
 

میں شامل قومی خاتون کرکٹر ندا ڈار پی سی بی پوڈکاسٹ سڈنی تھنڈر

 کی مہمان 
 

  ثھی  ضبہذآفشیذی کب خصوصی اًٹشویوپوڈکبسٹ کے پبًچویں ایڈیطي هیں

 ضبهل

  کب سشفشاص احوذ اوس الہیشو تھیشی هبًے ایک سوصٍ سیشیض کے اختتبم پش

 ثھی ایڈیطي کب حصہ اوس قبئذاعظن ٹشافی کی تبصٍ تشیي  صوستحبل تجضیہ
 

 ء : 9102 اکتوبر 3 الہور،

 

سے هعبہذٍ طے سڈًی تھٌڈس هیں لیگ ثگ ثیص  ویوٌض  آسٹشیلیب کیکب ًذا ڈاس قوهی کشکٹش 

لی پہلی پبکستبًی  خبتوى کشکٹش ضشکت کشًے وااًٹشًیطٌل لیگ هیں وٍ کسی ثھی پبگیب ہے۔

 ۔ثي گئی ہیں

 

ًے ًذا ڈاس پبکستبى کی ًوبئٌذگی کشًے والی ٹی ٹوًٹی هیچوں هیں  69ایک سوصٍ اوس  17

گی جس کے ں کے لیے سواًہ ہو اکتوثش کو سڈًی  5ڈیجیو کیب تھب۔ آلشاؤًڈس اپٌب هیں  0272

کے  ضشکتویوي چیوپئي ضپ هیں آئی سی سی کے  خالف اًگلیٌڈ یکن دسوجش کو وٍ ثعذ 

 ے گی۔اکتوثش کو کھیل 71هیں اپٌب پہال هیچ سڈًی تھٌڈس ایوًٹ پہٌچیں گی۔ کوااللوپوس  لیے

 

ویوٌض ثگ ًذا ڈاس کبکہٌب ہےکہ پی سی ثی پوڈ کبسٹ سے خصوصی گفتگو کشتے ہوئے 

 سواں سبل آسٹشیلوی اهیذ ہے لیگ هیں ضوولیت کب هوقع هلٌے پش وٍ ثہت هسشوس ہیں۔ ثیص 

کی ڈثلیو ثی ثی ایل هیں اى کی ضشکت هستقجل هیں دیگش قوهی خواتیي کشکٹشص  لیگ هیں 

 ضشکت کب ثبعث ثٌے گی۔

 

 ثہتشیي کھالڑیوں کی هوجودگی کے ثبعثهیں ڈاس ًے کہب کہ ویوٌض ثگ ثیص لیگ  ًذا

آئٌذٍ سبل آسٹشیلیب هیں ضیڈول آئی سی کہب  گب۔اًہوں ًےهعیبسی کشکٹ کھیلٌے  کب هوقع هلے 

کٌڈیطٌض سے  سے اًہیں ضوولیتلیگ هیں  آسٹشیلویسی ویوٌض ٹی ٹوًٹی وسلڈکپ سے قجل 

 ۔هلے گیهذد ہن آہٌگی هیں 

 



هبسچ تک آسٹشیلیب هیں ضیڈول آئی  سی سی ویوٌض ٹی ٹوًٹی وسلڈکپ  1فشوسی سے  07

کب تٌقیذی جبئضٍ لیٌے کے ثعذ پی سی ًذا ڈاس کی ویوٌض ثگ ثیص لیگ هیں ضوولیت سے قجل 

اجبصت ص کے خالف ہوم سیشیض هیں عذم ضشکت کی ثٌگلہ دیثی ًے قوهی خبتوى کشکٹش کو 

شکٹ ٹین دوًوں کے تیي کلیگ هیں ضشکت ًذا ڈاس اوس قوهی خوا دیٌے کب فیصلہ کیب ہے۔

 لیے هفیذ سہے گی۔

 

پبکستبى اوس سشی لٌکب کے دسهیبى  سیشیض هیں هیچ سیفشی کی رهہ  داسیبں ًجھبًے والے 

سبثق آسٹشیلوی کشکٹش ڈیوڈ ثوى کب خصوصی اًٹشویو ثھی پی سی ثی پوڈ کبسٹ کب حصہ 

ڈیوڈ اة ثطوس هیچ سیفشی آهذ پش دوسٍ پبکستبى کے ثعذ هیں  7660اوس  7611، 7611ہے۔

 کچھسبل سے 72گزضتہ اًہوں ًے کہب کہ پبکستبى آکش اچھب لگب ہے۔ثوى کب کہٌب ہے کہ اًہیں 

  ایسے هسبئل سبهٌے آئے جو کسی کے قبثو هیں ًہیں تھے۔ 

 

پبکستبى هیں کشکٹ کھیل کی ثہتشی اوس یہبں هوجود ضبئقیي کشکٹ کے ڈیوڈ ثوى ًے کہب کہ 

آئی سی سی ایلیٹ پیٌل هیں ضبهل هیچ ہے۔ جوش کو ثشقشاس سکھٌے کے لیے کھیلی جبتی 

ھیلتب دیکھ کشًوجواى غیشهلکی ٹیووں کو کاپٌے هلک هیں  ڈیوڈ ثوى ًے  کہب کہسیفشی 

 کھالڑی کشکٹ کی طشف ساغت ہوتے ہیں۔

 

ضشکت کشًے ایک سوصٍ هیچوں هیں  717ٹیسٹ اوس  721 سبلہ کشکٹ کیشیئش هیں 70اپٌے 

ًے  آئی سی سی ٹیسٹ چیوپئي ضپ هیں ضبهل هیچوں  والے سبثق آسٹشیلوی کشکٹش ڈیوڈ ثوى

هطوسے ثھی دئیے ًگی سے قجل اہن آسٹشیلیب سوا قوهی کشکٹ ٹین کوهیں ضشکت کے لیے

 ہیں۔

 

سیشیض هیں کبهیبثی ڈیوڈ ثوى ًے کہب کہ آسٹشیلیب هیں ثڑے گشاؤًڈص اوس هختلف پچض ہوں گی۔

فوقیت دیٌب  کوپبکستبى کشکٹ ٹین کے فبسٹ ثبؤلشص کو گیٌذ کی سفتبس اوس ثبؤًس کے لیے 

سبثق آسٹشیلوی کشکٹش ًے پبکستبًی کھالڑیوں کو سیشیض کے دوساى تحول اوس ہوگی۔

ثشدثبسی کب هظبہشٍ کشًے کی ہذاہت کشتے ہوئے اپٌے هضاج کے هطبثق کشکٹ کھیلٌے 

 کبهطوسٍ دیب ہے۔

 

پبًچویں ایڈیطي کب آغبص پبکستبى اوس سشی لٌکب کے دسهیبى  ایک پی سی ثی پوڈکبسٹ کے 

تھیشی هبًے کے سوصٍ سیشیض کے اختتبم پش هیضثبى ٹین کے کپتبى سشفشاص احوذ اوس الہیشو 

پوڈ قبئذاعظن  ٹشافی کی تبصٍ تشیي  تفصیالت ثھی  پشایڈیطي کے اختتبم  تجضئیے سے ہوگب۔

 ۔ کب حصہ ہیںکبسٹ 

 

ًڈیطي کی صوست هیں سبثق کپتبى قوهی کشکٹ ٹین کی هیذاى سے دوس ایک ضبہذ آفشیذی فبؤ

کب اًٹشویو ثھی پوڈکبسٹ کے تبصٍ تشیي ایڈیطي هیں  ضبہذ آفشیذی اوس اًٌگض کے آغبص پش 



 ضبهل 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. 
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