
 

 پیرکو ہوگاسری لنکا کے درمیان دوسرا میچ پاکستان اور 
 

 ء:7102ستمبر  72الہور، 

 

کے شیڈول میں وظر ثبوی پبکستبن اور سری لىکب  کے درمیبن دوسرے ایک روزي میچ 

 ۔کھیال جبئے گبستمبر بروز پیر کو  03 ۔ دوووں ٹیموں کے درمیبن میچ اةکردی گئی ہے

 

گراؤوڈ اسٹبف کو اور سری لىکب کرکٹ وے ببہمی مشبورت کے بعذ  کرکٹ بورڈ پبکستبن

وقت فراہم کروے کب فیصلہ کیب تیبر کروے کے لیے آؤٹ فیلڈ میچ کےلیے سبزگبر آئىذي 

ی گیلاسٹیڈیم کی آؤٹ فیلڈ رواں ہفتے ہووے والی ببرشوں کے ببعث سمیت جمعہ ہے۔

درکبر روز  2جس کو میچ کے لیے سبزگبر بىبوے کے لیے گراؤوڈ اسٹبف کو کم از کم ہے

کی ٹکٹیں آن الئه اور ٹی سی ایس کےمخصوص پیرکو ری شیڈول کیے گئے میچ ۔ہیں

 کبؤوٹرز پر دستیبة ہوں گی۔

 

غیرمتوقع ببرشوں ڈائریکٹر اوٹرویشىل کرکٹ پی سی بی راکر خبن کب کہىب ہےکہ رواں ہفتے 

اوہوں وے سری لىکب کرکٹ اور پر مجبور کیب ہے۔ہمیں سیریس کے  شیڈول میں وظرثبوی وے 

پر سیریس کے شیڈول میں تبذیلی اوہوں وے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہب کہ براڈ کبسٹرز کب 

 ہمبرے مؤقف کی تبئیذ کی ہے۔

 

لیے خریذی گئی ٹکٹوں کو اتوار کے ڈائریکٹر اوٹرویشىل کرکٹ پی سی بی وے مذادوں کو 

ٹرز وے بسں وے کہب کہ ٹکٹ مکی ہذایت کی  ہے۔ اوہوپیر کے میچ میں استعمبل کروے 

آن الئه اور مخصوص ٹی سی ایس کبؤوٹرز پر  میچ کے ٹکٹوں کیہمیں پیر کے روز 

 ہے۔ دستیببی کی یقیه دہبوی کرادی 

 

جمعہ کے روزشیڈول میچ ورڈ پبلیسی کے مطببق راکر خبن وے کہب کہ پبکستبن کرکٹ ب

اوہوں وے واضخ کیب کہ کروےکب اعالن کررہب ہے۔ کےلیے خریذی گئی ٹکٹوں کو ری فىڈ

اوہیں بھی ری  دیکھىب وہیں چبہتےاتوار کے لیے خریذے گئے میچ کو پیر کے روز  مذاحجو

  فىڈ پبلیسی کے تذت پیسے واپس کردئیے جبئیں گے۔
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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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