
 

 

  

 منسٹر پرائم منی گیٹ کی  ٹونٹی ٹی  پہلے خالفکے نگلینڈا کا بی سی پی

 اعالن کا کرنے عطیہ میں فنڈ ریلیففلڈ
 

 ء: 2022 اگست 28 ،الہور

 

  ٹی پہلے  شیڈول میں   کراچی  خالف  کے  انگلینڈ کہ  ہے کیا اعالن نے  بورڈ کرکٹ   پاکستان

  جائے ئیکروا جمع   میں 2022 فنڈ  ریلیففلڈ منسٹر  پرائم منی  گیٹ کی  میچ   انٹرنیشنل ٹونٹی

  کھیال میں   کراچی  اسٹیڈیم نیشنل  کو  ستمبر  20  میچ  پہال کا  سیریز ن مابی  کے  ٹیموں  دونوںگی۔

 گا۔  جائے

 

  کے  میچ اس  وہ کہ  ہے  کرتا درخواست سے کرکٹ شائقین  موجود   میں  کراچی بی   سی پی  

  اس جاسکے۔ کی   امداد کی   زدگان سیالب تاکہ کریں   رخ  کا اسٹیڈیم میں   تعداد بڑی لیے

 ی۔گ ہو  شروع  سے ہفتے  آئندہ فروخت  الئن  آن کی  ٹکٹوں  لیے کے  سیریز 

 

 :  بی سی پی چیئرمین راجہ، رمیز

 

  کی   الب ی س اور  بارشوں  کی  سون مون نے  راجہ  رمیز چیئرمین کے  بورڈ کٹ کر  پاکستان

  صورتحال اس کہ  ہے کہا ہوئے   کرتے اظہار کا  افسوس پر  صورتحال   شدہپیدا سے  وجہ

 ہے۔ سامنا کا تباہی کو   عالقوں  مختلف کے ملک     سے وجہ  کی

 

  اور  مشکل  ہر   لٰہذا، ہے،  کرتی  متحد کو  عوام کی اکستانپ   کرکٹ    کہ کہانے   انہوں 

  کھڑا ساتھ  کے  عوام اور  کرکٹ  شائقین بھی مرتبہ  اس بی   سی پی  طرح   کی وقت  آزمائشی

  حاصل  سے میچ   انٹرنیشنل  ٹونٹی  ٹی  پہلے خالف  کے   انگلینڈ کہ  ہے  گیا  کیا فیصلہ ہے، 

 گی۔ جائے   کی عطیہ میں   فنڈ  ریلیففلڈ منسٹر پرائم  منی گیٹ   والی  ہونے

 

  



 کا  اسٹیڈیم میں   عدادت   بڑی  کو  کرکٹ  شائقین   ہک ہے کہنا  کا راجہ  رمیز  ی ب   سی پی   یئرمینچ 

  کی  افراد سےمتاثرہ سیالب سے حیثیت  کی فیملی کرکٹ   ایک   سب وہ   تاکہ ے چاہی  کرنا رخ

 ۔ کرسکیں  امداد زیادہ سے زیادہ

 

  ادویات ،  خوراک لیے کے افراد متاثرہ سے  سیالب ہی پہلے  بی سی پی کہ کہا  نے  انہوں

  شنل ی آپر  وی سک ی ر  اور لوگوں اپنے وہ۔ہے  چکا  بھجوا ٹرک کے  اشیاء ظروری  یگرد اور

  عوام یپاکستان  ںی دعائ  اور احساسات کے  ان گے۔ ں ی رہ  کرتے  مدد سے  طرح  ہر  یک  موں یٹ 

 ۔ ںی ہ   ساتھ کے

 
-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. 



 

 

 
 
 
 


