
 

کا خاتمہ   و یملک سے پولمل کر پروگرام   ویاور پاکستان پول یب یس یپ
 گے کریں

 
 ء: 2020نومبر  10 الہور،

 
  شنزی آپر  یمرجنسی ا شنلی پروگرام کے ن  شنی ک ی راڈ ی ا و یکرکٹ بورڈ اور پاکستان پول پاکستان

  ےیکردار نبھانے کے ل اپنا ےی کے خاتمے کے ل و یملک سے پولمل کر نے  دونوں ،سنٹر 
 ۔ںیہ   ئےیمشترکہ معاہدے پر دستخط کرد

 
مختلف    ےی اجاگر کرنے کے ل تی اہم یک شنینیکسیو   و ی پول   ںی کے تحت ملک م معاہدے اس

ہولڈرز    کی کے اسٹ یاو س  یا نی اور ا یب یس  یجائے گا، جہاں پ  ا ی کا انعقاد ک وںی سرگرم 
 ۔ گے  ںی شرکت کر 

 
 : یب یس یپ کٹوی گزیا  فیخان، چ میوس
 

  یب یس  یخان کا کہنا ہے کہ پ   می وس سری آف کٹو یگزیا فی کرکٹ بورڈ کے چ پاکستان
  یبہت پرجوش ہے، قوم   ےی اپنا کردار ادا کرنے کے ل  ںی بنانے م  یفر و یپاکستان کو پول

  کا پلیٹ یب یس یغرض پ یفراہم کرنے ک یآگاہ  سےامور  یمختلف سماج  ےیمفاد کے ل
 ۔ حاضر رہا ہےسے  شہی فارم ہم

 
سے متعلق شعور   نی کسی و وی پول  ںی ہم ںی کے خالف اس جنگ م   و ی خان نے کہا کہ پول  می وس

کہا کہ اپنے بچوں اور ہمارے معاشرے کو    د ی انہوں نے مز ۔ضرورت ہے یکرنے ک  داری ب 
 ۔ہے یذمہ دار یسے نجات دالنا ہمار یماریاس ب 

 
 :یاو س یا نیا ٹرینیرانا محمد صفدر، کوآرڈ ڈاکٹر

 
ز کی حیثیت   رو ی ہ   یقومڈاکٹر رانا صفدر کا کہنا ہے  ٹری نی کے کوآرڈ یاو س یا نی ا

ہے    یخوش  ،ںی بچوں اور نوجوانوں کے لئے رول ماڈل ہ  کرکٹرز ہمارےپاکستان کےسے
میں باضابطہ طور پر ہمارا حصہ بن گئے  مشن  یقوم  اسکے خاتمے کے  و ی پول وہ اب کہ 
سے متعلق   پولیو ویکسین، کرکٹرز   عہی کے ذر یس شراکت دارنہوں نے کہا کہ ا۔ اہیں

مل کر پاکستان کو پولیو    ہے کہ ہم  نی ق ی  ،گے ں ی اہم کردار ادا کر میں   شعور اجاگر کرنے
 سے پاک بنانے میں کامیاب ہوجائیں گے۔ 



 
 کا مکمل خاتمہ نہیں ہوسکا۔  پاکستان دنیا کے ان دو ممالک میں شامل ہے جہاں پولیو  

 
پاکستان میں پولیو کے بڑھتے کیسز کے سبب ملک کو پولیو کے خاتمے میں مشکالت  

سامنا ہے تاہم حکومت پاکستان اور پاکستان پولیو پروگرام پرامید ہیں کہ پاکستان کرکٹ  کا
 اکت داری سے انہیں اس مرض سے نجات میں مدد ملے گی۔ بورڈ کے ساتھ اس نئی شر

 
 

ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which 
was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 
perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 
promotion of the game of cricket in Pakistan. 
 
The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 
development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 
Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 
 
The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 
winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 
 
Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 
sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 
pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 
commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 
 
The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 
 

 

 

 


