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 ء: 2020ستمبر  2 الہور،

 

 ی رمعمولیخان نے مشکل اور غ میوس  کٹویگزیا فیکرکٹ بورڈ کے چ پاکستان

 یرکن 44کے  میکرکٹ ٹ  یکا دورہ مکمل کرنے پر قوم نڈیانگل  ںیحاالت م

طور پر محدود دس ہفتوں پر  یخان نے سفر میہے۔وس  ایادا ک ہیاسکواڈ کا شکر

شامل  ںیم اڈپروٹوکولز پر عملدرآمد کرنے پر اسکو  19ڈیکوو  ںیمشتمل اس ٹورم

 ہے۔  یک شیپ  یکو مبارکباد بھ نیاراک 

 

 :یب یس یپ کٹویگزیا فی خان، چ میوس

 

خان کا کہنا ہے کہ وہ ان مشکل  میوس  کٹویگزیا فیکرکٹ بورڈ کے چ پاکستان

  ،یغرض سے  بہادر یک یبحال یکرکٹ ک ںیحاالت م یرمعمولیاور غ نیتر

اور اسپورٹ اسٹاف کا  یاور عزم کا مظاہرہ کرنے والے ہر کھالڑ یقربان

 ںی ا بھر م یبلکہ دن یب یس  ی۔ انہوں نے کہا کہ نہ  صرف پںیادا کرتے ہ  ہیشکر

 یاس عمل کو سراہنے کے ساتھ ساتھ ان ک  نیاورشائق یموجود کرکٹ برادر

 ۔ ں یکررہے ہ  فیتعر

 

 یبیاور قر اروںیاپنے پ ںینے کہا کہ مشکل وقت م یب یس  یپ کٹویگزیا فیچ

  لینے ملک اور کھ  وںیجبلت ہے مگران کھالڑ  یافراد کےساتھ وقت گزارنا انسان

 ۔ ایکا اظہار ک  یرضامند ےیخاطر اس دورے کے ل یتر مفاد ک عیکے وس 

 

 یک  یکے سبب دستبردار الؤیوباء کے پھ یک 19ڈیخان نے کہا کہ کوو  میوس 

اس   ڈولیش  ےیماہ کے ل یجانب سے اڑھائ یک وںی آپشن کے باوجود ان کھالڑ

 ۔ ںیظاہر کرنے پر وہ بہت فخر محسوس کرتے ہ یآمادگ ےیٹور کے ل 

 

 ینے نہ صرف مسابقت وںیکہا کہ اس دورے پر ہمارے کھالڑ دینے مز  انہوں

 یک ی ب یس  یجس سے پاکستان، کرکٹ اور پ ایبلکہ بھرپور مقابلہ ک   یلیکرکٹ کھ



  ادیمواقع گنوانے سے  یاس دورے کو کئ خیاضافہ ہوا، اگرچہ تار ںیساکھ م

 رکھا جائے گا کہ ان شاندار کرکٹرز نے اس  ادی یبھ ہی ہاںیمگر  یرکھے  گ

  سےی۔ انہوں نے کہا کہ ان جید حیمفاد کو ترج یکرکٹ اور قوم  ےیدورے کے ل

کرکٹ کا مستقبل محفوظ اور روشن  ںی پاکستان م ںیم  یموجودگ یک وںی کھالڑ

 ہے۔ 

 

  ریآج بخ یاور اسپورٹ اسٹاف ک وںیخان نے  کہا کہ وہ اپنے کھالڑ  میوس 

 می کہ وہ اس موقع پر ٹ ۔ انہوں نے  کہا ںی دعاگو ہ ےیکے ل یوطن واپس  تیوعاف

ادا کرنا  ہیکرکٹ بورڈ کا شکر لزیو نڈیا  نڈیکرنے پر انگل   یزبانیشاندار م یک

 ۔یگئ   یفراہم ک اتیسہول نیتربہ ںیاور انہ ا یرکھا گ الیگے، ان کا بھرپور خ ںیچاہ

 

کے ساتھ   یب یس  ینے کہا کہ اب ہم  آئندہ چند ماہ ا یب یس  یپ کٹویگزیا فیچ

دورہ پاکستان پر کام کرنے کے منتظر  ںیم 2022کے  میکرکٹ ٹ نڈیمل کر انگل 

 ہوں گے۔ 
   

 
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. 
 
 
 

 


