
 

 

  

 گی  جائے کھیلی میں کراچی سے  پیر شپ چیمپئن 19 انڈر میقو
 

 ء:2022 جوالئی  24 ،الہور

 

  سے جوالئی 25 چیمپئن 19 انڈر  نیشنل مابین   کے ٹیموں  بارہ کی ایشنز ایسوسی کرکٹ چھ 

  والی  جانے کھیلی  پر  طرز  کی کرکٹ  روزہ  دو  گی۔  رہے جاری  میں  کراچی  تک اگست 23

  فائنل  کا ایونٹ ۔گا  جائے کھیل  میں   کمپلیکس  اسپورٹس ایل بی یو  فائنل  کا  شپ چیمپئن  اس

  گا۔  جائے کھیل  تک  اگست 23 سے  20 جو  ،ہوگا   مشتمل پر روز تین 

 

  گیا کیا تقسیم   میں بی،  پول  اور  اے پول  گروپس،   مختلف  دو  کو  ٹیموں   شامل میں  شپ  چیمپئن

  کے ایونٹ  ۔ہیں شامل  میں بی   پول  وائٹس  اور اے  پول  ٹیمیں بلیوز  کی ایشنز ایسوی تمام ہے۔

  پی بی   این اکیڈمی، لطیف  راشد کمپلیکس،   اسپورٹس ایل بی یو  وینیوز،   مختلف  6 میچز

  ہائی محمد  حنیف  اور اسٹیڈیم اے سی کے گراؤنڈ،   سی ایم ٹی  کمپلیکس،  اسپورٹس

  گے۔  جائیں کھیلے  پر  ، گراؤنڈ  کی  سینٹر پرفارمنس

 

  ہونے   مکمل میں  ہی  حال  ہے۔ گیا کردیا اعلن کا اسکواڈز 12 تمام شریک  میں شپ  چیمپئن

  چیمپئن 19 انڈر نیشنل گئی  کھیلی  سال گزشتہ اور  ٹورنامنٹ ڈے ون   19 انڈر نیشنل  والے

  شکل حتمی کو اسکواڈز 12 ان بعد کے  لینے جائزہ  اک کارکردگی   کی کھلڑیوں  میں  شپ

 ہے۔   گئی دی

 

  شریک میں شپ چیمپئن  کو  کھلڑیوں  والے  ہونے  پیدا  بعد کے  اس  یا  کو  2003 ستمبر  یکم 

   ہے۔  گیا کیا   منتخب  میں اسکواڈز

 
-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. 

 

 
 
 
 
 


