
 

  اینوجوان کرکٹرز کو مدعو کرل  291 ےیٹرائلز کے ل 19انڈر 
 ا یگ

 

الہور،   ،یآباد، کراچ بٹیستمبر تک ا  19سے  11ٹرائلز  ہی •
 گے  ںیرہ یجار  ںیم  یملتان، کوئٹہ اور راولپنڈ

 
 :ء2020ستمبر  5 الہور،

 
  19انڈر  یک شنزیا یسوس یہے کہ چھ ا  ایکرکٹ کرکٹ بورڈ نے اعالن ک پاکستان
شرکت  ںیکو ٹرائلز م وںی نوجوان کھالڑ 291کے لئے  لیتشک یک  موںی کرکٹ ٹ
 ہے۔  ایگ ایمدعو ک  ےیکے ل

 
 ینگران  یرہے گا۔ ان ٹرائلز ک یستمبر تک جار 19سے  11سلسلہ  ہیکا  ٹرائلز

جعفر، ثناءہللا بلوچ،  میسل ںیم  یٹی۔ کم یکرے گ یٹیکم  کشنیسل ئریجون یچار رکن
کے کوچز    موںی۔ اس موقع پر تمام ٹ ں یعمر شامل ہ قی اور توف یوجاہت ہللا واسط

گے۔ ٹرائلز کے بعد   ںیمعاونت کر یک  یٹی کم کشنیسل یاور اسسٹنٹ کوچز بھ
 جائے گا۔   ایاسکواڈز کا اعالن ک ےیٹورنامنٹس کے ل 19انڈر  یقوم
 
روز تک منعقد  2,2 ںیم  نٹرزیاہم س  کے شنزیا  یسوس یٹرائلز تمام کرکٹ ا ہی

 یک  موںیٹ 19انڈر   یپختونخوا ک بری۔ سدرن پنجاب اور خںیکروائے جارہے ہ
 ںی آباد م  بٹیملتان اور ا بیستمبر تک بالترت 12اور  11کے لئے ٹرائلز  لیتشک

 ہوں گے۔ 
 
اے  یس  یس  لیا  بیبالترت ےیکے ل  موںیٹ 19انڈر  یپنجاب اور ناردرن ک  نٹرلیس 

  15اور  14دو روزہ ٹرائلز  ںیم  یراولپنڈ  م،یڈ یکرکٹ اسٹ یگراؤنڈ الہور اور پنڈ
سے  17ٹرائلز  ےیکے ل  میکرکٹ ٹ 19طرح سندھ انڈر  یستمبر کو ہوں گے۔ اس 

 ہوں گے۔  ںی م یکراچ میڈ یاسٹ  شنلیستمبر تک ن  18
 



دو روزہ  ڈولیش  ںیکوئٹہ م میڈیاسٹ یبگٹ ےیکے ل  میٹ 19انڈر  بلوچستان
 ۔ لیے جائیں گےستمبر کو   19 اور 18ٹرائلز

 
شارٹ  ےی کو ٹرائلز کے ل وںیکے مطابق کھالڑ اریگئے مع ےیک انیب لیذ مندرجہ
 ہے:   ای گ ایلسٹ ک

 

 ہو  یک ینمائندگ یک میٹ 19نے پاکستان انڈر  جنہوں •

ٹورنامنٹس  19منعقدہ انڈر  ںیم 2019-20 زنیس  سٹکینے ڈوم جنہوں •
 ہوں لےی کھ

منعقدہ انڈر   ںیم 2017-18اور  2018-19 زنزیس  سٹکینے ڈوم جنہوں •
 ہوں  لےیٹورنامنٹس کھ  16

کا مظاہرہ کرنے  یکارکردگ ی  اعل ںیم 2018-19ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ  انٹر •
 ی والے کھالڑ

 
  19 ڈیکوو ےیبنانے کے ل  ینی قیصحت اور حفاظت کو  یک وںی دوران کھالڑ اس

 کیراستوں پر بخار چ یداخل ںیجائے گا۔ جس م ایکے پروٹوکولز پر عمل ک 
کا اپنے چہروں کو ماسک سے ڈھانپنا  وں یکرنا، گراؤنڈ کے باہر موجود کھالڑ 

کے  لی کھ۔ ںیشامل ہ  رہیپر عمل کرنا وغ اتیفاصلے سے متعلق ہدا یاور سماج
 ۔ یہوگ ںیاجازت نہ یپر تھوک لگانے ک  ندیگ ایسامان کے تبادلے 

 
روزہ کرکٹ   نیت 19انڈر  یروزہ ٹورنامنٹ اور قوم کیا 19انڈر  یقوم

  ںیم خوپورہیاور ش  دکےینومبر تک الہور، مر  29اکتوبر سے  13ٹورنامنٹس 
   گے۔ ںیجائ لےی کھ

 
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. 
 
 
 

 


