
 
 نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے شیڈول کا اعالن 

 
 ء: 2022اکتوبر  10، الہور
 

پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا شیڈول جاری کردیا  
مہمان ٹیم دو ٹیسٹ، آٹھ ون ڈے اور پانچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے کے لیے  ہے۔

 دومختلف مراحل میں پاکستان آئے گی۔ 
 
دو   ٹیمیںجنوری تک جاری رہنے والے پہلے مرحلے میں دونوں    15دسمبر سے  27

ل  مرحلے میں شامٹیسٹ اور تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں مدمقابل آئیں گی۔ ابتدائی 
میچز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جبکہ اس دوران کھیلے جانے  ٹیسٹ  دونوں  

 آئی سی سی ورلڈکپ سپر لیگ کا حصہ ہیں۔والے تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز 
 

جنوری   8سے  4جبکہ دوسرا کراچی  دسمبر تک   31سے  27سیریز کا پہال ٹیسٹ میچ 
  13، 11دورے میں شامل تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز اس ملتان میں کھیال جائے گا۔تک  
 جنوری کو کھیلے جائیں گے۔  15اور 
 

مئی تک پاکستان میں وائیٹ بال میچز   7اپریل سے  13دوسرے مرحلے میں مہمان ٹیم 
اس دوران دونوں ٹیمیں پانچ ون ڈے اور پانچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز میں  کھیلے گی۔ 

 مدمقابل آئیں گی۔
 

اپریل   19اور  16، 15، 13میچز اس مرحلے میں شامل ابتدائی چار ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل  
ابتدائی دو ون ڈے انٹرنیشنل  کو کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ پانچواں ٹی ٹونٹی اور 

دورے میں شامل  اپریل کو الہور میں کھیلے جائیں گے۔  28اور  26، 23بالترتیب میچز  
یکم، چار اور سات مئی کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں  میچز    آخری تین ون ڈے انٹرنیشنل

 گے۔
 



  ز دونوں ٹیموں کے مابین پہلے دو ٹیسٹ اور تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز فیوچر ٹور
ملتوی ہونے    گزشتہ سال ستمبر میںباقی دس وائیٹ بال میچز  پروگرام کا حصہ ہیں جبکہ 
 والی سیریز میں شامل تھے۔

 
 ذاکر خان، ڈائریکٹر انٹرنیشنل پی سی بی: 

 
تھا    ای سے وعدہ ک نی پرجوش شائق  نے اپنے ڈائریکٹرانٹرنیشنل پی سی بی نے کہا کہ انہوں  

  اور گے ںیکر مقابلے فراہمکرکٹ   شنلی ہوم انٹرن   کے اری مع  ی  اعل ںیم  2022  انہیں وہکہ 
 ۔کرنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہےاعالن  اس ٹور کا آج

 
پنے ہوم  اان کے خالف  اورہے   ٹیم  نبہتری  کی ا نڈیل یوزی ن کہ کا کہنا ہے  ن ذاکر خا

لنے سے پاکستان کو بہت فائد ہوگا۔ ان بڑی ٹیموں کے خالف کرکٹ  کھی   کرکٹگراؤنڈ میں 
حاصل کرنے میں  ٹاپ تھری پوزیشن  کھیلنے سے پاکستان کو تمام طرز کی کرکٹ میں  

کھالڑیوں کو براہ  یہ سیریز کرکٹ شائقین کو اپنے پسندیدہ انہوں نے کہا کہ مدد ملے گی۔
دہ  ٹیموں کے خالف جتنی زیاپاکستان کی ٹیم ایسی یلتا دیکھنے میں مدد کرے گی۔ھراست ک

   کرکٹ کھیلے گی وہ اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی۔
 

 ڈیوڈ وائیٹ، چیف ایگزیکٹو نیوزی لینڈ کرکٹ:
 

بلیک کیپس شدت سے   نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائیٹ کا کہنا ہے کہ 
لینڈ کے دو   یپاکستان اور نیوز   ںی کرکٹ م انٹرنیشنل کے منتظر ہیں۔ ان دونوں ٹورز  

 ہے۔ کا رشتہ احترام  انی اور دونوں بورڈز کے درمطرفہ تعلقات بہت پرانے ہیں 
 
  ،یکراچ  کرکٹ کی ثقافت سے جڑے یکھالڑانہوں  نے کہا وہ جانتے ہیں کہ ان کے   

۔  منتظر ہیںے  ک ے سے لطف اندوز ہونے کے تجرب  لنے ی کھ   ںی م یملتان، الہور اور راولپنڈ
دورہ پاکستان نے انہیں تینوں طرز  کے   نڈی اور انگل حال ہی میں مکمل ہونے والے آسٹریلیا

 کی کرکٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے معیار اور چیلنج سےبخوبی آگاہ کررکھا ہے۔
 

 شیڈول: 
 : نڈیل  یوزیپاکستان بمقابلہ ن

 
 شپ( مپئنیچ   سٹی ورلڈ ٹ  یس یس  ی)آئ  یکراچ  سٹ،ی پہال ٹ   -31تا   27 دسمبر 
 شپ(  مپئنیچ سٹی ورلڈ ٹ یس  یس یملتان )آئ  سٹ،ی دوسرا ٹ  - 8تا   4 یجنور
 ( گ ی سپر ل یس  یس  ی)آئ   یپہال ون ڈے، کراچ   - 11  یجنور
 ( گیسپر ل یس یس ی )آئ   یدوسرا ون ڈے، کراچ  - 13  یجنور



 ( گیسپر ل یس یس ی )آئ   یون ڈے، کراچ  سرای ت   - 15  یجنور
 ی ، کراچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل پہال   - 13   لی اپر
 ی، کراچٹی ٹونٹی انٹرنیشنلدوسرا  - 15 ل ی اپر 

 ی ، کراچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل   سرای ت   - 16  لی اپر
 ی ، کراچ چوتھا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل   –19   لی اپر
 ، الہور ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل – 23   لی اپر
 پہال ون ڈے، الہور   - 26   لی اپر
 ڈے، الہور دوسرا ون   -28   لی اپر
 ی ون ڈے، راولپنڈ  سرای ت   - یمئ  یکم 
 ی چوتھا ون ڈے، راولپنڈ  - 4  یمئ
 ی ون ڈے، راولپنڈ پانچواں   – 7  یمئ
 

 :نڈی بمقابلہ انگل پاکستان
 

 شپ( مپئنیچ   سٹی ورلڈ ٹ  یس یس  ی)آئ یراولپنڈ سٹ،ی پہال ٹ   - 5یکم تا دسمبر   
 شپ( مپئن یچ سٹی ورلڈ ٹ یس ی س یملتان )آئ  سٹ،ی دوسرا ٹ  - 13تا 9 دسمبر 
 شپ(  مپئنیچ   سٹی ورلڈ ٹ  یس یس  ی)آئ یکراچ  سٹ،ی ٹ  سرای ت  - 21تا 17دسمبر  
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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 
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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. 
 

 
 

 
 
 
 


