
 

 ٹیپر اپ ڈ التیتفص یسفر یملک ک بیشع 
 

 ء:0202جون  02 الہور،

 

کا  نےیچھوٹ د یخصوص ےیکے ل نڈیملک کو دورہ انگل بیکرکٹ بورڈ نے شع پاکستان

جوائن  ںیم نڈیکو انگل میکو پاکستان کرکٹ ٹ یجوالئ 42ملک  بیہے لٰہذا شع ایک صلہیف

وہ گذشتہ پانچ ماہ  ۔گے ںیاس سے قبل وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزار ۔گے ںیکر

 ۔پائےمل  ںیسے اپنے اہل خانہ سے نہ

 

 ہیاہل یک قومی کرکٹرنظر  شیکے پ وںیپابند یسفر یاالقوام نیوائرس کے سبب ب کورونا

 میمق ںیم الکوٹیملک س بیازہان مرزا ملک بھارت جبکہ شع ٹےیمرزا اور ان کے ب ہیثان

 یک یپشاور زلم ںیم 4242 لیا سیا یپ لیا یب چیملک ا بیسے قبل شع وںیپابند یسفر ہیں۔

مارچ کو  71 ونٹیکو شروع ہونے واال ا یفرور 42 ۔کرنے میں مصروف تھے ینمائندگ

 ۔تھا ایالتواء کا شکار ہوگ

 

 :یب یس یپ کٹویگزیا فیخان، چ میوس

 

 بیخان کا کہنا ہے کہ ہمارے برعکس شع میوس کٹویگزیا فیکرکٹ بورڈ کے چ پاکستان

نظر  شیکے پ وںیپابند یاور کورونا وائرس کے سبب سفر اتیمصروف یشگیپ یملک اپن

نے کہا  یب یس یپ کٹویگزیا فیچ ۔سکے کھید ںیگذشتہ پانچ ماہ سے اپنے اہل خانہ کو نہ

ہے جس سے اس  خاندان کے  یواقع ہورہ ینرم آہستہآہستہ  ںیم وںیپابند یچونکہ سفر

نبھاتے ہوئے  یذمہ دار ی، لٰہذا مناسب ہے کہ ہم اپنہوئی ہے دایپ دیام یہونے ک کجایدوبارہ 

 ۔ںیدرخواست کا احترام کر یملک ک بیاور شع ںیکا مظاہرہ کر یہمدردرپ ادوںیبن یانسان

 

ہے اور وہ  ایکرکٹ بورڈ سے رابطہ ک لزیو نڈیا نڈیخان نے کہا کہ ہم نے انگل میوس

کو ملک  یجوالئ 42ملک کو  بیشع انہوں نےاس حوالے سے ں،یصورتحال کو سمجھتے ہ

ملک اسکواڈ کو  بیانہوں کہا کہ بالشبہ شع۔ہے ایپر اتفاق ک نےیاجازت د یداخلے ک ںیم

پر عمل  وںیسیپال یحکومت ک یمتعلق برطانو سےداخلے  ںیجوائن کرنے سے قبل ملک م

 ۔گے ںیکر

 

  ۔یگکے لیے روانہ ہوجون کو مانچسٹر 42سے قبل  یشائر روانگ یڈرب میکرکٹ ٹ یقوم

کو  میاس دوران ٹ ،یوقت گزارے گ ںیم نہیروز تک قرنط 72 ںیشائر م یڈرب میٹ یقوم



 کٹسیکے عالوہ پر کٹسیاور پر ننگیٹر۔یاجازت ہوگ یکرنے ک کٹسیاور پر ننگیٹر

جائے گا  ایکبھی کا انعقاد  چزیم واڈاسک اچند انٹر ےیکے ل یتالف یک یکم  یک چوںیم

کو  میکا آغاز نہ ہونے کے سبب پاکستان کرکٹ ٹ زنیس سٹکیکے ڈوم یب یس یا ونکہیک

 ۔ںیہ ںینہ ابیدست ںیمیٹ یمقام ےیکے لکھیلنے  چزیم کٹسیپر
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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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