
 

 یٹکٹوں ک  ےیکے ل زیریس سٹیٹکے درمیان  لنکا   یسراورپاکستان 

 کا شیڈول جاریفروخت  
  

 ء:9102دسمبر   5،الہور 

 

کپ برائے پاکستان   زیٹریکردہ اوساکا ب شیانشورنس  کے پ یکرکٹ بورڈ نے جوبل پاکستان

کے  حوالے  تیمال یفروخت اور ان ک یٹکٹوں کلیے  کے 9102 زیریس سٹیلنکا  ٹ یسر

پر  چزیم سٹیدو ٹ انیلنکا کے درم ی۔ پاکستان اور سرہے ایکا  اعالن  کر د التیسے تفص

 01سے  00 چیم  سٹی۔ پہال ٹےشپ کا حصہ ہ یمپئنچ سٹیٹ یس یس یآئسیریز  مشتمل 

 یکراچ میدیاسٹ  شنلیدسمبر تک ن 92سے  02جبکہ دوسرا   میڈیاسٹ کرکٹ یدسمبر تک پنڈ

 جائے گا۔ الیکھ ںیم

 

شائقین ۔کو شروع ہو گی دسمبر  7فروخت آن الئن   ٹکٹوں کی ےیکے ل چزیم سٹیدونوں  ٹ 

پہلے ٹیسٹ میچ کے   بک کرسکتے ہیں تاہم الئن آن ٹکٹسے /http://yayvo.comکرکٹ 

دسمبر سے 7فروخت بھی ٹکٹ کی کے مقررہ  کردہ سنٹرز سے سیا یس یٹمیں  یراولپنڈ

کے سنٹرز   سیا یس یٹلیے  دوسرے ٹیسٹ میچ کے  ںیم یجبکہ  کراچ شروع ہوجائے گی

 ہوں گے۔ ابیدستدسمبر سے  2ٹکٹس  پر

 

 11 تیمال یٹکٹوں ک پی سی بی نےکے موقع پر   یواپس  یکرکٹ ک  سٹیٹ ںیم پاکستان

 ںیکے ٹکٹس پچاس روپے م ژراختر  انکلو بیشع ںیم میدیاسٹ یہے۔ پنڈروپے مقرر کی 

 اکرم، میداد، فضل محمود، قائد، وس اںیم دیجاو ںیم یکراچ میڈیاسٹ شنلیہوں گے ن ابیدست

 ابیدست ںیانکلوژرز کے ٹکٹس پچاس روپے م   یالغن میعمران خان، اقبال قاسم اور نس

 ہوں گے۔

 

ٹکٹس  ںیتعداد م یبڑ ےیاور کالجوں کے ل اسکولوںپر   ادیبن یروزانہ ک ںیاز عالوہ

 کھیل کی طرف النا ہے۔نسل کو   یکا مقصد نئ جسہوں گے  ابیدست

 

 یں کٹوسنٹرز سے ٹک سیا یس یہے کہ وہ ٹ یجات  یکرکٹ سے درخواست ک  نیشائق

سے  ادہیز پرکارڈ  یشناخت کی۔ اںیاپنے ہمراہ رکھکارڈ  یشناخت یکے وقت قوم دیخر

 ۔ےگ ںیجا سک  دےیس خرٹدس ٹک ادہیز

http://yayvo.com/%20سے
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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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