


  ریلیزپریس 
 2ستمبر او ر 29و    27مورخہ زمیچبمقابلہ سری لنکا ون ڈے بسلسلہ پاکستان  

 2019اکتوبر  
 

 

نیشنل اسٹیڈیم کو   2019اکتوبر2ستمبر اور   29و    27مورخہکے میچز   بمقابلہ سری لنکا ون ڈےپاکستان 
جس کراچی ٹریفک پولیس نے اس سلسلے میں خصوصی  ٹریفک پالن مرتب کیا ہے  ۔  ےگیں جائ ے کھیل کراچی میں

 ۔ متبادل راستوں کا تعین بھی کیا گیا ہے۔میں 
 

 پارکنگ انتظاماتعوام کے لیے 
o مختلف عالقوں سےنیشنل اسٹیڈیم  آنے  والے شائقین جن کے پاس میچ کے ٹکٹ ہوں گے   کراچی شہر کے

انکے لیے پارکنگ کے ذیل انتظامات کیے گئے ہیں۔پارکنگ کرنے کے لئے اصل شناختی کارڈ و میچ کا ٹکٹ  
 دکھانا الزمی ہوگا۔

 

 پارکنگ کے مقامات اور ان کے راستے
 

o     گراؤنڈاردو  یونیورسٹی  
 

۔حسن اسکوائر سے  10ضلع وسطی)سینٹرل( اور غربی )ویسٹ (کے رہائشی براستہ  نیپا  اور لیاقت آباد نمبر 
بائیں جانب  یونیورسٹی روڈ پر درج باال مقامات  پر اپنی گاڑی / موٹر سائیکل پارک کریں اور بزریعہ شٹل بس 

 الیا جائے گا ۔  کے پاسایکسپو سینٹرانہیں 
)ایسٹ (کے رہائشی براستہ   صفورا،    نیپا     اور  سہراب گوٹھ ، گلشن چورنگی  بائیں  ضلع ملیر اور شرقی 

جانب اے جی سند ھ یو ٹرن ،  نیپا سے یونیورسٹی روڈ  پر درج باال مقامات  پر اپنی گاڑی / موٹر سائیکل پارک 
الیا جائے گا ۔ پاس ایکسپو سینٹرکے کریں اور بزریعہ شٹل بس انہیں    

 

o  ملینئیم مال نز د    نواز فٹبال گراؤنڈغریب 
 

سے بائیں جانب  ملینئیم مال  ضلع شرقی)ایسٹ( اور ملیر کے رہائشی براستہ  ڈرگ روڈ اور راشد منہاس روڈ  ۔
اپنی گاڑی / موٹر سائیکل پارک کریں اور بزریعہ شٹل بس  میںاسٹیڈیم روڈ )جانب ڈالمیا( پر درج باال گراؤنڈ 

 اسٹیڈیم روڈالیا جائے گا ۔ یونیورسٹیبحریہ انہیں 

o روڈ ایکسپو سینٹر یونیورسٹی 
 

ہللا  ضلع جنوبی )ساؤتھ( ،       سٹی ،  اور کورنگی و  ڈیفنس کے رہائشی براستہ  شارع فیصل ۔شارع قائدین۔
پی پی چورنگی اور یونیورسٹی روڈ حسن اسکوائر ۔ بیت المکرم مسجد والی چورنگی ۔ سوسا ئٹی سگنل سے 

بعد گراؤنڈ پر اپنی گاڑی / موٹر سائیکل پارک کریں سے  1ایکسپو سینٹر گیٹ نمبر کے سامنے یو ٹرن لیکر 
یا شارع فیصل ، ڈرگ روڈ ، راشد منہاس روڈ ، نیپا ۔اسٹیڈیم جا سکیں گےسے  2تالشی ایکسپو سینٹر گیٹ نمبر 

 کا راستہ اختیار کریں۔ 1ایکسپو سینٹر گیٹ نمبر سے یونیورسٹی روڈ سے 
۔حسن  10لیاقت آباد نمبر  ناظم آباد،   لکے رہائشی براستہ غربی)ویسٹ( سینٹرل (    اور  )وسطی ضلع 

 1ایکسپو سینٹر گیٹ نمبر بیت المکرم مسجد کے سامنے یو ٹرن لیکر اسکوائر سے بائیں جانب  یونیورسٹی روڈ 
سے اسٹیڈیم جا سکیں  2بعد تالشی ایکسپو سینٹر گیٹ نمبر گراؤنڈ پر اپنی گاڑی / موٹر سائیکل پارک کریں سے 
 ۔ گے

 

o پارکنگ گراؤنڈ رعنا لیاقت گرلز کالج بالمقابل آغا خان ہسپتال )اسٹیڈیم روڈ( 
روڈ ، یونیورسٹی روڈ ، نیو ٹاؤن  یو ٹرن سے اسٹیڈیم ٹاور، صدر ، کلفٹن /ڈیفنس کے رہائشی نیو ایم اے جناح 

اسی طرح شارع فیصل ، شارع قائدین ، پی پی چورنگی نیو ایم اے جناح روڈ ، یونیورسٹی روڈ ، نیو   ۔ روڈ
 ۔   کر  سکیں گے ٹاؤن  یو ٹرن سے اسٹیڈیم روڈ سے درج باال کالج گراؤنڈ پر اپنی گاڑی / موٹر سائیکل  پارک 

 

 

 راستے متبادل

o  کارساز: 
عام پبلک  کو سر شاہ سلیمان روڈ جانب اسٹیڈیم شارع فیصل سے براستہ حبیب ابراہیم رحمت ہللا روڈ جانب  

روڈ،   ملینیم   سے بائیں جانب راشد منہاسشارع فیصل  ڈرگ روڈ    ,جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کارساز 
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روڈ،     حضرات ڈرگ روڈ سے دائیں جانب راشد منہاساسی طرح ائر پورٹ سے آنے والے اور      نیپا  سے 
 راستہ اختیار کر سکتے ہیں ۔  نیپا ملینیم  اور

o  ملینیم: 
o  عسکری عام پبلک  کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیپا ،  اسٹیڈیم براستہ ڈالمیا روڈ راشد منہاس روڈ سےIV ،

گلشن چورنگی سے سہراب گوٹھ  کا    سے صفورا  یا  نیپا    ملینیم ،     یا سے شارع فیصل    ڈرگ روڈ  
 راستہ اختیار کر سکتے ہیں ۔ 

o نیو ٹاؤن: 
سے چورنگی جیل یونیورسٹی روڈ سے نیو ٹاؤن ٹرننگ اسٹیڈیم روڈ عام پبلک  کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 

لیاقت نیشنل ہسپتال آنے والے  آغا خان ہسپتال  اور کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں ۔ شہید ملت یا پی پی چورنگی 
حضرات نیو ٹاؤن تھانہ کی طرف سے آئیں ٹریفک پولیس کا عملہ انکی مکمل رہنمائی اور تعاون کے لیے 

آگے جانے کی اجازت سے ٹکٹ دیکھا کراس راستے  کو اسکے عالوہ میچ دیکھنے والے شائقینموجود ہوگا۔
 ہوگی۔

 

   نوٹ :
 راشد منہاس روڈ ٹریفک کے لیے کھلے رہیں گے۔ اورشہید ملت روڈ  یونیورسٹی روڈ ،

لیاری  غربی)ویسٹ( والے حضرات اور  جنوبی)ساؤتھ(  ،ضلع وسطی )سینٹرل(،  شرقی )ایسٹ(،  ملیر 
 دونوں جانب استعمال کرسکتے ہیں۔،  ماڑیپور  تا   سہراب گوٹھ  چوک ایکسپریس وے مرزا آدم خان

پی پی چورنگی ۔  سے جانب حسن اسکوائر 10لیاقت آباد نمبر ۔  نیپاسہراب گوٹھ سے جانب  :ہیوی ٹریفک 
 ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہوگا۔  سے جانب یونیورسٹی روڈ

قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ٹریفک کےلئے عوام الناس سے گزارش ہے کہ زحمت و پریشانی سے بچنے 
  یا اپنی گاڑیوں /موٹر سائیکلوں  کو کسی سروس روڈ ۔درج باال ہدایات پر عمل کریں  ۔پولیس سے تعاون کریں

 مین روڈ پر کھڑی نہ کریں بلکہ دئیے گئے پارکنگ مقامات پر ہی پارک کریں ۔ 

جہاں ہمارے نمائندے  مالئیں 1915پریشانی کی صورت میں رہنمائی کےلیے  ٹریفک پولیس راہنما بھی کسی 
 ہمارے سوشل میڈیا یونٹ )فیس بک کے لئے موجود ہیں   یا    آپکی رہنما ئی

www.facebook.com/karachitrafficpolice  سے  88.6۔ یا ایف ایم ریڈیو  03059266907۔ واٹس ایپ)
 تازہ ترین اپ ڈیٹ حاصل کرتے رہیں۔

    آپکے تعاون کے طلبگار   آپ کی خدمت کے لئے کوشان 
      

 

 کراچیپولیس ٹریفک         



OFFICE OF THE DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE 

TRAFFIC KARACHI 

PRESS RELASE 

One Days Matches between Pakistan & Sri Lanka are scheduled to be held on 27, 29 September 

& 2 October- 2019 at National Stadium, Karachi. To facilitate the viewers / commuters, Karachi 

Traffic Police has made special Traffic arrangements / diversion plan.  

Parking arrangements for general public : 

The following Parking arrangements have been made for the viewers of the match who 

have Ticket of the Match. To park their vehicle at designated parking places, they must 

have to show their original Ticket & CNIC. 

Parking Places & their routes 

 Urdu University Ground  

Viewers of Traffic District Central, West coming from Liaquatabad No.10, they 

can use Hassan Square, Left turn University Road, Park their vehicle / 

motorcycle at above mentioned place from where they will be shifted adjacent to 

Expo Centre via Shuttle Bus. 
 

Viewers of Traffic District Malir & East coming from Safora, they can use NIPA 

and viewers coming from Sohrab Goth via Gulshan Chowrangi can use Gulshan 

Chowrangi, left turn University Road, AG Sindh U’ Turn, again University 

Road,  park their vehicle / motorcycle at above mentioned places from where 

they will be shifted adjacent to Expo Centre via Shuttle Bus. 
 

 Gharib Nawaz Football Stadium near Millennium Mall 

Viewers of Traffic District East & Malir coming from Drigh Road via Shara-e-

Faisal can use Drigh Road, right turn Rashid Minhas Road, left turn Millennium, 

park their vehicle / motorcycle at above mentioned place from where they will 

be shifted adjacent to Bahria University Stadium Road via Shuttle Bus. 
 

 Expo Center,   

Viewers of Traffic District South, City, West & Korangi / Defence coming via 

Shara-e-Faisal can use Shara-e-Faisal, Shara-e-Quaideen, Allah Wali Chowrangi, 

Society Light Signal, PP Chowrangi, University Road, Hassan Square,  Baitul 

Mukaram U Turn, Expo Center Gate 1,  park their vehicle / motorcycle at above 

mentioned place from where they will go out from Expo Center Gate No.2  for 

Stadium. Or Shara-e-Faisal, Drig Road, Rashid Minhas, NIPA, University Road 

to Expo Center Gate No.1. 

Viewers of Traffic District Central & West coming from Nazimabad, 

Liaquatabad No.10, they can use Hassan Square, Left turn University Road, 

Baitul Mukaram U Turn, Expo Center Gate 1,  park their vehicle / motorcycle at 

above mentioned place from where they will go out from Expo Center Gate No.2  

for Stadium. 

 

 

 



 Raana Liaquat Girls College Adjacent to Aga Khan Hospital Stadium Road,   

Viewers of Tower, Saddar, Clifton/Defence can use New M.A. Jinnah Raod, 

university Road, New Town U Turn, Stadium Road. Similarly  via can use 

Shara-e-Faisal, Shara-e-Quaideen, Allah Wali Chowrangi, Society Light Signal, 

PP Chowrangi, New M.A Jinnah Road, University Road, New Town U Turn,  

park their vehicle / motorcycle at above mentioned place. 

DIVERSIONS : 
 Karsaz 

All kind of Traffic coming from Nursery shall not be permitted to proceed Habib 

Ibrahim Rehmat ullah Road towards Stadium (Sir Shah Suleman Road). These 

vehicles will be diverted towards Drigh Road Shara-e-Faisal, left turn Rashid 

Minhas Road, Millennium to NIPA.  
 

 Millennium 

All kind of Traffic coming from Rashid Minhas Road shall not be permitted to 

proceed towards Stadium. These vehicles will be diverted towards NIPA, Askri-

IV (Millennium), Drigh Road to Shara-e-Faisal  or  Millennium, NIPA to Safora 

Chowrangi  or NIPA to Gulshan Chowrangi to Sohrab Goth. 
  

 New Town Chowrangi 

From University Road all kind of Traffic shall not be permitted to proceed 

Stadium Road from New Town Chowrangi turning. Traffic will be diverted 

towards Jail, Shaheed-e-Millat or straight PP Chowrangi. Public coming Aga 

Khan Hospital, Liaquat National Hospital will be allowed from New Town PS. 

Similarly peoples coming to view the match will be allowed to enter from this 

side after checking of their tickets, Traffic Police staff will be present to assist 

/help them.  
 

 NOTE: 

University Road, Shaheed-e-Millat Road & Rashid Minhas Road will remain 

open for traffic. 

All commuters from Center, East, Malir, South & West can use Lyari Express 

Way both sides from Mirza Adam Khan Chowk, Mauripur Road upto Sohrab 

Goth. 
 

 Heavy Traffic 

All the heavy vehicles shall not be permitted to proceed from Sohrab Goth to 

NIPA, Liaquatabad No.10 to Hassan Squire, PP Chowrangi towards University 

Road.  

To avoid any inconvenience, please follow the instructions of Traffic Police as 

mentioned above. Park your vehicle at designated parking places. Do not park your 

vehicle at service road or main road.  

In case of any inconvenience, Please dial Traffic Police Helpline Rahnuma-1915, where 

Traffic staff is available to guide / assist you. Moreover follow Traffic Police Social 

Media Accounts:- WhatsApp at 0305-9266907, Tune Sindh Police FM Radio 88.6 and 

Facebook page at www.facebook.com/karachitrafficpolice  for updated information. 

To serve you wants your cooperation    

Traffic Police, Karachi. 

http://www.facebook.com/karachitrafficpolice

