
 

 منگل کو پشاور میں ہوگاواں اجالس 75بورڈ آف گورنرز کا 
 

 :ء2222فروری 2الہور،

 

پی سی بی کے بورڈ کی ہدایت کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی  

 منگلفروری بروز4اجالس واں 75رواں سال کا پہال اور مجموعی طور پر کا آف گورنرز 

 کو پشاور کے ایک مقامی ہوٹل میں ہوگا۔

 

اس سے قبل او جی کا یہ پہال اجالس ہوگا۔ دارالخالفہ پشاور میں بی خیبرپختونخوا کے 

واں اجالس صوبہ بلوچستان کے 75پاکستان کرکٹ بورڈ نے گذشتہ سال بی او جی کا 

میں اجالس منعقد کروانے کا  کے مختلف شہروںملک  دارالخالفہ کوئٹہ میں منعقد کیا تھا۔

 ہے۔فراہم کرنا مالکانہ حقوق مقصد تمام اسٹیک ہولڈرز کو 

 

 نکات پرتبادلہ خیال کیا جائے گا: اجالس میں مندرجہ ذیل

 

 چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کی رپورٹس 

 سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے لیے ماڈل آئین 

 آڈٹ کمیٹی رپورٹ 

  سے متعلق پالیسیغیرملکی لیگز کے لیے این او سی 

  تازہ ترین پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر کی تعیناتی کے لیے جاری عمل پر

 صورتحال

 کھیل سے متعلق امور 
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
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The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility 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. 

 
 

 

 


