پی سی بی کا کورونا وائرس کے خالف جنگ میں اپنا کردار ادا کرنےکا
اعالن





سنٹرل کنٹریکٹ یافتہ کھالڑی مجموعی طور پر 05الکھ روپے عطیہ
کریں گے
جنرل منیجر یا اس سے بڑے عہدے پر موجود مالزمین اپنی ماہانہ تنخواہ
میں سے  2روزکی تنخواہ عطیہ کریں گے
باقی اسٹاف اپنی ماہوار تنخواہ میں سے ایک دن کی تنخواہ عطیہ کرے گا
پی سی بی بطور ادارہ اسٹاف سے اکٹھی ہونے والی رقم کے برابر
امدادعطیہ کرے گا

الہور 52،مارچ 5252ء:
پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعالن کیا ہے کہ اس کےسنٹرل کنٹریکٹ یافتہ تمام کرکٹرز اور
مالزمین کوروناوائرس کے خالف جنگ میں مالی امداد کے ذریعےحکومتی ایمرجنسی فنڈ
میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔
اس سلسلے میں پی سی بی کے سنٹرل کنٹریکٹ یافتہ کھالڑی مجموعی طور پر  05الکھ
روپے عطیہ کریں گے۔
عالوہ ازیں ،پی سی بی کے سینئر منیجرکے عہدے تک کے مالزمین اپنی ماہوار تنخواہ
میں سے ایک روز جبکہ جنرل منیجر اور اس سے بڑے عہدے پر موجود مالزمین  2روز
کی تنخواہ فنڈ میں عطیہ کریں گے۔
پی سی بی بطور ادارہ اسٹاف سے اکٹھی ہونے والی رقم کے برابر امداد کرے گا۔ یاد
رہےکہ عالمی ادار ِہ صحت کورونا وائرس کو ایک عالمی وباء قرار دے چکا ہے۔
احسان مانی ،چیئرمین پی سی بی :
چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈکی روایت ہے کہ وہ ہر
مشکل وقت میں اپنی حکومت کےشانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ انہوں نے کہاکہ ہماری صوبائی

اور وفاقی حکومتوں کے عالوہ ہیلتھ ورکرز کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے۔
چیئرمین پی سی بی نے کہاکہ وہ اپنے ہیلتھ ورکرزکی صحت اور کامیابی کے لیے دعاگو
ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ جلد معمول کے مطابق چل سکے اور اس سلسلے میں پی سی بی نے
اپنی طرف سے کورونا وائرس کے خالف جنگ میں حکومت کا ساتھ دینے کے لیےیہ
ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے۔
احسان مانی نے کہاانہیں یقین ہے کہ ہمارے معاشرے میں موجوددیگر سخی لوگوں کی
طرح پی سی بی کے کئی مالزمین اور کرکٹرز اپنے طور پر حکومتی فنڈ اور دیگر
خیراتی اداروں میں عطیات دے رہے ہوں گے۔انہیں امید ہے کہ یہ تمام افرادکورونا وائرس
کے خالف جنگ میں اپنے طور پر عطیات دینا جاری رکھیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایک قوم کی کامیابی کا اندازہ مشکل حاالت میں اس کے اتحاد سے
لگایا جاتا ہے اور اس مشکل وقت میں ہم سب کو ایک ہوکراس وباء کا مقابلہ کرنا ہے۔
احسان مانی نے کہاکہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک بار پھر پوری قوم سے
درخواست کرتے ہیں کہ وہ احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کرے ،انہیں اور ان کے پیاروں
کو اس وباء سے محفوظ رکھنے کا واحد راستہ احتیاط ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہاکہ
ہم ایک باہمت قوم ہیں اور انہیں یقین ہے کہ ہم سب مل کر اس وباء کو شکست دینے کی
صالحیت رکھتے ہیں۔
 ہائی پرفارمنس سنٹر کراچی کو پیرا میڈیکل اسٹاف کے لیے عارضی قیام گاہ میں
تبدیل کرنے سے متعلق پی سی بی کی پریس ریلیز یہاں موجود ہے۔
 پی سی بی کی جانب سے عوام کی آگاہی کے لیے پیغامات یہاں موجود ہیں۔
پی سی بی کی ایڈوائزری برائے صحت:






چھینک ،کھانسی ،کھانے سے پہلے اور بعد میں اور ٹوائلٹ کے استعمال کے بعد
باقاعدگی سے صابن یا الکوحل والے سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئیں
چھینکتے وقت ٹشو پیپر یا رومال کا استعمال کریں
ٹشو پیپر یا رومال کے استعمال کے فوری بعد اسے کوڑے دان میں پھینکیں
مصافحہ کرنےیا گلے ملنے سے پرہیز کریں
کھانسنےیا چھینکنے والے افرادسے دور رہیں
– – ENDS
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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.

