
 

 اترخیرصتخمٹ یکٹےکٹدورہٹاپاتسکن یٹ ٹسیٹئاڈیٹآرٹسولی

 

 ء:3233رفور یٹٹ32الوہر،ٹ

 

 ٹیکٹزریایقدتٹآرٹسایلیٹاکٹ ٹسیٹاوکساڈٹٹارٹنلنشیننیتٹ ٹسی،ٹنیتٹونٹڈےٹ

 

ز

 

من
ک

اورٹوادحٹیٹٹوٹیٹنٹارٹنلنشینٹزچیمٹےنلیھکٹےکٹےیلٹٹیپٹ

 ۔ےہربسٹدعبٹاپاتسکنٹاکٹالہپٹدورہٹٹ32آرٹسایلیٹاکٹہیٹاوتارٹوکٹاپاتسکنٹےچنہپٹاگ،ٹ

 

ےکٹدورانٹاپاتسکنٹےنٹدوونںٹاممکلٹےکٹامنیبٹٹ3202ےسٹٹ3223اپاتسکنٹاکٹوناںٹ ٹسیٹدورہٹوہاگٹہکبجٹٹاکومجمیعٹوطرٹرپٹہیٹآرٹسایلیٹ

 یلیھکٹیئگٹاچرٹ ٹسیٹریسزیٹیکٹزیمابینٹوینرٹلٹاقمامتٹ)دحتمہٹرعبٹاامراتٹاورٹاڈنیلگن(ٹرپٹیک۔

 

 اسٹوحاےلٹےسٹامتمٹرتٹالیصفتتٹدنمرہجٹذلیٹےہ:

 

0591-95 

 

اوتکربٹکتٹےلیھکٹےئگٹوادحٹ ٹسیٹیکٹٹ05ےسٹٹ00لنشینٹاڈیٹسمیٹرکایچٹےنٹٹای۔ٹںیمٹاپاتسکنٹآٹ0591یلہپٹرمہبتٹٹ ٹسیٹچیمٹےنلیھکآرٹسایلی

وںیٹکٹٹ02ڈنجیلر یٹافٹسٹوبرلٹلضفٹومحمدٹےنٹاشدنارٹاکررکدیگٹاکٹاظمرہہٹرکےتٹوہےئٹاپاتسکنٹےکٹےیلٹٹٹاسٹچیمٹںیمزیمابینٹیک۔

  ۔امہمنٹمیٹٹوکٹونٹووٹکںٹےسٹتسکشٹد یٹاپاتسکنٹےن دبعااکلردارٹیکٹزریایقدت چیمٹںیمٹاسٹٹ۔احلصٹںیک

 

0595-12 

 



آرٹسولی یٹمیٹٹےنٹڈاھہکٹٹںیمٹریچٹونیبٹیکٹزریایقدتٹ۔دوٹایٹدوٹےسٹزایدہٹ ٹسیٹزچیمٹرپٹلمتشمٹیلہپٹریسزیٹیھتٹںیمٹہیٹآرٹسایلیٹیکٹاپاتسکن

ئاتٹووٹکںٹےسٹتیجٹرکٹریسزیٹاےنپٹانمٹیھبٹالوہرٹںیمٹالیھکٹایگٹدورساٹ ٹسیٹچیمٹٹ۔ٹٹامہمنٹمیٹٹےنٹںیمٹالہپٹ ٹسیٹآھٹٹووٹکںٹےسٹاتیج

 ۔راہرسیتاٹاورٹآرخ یٹ ٹسیٹڈراٹیک۔ٹرکایچٹںیمٹالیھکٹایگٹریسزیٹاکٹ

 

0512-19: 

 

ںیمٹرکایچٹںیمٹےلیھکٹےئگٹوادحٹ ٹسیٹچیمٹںیمٹٹ0512دوونںٹاممکلٹےکٹامنیبٹاوتکربٹٹ۔ںیمٹاپاتسکنٹآیئٹ0512امہمنٹمیٹٹرسیت یٹرمہبتٹ

وٹرپٹرچنس یٹاوکسرٹیکٹہکبجٹآرٹسایلیٹےکٹڈنجیل ی
ب ی
ر یٹ ٹاوکسرٹوتٹتہبٹزایدہٹانبٹاتمہٹچیمٹڈراٹرپٹمتخٹوہا۔ٹاپاتسکنٹےکٹاخدلٹابعدٹاہللٹےنٹاےنپٹڈی

ٹےنٹچیمٹیکٹدوونںٹازگننٹںیمٹرچنس

 

ن

 س
مپ
س

 ایںٹانبںیئ۔ابزٹوبیبٹ

 

0555-22: 

 

اپاتسکنٹیکٹٹاسٹریسزیٹںیم،وںیٹکٹاحلصٹںیکٹٹ00ارنپسٹاابقلٹاقمسٹےنٹٹ۔ےسٹاپاتسکنٹےنٹیتیجٹ2-0نیتٹزچیمٹرپٹلمتشمٹہیٹریسزیٹ

 دوٹ ٹسیٹڈراٹوہےئ۔ٹابیقالوہرٹاورٹلصیفٹآابدٹںیمٹےلیھکٹےئگٹٹ۔ایقدتٹاجودیٹایمدنادٹےنٹیک

 

0523-22: 

 

ےسٹنیلکٹوسپیٹایک۔ٹنسحمٹاخنٹاورٹریہظٹابعسٹزیمابنٹمیٹٹےکٹگنٹیبٹاچرٹٹںیمٹٹ2-2ریسزیٹںیمٹیکٹٹ22-0523اپاتسکنٹےنٹ

۔ٹاسٹدورانٹںیلٹوںیٹکٹ02وںیٹکٹاحلصٹںیک،ٹاتپکنٹرمعانٹاخنٹےنٹٹ33گیلٹارنپسٹدبعااقلدرٹےنٹریسزیٹںیمٹٹ۔رسرہفتسٹرےہ

 رزنٹہکبجٹالوہرٹ ٹسیٹونٹووٹکںٹےسٹاتیج۔اپاتسکنٹےنٹرکایچٹ ٹسیٹونٹووٹکں،ٹلصیفٹآابدٹ ٹسیٹاکیٹازگننٹاورٹنیتٹ

 

0522-25: 

 



اسٹٹ۔لنشینٹاڈیٹسمیٹرکایچٹںیمٹےلیھکٹےئگٹریسزیٹےکٹےلہپٹ ٹسیٹںیمٹاپاتسکنٹےکٹاتپکنٹاجودیٹایمدنادٹےنٹایداگرٹڈلبٹرچنس یٹاوکسرٹیکٹ

ہیٹرزنٹےکٹاابتعرٹےسٹٹاسٹوتقٹیکٹبسٹےسٹڑب یٹ ٹسیٹحتفٹٹ۔رزنٹےسٹتسکشٹد یٹ022چیمٹںیمٹاپاتسکنٹےنٹآرٹسایلیٹوکٹاکیٹازگننٹاورٹ

  ۔یھت۔ٹلصیفٹآابدٹاورٹالوہرٹ ٹسیٹڈراٹرےہ

 

0552: 

 

زیمابنٹمیٹٹےنٹٹضحمٹاکیٹوٹکٹےسٹرکایچٹ ٹسیٹاتیج۔ٹرھپٹٹحتفٹیٹیمس۔ٹاپاتسکنٹےنٹ ٹسیٹاترخیٹیکٹبسٹےسٹینسنسٹزیخٹٹریسزیٹںیماسٹ

یک۔ٹدوونںٹاممکلٹاوہنںٹےنٹالوہرٹںیمٹرھپٹرچنس یٹاوکسرٹٹ۔ٹرچنس یٹاوکسرٹرکےکٹچیمٹیاچایاتپکنٹمیلسٹکلمٹےنٹراوڈنپل یٹںیمٹاشدنارٹڈلب

 ۔ٹاپاتسکنٹےکٹانمٹریہےسٹٹ2-0 ےکٹامنیبٹ ٹسیٹریسزی

 

0552: 

 

امرکٹرلیٹٹیکٹایقدتٹںیمٹامہمنٹمیٹٹےنٹنیتٹوچیمںٹیکٹٹ۔ںیمٹمتخٹوہاٹ0552ئاہلٹااظتنرٹٹ25اپاتسکنٹںیمٹریسزیٹےنتیجٹےکٹےیلٹآرٹسایلیٹاکٹ

ےسٹیتیج۔ٹآرٹسایلیٹےنٹراوڈنپل یٹںیمٹالہپٹ ٹسیٹاکیٹازگننٹےکٹامرنجٹےسٹاتیج۔ٹاسٹےکٹدعبٹامرکٹرلیٹٹےنٹاشپورٹ ٹسیٹٹ2-0ریسزیٹ

نٹوکٹرکایچٹ ٹسیٹڈراٹرکےنٹںیمٹ دٹاشپورٹںیمٹاہیئٹاوکسرگنٹڈراٹےکٹدعب،ٹااجعزٹادمحٹیکٹرچنس یٹےنٹاپاتسکٹ۔ںیمٹایداگرٹرٹلپٹرچنس یٹانبیئ

 یک۔

 

3223-22: 

 

اامضنمٹاقحلٹاورٹدمحمٹویفسٹےسٹرحمومٹزیمابنٹٹ۔دحتمہٹرعبٹاامراتٹںیمٹنیتٹوچیمںٹیکٹریسزیٹںیمٹاپاتسکنٹیکٹایقدتٹواقرٹویسنٹےنٹیک

۔ٹاشرہجٹںیمٹےلیھکٹےئگٹدورسےٹ ٹسیٹےسٹنیلکٹوسپیٹایکٹ2-2ئاڈیٹوکٹاویٹسٹواہٹیکٹزریایقدتٹدیمانٹںیمٹارتےنٹوایلٹامہمنٹمیٹٹےنٹ

 رزنٹرپٹڈریھٹوہٹایگ،ٹہیٹابٹکتٹاپاتسکنٹاکٹ ٹسیٹرکٹکٹبسٹےسٹمکٹومجمہعٹےہ۔ٹ92اورٹٹ95ںیمٹاپاتسکنٹ

 



3202: 

 

ےکٹدعب،ٹاپاتسکنٹےنٹآرٹسایلیٹٹتسکشدوونںٹومیٹںٹےکٹدرایمنٹدوٹ ٹسیٹزچیمٹرپٹلمتشمٹریسزیٹاڈنیلگنٹںیمٹیلیھکٹیئگ۔ٹالرڈزٹ ٹسیٹںیمٹ

ئاولںٹںیمٹآرٹسایلیٹےکٹالخفٹاینپٹیلہپٹ ٹسیٹتیجٹٹ09الخفٹڈیہےلگنٹڈیلزٹںیمٹنیتٹووٹکںٹیکٹینسنسٹزیخٹتیجٹےکٹئاھتٹرقتًابیٹٹےک

 درجٹیک۔ٹدمحمٹاعرمٹےنٹئاتٹوںیٹکٹاحلصٹرکےکٹاپاتسکنٹوکٹاتریخیٹحتفٹدالیئ۔

 

3202: 

 

ےسٹنیلکٹوسپیٹایک۔ٹویسنٹٹ2-3 ریسزیٹںیمٹرٹسایلیٹےکٹالخفاپاتسکنٹےنٹدیئبٹاورٹاوبیبہظٹںیمٹدوٹزربدتسٹوتفاحتٹراکیرڈٹرکٹےکٹآ

اخن،ٹادمحٹزہشاد،ٹارہظٹیلعٹاورٹرسرفازٹادمحٹےنٹاشدنارٹ ٹابز یٹیک۔ٹاتپکنٹابصمحٹاقحلٹےنٹاوبیبہظٹ ٹسیٹںیمٹاسٹوتقٹیکٹرتشمہکٹ

ٹےکٹدورانٹلسلسمٹٹریسزیزیتٹرتنیٹ ٹسیٹرچنس یٹاوکسرٹیک۔ٹگیلٹارنپسٹایرسٹاشہٹاورٹابںیئٹاہھتٹےکٹارنپسٹذوااقفلرٹابربٹےنٹامہمنٹرٹیبزٹوک

  ۔دابؤٹںیمٹراھک

 

3202: 

 

ےسٹیتیج۔ٹرسرفازٹادمحٹیکٹزریایقدتٹوقیمٹرکٹکٹمیٹٹےنٹدیئبٹںیمٹالیھکٹایگٹالہپٹ ٹسیٹڈراٹایکٹاتمہٹٹ2-0اپاتسکنٹےنٹدوٹوچیمںٹیکٹریسزیٹ

 رزنٹیکٹحتفٹدالیئ۔ٹ252دمحمٹابعسٹیکٹاشدنارٹاکررکدیگٹےنٹدورسےٹ ٹسیٹںیمٹاپاتسکنٹوکٹ

 

– ENDS – 
Media contact: 
 
Ibrahim Badees Muhammad 
Assistant Manager - Media and Communications 
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk 
M: +92 (0) 345 474 3486 
W: www.pcb.com.pk 

 
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 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk
http://www.pcb.com.pk/


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. 

 

 


