
 

کنٹریکٹ  سنٹرل کے لیے  20-2019 یزنس پاکستان کرکٹ بورڈ نے

 جاری کردئیے
 

 ء: 9102 اگست8الہور،

 

کے لیے طٌٹزل کٌٹزیکٹ کب اعالى کزدیب   20-2019 یشىپبکظتبى کزکٹ ثورڈًے ط

 3هیچوں طویت   6طیشى هیں قوهی کزکٹ ٹین ورلڈ ٹیظٹ چیوپئي شپ هیں شبهل ہے۔

 ٹی ٹوًٹی هیچوں هیں شزکت کزے گی۔ 9ایک روسٍ اور 

 

طٌٹزل گذشتہ طبل ہے۔  جبری کیبطٌٹزل کٌٹزیکٹ  ًیب کھالڑیوں کو 99پی طی ثی ًے

طٌٹزل کٌٹزیکٹ هیں شبهل  ًئے کھالڑیوں کو دئیے گئے تھے۔ 33کٌٹزیکٹ 

 ہے۔ گیب اضبفہ کیب ًوبیبں کھالڑیوں کے هعبوضوں هیں

 

 طزفزاس احوذ، ثبثز اعظن اور یبطز شبٍ  کٹیگری اے:

الحق، دمحم عجبص، شبداة خبى ،  اطذ شفیق، اظہز علی، حبرث طہیل، اهبم  کٹیگری بی:

 شبہیي شبٍ آفزیذی اور وہبة ریبض 

دمحم عبهز،  دمحم فخز سهبى،  عوبد وطین،  عبثذ علی، حظي علی،   کٹیگری سی:

 رضواى،  شبى هظعود اور عثوبى شٌواری 

 

گذشتہ تک ًبفذ العول ہوگب۔  9191جوى  31طے  9199 اگظتًیب طٌٹزل کٌٹزیکٹ یکن 

اور آئٌذٍ طیشى هیں قوهی کزکٹ ٹین کی فٹٌض، کبرکزدگی  کی کھالڑیوں هبٍ هیں 99

 ۔ًیب طٌٹزل کٌٹزیکٹ جبری کیب گیب ہےًوبئٌذگی کو هذًظز رکھتے ہوئے 

 

جبری ًہیں کیب گیب تبہن دوًوں کھالڑی دمحم حفیظ اور شعیت هلک کو طٌٹزل کٌٹزیکٹ 

 قوهی کزکٹ ٹین کی طلیکشي کے لیے دطتیبة ہوں گے۔

 

 پی سی بی:   منیجنگ ڈائریکٹر،وسیم خان

 

این ڈی پی طی ثی وطین خبى کب کہٌب ہے کہ ًئے طٌٹزل کٌٹزیکٹ هیں اص هوقع پز

کٌٹزیکٹ هیں شبهل ہن ًے ًئے طٌٹزل شبهل  توبم کھالڑیوں کو هجبرکجبد دیتب ہوں۔ 



 اضبفہ کیب ہے۔  ًوبیبں کھالڑیوں کے هعبوضوں هیں

 

ہن ًے وطین خبى ًے کہبکہ پی طی ثی ًے آئٌذٍ طیشى کے لیے ثلٌذ اہذاف رکھے ہیں۔

اعتوبد ہے کہ طٌٹزل  طٌٹزل کٌٹزیکٹ کے حصول کے لیے هعیبر ثلٌذ کیب ہے۔

اہذاف حبصل کزًے هیں ہویں اپٌے کھالڑی اپٌی کبرکزدگی طے کٌٹزیکٹ هیں شبهل 

 هذد دیں گے۔

 

 تک پاکستان کرکٹ ٹیم کا شیڈول: 9191جون  01سے   9102 اگستیکم 

 

 ٹی ٹوًٹی هیچش 3ایک روسٍ اور  3ٹیظٹ،  9 - پبکظتبى ثوقبثلہ طزی لٌکب

 ٹی ٹوًٹی هیچش 9ٹیظٹ اور  9۔  پبکظتبى ثوقبثلہ آطٹزیلیب

 ٹی ٹوًٹی هیچش 3ٹیظٹ اور   9 –پبکظتبى ثوقبثلہ ثٌگلہ دیش 
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its 
goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout 
the country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket 
centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral 
series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility 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. 
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