
 

کو تنخواہ کے ساتھ    وںیپر کھالڑ دائشیپ ینے بچے ک یب یس یپ
 ی کرد یجار یسیپال  یک نےید یچھٹ

 
 ء: 2021یمئ 4الہور، 

 
  نے ی د  یکو تنخواہ کے ساتھ چھٹ  وںیپر کھالڑ   دائشی پ   یپاکستان کرکٹ بورڈ نے بچوں ک

 ہے۔ ی کرد  یجار یسی پال  یک
 
دونوں   نزی اور م  منز ی کا اطالق و یسی کردہ اس پال  یجار ےی کے ل  وںیور کھالڑ شہی پ  

کے وقت اس   دائشی پ   یحمل کے دوران اور بچے ک  بی کرکٹرز پر ہوگا، جو بالترت
 گے۔   ںی ہوسک  دی سے مستف یسی پال
 

کے شروع ہونے سے لے کر بچے    یچھٹ  ی ک  یزچگ ی تو  اپن   یگ  ںی کرکٹرز چاہ  نی خوات
 ۔ یگ  ںی کرسک اری رول اخت ئنگی نان پل  ےی تک وہ اپنے ل دائشی پ   یک
 

  ادی مع یک  کٹی اور کنٹر  یچھٹ   یماہ ک 12تنخواہ کے ساتھ   یکھالڑ  نی موقع پر خوات اس
 ۔ یہوں گ  یحقدار بھ  یک   عی سالہ توس کیا ںی م
 

  وںی سرگرم  یکرکٹر کو دوبارہ کرکٹ ک  منیکے اختتام پر مذکورہ و  یچھٹ   یک  یزچگ 
مناسب    ںی انہ یبھ  ںیپروگرام کے سلسلے م  بی ہ یجائے گا۔ پوسٹ چائلڈ ر ای شامل ک  ںی م

 ۔ یجائے گ  یمعاونت فراہم ک  یطب
 
سفر  ںی کے سلسلے م یسرگرم  یکس  یخاتون کرکٹر کو کرکٹ ک  یطرح، اگر کس یاس

من پسند فرد کے ساتھ    ےی بھال کے ل کھی د  یبچے ک   دہی کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے نوزائ 
اور مذکورہ   یب   یس  یتمام اخراجات  پ   ںی ۔ اس سلسلے میزت ہوگاجا یسفر کرنے ک 

 گے۔   ںی کر  می خاتون کرکٹر برابر تقس 
 



  30مکمل تنخواہ کے ساتھ   یتو وہ بھ  ںی بچے کے والد بنتے ہ  یکرکٹر جو کس   نزیم وہ
کے   دائشی پ   یاپنے بچے ک یچھٹ   ہی  ںی کے حقدار ہوں گے تاہم انہ  نےی ل  یدن تک چھٹ 

 ۔ یہوگ  یروز کے اندر حاصل کرن  56
 

 : یب   یس یپ کٹو یگز ی ا  فی خان، چ   می وس
 

خان کا کہنا ہے کہ ہر موقع پر اپنے   م ی وس  کٹو یگزیا فی کرکٹ بورڈ کے چ پاکستان
کا فرض ہے، لٰہذا مناسب ہے کہ ہمارے پاس اپنے    یب   یس یرکھنا   پ  الی کرکٹرز کا خ

موجود ہو تاکہ ہمارے   یسی دوستانہ پال کی سے متعلق ا نی والد  ےی کے ل وںیکھالڑ 
معاونت حاصل ہو اور اس دوران وہ  ملمک   ںی کے اہم مرحلےم  یکو زندگ  وںیکھالڑ 

 ۔ ںی کے حوالے سے بے فکر رہ  ئری ر ی اپنے ک
 

  یکا موجود ہونا اور بھ  یسی کے لئے اس پال وںیڑکھال   نی خوات ی نے کہا کہ ہمار انہوں
  یاور ہمار ںی ہ یاہم کردار ادا کرت ںی م   یترق ی معاشرے ک یبھ   یکس نی اہم تھا، خوات

 ۔ ںی ہ ےیسطح پر ہمارے لئے بہت سے اعزاز حاصل ک یکرکٹرز نے تو عالم  نی خوات
 

موجود ہے ،   یسی پال  یک  یچھٹ  یک  یکہا کہ اب جبکہ ہمارے پاس زچگ  دی نے مز  انہوں
  یطرف راغب ہوں گ  یک  لیاس کھ ںی تعداد م ادہی ز  نی نسبت خوات  یک  یہے کہ ماض دی ام
مدد    ںی توازن برقرار رکھنے م ںی م  یزندگ  یاپن  ںی کے اجراء سے انہ  یسی اس پال ونکہیک

 ۔ یملے گ
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