
 

کے ڈرافٹ کے پہلے راؤنڈ کا پک آرڈر  0202 لیا سیا یپ لیا یب چیا

 جائے گا ایاتوار کو طے ک
 

 ء: 0202نومبر  0الہور،
 

 یکے ڈرافٹ کے پہلے راؤنڈ کا پک آرڈر اتوار کو قذاف 0202 لیا سیا یپ لیا یب چیا

 جائے گا۔  ایطے ک ںیالہور م میڈیاسٹ

 

 یس یپ  ےیپک آرڈر  طے کرنے کے ل ںیکے  پہلے راؤنڈ م 0202 لیا سیا یپ لیا یب چیا

چھ فرنچائزز کے نمائندگان اور پاکستان  ںیم بیمنعقدہ تقر ںیکوارٹرز الہور م ڈیہ یب

 گے۔  ںیشرکت کر دارانیعہد ی  کرکٹ بورڈ کے اعل

 

جائے گا۔ ڈرافٹ کے  ایک الیجانب سے تبادلہ خ یک نلیاور مخصوص پ ڈرا ںیم بیتقر

 جائے گا۔ ایپک ک ںیانداز م یتیروا بیٹ زمین پر رکھ کرکو وںیکھالڑ ںیلے راؤنڈ مپہ

 

سے سامنے  ٹیپر نمبرز لکھ کر ب نیسنگل وکٹ کے دوران زم ںیطور پر پاکستان م عام

سکے سے ٹاس کا متبادل  ںیکار پاکستان م قہیمنفرد طر ہی۔ یتھ یجات ینکال یرکھ کر بار

 ہیلگانے کا  یبار یاب بھ ںیبال کرکٹ م پیاور ٹ نسیٹ ںیسمجھا جاتا ہے۔ پاکستان م یبھ

 منفرد انداز رائج ہے۔

 

گئے ماڈل سے  ےیک اریطور پر ت یپک آرڈر طے  ہونے کے بعد خصوص ںیراؤنڈ م پہلے

 یتمام راؤنڈز ک ںیجائے گا۔ ڈرافٹ م اید بیپک آرڈر ترت ےیراؤنڈز  کے ل 71ماندہ  یباق

 ۔یجائے گ یک ینومبر بروز اتوار کو جار 3 بیترت یک یبار

 

گورننگ کونسل  یک لیا سیا یکار گذشتہ سال پ قہیپک آرڈر کا طر ںیسال ڈرافٹ م رواں

 ہے۔ ایگ ایک ںیم یروشن یک صلوںیکے  ف

 

ٹرانسفر اور  یک لیا سیا یطے ہونے  کے بعد پ بیترت یپک آرڈر ک ےیکے ل ڈرافٹ

کے مطابق رواں سال ہر  یسی۔ پالیجائے گ یونڈو باضابطہ طور پر کھول د نشنیٹیر

 ہے۔ یبرقرار رکھ سکت ںیکو اسکواڈ م وںیکھالڑ 8 ادہیسے ز ادہیفرنچائز ز



 

کا آغاز  ونٹیجائے گا۔ ا الیکھ ںیپاکستان م شنیڈیکا مکمل ا 0202 لیا سیا یپ لیا یب چیا

 ہوگا۔  ںیم یآئندہ سال فرور
– ENDS – 
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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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