
 

کے ٹرائلز کے   موںیٹ یشنزکیا ی سوسی کرکٹ ا یسٹ 19اور انڈر  نئریس
 شنی رجسٹر یک وںیکھالڑ ےیل

 
 ء:2021مارچ   11 الہور،

 
 ےیکے ٹرائلز کے ل موںیکرکٹ ٹ 19اور انڈر   نئریس یک شنزیا یسوسیکرکٹ ا یسٹ 90

 یک وںیمارچ بروز جمعہ سے ہوگا۔ کھالڑ 12کا آغاز  شنیرجسٹر یک وںیکھالڑ
 رہے گا۔  یمارچ تک جار 16عمل   ہیکا  شنیرجسٹر

 
  ی جلد جار ڈولیمارچ سے شروع ہوگا۔ ٹرائلز کا مکمل ش 18کے ٹرائلز کا سلسلہ  وںیکھالڑ

 جائے گا۔   ایکرد
 

کا   موںیکرکٹ ٹ 19اور انڈر  ونیال  کنڈیس ون،یفرسٹ ال یک شنزیا یسوسیکرکٹ ا چھ
کا مظاہرہ  توںی صالح یاپن ںیکرے گا، تاہم ٹرائلز م ینگران یکوچنگ اسٹاف ان ٹرائلز ک

سے تعلق  شنیا یسوسیکرکٹ ا یمتعلقہ سٹ ےیکے ل وںیکرنے کے خواہشمند ان کھالڑ
 ہوگا۔ یرکھنا ضرور

 
  یسوسیکرکٹ ا یمتعلقہ سٹ یوالے کرکٹرز اپن نےیحصہ ل  ںیم 2020-21 زنیس سٹکیڈوم

کا   وںیکھالڑ یہوں گے جبکہ باق  ابیدست ےیکے ل کشنیسل  یک میکرکٹ ٹ نئریس یک شنیا
 انتخاب اوپن ٹرائلز سے ہوگا۔

 
 یہونے والے نوجوان کھالڑ دایسے قبل پ 2006ستمبر  کمیکے بعد اور  2002ستمبر  کمی
  ںیمنعقدہ ٹرائلز م ےیکے ل لیتشک یک م ی ٹ 19انڈر  یک شنیا یسوس یکرکٹ ا یسٹ یاپن  یہ

  یون ڈے  اور تھر 19انڈر  شنلیکے ن  یب  یس یپ  ںیم یشرکت کے اہل ہوں گے۔ حال ہ
کا حصہ   میٹ  19انڈر  یک شنیا یسوسیکرکٹ ا یسٹ  یبھ یکھالڑ کیشر ںیڈے ٹورنامنٹس م

 ہوں گے۔ 
 

  یٹونٹ  یکو دو مختلف ٹورنامنٹس، ٹو ڈے اور ٹ موںیٹ نئریس یک شنزیا یسوسیکرکٹ ا یسٹ
  ںیٹورنامنٹ م کیکے ا ٹیکو پچاس اوورز پر مشتمل فارم موںیٹ  19جبکہ انڈر  ٹ،یفارم

  یسوسیکرکٹ ا یاپن  ںی بدولت انہ یک یعمدہ کارکردگ  ںی۔ان ٹورنامنٹس میشرکت کرنا ہوگ



 آئے گا۔ سریکا موقع م  بنانےجگہ  ںیم موںیٹ یک شنیا
 

  19 ڈی کوو ےیبنانے کے ل ینی قیصحت اور حفاظت کو  یک وںیکھالڑ کیشر ںیم ٹرائلز
کرنا،   کی راستوں پر بخار چ یداخل ںیجائے گا۔ جس م ایکے پروٹوکولز پر مکمل عمل ک

  یکا اپنے چہروں کو ماسک سے ڈھانپنا اور سماج وںیگراؤنڈ کے باہر موجود کھالڑ
کے سامان   لیکے عالوہ کھ ٹی۔بںیشامل ہ رہیوغپر عمل کرنا  اتیفاصلے سے متعلق ہدا

 ۔ یہوگ ںی اجازت نہ یپر تھوک لگانے ک ندیگ ای کے تبادلے 
 

 

 
 

 


