
 

 

 تیارپاسزکے لیے میڈیا ء0202-02سیزنڈومیسٹک 
 

 ء :  0202ستمبر00الہور، 

 

احسي اًداش کو هیڈیب ًوبئٌدگبى  هیں بہتسی اوزهیڈیب سسوسص اپٌی ًے پبکستبى کسکٹ بوزڈ 

کے سلسلے هیں ڈوهیسٹک سیصى ذهہ دازیبں ًبھبًے کے لیے سہولیبت فساہن کسًے هیں 

جوالئی سے  02 زواں سبلءهیڈیب پبسص کب اجساپبسص تیبز کسلیے ہیں۔کے لیے  02-0202

کے هتعلقہ ادازوں زہٌے والے هیڈیب زجسٹسیشي عول سویت تک جبزی اگست  02

 کی جبًب سے فساہن کی گئی هعلوهبت کے بعد کیب گیب ہے۔ عہدیدازاى

 

پی سی هیڈیب پبسص صحبفی اپٌے ٌڈی سے تعلق زکھٌے والےزاولپالہوز، کساچی، هلتبى اوز 

سے تعلق زکھٌے والے دیگس شہسوں جبکہ  بی کے ًوبئٌدگبى سے وصول کسسکتے ہیں

پس برزیعہ ڈاک بھجوائے صحبفیوں کو هیڈیب پبسص اى کی جبًب سے فساہن کیے گئے پتے 

 جبزہے ہیں۔

 

پی سی بی جبًے کے سبتھ سبتھ هیں وزکٌگ ایسیبش هیڈیب اپٌے پبسص دکھب کس هعصش صحبفی 

 تقبزیب هیں شسکت کسسکتے ہیں۔دیگس شیساہتوبم پسیس کبًفسسص سویت  کے

 

استعوبل ًہیں کیے کے لیے  0202ایچ بی ایل پی ایس ایل اوز بیي االقواهی هقببلوں یہ پبسص

 عول جلد شسوع کسدیب جبئے گب۔ کبایکسیڈیشي اى ایوًٹس کے لیے جبسکتے ہیں۔ 

 

 میڈیا پاسزکی وصولی کے لیے تفصیالت مندرجہ ذیل ہیں:

 

 الہور:

 

فبز ایٌڈ بلڈًگ قرافی اسٹیڈین الہوز، ، بجے تک 2سے شبم  00دوپہس ستوبس3  00سے  00

 بسائے زابطہ 3 شکیل خبى

بجے تک، فبز ایٌڈ بلڈًگ قرافی اسٹیڈین الہوز، بسائے  2شبم سے  00صبح ستوبس3  01

 زابطہ 3 شکیل خبى

 



 

 کراچی:

 

ًیشٌل اسٹیڈین، بسائے زابطہ3 عوبد ، بجے تک 2سے شبم  00ستوبس3 دوپہس  00سے  00

 حوید

بجے تک، یو بی ایل اسپوزٹس کوپلیکس، بسائے زابطہ 3  2 شبمسے 00 صبح ستوبس3  01

 عوبد حوید

 

 :ملتان

 

بجے تک، هلتبى کسکٹ اسٹیڈین، بسائے زابطہ3  2سے شبم  00ستوبس3 صبح  02سے  02

 هدثس تبزڑ

 

 راولپنڈی:

 

پٌڈی کسکٹ اسٹیڈین، بسائے زابطہ3 ، بجے تک 2سے شبم  00ستوبس3 صبح  01سے  00

 ًثبز احود
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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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