
 

 کا اعالن  کو بونس دینےگراؤنڈ اسٹاف کا  یب یس یپ
 

 ء: 2020اگست   7 الہور،
 

کے پانچویں ایڈیشن کے دوران  پاکستان سپر لیگپاکستان کرکٹ بورڈ نے ایچ بی ایل 
اعالن کیا  مالی انعام کاان کے لیے  ،ف کی انتھک محنت کو سراہتے ہوئے ٹاگراؤنڈ اس 

   ہے۔
 

 63گراؤنڈ اسٹاف میں شامل  ےککے اسٹیڈیمز الہور، کراچی، راولپنڈی اور  ملتان 
دینے کا اعالن کیا ونس ب میں ذمہ داریاں نبھانے پراحسن انداز   پر مشتمل عملے کوافراد
انہیں بطور فیصد اضافی حصہ  50تنخواہ کا افراد کو ماہ اگست میں ان کی 63ان ہے۔ 

گراؤنڈ  ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے پی سی بی نے عالوہاس کے بونس دیا جائے گا۔
 کا اعالن کیا ہے۔ ہزار روپے انعام 10کے لیےافراد 5 اسٹاف کے عملے میں شامل

 
رواں سال پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایچ بی ایل پی ایس ایل کے تمام میچز پاکستان میں 

ایونٹ کے پلے آف میچز  کی وباء کے سبب 19کوویڈ کرواکے تاریخ رقم کی تھی تاہم  
 ملتوی کرنے پڑے تھے۔ اور فائنل 

 
رکنی عملے کی انتھک محنت کی بدولت شائقین کرکٹ کو ایچ   68کے ان گراؤنڈ اسٹاف 

گراؤنڈ  ۔اعلٰی معیار کے کرکٹ مقابلے دیکھنے کو ملے بی ایل پی ایس ایل کے دوران 
 کے کے سبب ملکشاندار تیاری معیاری پچز اور آؤٹ فیلڈ کی اسٹاف کی جانب سے

 رہی۔فیصد  87مجموعی طور پر شائقین کرکٹ کی حاضری چاروں سنٹرز پر 
 

 نصیر، چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی: سلمان
 

کرکٹ اگرچہ  آفیسر سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ 
اسٹاف کا کردار انتہائی   میچز کو خوشگوار انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچانے میں گراؤنڈ

جس کی ستائش نہیں کی جاتی، لٰہذا یہ بہت   ہےایسی مالزمت  یہ اہم ہے مگر پھر بھی  
 ہے کہ ان کے کام کو سراہاجائے اورانہیں اس کا انعام بھی دیاجائے۔ ضروری 

 



کا سامنے کرنے ہمارے گراؤنڈ اسٹاف نے خراب موسم سی او او پی سی بی نے کہا کہ 
شاندار اور مثالی  دوران رواں سال کے آغاز میں ایچ بی ایل پی ایس ایل کے کے باوجود 

پچز اپنی سخت محنت اور لگن کی بدولت شاندار اس عملے نے  انہوں نے کہا کہ  کام کیا۔
شائقین کرکٹ کو ایونٹ کے دوران بہترین ٹی ٹونٹی  جس کی بدولت  کیں اور آؤٹ فیلڈ تیار 

 کرکٹ دیکھنے کو  ملی۔ 
 

ملک میں  کرکٹ تر تمام ایک طویل عرصے بعد ہم اپنی سلمان نصیر نے مزید کہا کہ  
گراؤنڈ اسٹاف کام کررہا ہے،  جس انداز سے ہمارا اور نے کی کوشش کررہے ہیں واپس ال

 قابلے  دیکھنے کو ملیں گے۔مکرکٹ کے شاندار  پرستاروں کو آئندہ بھیاس سے 
 

 
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. 

 



 

 


