
 

 پی سی بی اور شرجیل خان کامشترکہ اعالمیہ
 

 ء: 9191 اگست91الہور،

 

پبکطتبى کرکٹ بورڈ کے حکبم اور شرجیل خبى کے درهیبى هاللبت آج ہوئی۔هاللبت 

پی ضی بی کوڈ آف  هیں شرجیل خبى کی کرکٹ هیں واپطی کب روڈ هیپ ترتیب دیب گیب۔

بلہ پببٌذی کب ضبهٌب کرًب کٌڈکٹ کی خالف ورزی کرًے پر شرجیل خبى کو اڑھبئی ض

 ۔پڑا تھب

 

هاللبت هیں اتفبق کیب گیب ہے کہ شرجیل خبى رواں ضبل کے اختتبم ضے لبل  پی ضی 

بی ضکیورٹی ایٌڈ  اًٹی کرپشي ڈیپبرٹوٌٹ کی جبًب ضے تیبر کیے گئے ری ہیب 

 عول کریں گے۔پروگرام پر 

 

ری ہیب پروگرام کے هطببك شرجیل خبى کو پی ضی بی اًٹی کرپشي کوڈ کے هطببك 

وش کے طور ضوشل ضر شرجیل خبى کوعالوٍ ازیں لیکچر هیں شرکت کرًی ہوگی۔ 

بھی دیٌب ہوگب۔ ری ہیب پی ضی بی اًٹی کرپشي کوڈ پر لیکچر پر یتین خبًہ کب دورٍ اور 

ى کو پبکطتبى کرکٹ ٹین کے کھالڑیوں اور اضپورٹٌگ شرجیل خبپروگرام کے هطببك 

 اضٹبف کیطبتھ بھی ایک ًشطت رکھٌی الزهی ہوگی۔

 

 شرجیل خان:

 

، اپٌی ٹین، شبئمیي هیں پبکطتبى کرکٹ بورڈپر شرجیل خبى کب کہٌب ہے کہ اش هولع 

هیرے ایک غیررهہ ضے غیرهشروط هعبفی هبًگتب ہوں۔ کرکٹ اور اپٌے اہل خبًہ  

شرجیل خبى ًے کہب کہ هیں داراًہ عول کے ببعث اًہیں شرهٌذگی کب ضبهٌب کرًب پڑا۔ 

 رهہ داری کب هظبہرٍ کروں گب۔یمیي دالتب ہوں کہ هطتمبل هیں 

 

پی ضی بی  کو ببخبر کرًب چبہتب ہوں کہ وٍ هیں توبم کرکٹرز شرجیل خبى ًے کہبکہ 

 ولتی  کی پیروی کریں کیوًکہ اش کی خالف ورزی آپ کو صرف اًٹی کرپشي کوڈ 

 ۔ہوتی ہےًتبئج پورے کیرئیر پر اثراًذاز فبئذٍ دے گی هگر اش کے 

 



هیں پی ضی بی کی جبًب ضے تیبر کردٍ ری ہیب پروگرام شرجیل خبى کب کہٌب ہےکہ 

رکٹ هیں جلذ کلب کرکٹ کب آغبز کردوں گبتبہن ڈوهیطٹک ک پر هکول عول کروں گب۔

 ۔ے اپٌی فبرم اور فٹٌص هیں بہتری درکبر ہوگیهیں واپطی کے لیے هجھ

 

، ڈائریکٹر پی سی بی سکیورٹی ایىڈ اوٹی کرپشه لیفٹیىىٹ کرول ریٹائرڈ آصف محمود 

: 

 

لیفٹیٌٌٹ کرًل ریٹبئرڈ آصف ڈائریکٹر پی ضی بی ضکیورٹی ایٌڈ اًٹی کرپشي  اش هولع پر

آج شرجیل خبى ضے هاللبت ہوئی۔ اًہوں ًے اپٌے کیے پر کب  کہٌب ہے کہ  هحوود

بًے پر کبھی پی ضی بی اپٌے کھالڑیوں کو ضسا ضٌشرهٌذگی اور ًذاهت کب اظہبر کیب ہے۔ 

 فخر هحطوش ًہیں کرتب  تبہن کرپشي پر پی ضی بی کوئی ضوجھوتہ ًہیں کرضکتب۔ 

 

ًے کہبکہ هجھے اهیذ ہےکہ یہ والع ضب کی آگبہی لیفٹیٌٌٹ کرًل ریٹبئرڈ آصف هحوود

 گب۔ برتےًہیں  ًرهیکے لیے کبفی ہوگب کہ پی ضی بی کرپشي پر کوئی 

 

 شرجیل خبى پر لبئن کردٍ اًٹی کرپشي ٹربیوًل کب هکول فیصلہ یہبں پڑھ ضکتے ہیں:
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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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