
 

انتظامات کو قابل   ںیکپ م یٹونٹ یٹ شنلینے ن  منیجرزکوچز اور  ہیڈ
 ا یقرار دے د  نیتحس

 

 نیاور بہتر اتیسہول یاریاس قدر مع  ںیکرکٹ م  سٹکیمرتبہ ڈوم  یپہل •
 عبدالرزاق  کھے،یانتظامات د

 بخش رہے، عبدالرحٰمن یکے تمام انتظامات تسل یب یس یپ •

کا قابل ستائش عمل ہے،  یب یس یپ ناید حیترج نیصحت کو اول یہمار •
  مہیاعزاز چ

 یس  یٹورنامنٹ کروانے پر پ ابیوباء کے باوجود کام  یکورونا وائرس ک  •
 ی دیداد کا مستحق ہے، اظہر ز یب

 یطرح رہے، باسط عل یک  یملیف  کیٹورنامنٹ کے دوران ہم سب ا •

ہر ممکن اقدامات اٹھائے، محمد  ےیکے ل  یآسان ینے ہمار  یب یس یپ •
   میوس

 دریح میہوتا، وس ںیکروانا آسان نہ ونٹیا نیبہتر ںیان حاالت م  •
 

 ء: 2020اکتوبر  18 الہور،
 

ہوتا ہے جنہوں  نے سب سے پہلے اپنے   ںیکرکٹ بورڈ کا شمار ان چند ممالک م پاکستان
ببل   وریکیس  وی نظر بائ شیحفاظت کے  پ ی۔ شرکاء کایکا اعالن ک زنیس  سٹکیمکمل ڈوم

کپ، آج مکمل   یٹونٹ یٹ شنلیکا پہال ٹورنامنٹ، ن 2020-21 زنیس  سٹکیڈوم یجار ںیم
 ہوجائے گا۔  

 
سدرن پنجاب  ےیبلند کرنے کے ل ںیکو فضاء م یٹراف  یچمچمات یکپ ک یٹونٹ یٹ  شنلین

 ۔ ی گ ںیٹکرائ ںیم  یراولپنڈ میڈیکرکٹ اسٹ یآج پنڈ ںیم یٹ  یک برپختونخوایاور خ
 
سے  یپروٹوکولز پر سخت 19 ڈیکوو ںیستمبر سے شروع ہونے والے ٹورنامنٹ م  سیت

  یرپورٹ منف یک سٹیٹ 19ڈیکو کوو  شلزیآف  میاور ٹ  وںی۔ اس دوران کھالڑایگ  ایعملدرآمد ک
اور پھر   امی ق ںیہوٹلز م  یاری۔ معیگئ یاجازت د یداخلے ک  ںیببل م  وری کیس  ویآنے پر بائ 

رہتے ہوئے   ںیببل م  وریکیس  وی ۔ بائایگ ایبنا ینیقیکو   یفراہم یک اتیسہول  نیبہتر  یجم ک



کا خاص   مزی غرض سے انڈور گ یک حیتفر ںی ہوٹل م ےیذہن کو تروتازہ کرنے کے ل 
 ۔ ایگ  ایاہتمام ک

 
کوچز اور اسسٹنٹ کوچز  نے  ڈیہ  جرز،یمن می کے ٹ  موںیتمام ٹ   کیشر ںیم ٹورنامنٹ

کے  اقدامات کو قابل ستائش  یب یس  یکا اظہار کرتے ہوئے پ نانی انتظامات پر مکمل اطم
 ہے۔ ایقرار د

 
 :  برپختونخوایکوچ خ ڈیہ عبدالرزاق،

 
کرنے والے سابق آلراؤنڈر اور کے   ویب یفرسٹ کالس ڈ ںیم 1996-97 زنیس  سٹکیڈوم

کے  یب یس  یپ ںیببل م  وریکیس  وی کوچ عبدالرزاق  نے بائ ڈیکے موجودہ ہ میٹ یپ
  یٹ 142لسٹ اے  اور  345فرسٹ کالس،  123ہے۔   ایکا اظہار ک  نانی انتظامات پر اطم

کرکٹ   سٹکی مرتبہ ڈوم یہے کہ انہوں نے پہل ہناوالے عبدالرزاق کا ک لنےی کھ چزیم یٹونٹ
 امیق ںیہوٹل م یاریمع ں،یہ  کھےیانتظامات د نی اور بہتر اتیسہول یاریاس قدر مع  ںیم

 ۔ ایگ  ایشاندار ٹورنامنٹ کا انعقاد ک کی طور پر ا یمجموع تیسم
 

 کوچ سدرن پنجاب:  ڈیہ عبدالرحٰمن،
 

 اریاس کے مع  ںیکرکٹ م   سٹکیکوچ عبدالرحٰمن کا کہنا ہے کہ ڈوم ڈیپنجاب کے ہ سدرن
  سٹکیسے ڈوم یقابل ستائش عمل ہے۔ گزشتہ دہائ یفراہم یک اتیمطابق سہول  نیکے ع

  یٹ شنلینبھانے والے عبدالرحٰمن کا کہنا ہے کہ ن اںیذمہ دار  یکوچنگ ک  ںیکرکٹ م
کٹس   ئنگیپل  نیکو بہتر  وںی کھالڑ ہاںی رہا،  یٰ ار اعلیکپ کے دوران مقابلوں کا مع  یٹونٹ

۔ انہوں نے کہا کہ ہوٹل کے  کھانے  اور رہائش  ںیگئ  یفراہم ک اتیسہول یاور مناسب سفر
 ۔ ی رہ نیبہتر یبھ
 

 اسسٹنٹ کوچ سدرن پنجاب: مہ،یچ اعزاز
 

والے سابق فاسٹ باؤلر  لنےی کھ چزیم یٹونٹ یٹ 93لسٹ اے  اور  89فرسٹ کالس،  140
 ینے ہمار یب یس  یہے اور پ ینے کہا کہ بالشبہ صحت سب سے پہلے آت  مہیاعزاز چ

  اریت ورببلی کیس  وی بائ  ےیہوئے  ٹورنامنٹ کے انعقاد کے ل تےی د حیترج  نیصحت کو اول
 ۔ ایک
 

 سنٹرل پنجاب:  جریمن  ،یدیز اظہر
 

ٹورنامنٹ کے انعقاد پر   ابیکام  کیکا کہنا ہے کہ ا  یدیاظہر ز جریپنجاب کے من سنٹرل
ٹورنامنٹ کا انعقاد  ںیببل م وریکیس  وی داد کا مستحق ہے۔ انہوں  نے کہا کہ بائ یب یس  یپ

آمد   ہاںیمتواتر  یک اتیشخص یٰ اعل یک یب یس  یاور پ  اتیسہول  نیآسان نہ تھا مگر بہتر 



 بلند رہے۔ حوصلےکے  وںیسے  کھالڑ
 

 کوچ سندھ:  ڈیہ ،یعل باسط
 

کا   لنےی کرکٹ کھ سٹکیسال تک ڈوم 12کے پاس  ی کوچ باسط عل ڈیکے ہ میکرکٹ ٹ سندھ
نے کہا   یوالے باسط عل لنےیکھ چزیلسٹ اے م 154فرسٹ کالس اور  133تجربہ ہے۔ 

طور  پر  یذہن ںیہم  ونکہیروز سخت تھے ک  3سے  2کہ ٹورنامنٹ کے  آغاز کے 
جنہوں    ںیخان کے مشکور ہ میکرکٹ ند  سٹکیڈوم کٹر یتھا مگر وہ ڈائر شہیمشکالت کا اند

۔ انہوں  ایبنا ین یق یٹورنامنٹ کے انعقاد کو  نیبہتر  کی فراہم کرکے ا اتینے زبردست سہول
 ۔ ں یرہ ںیہوٹل م  یہ  کیطرح ا یک یمل ی ف کیا  ںیمیکہا کہ تمام چھ ٹ  دینے مز

 
 کوچ ناردرن : ڈیہ م،یوس محمد

 
کا  میوالے محمد وس   لنےی کھ چزیم  یٹونٹ یٹ 8لسٹ اے اور  130فرسٹ کالس،  194

فراہم  اتیکو عمدہ سہولٹیموں  تمام  کیشر ںینے ٹورنامنٹ م   یب یس  یکہنا ہے کہ پ
 اتیمناسب سہول یرہائش اورجم ک ںیہوٹل م  نیبہتر ےیٹورنامنٹ کے  ل سٹکیڈوم  ں،یک

 ۔  ےیہر ممکن انتظامات ک ےیہمارے ل نے  یب یس  یانہوں  نے کہا کہ پ۔ ی گئ یفراہم ک
 

 اسسٹنٹ کوچ بلوچستان:  در،یح میوس
 

فاتح پاکستان   یکرکٹ ورلڈکپ ک 1992 دریح میکے اسسٹنٹ کوچ وس  میکرکٹ ٹ  بلوچستان
کا تجربہ رکھنے   چوںیلسٹ اے م 104فرسٹ کالس اور  132کا حصہ تھے۔  میکرکٹ  ٹ
ٹورنامنٹ کا انعقاد  ںیصورتحال م  یکا کہنا ہے کہ کورونا وائرس ک دریح میوالے وس 

ََ آسان نہ َ ٹورنامنٹ کے   تیسم شلزیآف میاور ٹ  وںی نے کھالڑ یب یس  یتھا مگر پ ںیقطعا
 ۔ ایبناد ابیاس ٹورنامنٹ کو کام   فراہم کرکے اتیسہول  نیتمام شرکاء کو بہتر

 
ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which 
was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 
perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 
promotion of the game of cricket in Pakistan. 
 
The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 
development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 
Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 
 
The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 
winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 
 
Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 
sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 
pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 
commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 
 



The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 
 
 

 


