
 

 آمدشائقین کرکٹ کی کے پہلے روز قائداعظم ٹرافی 
  

 ء: 9142 ستمبر41الہور،

 

کھیٌچ الیب لذافی اطٹیڈین الہور کو طلین هجبہد  ثبثزاعظن کو ایکؼي هیں دیکھٌے کب ػوق

اپٌے اطٹبر کھالڑیوں کو فزطٹ کالص ثھی  ًے طویت دیگز ػبئمیِي کزکٹهجبہد طلین ہے۔ 

 کب رخ کیب ہے۔کے لیےگزاؤًڈس ایکؼي هیں دیکھٌے کزکٹ هیں 

 

کے لیے فبصلے کن کزًے کے درهیبى کھالڑیوں اور ػبئمیِي کزکٹ پبکظتبى کزکٹ ثورڈ 

کب داخلہ هفت رکھٌے یے یوس پز ػبئمیي کے لتوبم ویٌ کےکے پہلے راؤًڈ لبئداعظن ٹزافی 

 اعالى کزچکب ہے۔

 

ثبثز اعظن هحض اًہوں ًے کب کہٌب ہےکہ طے تعلك رکھٌے والے هجبہد طلین راولپٌڈی 

هجبہد طلین کب کہٌب ہےکہ ۔ لذافی اطٹیڈین  کب رخ کیب ہےثیٹٌگ دیکھٌے کے لیے کی 

ثٌبًے کی خواہغ  تصویزاى کے طبتھ ثبثزاعظن دًیب کے  ثہتزیي ثیٹظویي ہیں اور وٍ 

 رکھتے ہیں۔

 

ػبئمیِي کزکٹ کے  هیںلبئداعظن ٹزافی پی طی ثی کی جبًت طے کب کہٌب ہےکہ هجبہد طلین 

اًہوں ًے کہب کہ لبئداعظن ٹزافی گزاؤًڈس کے درواسًے کھولٌب خوع آئٌدعول ہے۔ لیے 

 درحمیمت ثڑے ثڑے ًبم۔ لوهی کزکٹ کولوهی ڈوهیظٹک کزکٹ کب پزیویئز ٹورًبهٌٹ ہے

 اطی ٹورًبهٌٹ طے هلتے ہیں۔

 

اور  طلینکی ًؼظتوں پز ثزاجوبى هجبہدعجدالحفیظ کبردار اًکلوژرر کے لذافی اطٹیڈین الہو

لذافی لوهی کھالڑیوں کو ایکؼي هیں دیکھٌے کے لیےوٍ اى کے دوطتوں کب کہٌب ہے کہ 

 اطٹیڈین کب رخ کزتے رہیں گے۔

  

طزپزائش اًٹزی ًے هجبہد طلین اور اى کے اص هولع پز لوهی کزکٹز ػبہیي آفزیدی کی 

 طیلفیش ثٌبًے کے لیے ػبہیي آفزیدی کے  اًکلوژر هیں آتے ہیدوطتوں کو حیزاى کزدیب ۔ 

 بئمیِي کزکٹ کب تبًتب ثٌدھ گیب۔ػ



 

ے کہب کہ لبئداعظن ٹزافی هیں ػبئمیِي کزکٹ کو وهی کزکٹز ػبہیي  آفزیدی ًاص هولع پز ل

اًہوں ًے کہبکہ یہ ٹورًبهٌٹ کھالڑیوں اور داخلے کی اجبست دیٌب خوع آئٌد عول ہے۔ 

 هداحوں دوًوں کی توجہ کب هزکش ثي چکب ہے۔

 

هیڈیکل ًے ثھی لذافی اطٹیڈین کب رخ کیب ۔ کبلج کے طلجہ کی ایک ثڑی تعداد اص هولع پز 

کبلج جوؼید علی طے جت یہ پوچھب گیب کہ وٍ کے ػعجے هیں تعلین  حبصل کزًے والے 

کبلج هیں اطبتذٍ کی اطٹیڈین کیوں آئے ہیں تو اًہوں ًے جواة دیب کہ جبًے کی ثجبئے 

لذافی اطٹیڈین الہور هیں هیچ دیکھٌے کب م حبضزی کے ثبعث ہن طبرے طلجہ ًے عد

 فیصلہ کیب ۔

 

ػبئمیِي کزکٹ طے هیں آلزاؤًڈر اًور علی ًے یو ثی ایل اطپورٹض کوپلیکض کزاچی 

 هاللبت کی۔

 

ػبئمیي کزکٹ کب پبکظتبى کزکٹ ثورڈ کی جبًت طے لبئداعظن ٹزافی کے توبم هیچش هیں 

 داخلہ هفت ہوگب۔
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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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