
 

 وصول  ںیدرخواست 3989 یک شنیکو کلبز رجسٹر یب یس یپ
 

 : ء2021اپریل 29 ،الہور
 

  ے ی کے ل شنی جانب سے شروع ہونے والے کلب رجسٹر  یپاکستان کرکٹ بورڈ ک 
۔ ملک بھر سے تعلق رکھنے والے اہےی کا عمل مکمل ہوگ یوصول   یدرخواستوں ک

  یتک درخواستوں ک لیاپر 28سے   22درخواست پر  یمتعدد کرکٹ آرگنائزرز ک
  ںی درخواست  178 دی کو مز   یب   یس یپ  ں ی ونڈو م یاضاف یگئ  یکھول  ے ی کے ل  یوصول

 ۔ ںی وصول ہوئ
 

ہے    یہوگئ  3989تعداد   یُکل درخواستوں ک یکو موصول ہونے وال یب یس یپ  لٰہذا،
سے   نی سے نافذالعمل نئے آئ  2019زائد ہے، اگست  صدی ف 30نسبت    یک  یجوکہ ماض

 کے ساتھ رجسٹرڈ تھے۔   یب  ی س  یکلبز پ   3115قبل 
 

کے    شنی رجسٹر یجانے والے کلبز ک  ےیجانب سے  شروع ک  یکرکٹ بورڈ ک  پاکستان
  لی اپر  28سے  22جبکہ دوسرا مرحلہ  ل یاپر  8مارچ سے  10اس عمل کا پہال مرحلہ  

 رہا۔ یتک جار
 
سے   شنی ا یسوس ی کرکٹ ا برپختونخوایخ   ںی درخواست ادہی کو سب سے ز  یب   یس یپ 

سے   شنی ا یسوسی پنجاب کرکٹ ا   نٹرلی ۔  سیرہ  865ُکل تعداد  ی، جن ک  ںیموصول ہوئ 
، سدرن پنجاب سے  710۔ سندھ سے ای حصہ ل  ںی کے عمل م شنیکلبز نے رجسٹر 827
  ےی کے ل شنیرجسٹرکلبز نے   533اور بلوچستان سے  517، ناردرن سے   537

 ۔ںیجمع کروائ   ںی درخواست
 
الہور    ںی درخواست ادہی کو سب سے ز یب  یس یسے پ ںی م  شنزیا یسوسی کرکٹ ا یسٹ 

۔  ںی ہ   یجمع کروائ  ںی کرکٹ کلبز نے درخواست 244جہاں سے   ں،ی سے موصول ہوئ
 ۔ںیکے خواہشمند ہ   شنی کے ساتھ رجسٹر  یب   یس یکرکٹ کلبز پ   233سے  یکراچ 

 



، بنوں اور  93سے   ی، راولپنڈ102آباد سے  دری ، ح106آباد سے  صلی کے عالوہ ف اس
جمع    ںی درخواست  ےیکے ل  شنی کرکٹ کلبز نے رجسٹر 83اور  85 بی کوئٹہ سے بالترت

بہاولنگر   ادہی کو سب سے ز یب یس  یسےپ  شنی ا یسوس ی ۔سدرن پنجاب کرکٹ اںی کروائ 
 ۔ ںی ہ یموصول ہوئ  ںی درخواست یک  شنی جانب سے رجسٹر   یکلبز ک 63سے 

 
جمع کروانے   شن ی کے اختتام پر اب رجسٹر  یوصول   یدرخواستوں ک یک  شنی رجسٹر 

پر    سی ڈر ی ا لیم یکلبز کے صدور کو ان کے رجسٹرڈ ا   ابی والے درخواست گزار کام
  زی گر یکٹ  یک  وںیممبرشپ اور کھالڑ ںیجائے گا، جہاں انہ ای آن الئن لنک بھجوا کی ا

 ۔یسے متعلق معلومات فراہم کرنا ہوں گ 
 

– ENDS – 
 

 
 

 


