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 ء:2020  لیاپر  18 الہور،

 

ہزار پانچ  سیکروڑ پانچ الکھ چھت ک یا ںیفنڈ م  فیلیاعظم ر  ریکرکٹ بورڈ نے وز پاکستان
 ےیوباء سے نمٹنے کے ل یرقم کورونا وائرس ک  ہی ۔ہے ی کرد ہیرقم عط یسو روپے ک

 ۔یجائے گ یخرچ ک

 
  یب یس  یاور پ یکھالڑ افتہی کٹیتھا کہ سنٹرل کنٹر ایمارچ کو اعالن ک 25نے  یب یس یپ

گے جبکہ  ںیکر ہ یعط ںیمخصوص حصہ فنڈ م ک یسے ا ںیتنخواہوں م یاپن نیکے مالزم

رقم کے    کُل یجانے وال یک ہیجانب سے عط یک نیمالزم ینے بھ یب یس یپبطور ادارہ 
 ۔ یک ہیعطامدادبرابر 

 

 : یب یس  یپ نیئرمیچ ، یمان احسان 

 

اور   وںیکھالڑ افتہی کٹیکا کہنا ہے کہ وہ تمام سنٹرل کنٹر یاحسان مان یب یس یپ نیئرمیچ 

قائم   ےیجنہوں نے وباء سے نمٹنے کے ل ںی ادا کرتے ہ ہیکا شکر نیکے مالزم یب یس یپ
انہوں نے کہا  ۔ےیدئ  اتیسے عط  یفراخدل ںیفنڈ م  فیلیکورونا وائرس ر راعظمیکردہ وز

  نز،یطور پر اپنے ف یپھر واضح ہوتا ہے کہ کرکٹ نے عمل ارب ک یکہ اس عمل سے ا

 ۔ رکھا ہے یبھال کا سلسلہ جار  کھی عزت، احترام اور د یرز کوؤاسپورٹرز اور فال
 

اور اس وباء سے نمٹنے  کسیڈیرامیہم اپنے پ ںینے کہا کہ اس مشکل وقت م یمان احسان

کہ  ںیہ دیانہوں نے کہا ہم پرام ۔ںیدعاگو ہ ےیجنگجوؤں کے ل گریل کے دؤوالے صف ا 
 ۔یہوجائے گ ابیکام ںیحکومت اس وباء پر قابو پانے م

 

 رابطہ:  یالصوبائ  نیبرائے ب ریوز یمرزا، وفاق  دہیفہم ڈاکٹر

 

  پاکستان کرکٹ بورڈمرزا نے کہا کہ  دہیرابطہ ڈاکٹر فہم یالصوبائ نیبرائے ب ریوز یوفاق

اس  حکومت کے ساتھ تعاون کیا، پی سی بی نے سے  تیثیح  یک ے سرگرم ادار ک ینے ا
 ۔ےیجاگر کی ابھت غامایپ ی شعور  ںیعوام مےیوباء سے نمٹنے کے ل

 



  ہیہے،  یک ہیرقم عط  یبڑ  ک یقدم آگے بڑھ کر ا ک ینے اب ا یب یس ینے کہا کہ پ انہوں

  یاستعمال ک ےیمدد کے ل یپسماندہ طبقات ک اورل کے جنگجوؤں ؤرقم ہمارے صف ا
ادا   ہیکا شکر یب یس یطرف سے پ یمرزا نے کہا کہ وہ حکومت ک دہیڈاکٹر فہم ۔یجائے گ

  یبرانڈ ک ک یا یب یس یپ ںیمقاصد کے اصول م یکہ اجتماع ےہ دیام ںیاور انہ  ںیہ یکرت

 ۔رکھے گا یسے تعاون جار تیثیح 
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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 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. 
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