
 

 

  

 گئے  لےیکھ چزیم 7009 نیماب کے کلبز 3822 ںیم  2021-22 زنیس
 

 ء: 2022 لیاپر 25 الہور،
 

  یترق  یک  شنزی ا یسوسی ا کرکٹ چھ  یبھ ںی م   2021-22 زنی س نے بورڈ  کرکٹ پاکستان
    رکھا۔ جاری سلسلہ اک اقدامات بھرپور  لیے کے  معاونت کی فروغ  اور

 
  یپ   نے  شنزی ا یسوسیا کرکٹ  چھ  ںی م  زنی س  والے ہونے مکمل ہی حال  مطابق  کے  التی تفص

  چھ  ںی م  چزی م ان ۔کروائے  منعقد  چزی م  7009  پر طور  یمجموع سے اشتراک کے  یب  یس
 ۔ یک  شرکت نے کلبز کرکٹ  3822  کل کے  شنزی ا یسوسی ا  کرکٹ

 
  اکتوبر جو  ،روائیں ک  منعقد گزی ل کرکٹ  یاپن   یاپن  نے شنزی ا یسوسی ا  کرکٹ تمام دوران اس

  یشہر اور یہی د مقصد کا گزی ل ان۔ںی گئ  یل ی کھ انی درم  کے 2022 یفرور  سے 2021
  نظام واضح کی ا  کو   وںیکھالڑ  تی باصالح   اور نوجوان والے رکھنے تعلق سے عالقوں

 ۔تھا کرنا فراہم مواقع کے  شرکت ںی م  کرکٹ سٹکی ڈوم  تحت کے
 

  نی بہتر  سے سب شمار و  اعداد کے شنی ا ی سوس ی ا کرکٹ پختونوخواہ  بریخ   ںی م  ضمن اس
  گیل کرکٹ یوال جانے ی لی کھ تک 2022 یجنور   20 سے 2021  نومبر  13 جہاں ،رہے 

 ۔ گئے  لےی کھ چزیم  1530 نیماب کے کلبز 844 ںی م
 
  کرکٹ  670 اور 788 بی بالترت  ںی م  گزی ل کرکٹ یگئ  یلی کھ   ںی م سندھ اور پنجاب  نٹرلی س

  1172 ںی م  سندھ جبکہ 1482 ںی م  پنجاب نٹرل ی س  نی ماب  کے  کلبز ان  ۔یک  شرکت نے کلبز
 ۔ گئے لےی کھ   چزیم
 

  اور بلوچستان ۔یک شرکت نے  کلبز  517 ںی م   چزی م   1100 گئے لےی کھ  ںی م  پنجاب سدرن
  لےی کھ   چزیم 1025 اور 700 بی بالترت   ںی م  کلبز  کرکٹ 491  اور 512 ںی م  ناردرن

 ۔ گئے
 

  



  اکتوبر 20 گزی ل کرکٹ ںی م  پنجاب سدرن  اور سندھ ناردرن، پنجاب،  نٹرلیس بلوچستان،
 ۔ ںی تھ یہوئ شروع سے 2021

 
 پرفارمنس: یہائ  کٹریڈائر خان، میند
 

  کا کرکٹ کلب ںیم  کرکٹ سٹکی ڈوم  کہ ہے  کہنا کا  خان می ند  پرفارمنس  یہائ   کٹریڈائر
  کے  کرکٹ روٹ  گراس ںیم  شنزی ا یسوسیا کرکٹ چھ نے انہوں لٰہذا ہے،  اہم بہت کردار
 ۔ای ک  تعاون ممکن  ہر  ےی ل کے  فروغ

 
  کو  شنزی ا یسوسی ا کرکٹ  تمام پر  بنانے ینی ق ی   کو  انعقاد کے  چزیم  ان وہ کہ کہا نے  انہوں

  کرکٹ کو  وںیکھالڑ   تیباصالح   اور نوجوان  یبھ آئندہ یب   یس یپ  ۔ں ی ہ کرتے  شی پ مبارکباد
  ساتھ کے  شنزی ا یسوسی ا کرکٹ  چھ  تمام لئے کے  کرنے فراہم مواقع نی بہتر   کے  لنےی کھ 
 ۔ ہے  خواہشمند کا  بڑھنے  آگے کر  مل
 

 آزاد کی ا کا  یسکروٹن  ماہ  چند آئندہ یب  یس  یپ   لئے کے  یترق  یک  لیکھ پر سطح یک کلب
 ۔ہے  کرچکا اعالن کا رکھنے یجار  عمل

 
  گزیل کرکٹ  اسکول ںیم  پنجاب سدرن اور پنجاب نٹرلی س پختونوخواہ، بر ی خ عالوہ کے اس
  کوشش  یک  النے ںی م   دھارے کے  لی کھ   یبھ  کو   بچوں  کے  اسکول  عےی ذر  کے انعقاد کے

 ۔ ہے یگئ  یک
 

  7 ۔یک  شرکت نے  موںی ٹ 300 یک  اسکولز ںی م  خواہپختون  بریخ  صرف  ںی م سلسلے اس
 ۔ گئے لےی کھ  چزیم  565  ںی م  گی ل اس یوال رہنے یجار تک نومبر  8 سے اکتوبر

 
  ہی  ۔گئے لےی کھ   چزیم  295 نی ماب کے موںیٹ   184 ںی م  گیل زاسکول پنجاب سدرن

 ۔ یرہ  یجار  تک 2022 یجنور 5 سے 2021 نومبر  15 ٹورنامنٹ
 
 لےی کھ  چزیم  458 تک اب انی درم کے  اسکولز 162 ںی م  گی ل اسکولز یک  پنجاب  نٹرلی س

   ۔ہے  یجار یبھ  اب ٹورنامنٹ  ہی  ۔ںی ہ جاچکے
 

  مپئنیچ   اسکولز نڈی ا ک یو   پنجاب نٹرل ی س گئے  لےی کھ ںی م  الہور می ڈیاسٹ  یقذاف قبل روز چند
  کر دے شکست کو  آباد صلی ف  اسکول پبلک ژنل ی ڈو  نے ارقم دار ںی م   فائنل کے  22-2021

 راست براہ  پر  نلیچ   وبیوٹی کے یب یس یپ  اور اسپورٹس یو   یٹ   یپ   چزیم ہی  ۔تایج ٹائٹل
 ۔ای گ  ای ک  یبھ نشر

 

-ENDS- 



 
 

 
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. 

 
 
 
 
 


