
 

آئندہ ہفتے ہوں  سٹیکے فٹنس ٹ وںیکھالڑ افتہیٹ کیسنٹرل کنٹر

 گے
 

 ء: 0303 یجنور30الہور،

 

 سٹیآئندہ ہفتے ہوں گے، ٹ سٹیکے فٹنس ٹ وںیکھالڑ یقوم افتہی کٹیکنٹر سنٹرل

 منعقد ہوگا۔  ںیالہور م یڈمیکرکٹ اک شنلیکو ن یجنور 7اور  6کا چوتھا مرحلہ 

 

 کٹیلٰہذا سنٹرل کنٹر ںیکا حصہ ہ کٹیکرکٹرز کے سنٹرل کنٹر یقوم سٹیٹ فٹنس

 گے۔  ںیشرکت کر ںیم سٹیدو روزہ فٹنس ٹ یکھالڑ ابیکے حامل تمام دست

 

کرکٹرز محمد عامر، وہاب  نیمصروف ت ںیم گیل ئریمیپر شیدوران بنگلہ د اس

گے،  ںیکر ںیشرکت نہ ںیم سٹیطور پر فٹنس ٹ یاور شاداب خان  ابتدائ اضیر

 شنلیکو ن یجنور 02اور  02 سٹیکے  فٹنس ٹ وںیکھالڑ نوںیجس کے باعث ت

 گے۔ ںیجائ ےیک ںیالہور م یڈمیکرکٹ اک

 

 شنگیکنڈ نڈیا نتھیکے اسٹر میکرکٹ ٹ یقوم ینگران یک سٹیکے فٹنس ٹ وںیکھالڑ

پانچ حصوں پر مشتمل ہوگا  سٹیکا  فٹنس ٹ یگے۔ ہر کھالڑ ںیملک کر اسریکوچ 

اور کراس فٹ شامل  ورنسینڈیا ڈیاسپ ورنس،ینڈیا نتھ،یاسٹر نالسز،یا ٹیف ںیجن م

 ۔ںیہ

 

 21شپ کا  نریٹیپر ماہانہ ر یحاصل نہ کرنے والے کھالڑ اریدوران مطلوبہ مع اس

جرمانہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب  ہیجائے  گا۔  ایجرمانہ عائد کرد صدیف

 ۔تایکر ل ںیحاصل نہکو  اریتک وہ فٹنس کے طے کردہ کم سے کم مع

 

اس کرکٹر کا سنٹرل  ںیصورت م یک یمسلسل ناکام ںیم سٹیطرح فٹنس ٹ یاس

 اریمقرر کردہ مع ونکہیپڑ جائے گا ک ںیخطرے م یبرقرار  رکھنا بھ کٹیکنٹر

 یک کٹیکو سنٹرل کنٹر یپر مذکورہ کھالڑ یمسلسل ناکام ںیحاصل کرنے م

 کرنا پڑسکتا ہے۔  یکا سامنا بھ یتنزل ںیم یگریکٹ

 



 : یب یس یکرکٹ پ شنلیانٹر ن کٹریخان، ڈائر ذاکر

 

ذاکر  خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ  یب یس یکرکٹ پ شنلیانٹرن کٹریڈائر

 یس یہے لٰہذا پ تایزور د شہیپر ہم نےیفٹنس کا مسلسل جائزہ ل یک وںیکھالڑ یقوم

پر  وںیحاصل نہ کرنے والے کھالڑ ارینے اس مرتبہ فٹنس کا مطلوبہ مع یب

فٹنس کے  ںیم وںیکھالڑ یقوم مقصدہے جس کا  ایک صلہیجرمانہ عائد  کرنے کا ف

 تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ ںیم اریمع نیبہتر

 

شامل تمام  ںیم کٹینے کہا کہ سنٹرل کنٹر یب یس یکرکٹ پ شنلیانٹرن کٹریڈائر

تھا۔ انہوں  ایگ ایبتاد ںیکے بارے م اریکو گزشتہ ماہ فٹنس کے مطلوبہ مع وںیکھالڑ

کے حصول  اریکو مطلوبہ مع وںیکہ پاکستان کرکٹ بورڈ تمام کھالڑ اینے واضح ک

 آگاہ کرچکا ہے۔ یبھ ںیم رےجرمانوں کے با ںیصورت م  یک یناکام ںیم

 

تک  وںیکھالڑ افتہی کٹیصرف سنٹرل کنٹر سٹیفٹنس ٹ ہیکہ  ایخان نے بتا ذاکر

کے فٹنس  وںیشامل کھالڑ ںیم شنزیا یسوسیگے بلکہ چھ کرکٹ ا ںیرہ ںیمحدود نہ

مصروف  ںیکرکٹ م سٹکیگے تاکہ ڈوم ںیجائ ےیپر ل ادوںیمستقل بن یبھ سٹیٹ

نے کہا کہ کرکٹ  انہوںجاسکے۔  ایمسلسل جائزہ ل یفٹنس کا بھ یک وںیکھالڑ

ور ان کے کوچز ا سٹیکے فٹنس ٹ وںیشامل کھالڑ ںیم موںیٹ یک شنزیا یسوسیا

گے تاہم  ںیجائ ےیکے مطابق ل ڈولیگئے ش ےیدئ بیجانب سے ترت یک نرزیٹر

روزہ  کیکو پاکستان کپ ا یکھالڑ ںیصورت م یک یمذکورہ باال ناکام ںیم سٹیٹ

 21مارچ سے  01 ونٹی۔ ایپڑجائے گ ںیشرکت خطرے م ںیکرکٹ ٹورنامنٹ م

 رہے گا۔ یتک جار لیاپر
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