
 

کا اعالن ٹیموں کے لیے0202-02ڈومیسٹک سیزن پی سی بی نے 

  کردیا
  

 هیں اپٌبئیت کب ادطبش پیذا ہوگبکھالڑیوں ضے  ًوبئٌذگیٹیووں کی  آثبئی 

  ڈوهیطٹک اور اًٹرًیشٌل کرکٹ هیں اثھرتے ہوئے  کھالڑیوں کو ٹیووں

 کی قیبدت ضوًپی گئی ہے 

  جوائي کرلیں گےضتوجر کو اپٌی اپٌی ٹین  11توبم کھالڑی 

  کب ٹیووں کب جبئسٍ لیٌے کے ثؼذ  کبرکردگی تیي ضبلہکی کھالڑیوں

 اًتخبة کیب گیب ہے، راشذ لطیف
 

 ء: 0202 تمبرس 3الہور،

 

ایطوضی ایشٌس کی  6کے لیے  0212-02ڈوهیطٹک ضیسى ًے پبکطتبى کرکٹ ثورڈ 

ضتوجر ضے شروع ہوًے والی  11ضیسى کب آغبز ۔ کرکٹ ٹیووں کب اػالى کردیب ہے

 قبئذاػظن ٹرافی ضے ہوگب۔

 

هقبهی کوچس اور جوًیئر ضلیکٹرز ًے توبم ٹیووں کے لیے اثتذائی کھالڑیوں کباًتخبة کیب 

کھالڑیوں کے اًتخبة کو دتوی شکل آزاداًہ پیٌل ًے رکٌی  3جص کے ثؼذ تھب۔ 

 3الذق اور ًذین خبى ًے کھالڑیوں کی  پیٌل هیں شبهل راشذ لطیف، هصجبحآزاداًہ دی۔

  ٌے کے ثؼذ ٹیووں کب اًتخبة کیبہے۔ضبلہ کبرکردگی کب جبئسٍ لی

 

دئیے پی ضی ثی کے ضٌٹرل کٌٹریکٹ یبفتہ کھالڑیوں کو ڈوهیطٹک ضٌٹرل کٌٹریکٹ ًہیں 

اضے ڈوهیطٹک تبہن جو کھالڑی قوهی کرکٹ ٹین کے ضبتھ هصروف ًہیں ہوگب   گئے

 هقبثلے کی فضبء ثڑھے گی۔ضے ایوًٹ هیں کرکٹ هیں شرکت کرًب ہوگی جص 

 

رکٹرز ک وائٹ ثبل اضپیشلطٹ  کو  کرکٹ ًہ کھیلٌے والے کھالڑیوں کی  طویل دوراًیئے

کو هذض هذذود فبرهیٹ کی کرکٹ کھالڑیوں  ۔ اى کی فہرضت هیں شبهل کیب گیب ہے



 کے  هطبثق فی هیچ هؼبوضہ دیب جبئے گب۔ ڈوهیطٹک کرکٹ هبڈلکھیلٌے کے لیے 

 

 ۔اپٌی اپٌی ٹین کو جوائي کرلیں گےضتوجر کو  11کھالڑی  توبم

 

ضوًپی ٹیووں کی قیبدت کو کھالڑیوً ک اور اًٹرًیشٌل کرکٹ هیں اثھرتے ہوئے ڈوهیطٹ

۔ پی الئے گیقبئذاًہ صالدیتوں هیں ًکھبر  کی رکٹرز اى کٹیووں کی قیبدت ۔ گئی ہے 

هقرر کیے  کرکٹ ٹیووں هیں هیٌٹورز تیي ًے ضیکٌڈ الیوى هیں شبهلضی ثی 

ہیں۔ڈوهیطٹک اور اًٹرًیشٌل کرکٹ کب وضیغ تجرثہ رکھٌے والے هیٌٹورز ضیکٌڈ الیوى 

هیں ٹین کی ًوبئٌذگی کے ضبتھ ضبتھ ًوجواى کھالڑیوں کی کبرکردگی هیں ًکھبر الئیں 

 گے۔

 

کھالڑیوں کب تؼلق  11هیں ضے  30کردٍ  ثلوچطتبى کرکٹ ایطوضی ایشي کے لیے هٌتخت

صوثہ ثلوچطتبى ضے  ہے۔ ٹین هیں شبهل هقبهی کھالڑیوں کو فرضٹ کالش اور ثیي 

االقواهی کرکٹ هیں تجرثہ رکھٌے والے کرکٹرز کے ضبتھ هقبثلے کرًے کب هوقغ هلے 

 گب۔

 

کے ضبلوں هیں صوثہ ثلوچطتبى هیں هرثوط ڈوهیطٹک ًظبم  5ضے  3پی ضی ثی آئٌذٍ 

 رریؼے هسیذ هقبهی کھالڑیوں کی شرکت کب خواہشوٌذ ہے۔

 

 راشد لطیف:

 

اش هوقغ پر آزاداًہ پیٌل  هیں شبهل ضبثق کرکٹر راشذ لطیف کب  کہٌب ہےکہ ہن ًے توبم 

کھالڑیوں کی تیي  ضبلہ کبرکردگی کب جبئسٍ لیٌے کے ثؼذ ٹیووں کب اًتخبة کیب ہے۔ ہن ًے 

ثہتریي کبرکردگی کب هظبہرٍ کرًے والے کن ػور کھالڑیوں کے ضبتھ ضبتھ ڈوهیطٹک 

کھٌے والے ضیٌئر کھالڑیوں پر هشتول ٹیووں کب اًتخبة کیب کرکٹ هیں وضیغ تجرثہ ر

 ہے۔ 

 

اور  1راشذ لطیف ًے کہب کہ ثلوچطتبى کرکٹ ایطوضی ایشي کی فرضٹ الیوى هیں هذض 

هقبهی کھالڑیوں کے اًتخبة پر ضواالت اٹھ ضکتے ہیں تبہن ہوبرا  12ضیکٌڈ الیوى هیں 

ے کہب کہ  هتٌخت کردٍ اضکواڈ هیں هقصذ هقبهی کھالڑیوں کی ترثیت کرًب ہے۔اًہوں ً

فیصذ هقبهی کھالڑی ثلوچطتبى کرکٹ ایطوضی ایشي کب دصہ ہیں۔ هیں ًے  هصجبح  11

الذق اور ًذین خبى ًے هشترکہ طور پر پی ضی ثی کوثلوچطتبى هیں هرثوط کرکٹ ًظبم 

ں فیصذ کھالڑیو 22هتؼبرف کرواًے کب هشورٍ دیب ہے تبکہ جلذ ثلوچطتبى کرکٹ ٹین هیں 

 کب تؼلق اضی صوثہ ضے ہو۔

 



کرکٹرز کے  12راشذ لطیف ًے کہبکہ ہن ًے اکثر ًظر اًذاز کردئیے جبًے والے اًڈر 

اًتخبة کو ترجیخ دی ہے۔ ًوجواى لیگ اضپٌرز کب  اًتخبة دردقیقت یبضر شبٍ اور شبداة 

 خبى کب ًؼن الجذل ڈھوًڈًب ہے۔

 

کھالڑیوں کو هیٌٹور هقرر کیب  3هل ضیکٌڈ الیوى هیں شبہن ًے کہ  راشذ لطیف ًے کہب 

ہے۔رولفقبر ثبثر، اػساز چیوہ اور دمحم ضویغ آئٌذٍ  ڈوهیطٹک ضیسى هیں ایک ًئے رول 

۔ کھالڑیوں ضے ثبت ہوچکی ہے   تیٌوںهیں ًظر آئیں گے۔ راشذ لطیف ًے کہب کہ ہوبری 

 ضیکٌڈ الیوى کرکٹ ٹورًبهٌٹ هیں شرکت کریں گے۔هیٌٹور ثطور یہ کھالڑی 

 

 اعالنات:ڈومیسٹک سیزن سے  متعلق آئندہ 

 ًئے ڈوهیطٹک اضٹرکچر ضے توقؼبت: ستمبر5

 آگے آًے کب راضتہًوجواى کرکٹرز کے لیے: ستمبر 6
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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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