
 

 یجار ڈولیفروخت کا ش یٹکٹوں ک ےیکے ل زیریس شیبنگلہ د
 

  جنوری سے 81ٹکٹوں کی آن الئن بکنگ www.yayvo.com    پر کی

 جاسکے گی

 سے دستیاب ہوں گی جنوری 18ر ٹکٹیں مراکز پ ٹی سی ایس 
 

 ء:0202 یجنور 17الہور،  

 

فروخت اور ان  یٹکٹوں ک ےیکے ل زیریسخالف کے  شیکرکٹ بورڈ نے بنگلہ د پاکستان

ٹی ٹونٹی میں شامل تین  سیریز  ہے۔ ایدکا اعالن کر التیکے حوالے سے تفص تیمال یک

جبکہ پہال ٹیسٹ میچ  ہوں گے قذافی اسٹیڈیم الہور میںکو جنوری 12اور  12، 12 میچز

 جاری رہے گا۔ راولپنڈی میں فروری تک 88سے2

 

 ےیکے ل چیم سٹیٹ کیاور ا یٹونٹ یٹ نیکے ت زیریس انیکے درم شیپاکستان اور بنگلہ د

خاص طورپر   پاکستان کرکٹ بورڈ نے عوام ۔ی قیمتوں میں کمی کی گئی  ہےٹکٹوں ک

ٹکٹوں کے کے لیےآئندہ سیریز  ہوئے فیملیز کی سہولت اور دلچسپی کو مدنظر رکھتے

 ۔کردئیے ہیں نرخ کم

 

بجے   81صبح  کو  یجنور 81 بکنگ آن الئن  یٹکٹوں ک ےیکے ل چزیمتین ٹی ٹونٹی 

سےٹکٹ آن الئن بک    www.yayvo.com  کرکٹ نی۔ شائقیشروع ہو گسے 

 18فروخت  یک وںسے ٹکٹ نٹرزیکے مقررہ  کردہ س سیا یس یتاہم  ٹ ںیکرسکتے ہ

 ۔ہوگیسے شروع  بجے 9کو صبح  یجنور

 

احمد،  ازیانضمام الحق، نذر، قائد، امتکے لیے تین ٹی ٹونٹی میچز کے مطابق  تفصیالت 

احمد اور سرفراز نواز انکلوژرز  دیسع در،محمد، ماجد خان، عبدالقا فیعباس، حن ریظہ

 ں گے۔ہو ابیدست ںیروپے م 211کے ٹکٹ 

 

 ٹکٹ کیانور انکلوژرز کے  دیاور سع اندادیم دیکاردار ،راجاز، جاواے ایچ میں چزیم ان

روپے  8211 ںیم زیریلنکا کے خالف س یسرمقرر کردی گئی  ہے جوروپے  8111 متیق
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 تھی۔

 

 ںیروپے م 1111عمران خان اور فضل محمود انکلوژرز کے ٹکٹ  ںیم زیریس آئندہ

 ۔تھے ابیدست ںیروپے م 0111ان انکلوژرز کے ٹکٹ  ںیم زیریگذشتہ س۔ فروخت ہوں گے

 

فروخت  ںیروپے م 2111انکلوژرز کا  ونسیاکرم اور وقار  میوس ںیم زیریلنکا س یسر

 ۔ہوگا ابیدست ںیروپے م 2111 ںیم زیریس شیہونے واال ٹکٹ بنگلہ د

 

اظہر محمود، عمران خان،  ےیکے ل چیم سٹیٹ ڈولیش ںیم یتک راولپنڈ یفرور 88تا  2

ے۔ ہ یگئ یروپے مقرر ک 811 متیق ے ٹکٹ کیانکلوژرز ک اندادیم دیاختر اور جاو دیجاو

عرفات انکلوژرز کے  اسریاور  ریتنو لیاختر، سہ بیبخش، شع رانیم اس میچ کے لیے

 ۔ہوں گے ابیدست ںیروپے م 21ٹکٹ 

 

 ۔بجے شروع ہوں گے دودوپہر  چزیشامل تمام م ںیم زیریس یٹونٹ یٹ

 

پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کا شیڈول بعد میں جاری کیا  شامل ںیم زیریس

مکمل  یٹکٹوں ک ےیکے ل چیم سٹیروزہ اور دوسرے ٹ کیواحد ا  جبکہ جائے گا

  ۔بھی بعد میں جاری کی جائیں گیتفصیالت 

 

 خریدتےٹکٹ سنٹرز سے  سیا یس یہے کہ وہ ٹ یجات  یکرکٹ سے درخواست ک  نیشائق

 ۔ںیکارڈ اپنے ہمراہ رکھ یشناخت یوقت قوم

 

 :بابر حامد، ڈائریکٹر کمرشل پی سی بی

 

سری لنکا کے خالف سیریز کے  ڈائریکٹر کمرشل پی سی بی بابر حامد کا کہنا ہےکہ

کے دلچسپی کی پی سی بی نے ان   لٰہذا زبردست رجحان دیکھا گیا کا دوران شائقین کرکٹ

 ۔رکھے ہیںکم  کے نرخٹکٹوں  سیریز کے لیے بنگلہ دیش کے خالفنظرپیش 

 

آئندہ چند ہفتے قذافی اسٹیڈیم الہور میں  ڈائریکٹر کمرشل پی سی بی بابر حامد  نے کہا کہ

بنگلہ دیش کے خالف ٹی ٹونٹی  انہوں نے کہا کہ  بھرپور کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔

 ۔الہور میں ہی ہوں گےمیچز بھی  82کے  1111ایچ بی ایل پی ایس ایل سیریز کے بعد 

 

آنے کی م میچز دیکھنے کے لیے اسٹیڈی  کوبابر حامد نے کہا کہ پی سی بی فینز اورفیملیز 

جوش وخروش کے بھرپورسیریز میں  بنگلہ دیششائقین کرکٹ یقین ہےکہ دیتا ہے، دعوت 

 کا رخ کریں گے۔اسٹیڈیم ساتھ 
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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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