
 

  

 

اے ٹورنامنٹ جمعہ سے شروع ہو گا  یس یدو روزہ س  
 

 ء :  2021جوالئی  15 الہور،
 

  یزبانی م  یک  2021 ٹورنامنٹ  شنیا یسوسیکرکٹ ا یسے دو روزہ سٹ یجوالئ  16جمعہ   یب یس یپ

سے ہوں   یجوالئ  16  چزیپختونخوا اور سندھ کے  م  بریپنجاب ، خ یہے۔ وسط اریکرنے کے لئے ت 

  چزیگے جبکہ نادرن کے م ںیکر  یزبانی م یک چوںی پنجاب م  یسے بلوچستان اور جنوب یجوالئ 24گے۔ 

۔سے شروع ہوں گے یجوالئ 27  

 

فرسٹ کالس ، نان فرسٹ   ںیم 2021- 22 زنیس  سٹکی ڈوم یب یس یٹورنامنٹ پ یدو روزہ انٹر سٹ 

کار  قہیکا طر کشنیسل یک  موںی ٹ شنیا یسوسیاوور مقابلوں کے لئے کرکٹ ا 20اوور اور  50کالس ، 

سلسلہ ستمبر سے شروع ہو گا۔  ہیہے،  

 

  یاالقوام نیآٹھ ب ں یہوں گے جن م چزیم  262طور پر  یسے زائد مقامات پر مجموع  50ملک کے 

 ںیمقامات م   یاالقوام نی ۔ ان بںیشامل ہ یکھالڑ بی کے قر  1800 ںیم  موںیٹ 93، اور  ںیمقامات شامل ہ 

،  میڈیاسٹ بالآباد کا اق  صلی، ف میڈ یجناح اسٹ ںیم الکوٹیاور س ، گوجرانوالہ میڈیاسٹ یبگٹ ںیکوئٹہ م

اور بہاولنگر   میڈی، ملتان کا ملتان کرکٹ اسٹ میڈیاسٹ ازیکا ن درآبادی، ح میڈیاسپورٹس اسٹ ںیسرگودھا م 

۔ ںیشامل ہ میڈ یڈرائننگ  اسٹ ںیم  

 

کرکٹ  یک  یب یس یہے جو کہ پ ایکوچز کا تقرر ک یفائیکوال 93نے   یب یس یبار ، پ یاس سطح پر پہل

۔ ںیمطابق ہ نیکے  ع یحکمت عمل  

 

۔ اس ںیطرف سے  روزگار کے مواقع فراہم کئے گئے ہ یک یب یس  یکے عالوہ سابق کرکٹرز  پ  اس

 یہے ، جو کہ عمل یجارہ  ید بیطرف راغب کرنے ترغ یک لیکرکٹرز کو  کھ  سےیک سے ا   قےیطر

۔ ںیوہ اپنے تجربے اورعلم کو اگلے منتقل کررہے ہ ںیہوچکے ہ ٹائریطور پر کرکٹ سے ر   

 

کو اب روزانہ  یہے۔ ہر کھالڑ ایگ ایبار متعارف کرا یوہ دوسرا قدم ہے جو پہل سیف چیسطح پر م اس

کے  یفراہم  ی۔ بہتر ، محفوظ اور صحت مند ماحول کیملے گ  یبھ سیف چیم 5،000االؤنسز کے عالوہ  

والوں    مان کے پہلے سے منظور شدہ سروس فراہ عےیکے ذر یب یس یلئے  تمام سفر اور ہوٹلنگ پ

طرف سے  ہو گا۔ یک  
 
 
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. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 


