
 

کےگیند  میں کوکابورا   0202-02سیسن ڈومیسٹک ٹیسٹ کرکٹرز نے 

 کی حمایت کردی کرنے استعمالکا 
  

  کٹ کے درهیبى فزق کن ہوگبقوهی اور ثیي االقواهی کزطے تجدیلیگیٌد کی 

  هیںفزطٹ کالص کزکٹ  ٹیظٹ اوررے ثولزس کوہوبفیصلے طے اص 

 ، طزفزاس احودگباطتعوبل کزًب آئے ثہتز کب کوکبثورا کے گیٌد 

  ًوجواى فبطٹ ثولزس ڈوهیظٹک کزکٹ هیں کوکبثورا کے گیٌد کب اطتعوبل

 کو ثیي االقواهی کزکٹ کی تیبری هیں هدد دے گب، وہبة ریبض

  اظہز کزواًب هثجت قدم ہے، تعبرف گیٌد ه کوکب ثورا کبڈوهیظٹک کزکٹ هیں

 علی

 
 ء: 0202ستمبر  6الہور،

 

ًے قوهی اور ثیي االقوهی کزکٹ کے درهیبى فزق کو کن کزًے کے  پبکظتبى کزکٹ ثورڈ

کے گیٌد اطتعوبل کزًے کب فیصلہ کیب هیں کوکبثورا  0202-02طیشى کزکٹ ڈوهیظٹک  لیے

 طتوجز طے  ہورہب ہے۔ 01آئٌدٍ طیشى کب آغبس ہے۔ 

 

هیں ثھی کوکبثورا کی گیٌد کب ٹیظٹ هیچشثیي  االقواهی کزکٹ هقبثلوں هیں پبکظتبى اپٌے ہوم 

گیٌد اطتعوبل کیب  کب ڈیوک ڈوهیظٹک کزکٹ هیںطے  وںطبل 0گذشتہ  تبہناطتعوبل کزتب ہے 

 جبرہبتھب۔ 

 

صالحیتوں هیں تکٌیکی لے ثبسوں ث اطتعوبل ڈوهیظٹک کزکٹ هیں شزیک کے گیٌد کب ڈیوک

سور ًہیں لگبًب پڑتب جض کے گیٌد کے لیے فبطٹ ثولزسکو سیبدٍ  ۔ڈیوکًہیں التبهیں ًکھبر 

 کے ثبعث ثولزس کی اطپیڈ هیں ثھی کوی واقع ہوئی۔

 

ی جبًت کوکب ثورا کب گیٌد هیچ هیں ثدلتی صورتحبل کے طبتھ تجدیل ہوتب رہتب ہے۔ وقت دوطز

جض طے اطپٌزس کب کزدار ثڑھ جبتب بتب ہے گشرًے کے طبتھ طبتھ کوکبثورا کب گیٌد ًزم ہوج



ہوًے کے طبتھ طبتھ ثلے ثبسوں کو رًش اطکور کزًے هیں آطبًی ہوتی ۔اگزچہ گیٌد پزاًب ہے

 کے درهیبى تواسى کو ثزقزار رکھتب ہے۔ ہے تبہن کوکبثورا کب گیٌددى ثھز گیٌد اور ثیٹ

 

کے گیٌد کب اطتعوبل کوکبثورا  ڈوهیظٹک کزکٹ هیں پزاهید ہے کہپبکظتبى کزکٹ ثورڈ

کبرکزدگی ثیي االقواهی ططح پز کی صالحیتوں هیں ًکھبر اور  قوهی کھالڑیوں طےکزًے 

  ئے گب۔هیں تظلظل آ

 

 اظہر علی:

 

اور گھبص کے اطتعوبل ڈیوک گیٌد کہ ًے کہب ظٹ کزکٹز اظہز علی قوهی ٹیاص هوقع پز 

ثولٌگ کے لیے طبسگبر قوهی ڈوهیظٹک کزکٹ هیں کٌڈیشٌش والی پچش کی تیبری طے 

 02ثولزس کو سیبدٍ هحٌت ًہیں کزًب پڑتی تھی اص کے ثبوجود پہلے اى کٌڈیشٌش هیں ۔ ںھیت

اص طے قوهی کھالڑی اوورس هیں ثیٹٌگ کزًے والی ٹین اپٌی کئی وکٹیں گٌواثیٹھتی تھی۔

 لوجی اًٌگش کھیلٌے هیں ًبکبم رہتے تھے۔

 

ثزعکض کوکبثورا کے گیٌد کب اطتعوبل کزًے کے لیے ڈیوک کے اظہز علی ًے کہب کہ 

 هلیں گے۔ثولزس کو جبى لگبًب پڑے گی جض طے قوهی کزکٹ کو تیش فبطٹ ثولزس 

 

هبضی هیں ثہت  کوکبثورا کب گیٌد اطتعوبل کزًے کے لیے قوهی ٹیظٹ کزکٹز ًے کہب کہ

تعوبل یٌد کب اطاًہوں ًے کہبکہ آئٌدٍ ڈوهیظٹک طیشى هیں کوکبثورا کے گثحث ہوچکی ہے۔

پی طی ثی  کب هثجت قدم ہے جض طے قوهی کھالڑیوں کو ثیي  االقوهی کزکٹ کی تیبری 

 هیں هدد هلے گی۔

 

  سرفراز احمد:

 

ایک کھالڑی کے لیے ضزوری ہے کہ وٍ ٹیظٹ کزکٹز طزفزاس احود کبکہٌب ہے کہ قوهی 

االقواهی ططح پز کزًی اطے ثیي  ڈوهیظٹک کزکٹ هیں ثھی اطی گیٌد کب اطتعوبل کزے جو 

اص طے ہوبرے ثولزس کو ٹیظٹ اور فزطٹ کالص کزکٹ هیں کوکبثورا کے گیٌد کب  ہے۔

قوهی کھالڑیوں کو اًداسٍ ہوگب کہ کوکب ثورا کب گیٌد ثدلتی صورتحبل ۔ اطتعوبل کزًب آئے گب

 هیں کیظے ثزتبؤ کزتب ہے۔ 

 

تٌب ہی ہوبرے اگے  ھیلیں سیبدٍ ک  ب کہ ہن کوکبثورا کے گیٌد طے جتٌبطزفزاس احود ًے کہ

 لیے ثہتز ہوگب کیوًکہ ہویں اپٌی اًٹزًیشٌل کزکٹ ثھی اطی گیٌد طے کھیلٌی ہوتی ہے۔

 

 : وہاب ریاض



  

ثیي االقواهی هقبثلوں هیں اطتعوبل ہوًے کزکٹز وہبة ریبض کب کہٌب ہے کہ ٹیظٹ قوهی 

ًوجواى کھالڑیوں کے لیے طودهٌد ے گیٌد کب ڈوهیظٹک کزکٹ هیں آغبس والے کوکبثورا ک

ے پبص طین ثولز ضزور ہیں هگز کوئی اًہوں ًے کہبکہ فی الحبل پبکظتبى کثبثت ہوگب۔ 

 فبطٹ ثولز ًہیں۔

 

گیٌد کتٌب ڈیوک کب وہبة ریبض کب کہٌب ہےکہ ثطور فبطٹ ثولز ہویں ثھی اًداسٍ ًہیں ہوتب کہ 

 ثھی هشکل ہوگب۔ اورپزکھٌب ثیٹظویي کے لیے اطے ٰہذا طوئٌگ ہوگب۔ ل

 

 دمحم عامر:

 

اًگلیٌڈ اور ویظٹ اًڈیش کے عالوٍ اًٹزًیشٌل کزکٹ کب کہٌب ہے کہ  قوهی کزکٹز دمحم عبهز

اًہوں ًے کہب کہ ہوبری آئٌدٍ هیں هکول طور پز کوکبثورا کے گیٌد کب اطتعوبل کیب جبتب ہے۔

 کوکب ثورا کے گیٌد اطتعوبل ہوًب ہے۔ هیں ثھیطیزیش 

 

قوهی  طے اطتعوبل ظٹک کزکٹ هیں کوکبثورا کے گیٌد کےڈوهیدمحم عبهز ًے کہب کہ 

ًے کہبکہ ڈیوک اور  اًہوں ۔کو ثیي االقواهی کزکٹ کی تیبری هیں هدد هلے گیکھالڑیوں 

گزیض  کب  گیٌد سیبدٍ طوئٌگ ہوتب ہے جض طے ہوبرے ثولزس کو ثیي االقواهی کزکٹ هیں 

 ۔تھبهشکالت کب طبهٌب کزًب پڑتب 
– 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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