
 

ظر اشاندار منم یڈیملتان کرکٹ اسٹایچ بی ایل پی ایس ایل کے دوران 

 چیف ایگزیکٹو پی سی بیپیش کررہا تھا، 
 

 21  اعلٰی سطحی سال کے طویل انتظار کے بعدملتان کے باسیوں نے

 استقبال کیا، وسیم خانبہترین کرکٹ کی آمد کا

 ایونٹ کے ہیش ٹیگز  #HBL #HBLPSLV #Tayyarhain  ہیں 

  تمام میڈیا ہاوسز سے درخواست ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل سے متعلق

 کسی بھی خبر میں ایونٹ کا مکمل ٹائٹل درج کریں
 

 ء:0202مارچ کمیالہور،

 

 چزیم زیخ یکے سنسن 1818 لیا سیا یپ لیا یب چیا نے کرکٹ ن  یہزار شائق 08 با  یتقر

 ںیکے دوران ملتان نے چار روز م ونٹیا ۔ایکا رخ ک میڈیملتان کرکٹ اسٹ ےیکے ل کھنےید

 لےیکھ ںیمرتبہ ملتان م یپہل چزیکے م ونٹیا۔یک یزبانیم یک چوںیم نیطور پر ت یمجموع

بھرپور  یبھ یک موںیکے ساتھ ساتھ مہمان ٹ میٹ زبانیکرکٹ نے م ن  یاس دوران شائق ۔گئے

 ۔یک یحوصلہ افزائ

 

کے تحت  یسیپال یک النےیکو ملک کے کونے کونے تک پھ لیکرکٹ بورڈ نے کھ پاکستان

 ایکروانے کا اعالن ک ںیم میڈیملتان کرکٹ اسٹ چزیم نیکے ت 1818 لیا سیا یپ لیا یب چیا

و  نیتز یک مزیڈیکرکٹ اسٹ یپاکستان کرکٹ بورڈ نے ملتان اور پنڈ ںیسلسلے م اس۔تھا

۔ اس رقم کا زیادہ تر حصہ ملتان یرقم خرچ ک ریخط یک روپےارب  1 ےیآرائش کے ل

 کرکٹ اسٹیڈیم پر خرچ ہوا۔ 

 

 یوہ یتھ ںیجگہ نہ یل دھرنے کت   ںیم میڈیکے دوران جہاں ملتان کرکٹ اسٹ چزیم نوںیت

 کیا یک وںیکھالڑ دہیکے باہر اپنے پسند میڈیاسٹنے تعداد یبڑ کیا یکرکٹ ک ن  یشائق

 ۔بھی ڈیرے ڈالے رکھےےیکے ل کھنےیجھلک د

 

 یسب ہ یکھالڑ یملک ریاور غ یآمد پر مقام میڈیاسٹ ںیتعداد م کثیر یکرکٹ ک ن  یشائق

کانفرنسز کے عالوہ  سیپر چیاور پوسٹ م یپرانہوں نے اس حوالے سے  ۔معترف رہے

 ۔ایک الیاظہار خکھل کر  یمواقع پر بھ گرید



 

ٹیم نے وکٹوں سے شکست دینے والی ملتان سلطانز کی  6ور  زلمی کو دوران پشا اس

رنز سے  08اور  21بالترتیب  اگلے دو میچوں میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو

 ہرایا۔ 

 

 اینڈی فالور، ہیڈ کوچ ملتان سلطانز:

 

ملتان میں ان کا مختصر قیام ایک ملتان سلطانز  کے ہیڈ کوچ اینڈی فالور کا کہنا ہے کہ 

بھرپور مہمان کہا کہ یہاں کے لوگوں کی گرمجوشی اور یاگار لمحہ رہے گا۔ انہوں نے 

  دل جیت لیے ہیں۔نے اسکواڈ میں شامل تمام اراکین کے نوازی 

 

وصلہ افزائی کرنے  کے لیے شائقین  کرکٹ کا ایک میزبان ٹیم کی حاینڈی فالور نے کہاکہ 

زید کہا کہ انہوں نے مڑی تعداد میں اسٹیڈیم کا رخ کرنے پر تمام کھالڑی پرجوش تھے۔ب

 شاندار تھا۔دوران میچ مداحوں سے کھچا کھچ بھرے اسٹیڈیم کا ماحول 

 

م کو دنیا کے چند بہترین اسٹیڈی ملتان کرکٹ کوچ ملتان سلطانز کا کہنا تھا کہ وہہیڈ 

 ہیں۔امیدمیں شمار کرتے  ہیں اور وہ جلد یہاں واپسی کے  لیے  پراسٹیڈیمز

 

 بی:وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی 

 

سال کے طویل انتظار کے بعد ملتان  21چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ 

واپسی کا شاندار استقبال کیا۔ انہوں میں شہر اپنے اعلٰی سطحی کرکٹ کی کے باسیوں نے 

نے کہاکہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے مقررہ تین میچوں کے دوران ملتان کرکٹ اسٹیڈیم 

 ۔ تھےکے مناظر ناقابل بیان 

 

کھیل سے میں بیٹھا ایک ایک فرد انکلوژرز تینوں میچز کے دوران وسیم خان نے کہاکہ 

انہوں نے مزید کہاکہ یہ مناظر صرف اسٹیڈیم تک ہی محدود نہیں خوب محظوظ ہورہا تھا۔ 

 ملتان شہر کی ہر گلی میں کرکٹ کا بخار سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ رہے بلکہ 

 

ے مزید ایک وینیو کایچ بی ایل پی ایس ایل کے  لیے نے  کہاکہ چیف ایگزیکٹو پی سی بی 

اعلٰی سطحی کرکٹ کی سرگرمیوں کو ملک بھر میں یہ وراضافےپر تمام مداح خوش ہیں ا

  متعلق پی سی بی کی پالیسی کا اہم حصہ بھی ہے۔سے   پر النے معمول

 

ملتان میں بین ہمارا اگال ہدف یہ حوصلہ افزاء مناظر دیکھ  کر وسیم خان نے  کہاکہ 

 االقوامی کرکٹ کی واپسی ہے۔
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of 
playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training 
provision for officials and coaches. 
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