
 

 پی سی بی نے زمبابوے سیریز کا نیا شیڈول جاری کردیا 
 

 :ء 2020اکتوبر  11الہور، 

 

آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈکپ سپر لیگ میں پاکستان اپنے سفر کا آغاز راولپنڈی 

  3اکتوبر، یکم اور  30ون ڈے میچز  3درمیان  کرے گا۔ پاکستان اور زمبابوے کے  سے 

اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ یہ تینوں میچز ابتدائی طور  نومبر کو پنڈی کرکٹ  

پر ملتان میں شیڈول تھے تاہم الجسٹک اور آپریشنل وجوہات کی بناء پر انہیں راولپنڈی  

 منتقل کردیا گیا ہے۔ 

 

دوسری جانب راولپنڈی میں شیڈول تینوں ٹی ٹونٹی میچز کی میزبانی اب الہور کے سپرد 

نومبر کو اب قذافی اسٹیڈیم الہور میں کھیلے جائیں    10اور  8، 7ہے۔ یہ میچز کردی گئی  

 گے۔ 

 

 :ذاکر خان، ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی

 

پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ذاکر خان کا کہنا ہے کہ الجسٹک اور  

ٰہذا ہم نے سیریز کے شیڈول کا  آپریشنل وجوہات کے سبب ملتان کا وینیو دستیاب نہیں تھا، ل 

دوبارہ جائزہ لیا اور ایک ایسا شیڈول ترتیب دیا ہے جو دونوں ٹیموں، میچ آفیشلز، 

 براڈکاسٹرز اور دیگر متعلقہ حکام کے لیے موزوں ہے۔ 

 

انہوں نے مزید کہا کہ ہم نومبر میں الہور شہر میں متوقع سموگ کی صورتحال سے متعلق  

مسلسل رابطے میں رہیں گے اور اگر اس دوران کسی تبدیلی کی  محکمہ موسمیات سے 

 ضرورت پیش آئی تو اس پر غور کیا جائے گا۔ 

 

ذاکر خان نے کہا کہ راولپنڈی کی دستیابی سے واضح ہوتا ہے کہ آئی سی سی مینز کرکٹ  

سے متعلق کوئی غیر یقینی نہیں اور پاکستان  ورلڈکپ سپر لیگ کے میچوں کے انعقاد 

 رے گا وہ لیگ کا فاتحانہ آغاز کرکے زیادہ سے زیادہ پوائنٹس حاصل کرسکے۔کوشش ک

 

میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جہاں  2015اس سے قبل زمبابوے کی ٹیم نے آخری بار 

ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے تھے۔   2ایک روزہ اور  3ٹیموں کے درمیان  دونوں 

دیش اور ایم سی سی کرکٹ ٹیموں نے بھی پاکستان اس دورے کے بعد سری لنکا، بنگلہ 



 میں مختلف طرز کی کرکٹ کے میچز کھیلے۔ 

 

اس کے ساتھ ساتھ پی سی بی نے ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کے پانچویں ایڈیشن کے اب  

تک کھیلے گئے تمام میچز کی میزبانی بھی پاکستان میں ہی کی۔ ایونٹ کے بقیہ چاروں 

 نومبر کو الہور میں شیڈول ہیں۔   17 اور  15، 14میچز اب 

 

 :نیا شیڈول

 

 بیس اکتوبر: زمبابوےکرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد

 اکیس تا ستائیس اکتوبر: قرنطینہ کی مدت اور پریکٹس 

 اٹھائیس تا انتیس اکتوبر: پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس 

 تیس اکتوبر: پہال ایک روزہ میچ، راولپنڈی

 زہ میچ، راولپنڈی یکم نومبر: دوسرا ایک رو

 تین نومبر: تیسرا ایک روزہ میچ، راولپنڈی

 چار نومبر: الہور روانگی 

 پانچ تا چھ نومبر: قذافی اسٹیڈیم الہور میں پریکٹس 

 سات نومبر: پہال ٹی ٹونٹی میچ، الہور 

 آٹھ نومبر: دوسرا ٹی ٹونٹی میچ، الہور 

 دس نومبر: تیسرا ٹی ٹونٹی میچ، الہور

 زمبابوے کرکٹ ٹیم کی واپس ہرارے روانگی بارہ نومبر: 
 

 

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. 

 



 

 


