
 

پاکستان کرکٹ بور ڈ نے  میچ آفیشلز  کورس کے شیڈول کا اعالن کر 

 دیا

 ء: 2021جوالئی  31الہور،
 

کورس کے دوسرے   ون کے  لیول ایمپائر اور میچ ریفری پاکستان کرکٹ بورڈ نے 

میں  مرحلے کا اعالن کر  دیا ہے،مجوزہ کورس ملک بھر کی چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز

 منعقد کیا جائے گا۔

 

 49افراد بشمول   336منعقد کیا گیا جس میں میں جون   25سے  7کورس کا پہال مرحلہ 

سابق بین االقوامی اور فرسٹ کالس کرکٹرز نے حصہ لیا۔ کورس کے دوسرے مرحلے  

 نگے۔شامل ہو ٹیسٹ میں تحریری ٹیسٹ ، انٹرویو اور فزیکل فٹنس 

 

 
 

  2شرکاء  82ہوگا جہاں  سے سنٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن  ے کا آغازدوسرا مرحل

اگست کو   5اگست کو قذافی اسٹیڈیم میں دن بھر کی سرگرمیوں میں شرکت کریں گے۔ 

اور میچ ریفری پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کورس   یمپائرا   49کرکٹ ایسوسی ایشن کے  نادرن

 میں شرکت کریں گے۔ 

 

 

 

 



  بالل قریشی نے اس موقع پر کہاایمپائرز اور میچ ریفریز: -مینجربالل قریشی، پی سی بی 

کرکٹ کی بحالی کے ساتھ پاکستان میں کرکٹ   ز میں جیسا کہ ہم کلبوں ، سکولوں اور کالج 

کی مکمل بحالی کی طرف جا رہے ہیں ، یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہر کرکٹ  

کہ     ۔انہوں نے مزید کہاںایسوسی ایشن میں ضرورت کے مطابق میچ آفیشلز موجود ہو

  نا،  کا معیار بہتر ہو گا مقابلوں   کے کرکٹ ایسوسی ایشن  سے  کوالیفائیڈ میچ آفیشلز

میں  اضافہ ہو گا بلکہ مستقبل میں     تجربے کے نہ صرف ن میچ آفیشلز  اسے   سٹورنامنٹ

 قومی سطح پر نمائندگی  بھی ممکن ہو سکے گی۔

 

 

کورس میں   ون   ہمیں خوشی ہے کہ کچھ نمایاں افراد لیول بالل قریشی نے مزید کہا کہ  

  کی طرف   اس عظیم پیشے   بھییقینا دیگر سابق کرکٹرز   جس سے  حصہ لے رہے ہیں ،  

میں ہم نے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ریٹائرڈ  کیونکہ حال ہی  ہونگے  راغب 

کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پی سی بی میں ، ہم ریٹائرڈ کرکٹرز کے میچ آفیشل  و  کرکٹرز ک 

 خواہشمند ہیں۔   یلئےجڑے رہنے ک   بننے اور کھیل سے

 

 

 درج ذیل ہے مندرجہ  کوچنگ کورس کا مکمل شیڈول  

 

 شرکاء( 82)سنٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن ، قذافی اسٹیڈیم  -اگست  2

 

 شرکاء( 49پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم )ناردرن کرکٹ ایسوسی ایشن ،   -اگست  5

 

 شرکاء(   68پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن ،   سدرنملتان کرکٹ اسٹیڈیم )  -اگست  9

 

 ( شرکاء 62کرکٹ ایسوسی ایشن ، ہ  ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم )خیبر پختونخوا  -اگست  13

  

 شرکاء(  47نیشنل اسٹیڈیم )سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن ،  -اگست  24



 

 شرکاء(  28بگٹی کرکٹ اسٹیڈیم )بلوچستان کرکٹ ایسوسی ایشن ،  -اگست  26

 

-END- 
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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. 
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