
 

 نٹی کرپشن کوڈ کے تحت معطلیعمر اکمل پی سی بی ا
 

  ء: 2020فروری  20کراچی،  

 

کے تحت عمر   4.7.1  کی دفعہنٹی کرپشن کوڈ یپاکستان کرکٹ بورڈ نے آج پی سی بی ا

نٹی کرپشن یونٹ کی جانب یذا پی سی بی الہ   ،اکمل کو فوری طور پر معطل کردیا ہے

ہونے تک عمر اکمل کرکٹ سے متعلق کسی بھی سرگرمی میں  سے جاری تحقیقات مکمل 

 ۔ حصہ نہیں لے سکتے

 

مزید کوئی بیان جاری نہیں  پر معاملےذا پی سی بی اس فی الحال تحقیقات جاری ہیں لہ  

 ۔ کرے گا

 

کے لیے عمر اکمل کے   2020اس دوران، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو ایچ بی ایل پی ایس 

مرتبہ  2اور  رزفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹد۔ اجازت ہوگیمتبادل کا انتخاب کرنے کی 

بجے شروع  9کی چیمپئن اسالم آباد یونائیٹڈ کے درمیان ایونٹ کا افتتاحی میچ آج رات 

 ہوگا۔  

 

 :نوٹ برائے ایڈیٹرز 

 

  :4.7.1آرٹیکل 

 

  ؛پی سی بی ، کے تحت 4.7.1دفعہ  یکرپشن کوڈ ک ینٹیا

 

 ۔ انٹی کرپشن کوڈ کے  تحت چارج کرنا ہےکو فریق   یبھ یکس یہ طے کرے کہ )ا(:  

 یا

جانب سے گرفتار  یک سیپول  ںیملوث ہو جس م ںیم فوجداری جرم  یبھ یکس فریق )ب(:  

 ہو۔  ا یگ ایالزام عائد ک  یپھر کوئ ایہو  ایگ ایک

 

ہے کہ وہ  موجود  مندرجہ باال نکات کے تحت پی سی بی کے  پاس یہ صوابدیدی اختیار 



  عبوری اینٹی کرپشن کوڈ کے  تحتکو  متعلقہ فریقپر   کرنے حمجروکھیل کی ساکھ کو 

ٹربیونل  یہ فیصلہ نہ کرلے کہ اینٹی کرپشن جب تک کہ  معطل کرسکتا ہےطور پر 

سے  متعلق  طور پر معطلی  بوریع ۔نے جرم کا ارتکاب کیا ہے  یا نہیں متعلقہ فریق

قومی ایک  اور ایک آئی سی سی ایک تحریری کاپی متعلقہ فریق ،  ی فیصلے کیکسی بھ

 ۔ کو بھجوائی جائے گیکرکٹ فیڈریشن 

 

 دستیاب ہے۔  یہاںپی سی بی اینٹی کرپشن کوڈ 
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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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