
 

 میڈیا ایڈوائزری برائے راولپنڈی ٹیسٹ
 

 ء: 9109دسمبر9الہور،

 

ٹیسٹ میچ  رہنے والےجاری  پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں دسمبر تکپندرہ گیارہ سے 

 : ںیہ لیمندرجہ ذ میڈیا کوریج کی تفصیالت  دورانکے

 

 :دسمبر01

 

  پریکٹس سیشن میںی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈ : دونوں ٹیموں کابجے 01صبح 

 پری سیریز  وں کیدونوں ٹیموں کے کپتان میڈیا بالک میںپریکٹس سیشن کے بعد

 میڈیا کانفرنس کا اہتمام کیا جائے گا

  یں شرکت کے  فوٹو شوٹ مریزکی ٹرافی یسپریس کانفرنس کے بعد دونوں کپتان

مین پویلین بھی موجود ہوں گے)بندوال ورنا پورا اور جاوید میانداد کریں گے جہاں

سرگرمی صرف فوٹو یا ویڈیو بنانے  تک یہ ترتیب دی جانے والی کے سامنے 

 محدود ہوگی(۔

 

 :مبردس01سے 00

 

  ٹاس : بجے 5:09صبح 

  بجے: کھیل کا آغاز9::5صبح 

  دونوں ٹیموں کے  نمائندگان پریس کانفرنس میں شرکت دن کے  اختتام پر روزانہ

 کریں گے

  بجے تک جاری رہے  گا 01:01دوپہر سے  1::5جمعہ کے روز پہال سیشن صبح 

 بجے تک لنچ بریک جاری رہے  گی 0:01جس کے  بعد دوپہر 

 

 برائے رابطہ:

 

  ،1131::18103، ممیڈیا منیجر قومی کرکٹ ٹیرضا راشد 

  ،113::18103 ،آفیسر آپریشنزمیڈیا ایکریڈیشن اینڈ  شکیل خان: 



  ،519030::181 میڈیا اینڈ کیمونیکشن آفیسر، سید نذیر احمد 

 

 میڈیا پارکنگ اور داخلہ:

 

  میڈیا ڈیپارٹمنٹ میں  ایگری کلچرل یونیورسٹی کے پولٹری ریسرچپیر مہر علی شاہ 

 سہولت موجود ہوگیکی  پارکنگ نمائندگان کے لیے 

  مری روڈ سے ہوگافوڈ اسٹریٹ گیٹمیڈیا کا داخلہ ، 
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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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