
 

 یآنے ک یمنف سٹیٹ128نے کورونا وائرس کے تمام   یب یس یپ

 یکرد قیتصد
 

  میبراڈ کاسٹرز اور ٹ شلز، یآف چی، م اراکین  اسپورٹ اسٹاف وں،یکھالڑ •

 گئے ے یل سٹیمالکان کے ٹ

  ںیمحفوظ اور تندرست ہ شلزی اور آف یمسرور ہے کہ تمام کھالڑ ی ب یس یپ •

بن گئے بار پھر اپنے اہِل خانہ کاحصہ  کیخدشہ کے ا ی کس ریبغ وہ اور 

 ہیں، وسیم خان
 

 ء: 2020مارچ  19 الہور،

 

  کیشر ںیم  2020 لی ا  سیا  یپ لی ا  یب چیا  مارچ بروز منگل کو17کرکٹ بورڈ  نے پاکستان

مالکان کے  میبراڈکاسٹرز اور ٹ   شلز،یآف  چین،میاسپورٹ اسٹاف اراک  وں،ی کھالڑ 128ُکل 

  سٹیکرتا ہے کہ ان تمام افراد کے ٹ قی تصد یب یس   یکروائے۔ پ سٹیکورونا وائرس کے ٹ

 ۔ ںیآئے ہ  یمنف

 

 ۔  ایک  صلہیکو منعقد کروانے کا ف  سٹوںیکے تحت ان ٹ  ینے احساِس ذمہ دار  یب یس  یپ

 

کورونا ئے  کروائے گ  مارچ بروز پیر کو 16کی جانب سے، ملتان سلطانز  عالوہ ازیں

 ٹیسٹ کے نتائج بھی منفی آئے ہیں۔  17تماموائرس کے 

 

 : یب یس یپ کٹویگزیا فیخان، چ  میوس

 

  لی ا یب چ یخان کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور ا میوس   یب یس  یپ کٹویگزیا فیچ

مرحلے تک   یکے اختتام ونٹی تھا کہ ا یضرور  ےیساکھ کے ل یک  گیپاکستان سپر ل

  میبراڈکاسٹرز اور ٹ  شلز،یآف  چیم  ن،یاسپورٹ اسٹاف اراک   وں،ی شرکت کرنے والے کھالڑ

 آتے۔  یمنف سٹیمالکان کے ٹ

 

کرتے ہوئے    قیتصد   یپاکستان کرکٹ بورڈ اس بات ک ںینے کہا کہ اس پس منظر م   انہوں

  وہاور ںیمحفوظ اور تندرست ہ شلزیآف چیاور م  یمحسوس کررہا ہے کہ تمام کھالڑ یخوش 

 ۔ بن گئے ہیں بار پھر اپنے اہِل خانہ کاحصہ   کیخدشہ کے ا یکس   ریبغ



 

پر    ریتداب یاطیاحت  ےی کے ل  کے مکمل تحفظ نیاپنے مالزم یب یس  یخان نے کہا کہ پ میوس 

کہ وہ   ں یانہوں  نے کہا کہ وہ تمام مداحوں سے درخواست کرتے ہ   ۔عمل کرتا رہے گا

۔ انہوں  نے کہا کہ  ںیرکھ الیخ یبہبود کا بھ یافراد ک گریاور معاشرے کے د  ںیبرت  اطیاحت

 ۔ ں یپر عمل کرکے اس وباء سے نجات حاصل کرسکتے ہ  وںہم حفظاِن صحت کے اصول

 

کرنا  زیگلے ملنے سے پرہ ایہ کرنےمصافح ںینے کہا کہ ہم   یب یس  یپ کٹویگزیا فیچ

والے افراد کے    نکنےیچھ  ایاور کھانسنے   ںیہوگا۔ انہوں  نے کہا کہ اجتماعات سے دور رہ

نے  مداحوں سے  یب یس  یپ کٹویگزیا فی ۔ چںیکر  زیرابطے سے گر یبیساتھ قر

کرنے   اریاخت  ریتداب یدوسروں کو حفاظت ےیہے کہ وہ وباء سے نجات کے ل یدرخواست ک

 ۔ ں یفراہم کر یآگاہ  بھیے یکے ل

 

اور خواہش ہے   ںیدعاگو ہے کہ حاالت جلد معمول پر آئ  یب یس  یکہا پ دیخان  نے مز میوس 

 ۔ دیکھ سکیںکا انعقاد  وںی صحت مندانہ سرگرم میدانوں میںکہ ہم جلد 

 

 شلزیآف چی اور م  نیشامل اراک ںیاسپورٹ اسٹاف م   ،یکھالڑ یملک  ریغ 25تمام دوران  اس

 ۔ ہیںواپس لوٹ چکے  وطناپنے اپنے 

 

 موجود ہے۔  ہاںی انیکا ب  یب یس  یکے التواء سے معلق پ 2020 لی ا  سیا  یپ لی ا  یب چیا

 

 برائے صحت:  یڈوائزریا یک یب یس یپ

 

اور ٹوائلٹ کے استعمال کے بعد  ںیکھانے سے پہلے اور بعد م  ،یکھانس  نک،یچھ •

 ں یسے ہاتھ دھوئ  ٹائزری نیالکوحل والے س  ایسے صابن  یباقاعدگ

 ں یرومال کا استعمال کر ای  پریوقت ٹشو پ   نکتےیچھ •

 ں ینکی پھ ںیبعد اسے کوڑے دان م یرومال کے استعمال کے فور ای پری پ ٹشو •

 ں یکر  زیگلے ملنے سے پرہ  ایکرنے مصافحہ •

 ں یوالے افرادسے دور رہ نکنےیچھ ایکھانسنے  •
– 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 
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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. 
 

 
 

 

 


