
 

  

 

کے   شلزیآف چی اور م  وںینے کھالڑ یب یس یٹورنامنٹ پ یانٹر سٹ
 یکرد قیتصد  یمعاوضوں ک

 
 

 ء  : 2021جوالئی 14الہور،
 

 

انٹر سٹی ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والے کھالڑیوں کو ٹورنامنٹ کی تاریخ میں پہلی  
کو پیشہ ورانہ  مرتبہ میچ فیس دی جائے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ ملک بھر میں کھیل 

بنانے کوششوں کے تحت اور باصالحیت کرکٹرز کو کھیل میں راغب کرنے کے لیے  
 پالیسی کے مطابق میچ فیس دی جائے گی۔ 

 
یہ مقابلے وسطی پنجاب ، خیبر پختونخوا اور سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن کے دائرہ اختیار  

پنجاب کے میچوں کے  جوالئی جمعہ سے شروع ہونگے۔ بلوچستان اور جنوبی   16میں 
جوالئی کو شروع ہوں   27جوالئی کو شروع ہوں گے جبکہ نادرن فیز کے میچز   24میچ 
 ۔گے

 
جبکہ سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے ان مقابلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے  

والے کھالڑیوں کو اگلے مرحلے تک رسائی کا موقع دیا جائے گا ، کھالڑی روزانہ 
روپے میچ فیس بھی وصول کریں گے۔ ایک بہتر ، محفوظ   5000اتھ ساتھ   االؤنس کے س

اور صحت مند ماحول کی فراہمی کے لئے ، تمام سفر کا انتظام پی سی بی کے ذریعے  
کیا جائے گا جبکہ کھالڑیوں کو پی سی بی کے پینل پر موجود ہوٹلز میں رہائش دی  

 جائے گی۔ 
 

ھرتی عمل کے ذریعے پہلے ہی قابل کوچز  پی سی بی نے پہلے ہی مضبوط اور سخت ب 
مقرر کیا ہے۔ یہ کوچز ، کھالڑیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اپنی صالحیتوں  

 اور مہارتوں سے کھالڑیوں کی مدد کریں گے ۔
 

  



کوچز میں سے بیشتر فرسٹ کالس یا انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں جن کو اپنے  علم کو   93ان 
تھ انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی حکمت عملی  بروئے کار النے کے ساتھ سا

 کے مطابق نظام میں شامل کیا گیا ہے۔ 
 

کے حاالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ،  ڈاکٹرز ایونٹ کی پوری   19اس کے عالوہ کوویڈ 
 مدت میں کھالڑیوں کی مدد کے لیے دستیاب ہونگے۔ 

-END- 

 

 
 
 
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. 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 


