
 

 اگست سے ہوگا 52لیے ورکشاپ کا آغاز ریفریز کے میچ مپائرز اور ا
  

تازہ ترین پلیئنگ ورکشاپ کا مقصد ملک بھر کے میچ آفیشلز کو  •

 ہارون رشیدکرکٹ ڈائریکٹر ڈومیسٹک کنڈیشنز سے آگاہ کرنا ہے، 

 

 ء: 5102اگست 52الہور،

 

 الہور، کراچی اور راولپنڈی میںمپائرز اور میچ ریفریز کے لیےبورڈ اکرکٹ  پاکستان

 اگست بروز اتوار سے کررہا ہے۔  52س کا آغاز ساالنہ ورکشاپ

 

جدید قوانین سے آگاہی دینے مقصد ملک بھر کے میچ آفیشلز کو  کے انعقاد کا سورکشاپ

لباس کے کوڈ آف کنڈکٹ اور کنڈیشنز،  پلیئنگ پی سی بی ڈومیسٹککے ساتھ ساتھ 

 کروانا ہے۔قوانین سے روشناس 

 

 :یب یس یپکرکٹ ڈائریکٹر ڈومیسٹک ، ہارون رشید

 

کا کہنا ہے  ہارون رشید ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ موقع پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس

کہ میچ آفیشلز کو تازہ ترین پلیئنگ کنڈیشنز سے آگاہی دینے کے لیے پی سی بی ان 

 ورکشاپس کا انعقاد ساالنہ بنیادوں پر کرتا ہے۔ 

 

ہارون رشید نے  کہاکہ ان ورکشاپس کے انعقاد سے ڈومیسٹک کرکٹ میں کام کرنے 

مپائروں اسطح پر ملک کی نمائندگی کرنے والے بین االقوامی والے میچ آفیشلز کو 

کھیل کے ڈومیسٹک آفیشلز کو  تجربہکا مپائرزانٹرنیشنل ابات چیت کا موقع ملتا ہے۔ سے

ی سی بی کے پاس پ انہوں نے کہا کہثابت ہوتا ہے۔ دوران دباؤ برداشت کرنے میں معاون

یہ سیز  ن کے آغاز سے قبل آئندہ ڈومیسٹک  جن کے لیے مپائرز ہیںبہترین ڈومیسٹک ا

 گی۔ں سودمند ثابت ہو سورکشاپ

 

ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں کرکٹ کی  کا  کہنا ہے کہڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ پی سی بی 

لیے بھی اہم ثابت یہ ورکشاپس قومی میچ آفیشلز کے  اسپرٹ کو برقرار رکھنے کے لیے

 ۔گیں ہو



 

مپائرز پینل کے ا انٹرنیشنل آئی سی سی  سمیں ہونے  والی ورکشاپی راولپنڈ  الہور اور

پی سی بی کے تمام پینل  احسن رضا اور آصف یعقوب کے زیرانتظام ہوں گی جس میں

 شرکت کریں گے۔مپائرز اور میچ آفیشلز ا

 

ریز بالل قریشی مپائرز اینڈ ریفاحسن رضا اور پی سی بی منیجر اکراچی میں ورکشاپ 

 گی۔کے زیرانتظام ہو

 

بالل قریشی اور آئی سی سی احسن رضا، میچ ریفریز ورکشاپ کا انتظام  الہور میں

 انٹرنیشنل پینل کے میچ ریفری محمد انیس کریں گے۔

 

 :مندرجہ ذیل ہےملک بھر میں ہونے والی ورکشاپس کا شیڈول 

 

 مپائرز ورکشاپ بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور:  ااگست 52سے  52

 بالمقابل ایوب پارک، راولپنڈیہوٹل  مپائرز ورکشاپ بمقام رائل پیلسا: اگست 10سے  52

 نیشنل اسٹیڈیم کراچیبمقام  مپائرز ورکشاپا: ستمبر 2سے  1

 اسٹیڈیم الہورقذافی بمقام  میچ ریفریز ورکشاپ: ستمبر 8سے  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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