
 

 کرے گا ںینہ یجار یاو س نیا ےیرمضان کرکٹ کے ل یب یس یپ
 

 ء: 2020 لیاپر  4، الہور

 

نظر    شیوباء کے پ  یعالم یس یہے کہ کورونا وائرس ج  ایکرکٹ بورڈ نے اعالن ک پاکستان

 ںینہ یجار یاو س  نیا  ےیکے ل   یکرکٹ سرگرم یقسم ک یبھ یکس   ںیماہ مقدس، رمضان، م

 ۔ جائے گا ایک

 

 : انیکا ب یب یس یپ

 

غرض سے  یکے حصول ک یاو س   نیا  ےینے ہم سے رمضان کرکٹ کے ل نیمنتظم  چند

  ںیکہ ہم اس سلسلے ممناسب یہی ہے  اس وقت  ۔ای رابطہ ک ےیوضاحت طلب کرنے کے ل

تمام فی الوقت نے یب یس  یپجس کے مطابق  ں،یپر عمل کر یس یواضح اور جامع پال   یاپن

  یآتے پ ںی لٰہذا جب تک حاالت معمول پر نہ  ۔کو معطل کر رکھا ہے  وںیتر کرکٹ سرگرم 

 ۔ کرے گا  ںینہ یجار یاو س  نی ا کوئی   ےیرمضان کرکٹ کے ل یب یس 

 

  معطل اںی سرگرم  یک لوںیاور کھ  یمعاش  ںیبھر م   ایمشکل صورتحال ہے جہاں دن  کی ا ہی

  یس  یپ ۔صحت اور حفاظت پر مرکوز ہے یاور اس وقت تمام تر توجہ صرف لوگوں ک ںیہ

پر مکمل   ری تداب  یاطیاور کرکٹرز سے درخواست کرتا ہے کہ وہ تمام تر احت  نیمنتظم یب

کسی کرنے کے ساتھ ساتھ  اریفاصلہ اخت یاور سماج ںیرہ ںیعمل کرتے ہوئے گھروں م

 ۔ ں یسے دور رہ بھی اجتماعی سرگرمی

 

حفاظت اور فالح و بہبود کے حوالے سے بہت  یک وں یاور کھالڑ نیاپنے مالزم  یب یس  یپ

ََ  کے عالوہ  نیمالزم ۔ ہے دہیسنج َ کے پے رول پر    یب یس  یور کرکٹرز پ شہیپ220تقریبا

کم از کم مالی سال برائے   کوتمام کھالڑیوں پی سی بی اس عمل کو یقینی بنائے گا کہ ۔ ںیہ

عالوہ ازیں اس بات کو یقینی بنایا  ۔ادا کی جائیں یں ان کی تنخواہکےاختتام تک   20-2019

 نہ ہو۔  ریتاخ کسی قسم کی  ںیماہوار تنخواہ م کہ جائے گا 

 

پر گہری نظر رکھے ہوئے اور جب بدلتی صورتحال  اس دوران پی سی بی ملک میں

 اپنی پالیسی میں ترمیم کرے گا۔  تومناسب ہوگا 
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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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