
 

اور  یب یس  یکے انعقاد پر پ  چزی م  ہیکے بق 6 لیا س یا یپ ل یا یب چیا
 ال یتبادلہ خ ںیفرنچائزز م 

 
 ء: 2021 یمئ 7 الہور،

 
  ںی اجالس م ورچوئل ایک  فرنچائز مالکان نے آج بروز جمعہ کرکٹ بورڈ اور چھ پاکستان

  اتی ہدا یک  یاو س ی س  نی کے انعقاد سے متعلق ا گیاجالس کے شرکاء نے ل ۔یشرکت ک 
 ۔ ای جائزہ ل  سےتمام پہلوؤں  کا
 

 ہے:   لی مندرجہ ذ  یکارروائ یک  اجالس
 

 ۔متحدہ عرب امارات ہے حی ترج یپہل  ےی کے ل چز ی م  20 ہی کے بق  گی ل •

کا آغاز ہوچکا ہے اور   التی تعط   یالفطر ک دی ع ںی اب دونوں ممالک م  چونکہ •
  یب   یس یپر روانہ ہونا ہے لٰہذا  پ  نڈیجون کو دورہ انگل 23کو    می پاکستان کرکٹ ٹ 

تبادلہ   پر و منعقد کرنے ک  ونٹی کرکٹ بورڈ کے ساتھ رابطہ کرکے ا  ٹسیمری اب ا
 ۔کرے گا  الی خ 

  یپر بھ  یاری ت یک  ڈولی ٹورنامنٹ کے نئے ش   یب یس یکے دوران، پ  التی تعط  ان •
بکنگ،   یہوٹل ک  ات،ی سہول ننگی اور ٹر  ئنگیپل پی سی بیکام کرے گا، اس دوران 

ای سی بی   یکے حوالے سے بھ  زوںی ٹرانسپورٹ اور و  ےیگراونڈ پہنچنے کے ل
 ۔رہے گا ں ی رابطے م مکمل  سے 

کے بعد فرنچائز    نےی کا جائزہ ل دیگر خدشاتاور  یاس دوران ممکنہ مال یب   یس یپ  •
 ۔کرے گا صلہی ف یحتم  یبھ   یسے متعلق کوئ  و ین یسے مشاورت کے بعد و 

 
 : یب یس یپ کٹوی گزیا  فیخان، چ میوس
 

  دی خان کا کہنا ہے کہ آج کا اجالس بہت مف  م ی وس  کٹو یگزیا فی کرکٹ بورڈ کے چ پاکستان
پہلی ترجیح    و ین یو  کااس دوران متحدہ عرب امارات   ا،ی پہلوؤں کا جائزہ ل  یرہا، ہم نے کئ 

 ۔ کا سامنا ہے  لنجزیچ  یکئ  یاب بھ  ںی ہے تاہم ہم  ای بن کر سامنے آ



 
پرعزم   ےیسے مکمل کرنے کے ل یاب ی کو کام 6 سیا یپ لیا یب  چ یکا کہنا ہے کہ ہم ا ان

 ۔ ںی ہ 

 
 

 
 

 


