
 

ملک بھر میں کھیل کے فروغ کا سبب   0202ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 وسیم خانچیف ایگزیکٹو پی سی بی ، یبنے گ
 

 پش چیف ایگضیکٹو پی عی ثی تجویض کشًےویٌیوکو ساولپٌڈی کب  ثوسڈ جٌوثی افشیقہ

 وضبدت کی

  هیں اضبفہ  کے ویٌیوصهغتقجل هیں ایچ ثی ایل پی ایظ ایل اًفشاعٹشکچش هیں ثہتشی

 گی کب عجت ثٌے

  ہلے اجالط کی تبسیخ اوس ایجٌڈا ثھی پی عی ثی کشکٹ کویٹی کے پوعین خبى ًے

 واضخ کشدیب

 

 :ء0202فروری20الہور،

 

 آغبص هیں چٌذ سوص ثبقی سٍ گئے ہیں۔ ایچ ثی ایل پبکغتبى عپش لیگ کے پبًچویں ایڈیؾي کے 

ي کشکٹ کب جوػ اوس جزثہ دیذًی ؽبئقیا یوًٹ کے آغبص کے هٌتظش هلک ثھش هیں هوجود 

هختلف ؽہشوں کشاچی، الہوس، هلتبى اوس  4کے سوصٍ ایوًٹ کے دوساى هلک  32ہے۔

 هیچض کھیلے جبئیں گے۔ 34هیں ساولپٌڈی 

 

هلک خبى کے هطبثق ایچ ثی ایل پی ایظ ایل فبئیو کب اًعقبد چیف ایگضیکٹو پی عی ثی وعین 

کو  هیچضعبتھ عبتھ هلک هیں اًٹشًیؾٌل ڑًے کے وجثھش هیں هوجود هذادوں کوکھیل عے 

 گب۔پش اًعقبد کو ثھی یقیٌی ثٌبئے هغتقل ثٌیبدوں 

 

وعین خبى کب کہٌبہے کہ ہوبسے لیے لیگ کے توبم هیچض الہوس اوس کشاچی چیف ایگضیکٹو 

هیں هٌعقذ کشواًب صیبدٍ آعبى تھب هگش ہن اط کھیل کو اى دو ؽہشوں تک هذذود ًہیں 

هلک هیں کشکٹ کے لیے صیبدٍ عے  ًے کہب کہ پی عی ثی  چیف ایگضیکٹو ۔سکھٌبچبہتے

ہیں جظ کے لیے ہویں کھیل کو هلک کے کوًے کوًے تک  تیبس کشًب چبہتے ویٌیوص صیبدٍ

 پہٌچبًب ہے۔

 

ہن هلک ثھش هیں هوجود ؽبئقیِي کھیل تک کشکٹ کی سعبئی هوکي  وعین خبى ًے کہبکہ

کھیلتب ہوا دیکھ اپٌے ہیشوص کو عبهٌے ثٌبًے کے لئے کوؽبں ہیں۔ہن چبہتے ہیں کہ وٍ 

پؾبوس، هلتبى ، فیصل آثبداوس دیذسآثبد کشکٹ اعٹیڈیوض پی عی ثی  اًہوں ًے کہب کہعکیں۔



هگش  ،ب ہےکے عبتھ هل کشکبم کشسہ کی اپ گشیڈیؾي کے علغلے هیں صوثبئی دکوهتوں

یہبں ثیي االقواهی کشکٹ هیچوں کے لیے الجغٹک اوس ہوٹل عویت دیگش ثہتشیي عہولیبت 

 دسکبس ہیں۔

 

هیں اًٹشًیؾٌل کشکٹ کی عشگشهیبں هوکي ثٌبًے  لکًے هایچ ثی ایل پبکغتبى  عپش لیگ 

هیچوں  8ایچ ثی ایل پی ایظ ایل کے گزؽتہ ایڈیؾي کے دوساى هیں اہن کشداس اد ا کیب ہے۔

ًے هذذوداوس طویل طشص کی کشکٹ کے  ثعذ عشی لٌکب کشکٹ ٹین  هیں اًعقبد  کشاچیکے

 کے لیے پبکغتبى کب دوسٍ کیب تھب۔

 

دبل ہی هیں عشی لٌکب اوس ثٌگلہ دیؼ کی ٹیغٹ ٹیووں کی هیضثبًی کشًے واال پٌڈی کشکٹ 

ایچ ثی ایل پی ایظ ایل هیچوں کی هیضثبًی کشسہب ہے۔  8اط هشتجہ اعٹیڈین ساولپٌڈی 

ے ثعذ اط ویٌیو کو لیگ کهیچوں کب اًعقبد اط لیے ثھی اہن ہے کہ  8ساولپٌڈی هیں اى 

 ٹین کی هیضثبًی کشًی ہے۔کشکٹ جٌوثی افشیقہ 

 

اثھی هؾبوست جبسی ہے  تبہن اهیذ ہے  عیشیض کے دوالے  عے وعین خبى ًے  کہبکہ اط

جٌوثی اًہوں ًے کہبکہ  کہ سواں هبٍ کے آخش هیں ہن کغی هؤثش ًتیجہ پش پہٌچ جبئیں گے۔

ی کے عشثشاٍ افشیقہ عیشیض کے دوالے عے ہویں کشکٹ عبؤتھ افشیقہ کے ؽعجہ عیکوسٹ

 هیں اى کی کے اثتذائی دًوں 2222ایچ ثی ایل پبکغتبى عپش لیگ کی آهذ کب اًتظبس ہے،

 ۔هبت کے لیے  عیکوسٹی پالى تیبس ہیںاى کے  پبط هختلف هقب ،پبکغتبى آهذ هتوقع ہے

 

اوس جٌوثی افشیقی ثوسڈ دوسٍ کے دوالے عے  چیف ایگضیکٹو پی عی ثی ًے کہبکہ وٍ 

هطوئي ہیں تبہن الجغٹک اعتجبس عے ہویں اعے آعبى اوس هؤثش ثٌبًے کی ضشوست 

ب ججکہ ایچ ثی ایل گهبسچ کو ختن ہو 88دوسٍ ثھبست  کبجٌوثی افشیقہ اًہوں ًے کہبکہ ہے۔

لٰہزا هہوبى ٹین کب ثھبست عے جٌوثی  هبسچ کو ؽیڈول ہے 22پی ایظ ایل فبئیو کب فبئٌل 

 8عے 6اط لیے ہویں عوچٌب ہےکہ آیب وٍ  ہوگب، افشیقہ جبًب اوس پھش پبکغتبى آًبهوکي ًہیں

جہبں ہن اًہیں پشیکٹظ کے لیے عہولیبت فشاہن کشیں  سوص هتذذٍ عشة اهبسات  هیں سکیں

 ٹشیٌٌگ کشیں۔یہبں ہی یب جبئے اوس وٍ پھشثشاٍ ساعت پبکغتبى ثالیب پھش اًہیں 

 

کی دعتیبثی هذذود ہے کیوًکہ ہن اپٌی  ویٌیوصوعین خبى ًے کہبکہ الہوس اوس کشاچی کے 

بں کی وکٹ ثھی وہاط وجہ عے  اوس پش کھیل سہے  ہیںهقبهبت ثھی اًہی ثیؾتش کشکٹ 

۔ چیف ایگضیکٹو پی اط صوستذبل هیں ہویں ساولپٌڈی کب هقبم دعتیبة ہےهتبثش ہوسہی ہے،

ًےجٌوثی افشیقہ  ، اًہوںوہبں تیي هیچض کھیلٌب هفیذ ہوگبهیں خیبل عی ثی ًے کہبکہ اى کے 

 ۔ہے اط تجویض پش ساضیهہوبى ثوسڈ کو ساولپٌڈی ثطوس ویٌیو تجویض کیب ہے اوس 

 

اقجبل قبعن کی  پبکغتبى کشکٹ ثوسڈ ًے گزؽتہ هبٍ ًئی کشکٹ کویٹی کب اعالى کیب تھب۔



کویٹی  اط دوالے عےفشوسی کو کشاچی هیں ہوگب۔ 81کویٹی کب پہال اجالط عشثشاہی هیں 

لیکٹش اوس ہیڈ کوچ هصجبح الذق اوس ڈائشیکٹش ڈوهیغٹک ًے قوهی کشکٹ ٹین کے چیف ع

 طلت کیب ہے۔کشکٹ کو اجالط هیں 

 

هصجبح الذق کی کویٹی اط علغلے هیں چیف ایگضیکٹو پی عی ثی وعین خبى کب کہٌب ہےکہ 

ٹ کویٹی کی تؾکیِل ًو کی  کشک کی جبًت عےپبکغتبى کشکٹ ثوسڈ عے علیذذگی کے  ثعذ 

ًے کویٹی کی عشثشاہی  اًہوںهذغي دغي خبى کے هغتعفی ہوًے  کےثعذ  گئی ہے،

کویٹی کب عشثشاٍ ثٌٌب کوئی خوػ  ایغیکے چیف ایگضیکٹو کب کغی ثھی اداسٍ عٌجھبلی هگش 

 ہیں ہوتب۔آئٌذ اهش ً

 

 عے ہوپی عی ثی  کب تعلق عے پبًچ افشاد  چبسؽبهل اگش کویٹی هیں وعین خبى ًے کہبکہ 

ھے صیبدٍ کہ هجهیں یہ فیصلہ کشچکب تھبلٰہزا  آصاد تصوس ًہیں کی جبئے گیتو وٍ کویٹی 

کب کویٹی کے  اجالط راکش خبى  کشکٹ اًٹشًیؾٌل ڈائشیکٹش  اة عہذٍ ًہیں سکھٌب،دیش یہ 

 ؽشکت کشوں گب۔کویٹی اجالط هیں ثطوس  غیشفعبل سکي اوس هیں وہبں اًتظبم کیب کشیں گے 

 

کے آغبص عے  ایک سوص 2222ایظ ایلایچ ثی ایل پی چیف ایگضیکٹو پی عی ثی ًے  کہبکہ 

هصجبح الذق کویٹی کو  ؽشکت کشیں گے، اط دوساى هصجبح الذق هٌعقذٍ اجالط هیں قجل 

واضخ کشًے کے عبتھ عبتھ آعٹشیلیب هیں قوهی کشکٹ قوهی کشکٹ ٹین کے اًتخبة کب عول 

اجالط هیں ڈائشیکٹش ڈوهیغٹک پی اًہوں ًے کہبکہ پش ثشیفٌگ دیں گے۔ٹین کی کبسکشدگی 

اط دوساى ثشیفٌگ دیں گے ججکہ  پش خصوصی ہبسوى سؽیذ ڈوهیغٹک کشکٹ  عی ثی 

پیؼ کی جبئے اجالط هیں پی عی ثی  کو ایٌڈی اٹکٌغي کی جبًت عے فشاہن کشدٍ سپوسٹ 

عفبسؽبت تیبس کی هلک هیں پچض کے هعیبس هیں ثہتشی الًے کے لیے گی جظ کے ثعذ 

 جبئیں گی۔

 

چیئشهیي  کشکٹ کویٹی ایک هؾبوستی کویٹی ہے، جظ کی  رهہ داسی  وعین خبى ًے کہبکہ 

عفبسؽبت فشاہن کشًب ہے۔ دوعشی جبًت چیئشهیي پی  پختہپی عی ثی کوکشکٹ هعبهالت پش 

تجشثہ کبس افشاد پش یہ کویٹی عی ثی ثھی اى عفبسؽبت کو عٌجیذگی عے  لیں گے  کیوًکہ 

 هؾتول ہے۔
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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. 

 
 

 

 


