
 

 یجار ڈولیکا ش ننگیٹر ںیوورسٹر م یپاکستان ک
 

 ء:2020 یجوالئ کمی الہور،
 

آنے کے بعد پاکستان   یکے نتائج منف سٹنگیٹ 19 ڈی کوو  راہتمامیکرکٹ بورڈ کے ز نڈیانگل 
 3 انیکے درم  نڈیہے۔ پاکستان اور انگل  ایکا آغاز کرد ننگی ٹر ںینے وورسٹر م   میکرکٹ ٹ

 ۔ یہوگ ںیاگست، ستمبر م  زیریپر مشتمل س  چوںیم  یٹونٹ یٹ 3اور  سٹیٹ
 

 ہے:  لیمندرجہ ذ  ڈولیکا ش  ننگیٹر یک  میکرکٹ ٹ  یموجود قوم  ںیم وورسٹر
 
 : یجوالئ 2
 

  ہی۔ یشرکت کرے گ ںیم شنزیس  ننگی ٹر 2گھنٹوں پر مشتمل  نیت ن،یت  میکرکٹ ٹ پاکستان
 یک شنزیبجے شروع ہوں گے۔ ان س  2اور دوپہر  10وقت کے مطابق صبح  یمقام شنزیس 
 فراہم کرے گا۔ یب یس  یپ ریاور تصاو وزی ڈیو
 
 :یجوالئ 3
 

  ہی۔ یشرکت کرے گ ںیم شنزیس  ننگی ٹر 2گھنٹوں پر مشتمل  نیت ن،یت  میکرکٹ ٹ پاکستان
 یک شنزیبجے شروع ہوں گے۔ ان س  2اور دوپہر  10وقت کے مطابق صبح  یمقام شنزیس 
 فراہم کرے گا۔ یب یس  یپ ریاور تصاو وزی ڈیو
 
 :یجوالئ 6سے  5 
 

وقت کے مطابق  یکا آغاز مقام  چیکا انعقاد۔ م چیروزہ انٹراسکواڈ م 2کے  میکرکٹ ٹ  یقوم
 بجے ہوگا۔  11صبح 

 
 : یجوالئ 7
 

 شنیس  ہی ۔ یشرکت کرے گ ںیم شنیس  ننگیگھنٹے پر مشتمل ٹر نیت  میکرکٹ ٹ پاکستان
  یپ ریاور تصاو وزیڈ یو یک شنیبجے شروع ہوگا۔ اس س  2وقت کے مطابق  دوپہر  یمقام

 فراہم کرے گا۔ یب یس 



 
 :یجوالئ 8
 

  ہی۔ یشرکت کرے گ ںیم شنزیس  ننگی ٹر 2گھنٹوں پر مشتمل  نیت ن،یت  میکرکٹ ٹ پاکستان
 یک شنزیبجے شروع ہوں گے۔ان س  2اور دوپہر  10وقت کے مطابق صبح  یمقام شنزیس 
 فراہم کرے گا۔ یب یس  یپ ریاور تصاو وزی ڈیو
 
 :یجوالئ 9
 

  ہی۔ یشرکت کرے گ ںیم شنزیس  ننگی ٹر 2گھنٹوں پر مشتمل  نیت ن،یت  میکرکٹ ٹ پاکستان
 یک شنزیبجے شروع ہوں گے۔ان س  2اور دوپہر  10وقت کے مطابق صبح  یمقام شنزیس 
 فراہم کرے گا۔ یب یس  یپ ریاور تصاو وزی ڈیو
 

 :یجوالئ 10
 
وقت کے مطابق    یمقام شنیس  ہیکا انعقاد۔  شنیس   ننگیٹر یاریگھنٹے پر مشتمل اخت  نیت

 فراہم کرے گا۔ یب یس  یپ ریاور تصاو  وزیڈ یو یک شنیبجے شروع ہوگا۔ اس س  10صبح 
 
 :یجوالئ 12سے  11 
 

وقت کے مطابق   یکا آغاز مقام  چیکا انعقاد۔ م چیروزہ انٹراسکواڈ م 2کا   میکرکٹ  ٹ یقوم
 بجے ہوگا۔ 10:30صبح 

 
 : یجوالئ 13
 

 یروانگ یڈرب یک  میکرکٹ ٹ پاکستان
 

 



 

 


