
 

 کیوریٹرز اور گراؤنڈ اسٹاف سے متعلق بیانپی سی بی کا 
 

 ء: 9102دسمبر3،الہور

 

گراؤنڈ اسٹاف م کرنے والے ریجنل ایسوسی ایشنز میں کاسابقہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 

اکتوبر سے  شروع ہونے  91۔ کرنے کا اعالن کیا ہےدو ماہ کا کنٹریکٹ جاری مزید کو

 کو ختم ہوگئی۔  9191دسمبر91 کنٹریکٹ کی معیادنئے والے 

 

کے ماتحت ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشنز  91پاکستان کرکٹ بورڈ نے  بھی اس سے قبل

شروع کو  9191اگست  91کی معیاد جس گراؤنڈ اسٹاف کو دو ماہ کنٹریکٹ جاری کیا تھا

 ۔ ہوئی تھی

 

کرکے انہیں اکستان کرکٹ بورڈ نے اس حوالے سے  بیشترگراؤنڈ اسٹاف سے رابطہ پ

کے بنک یں جلد ان ہتنخوا تمام اسٹاف کینئے  کنٹریکٹ سے متعلق آگاہ کردیا ہے۔ 

 گی۔ جائیںکردی اکاؤنٹس میں منتقل 

 

راہ راست تنخواہوں کی ادائیگی کیوریٹرز کو ب ہزار دس میں پاکستان کرکٹ بورڈ نےدو

 ہوئی تھیں۔اس میں تاخیر کی شکایات موصول تاہم تھا  کرنے کا فیصلہ کیا 

 

امر کی تحقیقات کے بعد یہ کرکٹ آپریشنز اس دوران پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈومیسٹک 

غلط استعمال  اکفنڈز بدانتظامی اور گراؤنڈز میں  16پی سی بی کے ماتحت کہ آیا سامنے

 ۔کیا گیا

 

اور  نہ گراؤنڈز کی حالت سازگار نہیں  92ہوا کہ  بھی  انکشافیہ  تحقیقات کے  دوران 

گراؤنڈز بھی پی سی بی کے  61رکٹ میچ کا انعقاد کیا جاسکتا ہے جبکہ دیگر کہی وہاں 

گھوسٹ مالزمین کی بھرتیوں کا  اس دوران ان گراؤنڈز میںمعیارپر پورا نہیں اترتے۔

 بھی انکشاف ہوا تھا۔

 

گذشتہ پانچ  ریجنز کو 91گراؤنڈز کی دیکھ بھال کے لیے  16ستان کرکٹ بورڈ نے اکپ

 جس کی تفصیالت مندرجہ ذیل ہے: ے جاری کیے ۔روپملین 692سال میں 



 

 روپے 34,780,911(: 9192-9191آفس اسٹاف)

 روپے 221,546,514(: 9192-9191گراؤنڈ اسٹاف)

 روپے 36,264,019(: 9195-9191سامان)

 روپے 24,760,076(: 9195-9191دفتری اخراجات)

 روپے 317,350,620ٹوٹل: 

 

کرکٹ  1ریجنل ایسوسی ایشنز اب   91آئین کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے

نئے آئین کے  تحت کرکٹ ایسوسی ایشنز ہی اپنے  ایسوسی ایشنز میں ضم ہوچکی ہیں۔

دسمبر  91دائرہ اختیار میں  کرکٹ کی سرگرمیوں کی ذمہ دار ہوں گی۔ جس کے باعث 

 لٰہذا کرکٹ ایسوسی ایشنز کریں گی فیصلہ  کے بعد گراؤنڈ اسٹاف کے مستقبل کا 9191

نہ کرنے کا کوئی اخراجات  مزید سے متعلقراؤنڈ اسٹاف گ اب نے پاکستان کرکٹ بورڈ

 فیصلہ کیا  ہے۔

 

کے حوالے یہ گراؤنڈز کرکٹ ایسوسی ایشنز پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سلسلے میں 

ایسوسی ایشنز کےہوم وینیوز ہوں یہ گراؤنڈز متعلقہ کرکٹ فیصلہ کیا ہے۔  بھی کرنے کا

ذمہ داری کرکٹ ایسوسی ان گراؤنڈز کے انتظام اور دیگر تمام معامالت کی  لٰہذا گے

 ایشنز کی ہوگی۔

 

مستقبل سےرابطہ کرلیں تاکہ انہیں تمام گراؤنڈز مالکان جلد از جلد پاکستان کرکٹ بورڈ

 ۔کیا جاسکےکے حوالے سے آگاہ 
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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. 
 
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 
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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. 

 
 

 

 


