
 

 وائیراجالس کی کارکےپی سی بی کرکٹ کمیٹی 

 

 ء:0202مئی  41الہور، 

 

چیئرمین اقبال قاسم کی زیرصدارت پی سی بی کرکٹ کمیٹی کا اجالس بدھ کے روز 

 میں کرکٹ کمیٹی کا دوسرا اجالس تھا۔  0202ویڈیولنک پرمنعقد ہوا۔  یہ سال

 

س سنٹرکے کوچز کی تعیناتی اور اجالس میں چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز اور ہائی پرفارمن

 طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیاگیا ۔ کے اس

 

قواعد و جانچنے  کے  لیےچیئرمین کرکٹ کمیٹی نےکوچز کی کارکردگی اجالس  میں 

ایک ذیلی کمیٹی بنانےپر اتفاق کیا ہے۔ یہ کمیٹی ڈائریکٹر ہائی  تیارکرنےکے لیے ضوابط

 ۔پرفارمنس کے ساتھ مل کر کام کرے گی

 

 میں ڈیپارٹمنٹس کی شرکت پر بھی تبادلہ خیال کیا 0202-02ڈومیسٹک سیزن  اجالس میں

۔ اتفاق کیا گیا ہے  کہ کمیٹی اس حوالے سے اپنی سفارشات مرتب کرے گی جو مزید گیا

 غور کے لیے پی سی بی حکام کو بھجوائی جائیں گی۔

 

کرکٹ کمیٹی کو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کی تقرری کے حوالےسے بھی آگا ہ کیا گیا۔اس 

دوران  ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان نےخصوصی درخواست پر  کرکٹ کمیٹی کے  

قومی کرکٹ ٹیم کے سنٹرل کنٹریکٹ کرکٹ کمیٹی کو اجالس میں شرکت کی۔ اجالس میں 

منز کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ پر بھی بریفنگ دی کی فہرست، وی 0202-02برائے سال 

 گئی۔

 

 :اقبال قاسم، سربراہ پی سی بی کرکٹ کمیٹی

 

سہ ماہی اجالس پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی کے سربراہ اقبال قاسم کا کہنا ہے کہ 

اس حوالے سے اراکین کی کا مقصدمتعلقہ شعبوں کے امور پر تبادلہ خیال کرنے اور 

کی شرکت کے میں ڈیپارٹمنٹل کرکٹ  0202-02انہوں نے کہا کہ سیزن تھا۔ رائے جاننا 

انتظامیہ کو ہے جس پر کمیٹی جلد اپنی سفارشات تیار کرکے  کام جاری حوالےسے

 بھجوادے گی۔

 



مجموعی طور پر قومی کرکٹ ٹیم کے سنٹرل  نے اقبال قاسم نے کہا کہ کرکٹ کمیٹی

یا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ر کاطمینان کا اظہاکی فہرست پر  0202-02کنٹریکٹ برائے 

ٹک میں ایلیٹ کٹیگری کی تشکیل نے  کمیٹی کو متاثر ڈومیسایمرجنگ پلیئرز کٹیگری اور 

کا جذبہ عمدہ کارکردگی دکھانے  ھالڑیوں میںاس سے  نوجوان کانہوں نے کہا کہ کیا ہے۔

 پیدا ہوگا۔
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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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