
 

 

  

  الکھ دس دس ے ی ل کے موںیٹ فیڈ اور بالئنڈ کا یب  یس یپ نیئرمیچ

 اعالن کا انعام روپے
 

 ء: 2022 جون 20 الہور،

 

  نٹریس پرفارمنس  یہائ شنل ی ن  کو  ریپ   بروز جون  20 اجالس کا یباڈ  جنرل  ی ک  یب یس  یپ 

  پینے   یباڈ جنرل  تحت کے  20 شق  یک 2019 نی آئ کے ی ب   یس یپ  ۔ہوا منعقد  ں ی م  الہور

  لیا۔  جائزہ کا  رپورٹس شدہ آڈٹ  کی اکاؤنٹس  اور رپورٹ ساالنہ کی بی سی

 

  کرنے  مظاہرہ کا  کارکردگی  عمدہ پر  سطح  االقوامی بین   نے  راجہ رمیز بی   سی پی   چیئرمین

  کیا  اعالن کا رقم  انعامی کی روپے  الکھ  دس  دس لیے کے  ٹیموں ڈیف اور بالئنڈ  پاکستان  پر

   ہے۔

 

  باڈی جنرل   گئی۔ کی  فراہم اپڈیٹ  بھی پر  کرکٹ  پاکستان کو   باڈی جنرل  دوران کے  اجالس

  رینکنگ موجودہ میں  انٹرنیشنل ٹونٹی ٹی اور ڈے ون  ٹیسٹ،  کی  ٹیم  کرکٹ  مینز  قومی کو

  آئندہ  سال رواں کی ٹیموں   کرکٹ  ویمنز اور مینز  پاکستان  کو  شرکاء گئی۔  دی بریفنگ   پر

  گیا۔ کیا آگاہ بھی  سے   ساسائنمنٹ کرکٹ 

 

  اجالس کا باڈی  جنرل  بعد   کے  انتخابات کے ایشن  ایسوسی کرکٹ ڈیف پاکستان  میں  جنوری

  مکمل کورم  تہائی ایک لیے  کے  اجالس  تحت  کے (1)  24 شق کی  آئین ہے۔  گیا  کیا  منعقد

 ۔تھا ضروری ہونا

 

  کرکٹ  بالئنڈ پاکستان جہاں  کی، ے ن  راجہ  رمیز  بی سی  پی ئرمین چی  صدارت کی   اجالس

 عرفان سربراہ  کے  کونسل کٹ کر  ڈیف  پاکستان اور شاہ سلطان  سید سربراہ کے   کونسل

  فیصل  بی   سی پی ایگزیکٹو چیفکی۔ شرکت  نے   نمائندگان  کے کونسلز دونوں سمیت  میراج

  اجالس سے حیثیت  کی رکن غیرفعال  بھینے  نصیر سلمان آفیسر آپریٹنگ چیف اور  حسنین

 کی۔ شرکت  میں 

  



 
-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. 

 

 
 
 
 
 


