
 

امداد   ی،اسکوررزاورگراؤنڈاسٹاف ک شلزیآف  چیکرکٹرز، م یب یس یپ 

 کرےگا
 

 دالفطریع یگیادائ یک وقتیافرادکو د وضوابط پر پورا اترنے والےقوائ •
 یجائے گ  یسے پہلے کرد

 شیمعطل ہونے کے پ اںیسرگرم کی کے سبب کرکٹ  19ڈیکوو •
ہے،  یذمہ دار یک  یب یس یرکھنا پ الیہولڈرز کا خ کینظراپنے اسٹ

 یب یس یپ نیئرم یچ

 راعظمیکروڑ روپے سے زائد رقم وز کیا  یب یس  یاس سے قبل پ •
پرفارمنس سنٹر کو  یہائ یکرنے کے عالوہ کراچ ہیعط ںیفنڈ م  فیلیر
 کرچکا ہے لیتبد ںیگاہ م  امیق یعارض ےیاسٹاف کے ل کلیڈیرام یپ یبھ 

 
 ء:2020یمئ 3الہور،  
 

  اںیسرگرم کی کرکٹ یمقامپیش نظر الک ڈاؤن کے 19 ڈیکرکٹ بورڈ نےکوو پاکستان
 کی اسٹ گریمشکالت کا شکار فرسٹ کالس کرکٹرز اور دسبب معطل ہونے کے 

 ہے۔  ایامداد کا اعالن ک یہولڈرزک
 
 یس  یکو دھچکہ لگا ہے لٰہذا پ وںیسرگرم یمعاش   ںیاور مشکل حاالت م یرمعمولیغ ان
مختص کردہ رقم کے کچھ حصے سےفرسٹ کالس  ےیسال کے ل یاپنے  موجودہ مال یب

 ۔امداد کرے گا یاسکوررز اور گراؤنڈ اسٹاف ک شلز،یآف چیکرکٹرز کےساتھ ساتھ م
 

  ےیبنانے کے ل ینیق یامداد کو  یک دواروںیاور صرف مستحق ام  یابیدست یفنڈز ک محدود
  ں،یہ  ےیک اریقوائد وضوابط ت ےیل پاکستان کرکٹ بورڈ نے درخواست گزاروں کے

 ہے: لیجومندرجہ ذ
 
ہواور  یشرکت ک ںیم 2018-19 زنیکالس کرکٹرز جنہوں نے س  سےفرسٹیا •

فرسٹ کالس 15کم از کم  ںیم  زنزیپر مشتمل گذشتہ پانچ س  2018-19تا    15-2014
 ہوں  لےیکھ  چزیم
کے  یب یس  یپ ںیم  زنزیاور اسکوررز جنہوں نےگذشتہ دوس  شلزیآف چیم سےیا •
 ہوں  ےیفرائض انجام دئ ںیم ونٹسیمنعقدہ ا راہتمامیز



کرکٹ   یضلع/جنلیپہلےسے ر کے  2013 یجنور کمیگراؤنڈ اسٹاف جو سےیا •
ََ یفعال( کے مالزم رہ چکے ہوں)مدت  مالزمت تقر ریالوقت غ ی)ف شنزیا یسوس یا َ   8با

 ( درکارسال 
 

 روزگار نہ ہو  یالحال کوئ یباال قوائدوضوابط پر پورا اترنے والے افراد کے پاس ف درج
 

 ہزار 15 شلزیآف چیہزار، م 25کرکٹرز فرسٹ کالس و ضوابط پر پورا اترنے والے  قوائد
 گے۔  ںیہزار روپے  وصول کر 10،10ف جبکہ  اسکوررز اور گراؤنڈ اسٹا

 
 یمئ 14تا   ریبروز پ یمئ 4خواہشمند افراد  کے  فائدہ اٹھانےسے   میسکایک مدتی س ا

پر  رابطہ   welfarefund@pcb.com.pkسے   یب یس  یبروزجمعرات تک پ
  تیاہل یبھ عےیاپنے کرکٹرز اور کوچز کے  ذر یب یس  یپ ںیعالوہ از    ۔ںیکرسکتے  ہ

 یپ ںی۔اس تناظر مگا کوشش کرے  یپر پورا اترنے  والے  افرادسے رابطےک اریکےمع 
مناسب وقت  ےیکرنے  کے ل یسے قبل مستحق افراد کو فنڈز جار دالفطریکو ع یب یس 
 مل جائے گا۔ یبھ
 
تمام افراد اور  کا احترام یرازدار یدالنا چاہتا ہے کہ درخواست دہندگان ک نیقی یب یس  یپ
ے افراد ک دیسے  مستف میسکایک وقتی رکھتے ہوئے  اس  ںیراز م  غہیشناخت کو ص یک

 جائے گا۔ ایک ںیظاہر نہ  کو نام اور تعداد
 

 :یب یس یپ  نیئرمیچ ،یمان احسان
 
  کیکو احساس ہے  کہ اپنے اسٹ یب یس  ینے کہاکہ پ یاحسان مان یب یس  یپ  نیئرمیچ

ہے  کہ الک ڈاؤن کے دنوں   یضرور ہیہے، لٰہذا یذمہ دار  یرکھنا اس ک الیہولڈرز کا خ
  امداد یآمد کے موقع پر ان ک یک دالفطریاورع ںیہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہ  ںیم

 ۔ ںیکر
 
اور گراؤنڈ  اسکوررز ،شلز یآف چیم  وں،یکھالڑ  نے کہاکہ یاحسان مان یب یس  یپ  نیئرمیچ

 ۔ہےوقت صحیح ی ہی  ےیکے لمداد  ا یکاسٹاف 
 

سامان کو  یمت یاپنے کرکٹرز کا آگے آنا اور اپنے ق ںینے کہا کہ ان حاالت م یمان احسان
  یہےکئ نیقیکر بہت اچھا لگا۔انہوں نے کہا کہ   کھیکرتا د  المین عےی اداروں کے ذر یراتیخ

اور   یاظہر عل ،یدیشاہد آفر ںیم  ں،یدے رہے ہ اتیعط یبھ ںیم  تیثیح یانفراد یکھالڑ
 رہے۔ اںیسب سے نما ںیکرنا چاہتا ہوں جو اس مقصد م  فیر تع یک  سیرومان رئ

 
کروڑروپے سے زائد رقم  کیا  ںیفنڈ م فیلیر19ڈیکوو   راعظمیوز یب یس  یسے قبل پ اس
کرکٹرز   منزیاور و  نزی م افتہی کٹیرقم سنٹرل کنٹر  یسے آدھ ںیکرچکا ہے، جس م ہیعط
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 ۔ یتھ ینے د  نیکے  عالوہ بورڈ مالزم
 

 کسپوسنٹریپرفارمنس سنٹر کوا  یمحمد ہائ فیموجود حن ںیم  یکراچمارچ میں پی سی بی، 
گاہ  امیق یعارض ےیاسٹاف کے ل  کلیڈ یرامیکام کرنے  والے  پ  ںیقائم کردہ ہسپتال م ںیم
 ۔ کرچکا ہے لی تبد ںیم
 

 درخواست دینےکے ذریعے مالی امداد کے حصول کے لیے ویلفیئر فنڈ پلیئرزڈومیسٹک 
 : کاطریقہ کار

 

کر کے  درخواست فارم حاصل پر ای میل  welfare@pcb.com.pk درخواست گزار  •
 کرسکتا ہے

سے  2020مئی  14کی فراہمی کے  ساتھ مکمل فارم علومات تمام ضروری م  •
 جمع کرانا ہوگا پہلے 

واٹس ایپ کے  پر  03034445879جن کے پاس ای میل کی سہولت نہیں وہ •
 ذریعے فارم حاصل کرسکتے ہیں

 

 ہیکروڑ روپے  سے زائد رقم عط کیا ںی فنڈ م  فیلی ر راعظمیوز یک یب یس  یپ •
 موجودہے۔  ہاںی  زیلی ر سیکرنے  سے متعلق پر 

گاہ  امیق یعارض ےیاسٹاف کے ل  کلیڈ یرامیپرفارمنس سنٹر کوپ یمحمد ہائ فیحن •
 موجود ہے۔  ہاںی  زیلی ر سیبدلنے  سے متعلق پر ںیم

– 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. 
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