
 
ٹکٹوں کی  کی پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ سیریز بک می ڈاٹ پی کے 

 کرے گا  فروخت 
 

 ء: 2021ستمبر  11الہور، 
 

معاہدہ کرلیا ہے، جو ستمبر  نے بک می ڈاٹ کام کے ساتھ دو سال کاپاکستان کرکٹ بورڈ 
ہوم  پاکستان کی  کا آغاز اس معاہدے تک جاری رہے گا۔  2023سے ستمبر   2021

دورے  اس سے ہوگا۔  سیریزنیوزی لینڈ   پاکستان بمقابلہ پہلی   شاملانٹرنیشنل سیریز میں 
 شامل ہیں۔ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز   5ون ڈے اور   3میں 

 
پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ سیریز کے عالوہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے  تحت  کے  معاہدے  

یلیا کرکٹ ٹیموں کے دورہ پاکستان کی ٹکٹوں کی  آسٹر دورہ پاکستان، ویسٹ انڈیز اور 
 بک می ڈاٹ پی کے پر کی جائے گی۔  فروخت بھی 

 
ایچ بی ایل پی ایس ایل کے آئندہ دونوں ایڈیشنز کی ٹکٹیں بھی بک می ڈاٹ کام پر دستیاب 

آئندہ دو سالوں کے لیے پاکستان کپ، نیشنل ٹی ٹونٹی کپ، قائداعظم ٹرافی،  ہوں گی۔ 
بھی بک می ڈاٹ  امنٹ اور انٹرنیشنل ایونٹس کے میچز کی ٹکٹوں کی فروخت ورن ویمنز ٹ

 پر کی جائے گی۔   کےپی  
 

کے لیے ٹکٹوں کی فروخت  نیوزی لینڈ کے خالف ون ڈے اور ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز 
 شروع ہوجائے گی۔ بجے  3:30 سہ پہر آج
 

ہزارروپے تک   2سے ہزار  1سیریز میں شامل تینوں ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی ٹکٹیں 
  3000سے  500کی ٹکٹیں فروخت ہوں گی جبکہ پانچوں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز  

 دستیاب ہوں گی۔ روپے تک 
 

 پی سی بی: آپریٹنگ آفیسر، چیف سلمان نصیر 
 



ہم پاکستان اور   کا کہنا ہے کہ آپریٹنگ آفیسرسلمان نصیرپاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف 
  اپنےنے  ہم ، ہیںپرجوش   میں فینز کی واپسی پر بہت نیوزی لینڈ کے مابین سیریز 

کا   شروع کرنےبک می ڈاٹ پی کے کے ذریعے ٹکٹوں کی فروخت   سروس پارٹنر 
 فیصلہ کیا ہے۔ 

 
  بک می ڈاٹ کام پی کےایک حکمت عملی کے تحت    نےانہوں نے کہا کہ پی سی بی 

ہوم  جس کے تحت انہیں آئندہ دو سال کے لیے ڈومیسٹک اور  کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔
کی ٹکٹوں کی فروخت بک می ڈاٹ پی کے کے  ویمنز کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ سمیت  

 سپرد کی گئی ہے۔ 
 

ٹیڈیم  میں داخلے کی اجازت فیصدتماشائیوں کو اس 25نے کہا کہ فی الحال  سلمان نصیر
سے  متعلق پی سی بی اور حکومت   19ہوگی تاہم فینز سے درخواست ہے کہ وہ کوویڈ 

 کی ہدایات پر مکمل عمل کریں۔ 
 

 : بک  می ڈاٹ پی کے چیف ایگزیکٹو آفیسرفیضان اسلم، 
 

ٹکٹنگ  تک کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے    2023وہ سال  فیضان اسلم کاکہنا ہے کہ
ہمارا اور پی  کی وجہ سے   تعاونبہتر   میںگزشتہ پی ایس ایل  شراکت دار بن گئے ہیں۔

 سی بی کا رشتہ مزید مضبوط ہوجائے گا۔ 
 

  19کوویڈ کے نمائندے این سی او سی کی مدد سے   کہ بک می ڈاٹ پی کے انہوں نے کہا
اور   فینز کو ویکسین سرٹیفیکٹکے عمل کی تصدیق کی کوشش کررہے ہیں۔ ویکسینیشن  

 ٹکٹ ہمراہ النے کی ضرورت ہوگی۔  اپنی
 

 ٹکٹوں کی بکنگ سے متعلق مکمل معلومات: 

 

  آن الئن خریدے جا سکتے ہیں۔ ٹکٹ ایم اینڈ پی سیلز دفاتر سے فون پر یا پاکستان بھر میں  

کے  آن الئن ٹکٹ خریدنے  رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ (7786888-0313)اس حوالے سے 

 www.Bookme.pk لیے اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں:

 
 

– ENDS – 

 

ABOUT THE PCB 

 

http://www.bookme.pk/


The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which 

was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 

perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 

promotion of the game of cricket in Pakistan. 

 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 

development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 

Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 

 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 

winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 

 

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 

sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 

pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 

commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 

 

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 

 

 


