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ے۔ لکھب سے ہ یلیلصجے حو یکب تعلك اوکبڑٍ کے ًواح زیًذ ہیکزکٹ اهپبئز ًبس ويیو یلوه

خبًذاى  ٌذاریسه ایک کب تعلك زیًذ ہیًبس یرہبئش یپسوبًذٍ عاللے ک کیصوثہ پٌجبة کے ا

ہوبرے عاللے هیں خواتیي کو تعلین کے سیبدٍ هوالع کب کہٌب ہے کہ ًبسیہ ًذیز ۔ ہےسے 
کب کھیلوں کی طزف راغت ہوًب   ایسے هیں وہبں کی ایک خبتوىفزاہن ًہیں کیے جبتے۔

 آسبى ًہیں تھب۔

 
 خبتوى اهپبئز کبکہٌب ہے ۔ ںیتھ یکزت الیسے چھپ کز کزکٹ کھ يیوالذ ًبسیہ ًذیزسبلہ  30

 يیڈر سے خوات رشتہ داروں کے  ںیکبلج کے سهبًے ه ۔ اًہیں کزکٹ سے پیبر ہےکہ 
خوف تھب هجھے  ۔یتھ یثٌت ںیکب حصہ ًہ جیکور بیڈیه داًستہ طور پز  کے ثعذ چیکزکٹ ه

 لیتکو یشوق ک تو یل کھیاہلخبًہ ًے د اًٹزویو یب تصویز  یکوئ کزکٹ کھیلتے ہوئے کہ

کب عزوج ًہ  ئزیزیکے ثبعث اپٌے ک یسخت یحبالت ک ۔ ًبسیہ ًذیزخواة رٍ جبئے گب کیا
 ۔ںیًبکبم رہ ںیکے حصول ه پیک يیاور گز ںیسک کھید

 

گورًوٌٹ کبلج  ۔ بیک صلہیاور کزکٹ سے هٌسلک رہٌے کب ف یکزکٹز ًے ہوت ًہ ہبر سبثك

کب  ئزیزیاهپبئز اپٌے ک ويیًے گذشتہ سبل ثطور و زیًذ ہیًبس کچزاریل یٹبؤى شپ الہور ک

 چیه کیکزکٹ ٹورًبهٌٹ کب ا ويیو پبرٹوٌٹلیاًٹز ڈلوهی  ںیه شىیوٍ گذشتہ س۔ بیآغبس ک
 وٍ اتزًے سے لجل ںیه ذاىیاى کب کہٌب ہے کہ ثطور اهپبئز ه ۔ ںیہ یچک کزواسپزوائش 

 ںیًہ بىیث ںیالفبظ ه یخوش یسپزوائش کزًے ک چیاگلے روس ه ۔ ںسو ًہیں سکیرات  یسبر

کہ یہ خوشی تبدیز سالهت  تھیں یدعب کز رہ ہیاًہوں ًے کہب وٍ اص ولت صزف ۔ یکزسکت
 رہے۔

 



کزکٹ کوًسل  شٌلیکب ہذف اًٹزً زیًذ ہیًبس یاپٌے سفز کب آغبس کزًے وال ںیه وپبئزًگیا

کزکٹ  ويیروسٍ و کیٹزائٌگولز ا یلوه زیًذ ہیًبس ۔ جگہ ثٌبًب ہے ںیه ٌلیپ ٹیلیکے ا
سطح کے  یاًہوں ًے کہب کہ لوه ۔ ںیہ کیسے ا ںیاهپبئزس ه ويیو 6شبهل  ںیٹورًبهٌٹ ه

 گب۔آئےتسلسل  ںیه یکبرکزدگ اى کیسے ےسپزوائش کزً هیں ثطور اهپبئزس هیچش همبثلوں

 
هشکالت کب سبهٌب  یثہت س ںیه یسًذگ کہب کہ ًے خواتیي کو پیغبم دیتے ہوئے زیًذ ہیًبس

 ويیاًہوں ًے کہب کہ و۔ ںیًہ یداًشوٌذ ٹھٌبیاى کے سبهٌے ہوت ہبر کز ث تبہنکزًب پڑتب ہے

 يیثہتز کیکہب کزکٹ ا ذیًے هش اًہوں ۔ ےیست کو آگے آًب چبہ ےیکزکٹ کے فزوغ کے ل
 ۔ هعبشزے کی تزلی ہے یتزل یہے اور اص ک لیکھ
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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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