
 
کے   وںیاور تماشائ متوںیق ی: ٹکٹوں ک 2021 لیا سیا یپ لیا یب چیا

 پروٹوکولز کا اعالن ےیل
 

 ء: 2021 یفرور 16 ،ی کراچ
 
اجازت   یداخلے ک ںیم  میڈی کو اسٹ وںی تماشائ  صدیف 20سنٹر کا  شنیآپر  نڈیکمانڈ ا  شنلین
  گیکے ل 2021 گی پاکستان سپر ل لیا یب  چینے ا یب  یس  یکے مطابق پ صلےیکے ف نےید
اور فائنل  منٹرزیلیدونوں ا فائر،یہے۔ کوال  ایکا اعالن کرد متوںیق یٹکٹوں ک  ےیکے ل چزیم
 جائے گا۔   ایک ںیکا اعالن بعد م  متوںیق یٹکٹوں ک یک
 
  ںیرہ  یجار ںیاور الہور م یمارچ تک کراچ 16سے  یفرور 20 چزیم  گیکے ل ونٹیا

  یٹکٹوں ک  ےیجانے والے پلے آف مرحلے کے ل لےیمارچ تک کھ 22سے  18گے۔ 
 ۔یگ  ںیجائ یکرد یسے قبل جار چزیان م التیتفص

 
  ابیپر دست   www.bookme.pk ںیٹکٹ  یک چزیم  گیکے ل ونٹیا ےیکے ل نزیف کرکٹ
  10صبح  یفروخت بدھ ک یسائٹ پر آن الئن ٹکٹوں ک  بی اس و ی۔ ٹکٹنگ پارٹنر کیہوں گ

 ۔یبجے شروع ہوگ 
 

 ی( بھ03137786888فون نمبر ) کیا ےی سہولت کے ل یک نزی کے  نے ف یڈاٹ پ یم بک
سکتا ہے۔  دی شخص فون کال کر کے اپنا ٹکٹ خر یبھ  یہے، جہاں کوئ ایمخصوص کرد
ہوگا۔ جب مذکورہ شخص   یالزم نایکارڈ نمبر اور فون نمبر د یپنا شناخت ےایاس عمل کے ل

  کیرجسٹرڈ کروائے گئے فون نمبر پر ا اپنےتو اسے   یجائے گ یٹکٹ کنفرم کرد یک
رقم جمع   یٹکٹ ک عےیکے ذر شیجاز ک ای  سہیپ  یزیجائے گا، جس پر ا جایٹوکن نمبر بھ 

  ای ٹکٹ کوڈ بھجوا یا کی۔ رقم جمع کروانے پر مذکورہ شخص کو ایجاسکے گ یکروائ
 ۔یاجازت ہوگ  یداخلے ک  ںیم میڈ یدکھا کر اسٹ  سیا می ا سیا ای جائے گا، جس کا پرنٹ 

 
چند   ےیکے ل زیملیف ںی الہور م می ڈیاسٹ  یاور قذاف یکراچ می ڈی اسٹ شنلینے ن یب  یس یپ

 ۔ ںیہ ےیانکلوژرز مخصوص کردئ
 
 کے لئے مخصوص انکلوژرز:  زیملیف ںیم ی کراچ میڈیاسٹ  شنلین



 
عباس، اقبال   ریانکلوژر( ، ظہ ئمیمیاکرم )پر میانکلوژر( ، وس یپ  یآئ یمحمد )و ف یحن 

 )فرسٹ کالس انکلوژرز( اور انتخاب عالم انکلوژر )جنرل ( یالغن می قاسم اور نس
 

 کے لئے مخصوص انکلوژرز:  زیملیف ںیالہور م میڈیاسٹ ی قذاف
 
انکلوژر( ، عبد القادر )فرسٹ  ئمیمیانور )پر دیانکلوژر( ، سع یپ یآئ یفضل محمود )و 

 عباس اور ماجد خان )جنرل انکلوژر(۔ ریکالس انکلوژر( اور نذر ، قائد ، ظہ
 

  یک ٹرزیا  یڈیکنگز اور کوئٹہ گل یکراچ ںیم چی م یکے روز ٹورنامنٹ کے افتتاح ہفتے
محمد اور   ف ی)حن نڈزی اسٹ یپ  یآئ یو ےی کے ل چی۔ اس میگ ںی بجے مدمقابل آئ 7شام  ںیمیٹ

ہے ، جبکہ  یگئ یپانچ ہزار روپے مقرر ک  متیق یانکلوژرز( کے ٹکٹ ک اندادیم دی جاو
عباس ، آصف  اقبال ، وقار حسن ، ماجد خان ، اقبال  ری)ظہ  متیق یک نڈزیفرسٹ کالس اسٹ

طرح ،  ی۔ اسیچار ہزار روپےہوگ متیق یژرز( کے  ٹکٹ کانکلو یالغن می قاسم اور نس
ہزار  نی ت متیق یاکرم اور عمران خان انکلوژرز( کے ٹکٹ ک می )قائد ، وسنڈزیاسٹ ئمیمیپر

، محمد برادرز اور انتخاب عالم   یبار  می)وس نڈزیہے جبکہ جنرل اسٹ یگئ یروپے رکھ
 ہے۔  یگئ یدوہزار روپے طے ک متیق یانکلوژرز( کے ٹکٹ ک

 
اور ملتان   ٹڈی ونائیاسالم آباد  ،یالہور قلندرز اور پشاور زلم  ںیم ڈریکے روز ڈبل ہ اتوار

بجے شروع ہوں گے۔ اس روز  7بجے اور شام  2دوپہر  بی بالترت  چزیم نیسلطانز کے ماب
چار   متیق یانکلوژرز( کے ٹکٹ ک اندادی م دیمحمد اور جاو  ف ی)حن نڈزی اسٹ یپ   یآئ یو

عباس ، آصف اقبال ،   ری)ظہ نڈزیہے ، جبکہ فرسٹ کالس اسٹ یگئ یہزار روپے مقرر ک
ہزار   نیت متیق یکے ٹکٹ ک انکلوژرز( ی الغن می وقار حسن ، ماجد خان ، اقبال قاسم اور نس

اکرم اور عمران خان انکلوژرز( کے  می)قائد ، وس  نڈیاسٹ  ئمی میطرح پر ی۔ اس یروپے ہوگ
، محمد برادرز اور  یبار می )وس نڈزیجبکہ جنرل اسٹ  یدو ہزار روپے ہوگ  متیق یٹکٹ ک

 ۔  یہزار روپے ہوگ کی ا متیق یانتخاب عالم انکلوژرز( کے ٹکٹ ک
 
  دی محمد اور جاو ف ی)حن نڈزیاسٹ  یپ یآئ یکے لئے  و  چوںیسے بدھ تک ہونے والے م ریپ
  نڈزی ، جبکہ فرسٹ کالس اسٹ  یہزار روپے ہوگ  نی ت متیق یانکلوژرز( کے ٹکٹ ک اندادیم

انکلوژرز(   یالغن میعباس ، آصف اقبال ، وقار حسن ، ماجد خان، اقبال قاسم اور نس ری)ظہ
اکرم اور   می)قائد،  وسنڈزیاسٹ  ئمیمیطرح پر ی۔ اس  یروپے ہوگ ہزاردو  متیق یکے ٹکٹ ک

  نڈیجبکہ جنرل اسٹ  یہزار روپے ہوگ  کیا  متیق یعمران خان انکلوژرز( کے ٹکٹ ک
پانچ سو   متیق یز اور انتخاب عالم انکلوژرز( کے ٹکٹ ک، محمد برادر یبار میز)وس

 ۔   یروپے ہوگ
 



  ںیمیٹ یکنگز ک یاور کراچ یمارچ کو ہوگا،جہاں پشاور زلم 10 چیکا پہال م گیل الہور
)عمران خان اور فضل محمود انکلوژرز( کے ٹکٹ  نڈزی اسٹ یپ  یآئ ی۔ و یگ ںیمدمقابل آئ

)عبدالقادر اور سرفراز نواز  نڈزی، فرسٹ کالس اسٹ  یہزار روپے ہوگ نی ت  متیق یک
کاردار،  چی)اے ا نڈزیاسٹ  ئمیمی،  پر  یہزار روپے ہوگ دو متیق یانکلوژرز( کے ٹکٹ ک

ہزار روپےجبکہ     کی ا متیق یانور انکلوژرز( کے ٹکٹ ک دی اور سع اندادیم دیراجاز ، جاو
محمد ، ماجد   ف یعباس ، حن ریاحمد ، ظہ ازیز) انضمام الحق ، نذر، قائد ، امت نڈیجنرل اسٹ
 ۔   یپانچ سو روپے ہوگ  متیق یاحمد انکلوژرز( کے ٹکٹ ک دیخان ، سع

 
 : یب  ی س ی پ سریآف  ٹنگیآپر فیچ ر،ینص سلمان

 
  یک یب  یس یکاکہنا ہے کہ پ ریسلمان نص سریآف ٹنگیآپر ف یکرکٹ بورڈ کے چ پاکستان

  ںی ادا کرتے ہ ہی کے تعاون پر ان کا شکر  یاو س یس نیطرف سے وہ وزارت صحت اور ا
النا    میڈی کو اسٹ نی شائق ںیم 2021 لیا سیا  یپ لیا یب  چیا ےیہمارے ل ریمدد کے بغ ی، ان ک

 ممکن نہ تھا۔ 
 
 یگے اور سماج ںیکا احترام کر صلےیکےف یاو س یس  نیکرکٹ ا نیکہ شائق ںی ہ دیپرام وہ

کے   ونٹی ا یپر ہ  ادیبن  یگے، جس ک ںیفاصلے سے متعلق تمام پروٹوکولز پر عملدرآمد کر
 ہوگا۔  صلہیتعداد بڑھانے کا ف ںیم چزیچار م یآخر

 
 : زیاو پ  سیسے منظور شدہ ا ی او س ی س نیا ےیکے ل وںیتماشائ

 
 صحت :  حفظان

 
 ں یتک ہاتھ دھو کنڈزیس  20سے  یصابن اور پان •
 متبادل(  ای یالکوحل وال صدی)ستر ف ںیکا استعمال کر لیج نڈیہ  •
 یاس کے بعد ہاتھوں کو اچھ ں،یکا ستعمال کر پریکھانستے وقت ٹشو پ  ای  نکتےیچھ •

 ں یطرح صاف کر
 ںیکر زیچہرے اور ناک کو چھونے سے گر •
 ہے  یکے اندر تھوکنے پر پابند  می ڈیاسٹ •
  کلیڈی م ںیم می ڈی ہوگا۔ اسٹ یماسک پہننا الزم  کلیڈی ہوئے م ٹھےیب  ںیم می ڈیاسٹ •

 ماسک موجود ہوں گے 
 

 اخالق: ضابطہ
 
  ٹیداخلے اور س ںی م میڈ ی۔ اسٹںیاجازت نہ  یداخلے ک ںی م میڈ یاسٹ ریماسک کے بغ •

 ںیہوئے اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھانپے رکھ ٹھےیپر ب



  ںیجگہ کے بارے م یداخلے ک  ںیم نڈزی موجود عملے سے اپنے اسٹ ںیم می ڈیاسٹ •
 ںیمکمل معلومات حاصل کرل

کا رخ مت   میڈ یاسٹ یعالمت ظاہر ہو تو برائے مہربان یبھ  یکوئ یک 19 ڈیکوو •
 ںیکر

طور  یعالمات ظاہرہوتو براہ کرم فور یبھ  یآپ کو کوئ ٹھےی ب  ںیم میڈیاگر اسٹ  •
 ں یعملے کو مطلع کر یپر وہاں موجود انتظام

  ںیاور ببل م ںیرکھ الیفاصلے کا مکمل خ یہوئے سماج  ٹھےیب  ںیم می ڈیاسٹ  •
 ں یفرد سے دور رہ  یبھ  یموجود کس

سے باہر   میڈی اسٹ ایرومز  سٹیسوائے ر ںینشست پر موجود رہ   یہر وقت اپن  •
 ںیحاصل کر ی رہنمائ  دینکلتے وقت وہاں موجود عملے سےمز

 ں یکر ٹائزین یہاتھوں کو بار بار س •
 ںیوقت اپنے چہرے کو ڈھانپ ل  نکتےیچھ  ای یکھانس  •
 
 سہولت:  ی الخالء ک تیب
 
طرف   یمخصوص جگہ ک ےیالخالء کے ل تیافراد سے زائد ب نی ت  ںیوقت م کیا •
 گے  ںیبنائ  ینی قیگارڈز اس کو  یکورٹ یگے، وہاں موجود س ںی جاسک ںی نہ
 ں ی سے ہاتھ دھوئ یباقاعدگ  •
 
 فاصلہ: ںیم ٹوںیس
 
 کا فاصلہ ہو  ٹوںی س 2 انی ہر گروپ کے درم ایدو افراد  •
رہنے والے افراد پر مشتمل ہوسکے گا،  ںیگھر م کیگروپ صرف ا یبھ یکوئ •

 ہوگا یفاصلہ برقرار رکھنا ضرور یسماج
 ی ہوگ یرکھنا ضرور یقطار خال کیا انی دو قطاروں کے  درم •
 

 : ٹکٹنگ
 
 یکو فروخت ک زیملیصرف ف  یٹکٹ ہ یک نڈزیڈیمخصوص اسٹ ےیکے ل زیملیف •

 ی جاسکے گ
  یفراہم کرنا ہوں گ التیدرکار تمام تفص یہر فرد کو اپن  ےیکے ل دنےیٹکٹ خر •

 ممکن ہوسکے  سنگیاور ٹر کیتاکہ ٹر
 ی ٹکٹ صرف آن الئن فروخت ہوگ •
 گے  ںیکر یرہنمائ  یان ک  ںیم ٹھنےیکے ب وںیگارڈز تماشائ  یکورٹیس •
 



 
 


