح 

کب  اى۔ خبتوى اهپبئش ثٌٌے کب فیصلہ کشلیب  تھب سوص یعتو ا  کے قیبم کب اسادٍ سکھتب ہےوًگ 



هکول اهپبئشًگ کوسعض  8اوس پیٌل  0پی عی ثی پیٌل کہ هیں ًے ا عی عبل  هضیذ کہٌب تھب 

پبکغتبى کی پہلی خبتوى کشکٹ اهپبئش ثٌٌب هیشے کشکے ثبقبعذٍ اهپبئشًگ کب آغبص کشدیب۔ 

هیں هجھ عے پہلے کوئی خبتوى پبکغتبى اًہوں ًے کہب کہ اص ہے۔اعضلیے قبثل فخش 

تیي پی عی ثی اهپبئشًگ هضیذ خوا 2هگش اة تک ًہیں آئی تھی۔ اهپبئشًگ کے شعجے هیں 

  پیٌل کب دصہ ثي چکی ہیں۔

 

عے صائذ  071کو یقیي ہے کہ وٍ اهپبئشًگ هیں پبکغتبى کی پہچبى ثٌیں گی۔  دویشا فشح

ویوي هیچض عپشوائض کشًے  والی خبتوى اهپبئش آئی عی عی اهپبئشًگ پیٌل هیں شبهل علین 

ڈاس اوس ادغي سضب عے هتبثش ہیں۔ اى کب کہٌب ہے کہ  وٍ ثھی اهپبئشًگ هیں پبکغتبى کی 

کے ًقشے قذم پش چلٌےکی  صالدیت سکھتی دغي سضب اعلین ڈاس اوس  پہچبى ثٌٌے والے

کہب کہ پبکغتبى هیں خواتیي کشکٹ کے هقبثلوں کی تعذاد هیں اضبفے عے  ہیں۔ اًہوں ًے

 کے هواقع هیغش آئیں گے۔الًےخواتیي اهپبئشص کو اپٌی صالدیتوں هیں ًکھبس 

 

ح کب کہٌب ہے کہ اًہیں فخش ہے  کہ وٍ هلک هیں الہوس عے تعلق سکھٌے والی دویشا فش

هپبئشًگ ویوي ا اًہوں ًے  کہب کہ ہیں۔سول هبڈل ثغٌے والی دیگش خواتیي کے لیے ایک 

و جهگش ۔ ںکشًے عے گشیضاں سہیقغوت آصهبئی خواتیي قوهی جہبں  تھبب شعجہ ایک ایغ

اًہوں ًے کہب ۔ اط طشف آ سہی ہیں خواتیي اة کئی  اعے دیکھ کش اةساعتہ ہن ًے چٌب ہے 

ٹین اپٌب هقبم ثٌب چکی کشکٹ  پبکغتبى هیں خواتیيکہ پی عی ثی ویوي وًگ کی کبوشوں عے 

هپبئشًگ کے شعجے توں توں اخواتیي هیں کشکٹ کب کھیل فشوغ پبسہب ہے  جوں جوں ہے ۔ 

 ثھی خواتیي کی تعذاد هیں اضبفہ ہوسہب ہے۔هیں 

  

دویشا فشح کب کہٌب ہے کہ دبصل کشًے والی کی پہلی خبتوى اهپبئش کب اعضاص  پبکغتبى

تبہن شوق کی تکویل  سہب  ے شعجے عے واثغتہ ًہیںکھیل کفشد  ثھی هیشے خبًذاى کب کوئی

اًہوں ًے  کہب کہ جي ایبم هیں ہن کشکٹ کھیلتے تھے ۔والذٍ ًے هیشا ثھشپوس عبتھ دیبهیں 

دویشا فشح  ہی کھیلی جبتی تھی۔ٹی لیول پش ثوسڈ اوس اًٹش یوًیوسع اًٹشخواتیي کشکٹ یہبں 

اهپبئشًگ کے هجھے ظ ًے ہوں جش گضاس ی کی شکثپی عی کب هضیذ کہٌب ہے کہ هیں 

 ۔بفشاہن کیهوقع اپٌی صالدیتوں کب اظہبس کشًے کب هیذاى هیں 
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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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