
 

 19 ڈیکوو یاور اسپورٹ اسٹاف ک وںیکھالڑپی سی بی نے 
 کرلیا کا پہال مرحلہ مکمل شنینیکسیو

 
 ء: 2021 یمئ 7 الہور،

 
کے    نٹری س آپریشنز نڈی کمانڈ ا   شنلی کرکٹ بورڈ نے حکومت پاکستان کے ادارے ن  پاکستان

کا پہال مرحلہ  شنی ن یکسیو   19 ڈی کوو یاور اسپورٹ اسٹاف ک  وں یاشتراک سے کھالڑ 
 ۔ہے ایسے مکمل کرل یابی کام
 
اور   وںیکرنے والے کھالڑ ینمائندگ   یپاکستان ک ںی کرکٹ م   یطرز ک  نوںی دوران ت اس

 ۔ یگئ   یک  شنی ن ی کسی و یاسپورٹ اسٹاف ک 
 

جس نے کورونا  کہ  کرکٹ بورڈ ہے پہالکا ای دن  کو فخر ہے کہ وہکرکٹ بورڈ پاکستان
صحت اور   یاور اسپورٹ اسٹاف ک وںیوباء کے دوران اپنے کھالڑ  یعالم یوائرس ک 

 شروع کررکھا ہے۔پروگرام  شنی نی کس ی مربوط و کی ا  ےی بنانے کے ل  ین یقی حفاظت کو  
 

میں شامل   کے اسپورٹ اسٹاف می کرکٹ ٹ ی اور قوم  مینز کرکٹرز  57 پہلے مرحلے میں
  یکوچز ک منزی اور و نزیم  13 کے  نٹریپرفارمنس س  یہائ  شنل ی ن ت ی ارکان سم 13
اسپورٹ اسٹاف کے  ۔ اس دوران متعدد فرنچائز کرکٹرز اور یگئ  ی مکمل ک  شنی ن یکسیو 

پی سی بی کے   کے میچز میں شرکت کرنے والے2021ایچ بی ایل پی ایس ایل  عالوہ
 ( کی بھی ویکسینیشن کی گئی ہے۔ اور تین امپائرز  میچ ریفریزتین  ) میچ آفیشلز 

 
  یمئ  6ماہ بعد   2 با  ی عمل تقر  ہی کا   شنی ن یکسیسے شروع ہونے واال و یمارچ کو کراچ  4

  یکو ملنے وال  وںیشامل کچھ کھالڑ ں ی اسکواڈ م  سٹی ٹ   یموجود قوم  ںی کو ہرارے م
 ۔ ڈوز کے ساتھ مکمل ہوا یدوسر

 
گروپ   ج ی ا، کرکٹرز نیخوات   ی، قوم  کرکٹرز سٹکی ڈوم  ماندہباقی  اگلے مرحلے میں اب

کے   شنی نی کس ی و ۔یجائے گ   یلگائ  شنی نیکسیکرکٹرز اور ان کے اسپورٹ اسٹاف کو و 
 ۔کردیا جائے گاسرے مرحلے کا آغاز جلد دو 



 
 : یب یس یاو او پ یس ر،ینص سلمان

 
کا کہنا ہے کہ وباء کے دوران   ری سلمان نص سر ی آف ٹنگی آپر  فی چکرکٹ بورڈ کے  پاکستان

  چ ی ہم نے ا ںیہے، اس تناظر م یذمہ دار یک   یب   یس یحفاظت کرنا پ یک  وںیاپنے کھالڑ 
 ۔ ںی تھ یمانگ   نی کس ی سے و یاو س ی س نی کے دوران ا 2021 لی ا سیا یپ لیا یب 
 
  ںی سے شروع ہوا تھا، جہاں ٹورنامنٹ م  یراچ عمل ک ہی کا   شنی ن ی کسیانہوں نے کہا کہ و  

 تھی۔   حی ترج  یپہل  یہمار  شنی ن ی کسیو   یاور اسپورٹ اسٹاف ک وںی کھالڑ  کی شر
 
دور کے بعد ، ہم نے    یکے ابتدائ   ویکسینیشن  ںی م  یکراچ نے کہا کہ سری آف ٹنگیآپر فی چ 

ارکان کی  قومی مینز اسکواڈ میں شامل ان  قبلاور زمبابوے کے دوروں سے قہی افر یجنوب
 ۔کا حصہ نہیں تھے  لی ا سی ا  یپ لیا یب   چی اکہ جو  کروائی  بھی  ویکسینیشن

 
  یکرنے اور قوم می کو تسل  تیاہم یک  نی کسیو   کے لیے وںیہم کھالڑ انہوں نے مزیدکہا کہ  

  ہمارے ونکہیک  ںی کے شکر گزار ہ  یاو س  یس نی پر ا  نےید ح ی ترج  ںی انہ  کی خاطر مفاد 
ی وجہ سے  کرکٹ کقومی اور بین االقوامی    کو ہی  دونوںاسپورٹ اسٹاف اور  کھالڑیوں

 ۔کرنا پڑتا ہے سفر  بیشتر اوقات 
 

شانہ  مہم کے   شنی ن یکسیو   یحکومت ک  ہر لحاظ سے  یب   یس یپسلمان نصیر کا کہنا ہے کہ 
  یسے اپنے اور اپنے اہل خانہ ک کے تمام افرادبار پھر پاکستان   کی ا وہہے اور بشانہ 

 ۔کرتا ہے  لیاپ  ی ک  لگوانے نی کسیبنانے کے لئے و   ین یقی صحت اور حفاظت کو  
 

 
 

 
 

 


