
 

 جھومرکے ماتھے کا کرکٹ  سٹکیڈوم یپاکستان ک ،یقائداعظم ٹراف

 

 :ء9112ستمبر  11 الہور،

 

 تیثید یک یہڈ یک ڑھیر لئےیوالے هلک ک لٌےیکزکٹ کھ یثھ یکالص کزکٹ کظ فزطٹ

 ظبیفزطٹ کالص  ٹورًبهٌٹ ا کیا ںیوالے توبم ثڑے هوبلک ه لٌےیکھ ظٹیہے اور ٹ یرکھت

 ںیہے۔ پبکظتبى ه یکزکٹ گزدع کزت ظٹکیڈوه یضزور ہوتب ہے جض کے گزد اص هلک ک

 پبکظتبى کے ًبم طے هٌظوة ہے۔ ی  ثبً وکو دبصل ہے ج یهقبم قبئذاعظن ٹزاف ہی

 

 2ثعذ چ آسادی  پبکظتبى کے چٌذ  هبٍ هیکزکٹ پہال فزطٹ کالص قوهی کزکٹ کی  تبریخ هیں 

جٌبح الہور هیں کھیال گیب هیچ  ثبغ  کے درهیبى کھیال گیب۔  ھپٌجبة اور طٌذصوثبئی ٹیووں 

فزطٹ کالص کزکٹ پہلے  تبریخ کے پبکظتبًی   تبہن تک جبری رہب  7292دطوجز  22تب 22

کے ًبم طے  قبئذاعظن دمحم علی جٌبح بکظتبىثبًی  پطبل ثعذ ہوا۔  6آغبسثبقبعذٍ  کب ٹورًبهٌٹ 

 گیب۔هیں کیب  7241-49کب اًعقبد  ایڈیؼيپہال قبئذاعظن ٹزافی کےهٌظوة 

 

 :ایڈیشه ابتدائی

 

ًے ٹیووں  2طویت کل  ڈیپبرٹوٌٹل 2 اور صوثبئی 1ایڈیؼي هیں پہلے کے  قبئذ اعظن ٹزافی

کوجبئٌڈ طزوطش اور  ،کزاچی، ثہبولپور  ،طزدذ، طٌذھ پٌجبة،  ایوًٹ هیں ػزکت کی۔

هیں کھیلے کزاچی ًڈ ؤاے گزا کے جی ۔ ٹورًبهٌٹ کے هیچشپبکظتبى ریلویش ًے ػزکت کی

ثہبولپور  هیں هیچ فبئٌل ایڈیؼي کی فبتخ ٹین ثہبلپور ٹھہزی۔بئذاعظن ٹزافی کے پہلے ق۔ گئے

ایوًٹ ٹیووں طے ػزوع ہوًے والے اص  2۔ل اپٌے ًبم کیبکو ػکظت دے کزٹبئٹپٌجبة  ًے

تک پہٌچ چکی تھی تبہن آئٌذٍ طیشى هیں   26هیں آًے والے ثزطوں هیں ٹیووں کی تعذاد 



ٹیووں کی هذذود هذهقبثل آئیں گی۔ ٹبئٹل کے دصول کے لیے ٹیویں  6هیں قبئذاعظن ٹزافی 

 هعیبری کزکٹ کو فزوغ هلے گب۔ایوًٹ هیں تعذا د هیں ػزکت طے 

  

ایڈیؼٌش  9قبئذاعظن ٹزافی کے تک هختلف وجوہبت کی ثٌبء پز 7262-66ڈوهیظٹک طیشى 

ایوة ٹزافی کب اًعقبد ثجبئے هیں قبئذاعظن ٹزافی کی  7261-67کب اًعقبد هوکي ًہیں ہوطکب۔ 

کب اًعقبد هوکي ایڈیؼي کے  7264-66قبئذاعظن ٹزافی هیں جٌگ کے ثبعث  7264کیب گیب۔ 

ی کے هیچش هیں ثھی قبئذاعظن ٹزاف طیشى ڈوهیظٹک 7227-22اور  7262-66ًہیں ہوطکب۔ 

ثالتعطل قبئذاعظن ٹزافی کے هیچش طبلوں طے  92ػتہ ًہیں ہوطکب تھب تبہن گذهوکي کب اًعقبد

 جبری ہیں۔

 

 :کراچی کی حکمراوی

 

فی کب ٹبئٹل قبئذاعظن ٹزای کزکٹ ٹین ًے  پہلی هزتجہ کزاچ هیں  7249-44ڈوهیظٹک طیشى 

طے تعلق رکھٌے والی ٹیووں ًے کزاچی تک    7227-22 اپٌے ًب م کیب۔ ڈوهیظٹک طیشى

-42 کے قبئذاعظن ٹزافیکیے ججکہ ًبم ٹبئٹل اپٌے  2هیں طے  79قبئذاعظن ٹزافی کے 

هجووعی طور پز ػہز  قبئذ کے ًبم رہے۔  شایڈیؼٌ 2تک هظلظل  7266-62طے  7246

هزتجہ قبئذاعظن ٹزافی کب ٹبئٹل  جیتب۔  21ًوبئٌذگی کزًے والی هختلف ٹیووں ًے  کزاچی کی

 ریکبرڈ تعذاد هیں جیت ہے۔ں کظی ثھی عالقبئی ٹین کی قبئذاعظن ٹزافی کی تبریخ هییہ 

 

هزتجہ  1هظلظل هزتجہ ایوًٹ اپٌے ًبم کزچکی ہےتبہن  2کزاچی ثلیوس طت طے سیبدٍ 

کزاچی وائٹض کی ٹین کزاچی وائٹض کی ٹین کے پبص ہے۔ قبئذاعظن ٹزافی جیتٌے کب ریکبرڈ 

ت کز فتودبت کی ہیٹ ٹزک ٹبئٹل جیهزتجہ  1تک هظلظل  7222-21طے  7221-27طیشى 

 کزًے والی وادذ ٹین ہے۔

 

 :ٹیموں کا عروج ڈیپارٹمىل

 

کوجبئٌڈ پبکظتبى ریلویش اور  ٹیووں ڈیپبرٹوٌٹل 2ایڈیؼي هیں قبئذاعظن ٹزافی کے پہلے 

قبئذاعظن ٹزافی جیتٌے والی پہلی یئزالئٌش ا لپبکظتبى اًٹزًیؼٌطزوطش ًے ػزکت کی تبہن 



کی فبتخ ٹین  7262-21قبئذاعظن ٹزافی  اًٹزًیؼٌل ایئز الئٌش ٹین تھی۔ پبکظتبى  ڈیپبرٹوٌٹل 

کو ڈیپبرٹوٌٹل ٹیووں کی دہبئیوں  61اور  21یں یخ هقوهی ڈوهیظٹک کزکٹ کی تبرتھی تبہن 

کب ٹبئٹل کظی  قبئذاعظن ٹزافی هزتجہ 74هیں طبلوں  21  اىکہب جبتب ہے۔کب دور عزوج  کے

هزتجہ ایوًٹ کی فبتخ پبکظتبى اًٹزًیؼٌل  9اص دوراى ًہ کظی ڈیپبرٹوٌٹل ٹین ًے جیتب۔ 

 ۔کیبقبئذاعظن ٹزافی کب ٹبئٹل اپٌے ًبم هزتجہ  2ًے هجووعی طور پز ایئزالئٌش کی ٹین 

 

گزوپ هزدلے پز  بیراؤًڈ راثي  چشیه ںیه یقبئذاعظن ٹزاف ںیه وںیدہبئ یک 61اور  21

 یہوت 72طے  71 یتعذاد ثھ یک ووںیٹ ںیه وًٹیجبتے تھے۔ ا لےیکھ ںیه ٹیهؼتول فبره

 بیهختص کزد ےیکے ل ووںیٹ پبرٹوٌٹلیکو صزف ڈ یوٍ وقت تھب جت قبئذاعظن ٹزاف ہی۔  یتھ

 ۔ںیتھ یًجزد آسهب ہوت ںیه یٹزاف ٹزًشیپ ںیویٹ یججکہ عالقبئ بتھبیگ

 

 کیکو ا ؼٌشیا یظوطیکزکٹ ا یػہزوں ک ںیه  یقبئذاعظن ٹزاف ںیه شًشیط 2اص کے ثعذ 

 یگئ یرکھ 77 بدٍیطے س بدٍیاور س 6تعذاد کن طے کن  یک ووںی۔ اة ٹبیگ بیثبر پھزػبهل کزل

 ۔یتھ

 

 :روں کی کامیابیاںشہ دیگر

 

یئز ٹورًبهٌٹ، قبئذاعظن ٹزافی طےجہبں هعیبری کزکٹ وهیظٹک کزکٹ کے پزیوهی ڈقو

کزکٹ کو هلک کے کوًے کوًے  تک اص ٹورًبهٌٹ کے اًعقبد طے کوفزوغ هال تو وہیں 

کی دہبئی هیں قوهی  21ثوز تھب کہ  یہ قبئذاعظن ٹزافی کبہی پہٌچبًے هیں ثھی هذد هلی۔ 

ًہیں  الہور یب کزاچی طےکب اًتخبة کیب گیب جو کئی ایظے کھالڑیوں کے لیے کزکٹ ٹین 

عالقوں ے دبهل اى هذذود طہولیبت کثلکہ هلک کے دیگز ػہزوں هیں رہبئغ پذیز تھے۔ 

والے کھالڑیوں ًے قبئذاعظن ٹزافی هیں ثھی اپٌی قبثلیت کب ثھزپور اظہبر طے تعلق رکھٌے 

 ۔کیب

 

فیصل آثبد اور راولپٌڈی ًے ججکہ پؼبور،  2تک طیبلکوٹ ًے  2171-79 طے  17-2111

هیں راولپٌڈی ًے دجیت  7266-62ظن ٹزافی کب ٹبئٹل اپٌے ًبم کیب۔ قبئذاع ایک ایک هزتجہ

پؼبور هیں  7226-22یز کزکے ٹبئٹل اپٌے ًبم کیب تھب ججکہ هضجوط ٹین کو سثٌک لویٹیڈ کی 

  دی تھی۔ًے کزاچی وائٹض کو ایک اًٌگ کے ثھبری  هبرجي طے ػکظت  کی ٹین



 

هیں ڈویژًش 2ایڈیؼٌش ایظے ثھی رہے جت یہ ٹورًبهٌٹ  6قبئذاعظن ٹزافی کی تبریخ هیں 

کی طزس پز هیں یہ ٹورًبهٌٹ گولڈ اور طلور ڈویژًش  2116-12اور  2114-16کھیال گیب۔ 

ریجٌش کے درهیبى ہوًے والے  هقبثلوں هیں دوًوں  79قبئذاعظن ٹزافی هیں کھیال گیب۔ 

کی ثٌیبد  ٹیووں ًے "ثبٹن طکض" 6"طپز ایٹ" ججکہ آخزی وں ًے ثہتزیي ٹیو 9کی گزوپض 

 پز هیچش کھیلے۔ 

 

کزکٹ  6طتوجز طے ہورہب ہے۔ ایوًٹ هیں  79قبئذاعظن ٹزافی کے آئٌذٍ ایڈیؼي کب آغبس 

هختلف ٹورًبهٌٹض هیں ػزکت کزیں  2ایظوطی ایؼٌش کی فزطٹ  اور طیکٌڈ الیوى ٹیویں 

 گی۔

 

اطٹزکچز طے هعیبری کزکٹ  کو فزوغ دیب جبئے گب جض طے قوهی ًئے ڈوهیظٹک کزکٹ 

 اور ثیي االقواهی کزکٹ کے درهیبى فزق کو کن کزًے هیں هذد هلے گی۔

 
– ENDS – 
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ABOUT THE LOGO 
 

 
• The six stars are the representative of the six Cricket Associations 
• The colours green and gold symbolise the green fields of cricket and the talented individuals 
playing the game. 
• The Urdu calligraphy forms the Crescent and Star which are the representative of Pakistan’s flag 
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