
 

 اسٹبر کرکٹرز نے نئے ڈوهیسٹک اسٹرکچر کی حوبیت کردی
  

  کی اہویت کو اجبگش کشًے کے لیے ڈوهیغٹک کشکٹ فشعٹ کالط کشکٹ

لذم ہے، ؽبہذ ب پی عی ثی کب جشات هٌذاًہ کب ًیب ًظبم هتعبسف کشواً

 غالم علی کب اظہبس خیبلاوس  سهیض ساجہآفشیذی، 

  پچض اوس  آئٌذٍ عیضى هیں کوثبصیذ خبى عبثك کپتبى ساؽذ لطیف اوس

 اهپبئشًگ کے هعیبس هیں ثہتشی کی اهیذ 

  ًئے ثھی اظہش علی، عشفشاص ادوذ، فواد عبلن اوس ؽبى هغعود ًے

 ڈوهیغٹک  اعٹشکچش کی دوبیت کشدی

 
 ء: 9102ستوبر  5الہور،

 

کٹ ٹین کے هوجودٍ اوس عبثك کشکٹشص ًے پبکغتبى کشکٹ ثوسڈ کے ًئے لوهی کش

پبکغتبى کشکٹ ثوسڈ کے دلچغپ اوس عٌغٌی ڈوهیغٹک اعٹشکچش کی دوبیت کشدی ہے۔ 

۔پی عی ثی کبًیب کشکٹ ہے چکیہوکی سوًوبئی  0209-02خیض ڈوهیغٹک کشکٹ اعٹشکچش 

، جظ عےلوهی  ثہتش ہوگی اعٹشکچش عے فشعٹ کالط کشکٹاعٹشکچش هعیبسی ہے۔ًئے 

 هیں هذد هلے گی۔عویٹٌےیي االلواهی عطخ پش کبهیبثیبں کھالڑیو ں کو ث

 

اعٹشکچش هیں کلت کشکٹ کو اہویت دی گئی ہے۔ یہبں کشکٹ کھیلٌے کے   ڈوهیغٹک ًئے

لیے ایک ثہتشیي  هبدول فشاہن کشًے کے عبتھ عبتھ اعلٰی کبسکشدگی کب هظبہشٍ کشًے 

والے کھالڑیوں کو اًعبهبت عے ًواصا جبئے گب۔ًئےاعٹشکچش هیں عبثك کھالڑیوں اوس 

کیے جبئیں گے،جظ عےلوهی اوس ثیي کوالیفبئیڈ کوچض کو سوصگبس  کے هوالع فشاہن 

 االلواهی کشکٹ کے هعیبس کب فشق کن کشًے هیں هذد هلے گی۔

 

فرسٹ کالش کرکٹ کی اہویت کو اجبگر کرنے کے لیے ڈوهیسٹک کرکٹ کب نیب نظبم 

 کب اظہبر خیبل سببق کرکٹرزهتعبرف کروانب پی سی بی کب جرات هندانہ قدم ہے، 

 

 عبقب جبوید:



  

عبثك  کشکٹش اوس ایچ ثی ایل پی ایظ ایل کی فشًچبئض الہوس للٌذسص کے هبلک عبلت جبویذ 

هبضی هیں پی عبلت جبویذ کب کہٌب ہے کہ شکٹ اعٹشکچش کے هذاح ہیں۔ ڈوهیغٹک ک ًئے 

چٌذ خبهیبں تھی۔ پی عی ثی کی جبًت عے خبهیوں پش  عی ثی کے ڈوهیغٹک اعٹشکچش هیں

 شکچش هتعبسف کشواًب کھیل کے هعیبس هیں ثہتشی الئے گب۔اعٹب ڈوهیغٹک ًیلبثو پبکش

  

عٹشکچش ایک کشکٹش کے خواثوں پی عی ثی کب ًیب ڈوهیغٹک اعبثك فبعٹ ثولش ًے کہبکہ 

ب کہ ڈوهیغٹک کشکٹ کب گزؽتہ ًظبم کھیل کے هعیبس کی ثجبئے اًہوں ًے کہکی تعجیش ہے۔ 

هؾکالت کب عبهٌب کشًب  ثھی وجھبًے هیںعلوگوں کو پیچیذٍ ًظبم وٍ  ہویںهمذاس پش هجٌی تھب۔ 

 پڑتب تھب۔

 

هتعلمہ عے کھالڑیوں کو فشعٹ اوس عیکٌڈ الیوى کی کشکٹ عبلت جبویذ ًے کہب کہ 

اًہوں ًے کہب کہ گزؽتہ کب هظبہشٍ کشًے کب هولع هلے گب۔ ٹوسًبهٌٹ هیں ثہتش کبسکشدگی 

 اہویت کو اجبگش کشتب تھب۔ٹیووں کی کھالڑیوں کی ثجبئے ڈوهیغٹک اعٹشکچش 

 

 گشاؤًڈکٌڈیؾٌض،ًئے ڈوهیغٹک اعٹشکچش هیں عہولیبت، پچض، عبثك کشکٹش ًے کہب کہ 

هبضی هیں اًہوں ًے کہب کہ اہویت ہوگی۔ ثہت کیکے اًتخبة وں گیٌذ اوس ڈسیغٌگ سوهض

کو ثیي االلواهی کشکٹ هیں کوکبثوسا کب گیٌذ اعتعوبل کشًے  چٌذ لوهی ڈوهیغٹک کھالڑیوں

گیٌذ کب  وسا کےبثہے تبہن اة ڈوهیغٹک کشکٹ هیں کوکهیں هؾکالت کب عبهٌب کشًب پڑا

 لوهی کھالڑیوں کے لیے عودهٌذ ثبثت ہوگب۔اعتعوبل 

 

کھالڑیوں کے رہٌوں هیں کئی ےکہب کہ ڈیپبسٹوٌل کشکٹ کے خبتوےعے عبلت جبویذ ً

ًئے ڈوهیغٹک کشکٹ اعٹشکچش هیں پی عی ثی کی جبًت عے تبہن تھب عواالت ًے جٌن لیب 

 خوػ آئٌذٍ عول ہے۔کھالڑیوں کی هشاعبت هیں اضبفہ 

 

 غالم علی:

 

عبثك کشکٹش اوس کشکٹ هجصش غالم علی ثھی ڈوهیغٹک کشکٹ هیں تجذیلیوں پش عٌجیذگی 

۔ غالم علی کب کہٌب ہے کہ ًئے ًظبم پش چٌذ تذفظبت ضشوس تھے عے ًظش سکھے ہوئے ہیں

۔ اًہوں  ًے الئے گبتبہن پی عی ثی کی جبًت عے هتعبسف کشوایب  گیب ًیب ًظبم هثجت تجذیلیبں 

هیں همبثلے کی فضبء ثڑھے  0209-02ٹیووں کی هوجودگی عے عیضى  6کہب کہ هذض 

هیں هذدگبس ثبثت کو ثیي  االلواهی کشکٹ کی تیبسی گی جو هغتمجل هیں لوهی کھالڑیوں 

 ۔ہوگی

 

غالم علی کب کہٌب ہے کہ آئٌذٍ ڈوهیغٹک عیضى هیں کھالڑیوں کی هشاعبت هیں اضبفہ خوػ 



هیشی ًیک عبل دیٌے ہوں گے۔ 3ہویں اط ًظبم کو کن اص کن اًہوں ًے کہب کہ آئٌذ عول ہے۔ 

 توٌبئیں پی عی ثی کے عبتھ  ہیں ۔

 

ًے کہب کہ پی عی ثی کو فشعٹ کالط کشکٹشص کی ویلفیئش کے لیے ثھی الذاهبت غالم علی 

 کشًے چبہیے۔ کھالڑیوں کو سیٹبئشهٌٹ کے ثعذ هیڈیکل عہولیبت اوس پٌؾٌض دیٌی چبہیے۔

 

 رهیس راجہ:

 

عبثك کشکٹش اوس کوٌٹیٹش سهیض ساجہ ًے ًئے ڈوهیغٹک کشکٹ اعٹشکچش کو هتعبسف 

سکجبد پیؼ کی ہے۔ وٍ پشاهیذ ہیں کہ ًیب ًظبم کھالڑیوں کے کشواًے پش پی عی ثی کو هجب

 اًتخبة هیں ؽفبفیت کب عول الئے گب۔

 

اط هولع پش سهیض ساجہ کب کہٌب ہے کہ پی عی ثی کی جبًت عے ڈوهیغٹک کشکٹ اعٹشکچش 

ہے۔ اًہوں ًے کہب کہ گزؽتہ ًظبم لوهی کشکٹشص کی  لذم هیں تجذیلیبں کشًب جشات هٌذاًہ

کبسکشدگی هیں تغلغل الًے هیں ًبکبم سہب ہے۔یہبں ؽہشوں اوس صوثبئی کشکٹ کو تشجیخ 

 دی جبئے گی۔ 

 

عبثك کشکٹش ًےکہب کہ توبم کشکٹ ایغوعی ایؾٌض کے اًتظبهی اهوس هبہشاًہ طشیمے عے 

ایغوعی ایؾٌض کے عبتھ هل کش  کٹشص کویض ساجہ ًے کہب کہ عبثك کشًوٹبًے ہوں گے۔ سه

 تبکہ ادتغبة کے عول کو فشوغ دیب جبعکے۔ چبہیےاًتظبهی اهوس ًوٹبًے 

 

ثھی هٌصوثہ ثٌذی ًؾشیبتی   ڈوهیغٹک کشکٹ کیسهیض ساجہ ًے کہب کہ پی عی ثی کو 

چبہیے تبکہ صیبدٍ عے صیبدٍ ؽبئمیي کشکٹ کی توجہ دبصل کی جبعکے۔ جلذ کشدیٌی واضخ 

ًے کہب کہ آئٌذٍ ڈوهیغٹک عیضى هیں ؽبهل هختلف ایوًٹظ کب اًعمبد ایچ ثی ایل پی اًہوں 

 ایظ ایل کی طشص پش کشًے کی ضشوست ہے۔ 

 

 شبہد آفریدی :

 

اط  هولع پش لوهی کشکٹ ٹین کے عبثك کپتبى ؽبہذ آفشیذی ًے  پبکغتبى کشکٹ ثوسڈ کے 

ًظبم فشعٹ کالط کشکٹ  ًئے ڈوهیغٹک اعٹشکچش کی دوبیت کشتے ہوئے کہب ہے کہ یہ

کی اہویت کو اجبگش کشتب ہے۔ اة کھالڑیوں کو کٌٹشیکٹ کے دصول کے لیے عخت هذٌت 

 کشًب ہوگی۔

 

ؽبہذ آفشیذی ًے کہب کہ ڈوهیغٹک کشکٹ کب یہ ًظبم همذاس کی ثجبئے هعیبس پش هجٌی ہے۔ 

پش  ٹیووں 6گزؽتہ چٌذ عبلوں هیں فشعٹ کالط کشکٹ ثہت آعبى ہوگئی تھی تبہن هذض 



 هؾتول اط ًظبم عے هعیبسی کشکٹشص عبهٌے آئیں گے۔ 

 

عبثك کپتبى ًے کہب کہ ڈوهیغٹک کشکٹ کے ًئے ًظبم هیں کھالڑیوں کو اپٌب کٌٹشیکٹ 

ثشلشاس سکھٌے کے لیے عخت هذٌت کشًب ہوگی۔ اًہوں ًے کہب کہ ًئے دوهیغٹک اعٹشکچش 

 ہیے۔عبل کب عشصہ دیٌب چب 4عے  3کی افبدیت کو جبًچٌے کے لیے 

 

ؽبہذ آفشیذی ًے کہب کہ فی الذبل کھالڑیوں کے هبلی اعتذکبم کے لیے یہ ایک ثہتشیي ًظبم 

 ہے۔هیں توبم کھالڑیوں کے لیے ًیک توٌبؤں کب اظہبس کشتب ہوں۔

 

 :ببزید خبى

 

عبثك کشکٹش اوس کوٌٹیٹش ثبصیذ خبى کو اهیذ ہے کہ ًئے ڈوهیغٹک ًظبم کی عت عے هثجت 

اوس ثہتشیي اهپبئشًگ ہوگی۔ ثبصیذ خبى کوکبثوسا کی گیٌذ کے اعتعوبل تجذیلی هعیبسی پچض 

 کو ثھی لوهی کھالڑیوں کے لیے فبئذهٌذ عوجھتے ہیں۔

 

اط هولع پش عبثك کشکٹش ثبصیذ خبى کب کہٌب ہے کہ ًئے ًظبم هیں پچض کے هعیبس پش 

همشسٍ ولت عوجھوتہ ًہیں کشًب چبہیے۔ هعیبسی پچض کی تیبسی کے لیے کیوسیٹشص کے پبط 

 دعتیبة ہوگب۔اًہوں ًے کہب کہ هبضی هیں پچض کی تیبسی کو اہویت ًہیں دی جبتی تھی۔

 

هیچوں کے اًعمبد عے اهپبئشًگ کے  3کی ثجبئے  00ثبصیذ خبى ًے کہب کہ ثیک ولت 

ٹیووں کی جبًت عے هیچ سپوسٹ  6هعیبس هیں ثہتشی آئے گی۔ اًہوں ًے کہب کہ صشف 

 ی اهپبئشص کی کبسکشدگی جبًچٌے هیں آعبًی ہوگی۔آًے عے پی عی ثی  کو ثھ

 

عبثك کشکٹش کب کہٌب ہے کہ کوکبثوسا کی گیٌذ کے اعتعوبل عے لوهی کشکٹشص کو فبئذٍ ہوگب۔ 

گیٌذ کی تجذیلی عے لوهی اوس ثیي االلواهی کشکٹ   ڈوهیغٹک کشکٹ هیں اًہوں ًے کہبکہ

 گب۔ہوکب فشق کن 

 

 : راشد لطیف

 

اط هولع پش عبثك کشکٹش ساؽذ لطیف کبکہٌب ہے کہ ًئے ڈوهیغٹک اعٹشکچش کب ؽیڈول 

هعیبسی پچض کی تیبسی هیں هذدگبس ثبثت ہوگب۔ ساؽذ لطیف ًے کہب کہ گزؽتہ عبلوں هیں 

اهپبئشًگ کب هعیبس دوصلہ افضا ًہیں سہب تبہن اهیذ ہے کہ ًئے ڈوهیغٹک کشکٹ اعٹشکچش 

 ًگ کو یمیٌی ثٌبیب جبئے گب۔ هیں اعلٰی هعیبس کی اهپبئش

 

ساؽذ لطیف ًے کہب کہ ًئے اعٹشکچش کے آغبص هیں کچھ هؾکالت کب عبهٌب کشًب پڑعکتب 



ہے۔اًہوں ًے کہبکہ ڈوهیغٹک کشکٹ هیں ٹیووں کی هذذود تعذاد هیں ؽشکت عے 

کھالڑیوں ًے ڈوهیغٹک عیضى هیں  353ہوگی۔گزؽتہ عبل  کھالڑیوں کی تعذاد ثھی کوی

بہن آئٌذٍ عیضى هیں پی عی ثی کے  عٌٹشل کٌٹشیکٹ یبفتہ کھالڑیوں عویت ؽشکت کی ت

کھالڑی ؽشکت کشسے ہیں۔ اًہوں ًے کہب کہ عیٌئش اوس جوًیئش  000هجووعی طوس پش 

 کھالڑیوں پش هؾتول ثہتشیي ٹیووں کے اًتخبة عے همبثلے  کی فضبء ثڑھے گی۔

 

چض کی تیبسی کی اهیذ ہے۔ ساؽذ عبثك کشکٹش ساؽذ لطیف کو آئٌذٍ عیضى هیں هعیبسی پ

لطیف کے هطبثك ًئے ڈوهیغٹک اعٹشکچش کے ؽیڈول هیں کیوسیٹشصکو هعیبسی پچض کی 

عبل دیٌے کے  3عے  0تیبسی هیں هکول ولت هلے گب۔ساؽذ لطیف ًئے ڈوهیغٹک ًظبم کو 

 دبهی ہیں۔

 

ڈیپبسٹوٌل کشکٹ کب ساؽذلطیف کبکہٌب ہے کہ هیشی ًیک توٌبئیں پی عی ثی کے  عبتھ ہیں۔ 

خبتوہ ثہت عے لوگوں کے لیے تکلیف دٍ ہے تبہن ًئے ًظبم کی تیبسی هیں پبکغتبى کشکٹ 

 ثوسڈ ًے ثہت هذٌت کی ہے۔

 

 :سرفراز احود

 

 49 ۔لشاس دیب ہےخیضکو عٌغٌی لوهی کشکٹش عشفشاص ادوذ ًے ًئے ڈوهیغٹک اعٹشکچش 

ٹی ٹوًٹی هیچوں هیں پبکغتبى  کی ًوبئٌذگی کشًے والے  55ایک سوصٍ اوس  004ٹیغٹ ، 

فشعٹ  149عشفشاص ادوذڈوهیغٹک کشکٹ کب ثھی وعیع تجشثہ سکھتے ہیں۔ عشفشاص ادوذ 

 شکت کشچکے ہیں۔ٹوًٹی ڈوهیغٹک هیچوں هیں ؽ ٹی 080لغٹ اے اوس  094کالط، 

 

عٌذھ اوس پبکغتبى ہبسثش، کشاچی کشاچی ڈولفٌض، عشفشاص ادوذ ڈوهیغٹک کشکٹ هیں 

 اًٹشًیؾٌل ایئشالئٌض کی ًوبئٌذگی کشچکے ہیں۔ 

 

عٌغٌی خیض ہوگب۔  0209-02ڈوهیغٹک عیضى اط هولع پش عشفشاص ادوذ کب  کہٌب ہے کہ 

ًئے ًظبم هیں  اًہوں ًےکہبکہہیں۔هضجوط ٹیویں ثٌب سہے  آئٌذٍ عیضى کے لیےعلیکٹشص 

عیکٌڈ الیوى هیں ثہتشیي کبسکشدگی کب ۔ہےاهشدلچغپ  ایکؽوولیت  ٹیووں کییکٌڈ الیوى ع

عشفشاص ادوذ هظبہشٍ کشًے والے کھالڑیوں کو فشعٹ الیوى هیں ًوبئٌذگی کب هولع هلےگب۔

آئے سہٌے عے کھیل کے هعیبس هیں ثہتشی  6صوثبئی عطخ پش ٹیووں کی تعذاد ًے کہبکہ 

 گی۔

  

الڑیوں اوس ؽبئمیي کھ 0209-02ڈوهیغٹک عیضى  کہکہبلوهی کشکٹش عشفشاص ادوذ ًے 

بس الًے کے لیے ھبں کبسکشدگی هیں ًکہوگب۔ یہکشکٹ کیلئے عٌغٌی عے ثھشپوس

 ۔ص کے تجشثے عے فبئذٍ اٹھبعکیں گےکشکٹش شعیٌئجوًیئشکھالڑی 



 

 :اظہر علی

 

ہے کہ ڈوهیغٹک اظہش علی کبکہٌب ششکٹ هیں وعیع تجشثہ سکھٌے والے کشکٹٹ کٹیغ

 ثہتشیي همبثلے دیکھٌے کو هلیں گے۔آئٌذٍ عیضى هیں عے اعٹشکچش هیں تجذیلی 

 

 سًض  5669کی اوعظ عے   43.27ٹیغٹ هیچوں هیں  73اظہش علی پبکغتبى کی جبًت عے 

ًصف عٌچشیبں ؽبهل ہیں۔  30عٌچشیبں اوس  05اى کے ٹیغٹ کیشیئش هیں ۔ ثٌبچکے ہیں

هیغٹک هیچوں هیں ٹی ٹوًٹی ڈو 49لغٹ اے اوس  070فشعٹ کالط،  087اظہش علی 

 خبى سیغشچ لیجبسٹشی اوس لوهی اے کشکٹ ٹین کیالہوس،  ؽشکت کشچکے ہیں۔ اظہش علی

 ًوبئٌذگی کشچکے ہیں۔

 

آغبص کے  0209-02ڈوهیغٹک عیضى اط هولع پش لوهی کشکٹش اظہش علی کب کہٌب ہے کہ 

ٹیووں اوس هیچوں کی تعذادکن ہوًےعے کھیل کے هعیبس هیں پشجوػ ہیں۔ عے لجل ثہت 

۔اًہوں ًے کہب کہ ًئے ڈوهیغٹک اعٹشکچش عے کشکٹشص کے کھیل هیں ثہتشی آئے گی

 ًکھبس آئے گب۔ 

 

ٹ کے لیے هتواصی ٹیووں کب اًتخبة کیب جبسہب ہے۔ چھ ک کشکاظہش علی ًے کہبکہ ڈوهیغٹ

ًیب ۔کب هظبہشٍ کشًب ہوگبڑیوں کو ثہتشیي کبسکشدگی توبم کھالٹیووں هیں ؽوولیت کے لیے

 ًظبم کھیل کے هعیبس هیں ثہتشی الئے گب۔

 

 :فواد عبلن

 

فواد عبلن کب ؽوبس ڈوهیغٹک کشکٹ هیں ثہتشیي کبسکشدگی کب هظبہشٍ کشًے والے کھالڑیوں 

اپٌی غٹک کشکٹ کے ًئے ًظبم کے ثبسے هیں فواد  عبلن کب کہٌب ہے کہ ڈوهیهیں ہوتب ہے۔

هیچوں  055فشعٹ کالط کشکٹ هیں ۔ کیب جبعکتب ہےعیضى کے اختتبم پش  سائے کب اظہبس

وٍ سًض ثٌبچکے ہیں۔ 00440کی اوعظ عے  56.08والے فواد عبلن  هیں ؽشکت کشًے

 عٌچشیبں عکوس کشچکے  ہیں۔ 32ڈوهیغٹک کشکٹ هیں 

 

اوس لوهی کشاچی، ًیؾٌل ثٌک آف پبکغتبى، پبکغتبى کغٹوض،  فواد عبلن ڈوهیغٹک کشکٹ هیں

 ایوشجٌگ ٹین کی ًوبئٌذگی کشچکے ہیں۔

 

کہ ًیب کشکٹ اعٹشکچش کھالڑیوں اوس لوهی فواد عبلن ًے اهیذ ظبہش کی ہے  هولع پش اط

فواد عبلن ًے واضخ کیب کہ یہ ًظبم ًیب ہے جغے کشکٹ کے لیے عودهٌذ ثبثت ہوگب۔ 

پبکغتبى کے اًٹشًیؾٌل کشکٹ ہ اًہوں ًے کہب کڑیوں کو ولت لےے گب۔عوجھٌے هیں کھال



طویل جذوجہذ عے گضسًب پڑتب یہبں کھالڑی کو ایک ۔ ڈوهیغٹک کشکٹ عے صیبدٍ آعبى ہے

کھالڑیوں کے لیے ڈوهیغٹک کشکٹ کب ًیب ًظبم تبہن اًہوں ًے اهیذ ظبہش کی ہے کہ ہے۔ 

 آعبًیبں پیذ اکشے گب۔

 

کے ثبسے هیں  اپٌی سائے کب کہ اط ًئے ڈوهیغٹک کشکٹ اعٹشکچش بلن ًے کہبفواد ع

 جوتتبم پش کشوں گبتبہن ڈوهیغٹک کشکٹ هیں یہ ایک هثجت تجذیلی ہےظہبس عیضى کے اخا

 لوهی کشکٹ کے لیے فبئذٍ هٌذ ثبثت ہوگی۔ هغتمجل هیں

 

 :شبى هسعود

 

همذاس کی ثجبئے هعیبس پش اوپٌش ؽبى هغعود کبکہٌب ہےکہ ًیب ڈوهیغٹک کشکٹ اعٹشکچش 

پش هؾتول توبم ٹیویں ایک دوعشے  کھالڑیوںثہتشیي ؽبى هغعود کب هبًٌب ہےکہ ہے۔هجٌی 

ایک سوصٍ هیچوں هیں  5ٹیغٹ اوس  05ؽبى هغعود دشیف ثبثت ہوں گی۔ عختکے لیے 

 فیڈسیل ایشیبص، کشاچی وائٹظ، ثبئیں ہبتھ کے اوپٌشپبکغتبى کی ًوبئٌذگی کشچکے ہیں۔

 000شکٹ ٹیووں کی ًوبئٌذگی کشچکے ہیں۔ ؽبى هغعود ک 09غتبى اے ، لوهی اًڈس پبک

 ٹی ٹوًٹی هیچوں هیں ؽشکت کشچکے ہیں۔ 35لغٹ اے اوس  90فشعٹ کالط، 

 

کھالڑیوں کی تعذاد هیں کوی لوهی کشکٹش ؽبى هغعود کبکہٌب ہے کہ اط هولع پش 

پی ۔عخت همبثلوں کی اهیذ ہےوں کے دسهیبى کھالڑیثہتشیي  ڈوهیغٹک کشکٹ هیں ؽبهلعے

هیغٹک کشکٹ کے هعیبس ڈوؽشکت عے  عٌٹشل کٌٹشیکٹ یبفتہ کھالڑیوں کی کےعی ثی  

ایک سوصٍ ٹی ٹوًٹی اوس  ڈوهیغٹکهبضی هیں اًہوں ًے کہبکہ هیں هضیذ ثہتشی آئے گی۔

 هی ٹین هیں ًوبئٌذگی دی جبتی سہی ہے۔لوٹوسًبهٌٹظ هیں ثہتشیي کھالڑیوں کو 

 

کو  ٍ عیضى هیں همذاس کی ثجبئے هعیبسکب کہٌب ہے کہ هبضی  کے ثشعکظ آئٌذؽبى هغعود 

۔ هجھے آئٌذٍ عیضى هیں کوئی ثھی ٹین آعبى ًہیں ہوگیاًہوں ًے کہب کہ تشجیخ دی گئی ہے۔

 کھالڑیوں کے هغتمجل کے  لیے ثہتشیي ثبثت ہوگب۔یمیي ہے کہ یہ ًظبم 
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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. 

 
 

 

 


