
 

   ٹیسٹنگ پر اپ ڈیٹ 19کوویڈ   دوسری کی خواتین کھالڑیوں 

 

سانس کی تکلیف کے   ، ٹیسٹ مثبت 19ک رکن کا کوویڈاسکواڈ میں شامل ای •

 دو اراکین بائیو سیکیور ببل سے دستبردار باعث 
 

 ء: 2020 اکتوبر9، کراچی

 

ٹیسٹ  19کوویڈ  ایک خاتون کھالڑی کے نل ہائی پرفارمنس کیمپ کے لیے طلب کردہ نیش 

اس خاتون کرکٹر کو فوری طور پر سیلف  آئسولیشن میں بھیج  ۔  آئی ہے  ثبتمکی رپورٹ  

 دیا گیا ہے۔ 

 

اسپورٹ اسٹاف میں شامل   طلب کردہ ایک خاتون کرکٹر اورطرف کیمپ کے لیے  دوسری 

اسکواڈ   باعث  کی عالمات کی تشخیص ہوئی ہے، جس کےسانس کی تکلیف  میں ایک رکن

کیمپ   ۔ یہ فیصلہ  ہوگئے ہیںدستبردار بائیو سیکیور ببل سے   میں شامل یہ دونوں اراکین

 گیا ہے۔ کیا پیش نظر  ڑیوں اور اسپورٹ اسٹاف کی صحت کےدیگر کھال موجودمیں 

 

  19انہیں کوویڈسے مسلسل رابطے میں رہے گا۔  ان تینوں اراکینپی سی بی  کا میڈیکل پینل 

کے مسلسل دو ٹیسٹ کی رپورٹس منفی آنے کی صورت میں دوبارہ کیمپ جوائن کرنے  

 کی اجازت دے دی جائے گی۔ 

 

  دوسراان میں سے ایک رکن کانے اب تک اسکواڈ کو جوائن نہیں کیا۔   دو آفیشلزاس دوران 

جس کی رپورٹ منفی آنے کی   جائے  گا، جبکہ دوسرے کا اتوار کو کیاٹیسٹ آج  19کوویڈ 

   صورت میں انہیں کیمپ جوائن  کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔

 

 10 اتین کرکٹرز میں شریک خو نیشنل ہائی  پرفارمنس کیمپ کراچی میں لگائے گئے 

 ۔ اپنی ٹریننگ کا آغاز کریں گیاکتوبر بروز ہفتہ سے  

 

 
 
 

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. 

 

 
 

 


