
 

 ایواضح کرد پیروڈم ےینے نوجوان کرکٹرز کے ل یب یس یپ
  

 ںیگروپس م  جیپرفارمنس اور مختلف ا یاسکول، ہائ ینوجوان کھالڑ •
  ںیجگہ بناسکتے ہ ںیکرکٹ م  یسطح ی  کا مظاہرہ کرکےاعل یکارکردگ 

 ں، یبنانا چاہتے ہ ئریریک  دہیسنج کیا ےیہم کرکٹ کو نوجوانوں کے ل •
 ی احسان مان یب یس یپ نیئرم یچ
اکتوبر  کمیکرکٹ کے مقابلے  19انڈر  یروزہ قوم  نیروزہ اور ت کیا •

 شروع ہوں گے انیکے درم  موںیٹ 6سے
ستمبر سے  12ٹرائلز کا آغاز  ےیکے ل وںیکھالڑ 16اور انڈر  13انڈر  •

 ہوگا
 

 ء: 2019ستمبر  6الہور،
 

کے   لی کھ ںیم چزیکے فرسٹ کالس م 2019-20 زنیس  سٹکیکرکٹ بورڈ ڈوم پاکستان
نوجوان    ےیتالش کے ل یک  لنٹیالنے کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے ٹ یبہتر ںیم  اریمع

 مقابلوں کا انعقاد کررہا ہے۔  انیکرکٹرز کے درم
 

  ےیکے ل وںینوجوان کھالڑ  زنیس  سٹکیہے کہ آئندہ ڈوم  نیق یکرکٹ بورڈ کو  پاکستان
 ہے۔  پیکا واضح روڈمآنے  ںیکرکٹ م یسطح ی  اعل
 
کلب کرکٹ کے ساتھ ساتھ اسکول   یرنگرانیز یک شنزیا یسوس یکرکٹ ا یسٹ 90

اپنے دائرہ   شنیا یسوس یکرکٹ ا یگروپ کے مقابلے ہوں گے۔ ہر سٹ  جیاورمختلف ا
 یکھالڑ ک ی۔ اس کے قطع نظر کہ ا  یرہتے ہوئے مقابلوں کا انعقاد کرے گ ںیم اریاخت

 یسے منظور شدہ کس  یب یس  یپ ایاسکول کرکٹ سے اپنے سفر کا آغاز کررہا ہے 
  ںیکرکٹ م یسطح ی  کو اعل وںی کرکٹ کلب سے مقابلوں کے انعقاد سے نوجوان کھالڑ

 گے۔  ںیآئ سریآنے کے مواقع م 
 

کو متواتر اسکول  شنیا یسوس یکرکٹ ا یکرکٹ اسٹرکچر کے تحت سٹ سٹکیڈوم نئے



۔ ی مدد ملے گ ںیتالش م  یک لنٹیکرکٹ کے مقابلوں کا انعقاد کرنا ہوگا جس سے نئے ٹ
  لنٹی کو ٹ  وںینوجوان کھالڑ تیہنٹ پروگرام سم لنٹی کے ٹ موںی کرکٹ ٹ یکلب اور سٹ

 گے۔  ںہو سری م یراستے بھ گرید ےیکے ل  کھانےید
 

ٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کرنا ہوگا۔ انٹر  کرک یکو ساالنہ انٹر سٹ شنزیا یسوس یکرکٹ ا  تمام
۔ یگ ںی مدمقابل آئ  ںیشپ م مپئنیچ یسٹ شنلین ںیم یفاتح ٹ 6 یکرکٹ ٹورنامنٹ ک یسٹ

 19انڈر  یاپن یاپن ےیروزہ مقابلوں کے ل نیروزہ اور ت  کی ا شنیا یسوس یہر ا ںیعالوہ از
 ۔ یکرے گ ابکا انتخ  موںی کرکٹ ٹ

 
اور انڈر  13کے تعاون سے انڈر  شنزیا یسوس یکرکٹ ا  یکوسٹ شنزیا یسوس یکرکٹ ا  تمام
 ٹرائلز کا انعقاد کرنا ہوگا۔  ےیکے انتخاب کے ل موںیٹ 16
 

ستمبر سے  12ٹرائلز   ےیکے ل وںیکھالڑ 16اور انڈر   13کرکٹ بورڈ انڈر  پاکستان
کرکٹ اسٹارز  یپس یپ یب یس  یپ 16اور انڈر  نگ یام  چیک 13شروع کررہا ہے۔ انڈر 

 گے۔  ںیرہ یستمبر تک جار 20پروگرام کے تحت ٹرائل 
 

  ںیشہروں م 82کرکٹ اسٹرکچر کے تحت ملک بھر کے  سٹکیمکا انعقاد نئے ڈو  ٹرائلز
کوچز  یاور مقام پارٹمنٹیکرکٹ ڈ سٹکیڈوم  یب یس  یپ ینگران یجائے گا۔ٹرائلز ک ایک
 گے۔  ںیکر
 

پرفارمنس سنٹر   یہائ 6کو  وںیکا مظاہرہ کرنے والے کھالڑ  یکارکردگ نیبہتر  ںیم ٹرائلز
پرفارمنس    یسے آراستہ تمام ہائ اتیآرٹ سہول یآف د  ٹی۔ اسٹیجائے گ ید تیترب  ںیزم

 ۔ یجائے گ ید تیکے مطابق ترب  اریمع   یاالقوام نیکو ب   وںینوجوان کھالڑ ںیسنٹرز م
 

 یتھ 27.7اوسط عمر    یفرسٹ کالس کرکٹر ک یقوم  ںیم زنیکرکٹ س  سٹکیڈوم  گذشتہ
 یس  یس   یآئ  ہیدوسرے نمبر پر ہے۔  ںیم  موںی ٹ  نیبہتر یوال لنےیکرکٹ کھ سٹیجو ٹ

 ادہیز یاوسط عمر سے بھ یکرکٹ اسکواڈ ک یقوم  کیشر ںیم 2019کرکٹ ورلڈکپ 
 ہے۔  

  
سے  پی کرکٹ اسٹرکچر کے واضح روڈم سٹکیہے کہ نئے ڈوم  دیپر ام یب یس  یپ

 ۔ ی مدد ملے گ ںیکا پول بڑھانے م  وںی نوجوان کھالڑ
 

 :یب یس یپ نیئرمی، چ یمان احسان
  

نوجوانوں کو   ادہیسے ز ادہیکا کہناہے کہ ز یاحسان مان یب یس  یپ نیئرمیموقع پر چ اس



 ہے۔  ژنیو  رایطرف راغب کرنا م یکرکٹ ک
 
۔نئے  ںیاہم کردار ادا کرتے ہ ںیم یترق ینوجوانوں ک  لینے کہا کہ کھ  یب یس  یپ  نیئرمیچ

بنانا  ئریری ک  دہیسنج کی ا ےیاسٹرکچر کے تحت ہم کرکٹ کو نوجوانوں کے ل  سٹکیڈوم
 ۔ ںیچاہتے ہ

 
  دی۔ پرام ںیتک لے جانا چاہتے ہ زیدہل یک یکا کہنا ہے کہ ہم کرکٹ کو ہر کس  یمان احسان

تاہم   یملے گ یابیکام ںیاس کے حصول م ںیاسٹرکچر سے ہم سٹکیکہ اس نئے ڈوم  ںیہ
 کچھ وقت درکار ہوگا۔  ےیرکھنے کے ل داریعرصے تک پائ لی اسے طو

 
نومبر تک   21اکتوبر سے  کمیکرکٹ مقابلے  19روزہ انڈر  نیروزہ اور ت کیا یقوم
 گے۔ ںیرہ یجار
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility 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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