
 

 کرکٹ کمیٹی کے اجالس کی کاروائی کی پی سی بی
 

  ڈومیسٹک کرکٹ، این اوسی پالیسی، مینزاور ویمنز کرکٹ پر کمیٹی کو

 بریفنگ دی گئی
 

 ء: 0202 یرورف 02،کراچی

 

کراچی میں پہال اجالس بدھ کے روز  0202پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی کا سال 

عمر وسیم اکرم، منعقدہ اجالس میں سابق ٹیسٹ اسپنر اقبال قاسم کی سربراہی میں میں ہوا۔ 

وسیم خان اور ذاکر خان بطور غیرفعال  نے شرکت کی۔ علی نقوی اورعروج ممتازگل،

 ۔اجالس میں شریک تھےرکن 

 

قومی کرکٹ ٹیم کے  چیف سلیکٹر اور ہیڈکوچ مصباح الحق کے عالوہ ڈائریکٹر ڈومیسٹک 

 شرکت کی۔خصوصی کرکٹ پی سی بی ہارون رشید نے اجالس میں 

 

ل ٹیموں ڈیپارٹمنٹ کے  دوران 0202-02ڈومیسٹک سیزن  کرکٹ کمیٹی نے پی سی بی کو

اس  سلسلے میں ڈائریکٹر ہے۔ڈومیسٹک ٹورنامنٹ منعقد کروانے کی تجویز دی پر مشتمل 

ڈومیسٹک کرکٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آئندہ سیزن میں ممکنہ ونڈو کاجائزہ لینے کے 

 کرکٹ کمیٹی کا آئندہ اجالس اپریل میں متوقع ہے۔ آگاہ کریں۔کمیٹی کو بعد 

 

 اب تکپی سی بی د نے کمیٹی کو بتایا کہ رواں سیزن کے  دوران اس موقع پر ہارون رشی

کے د وران  اجالس۔میچز شامل تھے 292ہے جس میںرچکاککا انعقاد  ٹورنامنٹس 20

پچز کے سہولیات اور کی پریکٹس نے،کھالڑیوں کے لیے کھاکمیٹی کو ہارون رشید نے 

نے آئندہ اجالس میں ہارون  کمیٹی ۔بریفنگ دی بھی معیار میں بہتری النے سے متعلق 

 تیار کرنے  کی ہدایت کی ہے۔دیگر معامالت پر بھی بریفنگ  رشید کو

 

کرکٹ کمیٹی نے رواں سیزن میں کرکٹ کے معیار میں بہتری کو سراہاہے،اس حوالے 

 سے کھالڑیوں کی آراء بھی مثبت رہی ہیں۔

 

کے کوچز کی تعیناتی اور ان کی کارکردگی کا کرکٹ ایسوسی ایشنز  6اجالس کے دوران 



 اعلی  کہ اتفاق کیا گیا ہے اجالس میں ۔متعلق عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جائزہ لینے سے

ہر ممکن ضروری اقدامات اٹھائے نکھار النے کے لیےمزید صالحیتوں میں  کوچز کی

 جائیں گے۔

 

بہترین  ایک کھالڑیوں کے لیےچیف ایگزیکٹو پی سی بی  وسیم خان نے واضح کیا ہے کہ 

کی کرکٹ کمیٹی نے نئی این او سی پالیسی ہے۔گئی ی پالیسی تیار کمؤثر این او سی اور 

ڈومیسٹک کرکٹ پی سی بی  تمام کھالڑیوں کو حمایت کرتے ہوئے درخواست کی ہے کہ 

 پالیسی پرسختی سے  عمل کروائے۔ سے متعلقکو ترجیح دینے 

 

مصباح الحق خیال ہوا۔ تبادلہ مفید  کے درمیان مصباح الحقا ور کرکٹ کمیٹیاس موقع پر 

الئحہ عمل اپنے کے حوالے سے ، کارکردگی اور مستقبل سلیکشن پالیسی نے کمیٹی کو

سلیکشن پالیسی میں مزید انہیں کرکٹ کمیٹی نے  اس موقع پر۔کے بارے میں آگاہ کیا

 وضاحت النے  کی ہدایت کی ہے۔

 

ََ ٹی ٹونٹی انہنے کمیٹی کو آگاہ کیا ہے کہ مصباح الحق  َ کے لیے کرکٹ وں نے  خصوصا

 0202ہیڈ کوچ نے کہاکہ ایچ بی ایل پی ایس ایل  ۔ کی نشاندہی کرلی ہےوں بہترین کھالڑی

کے قومی ٹیم کے لیے پ اور آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکپ رواں سال ایشیا ککا انعقاد 

 ۔گااہم ثابت ہو میںانتخاب 

 

میں بہتری اور ترقی ماہ کے  دوران خواتین کرکٹ  20گذشتہ نے کمیٹی کو  زعروج ممتا

شروع ہونے والے  آئی سی سی فروری سے  02انہوں نے  کمیٹی کو سے  متعلق آگاہ کیا۔ 

 بھی  کے لیے قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی تیاریوں سے متعلقویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 

فروری کو ویسٹ انڈیز کےخالف  06ایونٹ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم اپنا پہال میچ بتایا۔ 

  کھیلے گی۔

 

پاکستان کے لیے کرکٹ ورلڈکپ  29عروج ممتاز نے  کمیٹی کو آئی سی سی ویمنز انڈر 

کمیٹی نے مؤثر اقدامات پر عروج ممتاز کی  کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔  کی تیاریوں

 کارکردگی کو سراہا۔

 

اٹھانے ٹی نے خواتین کرکٹ کے فروغ اور اس میں بہتری النے کے لیے مزید اقدامات کمی

 پر زور دیا ہے۔
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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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