
 

 اپ ڈیٹ   6ایچ بی ایل پی ایس ایل 
 

 :ء2021  یکم جون ،ابوظہبی 
 

اجالس   ایک ورچوئل  کو منگلفرنچائز مالکان نے آج بروز  کرکٹ بورڈ اور چھ پاکستان
کے بقیہ میچز سے   6ایچ بی ایل پی ایس ایل فرنچائز مالکان کو ، جہاں یشرکت ک ںیم

 ۔اپ ڈیٹ کیا گیاامور پر تمام متعلق 
 

 ہے:  لیمندرجہ ذ  یکارروائ یک اجالس
 

   یپر روانہ ہوگ نڈیجون کو دورہ انگل 25بجائے   یک 23اب  می کرکٹ ٹ یقوم •

 گی جون کو ختم ہو  24بجائے  ی ک 20اب   6  لیا سیا  یپ لیا ی ب چیا •

جون کو شروع ہوتا    7انگلینڈ روانگی کا مطلب ہے کہ اگر ٹورنامنٹجون کو  25 •
 ہے تو ٹورنامنٹ میں صرف تین ڈبل ہیڈرز شامل ہوں گے 

افراد   16میں شامل  ویفرنچائزز کو بھارت سے تعلق رکھنے والے پراڈکشن کر •
ے کررہمکمل  شنیآئسول ں یم یاب دبئتمام افراد سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ 

 ، ان افراد کو گزشتہ ہفتے ابوظہبی میں داخلے کی اجازت ملی تھی ہیں

جون سے   5کو   وی بھارت سے تعلق رکھنے والے پروڈکشن کر این سی ای ایم اے •
دینے سے متعلق فیصلہ کل بروز بدھ کی دوپہر   اجازت ی کام کرنے ک ںیم ی ابوظہب

 جون سے ہوسکتا ہے   7کا آغاز  ونٹیتو ا اجازت ملی ،تک کرلے گی

 رابطے میں رہے گا پی سی بی ابوظہبی کی حکومت سے  •

سخت محنت  موجودہ حاالت میں درپیش چیلنجز کے باوجودفرنچائز مالکان نے  •
 ہے پی سی بی کی کاوش کو سراہا کرنے پر

کے بقیہ میچز کا انعقاد یو اے ای میں   6فرنچائز مالکان ایچ بی ایل پی ایس ایل  •
 کروانے کے خواہشمند ہیں 

 افراد ابوظہبی پہنچ چکے ہیں  6سرفرازاحمد سمیت مزید   •

 مکائے  کی جگہ مزارابانی کو اسکواڈ میں شامل کرلیا ہے  ملتان سلطانز نے اوبیڈ •

  نہ یپہنچنے والے تمام افراد کا قرنط  یابوظہب ٹ یچارٹرڈ فالئ عہیپاکستان سے بذر •



 ے گا دوپہر کو مکمل ہوجائ ی بدھ ک

کرکٹ   دیز خ یرات کو ش یبدھ ک ںی میٹ  یاور الہور قلندرز ک ٹڈی ونائی اسالم آباد  •
 ی گ  ںیکا آغاز کر ننگیٹر ں یم می ڈیاسٹ

 
 

 

 
 

 


