
 
 

بجے  3سہ پہر فروخت آج  کی ٹکٹوں کی 7ایچ بی ایل پی ایس ایل 
 سے شروع ہوگی

 
 : ء 2022جنوری  11الہور،

 
ٹکٹوں  کی  2022 گی پاکستان سپر ل   لیا یب  چیااعالن کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 

 ۔  شروع ہوگی  بک می ڈاٹ کام پرسےبجے   3سہ پہر  منگلبروز فروخت آج   یک
 

سٹیڈیم کراچی میں کھیال  جنوری سے شروع ہونے والے ایونٹ کا پہال مرحلہ نیشنل ا 27
فروری تک قذافی اسٹیڈیم الہور میں کھیال   27سے  10جائے گا جبکہ دوسرا مرحلہ 

 جائے گا۔
 

پی سی بی نے پہلی مرتبہ ایک ایسی پیشکش متعارف کروائی  فینز کی سہولت کے لیے 
فرسٹ کالس اور جنرل اسٹینڈز  جنوری تک بک کی جانے والی 17  ہے کہ جس کے تحت

ان میں پلے آف یا فائنل کے ٹکٹ شامل  ٹکٹوں پر خصوصی رعائیت دی جائے گی۔کی  
 نہیں ہوں گے۔ 

 
ویکسینیشن سرٹیفیکٹ دیکھانا    19اپنا درست کوویڈ  کو شائقیِن کرکٹ  ٹکٹ خریدتے وقت  

سے زیادہ چھ ٹکٹیں خرید سکتا   کارڈ پر زیادہکوئی بھی شہری ایک شناختی  الزمی ہوگا۔
 ہے۔

 
  ، جہاں ہوگا یالزم  نایکارڈ نمبر اور فون نمبر د  یپنا شناخت   اشہری کو ےیاس عمل کے ل 
  یرقم جمع کروائ   عےی کے ذر   کریڈٹ کارڈ/این آئی ایف ٹی  /شی جاز ک  / سہی پ یزی ا

 ۔  یجاسکے گ
 
 

نمبر ہیلپ الئن    ایک ےی سہولت کے ل یک  نزی کے  نے ف یڈاٹ پ یم  بک
 ۔ہے کررکھا   مختص  ی( بھ03137786888)



 
افراد کو اسٹیڈیم    تمام بارہ سال سے زائد عمر کے این سی او سی کے فیصلے کے مطابق  

کی مکمل ویکسینیشن کا درست سرٹیفیکٹ دکھانا الزمی   19میں داخلے کے لیے کوویڈ 
 ہوگا۔

 
کی  کے ٹکٹ   زمیچ کے لیے جنرل اسٹینڈجنوری کو شیڈول ٹورنامنٹ کے افتتاحی   27

  ٹکٹ کےاس میچ کے فرسٹ کالس انکلوژرز کی گئی ہے۔ روپے مقرر  پانچ سو قیمت  
روپے اور   دوہزارکی قیمت روپے جبکہ پریمیئم انکلوژرز کے ٹکٹ   1500 کی قیمت

 ۔ روپے مقررکی گئی ہے  ہزار  اڑھائیوی آئی پی انکلوژرز کے ٹکٹ کی قیمت 
 

روپے، فرسٹ   1500کے لیے جنرل اسٹینڈز کے ٹکٹ کی قیمت ٹورنامنٹ کے فائنل 
ہزار روپے، پریمیئم انکلوژرز کے ٹکٹ کی    اڑھائی کالس انکلوژرز کے ٹکٹ کی قیمت 

ہزار روپے   چارہزار  روپے اور وی آئی پی انکلوژرز کے ٹکٹ کی قیمت    تینقیمت  
 مقرر کی گئی ہے۔ 

 
  ایک ہزارکے ٹکٹ کی قیمت   زکے لیے جنرل اسٹینڈ  پلے آف میچزاسی طرح ایونٹ کے  

روپے، پریمیئم انکلوژرز کے   دو ہزارروپے، فرسٹ کالس انکلوژرز کے ٹکٹ کی قیمت 
تین  روپے اور وی آئی پی انکلوژرز کے ٹکٹ کی قیمت   اڑھائی ہزار ٹکٹ کی قیمت 

 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔
 

  الٹیی ہاسپٹاس کے عالوہ قذافی اسٹیڈیم الہور میں وسیم اکرم اور وقار یونس انکلوژرز کو  
اسٹینڈز کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان اسٹینڈز کے ٹکٹ کی قیمت چار ہزار سے سات ہزار 

 روپے تک مقررہے۔ 
 

کے ٹکٹ کی قیمت ایک ہزار، فرسٹ  جنرل اسٹینڈزایونٹ کے چھ ڈبل ہیڈرز کے ایام میں  
انکلوژرز کے ٹکٹ کی قیمت دو ہزارجبکہ پریمیئم انکلوژرز کے ٹکٹ کی قیمت  کالس 

ر وی آئی پی انکلوژرز کے ٹکٹ کی قیمت تین ہزار روپے مقرر کی گئی  اڑھائی ہزار او 
 ہے۔

 
 انکلوژرز:

 نیشنل اسٹیڈیم کراچی: 
عمران خان، قائد  ( ، زانکلوژر یپ   یآئ  یمحمد )و   فی حنجاوید میانداد اور فضل محمود،   

  ، محمد برادرز اقبال قاسمآصف اقبال، انتخاب عالم، ( ، زانکلوژر  ئم ی م ی اکرم )پر  م ی وساور 
ظہیر  اور  ، ماجد خان، وقاص حسن، وسیم باری)فرسٹ کالس انکلوژرز(   یالغن  می اور نس
 ( اسٹینڈز )جنرل عباس 



 
 :الہور میڈیاسٹ یقذاف

  ئمی م ی انور )پر  دیسعاور راجاز ( ، زانکلوژر یپ   یآئ  ی)و ، عمران خان فضل محمود  
)فرسٹ کالس   جاوید میانداد اور سرفراز نواز،  عبدالحفیظ کاردار،  ( ، عبد القادرزانکلوژر 
، سعید  عباس  ری ، قائد ، ظہزنذر   انضمام الحق، امتیاز احمد، ، حنیف محمد، (زانکلوژر 

 (۔ز اور ماجد خان )جنرل انکلوژر احمد
 
 

– ENDS – 
 

 
ABOUT THE PCB 
 
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. 

  



 

  


